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ÖNSÖZ 

İşleme sanatı, Türk toplumunun tarihi gelişim sürecinde, başka kültürlerle 

ilişkileri ve kendi kültür değerlerini zenginleştirmesi sonucu doğmuş ve diğer el 

sanatı teknikleri ile birlikte gelişmeye başlamıştır. Türk işlemeleri, toplumların 

kültürlerini yansıtan en canlı örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk kadınları 

hayatlarının her anında, yaşadıkları olayları, duygu ve düşüncelerini, yaptıkları 

işlemelerle ifade etmeye çalışmışlardır.  

Günümüzde özgünlüğünü ve önemini yitirmeden yapımı sürdürülen dival işi 

işlemeler, el sanatları ve kültür varlığı olarak geleneksel Türk işleme sanatının en 

önemli örnek ve tekniğine sahiptir. 

 Türkiye’de birçok müzede, özel koleksiyonlarda ve sandıklarda çok sayıda, 

dival işi tekniğinde yapılmış, işlemeli eser bulunmaktadır. Bu işlemeli eserlerin 

gelecek nesillere aktarılması ve maddi kültür  varlıklarımız arasında önemli bir yere 

sahip olan işlemelerin  yaşatılması için bir bilinç oluşturulmalı ve işlemeli eserlerle 

alakalı çalışmaların arttırılması gerekmektedir. Konya müzelerinde de tür, tarih, 

malzeme ve sanat değeri bakımından çok önemli, dival işi tekniği ile yapılmış eserler 

bulunmaktadır. Araştırmanın en önemli amacı; bu eserlerin malzeme, teknik, renk, 

motif ve kompozisyon gibi özelliklerini belirlemek ve işleme sanatı tarihi 

bakımından önemlerini vurgulamaktır.  

Öncelikle araştırmanın yürütülmesinde başından sonuna kadar desteğini ve 

yardımlarını esirgemeyen değerli danışmanım sayın Prof. Dr. Haşim KARPUZ’ a 
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Muhittin TUŞ’a,  hiçbir zaman yardımlarını eksik etmeyen kıymetli hocalarım sayın 

Prof. Dr. Ali BAŞ’a, sayın Yrd. Doç. Dr. Emine KARPUZ’ a ve değerli bilgilerinden 

faydalandığım hocalarıma çok teşekkür ederim. Tez konumla alakalı Konya 

müzelerinden fotoğrafların ve envanter bilgilerinin temini sırasında yardımlarını 

esirgemeyen, büyük bir özveri ve sabır gösteren, başta sayın Gülseren KERVAN, 
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ÖZET 

“Konya Müzelerinde Bulunan Dival İşi Tekniğinde Yapılmış Eserler” 

konusunda yapılan bu araştırmada, dival işi işleme örneklerini incelemek ve 

özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. 

Bu araştırma Konya il merkezinde bulunan Etnografya Müzesi, Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi ve 

Mevlana Müzesi’nde  bulunan dival işi tekniğinde yapılmış 100 adet eserle 

sınırlandırılmıştır. 

Bir gözlem fişi formu geliştirilerek örneklerin tüm özellikleri belirlenmiş, bu 

bilgiler fotoğraflarla desteklenerek, eserlerin belirli özellikleri için tablolar 

oluşturulmuş, ürünler hakkında elde edilen bulgular bu tablolara işlenerek sonuca 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmalar sırasında dival işi tekniğinin uygulandığı 10 farklı tür ortaya 

çıkmıştır.  

Çalışma kapsamına alınan 100 adet eserin 60 adedinin 20. yüzyıla, 39 adedinin 

19. yüzyıla, 1 adedinin ise 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

İncelenen örneklerde zemin işleme gereci olarak kullanılan ana malzemenin 

kadife ve atlas, işleme gereci olarak kullanılan ana malzemenin ise sim iplik olduğu 
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ortaya çıkmaktadır. Süsleme malzemesi olarak ise pul ve tırtılın yoğun bir biçimde 

kullanıldığı gözlenmektedir. 

Ortaya çıkan sonuçlara göre dival işi ile yapılan eserlerde en çok kullanılan 

tekniğin düz sarma, yardımcı tekniğin ise tırtıl, kurt, pul ve inci tutturma teknikleri 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Dival işi işlemelerde, zemin rengi olarak çoğunlukla mor, işleme rengi olarak 

altın sarısı, süsleme rengi olarak altın sarısı, astar rengi olarak ise krem rengi tercih 

edildiği ortaya çıkmaktadır. 

Araştırma kapsamına alınan eserlerin süsleme programları incelendiğinde dival 

işi işlemelerin bitkisel, geometrik, figürlü, nesneli, mimari ve yazılı bezeme türlerini 

içerdiği görülmektedir. 

Konya merkezde bulunan müzelerde yapılan bu araştırmada dival işi 

işlemelerin zenginliği ve çeşitliliği dikkat çekmektedir. Bu işlemelerin bir kısmı 

incelenmiş ve belgelendirilerek tanıtılmaya çalışılmıştır. 
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Tezin İngilizce Adı 
Works Performed Through The Dival Work Technique That Are Found In 
Konya Museums 

 

SUMMARY 

In this research, in the matter of  “Works Performed Through The Dival Work 

Technique That Are Found In Konya Museums”, is purposed to examine and determine 

their features. 

This research is restricted with 100 pieces done in Dival technique in 

Etnografya Museums which is located in Konya’s city center, Konya Metropolitian 

Municipality Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Museum and Library and Mevlana 

Museum. 

By developing an observation form, all examples’ features are designated. This 

information, supported with photographs, have been formed charts for works’ 

specific features. Discoveries which are obtained about products are tried to be 

reached by writing these on charts. 

It was existed 10 different kinds which are used with Dival work technique 

during the research.  

It is thought that 60 pieces out of 100 pieces which is gotten into scope of work 

belong to 20th century, 39 pieces of them to 19th century, an done of them  belongs 

to 18th century. 
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In examined examples, it is known that main material which is used as floor 

processing equipment is velvet and satir, and main material which is used as 

embroidery equipment is purl. As ornament material is observed to be used 

extremely sequin and tırtıl. 

According to the results obtained, the commonly used technique in works 

which are used in Dival work is smooth tambouring, as for assistant technique, it is 

known that pinning techniques use tırtıl, kurt, sequin, and pearl. 

In Dival work embroideries, floor colour is commonly preferred purple , 

embroidery colour is golden yellow, ornament colour is golden yellow, lining colour 

is cream.  

When works which are gotten into scope of research are examined ornament 

programs, Dival work embroideries are seen to include herbal, geometrical, with 

figure, with objective, architecture and written kind of ornament. 

In this research which is done, it is being drawn attention with Dival work 

embroidery’s wealthiness and variety in Museums which are found in Konya’s 

center. Some of these embroideries is examined and is tried to be introduced by 

certifying. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi 

Türk kültürü ve geleneksel sanatlarımız içerisinde önemli bir yere sahip olan 

işleme sanatının tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Yapılan ilk işlemelerle ilgili çok 

fazla bilgi sahibi olmamakla birlikte, kazılardan çıkan heykeller ve çiniler üzerindeki 

figürlerin elbiselerinde görülen işlemeler, bu sanatın  el sanatları yönünden oldukça 

eski bir geçmişe sahip olduğunun göstergesidir. 

İşleme sanatının gelişmesinde ve yayılmasında hayatın üç önemli evresi olan 

doğum, evlenme ve ölüm adetleri önemli bir rol oynamaktadır. Bunun sebebi, bu 

dönemlerde işlemeli eşyaların büyük önem taşımasıdır.  Bu eşyalar ailelerin maddi 

durumlarına, yaşam tarzlarına ve yörelere göre farklılıklar göstermektedir. Ayrıca 

Türk kültüründe, işlemeli eşyaları hediye etme geleneği de işleme sanatının 

yayılmasına büyük bir katkı sağlamaktadır. 

 Dival işi geçmişten günümüze büyük bir emek ve sabır gösterilerek 

uygulanan, Kahramanmaraş ilinin adıyla anılan işleme tekniklerimizden biridir. 

Bunun nedeni Kahramanmaraş’ ta daha çok uygulanması ve günümüzde halen yoğun 

bir şekilde yapılmaya devam etmesidir. 

Anadolu Selçuklu’larının dağılmasıyla başlayan Beylikler döneminde kurulan 

Dulkadiroğulları Beyliği Mısır, İran ve Osmanlı devletleri arasında 200 yıla yakın 

varlığını devam ettirmiş, büyük kervan yolları üzerinde bulunan ve ekonomik yönden 

üstün bir duruma gelen Maraş şehrinde, zengin bir iktisadi hayat sonucu, her dalda 

olduğu gibi sırmacılık işinde de gelişmeler olmuş, dival işi (Maraş işi) olarak 

adlandırılan bu işlemeler şehirdeki erkek ustalar tarafından yapılmıştır (Özcan, 2008: 

183-184). 

Dival işi işlemeler görkemi ve güzelliği yanında korunması ve kullanılması 

büyük bir özen gerektiren işleme türleri arasında yer almaktadır. Giysi, ev aksesuarı, 

seccade, puşide, ayakkabı gibi birçok tür üzerinde karşımıza çıkan bu teknik, taşıdığı 

etnografik değer nedeniyle Türk ve dünya müzelerinde yer almaktadır. Ayrıca bu 

işlemeler yüzyıllardan beri Kahramanmaraş halkının göz nuru dökerek yaptığı, 

sanatsal değere sahip işlemelerdir. 
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Günümüzde halen Kahramanmaraş’ta ve birçok yörede gerek zevk, gerekse 

ticaret amacıyla yapılmaya devam eden dival işlemeleri, yurt ekonomisine katkı 

sağlayan bir sanat dalı olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Bu araştırmanın konusunun “Konya Müzelerinde Bulunan Dival İşi Tekniğinde 

Yapılmış Eserler” olarak belirlenmesinin nedeni, şimdiye kadar dival işi işlemelerle 

ilgili, doktora düzeyinde bir çalışmanın yapılmamış olmasıdır. 

Dival işi işlemeler, el sanatları ve kültür varlığı olarak geleneksel Türk işleme 

sanatının en önemli örnek ve tekniğine sahiptir.  

Konya müzelerinde, tür, tarih ve malzeme bakımından çok önemli dival işi 

eserler bulunmaktadır. Araştırmanın temel amacı; bu eserlerin malzeme, teknik, renk, 

motif ve kompozisyon gibi özelliklerini belirlemek ve işleme sanatı tarihi 

bakımından önemlerini vurgulamaktır.    

Araştırma ile ilgili diğer amaçlar şöyle sıralanmaktadır: 

- Önemli el sanatlarımızdan biri olan dival işi tekniğini tanımlamak ve önemini 

belirtmek.  

- Geçmişte yapılan ve günümüzde halen yapılmakta olan bu işlemelerle ilgili 

örnekler toplamak, özelliklerini belirlemek ve bu işleri gelecek nesillere 

aktarmak.  

- İncelenen örneklerle ilgili katalog oluşturmak. Bu konuda araştırma yapanlara 

veya yapacak olanlara, bu çalışma ile ışık tutmak.  

- Bu araştırmada incelenen dival işi kompozisyonlarına yeni yorumlar katarak, 

günümüzde yeni ve modern tasarımlarda kullanılmasını sağlamaktır. 

Literatür taraması sırasında dival işi tekniği konusunda yapılan lisans tezi, 

makale, bildiri ve yüksek lisans tezi ile karşılaşılmış, fakat bu konunun doktora tezi 

olarak çalışılmadığı tespit edilmiştir. İncelenen bu çalışmalarda genellikle farklı yöre 

ve farklı müzelerde yer alan dival işlemeleri konu edilmiş, Konya müzelerindeki 

dival işi tekniğinde yapılan işlemelerle ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmadığı 

anlaşılmıştır. Araştırma literatürdeki bu eksikliği gidermesi açısından önem 

taşımaktadır.  

Ayrıca bu tez çalışması; zamanla yok olabilecek, etnografik değer taşıyan dival 

işi tekstil eserlerini belgelendirerek, özellikle 19. ve 20. yüzyılın giyim- kuşamı, 
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çeyiz kültürü, beğenileri ve taşınabilir maddi kültür varlıklarını tanıtması açısından 

da önem arz etmektedir. 

1.2. Araştırmanın Sınırları 

Bu araştırma Konya merkezinde bulunan Etnografya Müzesi, Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu
1
 Müze ve Kütüphanesi ve 

Mevlana Müzesi’nde  bulunan dival işi tekniğinde yapılan eserlerle 

sınırlandırılmıştır. 

Araştırmada müze depolarında ve teşhirde bulunan 250 dolayında, dival işi 

tekniği ile yapılan eser incelenmiş, fakat malzeme, renk, motif ve kompozisyon 

açısından benzer örnekler çıkarılarak 100 adet örnek araştırma kapsamına alınmıştır. 

Bu eserlerin 59 adedi Etnografya Müzesi’nden, 28 adedi Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi’nden, 13 adedi ise 

Konya Mevlana Müzesi’nden seçilerek araştırmaya dahil edilmiştir.  

1.3. Konunun Araştırma Yöntemi 

Bu tez çalışmasında araştırma konusu belirlendikten sonra,  öncelikle işleme 

sanatı, dival işi, motif, süsleme, kompozisyon, vb. konularla ilgili literatür taraması 

yapılmıştır. Bu bağlamda kütüphaneler taranarak bibliyografya kitapları, kataloglar, 

tezler, sözlükler, ansiklopediler gibi her türlü kaynak incelenmiştir. Konu ile uzaktan 

ve yakından alakalı olarak tespit edilen kaynakların künyeleri bibliyografya fişlerine 

not edilmiştir. Ayrıca kütüphane, yayınevi ve süreli yayın katalogları da taranmış, 

elde edilen kaynaklar okunarak, ilgili kısımlar bilgi fişlerine aktarılmıştır. Müzelere 

gidilerek örnekler incelenmiş ve taslak ana hat planı yapılmıştır. Ayrıca Konya 

merkezde bulunan Etnografya Müzesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih 

İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi ve Mevlana Müzesi’nden derlenen, dival işi 

                                                           
1
 Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu 1900 yılında Topraklık semtinde Kerim Dede Çeşme Mahallesi’ nde 

doğdu. Sahipata Fahrettin Ali soyundan, Koyunoğlu sülalesindendir. İlköğrenimini Konya’ da yapmış 
daha sonra İstanbul’ da Halkalı Ziraat Mektebinde eğitimine devam etmiştir. Devlet Demir Yolları’ nın 
çeşitli kademelerinde idari görevlerde bulunmuştur. İzzet Koyunoğlu kendi evlerinde bulunan 
babadan kalma tarihi eserlerle ve 1913 yılından itibaren büyük bir emekle topladığı etnografik ve 
folklorik eşyalar, belgeler, yazma ve matbu kitaplardan oluşan binlerce eseri müze haline getirdiği 
evinde sergilemeye başlamıştır. Eski eserlere olan ilgisi nedeniyle görevi icabı gezdiği yerlerde 
bulduğu tüm müzelik eserleri evinde koruma altına almıştır. 1956 yılında emekliye ayrılmış, evinde 
oluşturduğu müze ve kütüphaneyi düzenleyip araştırmacıların ve ziyaretçilerin hizmetine sunmuştur. 
Koyunoğlu 4 Temmuz 1973 tarihinde müze ve kütüphanesini Konya Belediyesine bağışlamıştır. 22 
Eylül 1974 tarihinde müzesinin müdürlüğünü yaptığı sırada vefat etmiştir ( Yaşar, 2014: 151-152). 
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tekniği ile yapılan  işlemelerin özelliklerini belirlemek ve örnekleri incelemek için 

gözlem fişi örneği hazırlanmıştır. 

Gözlem fişinde her örnek için; türü, örnek no, envanter no, fotoğraf no, eserin 

bulunduğu yer, geliş biçimi, koleksiyondaki yeri, inceleme tarihi, tarihlendirme, 

bugünkü durumu, ölçüleri (en x boy), malzeme, teknik, renk, süsleme programı 

(bitkisel bezeme, geometrik bezeme, figürlü bezeme, nesneli bezeme, mimari 

bezeme, yazılı bezeme) tanımlama gibi başlıklara yer verilmiştir.  

Müzelerde bulunan, dival işi tekniği ile yapılmış eserlerin genel ve detay 

fotoğrafları çekilmiş, boyutları tespit edilmiş, müze görevlilerinden ve envanter 

defterlerinden bu eserlerle ilgili gerekli bilgiler alınmıştır. İncelenen eserlerin boyut, 

malzeme, teknik, renk, motif programı gibi birçok  özelliği incelenmiş ve gözlem 

fişlerine kaydedilmiştir. Bütün bu süreç sonunda gözlem fişlerine yazılan bilgiler 

analiz yapılabilecek hale getirilmiştir.  

Bu çalışmaların sonrasında belirlenen ana hat planı çerçevesinde metnin 

yazımına geçilmiştir. Tezin metin kısmı “Giriş”, “Dival İşi Tekniğinin Genel 

Özellikleri”, “Konya Müzelerinde Bulunan Dival İşi Tekniğinde Yapılmış Eserler 

Kataloğu”, “Değerlendirme” ve “Sonuç” olmak üzere beş ana başlıktan 

oluşmaktadır. “Giriş” bölümünde; “ Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi”, 

“Araştırmanın Sınırları”, “Konunun Araştırma Yöntemi”, Türk İşleme Sanatının 

Tanımı ve Tarihi Gelişimi” ve “Konu İle İlgili Kaynaklar” gibi alt başlıklara yer 

verilmiştir.  

İkinci bölümde yer alan “Dival İşi Tekniğinin Genel Özellikleri” ana 

başlığında literatür taraması sırasında ulaşılan kaynaklardan elde edilen bilgiler 

ışığında “Tanımı ve Tarihçesi”, “ Kullanılan Araç ve Gereçler”, “Yapım Aşamaları”, 

“Kullanım Alanları”, “Dival İşi Eserlerin Özellikleri” gibi konulara değinilmiştir.  

“Konya Müzelerinde Bulunan Dival İşi Tekniğinde Yapılmış Eserler 

Kataloğu” başlığından meydana gelen üçüncü bölümde, Konya Müzelerinde bulunan 

100 adet dival işi tekniğinde yapılan eser, ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. 

Tanımlama bölümünde öncelikle eserin formu ve türü tespit edilmiş, motiflerin ve 

bordürlerin eser üzerindeki yerleşimi belirlendikten sonra biçimlerin tasarımı 

açıklanmıştır. İncelenen örnekler türlerine göre ayrılarak, bunlar alfabetik bir düzen 

içinde sıralanmış, daha sonra bu türler kullanım alanına göre kendi içerisinde tekrar 
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ayrılarak yine alfabetik bir biçimde yerleştirilmiştir. Katalog bölümünde, her bir tür 

için tanım ve genel bilgilere yer verilmiştir. 

“Değerlendirme” başlığı altındaki dördüncü bölümde dival işi eserlerden 

oluşan katalog içerisinde bulunan işlemeler “Tür”, “Boyut”, “Malzeme”, “Teknik”, 

“Renk”, “Motif ve Kompozisyon” alt başlıklarında ele alınarak değerlendirilmiştir.  

 “Sonuç”  ana başlığından meydana gelen beşinci bölümde ise; elde edilen 

bilgiler ışığında genel bir değerlendirme yapılarak, Konya Müzelerindeki dival işi 

tekniğinde yapılan eserlerin işleme sanatı açısından önemi vurgulanmaya 

çalışılmıştır. 

Metin kısmı literatür taraması sırasında elde edilen kaynaklarla ve fotoğraflarla 

desteklenmiş, metnin sonuna ise değerlendirme kısmına açıklık getirmesi açısından, 

tür, boyut, malzeme, teknik, renk, süsleme programı ve kompozisyondan oluşan bir 

döküm tablosu eklenmiştir. Tabloda ortaya çıkan veriler ayrı ayrı değerlendirilerek 

tezin sonuçlarına yansıtılmıştır.   

Metnin sonunda bibliyografya, fotoğraflar listesi, fotoğraflar ve değerlendirme 

tablosu yer almaktadır. Bibliyografyada kullanılan kaynaklar, yazarların soyadlarına 

göre alfabetik bir biçimde sıralanmış,  dipnotlarda Chicago sistemi uygulanmıştır. 

1.4. Türk İşleme Sanatının Tanımı ve Tarihi Gelişimi  

İşleme; çeşitli kalınlıkta kumaşlar veya deri üzerine, iğne ve benzeri aletler 

yardımı ile, elde veya makinede, birçok cins ve renkte iplik ya da sim, sırma, pul, 

boncuk ve şerit gibi malzemeler kullanılarak, düz veya kabartılı şekilde yapılan 

süslemelere denir (Sönmez, 2005: 112). 

Barışta, “Selçuklu Dönemi İşlemeleri Üzerine” isimli makalesinde Türk 

işlemelerinin Anadolu dışında Pazırık ve Noin Ula kurganlarından çıkarılmış erken 

tarihli örneklerinin bulunduğunu, M.Ö. I. – M.S. I. yüzyıla ait bu kurganlardan 

çıkarılan duvar, tavan ve yerlere serilmek için hazırlanmış, genellikle keçe üzerine 

aplike ve bunun yanı sıra zincir işiyle yapılmış bir grup örtünün varlığından 

bahsederek, bu örneklerin işleme sanatının engin bir geçmişi olduğunu ortaya 

koyduğunu vurgulamıştır (Barışta, 1994: 157). 

Göktürkler devrinde Türklerin işleme yaptıklarını yazılı kaynaklardan 

öğreniyoruz. Ayrıca yapılan kazılarda Katanda kurganında bulunan ipekli ve kürklü 

elbiseler, işlemeler hakkında bilgi vermektedir ( Barışta, 1984: 8) 568 yılında Çinli 
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Song Yun, Eftalit ( Akhunlular) hükümdarının işlemeli, ipek elbiseler giydiğinden 

bahsetmektedir. 630 yılında Hauan- Tsang, Hakanın sırmalarla süslü büyük bir 

çadırda oturduğunu ve subaylarının işlemeli elbiseler giydiğini kaydetmiştir (Barışta, 

1994: 157).  

Uygurlardan günümüze ulaşan Bezeklik duvar resimleri işlemelerin giyim 

kuşam türlerine nasıl uygulandığını göstermektedir (Barışta, 1994: 157). Uygur 

hanlarının yabancı elçileri, işlemeli çadırlarda, altın ve gümüş tel ile işlenmiş, çok 

zengin süslemeleri olan örtülerle kaplı altın taht üzerinde kabul ettikleri 

araştırmalarda ortaya çıkmaktadır ( Ünal, 1956: 83).  

İşleme sanatının Türk sanatları içerisinde çeşitli dönem ve bölgeleri kapsayan 

zengin bir repertuvarı vardır. Anadolu ve çevresinde XI. yüzyıldan bu yana gelişen 

Türk işlemeleri Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet gibi dönemlere ve 

yüzyıllara ayrılarak incelenmektedir. İşleme teknikleri, malzemeler, motifler ve 

üsluplar, bir yandan geleneksel çizgisini korurken, diğer yandan da dönemden 

döneme büyük farklılıklar göstermektedir (Sözen ve Güner, 1998: 198). Bu 

farklılıkların nedeninin bu işi yapan ustalar ve dönemin beğenisi ile de alakalı olduğu 

düşünülmektedir. 

Selçuklular işlemeye büyük önem vermişlerdir. Fransa’da Lion Müzesinde 

sergilenen ve üzerinde altın tel ile işlenmiş yazılar bulunan kumaş, Selçuklu 

Hükümdarı Alaeddin Keykubad’a aittir ve günümüze kadar ulaşan en eski işleme 

örneklerinin tek belgesidir ( Berker, 1974: 2). Selçuklu dönemi işlemeleri hakkında 

1072 yılında yayınlanan, bütün Türk boylarının kullandığı kelimelerden oluşan, 

Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat it Türk adlı eseri kapsamlı bilgiler içermektedir  

(Barışta, 1984: 11). Bu kaynağın dışında Selçuklular döneminden kalan Varka ve 

Gülşah hikayesini bezeyen minyatürlerde, Gülşah’ın çadırının, atın üzerinde bulunan 

çulun ve Kubadabad Sarayı çinilerini bezeyen bazı figürlerin üzerindeki elbiselerin 

işlemelerle bezendiği görülmektedir ( Barışta, 1984: 12). Rüçhan Arık ve Oluş Arık’ 

ın “ Anadolu Toprağının Hazinesi Çini Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri” isimli 

eserlerinde yer alan Kubadabad Sarayı çinilerinde, bu figürlerden örnekler görmek 

mümkündür. 
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Bugüne kadar Beylikler Döneminden kalan işleme parçası bulunmayışına 

rağmen Marco Polo, İbn Batuta gibi gezginlerin anılarında ve Aşık Paşoğlu Tarihi 

gibi kaynaklarda Anadolu’daki yaşayış biçimi, kültür düzeyi, örf ve adetler gibi 

konularda bilgiler verilmekte ve işlemenin varlığına değinilmektedir. Ayrıca 

Beylikler Dönemine ait mezar taşları üzerinde işleme yapan kadın figürlerinin 

bulunuşu beylikler döneminde işlemenin yapıldığını belgelemektedir ( Barışta, 1984: 

14-15).  

                                   

Fotoğraf no: 1 Prof. Dr. Haşim Karpuz               Fotoğraf no: 1a Prof. Dr. Haşim 

Karpuz arşivinden beylikler dönemi mezar taşı         arşivinden beylikler dönemi mezar        

örneği.                                                                       taşı örneği.                       

Yazılı kaynaklara göre işleme sanatı, Osmanlı döneminde en parlak dönemini 

yaşamış ve büyük bir değer kazanmıştır.   

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u ele geçirerek tarihte yeni bir çağı başlatırken, 

sanatçılar ve işleme sanatı için de altın çağ başlamıştır. İstanbul’da kurulan ve saray 

eşyalarını yapan Kârhâne-i Hâssa’da, Ehl-i Hıref-i Hâssa denilen iki bin sanatkar 

çalışıyordu. Bunlar arasında altın işleme yapanlar, simkeşanlar ve ipekçiler de 

bulunuyordu. İşleme örnekleri ise saray ve nakkaşlarınca düzenleniyor ve ortaya 

çıkarılıyordu (Sürür, 1976: 13-14). 
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Bu dönemde, gelenek ve göreneklerle beslenen işleme sanatı aynı zamanda 

sosyal çevre ve statü belirleyicisi olmuştur. Sarayın ve Osmanlı halkının tüm sosyal 

çevresinin erişebileceği araç ve gereçlerle yapılabilmesi, Osmanlı hanımlarının 

işleme ile evlerine ekonomik yarar sağlayabilmesi ve halkın yaşam felsefesini, 

inançlarını ve duygularını aktararak, toplumun iletişim içerisinde olması da işleme 

sanatının gelişmesini sağlamıştır ( Demirli, 2006: 12). 

Fatih Sultan Mehmet’in ölümünden sonra sarayda gelişen, ölen sultanların 

giysilerini bohçalayarak saklama geleneği, Osmanlı İmparatorluğu dönemi 

işlemelerini XI. yüzyılda kısa bir boşluktan sonra  XVI. yüzyıldan XX. yüzyıl başına 

kadar kopmadan izlememize olanak sağlamaktadır ( Barışta, 1999: 13). 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde işlemeler saray ve saray dışı (okul, ev, 

çarşı, ordu, tekke) olmak üzere iki çevrede yapılıyordu ( Barışta, 1999: 18). Klasik 

dönemde evlerde yaygın eğitim biçiminde süren işleme öğretiminde geleneksel bir 

yol izleniyor, büyükler bildikleri teknikleri gençlere öğretiyordu. Ayrıca evden eve 

giderek işleme teknikleri öğreten ustalar vardı. Bu ustalara “aşina kadınlar” denirdi. 

Bu hanımların işlevi batılılaşma döneminde de devam etmiştir ( Barışta, 1999: 19-

20). 

Sarayın dokuma ve işleme geleneğinin halka ulaşmasında resmi törenler ve 

hediyeler büyük rol oynamıştır. Hükümdarların ekonomik desteği ile sürdürülen 

imparatorluk atölyeleri en başta Topkapı Sarayı Birinci Avlusunda yer almaktaydı. 

Fransız seyyah Nicolas de Nicolay, 1550 yılında padişahın sarayında 200 genç kızın 

iğne işi öğrenmekte olduğunu yazmıştır ( Demirli, 2006: 13). 

XVI.-XVIII. yüzyıllar arasında Türk işleme ustalarına Batıların önem verdiği 

ortaya çıkmaktadır. XVIII.-XIX. yüzyıllarda yapılan teknik eğitimin ürünleri olan 

elden ele, bir çevreden diğer bir çevreye giden örnek bezleri, uygulanan teknikler ve 

seçilen motifler konusunda işleme sanatına ışık tutmaktadır. XIX. yüzyılda yaygın 

eğitim biçiminde sürdürülen işleme eğitimi yeni boyutlar kazanmış ve açılan kız 

sanat okullarıyla kurumsallaşmıştır ( Barışta, 1999: 20). 

Geleneksel bir eğitim sistemi içerisinde işleme sanatında , bu dalın ustaları 

tarafından genç kızlara eğitim verilmiştir. Ders programında nakışla ilgili ders 

bulunan rüştiyelerin açılış tarihi olan 1859, hanımlara teknik eğitim verilmesinin 

başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Ancak, Midhat Paşa tarafından ordunun dikim 
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ihtiyacını karşılamak üzere öksüz kızlar için açtırdığı ıslahhanenin tarihi olan 1864 

yılı bunun için daha doğru bir tarih olarak kabul edilmektedir. Meşrutiyetin ilan 

edildiği 1876 tarihinde ülkede üç kız sanayi mektebi bulunmaktaydı. Bu okullarda 

nakış, piyano, dikiş, dival ve resim gibi derslerin okutulduğu bilinmektedir ( Demirli, 

2006: 16). 

XX. yüzyılda işlemeler ev, çarşı, saray, askeri birlik, okul, ıslahhane, tekke v.b. 

gibi merkezlerde yapılmış örnekleri ile zengin bir alana dağılmıştır ( Barışta, 1999: 

151). 

Cumhuriyet Dönemi’nden önceki dönemlerde işleme sanatı; saray, ev, çarşı 

v.b. gibi çevrelerde uygulanmışsa da, günümüzde işlemeler; ev, çarşı, dernek, 

mesleki eğitim kurumları, kooperatif ve çeşitli kurslar adı altında toplanan çevreler 

tarafından uygulanmaktadır ( Barışta, 2001: VII). Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

işlemecilik, çoğunlukla giyim ve giyim aksesuarları ile ilgili kullanım alanlarında 

uygulanmış, sonrasında 1925’ te kabul edilen kıyafet İnkılabı ile bu durum değişen 

giyim kültürüne bağlı olarak azalmıştır. Bunun yanında değişen moda, teknoloji, 

iletişim araçlarının yaygınlaşması ve modern hayatın getirdiği şartlarla, Türk 

sanatının her dalında olduğu gibi, işleme alanında da geleneksel çizgiden ayrılan, 

göreneklerle beslenen çıkışlar gözlenmektedir (Barışta, 2001: 15). 

Günümüzde geleneksel yollarla yapılan işlemeler, aynı zamanda Milli Eğitim 

Bakanlığı’ na bağlı örgün ve yaygın eğitim programları kapsamında da yer 

almaktadır. Halen çeşitli il ve ilçelerdeki Kız Meslek Liseleri, Pratik Kız Sanat 

Okulları, Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde işleme sanatı ile 

ilgili eğitim ve öğretim verilmeye devam etmektedir ( Köklü, 2002: 5). Ayrıca 

ülkemizin birçok yerinde bulunan meslek yüksekokullarının El Sanatları 

bölümlerinde ve Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları 

Tasarımı ve Üretimi Bölümü’ nde işleme sanatı ile ilgili dersler okutulmaktadır. 

Endüstriyel kalkınma ve kültürel değişime paralel olarak el ve makine yardımı 

ile yapılan işleme sanatı, günümüz teknolojisi ile artık bilgisayarlı makinelerle de 

yapılabilmektedir. Böylece işleme sanatı bir yandan el sanatları içerisinde yer 

alırken, diğer yandan endüstriyel sanatların içinde yeni bir kişilik kazanmaktadır  

( Köklü, 2002: 5).  

 



10 

 

1.5. Konu ile İlgili Kaynaklar 

Araştırma konumuzla ilgili önemli kaynak ve araştırmalar yazar isimlerine 

göre alfabetik olarak sıralanarak kısaca tanıtılmıştır. 

Ayten Sürür, 1976 tarihli Türk İşleme Sanatı isimli eserinde işleme sanatının kısa 

tarihçesi ve gelişimi, işlemede kullanılan malzemeler, işleme teknikleri, motifler ve 

kompozisyon özellikleri, işleme sanatında bölge özellikleri ve günümüzde işleme 

sanatının durumu hakkında bilgiler vermiştir. 

Esma Yakar ve Betül Yakar 2011 tarihli Maraş İşi Sim Sırma Ve Bindallılar adlı 

yayınlarında, Türk işleme sanatı ve dival işleme tekniği ile ilgili genel bilgiler 

vererek giriş yapmışlar, dival işinin tanımını, tarihçesini, özelliklerini, kullanılan araç 

gereçleri, dival işi tekniğinin uygulama aşamalarını ve bindallı giysileri ayrı başlıklar 

halinde inceleyerek açıklamışlardır.  

Fatma Özcan 2008 tarihli “Kahramanmaraş Müzesi Dival İşlemelerinden Örnekler” 

adlı bildirisinde Kahramanmaraş ile ilgili bilgiler vermiş ve Türk işleme sanatının 

tarihi gelişiminden kısaca bahsederek, dival işi tekniği ile ilgili genel bilgiler vermiş 

ve Kahramanmaraş müzesindeki dival işi tekniğinde yapılan örnekleri tanıtmıştır. 

Feriha Akpınarlı, Nursel Baykasoğlu v.d. tarafından 2014 yılında yayınlanan 

Kahramanmaraş El Sanatları isimli kitap üç bölümden meydana gelmektedir. Eserin 

I. cildinde yazarlar, işlemecilik, örücülük ve dokumacılık hakkında kapsamlı bilgiler 

vermişlerdir. 1. bölüm olan işlemecilik kısmında dival (Maraş) işi, Maraş filesi, 

suzeni, kanaviçe, hesap işi, Türk işi, Çin iğnesi, Kordon tutturma gibi çeşitli işleme 

teknikleri ile ilgili detaylı bilgiler vererek, görsellerle desteklemişlerdir.  

H. Örcün Barışta 1984 tarihinde yayınlanan Türk İşleme Sanatı Tarihi adlı 

kitabında işlemenin tanımını, sınıflandırmasını ve kronolojik olarak tarihi gelişimini, 

işlemelerde görülen tür, teknik, konu, biçimlendirme, renk ve kompozisyon 

özelliklerini incelemiştir. 

H. Örcün Barışta 1994 tarihli “Selçuklu Dönemi İşlemeleri Üzerine” isimli 

çalışmasında Türk işlemelerini günümüze ulaşan kurgan buluntu örnekleri ışığında 

incelemiş, Selçuklu dönemi işleme sanatını günümüze ulaşan yazılı ve görsel 

kaynaklarla anlatmış ve Konya Mevlana müzesindeki serpuş örneği ile 

karşılaştırmalar yaparak anlatmıştır.  
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H. Örcün Barışta 1999 yılında basılan Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk 

İşlemeleri isimli kitabında, işlemenin tanımını ve sınıflandırmasını yaparak giriş 

yapmış, Osmanlı dönemi işlemelerini 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar inceleyerek 

türler, araç gereçler, teknikler seçilen konular, konuların biçimlendirilmesi, 

renklendirme ve kompozisyon özelliklerini görsellerle destekleyerek anlatmıştır. 

Sözlük bölümünde ise işleme sanatı ile ilgili terimleri fotoğraflarla açıklamıştır. 

Hülya Köklü 2002 yılında yayınlanan El İşlemeleri isimli kitabında işleme sanatı 

hakkında genel bilgi, işlemede kullanılan araç gereçler, işlemede desen ve 

kompozisyon özellikleri, desen geçirme teknikleri, kumaşı germe teknikleri, kenar 

temizleme teknikleri ve Türk işleme tekniklerinin uygulanması ile ilgili bilgilere 

değinmiştir. Ayrıca işleme tekniklerini, işlem basamaklarına göre incelemiş, çizimler 

yaparak uygulama biçimlerini anlatmıştır. 

Hülya Tezcan 2001 tarihli “Saray İçin Yapılan Gümüşlü, Altınlı Dokumalar, 

İşlemeler” isimli makalesinde altın ve gümüş telin işlemelerde kullanılması ile ilgili 

tarihi bilgiler vermiş, altınlı işlemelerde kullanılan malzemeleri tanımlamış, simkeş 

ve simkeşhanelerle ilgili bilgilere çalışmasında yer vermiştir. 

Süheyla Korkusuz 1992 yılında yayınlanan Nakış isimli kitabında, işleme sanatı 

hakkında genel bilgi vererek giriş yapmış, nakışın doğuşu, gelişme evreleri ve 

toplumumuzdaki yeri,  işlemede kullanılan araç gereçler, işlemede desen ve 

kompozisyon özellikleri, desen geçirme teknikleri, kumaşı germe teknikleri, kenar 

temizleme teknikleri, ütü yapma teknikleri, işlemeli eserlerin bakımı ve saklanması, 

işleme kumaşının kullanılacak eşyalara göre ölçüleri ve kesilişi gibi bilgilere yer 

vermiş ve işleme tekniklerini yabancı nakışlar ve Türk nakışları olarak ayırarak, bu 

tekniklerin uygulanması ile ilgili bilgiler vermiştir. Ayrıca işleme tekniklerini, işlem 

basamaklarına göre inceleyerek, çizimlerle, ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır.  

Nurhayat Berker 1974 tarihli “ Türk İşlemeleri” isimli makalesinde, Türk işleme 

sanatının tarihçesi ve Türk işlemelerinde görülen motif, renk, malzeme, teknik ve 

türler hakkında bilgiler vermiştir. 

Şehdabe Markaloğlu 1996 yılında yayınladığı Dival İşleme (Sırma-Maraş İşi) adlı 

kitabında Türk işleme sanatı hakkında genel bilgiler vermiş, dival işi tekniğinde 

kullanılan araç gereçler, dival işinde desen hazırlama, dival işi tekniğini elde ve 
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makinede uygulama gibi bilgiler vererek, dival işi iğne teknikleri ile ilgili çizimlere 

yer vermiş, dival işi tekniğini ayrıntılı bir biçimde açıklamıştır. 

Şehdabe Markaloğlu 1991 yılında yayınlanan “Kahramanmaraş’ta Maraş İşi 

İşlemeler” isimli makalesinde işlemenin tanımını yaparak giriş yapmış, Maraş işinin 

genel özelliklerini anlatarak, Maraş işinin kullanıldığı yerler, desen özelliği, 

kullanılan araç gereçler v.b. hakkında bilgiler vermiştir. 
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2. DİVAL İŞİ TEKNİĞİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

2.1. Tanımı ve Tarihçesi 

Dival işi; işlenecek desene uygun, karton ve mukavvadan hazırlanan kalıpların, 

kumaş üzerine yerleştirildikten sonra kartona gerilerek, sim, sırma,  klaptan  gibi 

metal ipliklerle, kumaş rengindeki ipliklerin birlikte kullanılmasıyla oluşan, tersi ile 

yüzü farklı görüntüde olan, tek yüzlü bir işleme tekniğidir. 

Desenin altı çirişli karton ile kabartılıp möhlüke denilen özel bıçağı ile 

oyularak hazırlanan ve işlenecek kumaşa yapıştırılan, kartona gerilip cülde adı 

verilen özel tezgahta, üstten çok katlı sim veya sırma, alttan mumlanmış iplikle 

karşılıklı tutturularak çalışılan bir işleme türüdür (Akpınarlı vd. , 2014: 51). 

Dival işi tekniği Kahramanmaraş ilimizde yoğun bir şekilde yapıldığından 

dolayı Maraş işi adını almıştır. Bununla birlikte bazı yörelerimizde, sim sırma işi, 

mukavva işi, bastırma işi vb. gibi isimler de almaktadır. 

Dival işi oldukça karmaşık ve ustalık isteyen bir işleme tekniğidir. Dival 

sözcüğü, zor anlamında Farsça “div” kökünden gelmiştir. Bu teknik, hazırlık 

aşamasından işlemenin bitimine kadar pek çok basamaktan oluşmaktadır (Özcan, 

2008: 186). 

Dival altı destekli altın işidir. Tasarımı kabartmak için pamuk, yün ya da kalın 

lif ile dolgu yapılır ( Taylor, 1993: 204). Geçmişte ve günümüzde yapılan dival işi 

işlemelerde kartondan yapılmış desenler kumaş üzerine teyellenmekte ve bu desenler 

üzerine işleme yapılmaktadır. Osmanlı döneminde bu teknik çarşı işi bazı elbiseler 

üzerinde de görülmektedir. Fakat daha eski elbiselerde kartondan çok pamuk 

kullanıldığı görülmektedir. Anadolu’da yapılan bu çeşit işlemelere mukavva işi veya 

bastırma işi adları verilmektedir (Ögel, 2000: 349). Eski yıllarda dival işinde deri de 

kullanılmış, iplikle alt dolgusu yapılarak da işlenmiştir ( Markaloğlu, 1996: 7). Bazı 

örneklerde deri malzeme atlas kumaşın altına geçirilerek kumaşta sertlik oluşmasını 

ve işlemenin daha net görünmesini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. 

Barışta, Türk İşlemelerinde Teknikler adlı kitabında, eskiden ıhlamur 

ağacından yapılmış motiflerin kalıplarının kumaşa ipek iplikle tutturularak 

uygulandığını, ıhlamur ağacının çok hafif, yumuşak ve kartondan daha gösterişli 

olduğu için sanatkarların bu kalıpları tercih ettiğini belirtmektedir (Barışta, 1978: 

50). 
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Dival işinde biri kumaşın arka yüzünden yürütülen, ön yüzünden görülmeyen; 

diğeri kumaşın ön yüzünden yürütülen, arka yüzünden görülmeyen iki tür iplik 

kullanılır. Doldurulmuş sarma iğnesine benzemesine rağmen düz bir arka yüzey elde 

etmek ve metal ipliği az kullanmak amacıyla uygulanan bir yüzeysel sarma türüdür 

(Barışta, 1978: 47). 

Türk işlemecilik sanatının bir dalı olan dival işi yüzyıllar boyu Osmanlı 

saraylarında padişah ve sultanların kıyafet ve eşyalarını süslemiştir (Diker, 1973: 

74). Saray koleksiyonunda yoğun olarak kullanılmış olan bu teknik kordon tutturma 

ve sarma iğneleri ile zenginleştirilmiştir. 19. yüzyılda saray dışında da yoğun olarak 

kullanılması, bu tekniğin dönemin modası olarak görüldüğünü göstermektedir  

(Demirli, 2006: 170). Ayrıca bazı örneklerde basit nakış iğne tekniklerine 

rastlanmaktadır. 

Türklerde altın teller veya ibrişimlere sarılmış teller ile yapılan işlemeler, 

Türklerin Orta Asya’da yaşadıkları çağlardan beri, çok yaygın bir gelenek halinde 

yapılmakta olduğu bilinmektedir. Bu teknikle işlenmiş kumaşların adları da, çok eski 

Türkçeden bugünkü Türkçemize kadar değişmeden devam etmektedir (Ögel, 2000: 

348-349).  

Dival işinin tarihi Selçuklular devrine kadar uzanmaktadır. O dönemin 

Selçuklu sultanları Kayseri ve Sivas’ta çok kıymetli ipek kumaşlar dokutmuş, bunları 

Avrupa’daki krallara hediye olarak göndermişlerdir (Yakar ve Yakar, 2011: 32, 33). 

Günümüze dival işi ile yapılan Selçuklu dönemine ait eser ulaşmasa da, çeşitli 

kaynaklarda  bu tekniğin Selçuklularla başladığı belirtilmektedir. 

14. yüzyılda yaşamış gezginlerden İbn Batuta seyahatnamesinde Ladik’te 

altınla işlemeli pamuklu elbiselerin yapıldığından (Parmaksızoğlu, 1971: 14) 

bahsederek sırma ile yapılan iğnelerin o dönemde de uygulandığı konusunda bilgiler 

vermiştir. Seyahatnamenin Kırım Türk Hakanına yapılan ziyareti anlatan bölümünde 

işleme ile ilgili detaylı bilgiler vermiş, saray kesiminde kadınların, Rum 

prenseslerinin giydikleri biçimde mücevherlerle işlenmiş elbiseler giydiklerinden 

bahsetmiştir. Ayrıca büyük ve küçük hatunların başlarına kenarları inci ve sırmalarla 

işlenmiş olan örtüler örttüklerini, hizmetkarların da altın ve mücevher işlemeli ipek 

giysiler giydiklerini belirtmiştir. Kadın efendiden sonra gelen ikinci hatunun 

huzuruna çıktığı zaman ise yirmi kadar gergef işleyen cariye (Parmaksızoğlu, 1971: 
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86) gördüğünü anlatmıştır. Seyahatnamenin bayram törenlerini anlatan bölümünde, 

tören bittikten sonra Sultan’ın köşkten inip atlandığını, sağ ve sol tarafında oğulları, 

önde de sırmalı ipek koşumlara koşulmuş atların çektiği, altın sırma ve ipek 

kumaşlarla örtülü arabalara binmiş dört hatunu ile otağına gittiğinden bahsetmiştir 

(Parmaksızoğlu, 1971: 96). Bir başka bölümde Rum prensinin kız kardeşi ile 

görüşmek istediği zaman düzenlenen törende, Hatun’un hademe, uşak, cariye ve 

kölelerden oluşan maiyetinin gümüş ve altın sırma ile işlenmiş ipek elbiseler 

giydiklerinden, Hatun’un bindiği atın ise yine altın ve gümüşle işlenmiş ipek bir eyer 

ile donanmış olduğunu anlatmıştır (Parmaksızoğlu, 1971: 106). 

Daha sonraki dönemlerde erken dönem kadifeleri kullanılarak yaptırılan ya da 

19. yüzyılda işlemeli kısımları onarım görmüş olan, Bursa Yeşil Türbe kapı ve 

pencere kanatlarını anımsatan bezemelerle işlenmiş perde, 14. yüzyıldaki işlemeler 

konusundaki bilgilere ışık tutmaktadır. Geometrik, yazılı bezemeler ve Rumilerle 

donatılmış niş görüntüsü veren Yeşil Türbe kapı perdesinde dival işi ile bezenmiş 

kompozisyon ilgi çekmektedir (Barışta, 1984: 15). 

Dulkadiroğulları Beyliği’nden, Nasıreddin Mehmet Beyin kızı Emine Hatun ve 

Süleyman Beyin kızı Sitti Mükrime Hatun, Osmanlı sarayına gelin giderken 

çeyizlerinde Maraş’ın sırma işinden yapılan yatak örtüleri, bohçalar, seccadeler, 

şaseler, sabahlıklar, Kuran kapları, bindallı modelinde düğün ve nişan kıyafetleri 

götürmüşlerdir. Çelebi Mehmet’ e gelin giden Emine Hatun’un çeyizleri arasında 

bulunan dival işleri saray çevresinin dikkatini çekmiş ve çok beğenilmiştir. Daha 

sonra Fatih Sultan Mehmet’e gelin giden Sitti Mükrime Hatun’un çeyizleri arasında 

çeşitli sırma işlerinin olması Kahramanmaraş’a özgü bu el sanatının Rumeli’ye 

geçmesine yol açmıştır. Yavuz Sultan Selim’in de Mısır’ın fethinden sonra Maraş 

bölgesinden geçerken saraya sim sırma işi götürdüğü bilinmektedir (Şanlı vd. , 2011: 

413). 

Osmanlı sarayında büyük ilgi gören bu işleme tekniği zaman içerisinde zengin 

bir çeyizin olmazsa olmazı haline gelmiştir. Öyle ki bir dönem geline sırma işlemeli 

fes takma adeti oldukça önem kazanmıştır (Tanır, 2011: 92). 

Sırma işçiliğinin, insanın giydiği ve kullandığı eşyayı gösterişli bir biçimde 

süsleme arzusundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Çeşitli dokumalar gibi kumaş 

üzerine sırma işlemeli malzemeler de zamanla eskiyip kayboldukları için günümüze 
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ancak 15. yüzyıldan bazı örnekler ulaşabilmiştir. Bugün Topkapı Sarayı’nda bulunan 

ve en eskileri 15. yüzyıla ait olan sultan ve şehzade kaftanları, bohça ve örtüler 

bunun en yakın örnekleridir. Bu örneklerde dival işi daha çok görülür (Yetimoğlu, 

1992: 72).  

15. yüzyılda Fatih devrinde, erkeklerin, üzerine sarık sardıkları külah biçimi 

başlığın aynısını, kadınların, özellikle de gelinlerin giydiği görülmektedir. Başlık 

gelinin servetine göre baştan aşağı mücevherlerle veya telli pullu süslerle doludur; 

duvak külahın tepesine bir elmas iğne ile tutturulur. Telli pullu al ( kırmızı) duvak, 

günümüze kadar devam eden bir gelin kıyafeti olarak kullanılmaktadır. Hala bu 

renge Anadolu’da sadık olan kişiler çoğunluktadır. Elbise olarak da en üstte inci, 

elmas veya sırma işlemeli kırmızı bir kaftan; onun altında yine ipek üzerine 

mücevher, inci veya sırma işlemeli, yanları yırtmaçlı kırmızı bir entari; belinde 

genellikle gelinin babası tarafından törenle takılan bir kemer veya işlemeli bir kuşak; 

en altında yine inci, mücevher veya sırma işlemeli nar çiçeği renginde bir çakşır ( bir 

tür kısa şalvar)  bulunmaktadır. 15. asırda örneğini gördüğümüz bu gelin kıyafeti 

günümüze kadar özellikle Anadolu’da yaygınlığını koruyarak devam etmektedir 

(Aşa, 1996: 68,69). 

Osmanlı döneminde ise Bursa’da dokunan sırmalı kumaşlar dünya üzerinde 

aranılan lüks kumaşlardı. İpek ve sırma kumaşlar padişahlara, şehzadelere ve sarayın 

önemli kadınlarına yapılan elbiselerde kullanılıyor, saray işlemecilerinin altın ve 

gümüş tellerle yaptığı işlemelerle birer şahesere dönüşüyordu. Bu özel kıyafetler özel 

bir ekip tarafından hazırlanıyordu. Kompozisyonu, motifleri, işleme ipliğinin özelliği 

ve rengi de dahil olmak üzere usta saray nakkaşları tarafından belirleniyordu. Saray 

işlemelerinin en önemli özelliği kalite ve işçilik olarak en mükemmel olmasıydı. 

Süslemelerde yakut, inci ve en değerli taşların kullanılmasıyla zengin bir görünüm 

kazanıyordu. Osmanlı döneminde sim sırma işlemeciliği toplumla tanışmış ve 

oldukça kısa sürede yaygın olarak kullanılmıştır. Bu dönemden sonra bu sanat 

yeniden ele alınmış, bazı süslemelerle ve ilavelerle daha da güzelleştirilmiş, saray 

işlemecilerinin vazgeçemeyeceği bir sanat haline gelmiştir. Bu tarihten sonra zengin 

aile kızlarının çeyizi sim sırmalarla doldurulmuş, bu gelenek köy ve aşiretlere de 

sıçramıştır (Yakar ve Yakar, 2011: 32, 33).  
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16. yüzyılda daha gelişmiş olarak yaygınlaşan sırma işçiliği ve işlemecilik, 

Osmanlı kadınlarının saray ve konaklarında giderek günlük uğraşıları arasında yer 

almıştır (Yetimoğlu, 1992: 72). 

Bu yüzyılda altın ve gümüş sim yoğun olarak kullanılmış, simler İstanbul’ da 

kurulan simkeşhanelerde çekilmiştir (Özcan, 1994: 4). Yazılı kaynaklarda altın ve 

gümüşün çekildiği yere simkeşhane, bu işi yapan kişilere ise simkeş denildiği 

belirtilmektedir. 

Altın ve gümüş telin çekildiği yer olan simkeşhaneler, sadece İstanbul, Selanik 

ve Bursa şehirlerinde bulunuyor ve darphaneye bağlı mukataa (hazineye ait herhangi 

bir gelirin kiraya verilmesi) olarak çalışıyordu. Burada biri hassa simkeşlerine, diğeri 

esnafa işleyen iki simkeş atölyesi vardı. 17. yüzyıl seyyahı Evliya Çelebi, 

simkeşhanede çalışan yüz kişinin gümüş eriten esnaf (esnaf-ı kalciyan), yüz kişinin 

ise eski telleri küçük parçalara ayıran esnaf (esnaf-ı kehleciyan) olduğunu 

bildirmektedir. Devlet kontrolünde olan darphanenin incelenen belgelerinde, 

simkeşhanede 18. yüzyıl ortalarından itibaren seksenbeş çıkrık ve gediğin (belli 

sayıda olan bir toplulukta görev yapanların işgal ettiği yer) olduğu ve bu durumun 

18. yüzyıl ortalarına kadar değişmediği anlaşılmaktadır (Tezcan, 2001: 71). 

Darphanede her ne kadar saray için çalışan simkeşler varsa da sarayın ehl-i hiref 

denilen sanatkarlar topluluğu içinde de simkeşler bulunuyordu (Tezcan, 2001: 74). 

19. yüzyılın ortalarında esnaflara bağlı işler sanayileşmiş, bazı geleneksel 

üretim alanları bu dönemde birer birer şirkete dönüşmüştür. Bu şirketlerden biri de 

1865’ te kurulan simkeş ve klaptancı şirketidir (Kırımtayıf, 1996: 112). 
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Fotoğraf no 3: Thomas Allom’ un çizgileriyle “Yerebatan Sarnıcı’nda Tel 

Çeken Simkeşler” (19. yüzyıl) (Barışta, 1999: 13). 

Lecomte Türkiye’de Sanatlar ve Zeneatlar adlı eserinde Yerebatan Sarnıcı’nda 

tel çeken simkeşlerden şu şekilde bahsetmektedir: “Nakışta kullanılan sim ve sırma 

tellerin imali bütün bir sanayi yaratmıştır ve oldukça kısıtlı olan bu imalat icra 

yönünden orjinallikten mahrum değildir. Önce İstanbul’da bu tellerin imal edildiği 

bin bir direği ziyaret edelim. İlk Bizans imparatorları tarafından ihtiyaç olduğunda 

kaçmalarına imkan sağlaması için inşa edilen ve şehrin dibine inen bu su yolunun, bu 

tarihi mekanın merdivenlerini inerken insan, heyecan duymaktan kendini alamıyor. 

Girer girmez sarsılıyor, zira yer esrarlı ve anlamlıdır. Hemen söyleyeyim, loştur, öyle 

ki hayal ve fanteziye müsaittir. Gerçekten bin bir tane direk mevcut mudur? İtiraf 

edeyim; saymadım; ama bu yer insana yok olan halklar hakkında çok şey 

öğretmektedir. Bin bir direkte, bu sırmalar çok ilkel bir makine ile imal edilmektedir. 

Bu makine, ipek telle işleyen paletli büyük bir tekerlekten ve her biri bakır bir ipek 

telle tutturulan otuz kadar milden ibarettir. Bu ipek teli yirmi adım mesafe ile durmuş 

bulunan bir işçi germektedir. Tel, kendi üzerinde dönerek kabuğundan kurtulup altın 

veya gümüşlenmeye hazır hale geldiğinde başka bir tezgaha alınır; orada tarif 

ettiğimize yakın bir yöntemle madeni tel onu sarar. İşleme teli böylece hazırlanmış 

olur” (Lecomte, tarihsiz: 75,76). Lecomte sözlerine şu şekilde devam etmektedir: bu 

sırma teller çarşıda çileler haline getirilir. Bu, tekerlekler sistemi ile yapılır ve 

tekerleklerin dönme sayıları ile uzunlukları ölçülür. 
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Barışta Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri adlı  eserinde 17. 

yüzyılda dival işi çeşitlemelerinin 16. yüzyıla kıyasla çoğaldığından bahsetmektedir. 

17. yüzyılın ikinci yarısında Hıristiyan bir Osmanlı kadınının eşi olarak 

kadınların dünyasına belirli ölçülerde girme olanağı bulan İtalyan seyyah Pietro 

Della Valle nakış işleyen Osmanlı kadınlarının maharetinden söz etmektedir. Della 

Valle sırma işlemelerinden de övgü ile bahsetmektedir; ama bu işleri sadece 

kadınların yaptığı sanılmamalıdır. Erkek zanaatkarlar da satılmak için dükkanlara ve 

sipariş üzerine saraya nakış işleri yapıyorlardı. Evliya Çelebi’ye göre 1638’de sadece 

İstanbul’da doksan erkek nakışçı vardı. 18. yüzyılda bu dükkanlar İstanbul’ lu 

kadınların uğrak yeri idi. Öte yandan kendileri kullanmak için değil sipariş üzerine 

çalışan kadın nakışçılar da vardı. Haremdeki kadınlardan birinden alınan bir bilgide 

bu tür nakışçı kadınlara saraydan yatak örtüsü siparişi verildiğini göstermektedir. 

Ama nakışçı kadınlar çok ince bir işçilik istenmesi üzerine bu siparişi kabul 

etmemişlerdir (Faroqhi, 2005: 134, 135). 

17. ve 18. yüzyıllarda, diğer yüzyıllarda olduğu gibi, desen ve motifler kartona 

çizilir, kesilir ve işleme yapılacak kumaş üzerine monte edilirdi. Kumaşın 

dayanıklılığını artırmak için arkasına pamuklu kumaştan astar geçirilir ve işlemede 

kıymetli madenden yapılan tellerin israf edilmemesine dikkat edilirdi. Bu teller 

yuvarlak, yassı, helezon, spiral, titrek, kıvrılmış, mat, parlak türde olur, kaliteleri ise 

darphanede kontrol edilirdi (Uğurlu, 1998: 60). 

18. yüzyılda altın ve gümüş alaşımlı çıplak tel işlemede çok ağırlıklı olarak 

kullanılmıştır. İpek iplikle işlenen işlemelerin yer yer klaptan ve kesme telle 

zenginleştirildiği dikkat çekmektedir. Diğer taraftan elbiselik, gelinlik kumaşlar 

desenli de olsa yüzeyleri ayrıca tellerle işlenirdi. Hüseyni işleme de denilen bu 

elbiselikler çok altın ve gümüş sarfiyatına sebep olduklarından dolayı sık sık 

yasaklanıyordu. Üçüncü Ahmet’in 1715 yılında İstanbul kadısına gönderdiği 

hükümde “Birkaç yıldan beri ağır sırma işleme çekme ve donluk (bir kaftanlık), 

sırma püskül saçak, kadınların yemenileri sırma bükme kaytan, bürümcük üzerine 

dal sırma işleme şeyler peyda olup, bu durum darphanenin tatiline sebep olacaktır. 

Bu malları miri için zaptedin, işleyenleri de fermana karşı geldiği için küreğe 

koyun,” şeklinde uyarılar içermektedir (Tezcan, 2001: 75). 



20 

 

Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre dival işi tekniği 19. yüzyılda 

oldukça önem kazanıp yaygın bir şekilde yapılmış, bu yüzyılda işleme tekniklerinin 

sayısında artış olmuş, altın ve gümüşten yapılan sim ve sırma, yerini diğer madenlere 

bırakmıştır. 

19. yüzyılda yaşanan siyasi gelişmeler, Osmanlı yaşamını birçok yönden 

etkilemiş, saray, halk ve çarşı işlemelerinde renk, desen, teknik ve malzeme 

yönünden bir önceki yüzyıla göre farklılıklar görülmüştür. Bu farklılığın nedeni, 

batılılaşma olgusu ile Osmanlı hayatına giren mobilyalar, giysiler ve geleneklerdeki 

farklılaşmalardır (Demirli, 2006: 15). Dönemin en sevilen işleme tekniği olan dival 

işi, ışık-gölge, derinlik-taşkınlık ve gösteriş gibi özellikleri ile saray işlemelerinde en 

çok kullanılan tekniklerden biri olmuştur (Demirli, 2006: 18). 

II. Mahmut devrinde, işlemelerde, tırtıl ve pulla süslemeler yapılarak abartılı 

bir süsleme dönemine girilmiştir. Yine bu dönemde ince ve zarif işlemeler yerine çok 

çabuk işlenen geniş ve kaba işlere ilgi artmıştır. Çarşı işlerinde dival işi çok aranılan 

bir işleme türü olmuş, yatak örtüleri, seccadeler, nişan bohçaları, kadife, atlas gibi 

kumaşların üzerine işlenerek piyasanın beğenisini kazanmıştır (Yakar ve Yakar, 

2011: 17). 

Cumhuriyet döneminde giysilerde ve işlemelerde model, renk, desen ve motif 

olarak büyük benzerlikler olduğu görülmektedir. Bu benzerlikler aynı tarih 

sürecinden geçen insanların, aynı kültür değişimlerine maruz kalmaları sonucu, farklı 

bölgelerde yaşamalarına rağmen, benzer ruh durumunun ifadesi olarak benzer 

motifleri kullanmalarının doğal bir sonucu olarak görülebilir. Bu sonuçta saray ve 

yakın çevresinin kullandıkları giysi ve süslemelerinin etkisinin önemli olduğu 

düşünülmektedir (Şener ve Eğri, 2013: 258). 

2. 2. Kullanılan Araçlar ve Gereçler  

Cülde: Dival işinde işlenecek kumaşı sıkıştırmak için kullanılan, bir taban 

üzerine eğik olarak yerleştirilmiş bir tür kasnaktır (Akpınarlı vd.,2014:53) Cüldenin 

iki boyu bulunmaktadır ve ahşaptan yapılmaktadır. Büyük cüldeler büyük atölyelerde 

kullanılır ve vida yardımı ile yüksekliği isteğe göre ayarlanabilir. Küçük boy cüldeler 

ise işlemeyi yapan kişinin oturacağı yer üzerine konur ve cüldenin ayağının üzerine 

oturularak taban sabitlenir. Cüldenin kumaşı sıkıştıran bölümü bir mandala 

benzemektedir. İşlenecek kısım bu bölüme sıkıştırılarak işleme yapılır. 
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Fotoğraf no: 4 Cülde 

 

Çıkrık: İplik sarmada kullanılan küçük bir araçtır. Günümüzde bu iş için çıkrık 

kullanılmamakta, bu işlem fabrikalarda teknolojik makinalarla 

gerçekleştirilmektedir. Çıkrığın makarayı takmak için bir çivisi, çivinin diğer ucunda 

bükmeye yarayan bir kancası bulunur. Çivi lastikle yuvarlak bir çarka bağlıdır ve bir 

kol yardımıyla döndürülerek çalışır (Yakar ve Yakar, 2011: 42).  

Möhlüke (Keski): Dival işinde deseni oymak için kullanılan, sapı ahşap, kesici 

kısmı metalden yapılan orak biçiminde bir araçtır. Ahşap olan kısımdan tutularak 

sivri ve keskin olan uç ile hazırlanmış olan kartonlara batırılıp çıkarılarak oyma 

işlemi yapılır (Markaloğlu, 1996: 20). Möhlüke kabartma yapmak ve tırtıl kesmek 

için de kullanılır. 
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Fotoğraf no: 5 Möhlüke ( Keski) 

Makat: Ahşaptan yapılan, işleme kartonu hazırlarken ve desen yapıştırılırken 

oluşan hava kabarcıklarını ve arada kalan fazla çirişi çıkarmak için kullanılan bir 

araçtır ( Tuncay vd., 1994: 19). 

 

Fotoğraf no: 6 Makat 

Cağ (Makaralık): İşlemede kullanılacak üst ipliklerin yan yana muntazam 

şekilde konması için kullanılan (Akpınarlı vd. , 2014: 53) ahşaptan yapılan bir 

araçtır. Ahşap üzerine eşit aralıklarla çivi çakılarak hazırlanmaktadır. 
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Fotoğraf no: 7 Cağ (Makaralık) 

Biz: Tutulacak kısmı ahşaptan yapılan, ucu iğneli bir araçtır  İğnesi orta 

kalınlıkta ve ucu sivri olmalıdır. Birbirine teyellenmiş olan karton ve kumaşı 

delmeye yarar. Ayakkabıcılıkta kullanılan biz den farkı iğnesinin daha ince olmasıdır 

(Markaloğlu, 1996: 20). 

 

Fotoğraf no: 8 Biz 

 

Çiriş: Saz cinsindeki bitkinin köklerinden elde edilen bir zamk çeşididir. 

Güneşte kurutulup öğütüldükten sonra elekten geçirilir. Sulandırılarak, desenlerin 

beyaz kartona yapıştırılmasında, işleme kartonu hazırlanmasında ve desenin kumaşa 
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yerleştirilmesinde kullanılır. İyi kalitede bir çiriş ince öğütülmüş ve sarı renkte 

olmalıdır ( Tuncay vd., 1994: 21). 

Kumaşlar: Dival işinde genellikle atlas, kadife, çuha, ipek, şifon, organze gibi 

sık dokunuşlu ve düz yüzeyli kumaşlar kullanılır.  İnce kumaşlar üzerine işleme 

yapılırken kumaşın altı mermerşahi, organze, yün tela gibi astarlık bir kumaşla 

desteklenir. Bu kumaşların dışında dival işinde keten, krep, keçe, krep jorjet, tela, 

tafta, ipek jorjet, ödemiş ipeği gibi kumaşlar, kıyafetlerde ise gabardin, kaşe, blazer 

gibi kumaşlar kullanılmaktadır (Köklü, 2002: 127). 

İplikler: Dival işinde altın ve gümüş sırma, sim, klaptan, ipek, sentetik iplik, 

çamaşır ipeği, floş, keten ve pamuk iplikler kullanılmaktadır. Saray işlemelerinde 

kuvvet ve görkemin simgesi olarak altın ve gümüş tel kullanılmıştır. Zenginliğin 

simgesi olan altın ve gümüş, kolay işlenir ve çürümez özellikleri nedeni ile de tercih 

edilmiştir (Demirli, 2006: 18). 

Sim: İpek veya pamuk iplikler üzerine metal telin sarılmasıyla elde edilen ve 

günümüzde üst iplik olarak çok yaygın kullanılan bir gereçtir (Akpınarlı vd. , 2014: 

54).  Geçmişte bu işlem altın ve gümüş tellerle yapılmaktaydı. 

 

Fotoğraf no: 9 Sim 

 

Sırma: Dival işinde üst iplik olarak kullanılan çok ince madensel bir teldir 

(Akpınarlı vd., 2014: 54). Geçmişte, haddeden geçirilen altın ve gümüşten ince teller 

kullanılmıştır.  
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Klaptan: Sırmanın ipek veya pamuk iplikle birlikte eğrilmesiyle elde edilen ve 

dival işinde üst iplik olarak kullanılan bir malzemedir. 

Bal mumu: Simi tutturmada kullanılan ipliğin, mumlanmasında kullanılır. 

Mumlanan ip kaygan ve sağlam olur. İplik fazla mumlandığı taktirde sağlamlığını 

kaybeder. 

Kağıtlar: Bu gereçlerin dışında dival işinde desenleri yapıştırmak için beyaz 

karton, işleme ve kabartma kartonu hazırlamak için sarı karton, işlenecek kumaşı 

germek için gri karton (mukavva), işleme kartonu hazırlamak için ise çimento kağıdı 

(kraft kağıdı) kullanılır. Ayrıca kabartılmış desen kalıbını düzeltmek için zımpara 

kağıdı kullanılır. 

Beyaz sabun: Deseni yapıştırmada, işleme ve kabartma kartonu hazırlamada, 

makatın karton üzerinde rahat hareket etmesi için kullanılan bir gereçtir. 

Süsleyici gereçler: 

Tırtıl: Madeni telden yuvarlak ya da köşeli spiral şeklinde yapılan süsleyici 

gereçtir. 

Kurt: Tırtılın daha sık ve düz olarak yapılmış şeklidir. Tırtıla göre daha parlak 

görünümdedir. 

Pul: Çeşitli madenlerden yapılabilen, ortası delik, yuvarlak levhalardır. 

Bu gereçlerin dışında dival işinde çeşitli boncuklar, inciler ve hazır harçlar da 

süslemede kullanılan diğer gereçlerdir.  

2. 3. Yapım Aşamaları 

Çiriş Hazırlama: 

Elenmiş çiriş bir kap içerisine konur. Su çiriş üzerine azar azar ilave edilerek 

sağ elin işaret parmağı ile karıştırılır. Çirişin pütürleri tamamen yok oluncaya kadar 

aynı işleme devam edilir. Çiriş baş ve işaret parmağı arasında lif lif uzayıp koyu bir 

kıvama gelince kullanıma hazırdır (Korkusuz, 1992: 347). Hazırlanan bu karışımla 

desen beyaz kartona,  kraft kağıdı sarı kartona yapıştırılır. Oyulan desenleri kumaşa 

yapıştırmak için daha koyu kıvamlı çiriş hazırlanmalıdır. 

Desen Kağıdı Hazırlama: 

İlk olarak kullanılacak desen sert bir kurşun kalemle parşömen kağıdına çizilir. 

Beyaz karton parşömen kağıdı büyüklüğünde kesilerek kartonun parlak yüzüne 

sulandırılmış çiriş sürülür. Kartondaki çiriş kurumadan parşömen kağıdı kartonun 
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üzerine yerleştirilir. Karton ve parşömen kağıdı arasındaki fazla çiriş ve hava 

boşlukları makat yardımıyla çıkarılır. Parşömen kağıdının yırtılmaması ve makatın 

rahat hareket etmesi için parşömen kağıdı üzerine kuru beyaz sabun sürülür ve makat 

hep aynı yönde hareket ettirilerek işlem tamamlanır (Korkusuz, 1992: 347). 

Kraft Kağıdı Hazırlama: 

Sulandırılmış çiriş sarı kartonun bir yüzüne sürülür. Çiriş kurumadan kraft 

kağıdı sarı kartonun üzerine yerleştirilir ve üzerine kuru beyaz sabun sürülür. Makat 

kağıt ve kartonun üzerine bastırılarak ileri doğru hareket ettirilir ve hava boşlukları 

ile fazla çiriş çıkartılır. Kraft kağıdı yapışmış olan sarı kartonun diğer yüzüne çiriş 

parmakla yedirilerek sürülür. Burada kullanılan çirişin biraz katı olmasına dikkat 

edilir. Sarı kartonun çirişli yüzü kurumaya bırakılır. Böylece işlem tamamlanmış 

olur. 

Deseni Teyelleme: 

Hazırlanan kraft kağıtlı sarı karton, kraft kağıdı üste gelecek biçimde düz bir 

zemine yerleştirilir. Desen çizilen yüzün üste gelmesine dikkat edilecek şekilde, 

kurumuş olan desen kağıdı kraft kağıdı üzerine yerleştirilir. Desen şeklinin girinti ve 

çıkıntılarını 4-5 mm. den takip ederek kraft kağıdı ve desen kağıdı birbirine 

teyellenir. Teyel uzunluğunun 1 cm. yi geçmemesine özen gösterilir (Korkusuz, 

1992: 347). Teyel için genellikle mumlanmış çift kat çamaşır ipeği kullanılır. 

Deseni Oyma: 

Teyellenen desen, motiflerin bulunduğu yüzeyin üste gelmesine dikkat 

edilerek, 2-3 kat gri mukavvanın üzerine konur. Möhlüke sağ avucun içine alınır. 

Möhlükenin kıvrık olan tarafının kesim yapacak kişiye doğru bakması gerekir. 

Möhlüke desen çizgileri üzerine batırılıp çıkartılarak kesim işlemi yapılır. Desenin 

kaymaması için kesim işleminin ortadan başlaması gerekir. Möhlükenin desen 

üzerinde iyi yürümesi için ucuna sabun sürülebilir. Oyularak çıkartılan desen kumaşa 

yapıştırmaya hazırdır. 

Deseni Kumaşa Yapıştırma: 

Oyulmuş olan desen kumaş üzerine, tasarımdaki yerine göre yerleştirilir. 

Oygular bizin ucu ile çıkarılır. Oyulup çıkarılan desenin altındaki çiriş ıslatılarak 

kumaşa yapıştırılır. Desenin üzerine kağıt konulup ütülenerek veya küçük bir çekiçle 
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hafif hafif vurularak kumaş üzerine oturması sağlanır. Kumaşa sadece kraft kağıtlı 

sarı kartondan oyulmuş desen yapıştırılır. 

Kabartma Kartonu Hazırlama: 

Sarı karton desen büyüklüğüne uygun olarak kesilir. Sulandırılan çiriş birinci 

kartona yedirilerek sürülür. Üzerine bir kat daha sarı karton konularak  makat 

yardımıyla yapıştırılır. Tekrar çiriş sürülerek üçüncü karton yapıştırılır. Bu aşamada 

sabun ve makat kullanılır. Desenin kabartılmak istenen yerleri oyulan desen 

üzerinden parşömen kağıdına çizilir. Daha sonra çirişli kartona çizilir. İstenilen 

yüksekliği vermek için hazırlanan kartonlardan iki kat veya daha fazlası üst üste 

yapıştırılır. Bir ağırlık altında kurutulur. Desen özelliğine göre möhlüke ile oyularak 

zımpara kağıdı ile üzeri pürüzsüz hale getirilir. Çirişli kartonun üzerine 

yerleştirilerek yapıştırılır. 

Kumaşı İşlemeye Hazırlama ve Tezgaha Sıkıştırma: 

Desen yapıştırılmış olan kumaşın altına astarlık kumaş ve gri mukavva 

yerleştirilir. Kumaşların en ve boy ipliklerinin üst üste gelmesine dikkat edilir. 

Astarlık kumaşın işleme kumaşına uygun olarak seçilmesine dikkat edilmelidir. 

İşleme kumaşı, astar ve gri mukavva desen kenarının dışından geçerek teyellenir. 

Tezgahın cımbıza benzeyen ağız kısmı el ile aralanır. Mukavvaya teyellenmiş olan 

kumaş araya yerleştirilir. İşlenecek olan desenin bir kısmı tezgahın ucuna sıkıştırılır. 

Kumaş böylece işlemeye hazır hale gelmiştir. 

Dival İşi Tekniğini Uygulama 

Sim veya sırma sarılmış makaralar cağdaki çivilere geçirilir. Kalın desenler 

için 4-5 kat, ince desenler için 3 kat sim yeterlidir. İşlenecek kumaşın rengindeki 

mumlanmış çamaşır ipeği iğneye geçirilerek ucu düğümlenir. Sağ ele biz alınarak 

desenin işlenmesine başlanacak noktaya yakın bir yerden ve oygu kağıdının 

üzerinden gri mukavva ile kumaş biz ile delinir. Sol el ile tutulan iğne altta bulunan 

bizin ucu ile karşılaştırılır. Biz çekilerek iğne ile üste çıkartılır. Biz iğne ile beraber 

sağ elde tutulur ve tekrar aynı deliğe batılarak 1 cm. lik halka meydana getirilir. 

Simler bu halkanın içerisinden geçirilir. İplik alta doğru çekilir. Desenin dibinden 

kumaş ve alttaki iğne üstteki biz ile karşılaştırılır. Bizi çekerken iğne üste çıkarılır. 

İpliği üç kat simin üzerinden atlatarak yine aynı deliğe batırılır ve aşağı doğru çekilir. 

Simlerin yan yana gelmesine dikkat edilir. Aynı işlemler tekrar edilerek desen 
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tamamlanır. İşlenen kumaş tezgahtan çıkarılır. Teyelleri tersinden sökülür. Kumaşı 

germek için kullanılan gri mukavva bizin ucu ile desen kenarlarından çıkarılır. 

Böylelikle işlem tamamlanmış olur. 

2. 4. Kullanım Alanları 

Dival işi sık yıkanmaya elverişli olmayan, gösterişli olmasına rağmen temizliği 

ve saklanması özen gerektiren bir tekniktir. Bu sebepten dolayı daha çok özel 

yerlerde ve özel günlerde kullanılan eşyalar ile, padişah, hakan ve bey gibi önemli 

şahsiyetlerin kullandığı eşyalarda, güç ve zenginlik göstergesi olarak yapılmıştır. 

Dival işi ilk zamanlarda Çukurova beylerinin binici takım ve başlıklarına gümüş 

sırmalarla işlenirken, daha sonraları Maraş, Antep ve Kilis’te erkeklerin kullandıkları 

fesleri süslediği bilinmektedir. 18. yüzyılda silah kılıflarında, palaskalarda, kemer ve 

erkek yeleklerinde de dival işi işlemelere rastlamak mümkündür. Ancak çeyiz olarak 

değer bulmaya başladığında yastık ve perdelere, yatak örtüsü, sedir örtüsü, seccade, 

bohça ve gelinliklere de dival tekniği uygulanmaya başlamıştır. Osmanlı hat 

sanatında da kendine yer bulan, dival işi tekniğinde yapılmış hat levhaları, geçmişten 

günümüze kadar gelen en değerli kültürel miraslar arasında yer almaktadır ( Tanır, 

2011: 92). 

Günümüze ulaşan eserler incelendiğinde dival işinin, giyim ve giyim aksesuarı, 

ev dekorasyonu, resmi ve askeri kıyafetler, dini ve litürjik ögeler gibi çok farklı 

alanlarda uygulandığı görülmektedir. Geçmişte taht örtüleri, puşideler, puşide 

levhaları, kabe örtüleri, eyer takımları, başlıklar, silah kılıfları, evrak çantaları, çeşitli 

keseler, sofra örtüleri, terlikler, nalınlar, yatak örtüleri, bindallılar, cepkenler, 

gelinlikler, perdeler, divan örtüleri, yastık yüzleri, bohçalar, çeşitli örtüler vb. daha 

birçok eser üzerinde dival işi tekniğinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunun dışında 

dival işi tekniği masa örtüleri, panolar, kırlentler, çeşitli büyüklükte örtüler, sehpa 

takımları, kutular, seccadeler, albüm kapakları, yatak örtüleri, yastıklar, bohçalar, 

şaseler, gece kıyafetleri, fantezi kıyafetler, çanta, ayakkabı, broş, küpe, kemer, şal vb. 

gibi alanlarda uygulanmaktadır. Özellikle özel günlerde ve düğünlerde giyilmek 

üzere hazırlanan bindallı giysiler, günümüzde halen büyük bir beğeni görerek birçok 

yörede yoğun bir şekilde yapılmaya devam etmektedir.  
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2. 5. Dival İşi Eserlerin Özellikleri 

Dival işi eserleri genel olarak incelemek ve benzer özelliklerini ortaya koymak 

açısından, gözlem yoluyla eserlerin, teknik, renk, motif ve kompozisyon özellikleri 

ayrı ayrı değerlendirilerek açıklanmıştır.  

2. 5. 1. Teknik 

Barışta’nın Türk El Sanatları isimli eserindeki sınıflamasına göre, dival işi, 

dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler grubuna girmektedir (Barışta, 1988: 

111). 

Dival işleme yüzden sarma, tersten hristo teyelini andıran bir görüntüdedir. Alt iplik 

üstten, üst iplik alttan görünmez (Markaloğlu, 1996: 6). Dival işi biz yardımı ile 

kumaş ve karton delinerek iğnenin alttan üste, üstten alta geçmesi sağlanarak işlenir. 

Alt üst ipliklerin düğümlenmesi desenin kenarında ve kumaş arasında kalır. Üst 

iplikler ince ve çok sayıdadır. Bu iplikleri işlemeye ulaştırmak için cağ kullanılır. 

Cağ üzerine dizilen makaralardan gelen iplikler işlemede kolaylık sağlar. Eski 

yıllarda karton yanında pamuk ve deri de kullanılmış, iplikle alt dolgusu yapılarak da 

işlenmiştir. Günümüzde özel hazırlanmış karton, sertleştirilmiş kumaş ve ince kösele 

kullanılmaktadır. Desen, sertleştirilmiş kumaş ve kösele üzerine doğrudan 

çizilmektedir. Sertleştirilmiş kumaş ince kumaşlara uygulama yapılırken tercih 

edilmelidir. Sık dokulu dayanıklı bir kumaşa gerilerek çerçeve veya gergefte 

işlenebilmektedir. Küçük eşyalar, kasnağa sıkıca gerilmiş astar bir kumaş üzerine, 

desen yapışmış kumaş teyellenerek ve kasnak cüldeye takılarak da işlenmektedir 

(Markaloğlu, 1996: 6, 7). 

Dival işinde; 

a. Sarma: Düz, verev, yarmalı, kabartma ve delikli olmak üzere beş çeşidi 

bulunmaktadır. 

- Düz sarma: Dival işinin en çok kullanılan tekniklerinden biridir. Desen 

üzerinde yapılacak sarmanın yönünü bozmamak ve birleşme noktalarında başarılı bir 

sonuç elde etmek için sarmanın yönü işleme kartonu üzerinde hafif bir biçimde 

çizilmelidir. Sarmanın yönü desenin ortasından geçen hatta dik açı oluşturmalıdır. 

Simetrik motiflerde sarmanın yönü iki motifte de aynı olmalı, birleşme noktalarında 

açıklık yada sıkışıklık olmamalıdır. Desen sivri uçlardan merkeze doğru işlenmelidir 

(Köklü, 2002: 136). Düz sarma yapılırken desen üzerinde üç kat metal iplik ( sim, 
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sırma, klaptan) sağlı sollu düzgün bir şekilde yan yana getirilerek alttan yürütülen 

iplikle tutturulur. Sırma ile çalışılacaksa, daha ince olması nedeniyle, üç kat yerine 

yedi kat sırma kullanılır.   

- Verev sarma: Dival işinde daha çok bordürlerde kullanılan bir tekniktir. Bu 

teknik düz sarma iğne tekniğinin verev olarak yapılmasından meydana gelmektedir. 

Tekniği uygularken verev sarmanın düzleşerek özelliğini kaybetmemesi için, desenin 

her iki kenarına aynı sıklıkta batılmasına dikkat edilmelidir.  

- Yarmalı sarma: Dival işinde sık kullanılan tekniklerden biridir. Geniş 

desenlerin daha düzgün ve rahat işlenmesini sağlamak, yaprak motiflerinin 

damarlarını belirginleştirmek ve işlemeye estetik bir görünüm katmak amacıyla, 

sarmanın yarmalı olarak yapılmasından oluşur (Köklü, 2002: 139). 

- Kabartma sarma: Dival işinde yer yer kabartmalar kullanılır. Kabartma, 

iplikle dolgu yaparak, çirişle hazırlanmış kabartma kartonu üst üste yapıştırılıp 

möhlüke ile yontularak, çirişle sertleştirilmiş kumaş ve pamuk kullanılarak yapılır 

(Markaloğlu, 1996: 10). Kabartmalara genellikle düz sarma, verev sarma ve balık 

sırtı teknikleri uygulanır. Dival işi işlemelerde tüm yüzey işlendikten sonra, kabartma 

işlemi en son yapılır. Kabartma sarmanın deseni tamamen kaplayabilmesi için düz 

sarmaya göre 2-3 kat daha fazla sim ile sarılması gerekir (Markaloğlu, 1996: 51). 

- Delikli sarma: Genellikle dairesel desenlerde ve çiçek motiflerinde 

kullanılan, yüzeyde delikli bir görünüme sahip olan iğne tekniğidir. Delikli sarmada 

estetik bir görüntü sağlamak için, motifin dip kısmına paralel olarak genellikle tek 

sıra delik konur. Motifin şekline göre deliklere üçer kez batılarak sarma yapıldıktan 

sonra alt kenara geçilir. Birkaç sıra düz sarma yapıldıktan sonra diğer delik 

kısımlarda aynı işlem tekrar edilir.  

b. Pesent: Geniş motiflerde ve bordürlerde uzun işleme ipliklerini bölmek 

amacı ile işleme kartonuna belirli bir düzende batılması ile oluşan tekniktir. Düz 

pesent, verev pesent, A pesent, zikzak pesent ( civankaşı) gibi isimler almaktadır 

(Köklü, 2002: 140). Düz pesent yapılırken işleme yapılacak alana üç veya beş mm. 

aralıklarla düz paralel doğrular çizilerek motif bölünür. İğne ile bu çizgiler üzerine 

batılarak işleme yapılır. Aynı noktalara batılarak işlemenin delikli olması sağlanır. 

Verev pesent de düz pesent gibi uygulanır. Ancak ilk sıra tutturulduktan sonraki 

sıralar bir mm. yukarıya kaydırılarak tutturulur. Böylece oluşan delikler verev 
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paraleller gibi görünür. A pesent ve zikzak pesent ( civankaşı ) de yine motif üzerine 

çizilen zikzak biçimindeki çizgilere düz sarma tekniği yapılarak işlenir.   

c. Balık sırtı: Dival işinde balık sırtı görüntüsü, tek yönlü yada çift yönlü 

verev sarma yapılarak verilebilmektedir. Çift yönlü verev sarma özellikle 

bordürlerde daha sık kullanılmaktadır (Köklü, 2002: 143). Genellikle dal 

motiflerinde ve kıvrımların oluşumunda kullanılan bir tekniktir. Bu teknik motifin 

kenarlarından içe doğru veya motifin ortasından kenara doğru uygulanır. 

d. Hasır iğne: Dival işinde, pesentte olduğu gibi, geniş motiflerde ve özellikle 

bordürlerde sıklıkla uygulanan tekniktir. Hasır iğne düz pesent tekniğine göre yapılır. 

Motifin özelliğine göre üç veya dört sıra metal iplik, eşit aralıklarla aynı hizada 

tutturulur. Bu işlem ilk sırada aynı şekilde devam eder. İkinci sırada, ilk sırada 

oluşan dikdörtgen biçiminin tam ortasına gelecek şekilde batılarak aynı işlemlere 

devam edilir. tekniğin görüntüsü hasır biçiminde olduğu için bu ismi almıştır.  

e. Aplike: Dival işinde aplike tekniği, işlemeye renk katmak ve farklı bir 

görünüm kazandırmak amacıyla uygulanır. Aplike yapmaya uygun bir desenin 

yapıştırma, teyelleme ve oyma işlemleri tamamlandıktan sonra, aplike edilecek 

bölümleri, kumaşın en ve boy iplikleri dikkate alınarak, aplike kumaşına yapıştırılır. 

Aplike kumaşı desenin kenarlarından kesilir. Desenin altına yapıştırıcı sürülerek, 

oluşturulan kompozisyona göre fon kumaştaki yerine yapıştırılır. Desenin özelliğine 

göre işleme teknikleri uygulanır (Markaloğlu, 1996: 59). 

 f. Taç ( kenar) çalışması: Kemer, çanta kapağı, taç, giysi yakası, kol ağzı gibi 

yerlerde uygulanan bir tekniktir. Desen kartondan oyularak kumaşa yapıştırılır. 

Kumaş kartona gerildikten sonra taç tekniği uygulanacak kenarı, kumaş ve gerildiği 

karton ile birlikte, desenin dibinden kesilir. Taç çalışmasında genellikle düz sarma 

tekniği uygulanmaktadır (Markaloğlu, 1996: 58,59). 

 Bu tekniklerin dışında dival işinde, tırtılla sarma yapma, kum tırtıl yapma, pul 

dikme, inci dikme gibi yardımcı iğne teknikleri de kullanılmaktadır (Köklü, 2002: 

127). 

 Dival işini gergefte işlemek gerektiğinde, germe kumaşa yapılır. Dival işi ile 

yapılan eşyalar genellikle astarlanarak kullanılır. Üstte sim ve sırmanın yanında ince 

ipek iplik de kullanılır. İplik ya simle karışık olarak işlenir veya desenin belirli 

bölümleri yalnız ipekle işlenir (Markaloğlu, 1991: 38, 39). 
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2. 5. 2. Renk, Motif ve Kompozisyon 

Tüm süsleme sanatlarında olduğu gibi dival işi tekniğinde de işlemenin 

etkisinin artması, göze ve zevke hitap etmesi açısından motif ve kompozisyon kadar 

renkte büyük önem taşımaktadır. 

Dival işi tekniğinde genellikle işleme zemini olarak mor, bordo, kırmızı, 

lacivert gibi koyu renkler tercih edilse de bazı örneklerin açık renk kumaşlar üzerine 

yapıldığı da görülmektedir. İşleme rengi olarak ise çoğunlukla altın sarısı ve gümüş 

rengin tercih edildiği, bazı örneklerde ise bu renklerin yanında farklı renkte ipliklerin 

de kullanıldığı görülmektedir. 

Dival işi işlemelerde gül, lale, farklı çiçek motifleri, çeşitli yaprak motifleri, 

palmet, penç gibi stilize edilmiş bitkisel bezemeler birçok farklı kompozisyonlar 

oluşturmaktadır. Bitkisel bezemelerin yanında baklava biçimi, daire, oval gibi 

geometrik bezemelere de önem verildiği görülmektedir. Bunun dışında saksı, fiyonk, 

kurdela, zincir, püskül gibi motiflerden oluşan nesneli bezemeler (Köklü, 2002: 127). 

de dival işlemeleri için yoğun kullanılan motiflerdendir. Bununla birlikte çeşitli yazı 

kuşaklarıyla oluşturulmuş yazılı bezemeler dival işleri için en önemli motif grubunu 

oluşturmaktadır. Bazı örneklerde yazılı ve bitkisel motif grupları bir arada 

kullanılarak çok özel eserler ortaya konmuştur. Kimi zaman ise birçok motif 

grubunun bir arada kullanıldığı örnekler dikkat çekmektedir. Bunun dışında kökeni 

antik dönemlere kadar uzanan ve tüm yüzyıllarda değişmeden devam eden vazo ve 

saksıdan çıkan çiçekler, iri güller, kıvrım dallar dival işinde sıklıkla kullanılan 

motifler arasındadır. 

Dival işi işlemelerde kompozisyon düzenlerinin bir motiften oluşturulmuş 

kompozisyonlar ve birden fazla motiften oluşturulmuş kompozisyonlar şeklinde 

düzenlendiği görülmektedir.  

Bir motiften oluşturulmuş kompozisyonlar:  

1. Bir merkeze oturtulmuş kompozisyonlar 

2. Motifler birleştirilerek tek bir birim biçiminde sunulmuş kompozisyonlar 

şeklindedir. 

Birden fazla motiften oluşturulmuş kompozisyonlar: 

1. Atlamalı sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonlar.  

2. Bağlantılı sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonla 
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3. Bir merkezden dağılan sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonlar 

4. Bir merkeze doğru yönlendirilmiş sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonla 

5. Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonlar ( Barışta, 1984: 32-33) 

şeklindedir. 

Dival işinde motifler bir merkezden dağılan veya bir merkeze yönelen, birden 

fazla motifin tekrarlanması ile oluşturulmuş kompozisyonlar şeklinde 

düzenlenmiştir. Bir merkezden dağılan veya bir merkeze yönelen kompozisyon 

düzenlemeleri genellikle bohçalarda görülmektedir. Motifler kimi zaman stilize 

edilerek, kimi zaman da aslına uygun bir şekilde tasvir edilmiştir. İşlemelerde vazoda 

ve sepette çiçek motiflerine, gül ve boru çiçeklerinden oluşan buketlere, fiyonk 

motifi, zincir motifi gibi somut tasvirlere yer verilmiştir. Çiçek demetlerinden oluşan 

kompozisyonlar hemen her türde karşımıza çıkmaktadır.  
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3. KONYA MÜZELERİNDE BULUNAN DİVAL İŞİ TEKNİĞİNDE                         

YAPILMIŞ ESERLER KATALOĞU 

3. 1. Ayak Giysileri 

3. 1. 1. Ayakkabı 

Üstü genellikle deri ve benzeri malzemeden, tabanı kösele, lastik gibi dayanıklı 

maddelerden yapılan, özellikle sokakta, ayağı her türlü etkiden korumak için giyilen 

ayak giyeceğine denir (Püsküllüoğlu, 1994: 110). Ayakkabı, ayağı iklim koşullarına 

ve dış etkenlere karşı koruyan bir giyim eşyasıdır. İnsanlar eski çağlardan günümüze 

kadar iklim şartlarına, kültürel ve sosyal durumlarına göre, sandalet, çizme, mest, 

bot, terlik, nalın, çedik, potin, iskarpin v.b. gibi isimler alan ayakkabılar giymişlerdir 

( Kuru ve Paksoy, 2008: 822).  

3. 1. 2. Nalın 

Daha çok hamam gibi ıslak yerlerde giyilen, üstü tasmalı ve tahtadan yüksekçe 

ayakkabıya denir. Genellikle şimşir, abanoz gibi sert ağaçlardan yapılır. Yüksek 

ökçeli olup, gövde bölümü tek parçadan oluşur. Gövde bölümünün üstü mercan 

kakmalı, sedef, gümüş kaplamalı veya tel işlemeli olabilir. Bazen tasmaları ayna 

parçaları ya da kadife kaplamayla süslenir. Anadolu’da yöresel özellikleriyle öne 

çıkan bazı nalın türleri vardır. Tire nalınlarının gövdesi kına ile boyanmaktadır. Daha 

sonra tahtaya uyacak biçimde kesilmiş mavi, siyah, pembe kadife ya da çuhaların 

deriye dikilerek sırma ve pullarla işlenmesiyle elde edilen parçalar gövdeye 

çivilenmektedir. Kasnak denilen ve parmak üzerine gelen parça nalını kullanan 

kişinin genç kız, nişanlı ya da yeni evli olmasına göre işlenmektedir (Anonim, 1989: 

388). 

3. 1. 3. Terlik 

Daha çok evin içinde giyilen, genellikle yanları ve arkası açık hafif ayakkabıya 

denmektedir ( Doğan, 2005: 1275).  

Bu bölümde 7 adet ayak giysisi araştırma kapsamına alınmıştır. Bunlardan 2 

adedi ayakkabı, 3 adedi nalın, 2 adedi terlik örneğidir. Ayak giysilerinin 2 adedi 

Etnografya Müzesi’ nde, 5 adedi Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müzesi’nde yer almaktadır.  
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Türü : Ayakkabı 

Örnek No : 1 

Envanter No: 5180 

Fotoğraf No : 10-11 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/02/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler üzerinde oksitlenmeler olmuş, kadife kumaşın yer yer 

havları dökülmüştür. 

Ölçüleri: (en x boy x yükseklik) 7,5 x 24 x 5,5 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Ayakkabıda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, tabanında kösele, kenar temizlemesinde ve iç tabanda deri 

kullanılmıştır. 

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, kabartma sarma ve tırtıl tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, düz dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Tanımlama : Mor kadifeden yapılan ökçeli ayakkabıda dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Ayakkabının her birinde aynı 

kompozisyon uygulanmıştır. Ayakkabının yüz kısmında ortada bir gül motifi, gül 

motifinin etrafında ise yaprak ve dal motifleri görülmektedir. Ayakkabının içi deri 

malzeme ile astarlanmış ve kenarları deri malzeme ile çevrilmiştir. Ayakkabının iç 

kısmındaki tabanlıkta arap harfleri ile yazılmış “yerli mamulat” yazısı görülmektedir. 

Ayakkabının düğün, nişan gibi özel günler için hazırlandığı düşünülmektedir.  
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Türü : Ayakkabı 

Örnek No : 2 

Envanter No: 7662-7662 A/1829 

Fotoğraf No : 12-13-14 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler üzerinde oksitlenmeler olmuş, işlemeler yer yer 

sökülmüş, kadife kumaşın bazı kısımlarında havlar dökülmüş, aynı zamanda 

ayakkabı tamamen yıpranmış ve formu bozulmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 9 x 22,5 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Ayakkabıda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

kenar temizlemesinde ve iç tabanda deri, tabanında kösele kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma tekniği uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, kenar temizlemesinde siyah, iç tabanda 

kahverengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Mine çiçeği , düz dallar ve yapraklar motifi yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Hilal motifi yer almaktadır. 

Yazılı Bezeme: Tuğra motifi yer almaktadır.  

Tanımlama : Mor kadifeden yapılan ayakkabıda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel, yazılı ve geometrik bezemeler yer almaktadır. Ayakkabının her birinde 

farklı tasarımlar dikkat çekmektedir. Ayakkabının sağ ayağa giyilen tekinin yüz 

kısmında bir hilal motifi ve hilal motifinin ortasında bir adet, etrafında beş adet mine 

çiçeği görülmektedir. Bu motifleri düz dal ve yaprak motifleri çevrelemektedir. 

Ayakkabının sol ayağa giyilen diğer tekinde ise bir tuğra motifi ve tuğranın etrafında 

beş adet mine çiçeği yer almaktadır. Bu motifleri de ayakkabının sağ tekinde olduğu 

gibi düz dal ve yaprak motifleri çevrelemektedir. Ayakkabının içi deri malzeme ile 
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astarlanmış ve kenarları deri malzeme ile çevrilmiştir. Ayakkabının düğün, nişan gibi 

özel günler için hazırlandığı düşünülmektedir.    
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Türü : Nalın  

Örnek No : 3 

Envanter No: 7672-7672 A/1825 

Fotoğraf No : 15-16 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Nalının işlemeleri ve kumaşı yıpranmış, formu bozulmuştur.   

Ölçüleri: (en x boy x yükseklik) 4,5 x 23 x 5,5 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Nalında zemin işleme gereci olarak meşin, işlemede sim, süslemede tırtıl 

ve pul, taban kısmında ahşap (ceviz) ve gümüş malzeme kullanılmıştır. 

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, pul ve tırtıl tutturma teknikleri 

uygulanmıştır.    

Renk : Meşinde kahverengi , işlemede altın sarısı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Kıvrım dallar yer almaktadır. 

Tanımlama : Bant kısmı kahverengi meşinden yapılan nalında dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel bezeme yer almaktadır. Nalının bant kısmına kıvrım dal motifi, 

tüm yüzeyi kaplayacak biçimde yerleştirilmiştir. Tırtıl ve pullarla küçük mineler 

oluşturulmuş, bu mineler kıvrım dalların sağına ve soluna oturtularak kompozisyon 

tamamlanmıştır. Nalının tabanlık kısmında ceviz malzeme üzerine gümüş kakmalar 

yapılmıştır. 
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Türü : Nalın  

Örnek No : 4 

Envanter No: 9125-A 805 

Fotoğraf No : 17-18 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müzede teşhir edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 06/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Nalının işlemeleri yıpranmış, işlemelerde oksitlenmeler olmuş 

ve kadife kumaş üzerinde yer yer havlar dökülmüştür.  

Ölçüleri:  (en x boy x yükseklik) 7,1 x 23,1 x 7,3 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Nalında zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, taban kısmında ahşap (ceviz), gümüş ve sedef kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve tırtıl tutturma teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta ceviz yeşili, işlemede altın sarısı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, düz dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Tanımlama : Bant kısmı ceviz yeşili kadifeden yapılan nalında dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Nalının bant kısmına gül, dal ve 

yapraklardan oluşan kompozisyon, tüm yüzeyi kaplayacak biçimde yerleştirilmiş, 

tüm yüzeye tırtıllarla süslemeler yapılmıştır. Nalının tabanlık kısmında, ceviz 

malzeme üzerine gümüş ve sedef  kakmalar yapılmıştır.  
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Türü : Nalın  

Örnek No : 5 

Envanter No: 9124- 808 

Fotoğraf No : 19-20  

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müzede teşhir edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 06/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Nalının yüz kısmı yıpranmış, işlemeler sökülmüş ve 

oksitlenmiş, kadife kumaşın yer yer havları dökülmüş, ayrıca nalının astarı 

sökülmüştür.  

Ölçüleri: (en x boy x yükseklik) 6 x 21,8 x 6,5 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Nalında zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve hazır harç, taban kısmında ahşap (ceviz) ve sedef kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve tırtıl tutturma teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Stilize çiçek motifi yer almaktadır. 

Tanımlama : Bant kısmı mor kadifeden yapılan nalında dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel bezeme yer almaktadır. Nalının bant kısmına stilize çiçek 

motifinden oluşan kompozisyon, tüm yüzeyi kaplayacak biçimde yerleştirilmiştir. 

Çiçeğin ortasına ve nalının tüm yüzeyine tırtıllarla süslemeler yapılmış, bir püskül 

yerleştirilerek tasarım tamamlanmıştır. Nalının tabanlık kısmına ceviz malzeme 

üzerine sedef  kakmalar yapılmıştır. 
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Türü : Terlik 

Örnek No : 6 

Envanter No: 4558 

Fotoğraf No : 21-22 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/02/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler üzerinde oksitlenmeler olmuş ve yer yer sökülmüştür. 

Ölçüleri:  (en x boy) 10,5 x 29 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Terlikte zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, yüz kısmında deri, tabanında ise kösele kullanılmıştır.    

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, tırtıl ve pul tutturma teknikleri 

uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta mor, işlemede gümüş rengi, terliğin yüz kısmında ise hardal sarısı 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, hançer yaprak, “C” kıvrımlı dallar yer 

almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Stilize vazo yer almaktadır. 

Tanımlama : Yüz kısmı hardal sarısı deriden, işlemeli kısmı mor kadifeden yapılan 

terlikte dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. 

Terliğin iç taban kısmına stilize bir vazo içerisinden çıkan yıldız çiçeği, hançer 

yaprak ve “C” kıvrımlı dallardan oluşan kompozisyon tüm yüzeyi kaplayacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Terliğin kenarları yüz kısmında kullanılan deri ile çevrelenmiştir. 
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Türü : Terlik 

Örnek No : 7 

Envanter No: 7663-806 

Fotoğraf No : 23-24 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müzede teşhir edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 06/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Terlik iyi durumda olup, kadife kumaşın yer yer havları 

dökülmüştür.  

Ölçüleri: (en x boy x yükseklik) 5,4 x 25,7 x 4,4 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Terlikte zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede kurt, tırtıl ve hazır harç, tabanda kösele, astarda ise keten kumaş 

kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, kabartma sarma, kurt ve tırtıl tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, astarda mor tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, tomurcuk gül, kıvrım dallar ve yapraklar yer 

almaktadır. 

Tanımlama : Mor kadifeden yapılan ökçeli terlikte dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel bezemeler yer almaktadır. Terliğin yüz kısmına bir gül motifi oturtulmuş, gül 

motifini dal ve yapraklar çevrelemiştir. Terliğin iç taban kısmına, tomurcuk gül, dal 

ve yapraklardan oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Terliğin içi astarlanmış ve 

hazır harçla süslenmiştir.  Terliğin düğün, nişan gibi özel günler için hazırlandığı 

düşünülmektedir.  
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3. 2. Bohça   

Kare ya da kareye yakın dikdörtgen biçiminde keten, atlas, kadife, pamuklu 

v.b. kumaşlar üzerine yapılan işlemelerle bezenmiş, eşyayı temiz bir biçimde 

saklamak ya da taşımak amacıyla yapılmış örtülerdir (Barışta, 1999: 200). Bohçanın 

evlenme geleneklerinde önemli bir yeri vardır. Genç kızların çeyiz eşyası içinde el 

işlemeleriyle süslenmiş bohçalara ayrı bir değer verilmektedir. Geçmişte gelinin 

düğün sırasında erkek evine gönderilen çeyizi arasında kendisine, kocasına ve evine 

ait bazı eşyaların bohçalar içinde taşınması sırasında sergilenen bohçaların sayısı, 

çeyizin zenginliğini gösterirdi. Yeni gelin kocasının yakınlarına da bohça içinde 

“dürü” adı verilen armağanlar gönderir, karşılığında da yine aynı biçimde armağanlar 

alırdı (Anonim, 1987: 373). Bohça dört köşesinden orta kısımda bağlanarak veya 

toplanarak içine konan eşyayı sarmalamak için kullanılır. İçine konan eşyalara göre 

mendil bohçası, hamam bohçası, çamaşır bohçası v.b. gibi isimler almaktadır ( 

Karpuz v.d., 2013: 5) 

Bu bölümde 22 adet bohça örneği araştırma kapsamına alınmıştır. Bohçaların 

17 adedi Etnografya Müzesi’ nde, 2 adedi Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet 

Rasih İzzet Koyunoğlu Müzesi’nde, 3 adedi Mevlana Müzesi’ nde yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Türü : Bohça 

Örnek No : 8 

Envanter No: 2054 

Fotoğraf No : 25-26-27 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir.  

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, kadife kumaşta yer yer havlar 

dökülmüştür.  

Ölçüleri: (en x boy) 86 x 86 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, pul ve tırtıl tutturma teknikleri ile basit 

nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda pembe 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme :  Yıldız çiçeği, mine çiçeği, küpe çiçeği, “S” kıvrımlı dallar 

ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Vazo yer almaktadır. 

Tanımlama : Kare biçimindeki, bordo kadifeden yapılan bohçada dival işi tekniği 

ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bohçanın ortasına sekiz 

köşeli, stilize kıvrım yapraklar ve mine çiçeklerinden oluşan bir kompozisyon, dört 

köşesine ise ayaklı bir vazodan çıkan küpeçiçeği, mine çiçeği ve yaprak motifleri 

yerleştirilmiştir. Köşede yer alan motifler arasında ikişer adet mine çiçeği buketi yer 

almaktadır. Bu motifleri “S” kıvrımlı dal ve yıldız çiçeklerinden oluşan kenar suyu 

çevrelemektedir. Bohçanın arkası pembe renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Bohça 

Örnek No : 9 

Envanter No: 4857 

Fotoğraf No : 28-29-30 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça iyi durumda olup, astarında yer yer lekeler 

oluşmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 84 x 87 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede kurt, pul ve hazır harç, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kurt ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda lacivert 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, mine çiçeği, küpe çiçeği, “S” ve “C” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Sepet motifi yer almaktadır. 

Tanımlama : Kareye yakın dikdörtgen biçimindeki, bordo kadifeden yapılan 

bohçada dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. 

Bohçanın ortasına yıldız çiçekleri, kıvrım dal ve mine çiçeklerinden oluşan bir 

kompozisyon, dört köşesine ise bir sepet içerisinden çıkan yıldız çiçeği, mine çiçeği, 

“C” ve “S” kıvrımlı dal ile yapraklardan oluşan bir buket yerleştirilmiştir. Köşede yer 

alan motiflerin arasında ikişer adet “C” ve “S” kıvrımlı dallardan oluşan motifler yer 

almaktadır. Bohçanın kenarları altın sarısı hazır harç ile süslenmiş, arkası lacivert 

keten bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Bohça                  

Örnek No : 10 

Envanter No: 1862 

Fotoğraf No : 31-32-33 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler oksitlenmiş, yer yer sökülmüş ve kumaşın rengi 

solmuştur. 

Ölçüleri:  (en x boy) 80 x 85 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda siyah 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Palmet, yıldız çiçeği, mine çiçeği, küpe çiçeği, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Tanımlama: Kareye yakın dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan bohçada 

dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Bohçanın ortasına 

daire şeklinde düzenlenmiş, mine çiçeklerinden oluşan bir motif ile onun etrafında 

yer alan, beş adet palmet motifinden oluşan kompozisyon, dört köşesine ise tacı 

andıran oval bir merkezden çıkan, simetrik dal, yıldız çiçeği, küpe çiçeği ve mine 

çiçeklerinden oluşan bir kompozisyon yerleştirilmiştir. Köşelerde bulunan motifler 

arasında beşer adet yıldız çiçeği buketi yer almaktadır. Bu motifleri “S” kıvrımlı dal 

ve mine çiçekleri ile “C” kıvrımlı dal biçimindeki kenar suyu çevrelemektedir. 

Bohçanın kenarları altın sarısı hazır saçak ile süslenmiş, arkası siyah renkli keten bir 

kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça                                             

Örnek No : 11 

Envanter No: 3330 

Fotoğraf No : 34-35-36 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemelerde oksitlenmeler meydana gelmiş, işlemelerin bir 

kısmı sökülmüş, kumaşın havları dökülmüş ve rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 90 x 90 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim,  

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, pul ve tırtıl tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta vişne rengi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda 

kırmızı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Penç, yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize lale ve “C” kıvrımlı 

dallar yer almaktadır. 

Tanımlama : Kare biçimindeki, vişne rengi kadifeden yapılan bohçada dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Bohçanın ortasına penç, mine 

çiçekleri, yıldız çiçekleri ve “C” kıvrımlı dallardan oluşan bir kompozisyon, dört 

köşesine ise simetrik bir biçimde tasarlanan mine çiçeği, stilize lale ve “C” kıvrımlı 

dallardan meydana gelen bir motif yerleştirilmiştir. Bu motifleri “C” kıvrımlı dal 

biçimindeki kenar suyu çevrelemektedir.  Bohçanın arkası kırmızı renkli keten bir 

kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 12 

Envanter No: 2803 

Fotoğraf No : 37-38-39 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir.  

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.  

Ölçüleri: (en x boy) 92 x 92 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede kurt ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, kurt ve 

tırtıl tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda kahverengi 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, tomurcuk gül, yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize lale, 

stilize çiçek, “C” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Nesneli Bezeme : Vazo ve püskül yer almaktadır. 

Tanımlama : Kare biçimindeki, mor kadifeden yapılan bohçada dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bohçanın ortasına bir gül 

motifi, onun etrafına ise dört adet, bir vazodan çıkan, gül, tomurcuk gül, stilize lale, 

stilize çiçek, kıvrım dal ve yapraklardan oluşan bir çiçek buketi yerleştirilmiştir. 

Çiçek buketinin uçlarından iki adet püskül motifi sarkıtılmıştır. Buketlerin etrafında 

yıldız çiçekleri, aralarında ise mine çiçekleri yer almaktadır. Bohçanın dört köşesine 

ise ortada kullanılan buket motifleri yerleştirilerek kompozisyon tamamlanmıştır. Bu 

motifleri “C” kıvrımlı dallar ve mine çiçeklerinden oluşan kenar suyu 

çevrelemektedir.  Bohçanın arkası kahverengi keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 13 

Envanter No: 4839 

Fotoğraf No : 40-41-42 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 11/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, kenar süslemesinde yırtılmalar 

olmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 85 x 85 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede kurt, pul ve hazır harç, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kurt ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda mor tercih 

edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : “C” kıvrımlı dallar, yıldız çiçeği, mine çiçeği, küpe çiçeği 

ve kıvrım dallar yer almaktadır.  

Geometrik Bezeme : Daire ve damla motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Kare biçimindeki, mor kadifeden yapılan bohçada dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel ve geometrik bezemeler yer almaktadır. Bohçanın ortasına bir 

dairenin çevrelediği yıldız çiçeği motifi, bu motifin etrafına ise dört adet damla 

motifi ve yıldız çiçekleri yine daire oluşturacak biçimde yerleştirilmiştir. Bohçanın 

dört köşesinde ise tacı andıran, oval bir merkezden çıkan, simetrik dallar, yıldız 

çiçeği, sümbül ve mine çiçeklerinden oluşan bir kompozisyon yer almaktadır. 

Köşelere yerleştirilen motiflerin aralarında üçer adet yıldız çiçeğinden ve birer adet 

mine çiçeğinden oluşan buketler dikkat çekmektedir. Bu motifleri “C” kıvrımlı dallar 

ve yıldız çiçeklerinden oluşan kenar suyu çevrelemektedir.  Bohçanın kenarları altın 

sarısı hazır harç ile süslenmiş, arkası mor renkli pamuklu bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 14 

Envanter No: 5442 

Fotoğraf No : 43-44-45 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 11/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.  

Ölçüleri: (en x boy) 84 x 84 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta vişne rengi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda 

kırmızı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Penç, mine çiçeği, yıldız çiçeği, küpe çiçeği, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Nesneli Bezeme : Stilize vazo yer almaktadır. 

Tanımlama: Kare biçimindeki, vişne rengi kadifeden yapılan bohçada dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bohçanın ortasına 

bir penç motifi, bu motifin etrafına ise buket biçiminde mine çiçeklerinden oluşan 

motifler yerleştirilmiştir. Bohçanın dört köşesinde stilize bir vazodan çıkan, simetrik 

dallar, yıldız çiçeği, küpe çiçeği ve mine çiçeklerinden oluşan bir kompozisyon yer 

almaktadır. Köşelere yerleştirilen motiflerin aralarında birer adet, mine çiçeğinden 

oluşan buket ve ikişer adet yıldız çiçeği dikkat çekmektedir.   Bu motifleri “S” ve 

“C” kıvrımlı dallar ile mine çiçeklerinden oluşan kenar suyu çevrelemektedir.  

Bohçanın arkası kırmızı renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 15 

Envanter No: 4598 

Fotoğraf No : 46-47-48 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 11/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eserin bir kenarı yırtılmış, kadife kumaşın rengi solmuş ve yer 

yer havları dökülmüştür.  

Ölçüleri: (en x boy) 77 x 82 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, astarda 

ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve yarmalı sarma teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, astarda lacivert tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, mine çiçeği, kıvrım dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Nesneli Bezeme : Fiyonk motifi yer almaktadır. 

Tanımlama : Kareye yakın dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan bohçada 

dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bohçanın 

ortasına bir gül motifi, onun etrafına ise çarkıfelek biçiminde gül, mine çiçeği, kıvrım 

dal ve yapraklardan oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Dört köşesinde ise bir 

fiyonkla bağlanmış, gül, mine çiçeği, kıvrım dallar ve yapraklardan oluşan buket 

şeklinde bir motif bulunmaktadır. Bohçanın arkası lacivert keten  bir kumaşla 

astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 16 

Envanter No: 4091 

Fotoğraf No : 49-50-51 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 11/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça iyi durumda olup, kadife kumaşın havlarında yer 

yer dökülmeler olmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 82 x 85 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve tırtıl tutturma teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta vişne rengi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda 

pembe tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, stilize lale, mine çiçeği ve kıvrım dallar yer 

almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Daire yer almaktadır. 

Tanımlama : Kareye yakın dikdörtgen biçimindeki, vişne rengi kadifeden yapılan 

bohçada dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve geometrik bezemeler yer 

almaktadır. Bohçanın ortasına dört adet daire motifi ve bu motiflerin etrafına yıldız 

çiçeği, stilize lale ve kıvrım dal ve yapraklardan oluşan bitkisel motifler 

yerleştirilmiştir. Dört köşesinde ise bir daire etrafına simetrik bir biçimde uygulanan, 

mine çiçeği, kıvrım dal ve yapraklardan oluşan kompozisyon bulunmaktadır. 

Bohçanın arkası pembe renkli pamuklu bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 17 

Envanter No: 4367 

Fotoğraf No : 52-53-54 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 11/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.   

Ölçüleri: (en x boy) 82 x 82 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta kırmızı, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda krem 

rengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, “C” ve “S” kıvrımlı dallar, mine çiçeği, küpe 

çiçeği, kıvrım dallar yer almaktadır.   

Nesneli Bezeme : Stilize vazo yer almaktadır. 

Tanımlama: Kare biçimindeki, mor kadifeden yapılan bohçada dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bohçanın ortasına bir yıldız 

çiçeği, bu motifin etrafına ise “C” kıvrımlı dalların birleştirilmesiyle oluşan motifler 

yerleştirilmiştir. Bohçanın dört köşesinde stilize bir vazodan çıkan, simetrik kıvrım 

dallar, yıldız çiçeği ve küpe çiçeklerinden oluşan bir kompozisyon yer almaktadır. 

Köşelere yerleştirilen motiflerin aralarında üçer adet, yıldız ve mine çiçeğinden 

oluşan çiçek buketi dikkat çekmektedir.   Bu motifleri “S” kıvrımlı dallardan 

meydana gelen kenar suyu çevrelemektedir.  Bohçanın arkası krem rengi pamuklu 

bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 18 

Envanter No: 6542 

Fotoğraf No : 55-56-57 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır. 

Ölçüleri: (en x boy) 79 x 81 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, delikli sarma ve tırtıl 

tutturma teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda kahverengi 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Stilize çiçek, mine çiçeği, yıldız çiçeği, kıvrım dallar ve 

yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Stilize vazo yer almaktadır. 

Tanımlama : Kareye yakın dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan bohçada 

dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bohçanın 

ortasına stilize bir çiçek ve bu motifin etrafına mine çiçeği, düz dal ve kıvrım 

dallardan oluşan motifler yerleştirilmiştir. Dört köşesinde ise stilize bir vazodan 

çıkan, simetrik bir biçimde uygulanan, stilize çiçek, yıldız çiçeği, kıvrım dallar ve 

yapraklardan oluşan kompozisyon bulunmaktadır. Bohçanın arkası kahverengi keten 

bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 19 

Envanter No: 5461 

Fotoğraf No : 58-59-60 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser yıpranmış olup, atlas kumaşta yırtılmalar olmuştur.   

Ölçüleri: (en x boy) 95 x 99 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır saçak, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mavi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda krem 

rengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize lale, küpe çiçeği, “C” ve 

“S” kıvrımlı dallar yer almaktadır. 

Tanımlama: Kareye yakın dikdörtgen biçimindeki, mavi atlastan yapılan bohçada 

dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Bohçanın ortasına 

yıldız çiçeği ve “C” kıvrımlı dal içerinde yer alan mine çiçekleri ve stilize lale 

motiflerinden oluşan bir kompozisyon yerleştirilmiştir. Bohçanın dört köşesinde ise 

tacı andıran oval bir merkezden çıkan, simetrik dallar, yıldız çiçeği, küpe çiçeği ve 

mine çiçeklerinden oluşan motifler yer almaktadır. Köşelere yerleştirilen motiflerin 

aralarında, yıldız çiçeğinden oluşan üçer adet buket dikkat çekmektedir.   Bu 

motifleri “S” kıvrımlı dallar ve sümbül çiçeklerinden meydana gelen kenar suyu 

çevrelemektedir. Bohçanın kenarları altın sarısı hazır saçak ile süslenmiş, arkası 

krem rengi pamuklu bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 20 

Envanter No: 5130 

Fotoğraf No : 61-62-63 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış olup, atlas kumaşta yırtılmalar 

olmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 125 x 125 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma ve tırtıl 

tutturma teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta kırmızı, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda krem 

rengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, mine çiçeği, yıldız çiçeği, “C” kıvrımlı dallar ve 

yapraklar yer almaktadır. 

Tanımlama : Kare biçimindeki, kırmızı atlastan yapılan bohçada dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Bohçanın ortasına bir yıldız çiçeği ve 

bu motifin etrafına, yıldız çiçeği, “C” kıvrımlı dallar ve yapraklardan oluşan motifler 

yerleştirilmiştir. Dört köşesinde ise simetrik bir biçimde uygulanan, gül, yıldız 

çiçeği, mine çiçeği, “C” kıvrımlı dal ve yapraklardan oluşan kompozisyon 

bulunmaktadır. Bohçanın arkası krem rengi pamuklu bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 21 

Envanter No: 4628 

Fotoğraf No : 64-65-66 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, kadife kumaşın yer yer havları 

dökülmüş ve rengi solmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 82 x 85 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede kurt ve pul, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, kurt ve pul tutturma teknikleri ile basit 

nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta vişne rengi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda 

krem rengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, mine çiçeği, yıldız çiçeği, stilize çiçek, kıvrım dallar ve 

yapraklar yer almaktadır.   

Nesneli Bezeme : Sepet motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Kareye yakın dikdörtgen biçimindeki, vişne rengi kadifeden yapılan 

bohçada dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. 

Bohçanın ortasına bir gül motifi, bu motifin etrafına ise altı adet yaprak motifi ve 

mine çiçekleri yerleştirilmiştir. Bohçanın köşelerinde ise stilize bir çiçeğin iki yanına 

simetrik olarak yapılan iç içe geçmiş kıvrım dallar ile, bir sepet içerisinden çıkan 

mine çiçekleri, dallar ve yapraklardan oluşan bir kompozisyon bulunmaktadır. 

Köşelere yerleştirilen motiflerin aralarında birer adet, yıldız çiçeğinden oluşan çiçek 

buketi dikkat çekmektedir. Bohçanın arkası krem rengi pamuklu bir kumaşla 

astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 22 

Envanter No: 4292 

Fotoğraf No : 67-68-69 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, kadife kumaşta yer yer lekeler 

oluşmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 84 x 88 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede kurt, pul ve hazır harç, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kurt ve tırtıl tutturma 

teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta vişne rengi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda 

kırmızı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Palmet, yıldız çiçeği, mine çiçeği, küpe çiçeği, “C” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Geometrik Bezeme : Güneş motifi, hilal ve yıldız motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Kareye yakın dikdörtgen biçimindeki, vişne rengi kadifeden yapılan 

bohçada dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve geometrik bezemeler yer 

almaktadır. Bohçanın ortasına güneş motifi içerisine oturtulmuş bir hilal ve yıldız 

motifi ile bu motiflerin etrafında yer alan ve altı adet palmet motifinden oluşan 

kompozisyon yerleştirilmiştir. Köşelerinde ise tacı andıran oval bir merkezden çıkan, 

simetrik dallar, yıldız çiçeği ve küpe çiçeklerinden oluşan bir kompozisyon 

bulunmaktadır. Köşelerde bulunan motifler arasında ikişer adet yıldız çiçeği buketi, 

birer adet mine çiçeği buketi dikkat çekmektedir. Bu motifleri “C” kıvrımlı dallar 

içerisine oturtulmuş mine çiçeklerinden oluşan kenar suyu çevrelemektedir. 
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Bohçanın kenarları altın sarısı hazır harç ile süslenmiş, arkası kırmızı renkli keten bir 

kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça                             

Örnek No : 23 

Envanter No: 5371 

Fotoğraf No : 70-71-72 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 11/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu :  Atlas kumaşta yırtıklar, işlemelerde sökülmeler olmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 91 x 91 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak boyuna yollu atlas kumaş, işlemede 

gümüş rengi tel, süslemede pul, astarda ise ipekli kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve pul tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta bordo ve kırmızı, işlemede gümüş rengi ve altın sarısı, süslemede 

altın sarısı, astarda mavi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Küpe çiçeği, stilize çiçekler, kıvrım dallar ve yapraklar yer 

almaktadır.  

Geometrik Bezeme : Güneş motifi yer almaktadır. 

Yazılı Bezeme: Arap harfleri yer almaktadır. 

Tanımlama : Kare biçimindeki, bordo ve kırmızı boyuna yollu atlastan yapılan 

bohçada dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel, geometrik ve yazılı bezemeler yer 

almaktadır. Bohçanın ortasına bir güneş motifi ve bu motifin içerisine iki adet stilize 

çiçek ile Arap harflerinden oluşan kompozisyon, etrafına ise stilize çiçek motifleri 

yerleştirilmiştir. Arap harfleri ile yazılan yazıda bir anlam yükü olmayıp sadece 

süsleme amacıyla yapılmıştır. Köşelerde buket biçiminde küpe çiçekleri ve kıvrım 

dallardan oluşan motifler bulunmaktadır. Bu motifleri sümbül çiçeği, kıvrım dallar 

ve stilize çiçek motiflerinden meydana gelen kenar suyu çevrelemektedir.  Bohçanın 

arkası mavi renkli ipekli bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 24 

Envanter No: 5179 

Fotoğraf No : 73-74-75 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir.  

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, işlemeler yer yer oksitlenmiştir. 

Ölçüleri: (en x boy) 96 x 96 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede kurt ve pul kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kurt ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta krem rengi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı tercih 

edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize lale, “C” kıvrımlı dallar ve 

yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Sepet motifi yer almaktadır. 

Tanımlama : Kare biçimindeki, krem rengi atlastan yapılan bohçada dival işi tekniği 

ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bohçanın ortasına bir 

yıldız çiçeği motifi, bu motifin etrafına altı adet “C” kıvrımlı dallar içerisinde yer 

alan stilize lale motifleri ile mine çiçeklerinden oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. 

Dört köşesine ise bir sepet içerisinden çıkan yıldız çiçeği ve mine çiçeklerinden 

oluşan bir buket bulunmaktadır. Köşede yer alan motiflerin arasında birer adet, yıldız 

çiçeğinden meydana gelen motif yer almaktadır. Bu motifleri “C” kıvrımlı dallar 

içerisine oturtulmuş mine çiçeklerinden oluşan kenar suyu çevrelemektedir.  
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Türü : Bohça                                   

Örnek No : 25 

Envanter No: 7650/940 

Fotoğraf No : 76-77-78 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 06/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Kumaşın rengi solmuş ve yer yer havları dökülmüştür.   

Ölçüleri: (en x boy) 76 x 80 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve sim ile yapılan tentene (dantel), astarda ise keten kumaş 

kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, pul ve tırtıl tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda krem rengi 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Penç, mine çiçeği, stilize lale, “C” ve “S” kıvrımlı dallar yer 

almaktadır. 

Tanımlama : Kareye yakın dikdörtgen biçimindeki, patlıcan moru kadifeden yapılan 

bohçada dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Bohçanın 

ortasına bir penç motifi ve “C” kıvrımlı dal içerinde yer alan mine çiçekleri ve bu 

motifleri çevreleyen, stilize lale motiflerinden oluşan bir kompozisyon 

yerleştirilmiştir. Dört köşesinde ise kıvrım dallardan  meydana gelen buketler 

bulunmaktadır. Bu motifleri “S” kıvrımlı dallardan oluşan kenar suyu 

çevrelemektedir. Bohçanın kenarları sim ile yapılan tentene (dantel) ile süslenmiş, 

arkası krem rengi keten bir kumaşla astarlanmıştır.  

 



63 

 

Türü : Bohça                  

Örnek No : 26 

Envanter No: 8918/917 

Fotoğraf No : 79-80-81 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler yer yer sökülmüş, kadife kumaşın havları tamamen 

dökülmüş, bohçanın rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 52 x 55 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve sim ile yapılan ve pullarla süslenen saçak kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, pul ve tırtıl tutturma teknikleri 

uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta mavi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Mine çiçeği ve düz dallar yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Damla motifi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk motifi yer almaktadır. 

Yazılı Bezeme: Latin harfleri yer almaktadır. 

Tanımlama : Kareye yakın dikdörtgen  biçimindeki, mavi kadifeden yapılan 

bohçada dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel, geometrik, nesneli ve yazılı 

bezemeler yer almaktadır. Bohçanın ortasına, bir anlamı olmayan, yalnızca süsleme 

amacıyla yapıldığı düşünülen, latin harflerinden ve çelenk biçiminde mine 

çiçeklerinden oluşan bir kompozisyon yerleştirilmiştir. Dört köşesinde ise damla 

motifi, mine çiçeği ve düz dallardan oluşan, fiyonk ile bağlanmış biçimde bir buket 

motifi yer almaktadır. Bohçanın kenarları sim ile yapılan saçakla süslenmiştir.  
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Türü : Bohça 

Örnek No : 27 

Envanter No: 1052 

Fotoğraf No : 82-83-84 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 14/01/2013 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser yıpranmış olup, atlas kumaşta yırtılmalar olmuştur. 

 Ölçüleri: (en x boy) 85 x 88 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve hazır harç, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma ve tırtıl 

tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta pembe, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda turuncu 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, mine çiçeği, yıldız çiçeği, hançer yapraklar, “C” ve “S” 

kıvrımlı dallar ile düz dallar yer almaktadır.  

Nesneli Bezeme : Sepet motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Kareye yakın dikdörtgen biçimindeki, pembe atlastan yapılan bohçada 

dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bohçanın 

ortasına iki adet gül motifi, bu motifin etrafına ise altı adet “C” kıvrımlı dallar ve 

mine çiçeklerinden oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Bohçanın dört köşesinde 

ise “S” ve “C” kıvrımlı dallar ile, bir sepet içerisinden çıkan gül, mine çiçekleri, 

yıldız çiçekleri, hançer yapraklar ve düz dallardan oluşan bir kompozisyon 

bulunmaktadır. Köşelere yerleştirilen motiflerin aralarında birer adet, dal üzerinde 

yıldız çiçeği motifi yer almaktadır. Bohçanın kenarları altın sarısı hazır harç ile 

süslenmiş, arkası turuncu renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bohça 

Örnek No : 28 

Envanter No: 1028 

Fotoğraf No : 85-86-87 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 14/01/2013 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser yıpranmış olup, atlas kumaşta yırtılmalar olmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 83 x 87 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve sim ile yapılan ve pullarla süslenen saçak, astarda ise keten 

kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, delikli sarma, pul ve tırtıl 

tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mavi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda yeşil 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Stilize çiçek, mine çiçeği, yıldız çiçeği, “S” ve “C” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Nesneli Bezeme : Sepet motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Kareye yakın dikdörtgen biçimindeki, mavi atlastan yapılan bohçada 

dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bohçanın 

ortasına daire şeklinde düzenlenmiş, yıldız çiçeklerinden oluşan çelenk biçiminde bir 

motif ile onun etrafında yer alan sepet motifi ve “C” kıvrımlı dallardan oluşan dört 

adet kompozisyon yerleştirilmiştir. Bohçanın dört köşesinde ise simetrik bir biçimde 

düzenlenmiş stilize çiçek, mine çiçekleri, “S” ve “C” kıvrımlı dallardan meydana 

gelen motifler yer almaktadır. Köşelerde bulunan motifler arasında birer adet mine 

çiçeği ve yapraklardan oluşan motif bulunmaktadır. Bohçanın kenarları sim ve 

pullarla yapılan saçak ile süslenmiş, arkası yeşil renkli keten bir kumaşla 

astarlanmıştır. 



66 

 

Türü : Bohça                           

Örnek No : 29 

Envanter No: 1029 

Fotoğraf No : 88-89-90 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 15/01/2013 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.   

Ölçüleri: (en x boy) 98 x 98 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bohçada zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta pembe, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda pembe 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize lale,  stilize çiçekler, 

kıvrım dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Damla motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Kare biçimindeki, pembe atlastan yapılan bohçada dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel ve geometrik bezemeler yer almaktadır. Bohçanın ortasına bir 

yıldız çiçeği ile onun etrafında yer alan ve altı adet damla motifi ile mine 

çiçeklerinden oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Bohçanın dört köşesinde ise tacı 

andıran, oval bir merkezden çıkan, simetrik dal, yıldız çiçeği ve stilize laleden 

meydana gelen  motifler yer almaktadır. Köşelerde bulunan motiflerin arasında ikişer 

adet, dal üzerinde stilize lale motifi bulunmaktadır. Bu motifleri  kıvrım dallar ve 

mine çiçeklerinden oluşan kenar suyu çevrelemektedir. Bohçanın arkası pembe 

renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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3.3. Giysi 

Türk giyim kuşamının çok zengin bir repertuvarı bulunmaktadır. Orta 

Asya’dan başlayarak Anadolu’da zenginleşen bu sanat dalının bir çok örneği 

müzelerde muhafaza edilmektedir. Geleneksel Türk el sanatları içerisinde bindallılar, 

cepkenler, şalvarlar v.b. giysi türleri yer almaktadır. Bu giysiler çeşitli şekillerde 

süslenmiş ve farklı renkler, malzemeler ve motiflerle zenginleştirilmiştir (Bedük, 

1992: 3).  

3.3.1. Bindallı 

Üzeri metal ya da metal bükümlü ipliklerle işlenmiş, kadife ya da atlastan 

yapılan değişik beden ve modelde gelin elbisesine bindallı denir (Barışta, 1999: 200). 

Avrupa giyim kültüründen etkiler alındıkça ortaya çıkan yeni giysi türleri arasında, 

etekleri  çan biçiminde, ön açıklığı göğüs altına kadar yapılan, takma kollu, yuvarlak 

yakalı, bele oturmayan, arkası kuyruklu ve ön tarafına göre daha uzun olan, dival 

tekniğinde, sırma ile, yoğun bitkisel motifli kompozisyonlarla işlenmiş bindallı 

entariler yer almaktadır (Görünür, 2010: 23). Bindallı giysiler, elbise şeklinde olup 

ayak bileklerine kadar uzanmaktadır. Bu giysilere peşsiz entari de denilmektedir. 

Bindallıların sadece boyun kısmında yaka açıklığı bulunmaktadır. Bu giysilerin tarihi 

14. ve 15. yüzyıllara kadar uzanmaktadır ( Komşuoğlu v.d., 1986: 216). Bununla 

birlikte bindallı giysiler model ve kalıbına göre; tek parçalı bindallı elbiseler ve çift 

parçalı bindallı elbiseler olmak üzere iki grupta incelenebilir. Tek parçalı bindallı 

elbiseler; düz bir beden üzerine çeşitli kol kesimleri ve yaka formları uygulanan 

boydan elbiselerdir. Çift parçalı bindallı elbiseler ise; iki parçadan oluşan bazen 

belden büzgülü, bol, uzun etek ve önden açık uzun kollu bir ceket, bazende şalvar ve 

ceket olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu grupta elbise- pelerin tarzında veya üç etek 

biçiminde tasarlanmış örnekler de bulunmaktadır (Bedük, 1992: 18).  

  19. yüzyılda İstanbul’da hazır üretilmiş giysi satın alma imkanı vardı. Bindallı 

entari adı verilen giysiler çarşıdan satın alınabilmekteydi. Bunlar halk arasında kutu 

içinde satıldıklarından “kutu entarisi” olarak da bilinmekteydi. Bu entariler özellikle 

İstanbul dışında yaşayan, evlenecek genç kızların çeyizi için yaygın olarak satın 

alınmaktaydı (Görünür, 2010: 25). 

Bindallı kıyafetler günümüzde halen Anadolu’ nun birçok yöresinde kına 

geceleri için vazgeçilmez bir giysi türü olarak varlığını devam ettirmektedir. 
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3.3.2. Bluz 

Vücudun üst bölümüne giyilen, ince veya kalın kumaştan yapılan, önü kapalı, 

genellikle sıfır yakalı, uzun ya da kısa kollu kadın giysisine verilen isimdir.    

3.3.3. Ceket 

Vücudun üst kısmına, gömlek veya kazak üstüne giyilen, belden bir iki karış 

aşağı inecek boyda, uzun kollu, önden düğmeli giysiye verilen addır (Ayverdi, 2008: 

473). 

3.3.4. Cepken 

Yakasız veya dik yakalı, önü açık, arkası kapalı, boyu bele kadar, uzun kollu, 

kol ağzı, ön ve arka bedenleri sim, sırma ve hazır harçlarla süslenen, çuha, keten ve 

kadife gibi kumaşlardan yapılan kısa bir ceket türüne verilen isimdir 

(Küçükosmanoğlu, 1992: 11). Günümüzde giyilen ceketlerin yerine askere, esnafa, 

çiftçiye özgü  eski bir üstlüğün adıdır. Cepkenin altına, giyenin yaşına, mevkisine, 

mesleğine göre uzun paçalı çakşır, diz çakşırı, potur, şalvar gibi giysiler giyilir. 

Yaşlıların cepkenleri siyah veya kahverengi gençlerinki kırmızı ve mavi renkli 

kumaşlardan yapılır, giyen kişinin varlığına göre yaka ve kol kenarları, önleri, etek 

uçları ipek ve sırma ile işlenirdi (Koçu, 1967: 51). Geçmişte farklı amaçlar için 

kullanılan cepkenler, günümüzde genellikle halk oyunları gruplarının üst giysileri 

olarak kullanılmaktadır. 

3.3.5. Etek 

Ceket veya bluz altına giyilen kimi zaman işlemeli olarak yapılan, belden dize 

veya bileğe kadar uzanan bir dış giyimdir (Barışta, 1999: 209).  

3.3.6. Şalvar 

Bedenin belden aşağısını örten, bele bir uçkurla bağlanan, bol ağlı erkek ve 

kadın giysisine denir (Anonim, 1990: 227). Şalvar ayak bileğine kadar uzanan, eni 

oldukça geniş, ağ kısmı oyuntusuz, genellikle iki yanı cepli, astarlı veya astarsız 

yapılan üst donudur (Elibol, 1992: 9). Atlas, kadife, çuha, pamuklu v.b. kumaşlardan 

yapılan şalvarların bir grubu işlemelerle bezenmiştir. Cep ağızları, paçalar ve yan 

taraflarında şerit şeklinde işlemeler bulunan, bazen yelek ve ceketiyle takım olarak 

yapılmış erkek kıyafetleri 19. yüzyılda ilgi çekmektedir. Şalvar- ceket takımları kına 

gecelerinin özel giysilerindendir (Barışta, 1999: 228). 
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3.3.7. Üç Etek 

Yakası “V” biçiminde, kolları bol, belden aşağısı biri arkada, ikisi önde olmak 

üzere üç dilimden oluşan giysiye denir. Gömlek ve şalvar üzerine giyilen üçeteğin ön 

dilimleri katlanıp kuşağın ya da kemerin altına sıkıştırılır. Giysinin içi astarlı, kol, 

yaka ve etek kenarları sırma ya da ipek işlemeli olmaktadır. Kutnu, şitari, altıparmak 

ve canfes gibi kumaşlardan yapılan üçetek genellikle özel günlerde giyilmektedir. Üç 

etek geçmişte daha yaygın olarak kullanılmış ve Osmanlı saraylarında cariyeler ve 

kalfalar tarafından da giyilmiştir (Anonim, 1990: 364).  

Bu bölümde 22 adet giysi örneği araştırma kapsamına alınmıştır. Bunlardan 8 

adedi bindallı tek parça elbise, 3 adedi bindallı etek- ceket takımı, 1 adedi bindallı 

ceket, 2 adedi bindallı etek- bluz takımı, 1 adedi bindallı bluz, 3 adedi bindallı şalvar- 

cepken takımı, 1 adedi bindallı cepken, 1 adedi bindallı şalvar, 2 adedi bindallı 

üçetek örneğidir. Bu giysilerin 15 adedi Etnografya Müzesi’ nde, 7 adedi Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müzesi’nde yer almaktadır.  
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Türü : Bindallı (Elbise)                

Örnek No : 30 

Envanter No: 5669 

Fotoğraf No : 91-92-93 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/02/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, kumaşında ve işlemelerinde yer yer 

yıpranmalar olmuştur.  

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 57 x 42 x 125 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bindallıda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul kullanılmıştır.    

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, tırtıl ve 

pul tutturma teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, yıldız çiçeği, mine çiçeği, küpe çiçeği, “C” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Baklava biçimi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Vazo yer almaktadır. 

Tanımlama: Bordo kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel, geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bindallı belden kesik olarak 

çalışılmış, sıfır  yakalı ve omuzdan açık olarak dikilmiştir. Ön ve arka ortası kumaş 

katı olup, takma uzun kolludur. Bindallının ön bedeninde, etek kısmının ortasına 

büyük bir vazo içerisine oturtulmuş güller, yıldız çiçekleri, dallar ve yapraklardan 

oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Yine vazo içerisinde yer alan gül, yıldız 

çiçekleri, kıvrım dal ve yapraklardan meydana gelen motifler bel ve yaka kısmında 

da yer almaktadır. Yaka kısmında bulunan vazo motifini “C” kıvrımlı dallar, mine 

çiçekleri ve yapraklardan oluşan bordür çevrelemektedir. Aynı bordür motifi, etek 

kısmında yer alan büyük vazo motifini de çevrelemektedir. Bu bordürün alt kısmında 
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sarmaşık biçiminde yapılmış, yıldız çiçekleri, kıvrım dallar ve yapraklar 

bulunmaktadır. Bindallının etek ucunda “C” kıvrımlı dalların birleşmesiyle 

oluşturulmuş baklava biçimleri ve mine çiçeklerinden oluşan kenar suyu yer 

almaktadır. Bindallının arka bedeninin etek kısmına, ön bedenin etek kısmında 

kullanılan kompozisyon birebir uygulanmıştır. Bel kısmına, bindallının etek ucunda 

kullanılan kenar suyu yerleştirilmiştir. Yaka kısmında kullanılan motifler ön beden 

ile benzerlikler göstermektedir. Ön bedenden farklı olarak vazo içerisine bir gül 

motifi oturtulmuş, bordürde yer alan “C” kıvrımlı dalların uçlarından ise küpe 

çiçekleri sarkıtılmıştır. Kollarında ise etek kısmında bulunan, sarmaşık biçiminde 

yapılmış, yıldız çiçekleri, kıvrım dallar ve yapraklar ile etek ucunda ve bel kısmında 

uygulanan kenar suyu yer almaktadır.  Bindallının yakası hazır harç ile süslenmiş, iç 

kısmı astarlanmamıştır.  
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Türü : Bindallı ( Elbise)                 

Örnek No : 31 

Envanter No: 5559 

Fotoğraf No : 94-95-96 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, kumaşta yer yer solmalar olmuştur. 

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 54 x 37 x 124 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bindallıda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim,  

süslemede pul ve tül, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.    

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma teknikleri 

ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı ve krem rengi, 

astarda beyaz tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, mine çiçeği, yıldız çiçeği, stilize lale, “C” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Geometrik Bezeme : Spiral çizgi yer almaktadır. 

Tanımlama: Mor kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel 

ve geometrik bezemeler yer almaktadır. Bindallı belden kesik olarak çalışılmış, sıfır  

yakalı ve omuzdan açık olarak dikilmiştir. Ön ve arka ortası kumaş katı olup, takma 

uzun kolludur.  Arka etek boyu ön bedenden daha uzun dikilmiştir. Bindallının ön 

bedeninde,  etek kısmının ortasına ve bele doğru uzanan kısmına “C” kıvrımlı dallar, 

mine çiçekleri ve stilize lalelerden oluşan iki adet motif yerleştirilmiştir. Eteğin 

ortasındaki motifin etrafına kıvrım dallar ve yapraklarla damla şekli verilmiş dört 

adet motif simetrik olarak oturtulmuştur. Bu motiflerin aralarında mine çiçeği ve “C” 

kıvrımlı dallardan meydana gelen çiçek buketleri, üst kısımlarında ise yıldız çiçeği 

ve kıvrım dallardan oluşan çiçek buketleri yer almaktadır. Bindallının üst bedeninde, 

etek kısmında kullanılan damla biçimi simetrik bir şekilde uygulanmış, ancak motifin 
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bir kısmı bel dikişi içerisinde kalmıştır. Bu motifin üstüne, etek kısmından farklı 

olarak bir gül motifi eklenmiştir. Bindallının yakasında ise yine etek kısmında 

uygulanan motif yarım bir şekilde kullanılmıştır. Bindallının etek ucunda yer alan, 

spiral çizgi ve mine çiçeklerinden oluşan kenar suyu önden arkaya doğru devam 

etmektedir. Bindallının arka bedeninin etek kısmında, tacı andıran, oval bir 

merkezden çıkan, simetrik dallar, yıldız çiçeği, stilize lale ve mine çiçeklerinden 

oluşan kompozisyon ile bindallının yaka kısmında kullanılan motif yer almaktadır. 

Bu motifin yanlarında ve üst kısımlarında, yıldız çiçeği, kıvrım dal ve yapraklardan 

meydana gelen yedi adet çiçek buketi bulunmaktadır. Bindallının arka üst bedenine, 

etek kısmında kullanılan motif yerleştirilmiş, yıldız çiçeklerinden oluşan buketler 

giysinin ön ve arka bedenine serpiştirilerek kompozisyon tamamlanmıştır. Kollarında 

ise yine ön ve arka bedende kullanılan büyüklü küçüklü çiçek buketleri ile etek 

ucunda uygulanan kenar suyu yer almaktadır. Bindallının kol uçları ve etek ucu krem 

rengi dantel geçirilerek süslenmiş, üst bedenin iç kısmı beyaz pamuklu bir kumaşla 

astarlanmıştır. 
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Türü : Bindallı (Elbise)                

Örnek No : 32 

Envanter No: 5501 

Fotoğraf No : 97-98-99 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır. 

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 50 x 45 x 138 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bindallıda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede pul ve krem rengi tül, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.    

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma ve pul tutturma teknikleri 

uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı ve krem rengi, 

astarda kahverengi ve krem rengi  tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, stilize lale, rozet çiçeği, çiçek buketi, “S” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Baklava biçimi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk ve püskül motifleri yer almaktadır. 

Tanımlama: Bordo kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel, geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bindallı tek parçadan 

oluşmaktadır. Sıfır yakalı ve ön ortası bele kadar açıktır. Arka ortası kumaş katı olup 

takma uzun kolludur. Arka etek boyu ön bedenden daha uzun dikilmiştir. Bindallının 

ön bedeninde, göğüs açıklığının iki yanında, omuzlardan bele doğru inen, arka 

bedende ise ense ve omuzlarda üçgen biçiminde devam eden ve ucunda bir püskül 

motifi bulunan, fiyonkla bağlanmış şekilde, gül, stilize lale, kıvrım dal ve 

yapraklardan oluşan bir çiçek buketi ve “S” kıvrımlı dalların birbirine geçmesinden 

meydana gelen bir kenar suyu yer almaktadır. Bu motifleri altta eğri bir çizgi 

sınırlamaktadır. Belden etek ucuna kadar olan bölümde, ön ve arka bedende tüm 
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yüzeyi kaplayacak ve sıralı bir biçimde yerleştirilmiş çiçek buketleri bulunmaktadır. 

Etek ucuna iki sıra, baklava biçimi ve rozet çiçeklerinden oluşan kenar suyu 

oturtulmuş, bu motiflerin ortasına sıralı bir şekilde rozet çiçekleri yerleştirilmiştir. 

Kollarında ise ön ve arka bedende uygulanan kompozisyon tekrar edilmiştir.  

Bindallının yakası, kol uçları ve etek ucu krem rengi dantel geçirilerek süslenmiş, iç 

kısmı krem rengi ve kahverengi pamuklu bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Bindallı ( Elbise)       

Örnek No : 33 

Envanter No: 5418 

Fotoğraf No : 100-101-102 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler yer yer sökülmüş ve yıpranmış, kadife kumaşta 

delikler oluşmuştur.  

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 46 x 63 x 110 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bindallıda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim,  

süslemede kurt, tırtıl ve pul, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, kurt, tırtıl 

ve pul tutturma teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda krem 

rengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, papatya, stilize lale, yıldız çiçeği, mine çiçeği, “C” ve 

“S” kıvrımlı dallar, ve yapraklar yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Baklava biçimi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Vazo ve fiyonk yer almaktadır. 

Tanımlama: Bordo kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel, geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bindallı tek parçadan 

oluşmaktadır. Sıfır yakalı ve ön ortası bele kadar açıktır. Ön ve arka ortası kumaş 

katı olup takma uzun kolludur. Bindallının ön bedeninde, göğüs açıklığının iki 

yanında, papatya ve baklava biçimlerinden oluşan ve arka yakaya doğru devam eden 

kenar suyu biçiminde yapılmış motifler ile güller, stilize laleler, kıvrım dallar ve 

yapraklardan oluşan buket biçiminde kompozisyonlar yer almaktadır. Bindallı 

giysinin etek kısmının ortasında, büyük bir vazo içerisine oturtulmuş güller, yıldız 

çiçekleri, kıvrım dallar ve yapraklardan meydana gelen ve vazo içerisine simetrik bir 
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biçimde yerleştirilmiş motifler bulunmaktadır. Bindallının arka bedeninin etek 

kısmına, ön bedenin etek kısmında kullanılan kompozisyon birebir uygulanmıştır. 

Arka bedenin üst kısmında yine ön bedende kullanılan motifler yerleştirilmiş, ön 

bedenden farklı olarak, gül motiflerinden oluşan buketlerin arasına, mine 

çiçeklerinden meydana gelen çiçek buketi oturtulmuştur.  Kollarında ise iki yanında 

“C” kıvrımlı dallar bulunan, güller, papatyalar, mine çiçekleri, dallar ve yapraklardan 

oluşan buket yer almaktadır. Bu motifleri altta “C” kıvrımlı dallardan meydana gelen 

kenar suyu sınırlamaktadır. Bindallı astarlanmadan bırakılmış, sadece kollarının iç 

kısımları krem rengi pamuklu bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Bindallı (Elbise)              

Örnek No : 34 

Envanter No: 1863 

Fotoğraf No : 103-104-105 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 13/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler yer yer sökülmüş , kadife kumaşın havları dökülmüş 

ve rengi solmuştur.   

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 45 x 50 x 140 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bindallıda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.     

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma ve pul tutturma teknikleri 

uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda 

kahverengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize lale, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallar, stilize çiçekler ve yapraklar yer almaktadır.  

Geometrik Bezeme : Baklava biçimi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk ve püskül motifleri yer almaktadır. 

Tanımlama: Bordo kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel, geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bindallı tek parçadan 

oluşmaktadır. Sıfır yakalı ve ön ortası bele kadar açıktır. Ön ve arka ortası kumaş 

katı olup takma uzun kolludur. Arka etek boyu ön bedenden daha uzun dikilmiştir. 

Bindallının ön bedeninde, göğüs açıklığının iki yanında, omuzlardan bele doğru inen, 

arka bedende ise ense ve omuzlarda üçgen biçiminde devam eden ve uçlarında 

püskül motifleri bulunan, stilize çiçekler, yıldız çiçekleri, “S” ve “C” kıvrımlı dallar 

ve yapraklardan oluşan ve simetrik biçimde çalışılmış motifler ile  “C” kıvrımlı 

dallardan oluşan kenar suyu yer almaktadır. Bindallı giysinin etek kısmında üç sıra, 
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fiyonklarla bağlanmış biçimde, güller ve mine çiçeklerinden meydana gelen buket 

biçiminde motifler ve bu motiflerin yanlarında taç şeklinde yapılmış, “C” kıvrımlı 

dallar ve mine çiçeklerinden oluşan motifler bulunmaktadır. Bindallının arka 

bedeninin etek kısmına, ön bedenin etek kısmında kullanılan kompozisyon birebir 

uygulanmıştır. Arka bedenin üst kısmına ön bedenden farklı olarak, etek kısmında 

kullanılan taç biçimindeki motif yerleştirilmiştir. Kollarında ise fiyonkla bağlanmış 

biçimde stilize lale motifleri yer almaktadır. Bindallının iç kısmı kahverengi keten 

bir kumaşla astarlanmıştır.   
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Türü : Bindallı (Elbise)               

Örnek No : 35 

Envanter No: 1934 

Fotoğraf No : 106-107-108 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi :  Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 13/02/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler yer yer sökülmüş , kumaşın havları dökülmüş, rengi 

solmuş, etek uçlarında delikler oluşmuş, yaka kısmı yırtılmıştır. Ayrıca bindallının 

arkasındaki gül motiflerinden biri kopmuştur. 

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 37 x 55 x 128 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bindallıda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede kurt, astarda keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, delikli 

sarma, balık sırtı ve kurt tutturma teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda bej renk, 

kırmızı ve siyah tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, tomurcuk gül, stilize çiçek, mine çiçeği, yıldız çiçeği, 

“C” ve “S” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır.   

Geometrik Bezeme : Düz çizgiler yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Vazo, zincir ve kandil motifleri yer almaktadır.  

Tanımlama: Mor kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel, 

geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bindallı tek parçadan oluşmaktadır. 

Sıfır yakalı ve ön ortası bele kadar açıktır. Ön ve arka ortası kumaş katı olup takma 

uzun kolludur. Arka etek boyu ön bedenden daha uzun dikilmiştir. Bindallının ön 

bedeninde, göğüs açıklığının iki yanında, simetrik bir biçimde yerleştirilmiş, iki adet 

yukarı, bir adet aşağı doğru yönlendirilmiş güller, tomurcuklar, “S” ve “C” kıvrımlı 

dallardan meydana gelen buket biçiminde kompozisyonlar ile dilimli bir biçimde 

yapılmış kenar suyu yer almaktadır. Bu motifleri stilize bir çiçekten çıkan zincir 
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motifi sınırlamaktadır. Bindallı giysinin etek kısmının ortasında, büyük bir vazo 

içerisine oturtulmuş güller, yıldız çiçekleri, stilize çiçekler, mine çiçekleri, kıvrım 

dallar ve yapraklardan meydana gelen ve vazo içerisine simetrik bir biçimde 

yerleştirilmiş motifler bulunmaktadır. Bu motifleri vazonun iki yanından çıkarak, 

yukarıda stilize çiçek motifine bağlanan zincir motifi çevrelemektedir. Zincir 

motiflerinin altına aşağıya doğru sarkmış bir biçimde dilimler yerleştirilmiş ve bu 

dilimlerin içerisine çiçek tomurcukları oturtulmuştur. Vazo motifinin altında, zincir 

motiflerinin iki yanından etek ucuna kadar devam eden, stilize çiçekler, yıldız 

çiçekleri, mine çiçekleri, kıvrım dal ve yapraklardan meydana gelen ve eteğin arka 

kısmına kadar devam eden, sarmaşık biçimindeki kompozisyon bulunmaktadır. Bu 

motiflerin arasından iki adet kandil motifi sarkmaktadır.  Bindallının arka bedeninin 

etek kısmına, ön bedenin etek kısmında kullanılan kompozisyon birkaç değişiklik 

yapılarak uygulanmıştır. Ön etek kısmından farklı olarak vazodan çıkan gül 

motiflerinin aralarına yapraklar eklenmiştir. Arka bedenin üst kısmına yine ön 

bedende kullanılan motifler yerleştirilmiş, ön bedenden farklı olarak omuz 

kısımlarına mine çiçekleri ve hançer yapraklardan meydana gelen motifler 

oturtulmuştur.  Kollarının ön kısmında stilize çiçek, yıldız çiçekleri, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallardan oluşan sarmaşık biçiminde bir kompozisyon, arka kısmında ise 

simetrik bir biçimde yapılan mine çiçekleri kıvrım dal ve yapraklardan meydana 

gelen ve düz çizgilerle sınırlandırılan kompozisyon yer almaktadır. Bindallının iç 

kısmı açık kahverengi keten bir kumaşla, etek ucu kırmızı-siyah desenli, keten bir 

kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bindallı (Elbise)                                

Örnek No : 36 

Envanter No: 9440-432 

Fotoğraf No : 109-110-111 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Eser müzede teşhir edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 11/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler yer yer sökülmüş ve yıpranmış, kumaşın havları 

dökülmüş ve astarda yırtıklar oluşmuştur. 

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 48 x 56 x 135 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bindallıda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır harç, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, tırtıl ve 

pul tutturma teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda krem rengi 

ve koyu pembe tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, yıldız çiçeği, mine çiçeği, “C” kıvrımlı dallar ve 

yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Vazo, zincir ve fiyonk motifleri yer almaktadır. 

Tanımlama: Mor kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel 

ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bindallı tek parçadan oluşmaktadır. Sıfır yakalı 

ve ön ortası bele kadar açıktır. Ön ve arka ortası kumaş katı olup, takma uzun 

kolludur. Arka etek boyu ön bedenden daha uzun dikilmiştir. Bindallının ön 

bedeninde, göğüs açıklığının iki yanında, simetrik bir şekilde çalışılmış ve yaka 

açıklığının altından zincir biçimindeki motiflerle birbirine bağlanmış, güller, mine 

çiçekleri, kıvrım dallar ve yapraklardan oluşan kompozisyon yer almaktadır. Bindallı 

giysinin etek kısmının ortasında, büyük bir vazo içerisine oturtulmuş güller, yıldız 
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çiçekleri, mine çiçekleri, kıvrım dallar ve yapraklardan meydana gelen ve vazo 

içerisine simetrik bir biçimde yerleştirilmiş motifler bulunmaktadır. Vazonun altında 

yıldız çiçeği ve yaprak motifleri dikkat çekmektedir. Bindallının arka bedeninin etek 

kısmına, ön bedenin etek kısmında kullanılan kompozisyon aynı şekilde 

uygulanmıştır. Ayrıca vazonun alt kısmına bir gül motifi ve bu motiften çıkan, güller, 

yapraklar ve dallardan oluşan motifler yerleştirilmiştir.  Arka bedenin üst kısmına 

yine ön bedende kullanılan motifler yerleştirilmiş, ön bedenden farklı olarak, gül 

motiflerinin aralarına yıldız çiçekleri oturtulmuştur. Bindallının etek ucunda fiyonkla 

bağlı bir şekilde mine çiçekleri, dallar ve yapraklardan oluşan kenar suyu yer 

almaktadır.  Kollarında ise iki farklı kompozisyon yer almaktadır. Kolun ön kısmına 

“C” kıvrımlı dallar,  yıldız çiçekleri, dallar ve yapraklardan oluşan motifler, arka 

kısmına ise yine “C” kıvrımlı dallar, yıldız çiçekleri ve bir adet gül motifi ile dallar 

ve yapraklardan meydana gelen motifler yerleştirilmiştir. Bindallının yakası, kol 

uçları ve etek ucu krem rengi hazır harç ile süslenmiş, iç kısmı krem rengi, etek ucu 

koyu pembe keten kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Bindallı (Elbise)               

Örnek No : 37 

Envanter No: Numarasız-848 

Fotoğraf No : 112-113-114 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Eser müzede teşhir edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 11/02/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.  

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 50 x 42 x 128 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bindallıda zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, delikli sarma, kabartma 

sarma, tırtıl ve pul tutturma teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta mavi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda krem 

rengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, tomurcuk gül, mine çiçeği, küpe çiçeği, yıldız çiçeği, 

“S” kıvrımlı dallar, spiral dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Sepet ve kandil motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Mavi atlastan yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel 

ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bindallı tek parçadan oluşmaktadır. Sıfır  

yakalı, ön  ve arka ortası kumaş katı olup, takma uzun kolludur. Bindallının ön 

bedeninde, yakadan etek ucuna kadar, alt alta gelecek şekilde, ortada mine çiçekleri, 

iki yanda kıvrım dallar ve yaprakların simetrik olarak yerleştirildiği beş adet motif 

yer almaktadır. Bu motiflerin aralarına büzgü dikiş tekniği ile süslemeler yapılmıştır. 

Ön bedenin etek ucunda, ortada altı adet mine çiçeği, iki yanda simetrik şekilde 

yerleştirilmiş kıvrım dallar ve yapraklardan oluşan kompozisyon bulunmaktadır. 

Bindallının iki yanında bir sepet içerisine, simetrik bir şekilde oturtulmuş güller, 
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tomurcuk güller, spiral dallar, kıvrım dallar ve yapraklardan oluşan kompozisyon 

yerleştirilmiştir. Bu motifleri ön ve arka etek ucunda ve iki yanda yer alan “S” 

kıvrımlı dallar, mine çiçekleri ve yapraklardan meydana gelen sarmaşık biçimindeki 

kenar suyu çevrelemektedir. Bindallının arka bedeninin etek kısmında, güller, 

tomurcuklar, mine çiçekleri, küpe çiçekleri, kıvrım dallar ve yapraklardan meydana 

gelen buket biçiminde bir kompozisyon yer almaktadır. Yaka kısmına, omuzlardan 

aşağı doğru sarkan, ortada bir adet büyük, iki yanda birer adet küçük olmak üzere üç 

adet kandil biçiminde motif yerleştirilmiştir. Büyük kandil motifinin iki yanında 

güller, gül tomurcukları, yıldız çiçeği, spiral dallar, kıvrım dallar ve yapraklardan 

meydana gelen buket biçimindeki motifler yer almaktadır. Bindallının kollarına 

kandil motifinin iki yanında yer alan motifler yerleştirilmiş, kol ağzına ise etek 

kısmında bulunan, sarmaşık biçiminde yapılmış kenar suyu oturtulmuştur. 

Bindallının iç kısmı krem rengi keten bir kumaşla astarlanmıştır.   
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Türü : Bindallı (Etek-Ceket)                        

Örnek No : 38 

Envanter No: 1338 

Fotoğraf No : 115-116-117 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 13/02/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemelerde yer yer yıpranmalar ve sökülmeler olmuş, kadife 

kumaşın rengi solmuş, bindallının astarında lekeler oluşmuştur.  

Ölçüleri: Ceket (kol x omuz x boy) 64 x 37 x 56,5 cm etek (boy) 104 cm 

boyutlarındadır. 

Malzeme : Etek ve cekette zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve sutaşı, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, tırtıl ve 

pul tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda krem 

rengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, yıldız çiçeği, stilize lale, mine çiçeği, stilize çiçekler, 

spiral dallar, “C” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk ve sepet motifleri yer almaktadır. 

Tanımlama: Bordo kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bindallı etek ve ceket olmak üzere iki 

parçadan oluşmaktadır. Etek çan biçiminde olup, arka etek boyu ön etek boyundan 

daha uzun dikilmiştir. Ceket dik yakalı, ön ortası açık, arka ortası kumaş katı olup, 

takma uzun kolludur. Kol ağızları dilimli şekilde çalışılmıştır. Eteğin ön kısmının 

ortasında, fiyonk ile bağlanmış biçimde, “C” kıvrımlı dalların çevrelediği bir gül 

motifi, onun üzerinde ise bir sepet içerisine oturtulmuş güller, yıldız çiçekleri, spiral 

dallar, kıvrım dallar ve yapraklardan oluşan ve sepet içerisine simetrik bir biçimde 

yerleştirilmiş kompozisyon yer almaktadır. Eteğin arka kısmına, ön kısmında yer 
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alan kompozisyon aynı şekilde uygulanmıştır. Etek ucunda, stilize çiçekler, mine 

çiçekleri, dallar ve yapraklardan meydana gelen ve alt kısmında iki sıra “C” kıvrımlı 

dalların sınırladığı kenar suyu bulunmaktadır. Ceketin ön bedeninde, göğüs 

açıklığının iki yanında, simetrik bir şekilde çalışılmış stilize çiçek, yıldız çiçeği, 

kıvrım dallar ve yapraklardan oluşan kompozisyon yer almaktadır. Ceketin bel 

kısmına ise gül, stilize çiçek, spiral dallar ve yapraklardan meydana gelen motifler 

yerleştirilmiştir. Bu motifleri, yakayı ve ceketin alt kısmını çepeçevre dolaşan, “C” 

kıvrımlı dallar üzerine oturtulmuş stilize stilize lale motiflerinden oluşan kenar suyu 

sınırlamaktadır. Ceketin omuzlarından bele doğru süsleme amaçlı ikinci bir parça 

dikilmiştir. Bu parçada da kenar suyunda kullanılan motifler görülmektedir. Arka 

bedenin üst kısmına bindallının eteğinde kullanılan motifler bazı değişiklikler 

yapılarak yerleştirilmiş, etek kısmından farklı olarak, gül motiflerinin aralarına yıldız 

çiçeği oturtulmuş ve spiral dallar eklenmiştir. Ceketin yan kısımlarında stilize çiçek, 

yıldız çiçeği, spiral dallar ve yapraklardan oluşan kompozisyon yer almaktadır. 

Ceketin  kollarına ise güller, stilize çiçekler, spiral dallar ve yapraklardan meydana 

gelen buket biçiminde motifler yerleştirilmiştir. Bu motifleri kol ağzında, “C” 

kıvrımlı dallar içerine oturtulmuş mine çiçeklerinden oluşan kenar suyu 

sınırlamaktadır. Ceketin yaka detayı sutaşı ile süslenmiş, etek ve ceketin iç kısmı 

krem rengi keten bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Bindallı  (Etek-Ceket)                              

Örnek No : 39 

Envanter No: 2941 

Fotoğraf No : 118-119-120 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 11/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Kadife kumaşın yer yer havları dökülmüş ve rengi solmuş, 

işlemelerin bazı kısımları sökülmüştür.  

Ölçüleri: Ceket (kol x omuz x boy) 53 x 34 x 59 cm etek (boy) 94 cm 

boyutlarındadır. 

Malzeme : Etek ve cekette zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta lacivert, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda ise 

beyaz renk  tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Stilize çiçek, stilize lale, küpe çiçeği, tomurcuk, yıldız 

çiçeği, kıvrım dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme: Sepet, fiyonk ve püskül motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Lacivert kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bindallı etek ve ceket olmak üzere iki 

parçadan oluşmaktadır. Etek çan biçiminde dikilmiştir. Ceket dik yakalı olup, ön 

ortasına kapama ( pat) çalışılmıştır. Arka ortası dikişli, ceketin etek ucu oval ve ön 

bedenden daha uzundur. Takma uzun kolludur. Eteğin ön kısmında, bir sepet 

içerisine oturtulmuş, stilize çiçek, stilize lale,   küpe çiçekleri, kıvrım dallar ve 

yapraklardan oluşan motifler yer almaktadır. Bu motiflerin aralarında bir fiyonk ile 

bağlanmış şekilde tomurcuklar ve aşağıya doğru sarkan püsküllerden oluşan motifler 

bulunmaktadır. Eteğin arka kısmına, ön kısmında yer alan kompozisyon aynı şekilde 
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uygulanmıştır. Ceketin ön bedeninde, göğüs açıklığının iki yanında, fiyonkla 

bağlanmış, sarmaşık biçiminde stilize çiçek ve kıvrım dallardan oluşan motifler yer 

almaktadır. Ceketin bel kısmına ise etekte kullanılan motifler yerleştirilmiştir.  Arka 

bedenin üst kısmında, stilize çiçek, stilize laleler ve kıvrım dallardan meydana gelen 

motif, bel kısmında ise yine etekte kullanılan motif yer almaktadır. Ceketin 

yakasında spiral kıvrımlardan oluşan kenar suyu şeklinde motif bulunmaktadır. 

Ceketin kollarında iki farklı motif kullanılmıştır. Altta stilize çiçek, yıldız çiçeği, 

kıvrım dallar ve yapraklardan meydana gelen motif, üstte ise tomurcuk, stilize lale, 

kıvrım dallar ve yapraklardan oluşan motif görülmektedir. Etek ve ceketin iç kısmı 

beyaz renkli pamuklu bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bindallı (Etek- Ceket)                 

Örnek No : 40 

Envanter No: 2670 

Fotoğraf No : 121-122-123 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 11/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, kadife kumaşın rengi solmuştur.  

Ölçüleri: Ceket (kol x omuz x boy) 57 x 33 x 54 cm etek (boy) 112 cm 

boyutlarındadır. 

Malzeme : Bindallıda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, tırtıl ve 

pul tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda mor ve 

kahverengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, yıldız çiçeği, buğday başağı, stilize çiçek, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallar ve  yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk ve vazo motifleri yer almaktadır. 

Tanımlama: Bordo kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bindallı etek, ceket ve tokalı bir kemer 

olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. Etek çan biçiminde dikilmiştir. Ceket dik 

yakalı, ön ortası kruvaze kapama, arka ortası kumaş katı olup, takma uzun kolludur. 

Kol iki parça çalışılmış olup, üstte kalan truvakar kısım dirsek hattında bitmektedir. 

Eteğin ön kısmında, bir vazo içerisinden çıkan, bele doğru uzanan, stilize çiçek, 

yıldız çiçekleri, mine çiçekleri, buğday başakları, gül motifi, kıvrım dallar ve 

yapraklardan oluşan kompozisyon yer almaktadır. Bu motifleri yanlarda, eteğin 

arkasına doğru devam eden, fiyonk motiflerinin sıralı bir şekilde, yan yana 

yerleştirilmesinden oluşan kenar suyu çevrelemektedir. Eteğin arka kısmında, “S” 
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kıvrımlı dallar üzerine oturtulmuş mine çiçeklerinden meydana gelen bir motif 

bulunmaktadır. Bu motifin yanlarına ve üstüne yıldız çiçeklerinden oluşan buketler 

ile kıvrım dallar ve yapraklardan meydana gelen motifler dağınık bir biçimde 

yerleştirilmiştir. Eteğin yanlarında fiyonkla bağlanmış biçimde, gül, kıvrım dallar ve 

yapraklardan oluşan buket şeklinde motifler yer almaktadır. Ceketin ön bedenine, 

etekte kenar suyu olarak kullanılan motifler yakadan aşağıya doğru oturtulmuştur. 

Aynı motifler ceketin yakasında, kemerinde ve kol ağızlarında da görülmektedir. Bu 

motiflerin yanlarında, birer fiyonk motifi ile kıvrım dal ve yapraklardan oluşan 

motifler yer almaktadır. Arka bedenin üst kısmında, kıvrım dal ve yapraklardan 

meydana gelen motif,  bu motifin yanlarında yıldız çiçeklerinden oluşan buketler 

bulunmaktadır. Ceketin kollarında ise ceketin arka bedeninde kullanılan motifler 

aynı şekilde uygulanmıştır. Ceketin iç kısmı mor renkli, eteğin iç kenarları ise 

kahverengi keten bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Bindallı (Ceket)              

Örnek No : 41 

Envanter No: 8920-376 

Fotoğraf No : 124-125-126 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Eser müzede teşhir edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 12/03/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemelerde yer yer oksitlenmeler, astarda lekeler olmuştur. 

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 42 x 38 x 74 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Cekette zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, kurt ve pul, astarda ise boyuna çizgili ve düz keten kumaş 

kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl, kurt ve pul tutturma 

teknikleri   uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda kahverengi 

ve krem rengi tercih edilmiştir.  

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Stilize lale, küpe çiçeği, mine çiçeği, yıldız çiçeği, “S” ve 

“C” kıvrımlı dallar, spiral dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Püskül motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Mor kadifeden yapılan cekette dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve 

nesneli bezemeler yer almaktadır. Ceket erkek yakalı, ön ortası açık, arka ortası 

dikişli, takma uzun kolludur. Ceketin ön bedenine, göğüs açıklığının iki yanından 

başlayarak etek ucuna ve arka bedene doğru devam eden, bordür şeklinde, mine 

çiçekleri, yıldız çiçekleri, küpe çiçekleri, “S” ve “C” kıvrımlı dallar, spiral dallar ve 

yapraklardan oluşan, sarmaşık biçiminde kompozisyon yerleştirilmiştir. Ceketin bel 

kısmında, köşelere oturtulmuş şekilde, mine çiçeği, küpe çiçekleri, “C” kıvrımlı 

dallar, spiral dallar ve yapraklardan oluşan motifler bulunmaktadır. Ceketin göğüs 
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kısmında, aşağıya doğru üçer adet püskül motifinin sarktığı, cep etkisi yaratan, stilize 

lale, mine çiçeği ve “S” kıvrımlı dallardan oluşan motifler yer almaktadır. Arka 

bedende etek ucundaki bordürün üstüne oturtulan küpe çiçekleri, “C” kıvrımlı dallar, 

spiral dallar ve yapraklardan meydana gelen motifler görülmektedir. Ceketin 

yakasında, yine sarmaşık biçiminde, mine çiçekleri, kıvrım dallar ve yapraklardan 

oluşan kompozisyon bulunmaktadır. Kollarında ise arka bedende yer alan 

kompozisyon aynı şekilde uygulanmıştır. Ceketin iç kısmı kahverengi ve krem rengi 

karışımı, boyuna yollu keten kumaşla, kolları ise krem rengi keten bir kumaşla 

astarlanmıştır. 
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Türü : Bindallı ( Etek- Bluz) 

Örnek No : 42 

Envanter No: 6038 

Fotoğraf No : 127-128-129 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 13/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.   

Ölçüleri: Bluz (kol x omuz x boy) 52 x 37 x 50 cm etek (boy) 94 cm 

boyutlarındadır. 

Malzeme : Bindallıda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.    

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, tırtıl ve 

pul tutturma teknikleri ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda beyaz renk 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme :  Gül, palmet, mine çiçeği, yıldız çiçeği, stilize stilize lale, “ 

C” ve “S” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Tanımlama: Mor kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel 

bezemeler yer almaktadır. Bindallı etek ve bluz olmak üzere iki parçadan 

oluşmaktadır. Etek çan biçiminde olup, arka etek boyu ön etek boyundan daha uzun 

dikilmiştir. Bluz sıfır yakalı, ön ve arka ortası kumaş katı olup, takma uzun kolludur. 

Kol ağızları lastikli şekilde çalışılmıştır. Eteğin ön kısmına, bir palmet motifi üzerine 

oturtulmuş güller, mine çiçeği,  “S” ve “C” kıvrımlı dallar ile, kıvrım dallardan ve 

güllerden aşağı doğru sarkan mine çiçeklerinden oluşan kompozisyon 

yerleştirilmiştir. Bu kompozisyonun aralarında mine çiçekleri ve etrafında yıldız 

çiçeklerinden meydana gelen buketler bulunmaktadır.  Eteğin arka kısmına, ön 

kısmında yer alan kompozisyon aynı şekilde uygulanmıştır. Etek ucunda, altta “C” 

kıvrımlı dalların sınırladığı, “S” kıvrımlı dallar üzerine yerleştirilmiş mine çiçekleri 



95 

 

ve stilize lalelerden oluşan kenar suyu yer almaktadır. Bluzun ön bedeninin bel 

kısmına yine bir palmet motifi üzerine oturtulmuş, gül, mine çiçekleri ve “C” 

kıvrımlı dallar ile bu motiflerin iki yanında bulunan mine çiçekleri, “C” ve “S” 

kıvrımlı dallar ve aşağı doğru sarkan mine çiçeklerinden meydana gelen 

kompozisyon yerleştirilmiştir. Bu motiflerin etrafında yıldız çiçeklerinden oluşan 

buket biçimleri yer almaktadır. Bluzun arka bedenine, ön bedende kullanılan 

kompozisyon aynı şekilde uygulanmıştır. Yaka kısmında arkaya doğru devam eden, 

mine çiçekleri ve “C” kıvrımlı dallar üzerine oturtulmuş gül motifleri görülmektedir. 

Bluzun kollarında ise yine “C” kıvrımlı dallar üzerine oturtulan gül motifi ve bu 

motifin üzerinde yer alan kıvrım dallar ve mine çiçeklerinden oluşan kompozisyon 

görülmektedir. Bu kompozisyonu kol ağzında yer alan “C” kıvrımlı dallar üzerine 

oturtulmuş mine çiçekleri ve yaprak motiflerinden meydana gelen kenar suyu 

sınırlamaktadır.   Etek ve bluzun iç kısmı beyaz pamuklu bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Bindallı ( Etek- Bluz)                 

Örnek No : 43 

Envanter No: 6288 

Fotoğraf No : 130-131-132  

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 13/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış olup, atlas kumaşın bir çok yerinde 

yırtıklar, etek ucunda sökülmeler olmuştur.  

Ölçüleri: Bluz (kol x omuz x boy) 34 x 40 x 55 cm etek (boy) 109 cm 

boyutlarındadır. 

Malzeme : Bindallıda zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır harç, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, tırtıl ve 

pul tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta krem rengi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı ve krem 

rengi, astarda beyaz ve mor renk kullanılmıştır.  

 Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, papatya, mine çiçeği, yıldız çiçeği, küpe çiçeği, stilize 

lale, “S” ve “C” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk ve püskül motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Krem rengi atlastan yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bindallı etek, bluz, yaka ve kemer 

olmak üzere dört parçadan oluşmaktadır. Etek çan biçiminde olup, arka etek boyu ön 

etek boyundan daha uzun dikilmiştir. Bluz kare yakalı, ön ve arka ortası kumaş katı 

olup, truvakar, büzgülü, takma  kolludur. Bluz üzerine, üçgen dilimli, “V” şeklinde 

takma yaka ve giysinin beline aynı malzemeden portatif bir kemer çalışılmıştır. 

Eteğin ön kısmına, alt kısmından bir püskül sarkan fiyonk ile bağlanmış biçimde, gül 

motifleri, papatyalar, mine çiçekleri, küpe çiçekleri, “S ve “C” kıvrımlı dallar, ve 

yapraklardan oluşan, simetrik bir şekilde çalışılmış buket biçiminde kompozisyon 
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yerleştirilmiştir.  Eteğin arka kısmına, ön kısmında yer alan kompozisyon aynı 

şekilde uygulanmıştır. Etek ucunda, altından bir püskül sarkan fiyonk motifleri ile 

kıvrım dal ve yaprakların sıralı bir biçimde yerleştirilmesiyle oluşan, alt kısmında 

“C” kıvrımlı dalların sınırladığı kenar suyu bulunmaktadır. Bluzun ön bedeninde, bir 

fiyonkla bağlanmış biçimde güller, papatyalar, mine çiçekleri, “S” ve “C” kıvrımlı 

dallar ve yapraklardan oluşan buket biçiminde kompozisyon yer almaktadır. Arka 

bedenin üst kısmına bir yıldız çiçeği, bu motifin etrafına mine çiçekleri ve yapraklar 

ile “C” kıvrımlı dallar içerisine oturtulmuş stilize lale motifleri yerleştirilmiştir. Bu 

motiflerin altında yıldız çiçeklerinden oluşan buketler bulunmaktadır. Bluzun 

yanlarında tacı andıran, oval bir merkezden çıkan, simetrik dallar, yıldız çiçekleri, 

mine çiçekleri ve stilize laleden oluşan bir kompozisyon yer almaktadır. Bu motifleri, 

arka bedene doğru devam eden, “S” kıvrımlı dallar üzerine oturtulmuş, mine 

çiçeklerinden oluşan kenar suyu çevrelemektedir. Bluzun kollarında yanlarda 

kullanılan kompozisyon aynı şekilde uygulanmıştır. Bluzun üzerine portatif olarak 

takılan yakada, “C” kıvrımlı dalların sınırladığı, güller, mine çiçekleri, kıvrım dal ve 

yapraklardan meydana gelen, sarmaşık biçiminde kompozisyon bulunmaktadır. 

Kemerde ise ortada bir gül motifi ve stilize lale motifi, yanlarda, simetrik bir biçimde 

yapılmış kıvrım dallar, mine çiçekleri ve papatyalardan oluşan motifler yer 

almaktadır.  Giysinin takma yakası krem rengi hazır harç ile süslenmiş, kolları mor 

renkli, bluzun, eteğin, yakanın ve kemerin iç kısmı beyaz pamuklu bir kumaşla 

astarlanmıştır. Giysinin gelinlik olarak tasarlandığı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Türü : Bindallı (Bluz)             

Örnek No : 44 

Envanter No: 8746/A/690 

Fotoğraf No : 133-134-135 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 12/03/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış, işlemeler yer yer sökülmüş ve 

kumaşın rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 54 x 35 x 50 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Bluzda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul, tül ve sutaşı, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.    

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta mavi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı ve krem rengi, 

astarda krem rengi  tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Papatya, mine çiçeği, yıldız çiçeği, “C” ve “S” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Tanımlama: Mavi atlastan yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel 

bezemeler yer almaktadır. Bluz sıfır yakalı, robalı, ön ve arka ortası kumaş katı olup, 

takma uzun kolludur. Giysinin ön bedenine, papatyalar, mine çiçekleri, “S” kıvrımlı 

dallar ve yapraklardan oluşan motifler simetrik olarak yerleştirilmiştir. Arka bedende 

ise yıldız çiçeği, mine çiçeği, “S” kıvrımlı dallar ve yapraklardan meydana gelen 

motifler yine  simetrik olarak oturtulmuştur. Giysinin yakasında, yıldız çiçekleri, 

dallar ve yapraklardan oluşan ve arka yakaya doğru devam eden kenar suyu şeklinde 

motifler bulunmaktadır. Kollarına yıldız çiçeklerinden oluşan buketler 

serpiştirilmiştir. Bu motifleri kol ağzında “C” kıvrımlı dallar içerisine oturtulmuş 
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yıldız çiçeklerinden meydana gelen kenar suyu sınırlamaktadır. Bluzun yakası krem 

rengi sutaşı ve tül ile süslenmiş, iç kısmı krem rengi keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bindallı ( Şalvar- Cepken )                 

Örnek No : 45 

Envanter No: 5131 

Fotoğraf No : 136-137-138 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 13/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eserin  işlemelerinde yer yer oksitlenmeler ve sökülmeler 

olmuştur. 

Ölçüleri: Cepken (kol x omuz x boy) 49 x 53 x 45 cm şalvar (en x boy) 158 x 108 

cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Cepken ve şalvarda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede 

sim, süslemede tırtıl ve pul, astarda ve uçkurda ise keten kumaş kullanılmıştır. 

Teknik : İşlemede dival işi tekniğinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul 

tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta siyah, işlemede gümüş rengi, süslemede gümüş rengi, astarda beyaz 

ve siyah, uçkurda siyah renk  tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Mine çiçeği, gül, stilize ağaç motifi, kıvrım dallar, spiral 

dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Tanımlama: Siyah kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel bezemeler yer almaktadır. Bindallı şalvar ve cepken olmak üzere iki 

parçadan oluşmaktadır. Şalvar dikdörtgen biçiminde olup, yan dikişleri kumaş 

katıdır. Şalvarın beline siyah keten bir kumaşla uçkur dikilmiştir. Cepkenin ön ortası 

açık, arka ortası kumaş katı olup, takma uzun kolludur. Omuzlardan etek ucuna “V” 

yaka biçiminde çalışılmıştır. Şalvarın yan kısımlarında dikey ve yatay biçimde stilize 

ağaç motifleri yer almaktadır. Yatay biçimde yerleştirilen motiflerin arasına bir gül 

motifi oturtulmuştur. Stilize ağaç motiflerinin aralarına, dikey motifin üzerine, 

şalvarın orta kısmına ve paçalarına, kıvrım dal, spiral dallar ve mine çiçeğinden 

oluşan motifler sıralı bir biçimde yerleştirilmiştir. Cepkenin ön ve arka bedeni ile 
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kollarına, şalvarda kullanılan kıvrım dal, spiral dallar ve mine çiçeğinden meydana 

gelen motifler, tüm yüzeyi kaplayacak bir kompozisyon düzeni ile yerleştirilmiştir. 

Şalvarın iç kısmı beyaz renkli, cepkenin iç kısmı siyah renkli keten bir kumaşla 

astarlanmıştır.     
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Türü : Bindallı ( Şalvar- Cepken )                 

Örnek No : 46 

Envanter No: 5500 

Fotoğraf No : 139-140-141 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yolu ile gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 13/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça iyi durumdadır. 

Ölçüleri: Cepken (kol x omuz x boy) 49 x 49 x 46 cm şalvar (en x boy) 104 x 150 

cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Cepken ve şalvarda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede 

sim ve yün iplik, süslemede  pul ve hazır harç, astarda ve uçkurda ise keten kumaş 

kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, pul tutturma teknikleri ile 

basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta bordo, işlemede gümüş rengi, mavi, pembe, yeşil ve turuncu, 

süslemede gümüş rengi ve altın sarısı, astarda beyaz, uçkurda bordo renk tercih 

edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Mine çiçeği, yıldız çiçeği, stilize lale, stilize çiçek, “S” 

kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Bordo kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Bindallı şalvar ve cepken olmak üzere 

iki parçadan oluşmaktadır. Şalvar dikdörtgen biçiminde olup, yan dikişleri kumaş 

katıdır. Şalvarın beline bordo keten bir kumaşla uçkur dikilmiştir. Cepken sıfır 

yakalı, ön ortası açık, arka ortası kumaş katı olup, takma uzun kolludur. Kollarda 

yırtmaç çalışılmıştır. Şalvarın yan kısımlarında, paçadan yukarı doğru, mine 

çiçekleri, kıvrım dallar ve yapraklardan oluşan buket biçiminde bir motif yer 

almaktadır. Bu motifin üzerinde mine çiçeği ve kıvrım dallardan meydana gelen 
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küçük buketler dağınık bir biçimde yerleştirilmiştir. Bu motifleri yanlarda ve altta 

“S” kıvrımlı dallar üzerine oturtulmuş stilize lale motiflerinden oluşan sarmaşık 

biçiminde, kenar suyu çevrelemektedir. Şalvarın orta kısmında yanlarda kullanılan 

mine çiçeği ve kıvrım dallardan meydana gelen küçük buketler yine dağınık bir 

biçimde yer almaktadır. Bu motiflerin aralarında, renkli ipliklerle yapılan, stilize 

çiçeklerden oluşan motifler bulunmaktadır. Cepkenin ön ve arka bedeninde, dağınık 

bir biçimde yerleştirilen, fiyonkla bağlanmış biçimde, stilize lale motifleri yer 

almaktadır. Bu motifleri yanlarda arka yakaya, ön bedende ise arka bedene doğru 

devam eden, “S” kıvrımlı dallar üzerine oturtulmuş yıldız çiçeklerinden oluşan kenar 

suyu çevrelemektedir. Cepkenin kollarına ise yine dağınık bir kompozisyon düzeni 

ile, stilize lalelerden meydana gelen buket biçiminde motifler yerleştirilmiştir. Ön 

bedende, arka bedende ve kollarda bulunan motiflerin aralarında, şalvarda olduğu 

gibi,  renkli ipliklerle yapılan, stilize çiçeklerden oluşan motifler yer almaktadır. 

Cepkenin kenarları ve kol ağızları hazır harçla süslenmiş, şalvarın ve cepkenin iç 

kısmı beyaz renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır.   
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Türü : Bindallı ( Şalvar- Cepken )                 

Örnek No : 47 

Envanter No: 1414 

Fotoğraf No : 142-143 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 13/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, işlemelerde yer yer oksitlenmeler ve 

sökülmeler olmuştur.   

Ölçüleri: Cepken (kol x omuz x boy) 52 x 48,5 x 63 cm şalvar (en x boy) 

114 x 100 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Cepken ve şalvarda zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede 

sim, süslemede tırtıl, pul ve tül, astarda ve uçkurda pamuklu kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri   uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta bordo, işlemede gümüş rengi, süslemede altın sarısı ve krem rengi, 

gümüş rengi ve beyaz, astarda beyaz, uçkurda kahverengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Papatya, çarkıfelek, yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize çiçek, 

“S” ve “C” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Tanımlama: Bordo kadifeden yapılan bindallıda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel bezemeler yer almaktadır. Bindallı şalvar ve cepken olmak üzere iki 

parçadan oluşmaktadır. Şalvar dikdörtgen biçiminde olup, yan dikişleri kumaş 

katıdır. Yanlarda cep çalışılmıştır. Cepken sıfır yakalı, ön ortası açık, arka ortası 

kumaş katı olup, takma uzun kolludur. Şalvarın yan kısımlarında “S” kıvrımlı dallar 

üzerine oturtulmuş, kıvrım dalların ve yıldız çiçeklerinin çevrelediği üç adet 

çarkıfelek motifi yer almaktadır. Çarkıfelek motifinin altında ve üstünde mine 

çiçekleri görülmektedir. Bu motiflerin üzerine, ceplerin etrafına, kıvrım dallar ve 

yıldız çiçeklerinden oluşan motifler yerleştirilmiştir. Bu motiflerin yanlarında, sağlı 

sollu yerleştirilen yıldız çiçekleri ve “S” kıvrımlı dallardan meydana gelen kenar 
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suyu bulunmaktadır. Şalvarın orta kısmında dağınık bir şekilde yerleştirilmiş yıldız 

çiçekleri ile, uçkur kısmında “S” kıvrımlı dallar ve yapraklardan oluşan motif yer 

almaktadır. Cepkenin ön bedeninde, göğüs açıklığının iki yanında, omuzlardan bele 

doğru inen, arka bedende ise ense ve omuzlarda oval biçiminde devam eden, bir 

yıldız çiçeğinin etrafına yerleştirilmiş “S” ve “C” kıvrımlı dallardan meydana gelen, 

simetrik biçimde çalışılmış motifler  bulunmaktadır. Cepkenin bel kısmında köşelere 

oturtulmuş şekilde, yıldız çiçeğinden oluşan buketler görülmektedir. Aralara stilize 

çiçek ve yaprak motifleri serpiştirilmiştir. Bu motifleri yanlarda ve cepkenin etek 

ucunda arka bedene doğru devam eden, “S” kıvrımlı dallar ve yıldız çiçeklerinden 

oluşan kenar suyu sınırlamaktadır. Cepkenin arka bedeninin bel kısmına, ön bedenin 

bel kısmında kullanılan motiflerden yatay ve dikey biçimde üç adet yerleştirilmiştir. 

Yaka kısmında ise kıvrım dallar ve yıldız çiçeklerinden meydana gelen kompozisyon 

bulunmaktadır.  Aralarda stilize çiçek ve yaprak motifleri görülmektedir. Cepkenin 

kollarında, altta iki adet yıldız çiçeği, ortada yıldız çiçeğinden oluşan buket motifi, 

bu motiflerin üstünde ise stilize çiçek ve yaprak motifleri yer almaktadır. Bu 

motifleri cepkenin kol ağzında yer alan, “S” kıvrımlı dallardan meydana gelen kenar 

suyu sınırlamaktadır. Cepkenin ön kısmı, yakası ve kolları krem rengi tül ile 

süslenmiş, şalvarın ve cepkenin iç kısmı pamuklu beyaz bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bindallı (Cepken) 

Örnek No : 48 

Envanter No: 2252 

Fotoğraf No : 144-145-146 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Kumaşta delikler oluşmuş, işlemede yer yer sökülmeler 

olmuştur.   

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 42 x 54,5 x 45 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Cepkende zemin işleme gereci olarak çuha kumaş, işlemede sim, 

süslemede hazır harç, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma ve delikli sarma teknikleri 

uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta yeşil, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda 

kahverengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Buğday başağı, mine çiçeği, stilize lale, penç, “S” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Figürlü Bezeme: Kuş motifleri yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Yeşil çuhadan yapılan cepkende dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel, 

figürlü ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Cepken dik yakalı, ön ortası açık, arka 

ortası kumaş katı olup, takma uzun kolludur. Cepkenin ön bedeninin bel kısmına, bir 

fiyonkla bağlanmış şekilde, buğday başağı, mine çiçekleri, kıvrım dallar ve 

yapraklardan oluşan buket biçiminde motifler, köşelere oturtulmuş biçimde 

yerleştirilmiştir. Bu motiflerin üzerinde ikişer adet kuş figürü görülmektedir. Bu 

motifleri göğüs açıklığının iki yanında ve cepkenin etek ucunda, arka bedene doğru 

devam eden, “S” kıvrımlı dallar ve stilize lale motiflerinden meydana gelen kenar 

suyu çevrelemektedir. Cepkenin arka bedeninin bel kısmına, iki adet buğday başağı 
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arasına, ön bedenin bel kısmında kullanılan buket şeklindeki motiften bir adet 

yerleştirilmiştir. Cepkenin kollarında, birer adet penç motifi bulunmaktadır. Kol 

ağızlarında ve yakasında ise ön ve arka bedende kullanılan, “S” kıvrımlı dallar ve 

stilize lale motiflerinden oluşan kenar suyu yer almaktadır. Cepkenin ön kısmı, 

yakası ve kolları altın sarısı hazır harç ile süslenmiş, iç kısmı kahverengi keten bir 

kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bindallı (Şalvar)              

Örnek No : 49 

Envanter No: 7990-804 

Fotoğraf No : 147-148 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 11/02/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Atlas kumaşta yırtıklar oluşmuş, rengi solmuş, işlemelerde 

oksitlenmeler olmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 100 x 93 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Şalvarda zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede kurt, pul ve hazır harç, astarda ve uçkurda keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kurt ve pul tutturma 

teknikleri  uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda ve uçkurda 

beyaz renk tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Papatya, stilize lale, stilize çiçek, “S” ve “C” kıvrımlı dallar 

ve yapraklar yer almaktadır. 

Tanımlama: Mor atlastan yapılan şalvarda dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel 

bezemeler yer almaktadır. Şalvar dikdörtgen biçiminde olup, yan dikişleri kumaş 

katıdır. Yanlarda cep çalışılmıştır. Şalvarın yan kısımlarına, ortada bir papatya motifi 

ile bu motiften çıkan, kıvrım dallar ve stilize lalelerden oluşan, dört adet buket 

yerleştirilmiştir. Bu motifin altında “C” kıvrımlı dallar üzerine oturtulmuş stilize 

çiçek, stilize lale ve kıvrım dallardan meydana gelen motif, üstünde ise stilize bir 

çiçek üzerine oturtulmuş stilize lale motifi ve “S” kıvrımlı dallardan oluşan 

kompozisyon bulunmaktadır. Bu motiflerin yanlarında, sağlı sollu yerleştirilen stilize 

lale motifleri ve “S” kıvrımlı dallardan meydana gelen kenar suyu bulunmaktadır. 



109 

 

Şalvarın orta kısmında dağınık bir şekilde yerleştirilmiş stilize lale motifleri ile, 

uçkur kısmında, yanlarda kullanılan, “S” kıvrımlı dallardan oluşan motif yer 

almaktadır. Şalvarın paçaları altın sarısı hazır harç ile süslenmiş, şalvarın iç kısmı ve 

uçkuru beyaz renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bindallı (Üçetek)                

Örnek No : 50 

Envanter No: 1809 

Fotoğraf No : 149-150-151 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ankara Arkeoloji Müzesinden nakil yoluyla gelmiştir.  

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 05/12/2013 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış olup, işlemeler yer yer sökülmüş , atlas 

kumaşın rengi solmuş ve yer yer yırtıklar oluşmuştur.  

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 51,5 x 58 x 140 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Üçetekte zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır harç, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri  uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta kırmızı, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda beyaz 

ve yeşil tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize lale, stilize çiçek, “S” ve 

“C” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Tanımlama: Kırmızı atlastan yapılan üçetekte dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel 

bezemeler yer almaktadır. Üçetek tek parçadan oluşmaktadır. Sıfır yakalı ve ön ortası 

etek ucuna kadar açıktır. Arka ortası kumaş katı olup, takma uzun kolludur. Yan 

dikişlerde ve kollarda yırtmaç çalışılmıştır. Üçeteğin ön bedeninde, göğüs açıklığının 

iki yanında, omuzlardan bele doğru inen, arka bedende ise ense ve omuzlarda üçgen 

biçiminde devam eden ve uç kısmında stilize lale motifi bulunan, “C” kıvrımlı dallar 

ve düz çizgiler tarafından sınırlanan, yıldız çiçekleri, stilize laleler, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallar ve yapraklardan oluşan ,simetrik biçimde çalışılmış motifler yer 

almaktadır. Yine göğüs açıklığının iki tarafına yakadan etek ucuna doğru uzanan, “S” 

kıvrımlı dallar ve stilize çiçeklerden meydana gelen kenar suyu yerleştirilmiştir. 

Giysinin etek kısmında mine çiçekleri, kıvrım dallar ve yapraklardan oluşan, dağınık 
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şekilde yerleştirilmiş, buket biçiminde motifler ve stilize laleler bulunmaktadır. 

Üçeteğin arka bedenine, ön bedende kullanılan motifler aynı kompozisyon düzeninde 

oturtulmuş, etek ucuna, “S” kıvrımlı dallar ve stilize çiçeklerden meydana gelen 

kenar suyu yerleştirilmiştir.  Kollarında ise, altta, “C” kıvrımlı dallar üzerine 

oturtulan, yıldız çiçekleri, mine çiçeği, stilize lale, kıvrım dallar ve yapraklardan 

meydana gelen bir kompozisyon ile, üstte, stilize laleler ve mine çiçeklerinden oluşan 

buket biçiminde motif yer almaktadır. Üçeteğin ön kısmı, etek ucu ve kolları altın 

sarısı hazır harç ile süslenmiş, iç kısmı beyaz, kol ve yırtmaç içleri yeşil keten bir 

kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Bindallı (Üçetek)                  

Örnek No : 51 

Envanter No: 5075 

Fotoğraf No : 152-153-154 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 05/12/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış olup, atlas kumaşın büyük bir kısmında 

yırtılmalar, işlemelerde sökülmeler olmuş ve kumaşın rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (kol x omuz x boy) 84 x 40 x 148 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Üçetekte zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul, jakarlı kumaş ve hazır harç, astarda ise keten kumaş 

kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı ve bej, astarda 

beyaz ve kırmızı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Boru çiçeği, mine çiçeği,  helezon dallar, “S” kıvrımlı dallar 

ve yapraklar yer almaktadır. 

Tanımlama: Mor atlastan yapılan üçetekte dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel 

bezemeler yer almaktadır. Üçetek tek parçadan oluşmaktadır. Dik yakalı ve ön ortası 

etek ucuna kadar açıktır. Arka ortası kumaş katı olup, takma uzun kolludur. Yan 

dikişlerde ve kollarda yırtmaç çalışılmıştır. Üçeteğin ön bedeninde, arka bedeninde 

ve kollarında, sarmaşık biçiminde, “S” kıvrımlı dallar ve helezon dallar üzerine 

oturtulmuş, boru çiçekleri, mine çiçekleri, kıvrım dallar ve yapraklardan oluşan 

motifler, tüm yüzeyi kaplayacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu motiflerin aralarında 

dairesel bir biçimde yerleştirilen mine çiçekleri yer almaktadır. Üçeteğin ön kısmına, 

etek ucuna, yanlarına ve kollarına bej renkli jakarlı bir kumaş geçirilmiştir. Üçeteğin 
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yırtmaçlı kısımları altın sarısı hazır harç ile süslenmiş, iç kısmı beyaz, kolları kırmızı 

renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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3. 4. Kese 

İçine tütün, para ve benzeri şeyler konulan, cepte taşınan , kumaştan ya da 

örgüden yapılmış, ağız kısmı düğümlenebilen küçük torbacıklara kese denir 

(Püsküllüoğlu, 1994: 458).  

Keseler yapılış ve örülüş tarzlarına göre: Deri kese, kumaş kese, örme kese 

olarak isimlendirilirler. Çuhadan, kadifeden veya atlastan yapılanlarına dival kese, 

deri olanlara köşker, sırma kaytanlı olanlara fermene ve boncuktan örülmüş olanlara 

boncuk kese denilmektedir ( Arseven, 1965: 1053). 

Kullanış biçimlerine göre ise keseler: Saat kesesi, tütün kesesi, para kesesi, 

mühür kesesi,  tarak kesesi, cüz kesesi, yay kesesi, kaşık kesesi, divit kesesi gibi 

isimler almaktadır. Araştırma kapsamına alınan keseler arasında; para kesesi, tütün 

kesesi, cüz kesesi, incil kesesi, saat kesesi gibi örnekler bulunmaktadır. 

3. 4. 1. Cüzdan 

Günümüzdeki tanımıyla; para, fotoğraf, kartvizit gibi nesnelerin taşınmasında 

kullanılan, deriden veya farklı malzemelerden yapılan küçük çantalara verilen 

isimdir. Araştırma kapsamına alınan cüzdan örneklerinin aksesuar amaçlı olarak özel 

günlerde kullanıldığı tahmin edilmektedir..  

3. 4. 2. Cüz Kesesi 

Kur-an’ı ya duvar üzerine yüksek bir yere asmak ya muhafaza etmek ya da 

okumaya götürürken taşımak amacıyla yapılmış, kimi zaman üzeri işlemelerle 

süslenmiş, üçgen bir kapak, torba biçiminde kese ve bu torbayı taşıyacak askı 

biçiminde bir saptan oluşan bir cins çantaya verilen isimdir (Barışta, 1999: 202). 

3. 4. 3. Para Kesesi 

Para keseleri madeni para devrinde yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Kadın 

para keseleri erkeklerinkinden daha küçük yapılmış, erkek para keselerinin en 

büyükleri ise irice bir el sığabilecek boyutta, bir torbacık şeklinde yapılmıştır. En 

lüks para keseleri altın teller kullanılarak yapılırdı. Kibar erkekler biri altın diğeri 

gümüş ve bakır ufak para için iki adet para kesesi taşırlardı. Altın keseleri genellikle 

en lüks keseler olurdu. Bilhassa altın keselerine bazen kısa güzel sözler ve sahibinin 

adı yazılırdı. Özel hazırlanmış para keseleri atlastan ve kıymetli kumaşlardan 

yapılmıştır. Dikilerek yapılan bu kumaş para keseleri inciler, altın, gümüş teller ve 
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ipekle işlenir ve süslenirdi. Para keseleri koyunda, kuşak kıvrımı içinde veya entari 

ceplerinde taşınırdı. (Koçu,1969:155) 

3. 4. 4. Saat Kesesi 

Eski erkek cep saatleri, daha önce yine erkeklerin kullandığı büyük  saatler, 

deri keseler içinde koyunda veya kuşak kıvrımı içinde taşınmıştır ve kesenin pamuk 

veya ipekten bükülmüş kaytanı da boyuna geçirilmiştir. Güzel kıymetli bir saat 

erkeğin süs eşyasından olmuş, onların keseleri de kimi zaman altın ve gümüş tellerle 

işlenmiştir (Koçu, 1969: 156). 

3. 4. 5. Tütün Kesesi 

Tiryakilerin süs eşyalarından biri olan tütün keseleri, içine kibrit veya 

çakmakla beraber tütünün konulup taşındığı, genellikle deriden yapılan, üzeri altın ve 

gümüş tellerle işlemeli küçük torbacıklardır. Bu keseler kaytanından kola veya bileğe 

asılarak kullanılırdı. (Koçu, 1969: 156). 

Bu bölümde 12 adet kese örneği araştırma kapsamına alınmıştır. Bunlardan 2 

adedi cüzdan, 2 adedi cüz kesesi, 5 adedi para kesesi, 1 adedi saat kesesi, 2 adedi 

tütün kesesi örneğidir. Kese örneklerinin 3 adedi Etnografya Müzesi’ nde, dokuz 

adedi Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müzesi’nde yer 

almaktadır.  
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Türü : Cüzdan 

Örnek No : 52 

Envanter No: 9146-275 

Fotoğraf No : 155-156 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 02/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eserin kumaşı oldukça yıpranmış, işlemelerinde yer yer 

oksitlenmeler olmuş, kenar süslemesi sökülmüştür.   

Ölçüleri: (en x boy) 7 x 13 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Kesede zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, süslemede 

hazır harç, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve yarmalı sarma, teknikleri ile basit nakış 

iğne teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta mavi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda mor tercih 

edilmiştir. 

 Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, gül yaprağı, düz dallar yer almaktadır.  

Geometrik Bezeme : Düz ve eğri çizgi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk motifi yer almaktadır. 

Tanımlama : Mavi atlastan yapılan cüzdanda dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel, 

geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Cüzdan çift taraflı yapılmıştır. 

Cüzdanın ön yüzüne simetrik şekilde yapılan, fiyonkla bağlanmış biçimde gül 

buketlerinden oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Bu motifleri düz ve eğri 

çizgilerden oluşan kenar suyu çevrelemektedir. Aynı kompozisyon cüzdanın kapak 

kısmına da uygulanmıştır. Cüzdanın arkasında ise yine fiyonkla bağlanmış bir gül 

buketi bulunmaktadır. Bu motifleri de düz ve eğri çizgiler sınırlamaktadır. Cüzdanın 
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kenarları altın sarısı hazır harç ile süslenmiş, iç kısmı mor renkli keten bir kumaşla 

astarlanmıştır. 
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Türü : Cüzdan 

Örnek No : 53 

Envanter No: 7658-444 

Fotoğraf No : 157-158 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müzede teşhir edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 02/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.  

Ölçüleri: (en x boy)  7,5 x 13 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Kesede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim ve 

klabdan, süslemede kurt, tırtıl ve hazır harç, astarda ise atlas kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma ve kurt tutturma teknikleri 

uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda mavi 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Stilize lale, mine çiçeği ve kıvrım dallar yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Düz ve eğri çizgi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk motifi yer almaktadır. 

Tanımlama : Bordo kadifeden yapılan cüzdanda dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel, geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Cüzdan çift taraflı 

yapılmıştır. Cüzdanın ön yüzüne simetrik şekilde tasarlanan, fiyonkla bağlanmış 

biçimde stilize lale, mine çiçeği ve kıvrım dallardan oluşan kompozisyon 

yerleştirilmiştir. Bu motifleri düz ve eğri çizgilerden oluşan kenar suyu 

çevrelemektedir. Cüzdanın kapak kısmında da benzer bir kompozisyon 

uygulanmıştır. Cüzdanın arkasında ise yine fiyonkla bağlanmış ve simetrik olarak 

yapılmış stilize lale, mine çiçekleri ve kıvrım dallardan meydana gelen tasarım yer 

almaktadır. Bu motifleri de düz ve eğri çizgiler sınırlamaktadır. Cüzdanın kapak 
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kısmı altın sarısı hazır harç ile süslenmiş, iç kısmı mavi renkli atlas bir kumaşla 

astarlanmıştır.  
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Türü : Cüz Kesesi  

Örnek No : 54 

Envanter No: 8979-1145 

Fotoğraf No : 159-160 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 02/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır. 

Ölçüleri: (en x boy) 20 x 28 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Kesede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, hazır harç ve püskül, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma ve tırtıl tutturma teknikleri 

uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda gri renk 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, mine çiçeği, hançer yapraklar ve kıvrım dallar yer 

almaktadır.  

Geometrik Bezeme : Hilal motifi, düz ve eğri çizgiler yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Vazo motifi yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, bordo kadifeden yapılan cüz kesesinde dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel, geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. 

Kese çift taraflı yapılmıştır.  Kesenin ön yüzüne simetrik bir şekilde tasarlanan, vazo 

içerisinden çıkan gül, hançer yaprak ve kıvrım dallardan oluşan kompozisyon 

yerleştirilmiştir. Bu motifleri düz çizgiden oluşan kenar suyu çevrelemektedir. 

Kesenin kapak kısmında bir vazo üzerinde yer alan hilal motifi ve bu motifin 

ortasında bir mine çiçeği dikkat çekmektedir. Hilal motifinin iki yanında gül, mine 

çiçeği, hançer yapraklar ve kıvrım dallardan meydana gelen kompozisyon yer 
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almaktadır. Bu motifleri de düz ve eğri çizgiler sınırlamaktadır. Cüz kesesinin kapak 

kısmı altın sarısı hazır harç ile, alt kısmı ise iki adet püskül ile süslenmiştir. Kesenin 

iç kısmı gri renkli keten bir kumaşla astarlanmış ve altın sarısı bir sap takılmıştır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Türü : Cüz Kesesi 

Örnek No : 55 

Envanter No: Numarasız-723 

Fotoğraf No : 161-162 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 02/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış, kumaşın havları dökülmüştür.   

Ölçüleri: (en x boy) 15,5 x 24 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Kesede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve hazır harç, astarda ise atlas kumaş kullanılmıştır. Ayrıca kesenin 

bir kısa kenarında metal halkalar bulunmaktadır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma ve tırtıl tutturma teknikleri 

uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı ve gümüş rengi, 

astarda sarı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Asma yaprağı, üzüm, çelenk, mine çiçeği, yonca motifi ve 

kıvrım dallar yer almaktadır.  

Geometrik Bezeme : Yıldız ve hac biçimi yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, patlıcan moru kadifeden yapılan cüz 

kesesinde dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve geometrik bezemeler yer 

almaktadır. Kesenin ortasına bir çelenk motifi üzerinde yer alan hac biçimi, bu 

motifin kenarlarına ise dört adet yıldız çiçeğinden oluşan kompozisyon 

yerleştirilmiştir. Kesenin ortasında yer alan hac biçimi, bu eserin incil kabı olduğunu 

göstermektedir. Kesenin kenarlarında ise simetrik olarak uygulanan yonca motifi, 

asma yaprağı, üzüm ve kıvrım dallar, bordür şeklinde yer almaktadır. İncil kesesinin 

kenarları altın sarısı hazır harç ile süslenmiş, arkası ve iç kısmı sarı renkli atlas bir 
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kumaşla astarlanmıştır.  Kesenin bir kısa kenarında beş adet metal halka 

bulunmaktadır. Bu halkaların incili taşımak veya duvara asmak için kullanıldığı 

düşünülmektedir.    
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Türü : Para Kesesi 

Örnek No : 56 

Envanter No: 2912 

Fotoğraf No : 163-164 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 05/12/2013 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, saçaklarında yer yer bozulmalar 

olmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy)   17 x 20 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Kesede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve yarmalı sarma teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta lacivert, işlemede altın sarısı, süslemede mavi ve sarı, astarda krem 

rengi tercih edilmiştir. 

Motif Programı :  

Bitkisel Bezeme : Çelenk motifi ve yıldız çiçeği yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Hilal motifi ve yıldız yer almaktadır. 

Yazılı Bezeme: Tuğra biçimi yer almaktadır. 

Tanımlama : Vazo biçimindeki, lacivert kadifeden yapılan kesede dival işi tekniği 

ile süslenmiş bitkisel, geometrik ve yazılı bezemeler yer almaktadır. Kese çift taraflı 

yapılmıştır. Kesenin ön yüzüne bir çelenk motifi içerisinde hilal ve yıldız motifleri 

ile bu motiflerin çevresine beş adet yıldız çiçeği yerleştirilmiştir. Kesenin arka 

yüzünde ise yine aynı çelenk motifi içerisine yerleştirilmiş tuğra biçimi ve bu motifi 

çevreleyen yıldız çiçekleri bulunmaktadır .  Kesenin kenarları mavi ve sarı renkten 

oluşan hazır saçak ile süslenmiş, iç kısmı krem rengi keten bir kumaşla 

astarlanmıştır. 
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Türü : Para Kesesi 

Örnek No : 57 

Envanter No: 3297 

Fotoğraf No : 165 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 05/12/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eserin kumaşı yırtılmış ve rengi solmuştur.   

Ölçüleri: (en x boy) 17,5 x 19 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Kesede zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, süslemede 

hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve yarmalı sarma teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta mavi, işlemede altın sarısı, süslemede kahverengi, astarda turuncu 

renk tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Çelenk, mine çiçeği, stilize lale ve yapraklar yer almaktadır.  

Tanımlama : Vazo biçimindeki, mavi atlastan yapılan kesede dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Kese çift taraflı yapılmıştır. Kesenin ön 

yüzünde bir çelenk motifi içerisine yerleştirilen, mine çiçeği ve stilize laleden oluşan 

çiçek buketi görülmektedir. Kesenin arka yüzüne de aynı kompozisyon 

yerleştirilmiştir. Kesenin kenarları kahverengi hazır saçak ile süslenmiş, iç kısmı 

turuncu renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Para Kesesi 

Örnek No : 58 

Envanter No: 4560 

Fotoğraf No : 166  

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 05/12/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır. 

Ölçüleri: (en x boy) 20 x 24,5 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Kesede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve yarmalı sarma teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta turuncu, işlemede altın sarısı, süslemede kahverengi, astarda pembe 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Çelenk motifi ve küpe çiçeği yer almaktadır. 

Tanımlama : Vazo biçimindeki, turuncu kadifeden yapılan kesede dival işi tekniği 

ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Kese çift taraflı yapılmıştır. Kesenin 

ön yüzünde bir çelenk motifi içerisine yerleştirilen, küpe çiçeği ve kıvrım dallardan 

oluşan çiçek buketi görülmektedir. Kesenin arka yüzüne de aynı kompozisyon 

yerleştirilmiştir. Kesenin kenarları kahverengi hazır saçak ile süslenmiş, iç kısmı 

pembe renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Para Kesesi 

Örnek No : 59 

Envanter No: 274 

Fotoğraf No : 167-168 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 02/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış olup, kadife kumaşın rengi solmuş, 

işlemeler yer yer sökülmüş ve oksitlenmiş, kesenin ağız kısmı astarıyla birlikte 

tamamen sökülmüş, kenar süslemeleri bozulmuş ve yer yer kopmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 15 x 20 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Kesede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede hazır harç, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve yarmalı sarma teknikleri uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta bordo, işlemede gümüş rengi, süslemede gümüş rengi, astarda 

bordo tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme :Çelenk motifi ve yıldız çiçeği yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Hilal ve yıldız motifi yer almaktadır. 

Yazılı Bezeme: Tuğra biçimi yer almaktadır. 

Tanımlama : Vazo biçimindeki, bordo kadifeden yapılan kesede dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel, geometrik ve yazılı bezemeler yer almaktadır. Kese çift taraflı 

yapılmıştır. Kesenin ön yüzünde bir çelenk motifi içerisinde hilal ve yıldız motifleri 

ve bu motiflerin çevresine yerleştirilen beş adet yıldız çiçeği dikkat çekmektedir. 

Kesenin arka yüzünde ise yine aynı çelenk motifi içerisine yerleştirilmiş tuğra biçimi 

ve bu motifi çevreleyen yıldız çiçekleri bulunmaktadır . Kesenin kenarları hazır 

saçak ile süslenmiş, iç kısmı bordo renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Para Kesesi 

Örnek No : 60 

Envanter No: 9046-270 

Fotoğraf No : 169 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 02/01/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, atlas kumaşın rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 25 x 26 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Kesede zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, süslemede 

hazır saçak, astarda ise sentetik karışımlı keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma tekniği uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta yeşil, işlemede gümüş rengi, süslemede yeşil, astarda kahverengi 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Mine çiçeği, stilize lale ve kıvrım dallar yer almaktadır. 

Tanımlama : Vazo biçimindeki, yeşil atlastan yapılan kesede dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Kese tek taraflı yapılmıştır. Kesenin ön 

yüzüne mine çiçeği, stilize lale ve kıvrım dallardan oluşan bir çiçek buketi 

yerleştirilmiştir. Kesenin kenarları hazır saçak ile süslenmiş, iç kısmı kahverengi, 

sentetik karışımlı keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Saat Kesesi 

Örnek No : 61 

Envanter No: 11170-1118 

Fotoğraf No : 170-171 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi  

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 02/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemelerde oksitlenmeler olmuş, kenar temizlemesi yer yer 

sökülmüştür. 

Ölçüleri: (en x boy) 8 x 9 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Kesede zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, süslemede 

tırtıl, inci taneleri ve kordon, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır. 

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, delikli sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve inci 

tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta lacivert, işlemede gümüş rengi ve beyaz, süslemede gümüş rengi, 

astarda pembe tercih edilmiştir.  

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Üzüm, hançer yapraklar ve kıvrım dallar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk motifi yer almaktadır. 

Tanımlama : Lacivert atlastan yapılan kesede dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel 

ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Kese çift taraflı yapılmıştır. Kesenin ön yüzüne 

bir fiyonkla bağlanmış biçimde üzüm salkımı, kıvrım dallar ve hançer yapraklardan 

oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Kesenin arka yüzünde ise iki adet yaprak 

motifi bulunmaktadır. Kesenin ağız kısmı kordon dikilerek süslenmiş, iç kısmı 

pembe renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Tütün Kesesi 

Örnek No : 62 

Envanter No: 9116-278 

Fotoğraf No : 172-173 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 02/01/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.   

Ölçüleri: (en x boy) 14,5 x 24 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Kesede zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, astarda ise 

keten kumaş kullanılmıştır. Ayrıca kesenin ağız kısmında metal halkalar 

bulunmaktadır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma ve verev pesent teknikleri 

uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta pembe, işlemede altın sarısı, astarda sarı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Selvi ağacı, gül, stilize lale, “C” ve “S” kıvrımlı dallar yer 

almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Daire biçimi ve su yolu motifi yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, pembe atlastan yapılan kesede dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel ve geometrik bezemeler yer almaktadır. Kese çift taraflı 

yapılmıştır. Kesenin ön yüzünde iki adet daire biçiminin üzerinde “C” ve “S” 

kıvrımlı dallar ve bu motiflerin üzerine yerleştirilen iki adet gül motifi ile, yine “S” 

kıvrımlı dallar üzerine oturtulan selvi ağaçları bulunmaktadır. Selvi ağaçlarının 

üzerinde stilize lale motifleri dikkat çekmektedir. Bu motifleri altta ve üstte su yolu 

motifleri sınırlamaktadır. Kesenin arka yüzünde ise yine selvi ağacı motifleri ve üst 

kısımlarda stilize lale motifleri görülmektedir. Kesenin arka yüzü, ön yüzünün 

devamı şeklinde yapılmıştır. Altta ve üstte yer alan su yolu motifleri de arkaya doğru 
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devam etmiştir.  Kesenin ağız kısmına metal halkalar dikilmiş, halkaların içerisinden 

bir kaytan geçirilmiş ve iç kısmı sarı renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Tütün Kesesi                                              

Örnek No : 63 

Envanter No: 9193/ 281 

Fotoğraf No : 174-175 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 02/01/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, atlas kumaşın rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 15 x 21 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Kesede zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, süslemede 

sentetik iplik, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma ve pul tutturma teknikleri, 

süslemede ise iğne oyası tekniği uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede mor ve turuncu, astarda krem 

rengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, “C” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer 

almaktadır. 

Tanımlama : Vazo biçimindeki, mor atlastan yapılan kesede dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Kese çift taraflı yapılmıştır. Kesenin ön 

yüzünde yıldız çiçekleri, “C” kıvrımlı dallar ve yapraklardan oluşan kompozisyon 

yer almaktadır. Kesenin arka yüzünde benzer bir kompozisyon yapılmış, yıldız 

çiçekleri yerine mine çiçekleri uygulanmıştır. Kesenin kenarları iğne oyası yapılarak 

süslenmiş, iç kısmı krem rengi keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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3.5. Levha 

Duvara asılmak için hazırlanan, üzerinde bitkisel, geometrik, nesneli, figürlü 

veya yazılı bezemelerin yer aldığı, resim, hat, tezhip, işleme v.b. teknikler 

uygulanarak yapılan tablolara denir. Levhalarda genellikle yazılı bezeme 

kullanılmakla birlikte, bitkisel ve nesneli bezemelerin de ağırlıklı olarak kullanıldığı 

görülmektedir.  

Bu bölümde 4 adet levha örneği araştırma kapsamına alınmıştır. Levhaların 3 

adedi Etnografya Müzesi’ nde, 1 adedi Mevlana Müzesi’nde yer almaktadır.  
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Türü : Levha             

Örnek No : 64 

Envanter No: 5209 

Fotoğraf No : 176 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye bağış yoluyla gelmiştir.  

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/02/2014 

Tarihlendirme : Eser, üzerindeki tarihe göre (317) H. 1317- M. 1900 yılında 

yapılmıştır. Buna bağlı olarak 20. yüzyıl başına tarihlenmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.  

Ölçüleri: (en x boy) 46 x 72 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Levhada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede orlon iplik, 

astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve yarmalı sarma teknikleri ile basit nakış 

iğne teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta siyah, işlemede altın sarısı, astarda beyaz tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Yazılı Bezeme: Sülüs hattı yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, siyah kadifeden yapılan levhada dival işi 

tekniği ile süslenmiş yazılı bezemeler yer almaktadır. Levhanın merkezine yatay 

biçimde oturtulan yazıda “Allahü veliyyüt- Tevfik”, “hüve ni’mel Refik” ( Allah 

yardım eden Mevlamızdır, o ne güzel dosttur. Hattat Halit) yazmaktadır. Yazının 

altında 317 tarihi yer almaktadır. Levhanın arkası beyaz renkli pamuklu bir kumaşla 

astarlanmış, kenarları çerçeve yapılmadan bırakılmıştır. 
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Türü : Levha            

Örnek No : 65 

Envanter No: 14216-1178 

Fotoğraf No : 177 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih  İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Eser müzede teşhir edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 12/03/2014 

Tarihlendirme : Eser, üzerindeki tarihe göre H. 1271- M. 1855 yılında yapılmıştır. 

Buna bağlı olarak 19. yüzyıla tarihlenmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.  

Ölçüleri: (en x boy) 51,5 x 99 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Levhada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sırma, 

levhanın kenarında ahşap çerçeve kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma tekniği uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta siyah, işlemede altın sarısı, çerçevede altın sarısı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Yazılı Bezeme: Talik hattı yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, siyah kadifeden yapılan levhada dival işi 

tekniği ile süslenmiş yazılı bezemeler yer almaktadır. Levhanın merkezine yatay 

biçimde oturtulan yazıda “Bismillarirrahmanirrahim. Ra’sü’l-Hikmeti Mehafetullah.” 

(Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile. Hikmetlerin Başı Allah Korkusudur. 

Mehmed Esad Yesari ) yazmaktadır. Yazının altında 1271 tarihi yer almaktadır. 

Levhanın kenarları altın sarısı renkte ahşap çerçeve ile çerçevelenmiştir. 
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Türü : Levha            

Örnek No : 66 

Envanter No: 14234-1187 

Fotoğraf No : 178 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Eser müzede teşhir edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 12/03/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.   

Ölçüleri: (en x boy) 69,5 x 83 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Levhada zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sırma, 

süslemede boya, levhanın kenarında ahşap çerçeve kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve yarmalı sarma teknikleri uygulanmıştır. 

İşlemenin dört kenarına ve köşelerine tezhip ile süsleme yapılmıştır. Yazının dört 

köşesine kumaş boyama tekniği uygulanmıştır. 

Renk : Kumaşta ceviz yeşili, işlemede altın sarısı, tezhip kısmında ise siyah ve 

pembe zemin üzerine mavi ve sarı, çerçevede pembe ve altın sarısı tercih edilmiştir. 

Motif Programı :  

Bitkisel Bezeme : Stilize çiçek, mine çiçeği, “S” ve “C” kıvrımlı dallar ve 

yapraklar yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Düz çizgi yer almaktadır. 

Yazılı Bezeme: Sülüs hattı yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, ceviz yeşili kadifeden yapılan levhada dival 

işi tekniği ile süslenmiş yazılı bezemeler, tezhip ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer 

almaktadır. Levhanın merkezine yatay biçimde oturtulan yazıda “Fa’lemü ennehü la 

ilahe illallah Muhammeden Resulallah” ( Bil ki ondan başka ilah yoktur, Hz. 

Muhammed onun resulüdür.) yazmaktadır. Yazının köşelerine stilize bitkisel 

motiflerle kumaş boyama tekniğinde süslemeler yapılmıştır. Bu motifleri mine 

çiçekleri ve “S” kıvrımlarla süslenmiş pembe bir çerçeve sınırlamaktadır. Yazının 
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dört kenarında, düz çizgi ile birbirine bağlanan stilize çiçekler, mine çiçekleri, kıvrım 

dallar ve yapraklar bulunan tezhip ile süslenmiş paspartu yer almaktadır.  Levhanın 

kenarları altın sarısı renkte ahşap çerçeve ile çerçevelenmiştir. 
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Türü : Levha           

Örnek No : 67 

Envanter No: 1019 

Fotoğraf No : 179 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 14/01/2013 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış olup, işlemeler yer yer sökülmüş ve 

atlas kumaşta yırtıklar oluşmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 82 x 112 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Levhada zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede hazır saçak, astarda ve kenarlarda ise gezi cinsi kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve verev pesent teknikleri  uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta siyah ve kırmızı, işlemede altın sarısı ve gümüş rengi, süslemede 

altın sarısı, astarda beyaz renk tercih edilmiştir. 

Motif Programı :  

Bitkisel Bezeme : Mine çiçeği, “S” ve “C” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer 

almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Düz çizgiler yer almaktadır. 

Mimari Bezeme: Türbeyi andıran motifler yer almaktadır.  

Yazılı Bezeme: Sülüs hattı yer almaktadır. 

 Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, siyah ve kırmızı atlastan yapılan levhada 

dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel, geometrik, mimari ve yazılı bezemeler yer 

almaktadır. Levhanın merkezine yatay biçimde oturtulan yazıda “Mevlana 

Sadakallahül Azim” (Rabbimiz, Azim olan Allah ne güzel, ne doğru söyledi.) 

yazmaktadır. Bu yazılı bezemeyi levhanın iki uzun kenarında yer alan, düz çizgi ve 

kıvrım dallar üzerine oturtulmuş türbeyi andıran motiflerden oluşan kenar suyu 

sınırlamaktadır. Levhanın kısa kenarlarından birinde, “S” kıvrımlı dalların iç içe 

geçmesiyle oluşan formların arasına yerleştirilen yaprak motiflerinin yer aldığı, 

bordür şeklinde motif bulunmaktadır. Diğer kısa kenarda ise kırmızı zemin üzerine 
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yapılan ve mine çiçekleri ile kıvrım dallardan meydana gelen kompozisyon yer 

almaktadır. Levhanın bir uzun kenarı hazır saçak ile süslenmiş, arkası ve kenarları 

beyaz renkte gezi cinsinden bir kumaşla astarlanmıştır.    
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3.6. Örtü 

3.6.1. Divan Örtüsü 

Uzun dikdörtgen biçiminde üstü işlemelerle bezenmiş kadife ve benzeri 

kumaşlarla yapılmış örtü (Barışta, 1999: 207). 

3.6.2. Masa Örtüsü 

Kare, dikdörtgen, daire veya oval biçiminde yapılan, çeşitli işleme teknikleri 

ile süslenmiş, farklı kumaş türleri ve bezeme konuları kullanılarak yapılan örtülere 

denir.  

3.6.3. Sofra Örtüsü 

Genellikle daire şeklinde olan çok büyük bir parçadır. Deriden veya atlastan ya 

da kalın kumaşlardan yapılır. Sofra altlarına çoğunlukla çiçek veya meyve motifleri 

işlenir. Bu motifler tüm yüzeyi kaplar (Gönül, 1973: 69). 

Bu bölümde yedi adet örtü örneği araştırma kapsamına alınmıştır. Bunlardan 2 

adedi divan örtüsü, 3 adedi masa örtüsü, 2 adedi sofra örtüsü örneğidir. Örtülerin 4 

adedi Etnografya Müzesi’ nde, 1 adedi Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih 

İzzet Koyunoğlu Müzesi’nde, 2 adedi Mevlana Müzesi’ de yer almaktadır.  
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Türü : Divan Örtüsü 

Örnek No : 68 

Envanter No: 2139 

Fotoğraf No : 180-181 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eserin işlemelerinde oksitlenmeler olmuş, kumaşın rengi 

solmuş, astarı yırtılmıştır.   

Ölçüleri: (en x boy) 55 x 348 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Divan örtüsünde zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda mavi renk 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Mine çiçeği, yıldız çiçeği, “S” ve “C” kıvrımlı dallar ve 

yapraklar yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan divan örtüsünde dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Divan örtüsünün tüm 

yüzeyine, “S” kıvrımlı dalların simetrik bir biçimde birbirine dönük şekilde 

yapılmasından oluşan ve aralarında mine çiçeklerinden meydana gelen çiçek 

buketleri bulunan, göbek biçiminde bir kompozisyon, sıralı bir biçimde yan yana 

yerleştirilmiştir. Bu kompozisyonun aralarında yıldız çiçeğinden oluşan birer adet 

çiçek buketi yer almaktadır. Bu motifleri altta ve üstte birer sıra “C” ve “S” kıvrımlı 

dallar ile mine çiçeklerinden oluşan kenar suyu çevrelemektedir. Divan örtüsünün bir 

uzun kenarı hazır saçak ile süslenmiş, arkası mavi renkli keten bir kumaşla 

astarlanmıştır. 
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Türü : Divan Örtüsü 

Örnek No : 69 

Envanter No: 1648 

Fotoğraf No : 182-183 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 05/12/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup,  yer yer işlemeler sökülmüştür.  

Ölçüleri: (en x boy) 42 x 360 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Divan örtüsünde zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, kabartma sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda kırmızı 

renk tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, gül yaprağı, yonca, mine çiçeği, “S” ve “C” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Püskül motifi yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, bordo kadifeden yapılan divan örtüsünde 

dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Divan 

örtüsünün tüm yüzeyine, “S” kıvrımlı dallarla birbirine bağlanmış olan, iki yonca 

motifi arasında yer alan, gül, mine çiçeği, kıvrım dal ve yapraklardan oluşan 

kompozisyon sıralı bir biçimde yan yana yerleştirilmiştir. Yonca motiflerinin 

uçlarından sarkan birer adet püskül motifi dikkat çekmektedir. Bu motifleri altta ve 

üstte birer sıra “C” ve “S” kıvrımlı dallar ile mine çiçeklerinden oluşan kenar suyu 

çevrelemektedir. Divan örtüsünün bir uzun kenarı hazır saçak ile süslenmiş, arkası 

kırmızı renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Masa Örtüsü           

Örnek No : 70 

Envanter No: 5498 

Fotoğraf No : 184-185 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 05/12/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Kadife kumaşın yer yer havları dökülmüş, rengi solmuş ve 

kenar süslemesinde kullanılan saçakta kopmalar olmuştur. Ayrıca örtüye çeşitli 

yerlerinden eklemeler yapılmıştır.  

Ölçüleri: (en x boy) 55 x 76 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Örtüde zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, tırtıl ve 

pul tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda kahverengi 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize çiçek, palmet, penç, 

küpe çiçeği, “C” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Vazo, zincir, püskül ve fiyonk motifleri yer almaktadır. 

Tanımlama : Oval biçimindeki, mor kadifeden yapılan masa örtüsünde dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Örtünün alt 

kısmına, iki tarafında mine çiçekleri ve yapraklar bulunan bir fiyonk motifi 

yerleştirilmiştir. Örtünün ortasında, sonradan monte edildiği düşünülen, fiyonk 

motifine “C” kıvrımlı dallarla bağlanmış ve ters bir biçimde yerleştirilmiş, mine ve 

yıldız çiçeklerinden oluşan çiçek buketi yer almaktadır. “C” kıvrımlı dalların iki 

tarafında, bir vazo içerisine oturtulmuş güller, mine çiçekleri, kıvrım dal ve 

yapraklardan oluşan motifler bulunmaktadır. Vazo motiflerini örtünün alt kısmına 

doğru sarkan zincir ve püskül motifleri çevrelemektedir. Örtünün üst kısmında ters 
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bir biçimde yerleştirilmiş gül, yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize çiçek, küpe çiçeği ve 

“C” kıvrımlı dallardan oluşan kompozisyon bulunmaktadır. Gül motifinin iki 

yanında penç ve yıldız çiçeklerinden meydana gelen motifler ile yaprak ve püskülden 

oluşan motifler yer almaktadır. Bu motifleri  palmetler ve yıldız çiçeklerinden oluşan 

kenar suyu çevrelemektedir. Masa örtüsünün kenarları pullarla bezenmiş altın sarısı 

hazır saçak ile süslenmiş, arkası kahverengi keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Masa Örtüsü           

Örnek No : 71 

Envanter No: 1854 

Fotoğraf No : 186-187 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir.  

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 05/12/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Örtünün işlemelerinde yer yer yıpranmalar ve lekeler olmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 64 x 96 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Örtüde zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, süslemede 

pul, kenar temizlemesinde kadife, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma ve pul 

tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor ve yeşil, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda 

sarı ve krem rengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, tomurcuk gül, yıldız çiçeği, stilize lale, mine çiçeği, 

“C” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır.   

Nesneli Bezeme : Sepet motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Dikdörtgen biçimindeki, pembe atlastan yapılan masa örtüsünde dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Masa örtüsünün 

ortasına bir sepet içerisinde bulunan gül ve tomurcukları, yıldız çiçekleri, stilize 

laleler, kıvrım dal ve yapraklardan oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Sepet 

motifinin altında ve iki yanında gül motifleri ve kıvrım dallar, üst kısmında ise mine 

çiçeklerinden oluşan çiçek buketleri yer almaktadır. Bu motifleri altta, “C” kıvrımlı 

dallar ve yıldız çiçeklerinden meydana gelen kenar suyu sınırlamaktadır. Masa 

örtüsünün kenarları yeşil kadife bir kumaş ile temizlenmiştir. Pembe atlastan yapılan 

işlemeli bölümün arkası sarı renkli desenli bir kumaşla, kenar temizlemesinde 

kullanılan yeşil kadife kısmın arkası ise krem rengi keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Masa örtüsünün bindallı  elbisenin yıpranması sonucu etek kısmından yeniden 

değerlendirilmek üzere, yapıldığı tahmin edilmektedir. 
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Türü : Masa Örtüsü           

Örnek No : 72 

Envanter No: 7406 / 890 

Fotoğraf No : 188-189 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih  İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 17/10/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış olup, atlas kumaşın ortası tamamen 

yırtılmış, kumaşın rengi solmuş ve işlemelerde yer yer oksitlenmeler olmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 88 x 183 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Örtüde zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sırma, 

süslemede kurt, tırtıl ve pul, astarda ise pamuklu kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kurt, tırtıl ve  pul tutturma 

teknikleri ile basit nakış iğne teknikleri  uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta kırmızı, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda krem 

rengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Mine çiçeği, stilize lale, gül, küpe çiçeği, kıvrım dallar ve 

yapraklar yer almaktadır.   

Nesneli Bezeme : Sepet ve fiyonk motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Dikdörtgen biçimindeki, kırmızı atlastan yapılan masa örtüsünde dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Masa örtüsünün 

iki uzun kenarına sıralı bir biçimde yerleştirilen, fiyonkla bağlanmış bir biçimde gül 

buketleri ile, sepet içerisine oturtulmuş, stilize lale, mine çiçekleri, kıvrım dallar ve 

yapraklardan oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Bu motiflerin altlarında ise yine 

sıralı bir şekilde yerleştirilen, küpe çiçeklerinden oluşan buketler bulunmaktadır. 

Masa örtüsünün arkası krem rengi pamuklu bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Sofra Örtüsü           

Örnek No : 73 

Envanter No: 2585 

Fotoğraf No : 190-191 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 14/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.  

Ölçüleri: (çap) 53 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Örtüde zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, kurt, pul ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl, kurt ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta vişne rengi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda 

pembe renk tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Penç, yıldız çiçeği, yonca motifi, “S” ve “C” kıvrımlı dallar, 

mine çiçeği, stilize lale ve yapraklar yer almaktadır. 

Tanımlama: Daire biçimindeki, vişne rengi kadifeden yapılan örtüde dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Örtünün merkezine yonca 

motifleri ve yıldız çiçeklerinin çevrelediği bir penç motifi yerleştirilmiştir. Yonca 

motiflerinin etrafında altı adet, tacı andıran, oval bir merkezden çıkan, simetrik 

dallar, yıldız çiçeği, stilize lale ve mine çiçeklerinden oluşan bir kompozisyon yer 

almaktadır. Bu motiflerin aralarında birer adet, “C” kıvrımlı dallar ve yapraklardan 

oluşan buketler ile mine çiçekleri bulunmaktadır. Bu motifleri “S” kıvrımlı dallar ve 

yapraklardan meydana gelen kenar suyu çevrelemektedir.  Örtünün kenarları altın 

sarısı hazır saçak ile süslenmiş, arkası pembe renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Sofra Örtüsü           

Örnek No : 74 

Envanter No: 1650 

Fotoğraf No : 192-193 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 14/01/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, kenar süslemesinde kullanılan saçağın 

bir kısmı kopmuştur.  

Ölçüleri: (çap) 62 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Örtüde zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, balık sırtı, tırtıl ve pul 

tutturma teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda mavi renk 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Penç, papatya, mine çiçeği, stilize çiçek ve yapraklar yer 

almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Baklava biçimi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Sepet motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Daire biçimindeki, mor kadifeden yapılan örtüde dival işi tekniği ile 

süslenmiş bitkisel, geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Örtünün 

merkezine bir penç motifi ve sepet içerisine oturtulmuş stilize çiçekler, papatyalar ve 

yaprak motiflerinden oluşan dört adet motif yerleştirilmiştir. Bu motiflerin 

aralarında, papatyalardan meydana gelen birer adet  çiçek buketi yer almaktadır. 

Örtünün tüm yüzeyinde, motif aralarına yerleştirilmiş mine çiçekleri dikkat 

çekmektedir. Bu motifleri baklava biçimi içerisine yerleştirilmiş mine çiçekleri ile 

papatya motiflerinden oluşan kenar suyu çevrelemektedir.  Örtünün kenarları altın 

sarısı hazır saçak ile süslenmiş, arkası mavi renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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3. 7. Puşide Levhası  

Mezar anıtlarındaki sembolik lahitleri bezemek ve üstünü örtmek için 

hazırlanmış, büyük boyutlu, genellikle Kur-andan ayetler yanı sıra bitkisel ve 

geometrik bezemelerle süslenmiş, kadife, atlas veya deriden yapılan, çoğunlukla 

dival işi tekniğiyle bezenmiş örtülerdir. Puşide levhası ise; mezar anıtlarında 

sandukaların ön cephesine yerleştirilen, ölen kişi ile ilgili bilgiler veren, açıklamalar 

içeren işlemeli örtülere denir (Barışta, 1999: 223). Bazı kaynaklarda sanduka levhası 

olarak geçmektedir. 

Puşide ve puşide levhaları serildiği ya da iliştirildiği sandukaya bağlı olarak; 

genellikle dikdörtgen prizma gövde üzerine oturtulmuş, üçgen prizma biçiminde, bir 

ya da birden fazla parçadan meydana gelmektedir. Bir parçadan oluşan puşideler 

dikdörtgen biçimindedir. Birden fazla parçadan oluşan puşideler ise; ya kapak ve 

gövdeyi örten bir puşide ile, baş ve ayak ucunu kaplayan puşide levhaları,  ya da 

kapağı örten,  gövdeyi saran puşideler ile baş ve ayak ucunu kaplayan puşide 

levhalarından meydana gelmektedir. Bunun dışında sandukaya çakılmış puşide 

örnekleri de bulunmaktadır ( Koçak, 2013: 84). 

Bu bölümde 3 adet puşide levhası örneği araştırma kapsamına alınmıştır. 

Puşide levhalarının tamamı Mevlana Müzesi’ nde yer almaktadır.  
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Türü : Puşide ( Puşide Levhası)                 

Örnek No : 75 

Envanter No: 636 

Fotoğraf No : 194-195-196 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 14/01/2013 

Tarihlendirme : Örtünün üzerinde bulunan kayıtlara göre, Osmanlı Sultanı III. 

Selim tarafından, Hz. Mevlana’nın sandukasının üzerine örtülmek üzere, H. 1205- 

M. 1790 yılında yaptırılmıştır  (Hidayetoğlu v.d., 2012: 216). 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış, atlas kumaşta yer yer yırtıklar 

oluşmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 105 x 175 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Puşidede zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

kenarlarda atlas kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, düz pesent, verev pesent, zikzak pesent, 

balık sırtı  teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta yeşil, işlemede gümüş rengi, kenarlarda kırmızı kullanılmıştır.  

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Palmet, stilize çiçek, mine çiçeği, stilize lale, “C” ve “S” 

kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Geometrik Bezeme : Düz ve zikzak çizgi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Perde, püskül, kandil, vazo, fiyonk, taç biçimi yer 

almaktadır. 

Mimari Bezeme: Sütun ve kemer motifleri yer almaktadır. 

Yazılı Bezeme: Sülüs ve talik hattı yer almaktadır. 

Tanımlama : Seccade formunda yeşil atlastan yapılan puşide levhasında dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel, geometrik, nesneli, mimari ve yazılı bezemeler yer 

almaktadır. Puşide levhasının alt kısmında iki sütun üzerine oturtulmuş bir kemer 

formu yer almaktadır. Sütunların iç kısımları yaprak motifleriyle süslenmiş, 

yanlarına “S”  kıvrımlı dallar üzerine oturtulmuş stilize çiçek motiflerinden oluşan 
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bordür yerleştirilmiştir. Kemer formunun iki yanında aşağıya doğru sarkan perde 

detayları görülmektedir. Perde motifi, kemer kısmında boğumlar oluşturmuş, 

bağlanan kısımlardan aşağı doğru püskül motifleri ve kandil biçiminde motifler 

sarkıtılmıştır. Sağ taraftaki kandil motifinde “Ya Hannan” (merhamet, lütuf ve kerem 

sahibi), sol taraftaki kandil motifinde “Ya Mennan” (ikram ve nimet sahibi) yazıları 

yer almaktadır. İki sütunun arasına vazo içerisinde bir madalyon motifi 

yerleştirilmiştir. Bu madalyonun içerisine yatay biçimde oturtulan yazıda “Emara Bi- 

Ameli Haza’l- Makam Va’l Menazili Li- Mevlana Kuddise Sırruhu Şah Sultan 

Süleyman 973” (  Allah onun sırrını mukaddes eylesin- makam ve menzillerinin 

yapımını Şah Sultan Süleyman emretti- 1565) yazmaktadır. Bu motifin üstüne bir 

palmet motifi, yanlarına ise köşelere oturtulmuş biçimde “S” ve “C” kıvrımlı dallar, 

stilize çiçek ve lale motiflerinden oluşan kompozisyon ile bir fiyonkla bağlanmış, 

stilize çiçek ve yapraklardan meydana gelen buketler yerleştirilmiştir. Kemer 

formunun yanlarında yine bir fiyonkla bağlanmış şekilde stilize çiçekler, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallar ve yapraklardan oluşan motifler bulunmaktadır. Kemerin üstünde, 

dikdörtgen bir çerçeve içine oturtulmuş, uçları sivri, oval bir formun çevrelediği 

yazıda “Müceddid olduğu Sultan Selim’in din ü dünyaya Nümayandır bu nev- 

puşidesinden Kabr-i munlaya ( Sultan Selim’in hem dini hem dünyayı yenileyen bir 

padişah olduğu, Mevlana’nın kabrine hediye ettiği bu yeni örtüden de bellidir.) 

yazmaktadır. Bu dikdörtgen formun altına sarık biçimini andıran bir parça ilave 

edilmiş ve bu bölüme puşidenin yapılış tarihi olan H.1205 tarihi işlenmiştir. Bu yazılı 

bölümün üstünde, düz çizgiler tarafından sınırlanan ortada bir taç motifi, bu motifin 

iki yanında simetrik bir biçimde yerleştirilen “S” ve “C” kıvrımlı dallar, stilize 

çiçekler, stilize laleler ve yapraklardan oluşan kompozisyon yer almaktadır. Bu 

motiflerin üstünde yine düz çizgilerin sınırladığı “V’el- akifine va’r- rukka es- sücud 

ve iz kale İbrahim” ( İ’tikaf, rüku ve sücud edenlere. Yine İbrahim dedi ki: evimi 

temizle) yazısı yer almaktadır. Puşide levhasının kenarlarını, düz ve zikzak çizgilerin 

sınırladığı palmet motiflerinin, sıralı bir şekilde tekrar etmesinden meydana gelen 

bordür çevrelemektedir. Puşide levhasının kenarları kırmızı bir atlas geçirilerek 

süslenmiştir. 
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Türü : Puşide ( Puşide Levhası)              

Örnek No : 76 

Envanter No: 638 

Fotoğraf No : 197-198 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 14/01/2013 

Tarihlendirme : Eser H. 1312- M. 1894/ 1895 tarihinde yapılmıştır. Buna bağlı 

olarak 19. yüzyıla tarihlenmektedir. Dergaha II. Abdülhamid tarafından hediye 

edilmiştir ( Koçak, 2013: 87- 88).  

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, atlas kumaşın rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 122 x 278 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Puşide levhasında zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim 

ve ipek iplik, süslemede hazır saçak ve hazır harç kullanılmıştır.    

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, verev sarma, kabartma sarma, yarmalı 

sarma ve balık sırtı teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta siyah,  işlemede gümüş rengi ve yeşil, süslemede altın sarısı tercih 

edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, karanfil, penç, helezon dallar, “S” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Düz ve eğri çizgi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Sehpa, sikke, fiyonk motifleri yer almaktadır.      

Yazılı Bezeme: Sülüs hattı yer almaktadır. 

Tanımlama : Siyah atlastan yapılan puşide levhasında dival işi tekniği ile süslenmiş 

bitkisel, geometrik, nesneli ve yazılı bezemeler yer almaktadır. Puşide levhasının alt 

kısmında yıldız çiçekleri, helezon dallar ve yapraklardan meydana gelen buket 

biçiminde motiflerin arasında, bir sehpa üzerine yerleştirilmiş destarlı Mevlevi 

sikkesi görülmektedir. Sikkenin üstünde, dikdörtgen biçiminde karanfil ve yaprak 

motiflerinden oluşan kenar suyunun çevrelediği iki sıra yazı kuşağı ile karanfil ve 

yaprak motiflerinden meydana gelen iki adet damla formu yer almaktadır. Sağ 
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taraftaki damla formunun içinde “Ya Hannan” (merhamet, lütuf ve kerem sahibi), sol 

taraftaki damla formunun içinde “Ya Mennan” (ikram ve nimet sahibi) yazıları 

bulunmaktadır.  Damla formlarının arasına yerleştirilen dikdörtgen kısımda, ” 

Kale’n-Nebiyyü Aleyhi’s-Selam.” ( Nebi  Peygamberimiz Muhammed Mustafa 

S.A.V Aleyhisselam Buyurdular ki ), bu yazının altında ise,  “Efdalü’z-Zikri La İlahe  

İllallah” “Ve Efdalü’d-Duai Elhamdü Lillah” ( Zikirlerin en hayırlısı La İlahe İllallah 

ve duaların en hayırlısı Elhamdü Lillah’ tır. ) yazıları yer almaktadır. Puşide 

levhasının üst kısmında, karanfil ve yaprakların sınırladığı altı sıra bordürden oluşan 

yazılı bezemede besmele ve Ayete’l- Kürsi duası bulunmaktadır. Arap harflerinden 

meydana gelen yazıda,  “ Bismillahirrahmanirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül 

kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men 

zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ 

yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ 

yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.” ( Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı 

ile.. Allah ki, O’ ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku 

gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’ nundur. O’ nun izni 

olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. 

O’ nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’ nun ilminden hiçbirşeyi tam olarak 

bilemezler. O’ nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek 

kendisine zor gelmez. O, yücedir,  büyüktür. ) yazmaktadır. Puşide levhasının 

kenarlarında, sıralı bir şekilde yerleştirilen, bir fiyonkla bağlanmış biçimde “S” 

kıvrımlı dallar ve bir adet karanfil motifinden meydana gelen, düz ve eğri çizgilerin 

sınırladığı bordür yer almaktadır. Bordürün köşelerine, altta, birer adet penç motifi 

yerleştirilmiştir. Puşide levhasının bir kenarı altın sarısı hazır saçak ile, dört kenarı 

altın sarısı hazır harç ile süslenmiştir.     
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Türü : Puşide ( Puşide Levhası)         

Örnek No : 77 

Envanter No: 639 

Fotoğraf No : 199-200 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 14/01/2013 

Tarihlendirme : Envanter kayıtlarından alınan bilgilere göre ve 638 envanter nolu 

puşide ile benzer özellikleri göz önünde bulundurularak eser, 19. yüzyıl, II. 

Abdülhamid dönemine tarihlenmektedir. 

Bugünkü Durumu : Atlas kumaşın rengi solmuş ve yer yer kumaşta yırtıklar 

oluşmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 102 x 138 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Puşidede zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede hazır harç ve hazır saçak kullanılmıştır. 

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma ve yarmalı sarma teknikleri uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta siyah, işlemede gümüş rengi, süslemede altın sarısı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Penç, karanfil, “S” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer 

almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Düz ve eğri çizgi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk motifi yer almaktadır. 

Yazılı Bezeme: Sülüs hattı yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, siyah atlastan yapılan puşide levhasında dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel, geometrik, nesneli ve yazılı bezemeler yer 

almaktadır. Puşide levhasının merkezine, yatay biçimde oturtulan, düz ve eğri 

çizgilerin oluşturduğu oval bir formun çevrelediği yazıda “ Sadakallahu Mevlana el-

Azim” ( Ne güzel, ne doğru söyledi Rabbimiz, büyüklüğünün sınırı, ölçüsü olmayan, 

kendisine büyük ümitler beslenen.)  yazmaktadır. Bu motifleri karanfil ve yaprak 

motiflerinden oluşan kenar suyu çevrelemektedir. Puşide levhasının kenarlarında, 

sıralı bir şekilde yerleştirilen, bir fiyonkla bağlanmış biçimde “S” kıvrımlı dallar ve 
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birer adet karanfil motifinden meydana gelen, düz çizgilerin sınırladığı bordür yer 

almaktadır. Bordürün köşelerine birer adet penç motifi yerleştirilmiştir. Puşide 

levhasının bir kenarı altın sarısı hazır saçak ile, dört kenarı altın sarısı hazır harç ile 

süslenmiştir.     
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3. 8. Seccade 

Üzerinde  namaz kılmak için yapılmış, dikdörtgen biçimli, küçük halı, kilim ya 

da kumaş yaygıya denir (Sözen ve Tanyeli, 1986: 211). İslamiyet’in ilk yıllarında 

Müslümanlar namaz kılmak için camilerin çıplak zemini avluyu, hatta temiz toprak 

üstünü dahi yeterli bulmaktaydılar. Seccadenin bu amaçla ilk olarak ne zaman 

kullanılmaya başlandığı bilinmemektedir. Renk desen teknik ve malzeme açılarından 

çok çeşitli olabilen seccadeler kullanım alanlarına göre değişik büyüklükte 

yapılabilirler (Girgök, 1997: 1627). Namaz kılmak için dokunmuş halı seccadelerden 

başka işlemeli olanları da bulunmaktadır. Bunlar ya tek ya da birkaçı bir arada olan 

saf seccade şeklindedir. Tek seccadelerde genellikle değişik çiçek motifleri tüm 

yüzeyi kaplamaktadır. Saf seccadelerde, her seccade bazen aynı bazen de değişik 

motiflerle süslenmektedir. En çok kullanılan işleme teknikleri ise aplike, atma işi, 

sarma ve suzeni’dir (Gönül, 1973: 69).  

Bu bölümde 11 adet seccade örneği araştırma kapsamına alınmıştır. 

Seccadelerin 8 adedi Etnografya Müzesi’ nde, 3 adedi Mevlana Müzesi’nde yer 

almaktadır.  
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Türü : Seccade                      

Örnek No : 78 

Envanter No: 6448 

Fotoğraf No : 201-202 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 05/12/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler üzerinde oksitlenmeler olmuş, kadife kumaşın yer yer 

havları dökülmüş ve rengi solmuş, ayrıca seccadenin astarında lekeler oluşmuştur.   

Ölçüleri: (en x boy)  97 x 156 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Seccadede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve  hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır. 

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, delikli sarma, tırtıl ve pul 

tutturma teknikleri ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda krem rengi 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

 Bitkisel Bezeme : Gül, mine çiçeği, stilize lale, yıldız çiçeği, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Kandil motifi yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan seccadede dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Seccadenin 

tabanlık  kısmında, gül ve stilize lale motiflerinden oluşan bir çiçek buketi ile, mine 

çiçekleri, “S” ve “C” kıvrımlı dallardan meydana gelen bir kompozisyon 

bulunmaktadır. Aynı kompozisyon seccadenin alınlık kısmına da yerleştirilmiş, “S” 

ve “C” kıvrımlı dallar ve mine çiçekleri, kemer oluşturacak şekilde tabanlığa doğru 

devam etmiştir. Bu kemerin ortasından püskül biçiminde bir kandil motifi 

sarkıtılmıştır. Seccadenin üst köşelerinde ise yıldız çiçeğinden oluşan çiçek buketleri 

yer almaktadır.  Bu motifleri “S” kıvrımlı dallardan meydana gelen kenar suyu 
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çevrelemektedir. Seccadenin kenarları altın sarısı hazır saçak ile süslenmiş, arkası 

krem rengi keten bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Seccade                        

Örnek No : 79 

Envanter No: 4432 

Fotoğraf No : 203-204 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 05/12/2013  

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler üzerinde oksitlenmeler olmuş, kadife kumaşın yer yer 

havları dökülmüş ve rengi solmuştur.   

Ölçüleri: (en x boy) 90 x 135 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Seccadede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda mor tercih 

edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, mine çiçeği, yıldız çiçeği, hançer yaprak, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Sepet ve fiyonk motifleri yer almaktadır. 

 Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan seccadede dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Seccadenin 

tabanlık  kısmında, bir sepet içerisine yerleştirilmiş, gül ve mine çiçeklerinden oluşan 

kompozisyon bulunmaktadır. Alınlık kısmına ise büyük bir sepet içerisine 

oturtulmuş, gül, mine çiçekleri, yıldız çiçekleri, düz dallar ve hançer yapraklardan 

meydana gelen motifler yerleştirilmiştir. Sepet motifinin altında kandili andıran, 

kıvrım dallar, yıldız çiçekleri ve mine çiçeklerinden oluşan motifler yer almaktadır. 

Sepet motifinin iki yanında tabanlığa doğru kemer oluşturacak şekilde, dört adet 

küçük sepet motifi bulunmaktadır. Üstte yer alan iki adet sepet motifinin içerisinde 

mine çiçekleri, altta yer alan sepet motiflerinin altında ise kıvrım dallar ve mine 
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çiçeklerinden oluşan motifler görülmektedir. Seccadenin üst köşelerinde mine 

çiçeklerinden oluşan buketler yer almaktadır.  Bu motifleri “C” kıvrımlı dallar ve 

fiyonk motifinden meydana gelen kenar suyu çevrelemektedir. Seccadenin kenarları 

altın sarısı hazır saçak ile süslenmiş, arkası mor renkli keten bir kumaşla 

astarlanmıştır.  
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Türü : Seccade                        

Örnek No : 80 

Envanter No: 3329 

Fotoğraf No : 205-206 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 05/12/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler üzerinde oksitlenmeler ve sökülmeler olmuş,  kadife 

kumaşın  yer yer havları dökülmüş ve rengi solmuştur.   

Ölçüleri: (en x boy) 85 x 150 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Seccadede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda kırmızı 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, yıldız çiçeği, mine çiçeği, “S” kıvrımlı dallar ve 

yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Kandil ve sepet motifleri yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, bordo kadifeden yapılan seccadede dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Seccadenin 

tabanlık  kısmında, bir sepet içerisine yerleştirilmiş, gül, mine çiçekleri, yıldız 

çiçekleri, düz dal ve yapraklardan oluşan kompozisyon bulunmaktadır. Sepet 

motifinin altında, mine çiçeği ve yapraklardan meydana gelen çiçek buketi, iki 

yanında ise küçük sepetler ve bu sepetlere içerisine oturtulmuş gül motifleri yer 

almaktadır. Seccadenin alınlık kısmına  tabanlıkta bulunan kompozisyon, sepet 

motifinin altına ise bir kandil motifi yerleştirilmiştir. Kandil motifinin iki yanında 

tabanlığa doğru kemer oluşturacak şekilde, dört adet küçük sepet motifi 

bulunmaktadır. Altta yer alan sepet motiflerinin içerisine gül ve kıvrım dallardan 
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oluşan motifler oturtulmuştur. Seccadenin köşelerine, kıvrım dallar ve mine çiçekleri 

ile yapılan çiçek buketleri yerleştirilmiştir. Bu motifleri “S” kıvrımlı dallar, mine 

çiçekleri ve yaprak motiflerinden meydana gelen kenar suyu çevrelemektedir. 

Seccadenin kenarları altın sarısı hazır saçak ile süslenmiş, arkası kırmızı renkli keten 

bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Seccade                        

Örnek No : 81 

Envanter No: 4062 

Fotoğraf No : 207-208 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler üzerinde oksitlenmeler olmuş, kadife kumaşın yer yer 

havları dökülmüş ve rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 80 x 124 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Seccadede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, delikli sarma, tırtıl ve pul 

tutturma teknikleri uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta bordo, işlemede gümüş rengi, süslemede gümüş rengi ve altın sarısı, 

astarda mor tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, gül yaprağı, mine çiçeği, yıldız çiçeği, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Geometrik Bezeme : Damla motifi ve baklava biçimi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Kandil ve fiyonk yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, bordo kadifeden yapılan seccadede dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel, geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. 

Seccadenin tabanlık  kısmında, bir fiyonkla bağlanmış şekilde, mine çiçekleri, dal ve 

yapraklardan oluşan kompozisyon bulunmaktadır. Alınlık kısmına, kıvrım dallar, 

baklava biçimi ve mine çiçeklerinden taç şeklinde oluşturulmuş formun içerisine gül, 

yıldız çiçekleri ve yapraklardan oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Bu motifin 

altında kandili andıran, kıvrım dallar, mine çiçeği ve stilize çiçeklerden oluşan 

motifler, etrafında ise yıldız çiçekleri yer almaktadır.  Kandil motifinin iki yanında 

tabanlığa doğru, kemer oluşturacak şekilde, kıvrım dallarla oluşturulan dört adet 
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damla motifi bulunmaktadır. Altta yer alan damla motiflerinin uçlarında ise aşağıya 

doğru kıvrım dallar devam etmektedir. Seccadenin üst köşelerinde gül ve gül 

yaprağından oluşan buketler yer almaktadır.  Bu motifleri “S” ve “C” kıvrımlı dallar 

ile mine çiçeklerinden meydana gelen kenar suyu çevrelemektedir. Seccadenin 

kenarları altın sarısı hazır saçak ile süslenmiş, arkası mor renkli keten bir kumaşla 

astarlanmıştır.  
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Türü : Seccade                        

Örnek No : 82 

Envanter No: 1873 

Fotoğraf No : 209-210 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.  

Ölçüleri: (en x boy) 83 x 151 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Seccadede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta lacivert, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda açık 

kahverengi tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, buğday başağı, mine çiçeği, yıldız çiçeği, stilize lale, 

“S” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk, sepet ve taç biçimi yer almaktadır.  

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, lacivert kadifeden yapılan seccadede dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Seccadenin 

tabanlık  kısmında, fiyonkla bağlanmış biçimde gül, mine çiçekleri, yıldız çiçekleri, 

düz ve kıvrımlı dallardan oluşan kompozisyon bulunmaktadır. Seccadenin alınlık 

kısmında, içlerinde mine çiçekleri bulunan, simetrik olarak yerleştirilen,  iki adet 

sepet motifinin arasında bir buğday başağı motifi, altında ve içlerinde ise mine çiçeği 

ve yapraklardan oluşan çiçek buketleri ile taç biçiminde bir motif yer almaktadır. Bu 

motiflerin altına ve üstüne stilize lale motifleri dağınık bir biçimde yerleştirilmiştir. 

Taç motifinin iki yanında tabanlığa doğru kemer oluşturacak şekilde, dört adet sepet 

motifi bulunmaktadır. Altta yer alan sepet motiflerinin içerisinde mine çiçeği, kıvrım 

dal ve yapraklardan oluşan motifler dikkat çekmektedir. Bu motifleri “S” kıvrımlı 
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dallar ve yıldız çiçeklerinden meydana gelen kenar suyu çevrelemektedir. 

Seccadenin kenarları altın sarısı hazır saçak ile süslenmiş, arkası açık kahverengi 

keten bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Seccade                        

Örnek No : 83 

Envanter No: 5178 

Fotoğraf No : 211-212 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : İşlemeler üzerinde oksitlenmeler ve yer yer sökülmeler olmuş, 

kadife kumaşın rengi solmuştur.   

Ölçüleri: (en x boy) 81 x 143 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Seccadede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve hazır saçak kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma ve tırtıl tutturma teknikleri 

uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Mine çiçeği, yıldız çiçeği, küpe çiçeği, “S” ve “C” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Fiyonk, vazo ve sepet motifleri yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan seccadede dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Seccadenin 

tabanlık  kısmında, fiyonkla bağlanmış biçimde mine çiçeklerinden oluşan 

kompozisyon ile, bu motiflerin iki yanında, kalp biçimindeki küçük vazolara 

oturtulmuş mine çiçekleri bulunmaktadır.  Seccadenin alınlık kısmında, içlerinde 

mine çiçekleri bulunan, simetrik olarak yerleştirilen iki adet sepet motifinin arasında 

“C” kıvrımlı dallar üzerine oturtulmuş mine çiçeği ve küpe çiçekleri yer almaktadır. 

Bu motiflerin altına mine çiçekleri, “C” kıvrımlı dallar ve yapraklardan meydana 

gelen kandil biçiminde bir motif yerleştirilmiştir. Bu motifin iki yanında tabanlığa 

doğru kemer oluşturacak şekilde, dört adet sepet motifi bulunmaktadır. Altta yer alan 

sepet motiflerinin içerisinde mine çiçeği, dallar ve yapraklardan oluşan buket 
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biçiminde motifler görülmektedir. Bu motifleri “S” kıvrımlı dallar, yıldız çiçekleri ve 

yapraklardan meydana gelen kenar suyu çevrelemektedir. Seccadenin kenarları altın 

sarısı hazır saçak ile süslenmiştir.   
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Türü : Seccade                        

Örnek No : 84 

Envanter No: 5129 

Fotoğraf No : 213-214 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 13/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, kenar süslemesinde kullanılan saçakta 

yer yer kopmalar ve yıpranmalar olmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 104 x 154 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Seccadede zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, delikli sarma ve tırtıl 

tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta kırmızı, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda kırmızı 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, papatya, mine çiçeği, yıldız çiçeği, hançer yaprak, “C” 

ve “S” kıvrımlı dallar yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Zikzak çizgi yer almaktadır.  

Nesneli Bezeme : Püskül motifi yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, kırmızı atlastan yapılan seccadede dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel, geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. 

Seccadenin tabanlık  kısmında, buket şeklinde gül ve papatyalardan oluşan 

kompozisyon, bu motiflerin sağında ve solunda, “C” kıvrımlı dallar ile mine 

çiçeklerinden oluşan çiçek buketi yer almaktadır. Alınlık kısmında ise ortada bir gül 

motifi, iki yanında ise simetrik bir biçimde yerleştirilmiş sarmaşık güller, papatyalar, 

mine çiçekleri, yıldız çiçekleri, hançer yapraklar, “C” ve “S” kıvrımlı dallardan 

meydana gelen kompozisyon bulunmaktadır. Gül motifinin altında kandili andıran, 

mine çiçeği ve hançer yapraklara asılı bir biçimde yerleştirilen, püskül motifi yer 
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almaktadır. Bu motifleri zikzak çizgi ve mine çiçeklerinden oluşan kenar suyu 

çevrelemektedir. Seccadenin kenarları altın sarısı hazır saçak ile süslenmiş, arkası 

kırmızı renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Seccade                                

Örnek No : 85 

Envanter No: 4314 

Fotoğraf No : 215-216 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 04/10/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, işlemelerde yer yer yıpranmalar 

olmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 83 x 133 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Seccadede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim ve 

atlas kumaş, süslemede tırtıl, pul ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş 

kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, aplike, tırtıl ve pul 

tutturma teknikleri ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta bordo, işlemede gümüş rengi, pembe ve krem rengi, süslemede 

gümüş rengi ve altın sarısı, astarda mor tercih edilmiştir. 

Motif Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize lale, papatya, hançer 

yaprak, “S” ve “C” kıvrımlı dallar yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Baklava biçimi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Kandil ve fiyonk motifi yer almaktadır. 

 Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, bordo kadifeden yapılan seccadede dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel, geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. 

Seccadenin tabanlık  kısmında, tacı andıran, oval bir merkezden çıkan, simetrik 

dallar, yıldız çiçeği, stilize lale ve mine çiçeğinden oluşan kompozisyon, bu 

motiflerin sağında ve solunda ise fiyonk motifleri yer almaktadır.  Seccadenin alınlık 

kısmında, ortada mine çiçekleri, kıvrım dallar ve yapraklardan oluşan kompozisyon, 

bu motiflerin iki yanında tabanlığa doğru kemer oluşturacak şekilde simetrik bir 

biçimde yapılmış, papatyalar ile “S” ve “C” kıvrımlı dallardan oluşan motifler 
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bulunmaktadır. Alınlık kısmında yer alan papatya motiflerinin altına bir kandil motifi 

yerleştirilmiştir. Bu motifleri baklava biçimi içerisine oturtulmuş yıldız çiçekleri ile 

stilize lale motiflerinden meydana gelen kenar suyu çevrelemektedir. Seccadenin 

kenarları altın sarısı hazır saçak ile süslenmiş, arkası mor renkli keten bir kumaşla 

astarlanmıştır.  
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Türü : Seccade                        

Örnek No : 86 

Envanter No: 1018 

Fotoğraf No : 217-218 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 15/01/2013 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, kumaşın rengi solmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 86 x 138 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Seccadede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır saçak, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, pul ve 

tırtıl tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda kahverengi 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, mine çiçeği, küpe çiçeği, hançer yaprak, papatya, yıldız 

çiçeği, “S” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır.  

Nesneli Bezeme : Vazo, sepet, kandil ve püskül yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan seccadede dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Seccadenin 

tabanlık  kısmında, bir vazo içerisine yerleştirilmiş mine çiçekleri, sümbül çiçekleri 

ve hançer yapraklardan oluşan kompozisyon bulunmaktadır. Seccadenin alınlık 

kısmına bir sepet içerisine oturtulmuş, gül, papatyalar, yıldız çiçekleri, düz dal ve 

yapraklardan oluşan kompozisyon, sepet motifinin altına ise bir kandil motifi 

yerleştirilmiştir. Sepet motifinin iki tarafında, tabanlığa doğru kemer oluşturacak 

şekilde, üçer adet küçük sepet motifi bulunmaktadır. Altta yer alan sepet motiflerinin 

içerisine gül motifleri oturtulmuş, üstte yer alan sepetlerden birer adet, altta yer alan 

sepetlerden ikişer adet püskül motifi sarkıtılmıştır. Bu motifleri “S” kıvrımlı dallar ve 

sarmaşık şeklinde mine çiçeklerinden oluşan kenar suyu çevrelemektedir. Seccadenin 
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kenarları altın sarısı hazır saçak ile süslenmiş, arkası kahverengi keten bir kumaşla 

astarlanmıştır.  
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Türü : Seccade                        

Örnek No : 87 

Envanter No: 1162 

Fotoğraf No : 219-220 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 15/01/2013 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Kadife kumaşın yer yer havları dökülmüş, rengi solmuş ve 

seccadenin kenar süslemesinde kullanılan hazır dantel oldukça yıpranmıştır.   

Ölçüleri: (en x boy) 85 x 140 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Seccadede zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır dantel, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı ve siyah, astarda 

lacivert tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize lale, “S” ve “C” kıvrımlı 

dallar yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Dikdörtgen biçimi yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Stilize vazo ve püskül yer almaktadır.  

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan seccadede dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel, geometrik ve nesneli bezemeler yer almaktadır. 

Seccadenin tabanlık  kısmında, stilize bir vazodan çıkan, simetrik olarak yapılmış 

kıvrım dal, yıldız çiçeği ve stilize lale motiflerinden oluşan kompozisyon 

bulunmaktadır. Aynı kompozisyon seccadenin alınlık kısmına da yerleştirilmiştir. Bu 

motiflerin altında kemer oluşturacak şekilde “S” ve “C” kıvrımlı dallar ve mine 

çiçekleri, etrafında ise yıldız biçimleri yer almaktadır. Bu kemerin ortasından kandili 

andıran bir püskül motifi sarkıtılmıştır. Seccadenin köşelerinde mine çiçeği ve “C” 

kıvrımlı dallardan oluşan buketler yer almaktadır.  Bu motifleri uçları “C” kıvrımlı 
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dal şeklindeki dikdörtgen biçimi ile bu motifin  içerisine yerleştirilen, yıldız 

çiçeklerinden meydana gelen kenar suyu çevrelemektedir. Seccadenin kenarları siyah 

renkli hazır dantel ile süslenmiş, arkası lacivert keten bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Seccade                        

Örnek No : 88 

Envanter No: 646 

Fotoğraf No : 221-222 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 15/01/2013 

Tarihlendirme : Seccadenin alınlık kısmında yer alan tarihe göre H. 1305- M. 1885 

tarihinde yapılmıştır. Buna bağlı olarak eser 19. yüzyıla tarihlenmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, işlemelerde yoğun bir şekilde 

oksitlenmeler olmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 112 x 195 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Seccadede zemin işleme gereci olarak keçe, işlemede sim, süslemede 

hazır saçak kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, düz pesent, hasır iğne, 

zikzak pesent ( civankaşı) teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta krem rengi, işlemede gümüş rengi, süslemede altın sarısı tercih 

edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Papatya, yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize çiçek, stilize lale, 

“S” ve “C” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Sepet, avize, alem ve püskül motifleri yer almaktadır.  

Mimari Bezeme: Kubbe, minare, sütun ve selsebil motifleri yer almaktadır. 

Yazılı Bezeme: Sülüs hattı yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, krem rengi keçeden yapılan seccadede dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel, nesneli, mimari ve yazılı bezemeler yer almaktadır. 

Seccadenin tabanlık  kısmına bir selsebil yerleştirilmiştir.  Seccadenin alınlık 

kısmında iki sütun üzerine oturtulmuş, Bursa Ulu Caminin dıştan ve içten görüntüsü 

yer almaktadır. Sütunların üzeri papatyalar, mine çiçekleri, yıldız çiçekleri, stilize 

çiçekler, kıvrım dallar ve yapraklarla süslenmiştir. Kubbelerin iki yanında, iki adet 

minare bulunmaktadır. Büyük kubbenin üzeri “S” kıvrımlı dallarla süslenmiş, bütün 
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kubbelerin ve minarelerin tepelerine birer alem yerleştirilmiştir. Büyük kubbenin 

altından bir avize motifi sarkmaktadır. Kubbelerin üzerinde sülüs hattı ile “ Sene 

1305 Bursa’ da Cami-i Kebir resmidir” yazmaktadır. Seccadenin köşelerinde stilize 

bir sepet içerisine oturtulmuş, papatya, stilize çiçekler, kıvrım dallar ve yapraklardan 

meydana gelen motifler yer almaktadır. Seccadenin kenarlarında, köşedeki motifleri 

birbirine bağlayan, içlerinde yıldız çiçekleri ve yapraklar bulunan, küçük sepet 

motiflerinin sıralı bir biçimde yerleştirilmesiyle oluşan bordür ile üst köşelerdeki 

motiflerden aşağı doğru sarkan, uçlarında püsküller bulunan stilize laleler ve “C” 

kıvrımlı dallardan oluşan kenar suyu şeklinde motifler yer almaktadır.  Seccadenin 

kenarları altın sarısı renkte hazır saçak ile süslenmiştir.   
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3. 9. Yastık Yüzü  

Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk gibi 

malzemelerle doldurulan küçük mindere yastık denir (Anonim, 1988: 1603). Yastık 

yüzü ise yastığı korumak ya da süslemek amacıyla yastığın yüzüne geçirilen, 

genellikle işlemelerle bezenmiş dikdörtgen veya kare formlarda yapılan kılıfa verilen 

isimdir.  

Bu bölümde 9 adet yastık yüzü örneği araştırma kapsamına alınmıştır. Yastık 

yüzlerinin 7 adedi Etnografya Müzesi’ nde, 2 adedi Konya Büyükşehir Belediyesi 

Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müzesi’nde yer almaktadır.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

Türü : Yastık Yüzü               

Örnek No : 89 

Envanter No: 5947 

Fotoğraf No : 223-224 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır.   

Ölçüleri: (en x boy) 49 x 95 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Yastık yüzünde zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, kurt ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır. 

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, delikli sarma, tırtıl, kurt ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.    

Renk : Kumaşta lacivert, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda mavi 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Çarkıfelek, stilize lale, mine çiçeği, üzüm, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Tanımlama: Dikdörtgen biçimindeki, lacivert kadifeden yapılan yastık yüzünde 

dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Yastık yüzünün 

ortasına bir çarkıfelek motifi içerisinden çıkan iki adet stilize lale motifi ile bu 

motifin etrafında yer alan, “C” kıvrımlı dallar, stilize laleler ve mine çiçeklerinden 

oluşan motifler yerleştirilmiştir. Bu motiflerin sağında ve solunda ikişer adet “S” 

kıvrımlı dallardan meydana gelen motifler bulunmaktadır. Yastık yüzünün dört 

köşesine simetrik olarak yapılan kıvrım dallar, stilize lale motifleri, mine çiçekleri ve 

üzüm motiflerinden oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Köşelerde yer alan 

motiflerin aralarında, kısa kenarlarda stilize lale motifleri, uzun kenarlarda ise “C” 

kıvrımlı dallar ve mine çiçeklerinden meydana gelen buketler yer almaktadır. Yastık 

yüzünün arkası mavi renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Yastık Yüzü             

Örnek No : 90 

Envanter No: 5919 

Fotoğraf No : 225-226 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 13/02/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Kadife kumaşın yer yer havları dökülmüş ve rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 75 x 87 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Yastık yüzünde zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta bordo, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda pembe 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : “S” ve “C”  kıvrımlı dallar, mine çiçeği ve yıldız çiçeği yer 

almaktadır.  

 Tanımlama: Dikdörtgen biçimindeki, bordo kadifeden yapılan yastık yüzünde dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. İki yastığın uzun 

kenarlarından birbirine dikildiği ve sonrasında örtü olarak kullanıldığı 

düşünülmektedir. Yastık yüzünün ortasına bir yıldız çiçeği ile bu çiçeğin etrafında 

yer alan, “S” ve“C” kıvrımlı dallar ve mine çiçeklerinden oluşan kompozisyon 

yerleştirilmiştir. Bu motiflerin etrafına altı adet, mine çiçeğinden meydana gelen 

çiçek buketi oturtulmuştur. Yastık yüzünün dört köşesinde ise kıvrım dallar üzerinde 

yer alan mime çiçekleri bulunmaktadır. Köşelere yerleştirilen motiflerin aralarında 

birer adet, mine çiçeğinden meydana gelen çiçek buketi dikkat çekmektedir.   Bu 

motifleri “S” kıvrımlı dallar ve mine çiçeklerinden meydana gelen kenar suyu 

çevrelemektedir. Yastık yüzünün arkası pembe renkli keten bir kumaşla 

astarlanmıştır. 
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Türü : Yastık Yüzü                  

Örnek No : 91 

Envanter No: 3712 

Fotoğraf No : 227-228 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 10/01/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumda olup, kadife kumaşın rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 40 x 91 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Yastık yüzünde zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.    

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, tırtıl ve 

pul tutturma teknikleri ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda mor tercih 

edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, gül yaprağı, yonca, mine çiçeği, yıldız çiçeği, “S” 

kıvrımlı dallar ve spiral dallar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Püskül motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan yastık yüzünde dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Yastık yüzünün 

ortasına “S” kıvrımlı dallar üzerine oturtulmuş gül, gül yaprağı, mine çiçeği, düz 

dallar ve spiral dallardan oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Bu kompozisyonun 

iki tarafında, altından birer adet püskül motifi sarkan yonca motifleri bulunmaktadır. 

Bu motifleri “S” kıvrımlı dallar ve yıldız çiçeklerinden oluşan kenar suyu 

çevrelemektedir. Yastık yüzünün arkası mor renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Yastık Yüzü               

Örnek No : 92 

Envanter No: 3713 

Fotoğraf No : 229-230 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 10/01/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eserin iyi durumdadır.  

Ölçüleri: (en x boy) 40 x 90 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Yastık yüzünde zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri ile  basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda siyah tercih 

edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, mine çiçeği, stilize lale, “S” ve “C” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır.      

Geometrik Bezeme : Yıldız motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan yastık yüzünde dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Yastık yüzünün ortasına 

simetrik bir biçimde, yıldız çiçeği, mine çiçeği ve stilize laleden oluşan 

kompozisyon, bu motiflerin etrafına “C” kıvrımlı dalların birleştirilmesiyle meydana 

gelen dört adet motif yerleştirilmiştir. Yastık yüzünün köşelerinde ise kıvrım dallar 

ve mine çiçeğinden oluşan motifler bulunmaktadır. Köşelerdeki motiflerin aralarına 

ve yanlarına ikişer adet yıldız motifi yerleştirilmiştir. Bu motifleri bir sıra “S” 

kıvrımlı dallar ve mine çiçeklerinden, bir sıra “C” kıvrımlı dallardan oluşan kenar 

suyu çevrelemektedir. Yastık yüzünün arkası siyah renkli keten bir kumaşla 

astarlanmıştır. 
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Türü : Yastık Yüzü                 

Örnek No : 93 

Envanter No: 3107 

Fotoğraf No : 231-232 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye hediye edilmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 10/01/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser iyi durumdadır. 

Ölçüleri: (en x boy) 44 x 90 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Yastık yüzünde zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, tırtıl ve 

pul tutturma teknikleri ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.   

Renk : Kumaşta vişne rengi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda mor 

renk  tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, gül yaprağı, mine çiçeği, “C” kıvrımlı dallar yer 

almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Sepet motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Dikdörtgen biçimindeki, vişne rengi kadifeden yapılan yastık yüzünde 

dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Yastık 

yüzünün ortasına, bir sepet içerisine, simetrik bir biçimde,  gül, gül yaprakları ve 

mine çiçeklerinden oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Bu motifleri “C” kıvrımlı 

dallar içerisine yerleştirilen mine çiçeklerinden meydana gelen kenar suyu 

çevrelemektedir. Yastık yüzünün arkası mor renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Yastık Yüzü                  

Örnek No : 94 

Envanter No: 3687 

Fotoğraf No : 233-234 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 10/01/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Kadife kumaşın yer yer havları dökülmüş ve rengi solmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 43 x 83 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Yastık yüzünde zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl, pul ve hazır harç, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, tırtıl ve 

pul tutturma teknikleri ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda mor renk 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, yıldız çiçeği, mine çiçeği, küpe çiçeği, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Vazo motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan yastık yüzünde dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Yastık yüzünün 

ortasına, bir vazo içerisine simetrik bir biçimde oturtulan, mine çiçeği, küpe çiçeği ve 

yaprak motiflerinden oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. Bu motiflerin etrafında 

“S” kıvrımlı dallar ve mine çiçeklerinden meydana gelen motifler, iki yanında ise 

yıldız çiçekleri yer almaktadır. Yastık yüzünün iki kısa kenarında üçer adet gül 

motifi bulunmaktadır. Bu motifleri “C” kıvrımlı dallar içerisine yerleştirilmiş yıldız 

çiçeklerinden oluşan kenar suyu çevrelemektedir. Yastık yüzünün bir uzun ve iki 

kısa kenarı hazır harç ile süslenmiş, arkası mor renkli keten bir kumaşla 

astarlanmıştır. 
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Türü : Yastık Yüzü                 

Örnek No : 95 

Envanter No: 5401 

Fotoğraf No : 235-236 

Eserin Bulunduğu Yer : Etnografya Müzesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye satın alma yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 10/01/2014 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eserin işlemelerinde yer yer oksitlenmeler olmuş, kenar 

süslemesinde kullanılan hazır saçak oldukça yıpranmış ve bazı kısımları sökülmüş, 

aynı zamanda kadife kumaşın rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 41 x 43 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Yastık yüzünün zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve hazır saçak kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma ve tırtıl tutturma teknikleri 

uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda ise lacivert 

renk tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Penç, yıldız çiçeği, papatya, mine çiçeği ve yaprak motifleri 

yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Stilize vazo yer almaktadır. 

Tanımlama: Kare biçimindeki, mor kadifeden yapılan yastık yüzünde dival işi 

tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Yastık yüzünün 

ortasına bir penç motifi yerleştirilmiştir. Köşelerinde ise stilize bir vazo içerisine 

simetrik bir biçimde yerleştirilen papatyalar, yıldız çiçekleri ve yaprak motifleri 

bulunmaktadır. Vazo motifinin altından mine çiçeklerinden meydana gelen bir çiçek 

buketi sarkmaktadır. Yastık yüzünün  kenarları altın sarısı hazır saçak ile süslenmiş, 

arkası lacivert renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Yastık Yüzü               

Örnek No : 96 

Envanter No: Numarasız-540 

Fotoğraf No : 237-238 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Eser müzede teşhir edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 12/03/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış, işlemelerde oksitlenmeler olmuş, atlas 

kumaşın atkı iplikleri tamamen sökülmüştür.  

Ölçüleri: (en x boy) 35 x 84 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Yastık yüzünde zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.   

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, tırtıl ve 

pul tutturma teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta pembe, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda pembe 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, mine çiçeği, yıldız çiçeği, “C” kıvrımlı dallar ve 

yapraklar yer almaktadır. 

Geometrik Bezeme : Daire biçimi ve taç biçimi yer almaktadır. 

Tanımlama: Dikdörtgen biçimindeki, pembe atlastan yapılan yastık yüzünde dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve geometrik bezemeler yer almaktadır. Yastık 

yüzünün ortasına bir daire içerisine yerleştirilmiş iki adet gül motifi ile dört adet taç 

biçiminde motif yerleştirilmiştir. Bu motiflerin etrafında “C” kıvrımlı dalların 

birleştirilmesiyle meydana gelen motifler yer almaktadır. Gül motiflerinin sağında ve 

solunda, mine çiçekleri ve yapraklardan oluşan çiçek buketleri yer almaktadır. Yastık 

yüzünün köşelerinde ise kıvrım dallar ve mine çiçeklerinden oluşan motifler 

bulunmaktadır. Köşelerdeki motiflerin aralarına ve üst kısımlarına birer adet yıldız 
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çiçeği yerleştirilmiştir. Bu motifleri “C” kıvrımlı dallar arasına yerleştirilen mine 

çiçekleri ve yapraklardan oluşan kenar suyu çevrelemektedir. Yastık yüzünün arkası 

pembe renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır. 
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Türü : Yastık Yüzü                 

Örnek No : 97 

Envanter No: Numarasız-1109 

Fotoğraf No : 239-240 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış olup , kadife kumaşın yer yer havları 

dökülmüş ve rengi solmuştur. 

Ölçüleri: (en x boy) 41 x 94 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Yastık yüzünde zemin işleme gereci olarak kadife kumaş, işlemede sim, 

süslemede tırtıl ve pul, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.  

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri ile  basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda krem rengi 

tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Gül, mine çiçeği, stilize lale, “S” ve “C” kıvrımlı dallar ve 

yapraklar yer almaktadır.  

Nesneli Bezeme : Sepet motifi yer almaktadır. 

Tanımlama: Dikdörtgen biçimindeki, mor kadifeden yapılan yastık yüzünde dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Yastık yüzünün 

ortasına bir gül motifi ve karşılıklı  olarak iki adet sepet motifi yerleştirilmiştir. Sepet 

motiflerinin içlerinde birer adet gül motifi, gül motiflerinin uçlarında ise mine 

çiçeklerinden oluşan buketler yer almaktadır. Bu motiflerin etrafına, bir dal 

üzerinden çıkan dört adet mine çiçeği yerleştirilmiştir. Yastık yüzünün köşelerinde, 

ortasında kullanılan sepet motifleri bulunmaktadır. Köşelerdeki motiflerin aralarına, 

kısa kenarlara birer adet gül motifi ile, mine çiçeği ve “C” kıvrımlı dallardan oluşan 
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kompozisyon, uzun kenarlara ise “S” kıvrımlı dallar ve stilize lalelerden oluşan 

kompozisyon yerleştirilmiştir. Yastık yüzünün arkası krem rengi keten bir kumaşla 

astarlanmıştır. 
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3. 10. Yorgan Yüzü  

Pamuk ya da yünle doldurulmuş yorganın yüzüne, kaplamadan önce serilen, 

portatif yıkanabilir, işlemelerle süslenmiş dikdörtgen örtülere verilen isimdir 

(Barışta, 1999: 236).  

Türklerde yorgan, geleneksel süsleme sanatları kapsamında bir gelişme 

göstermiştir. Özellikle Osmanlı döneminde, 16. ve 17. yüzyıllarda yorgan yüzü 

olarak kullanılan kadife, atlas, ipek, keten vb. kumaşlar altın ya da gümüş teller, 

değerli taşlar ve pullarla işlenmiştir. Osmanlılarda diğer sanat dallarında olduğu gibi 

işleme sanatında yer alan yorgan yüzlerinde de başarılı uygulamalar ve çeşitlilik 

gözlenmiştir. Bunlarla ilgili belgeler tutulmuş, bu yolla günümüze yorgan yüzleri ve 

çeşitleri ile ilgili birçok bilgi ulaşmıştır (Yardımcı, 2008: 12)  

Yorgan yüzlerinin çeyiz kültürü içerisinde de önemli bir yeri vardır. Anadolu’ 

nun birçok yöresinde, günümüzde halen, genç kızların çeyizinde çeşitli işleme 

teknikleri kullanılarak yapılan yorgan yüzleri bulunmaktadır. 

Bu bölümde 3 adet yorgan yüzü örneği araştırma kapsamına alınmıştır. Yorgan 

yüzlerinin 2 adedi Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu 

Müzesi’nde, 1 adedi Mevlana Müzesi’ nde yer almaktadır.  
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Türü : Yorgan Yüzü              

Örnek No : 98 

Envanter No: 7632-953 

Fotoğraf No : 241-242 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 13/02/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış olup, atlas kumaşın birçok yerinde 

yırtıklar oluşmuş ve kumaşın rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 140 x 172 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Yorgan yüzünde zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sırma, 

süslemede kurt, tırtıl ve pul, arkasında ise keten kumaş kullanılmıştır.    

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kurt, tırtıl ve pul tutturma 

teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mor, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, işlemenin 

arkasında beyaz renk tercih edilmiştir. 

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme: Papatya, mine çiçeği, yıldız çiçeği, stilize çiçek, “S” ve “C” 

kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Nesneli Bezeme : Vazo yer almaktadır. 

 Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, mor atlastan yapılan yorgan yüzünde dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel ve nesneli bezemeler yer almaktadır. Yorgan 

yüzünün ortasında “C” kıvrımlı dalların çevrelediği stilize bir çiçek motifi ile, bu 

motifin etrafına yerleştirilen bir vazo içerisine oturtulmuş papatyalar, yıldız çiçeği, 

“S” kıvrımlı dallar ve yapraklardan oluşan dört adet motif yer almaktadır. Bu 

motiflerin etrafına mine çiçekleri, kıvrım dallar ve yapraklardan meydana gelen, 

buket biçiminde sekiz adet motif yerleştirilmiştir. Yorgan yüzünün tüm yüzeyinde 

dağınık bir şekilde yerleştirilen, bir dal üzerine oturtulmuş yıldız çiçekleri 
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bulunmaktadır. Yorgan yüzünün köşelerinde, bir vazo içerisine oturtulmuş yıldız 

çiçeği ve papatyalar ile, vazonun kaidesinden çıkan “S” kıvrımlı dallar, mine 

çiçekleri ve yapraklar yer almaktadır. Bu motifleri “S” kıvrımlı dallar, mine çiçekleri 

ve yapraklardan oluşan sarmaşık biçimindeki kenar suyu çevrelemektedir. Yorgan 

yüzünün arkasına işleme yapmadan önce beyaz renkli keten bir kumaş geçirilmiş, 

işleme yapıldıktan sonra astarlanmadan bırakılmıştır. 
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Türü : Yorgan Yüzü              

Örnek No : 99 

Envanter No: 7652-954 

Fotoğraf No : 243-244 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet 

Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 

Geliş Biçimi : Eser müzeye Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından bağış 

yapılmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 07/01/2014 

Tarihlendirme : 19. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış, atlas kumaşın birçok yerinde yırtıklar 

oluşmuş ve kumaşın rengi solmuştur.  

Ölçüleri: (en x boy) 144 x 175 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Yorgan yüzünde zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sırma, 

süslemede tırtıl, astarda ise keten kumaş kullanılmıştır.    

Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, tırtıl tutturma teknikleri ile 

basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır.  

Renk : Kumaşta mavi, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda krem 

rengi tercih edilmiştir.  

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, küpe çiçeği, stilize lale, stilize çiçek, “S” ve 

“C” kıvrımlı dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, mavi atlastan yapılan yorgan yüzünde dival 

işi tekniği ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Yorgan yüzünün ortasına 

yıldız çiçekleri, “S” ve “C” kıvrımlı dallardan oluşan motifler ile, bu motifleri 

çevreleyen yıldız çiçekleri “S” kıvrımlı dallar ve yapraklardan meydana gelen 

motiflerden beş adet yerleştirilmiştir. Bu motiflerden aşağıya doğru uzanan “S” 

kıvrımlı dallar ve mine çiçeklerinden oluşan sarmaşık biçiminde kenar suyu 

görülmektedir. Yorgan yüzünün tüm yüzeyinde, merkezdeki kompozisyona doğru 

yönelen, dağınık bir biçimde yerleştirilmiş stilize çiçek, yıldız çiçekleri, küpe çiçeği, 

kıvrım dallar ve yapraklardan meydana gelen buket biçiminde motifler ile bir yaprak 
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motifi üzerine oturtulmuş stilize lale motifleri yer almaktadır. Yorgan yüzünün 

kenarlarında ise düzensiz bir biçimde yerleştirilen, yorgan yüzünün ortasında 

kullanılan kenar suyu bulunmaktadır. Yorgan yüzü çok fazla onarım gördüğü için 

kompozisyon düzeninde karışıklık ve motiflerde bozulmalar olmuştur. Yorgan 

yüzünün arkası krem rengi keten bir kumaşla astarlanmıştır.  
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Türü : Yorgan Yüzü              

Örnek No : 100 

Envanter No: 1015 

Fotoğraf No : 245-246-247 

Eserin Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi  

Geliş Biçimi : Eser müzeye Etnografya Müzesinden devir yoluyla gelmiştir. 

Koleksiyondaki Yeri: Müze deposunda muhafaza edilmektedir. 

İnceleme Tarihi : 15/01/2013 

Tarihlendirme : 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bugünkü Durumu : Eser oldukça yıpranmış, atlas kumaşta yer yer yırtıklar, 

işlemede sökülmeler olmuştur.    

Ölçüleri: (en x boy) 145 x 195 cm boyutlarındadır. 

Malzeme : Yorgan yüzünde zemin işleme gereci olarak atlas kumaş, işlemede sim, 

süslemede  kurt ve pul, astarda keten kumaş, Osmanlıca metinde yaldızlı boya 

kullanılmıştır. 

 Teknik : İşlemede dival işinin düz sarma, yarmalı sarma, kurt ve pul tutturma 

teknikleri ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır. Osmanlıca metinde ise kumaş 

boyama tekniği kullanılmıştır.  

Renk : Kumaşta koyu pembe, işlemede altın sarısı, süslemede altın sarısı, astarda 

siyah, yazıda altın sarısı tercih edilmiştir.  

Süsleme Programı :  

Bitkisel Bezeme : Yıldız çiçeği, mine çiçeği, küpe çiçeği, “S” ve “C” kıvrımlı 

dallar ve yapraklar yer almaktadır. 

Yazılı Bezeme: Sülüs hattı yer almaktadır. 

Tanımlama : Dikdörtgen biçimindeki, koyu pembe atlastan yapılan yorgan yüzünde 

dival işi tekniği ile süslenmiş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Yorgan yüzünün 

ortasına yıldız çiçeği ve “S” kıvrımlı dallar ile, tacı andıran, oval bir merkezden 

çıkan, simetrik dallar, yıldız çiçeği ve küpe çiçeklerinden oluşan altı adet motif 

yerleştirilmiştir. Bu motiflerin aralarında, “C” kıvrımlı dal içerinde yer alan mine 

çiçekleri bulunmaktadır. Yorgan yüzünün köşelerinde yine tacı andıran, oval bir 

merkezden çıkan, simetrik dallar, yıldız çiçeği ve küpe çiçeklerinden oluşan motifler 

yer almaktadır. Bu motiflerin aralarına ise kıvrım dal ve yapraklardan oluşan motifler 
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ile küpe çiçeklerinden meydana gelen motifler oturtulmuştur. Bu kompozisyonu “S” 

kıvrımlı dallardan  

oluşan kenar suyu çevrelemektedir. Yorgan yüzünün bir kısa kenarında altın sarısı 

yaldız boya ile sülüs hattı kullanılarak; “Edhem Çelebi kerimesi, Tartanzade Hulusi 

Efendi Zevcesi Zübeyde Hanım ruhuna fatiha. Seneyi Hicriye 1337. 

Ne tedbir eylesin nasih, mukadderdir. 

Babam annem bu rıhletten mukadderdir. 

Veda ettim hayata genç yaşımda, 

Velakin Hazreti Pirim başımda.”  

yazılmıştır. Yorgan yüzünün arkası siyah renkli keten bir kumaşla astarlanmıştır.  
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4. DEĞERLENDİRME 

Araştırma konusu, “Konya Müzelerinde Bulunan Dival İşi Tekniğinde 

Yapılmış Eserler” olarak belirlenen bu tez çalışmasında, 100 adet eser araştırma 

kapsamına alınmış, eserlerin özelliklerini belirlemek ve örnekleri incelemek için 

hazırlanan gözlem fişlerindeki sıralamaya göre genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Eserler sırasıyla tür, eserin bulunduğu yer, eserlerin müzeye geliş biçimi, 

koleksiyondaki yeri, tarihlendirme, bugünkü durumları, boyut, malzeme, teknik, renk 

ve süsleme programı açısından değerlendirilerek sonuca gidilmiştir. 

4.1. Tür 

Bu araştırmada dival işi tekniğinin uygulandığı 10 farklı tür ortaya çıkmıştır. 

Bu türlerin 7 adedi ayak giysisi, 22 adedi bohça, 22 adedi giysi, 12 adedi kese, 4 

adedi levha, 7 adedi örtü, 3 adedi puşide, 11 adedi seccade, 9 adedi yastık yüzü, 3 

adedi yorgan yüzü olarak tespit edilmiştir. Ayak giysileri, giysiler, keseler ve örtüler 

kullanım alanlarına göre farklı türlere ayrılarak incelenmiştir. Ayak giysilerinin; 2 

adedi ayakkabı, 3 adedi nalın, 2 adedi terlik, giysilerin; 8 adedi bindallı tek parça 

elbise, 3 adedi bindallı etek- ceket takımı, 1 adedi bindallı ceket, 2 adedi bindallı 

etek- bluz takımı, 1 adedi bindallı bluz, 3 adedi bindallı şalvar- cepken takımı, 1 

adedi bindallı cepken, 1 adedi bindallı şalvar, 2 adedi bindallı üçetek, keselerin; 2 

adedi cüzdan, 2 adedi cüz kesesi, 5 adedi para kesesi, 1 adedi saat kesesi, 2 adedi 

tütün kesesi, örtülerin; 2 adedi divan örtüsü, 3 adedi masa örtüsü ve 2 adedi sofra 

örtüsüdür. Araştırmadan elde edilen verilere göre dival işi tekniği çoğunlukla bohça 

ve giysilerde uygulanmaktadır. Bunu sırasıyla; kese, seccade, yastık yüzü, örtü, ayak 

giysileri, levha, puşide ve yorgan yüzü izlemektedir. 

Çalışmaya dahil edilen 100 adet eserin 60 adedinin 20. yüzyıla, 39 adedinin 19. 

yüzyıla, 1 adedinin ise 18. yüzyıla tarihlendiği ortaya çıkmaktadır.  

Eserlerin bugünkü durumları incelendiğinde, bir örnekte, farklı birkaç sorunun 

ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Eserler değerlendirilirken; 43 adet eserin iyi durumda 

olduğu, 40 adet eserin kumaş renginin solduğu, 26 eserin kumaşının havlarının 

döküldüğü, 25 adet eserin işlemelerinin oksitlendiği, 25 adet eserin işlemelerinin 

söküldüğü, 20 adet eserin oldukça yıprandığı, 19 adet eserin zemin işleme gerecinde 

yırtıklar oluştuğu, 8 adet eserin işlemelerinin yıprandığı, 7 adet eserin kenar 

süslemelerinin yırtıldığı, 6 adet eserin kumaşında yada astarında lekeler oluştuğu, 4 
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adet eserin astarının söküldüğü, 3 adet eserin kumaşında delikler oluştuğu, 3 adet 

eserin kenar süslemelerinin bozulduğu, 2 adet eserin kumaşının yıprandığı, 2 adet 

eserin formunun bozulduğu, 1 adet eserin ise atkı ipliklerinin tamamen söküldüğü 

tespit edilmiştir. 

4.2. Boyut   

Araştırma kapsamına alınan örneklerde boyut ve form, eserin türüne ve 

kullanım alanına göre farklılık göstermektedir. Ayak giysilerinin en, boy ve 

yükseklik ölçüleri, giysilerin kol, omuz ve boy ölçüleri, sofra örtülerinin çapları, 

bohçaların, keselerin, levhaların, divan örtülerinin, masa örtülerinin, puşidelerin, 

seccadelerin, yastık yüzleri ve yorgan yüzlerinin ise en ve boy ölçüleri dikkate 

alınarak, daha açıklayıcı olması açısından, farklı türde eserlerin boyutları için farklı 

değerlendirme yapılmıştır.   

Ayak giysileri arasında yer alan 2 adet ayakkabıda en 7-9 cm, boy 22-24 cm 

olup, ökçeli ayakkabının yüksekliği 5,5 cm olarak tespit edilmiştir. 3 adet nalında en 

4-8 cm, boy 21-24 cm, yükseklik 5-8 cm arasındadır. 2 adet terlik örneğinde en 5-11 

cm, boy 25-29 cm olup, ökçeli terliğin yüksekliği 4,4 cm olarak gözlenmiştir. 

Bohçanın 12 adedinde en (kısa kenar) 52-95 cm, boy (uzun kenar) 55-99 cm 

arasındadır. 10 adet bohçanın bir kenar uzunluğu 82-125 cm arasındadır. 

Giysiler kendi arasında yedi farklı türe ayrılarak incelenmiş ve bu türlerin 

boyutları ayrı ayrı incelenerek çalışmaya yansıtılmıştır. 

8 adet bindallı tek parça elbisede omuz genişliği 37-63 cm, kol uzunluğu 37-57 

cm, boy 110-140 cm arasındadır.  

3 adet bluz örneğinde omuz genişliği 35-40 cm, kol uzunluğu 34-54 cm, boy 

50-55 cm arasındadır.  

4 adet cekette omuz genişliği 33-38 cm, kol uzunluğu 42-64 cm, boy 54-74 cm 

arasındadır. 

4 adet cepken örneğinde omuz genişliği 48-55 cm, kol uzunluğu 42-52 cm, boy 

45-63 cm arasındadır. 

5 adet etekte boy 94-112 cm arasındadır. 

4 adet şalvarda en 100-158 cm, boy 93-150 cm arasındadır. 

2 adet üçetek örneğinde omuz genişliği 40-58 cm, kol uzunluğu 51-84 cm, boy 

140-148 cm olarak tespit edilmiştir. 
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Araştırmalar sırasında ulaşılan 12 adet kese örneği de kendi içinde beş farklı 

türe ayrılmıştır. Bu türlerin boyutları ayrı ayrı değerlendirilerek sonuca yansıtılmıştır. 

2 adet cüzdanda en 7-8 cm olup, boyları 13 cm olarak tespit edilmiştir. 

2 adet cüz kesesinde en 15-20 cm, boy 24-28 cm’ dir. 

5 adet para kesesinde en 15-25 cm, boy 19-26 cm arasındadır. 

1 adet saat kesesinin eni 8 cm, boyu 9 cm’ dir. 

2 adet tütün kesesinde en 14-15, boy 21-24 cm’ dir. 

4 adet levha örneğinde en 46-82 cm, boy 72-112 cm arasındadır.  

Örtü örnekleri de kullanım alanına ve formuna göre üç farklı türde 

incelenmiştir.         

2 adet divan örtüsünde en 42-55 cm, boy 348-360 cm’ dir. 

3 adet masa örtüsünde en 55-88 cm, boy 76-183 cm arasındadır. 

Daire şeklindeki 2 adet sofra örtüsünün çapı ise 53-62 cm boyutlarındadır. 

3 adet puşide levhasında en 102-122 cm, boy 138-278 cm arasındadır. 

11 adet seccade örneğinde en 80-112 cm, boy 124-195 cm arasındadır. 

9 adet yastık yüzünde en 35-75 cm, boy 43-95 cm arasındadır. 

3 adet yorgan yüzünde en 140-145, boy 172-195 cm arasındadır.  

Elde edilen sonuçlara göre ayak giysileri ökçeli veya ökçesiz şekilde, bohçalar 

kare yada kareye yakın dikdörtgen formda, keseler genellikle dikdörtgen biçiminde 

olup, cüzdan ve saat kesesi dışındaki örnekler vazo formunda, levhalar dikdörtgen 

formda, örtüler kullanıldığı yere göre daire veya dikdörtgen formda, puşide levhaları 

dikdörtgen formda, seccadeler dikdörtgen formda, yastık yüzleri ve yorgan yüzleri 

dikdörtgen formda tasarlanmaktadır. 

4.3. Malzeme 

Araştırma kapsamına alınan eserlerde kullanılan malzemeler; zeminde, 

işlemede,  süslemede ve astarda kullanılan malzemeler olmak üzere ayrı ayrı 

incelenmiştir.  

Zemin işleme gereci olarak 100 örneğin 68 adedinde kadife,  29 adedinde atlas, 

1 adedinde keçe, 1 adedinde çuha, 1 adedinde meşin kullanıldığı görülmektedir.  

İşleme malzemesi olarak 100 örneğin 90 adedinde sim, 5 adedinde sırma, 1 

adedinde tel, 1 adedinde sim ve yün iplik, 1 adedinde sim ve klabdan, 1 adedinde sim 

ve ipek iplik, 1 adet eserde ise sadece orlon iplik kullanıldığı tespit edilmiştir.  
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Araştırma sırasında incelenen eserlerde süsleme malzemelerinin kimi zaman 

tek olarak, kimi zaman diğer malzemelerle birlikte kullanıldığı gözlenmiştir. 

Eserlerin 66 adedinde süsleme malzemesi olarak tırtıl, 64 adedinde pul, 25 adedinde 

hazır saçak, 20 adedinde hazır harç, 15 adedinde kurt, 4 adedinde tül, 2 adedinde 

tentene (dantel), 2 adedinde örme saçak, 2 adedinde sutaşı, 1 adedinde sentetik iplik, 

1 adedinde püskül, 1 adedinde jakarlı kumaş, 1 adedinde inci taneleri ve kordon, 2 

adedinde ise kumaş boyası kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.  

Tırtıl, kurt, pul ve inci taneleri genellikle, işlemeleri süslemek ve 

zenginleştirmek amacıyla işleme malzemesi olarak,; hazır harç, hazır saçak, tentene 

(dantel), sutaşı, örme saçak, tül, püskül, kordon, jakarlı kumaş gibi malzemeler ise 

eserlerin kenarlarını süslemek amacıyla, sentetik iplik ise eserlerin kenarlarına iğne 

oyası yapmak için kullanılmaktadır.  

İncelenen eserlerden 87 adedinin arkası astarlanmış, 13 adedinin arkası 

astarlanmadan bırakılmıştır. Eserlerin astarlarında malzeme olarak; 62 adedinde 

keten, 15 adedinde pamuklu kumaş, 2 adedinde deri, 1 adedinde boyuna yollu keten 

kumaş, 1 adedinde sentetik karışımlı keten kumaş, 1 adedinde ipekli kumaş, 1 

adedinde atlas kumaş, 1 adedinde gezi cinsi kumaş kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Şalvar örneklerinin 3 adedinde uçkur malzemesi olarak astarda kullanılan keten 

malzemenin kullanıldığı gözlenmiştir.   

Bu malzemelerin dışında ayak giysilerinin tabanlarında ve süslemelerinde 

kullanılan malzemeler dikkat çekmektedir. Ayak giysilerinden 4 adedinin tabanında 

kösele, 3 adedinin tabanında ahşap kullanılmıştır. Süsleme malzemesinde ise 2 

adedinde gümüş, 2 adedinde sedef kullanıldığı dikkat çekmektedir. Nalın 

örneklerinde ahşap malzeme üzerine gümüş ve sedeflerle kakma tekniği 

uygulanmıştır. 

Ayrıca 2 adet kese örneğinin kenarlarında, keseyi asmak veya taşımak 

amacıyla metal halka kullanıldığı görülmektedir. 

Elde edilen sonuçlara göre dival işi işlemelerde zemin işleme gereci olarak 

kullanılan ana malzemenin kadife ve atlas, işleme gereci olarak kullanılan ana 

malzemenin ise sim iplik olduğu ortaya çıkmaktadır. Süsleme malzemesi olarak ise 

pul ve tırtılın yoğun bir biçimde kullanıldığı gözlenmektedir.  
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4.4. Teknik   

Araştırma kapsamına alınan eserlerin teknikleri incelendiğinde, elde edilen 

sonuçlara göre işleme tekniği olarak, dival işinin temel tekniklerinden düz sarma, 

verev sarma, yarmalı sarma, kabartma sarma, delikli sarma, düz pesent, verev pesent, 

zikzak pesent (civankaşı), balık sırtı, hasır iğne ve aplike tekniğinin uygulandığı 

görülmektedir. Yardımcı teknik olarak ise tırtıl, kurt, pul ve inci tutturma teknikleri 

ile basit nakış iğne teknikleri uygulanmaktadır.         

Bu tez çalışmasında incelenen 100 adet örneğin tamamında dival işinin temel 

tekniği olarak düz sarma, 81 örnekte yarmalı sarma, 24 örnekte kabartma sarma, 10 

örnekte delikli sarma, 4 örnekte verev pesent, 3 örnekte balık sırtı, 1 örnekte düz 

pesent, 1 örnekte zikzak pesent (civankaşı), 1 örnekte verev sarma  tekniğinin 

uygulandığı tespit edilmiştir. Yardımcı iğne tekniği olarak ise 82 örnekte tırtıl, kurt, 

pul ve inci tutturma teknikleri, 21 örnekte basit nakış iğne teknikleri uygulanmıştır. 

Bu verilerden ortaya çıkan sonuca göre dival işi ile yapılan eserlerde en çok 

kullanılan tekniğin düz sarma, yardımcı tekniğin ise tırtıl, kurt, pul ve inci tutturma 

teknikleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bir örtü üzerinde farklı iğne 

tekniklerinin bir arada kullanıldığı da görülmektedir. Düz sarmadan sonra sırasıyla, 

yarmalı sarma ve kabartma sarma en çok kullanılan temel tekniklerdir. Kabartma 

sarma, gösterişi ve görkemi arttırdığı için, daha çok giysilerde tercih edildiği 

görülmektedir. 

4.5. Renk 

İncelenen 100 adet dival işi eserin renk analizi, zemin, işleme, süsleme ve astar 

olmak üzere dört gruba ayrılarak ayrı ayrı yapılmıştır.  

Zemin rengi olarak 34 örnekte mor, 19 örnekte bordo, 8 örnekte mavi, 7 

örnekte vişne rengi, 5 örnekte kırmızı, 4 örnekte pembe, 2 örnekte krem rengi, 2 

örnekte ceviz yeşili, 1 örnekte koyu pembe, 1 örnekte ise turuncu renk kullanıldığı 

görülmektedir. Ayrıca 3 örnekte iki farklı rengin bir arada kullanıldığı gözlenmiştir. 

Bu örneklerin 2 adedinde siyah ve kırmızı, 1 adedinde mor ve yeşil renkler 

kullanılmıştır.   

İşleme rengi olarak 86 örnekte altın sarısı, 9 örnekte gümüş rengi, 5 örnekte ise 

birden fazla rengin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu örneklerin 2 adedinde altın 

sarısı ve gümüş rengi, 1 adedinde gümüş rengi ve yeşil, 1 adedinde gümüş rengi, 
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pembe ve krem rengi, 1 adedinde gümüş rengi, mavi, pembe, yeşil ve turuncu renk 

kullanıldığı gözlenmiştir. 

Araştırma kapsamına alınan 100 adet eserin 87 adedinde süsleme yapılmış, 13 

adedinde süsleme yapılmamıştır. Eserlerde süsleme rengi olarak 68 örnekte altın 

sarısı, 3 örnekte gümüş rengi, 2 örnekte kahverengi, 1 örnekte yeşil, 13 örnekte ise 

iki farklı renk kullanılmıştır. Bu örneklerin 4 adedinde altın sarısı ve gümüş rengi, 5 

adedinde altın sarısı ve krem rengi, 1 adedinde altın sarısı ve siyah, 1 adedinde mor 

ve turuncu, 1 adedinde altın sarısı ve bej, 1 adedinde ise mavi ve sarı renk tercih 

edilmiştir. 

İncelenen örneklerde 74 adet eserin astarlandığı, 16 adet eserin astarlanmadan 

bırakıldığı görülmüştür. Astarda, 15 örnekte krem rengi, 9 örnekte mor, 9 örnekte 

beyaz, 7 örnekte kahverengi, 6 örnekte kırmızı, 5 örnekte mavi, 4 örnekte siyah, 4 

örnekte lacivert, 2 örnekte turuncu, 2 örnekte sarı, 1 örnekte bordo, 1 örnekte gri renk 

kullanılmıştır. 10 adet örnekte iki farklı renk kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu 

örneklerin 2 adedinde kahverengi ve krem rengi, 1 adedinde kırmızı ve bej, 1 

adedinde krem rengi ve koyu pembe, 1 adedinde mor ve kahverengi, 1 adedinde 

beyaz ve mor, 1 adedinde beyaz ve siyah, 1 adedinde beyaz ve yeşil, 1 adedinde 

beyaz ve kırmızı, 1 adedinde sarı ve krem rengi kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca 4 adet şalvar örneğinin uçkurunda, siyah, bordo, kahverengi ve beyaz 

renk kullanılmıştır.  

1 adet levha örneğinin çerçevesinde altın sarısı, 1 adet levhanın çerçevesinde 

ise altın sarısı ve pembe kullanıldığı görülmektedir.      

Renk analizinde ortaya çıkan sonuçlara göre dival işi işlemelerde, zemin rengi 

olarak çoğunlukla mor, işleme rengi olarak altın sarısı, süsleme rengi olarak altın 

sarısı, astar rengi olarak ise krem rengi tercih edildiği anlaşılmaktadır. 

4.6. Motif ve Kompozisyon 

Araştırma kapsamına alınan eserlerin motif programları incelendiğinde dival işi 

işlemelerin bitkisel, geometrik, figürlü, nesneli, mimari ve yazılı bezeme türlerini 

içerdiği göze çarpmaktadır. 

Bitkisel Bezemeler: Bu bezeme türü çiçek, dal, yaprak, meyve ve ağaç 

motiflerini içermektedir. Bunlar; gül, tomurcuk gül, yıldız çiçeği, mine çiçeği, küpe 

çiçeği, stilize lale, stilize çiçek, rozet çiçeği, papatya, karanfil, palmet, penç, 
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çarkıfelek çiçeği, boru çiçeği, tomurcuk, buğday başağı, düz dal, kıvrım dal, “C” 

kıvrımlı dal, “S” kıvrımlı dal, spiral dal, helezon dal, yaprak, asma yaprağı, gül 

yaprağı, hançer yaprak, çelenk, yonca, üzüm, stilize ağaç ve selvi ağacı motifleridir. 

Bu araştırmada kullanılan 100 adet dival işi işleme örneğinde, çiçek grubunun 

77 adedinde mine çiçeği, 64 adedinde yıldız çiçeği, 40 adedinde gül motifi, 35 

adedinde stilize lale motifi, 24 adedinde küpe çiçeği, 23 adedinde stilize çiçek motifi, 

11 adedinde papatya, 10 adedinde penç motifi, 6 adedinde palmet motifi, 5 adedinde 

tomurcuk gül motifi, 2 adedinde karanfil motifi, 2 adedinde çarkıfelek çiçeği, 1 

adedinde boru çiçeği, 1 adedinde tomurcuk motifi, 1 adedinde rozet çiçeği 

kullanıldığı tespit edilmiştir.   

İncelenen örneklerde dal motiflerinin de çiçek motifleri ile birlikte yoğun bir 

biçimde kullanıldığı görülmektedir. Örneklerin 58 adedinde “C” kıvrımlı dal, 54 

adedinde “S” kıvrımlı dal, 17 adedinde kıvrım dal, 7 adedinde düz dal, 5 adedinde 

spiral dal, 2 adedinde helezon dal kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.   

Eserlerde kullanılan yaprak motiflerinin tamamının türleri belirgin değildir. Bu 

motiflerin arasında, hangi bitkiye ait olduğu kesinlik kazanmayan 59 adet yaprak 

motifi, 8 adet hançer yaprak, 5 adet gül yaprağı, 5 adet çelenk motifi, 4 adet yonca 

motifi, 3 adet buğday başağı motifi, 1 adet asma yaprağı yer almaktadır. 

İncelenen 100 adet örneğin 3 adedinde meyve (üzüm), 2 adedinde ağaç (stilize 

ağaç, selvi ağacı) motifleri dikkat çekmektedir. 

Geometrik Bezeme: Araştırma kapsamına alınan eserlerin 9 adedinde düz 

çizgi, 7 adedinde eşkenar dörtgen, 5 adedinde eğri çizgi, 5 adedinde yıldız motifi, 5 

adedinde hilal motifi, 3 adedinde daire motifi, 3 adedinde damla motifi, 2 adedinde 

güneş motifi, 2 adedinde zikzak çizgi, 1 adedinde su yolu motifi, 1 adedinde haç 

biçimi, 1 adedinde dikdörtgen, 1 adedinde spiral çizgi kullanıldığı görülmektedir. 

Geometrik motiflerin tek bir motif biçiminde kullanılmadığı, genellikle diğer bezeme 

türleri ile bir arada kullanıldığı gözlenmektedir.   

Figürlü Bezeme: Araştırmalar sırasında incelenen örneklerde dival işi tekniği 

ile yapılan eserlerde figürlü bezemeye yalnızca bir örnekte rastlanmıştır. Bu örnekte 

bitkisel bezemelerin aralarına kuş motifleri yerleştirildiği görülmektedir ( Örnek No: 

48).  
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Nesneli Bezeme: Nesneli bezeme türü olarak 25 örnekte fiyonk, 19 örnekte 

sepet, 14 örnekte püskül, 14 örnekte vazo, 8 örnekte kandil, 6 örnekte stilize vazo, 3 

örnekte zincir, 3 örnekte taç motifi yer almaktadır. Ayrıca  1 örnekte perde, 1 örnekte 

sehpa ve sikke, 1 örnekte alem ve avize motifleri yer almaktadır. 

Mimari Bezeme: Mimari bezemelerinde figürlü bezemeler gibi dival işi 

tekniğinde seyrek olarak kullanıldıkları ortaya çıkmaktadır. İncelenen örneklerin 1 

adedinde türbe motifi, 2 adedinde sütun motifi, 1 adedinde kemer motifi, 1 adedinde 

ise kubbe, minare ve selsebil motifleri kullanılmıştır.   

Yazılı Bezeme: Araştırma kapsamına alınan eserlerin 2 adedinde tuğra motifi, 

1 adedinde Arap harfleri, 1 adedinde Latin harfleri stilize bir biçimde, herhangi bir 

anlam içermeden sadece süsleme amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca 8 örnekte sülüs 

hattı, 2 örnekte talik hattı ile çeşitli ayetler, kitabeler ve anlam yüklü mesajlar içeren 

yazı kuşakları kullanıldığı gözlenmiştir. Bir örnekte sülüs ve talik hattının bir arada 

kullanıldığı dikkat çekmektedir ( Örnek: 75). 

Elde edilen sonuçlara göre bitkisel bezemeler dival işi işlemelerde en çok 

seçilen bezeme türü olmuştur. Çiçek motiflerinden en yaygın olanı mine çiçeğidir. 

Bu motifi sırasıyla yıldız çiçeği ve gül motifi izlemektedir. Dal motiflerinden en sık 

kullanılanların “C” ve “S” kıvrımlı dallar olduğu, yaprak motiflerinde ise çoğunlukla 

hangi bitkiye ait olduğu kesinlik kazanmayan motiflerin kullanıldığı gözlenmiştir. 

Bitkisel bezemelerden sonra en çok kullanılan bezeme türlerinin geometrik, nesneli 

ve yazılı bezemeler olduğu ortaya çıkmaktadır. Dival işi işlemelerde figürlü ve 

mimari bezeme türlerinin yaygın olarak kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Genellikle 

bitkisel bezemelerin diğer bezeme türleriyle bir arada kullanıldığı dikkat 

çekmektedir. 

Kompozisyon tablosu incelendiğinde dival işi tekniği ile yapılan işlemeli 

eserlerde  kompozisyon düzenlerinin bir motiften oluşturulmuş kompozisyonlar ve 

birden fazla motiften oluşturulmuş kompozisyonlar şeklinde düzenlendiği 

görülmektedir. 

Bir motiften oluşan kompozisyonlar incelendiğinde; araştırma kapsamına 

alınan örneklerin 59 adedinde bir merkeze oturtulmuş biçimde oluşturulmuş 

kompozisyonların, 29 adedinde  ise motifler birleştirilerek tek bir birim biçiminde 

sunulmuş kompozisyonların uygulandığı gözlenmektedir.  
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Bir motiften oluşturulmuş kompozisyonlardan, bir merkeze oturtulmuş biçimde 

oluşturulmuş kompozisyonlar genellikle ayakkabı, bohça, seccade ve yastık yüzü 

örneklerinde, motifler birleştirilerek tek bir birim biçiminde sunulmuş 

kompozisyonlar ise genellikle giysi örneklerinde karşımıza çıkmaktadır. 

Birden fazla motiften oluşan kompozisyonlar incelendiğinde ise; araştırma 

kapsamına alınan örneklerin 25 adedinde atlamalı sıralamalarla düzenlenmiş 

kompozisyonlar, 67 adedinde bağlantılı sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonlar, 5 

adedinde bir merkezden dağılan sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonlar, 38 

adedinde bir merkeze doğru yönlendirilmiş sıralamalarla düzenlenmiş 

kompozisyonlar, 28 adedinde ise düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon 

düzenleri yer almaktadır.  

Birden fazla  motiften oluşan kompozisyonlardan atlamalı sıralamalarla 

oluşturulmuş kompozisyonlar en sık bohça örneklerinde kullanılmaktadır. Bağlantılı 

sıralamalarla oluşturulmuş kompozisyon örnekleri genellikle bordürlerde 

uygulandığı için birçok örnekte karşımıza çıkmaktadır. Bir merkezden dağılan 

sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonlar sık kullanılmamakla birlikte, bir merkeze 

doğru yönlendirilmiş kompozisyonlar genellikle bohça, örtü, yastık ve yorgan yüzü 

gibi örneklerde uygulanmıştır. Düzgün sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonların 

ise genellikle bohça ve giysi örneklerinde tercih edildiği görülmektedir.  

Tablodan çıkan sonuçlara göre dival işi işlemelerde bağlantılı sıralamalarla 

oluşturulmuş kompozisyon düzeni diğer kompozisyon düzenlerinden daha fazla 

kullanılmaktadır. Bunu sırasıyla bir merkeze oturtulmuş kompozisyonlar, bir 

merkeze doğru yönlendirilmiş kompozisyonlar, motifler birleştirilerek tek bir birim 

biçiminde sunulmuş kompozisyonlar, düzgün sıralamalarla düzenlenmiş 

kompozisyonlar, atlamalı sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonlar ve bir 

merkezden dağılan sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyon düzeni takip etmektedir.  

Ayrıca 80 adet işlemede farklı kompozisyon düzenleri kullanıldığı 

görülmektedir. Bu işlemelerde hem bir motiften oluşturulmuş kompozisyon 

düzenlerinin, hem de birden fazla motiften oluşturulmuş kompozisyon düzenlerinin 

kullanıldığı dikkat çekmektedir. 

Bu tez çalışmasında incelenen dival işi tekniğinde yapılmış eserlerin motif ve 

kompozisyon özelliklerini, dönemin diğer sanatlarında da görmemiz mümkün 
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olmaktadır. Mimari alanda dönemin barok ve rokoko üslubunda tasarlanmış çeşitli 

yapılarında, benzer motif ve kompozisyonlar karşımıza çıkmaktadır. 

Avrupa sanatının geç Rönesans ve Maniyerizm’i izleyen büyük ve özgün 

üslubu Barok’tur. Bu üslup İtalya’da başlamış ve diğer Avrupa ülkelerinde özellikle 

kontra-reform çağının Katolik taşkınlığının bir ifadesi olarak gelişmiştir. Barok 

üslubunun son aşaması Fransa’da gelişen ve daha sonra Avrupa’ya yayılan 

Rokoko’dur. İstanbul’da Rokoko ilk kez 3. Ahmet Çeşmesi cephelerinde kullanılan 

bir Akant Frizi ile başlamıştır. 1729’daki ilk Akant motifinden sonra klasik üsluba 

aykırı ilk Barok yapı, 1. Mahmut’un yaptırdığı Nuruosmaniye Camisi’dir. Birçok 

sanat tarihçisi Rokoko’yu Barok’un son aşaması olarak kabul etmektedir. İstanbul’da 

akant yaprakları, deniz tarakları, “C” ve “S” kıvrımlarıyla oluşturulan kartuşlar 

başlıca motiflerdir. 

Camiler dışında türbeler, kapılar, saçaklar ve özellikle çeşmelerde rokoko 

üslubu sıklıkla uygulanmıştır. Sivil mimaride şömineler, tavan bezemeleri, nişler, 

dolaplar Rokoko ile bezenmiştir. İstanbul’da 1740 tarihli Mehmet Emin Ağa Sebili 

erken örneklerden biridir. Nuruosmaniye Sebili (1755), Nuruosmaniye’de 3. Osman 

Çeşmesi (1755), Hamidiye Sebili (1777), Eyüp’te Mihrişah Sebili (1795), Nusretiye 

Sebili (1825) İstanbul’un görkemli anıtları arasında yer almaktadır. Sivil mimaride 

de bu üslup genelde saray mensuplarının yalı ve köşklerinde, kasırlarında 

görülmektedir (Kuban, 2015: 56- 59). 

Benzer süsleme unsurlarını Konya’ da bulunan mimari örneklerinde de 

görmemiz mümkündür. Evlerin tavan göbeklerinde, dolap kapakları veya 

çiçekliklerinde, cami mihraplarının kenar bordürlerinde barok ve rokoko tarzında “S” 

ve “C” kıvrımlı dallardan meydana gelen tasarımlara rastlanmaktadır. 

Dolmabahçe Sarayı’nda da barok ve rokoko üslubunun etkileri görülmektedir. 

Sarayın Muayede Salonu’nda kemerler rokoko tarzı süsleme özelliklerini 

yansıtmaktadır. Pandantiflerde çiçekli vazolar, kubbe eteğinde kıvrımlı, kartuşlu, 

istiridye kabuklu, vazolu bir süsleme kuşağı yer almaktadır (Aksu, 2008: 159-160). 

Mimari dışında cilt sanatlarında da kapakların ortasında yer alan şemse 

motifleri, köşelerinde yer alan köşebentler, kenarlarında yer alan bordürler araştırma 

kapsamına alınan bohçalar, yorgan yüzleri ve yastık yüzleri ile motif ve 

kompozisyon açısından çok büyük benzerlikler göstermektedir. Ayrıca 638 envanter 
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nolu puşide levhasında görülen sikke motifi de geç dönem kitaplarında karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun dışında kitap sanatlarında natüralist bir yaklaşımla kullanılan gül 

ve lale motiflerinin, üsluplaştırılmış bir anlayışla incelenen eserlere yansıdığı 

görülmektedir (Kara, 2015). 

18. yüzyılın ortalarından itibaren tezhip sanatında klasik kompozisyonlar yavaş 

yavaş terkedilmiş, kitap süslemelerinde “C” ve “S” kıvrımlarından oluşan formlarla 

beraber kurdeleyle bağlanan çiçek demetleri, vazolu çiçekler gibi rokokonun yeni 

motifleri yer almaya başlamıştır. Bu tarzda yapılan süslemelerin en güzel örnekleri 

hilye ve diğer hat levhalarında görülmektedir. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin 

1870 ve 1873’te, Filibeli Ârif Efendi’nin 1888’de yazdığı hilye-i şeriflerdeki rokoko 

tezhipler bunların en önde gelenleridir. Ayrıca bu dönemde Türk sanatında şükûfe 

tarzı adını alan, natüralist anlayışta bir çiçek süslemesi akımı ortaya çıkmıştır. Ancak 

bu akımın sadece Fransız rokokosunun uzantısı Batı taklidi olduğu 

düşünülmemelidir. Bu süsleme motifinde Türk sanatkârlarının geçmişten aldıkları 

zengin desen bilgisinin de etkisi büyüktür (Aksu, 2008: 159-160). 

Araştırma kapsamına alınan örneklerden özellikle bindallı tek parça elbiselerde 

şükufe tarzı motifleri hemen her örnekte görmemiz mümkündür. 
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5. SONUÇ  

Bu tez çalışmasında 250 dolayında, dival işi işlemeli eser incelenmiş ancak 100 

adet örnek araştırma kapsamına alınmıştır. Bu eserler Konya merkezde bulunan üç 

müzeden seçilerek araştırmaya dahil edilmiştir.  

İncelenen eserlerin fotoğrafları çekilerek çalışmada yer verilmiş, eserlerle ilgili 

bir katalog oluşturularak daha sonraki uygulamalarda kullanılması amaçlanmıştır.  

Araştırmalar sırasında eserlerin kullanım alanlarına göre 10 farklı tür ortaya 

çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre dival işi tekniğinin en çok uygulandığı alanın 

giysiler ve bohçalar olduğu,  bunu seccadelerin izlediği gözlenmiştir.   

Eserlerin müzeye genellikle satın alma, bağış ya da hediye yoluyla geldikleri 

anlaşılmaktadır. Konya Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze 

ve Kütüphanesi’nde yer alan eserlerin tamamı Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu 

tarafından müzeye bağış yapılmıştır. İncelenen eserlerin büyük bir çoğunluğu 

depolarda muhafaza edilmekte ve 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir. İşlemeli 

eserlerde çoğunlukla kitabe olmadığından dolayı yüzyıl tespiti, müze envanter 

kayıtlarından, yazılı kaynaklardan, kitabesi olan eserlerin kitabelerinden, eserlerde 

kullanılan malzeme ve motif özelliklerinden yola çıkılarak yapılmaya çalışılmıştır. 

Eserlerin geneli iyi durumdadır. Fakat, bazı örneklerde kumaşın rengi solmuş, 

havları dökülmüş, işlemeler yıpranmış veya oksitlenmiştir. İşlemelerin hiçbiri onarım 

görmemiştir. 

Dival işi işlemelerin kullanım alanlarına göre genellikle dikdörtgen formda 

tasarlandığı, bazı örneklerin ise kare veya daire formda yapıldığı dikkat çekmektedir. 

Ayak giysileri ise ökçeli veya ökçesiz olarak tasarlanmıştır. Ayakkabı ve terlik 

örneklerinin nişan, düğün gibi özel günlerde bindallı giysilerin altına giyilmek üzere 

tasarlandığı düşünülmektedir. 

Giysi örnekleri diğer türlere göre farklı özelliklere ve farklı formlara sahiptir. 

Bindallı tek parça giysiler genellikle sıfır yakalı, ön ortası bele kadar açık, ön ve arka 

ortaları kumaş katı olup, takma uzun kollu olarak çalışılmıştır. Bazı örneklerde arka 

etek boyu ön bedenden daha uzun dikilmiştir. Etek- ceket veya etek- bluz olarak 

hazırlanan bindallı giysilerde etek çoğunlukla çan biçiminde çalışılmıştır. Ceket 

örnekleri genellikle dik yakalı olup, erkek yakalı (Örnek no: 41) bir ceket örneğine 

de rastlanmıştır. Ceketlerin ön ortası açık, arka ortası kumaş katı veya dikişli olarak 
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çalışılmıştır. Genellikle ceketler takma uzun kolludur. Bir örnekte kol iki parça 

çalışılmış, üst kısmı truvakar kol şeklinde dikilmiştir (Örnek no: 40). Bluz örnekleri 

de genellikle sıfır yakalı, ön ve arka ortası kumaş katı, takma uzun kollu olarak 

çalışılmakla birlikte bir örnekte truvakar kol dikkat çekmektedir (Örnek no: 43) 

Şalvar örnekleri dikdörtgen biçiminde olup, yan dikişleri kumaş katı olarak 

tasarlanmıştır. Bellerinde bir uçkur ve yanlarda cep çalışılmıştır. Cepken örnekleri 

sıfır yakalı veya dik yakalı olarak dikilmiş, ön ortaları bele kadar açık bırakılmıştır. 

Arka ortaları kumaş katı olup, takma uzun kollu olarak tasarlanmıştır. Üç etek 

örneklerinde ise sıfır yaka ve dik yaka görülmektedir. Ön ortaları etek ucuna kadar 

açık, arka ortaları kumaş katı olup, yan dikişleri ve kolları yırtmaçlı olarak 

tasarlanmıştır. Araştırma kapsamına alınan örneklerin ölçülerinden ve 

süslemelerinden yola çıkılarak tamamının kadınlara ait giysiler olduğu 

düşünülmektedir.   

İncelenen örneklerde işleme zemini olarak en yaygın kullanılan malzemenin 

kadife kumaş olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunu atlas kumaş izlemektedir. Özellikle 

ayak giysilerinde ve bindallı tek parça elbiselerde, etek- ceket, şalvar- cepken 

takımlarında kadife kumaşın yoğun olarak kullanıldığı, bazı giysilerde ise atlas 

kumaş tercih edildiği tespit edilmiştir. Bir cepken örneğinde ise çuha kullanıldığı 

gözlenmiştir (Örnek no: 48). Bohça, seccade, örtü ve yastık yüzü örneklerinde kadife 

ve atlas kumaşın eşit oranda kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte bir seccade 

örneğinde keçe malzemeye rastlanmıştır (Örnek no: 88). Puşide ve levha 

örneklerinde de kadife ve atlas kumaşın kullanıldığı dikkat çekmektedir. İşleme 

gereci olarak ise en yaygın kullanılan malzemenin sim iplik olduğu, bazı örneklerde 

ise sırma kullanıldığı görülmektedir. Bazı eserlerde sim ipliğin yanında farklı 

renklerde yün iplikler kullanılarak işlemeler yapılmış (Örnek no: 46), bir örnekte ise 

aplike tekniği uygulanarak işleme renklendirilmiştir (Örnek no: 85). Aplike 

yapımında kadife zemin üzerine, atlas kumaş kullanılarak teknik uygulanmıştır. Bir 

levha örneğinde ise dival işinin orlon iplik kullanılarak uygulandığı görülmektedir 

(Örnek no: 64). Eserlerde süsleme malzemesi olarak en sık kullanılan gerecin tırtıl ve 

pul olduğu araştırmalar sırasında ortaya çıkmaktadır. Kenar süslemelerinde ise en 

çok kullanılan gereçlerin hazır saçak ve hazır harç olduğu, tentene (dantel) ve 

tülünde, yine eserlerin kenarlarını süslemek amacıyla kullanıldığı gözlenmiştir. Kimi 
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zaman iğne oyası ile de süslemeler yapıldığı tespit edilmiştir (Örnek no: 63). Bir kese 

örneğinde ise işlemenin kenarı püskül ile süslenmiştir (Örnek no: 54). 

Dival işinde eserler genellikle arkası astarlanarak kullanılmaktadır. Astarda en 

çok kullanılan malzeme keten kumaştır. Bazı örneklerde pamuklu kumaşın 

kullanıldığı da görülmektedir. Bunların dışında astarda atlas kumaş, ipekli kumaş ve 

gezi cinsi kumaşlar da kullanıldığı gözlenmiştir.   

Konya Müzelerinde yer alan dival işi eserlerde en çok kullanılan tekniğin düz 

sarma olduğu yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. Düz sarma tekniğini, yarmalı 

sarma tekniği izlemektedir. İncelenen örneklerde tekniklerin çoğunlukla bir arada 

kullanıldığı, tırtıl, pul ve kurt tutturma teknikleri ile basit nakış iğne tekniklerinin 

süslemeleri zenginleştirildiği görülmektedir.  

Araştırma kapsamına alınan eserlerde zemin işleme gereci olarak kullanılan 

kumaşlarda  en yoğun kullanılan rengin mor olduğu, mor renkten sonra en çok bordo 

rengin tercih edildiği gözlenmiştir. Mor rengin asalet, güç, hükümdarlık ve zenginliği 

temsil eden bir renk olmasından dolayı daha çok tercih edildiği düşünülmektedir. 

Bazı örneklerde ise zeminde iki renkten meydana gelen kumaşların kullanıldığı 

görülmektedir (Örnek no: 23). Eserlerin işlemesinde en sık tercih edilen renk altın 

sarısıdır. Bazı örneklerde altın sarısı ve gümüş renginin bir arada kullanıldığı 

gözlenmiştir. (Örnek no: 23). Süsleme rengi olarak da işlemede olduğu gibi altın 

sarısı yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Eserlerin astarlanmasında kullanılan renkler 

arasında çoğunlukla krem rengi kullanıldığı dikkat çekmektedir. Krem rengini mor 

ve beyaz renk izlemektedir. Eserlerin astarlanmasında renk tonuna dikkat edilmemiş, 

eserler kimi zaman tamamen zıt renklerle astarlanmıştır. 

Dival işi işlemelerde bitkisel, geometrik, figürlü, nesneli, mimari ve yazılı 

bezemeler süsleme konusu olarak seçilmiştir. Birkaç çeşitlemenin dışında ana 

motifler genellikle bitkisel bezemeden oluşmaktadır. Özellikle bindallı olarak 

adlandırılan giysilerde bitkisel bezeme çok daha yoğun bir biçimde kullanılmıştır. 

Aynı zamanda ayak giysilerinde, bohçalarda, keselerde, örtülerde, seccadelerde, 

yastık yüzleri ve yorgan yüzlerinde bitkisel bezemenin yoğun bir şekilde kullanıldığı 

görülmektedir. Bitkisel bezemeler kimi örneklerde tek bir bezeme türü olarak 

kullanılmakla birlikte çoğu zaman farklı bezeme türleri ile birlikte kullanıldığı 

gözlenmiştir. Özellikle fiyonk, sepet, püskül, vazo, kandil gibi nesneli bezeme 
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motiflerinin bitkisel bezemelerle birlikte kullanılarak farklı kompozisyonlar ortaya 

çıkardıkları görülmektedir. Geometrik bezeme türleri de yalnız başına bir 

kompozisyon oluşturmayıp yine diğer bezeme türleri ile bir arada kullanılmaktadır. 

Figürlü bezeme ve mimari bezeme dival işi eserlerde çok fazla tercih edilmemiştir. 

Bu bezeme türleri de yine bitkisel bezemelerle zenginleştirilerek farklı tasarımlar 

oluşturulmuştur. Yazılı bezemelere genellikle levha, puşide, seccade gibi litürjik öge 

niteliği taşıyan eserlerde rastlanmaktadır. Bu bezeme türü bazı örneklerde, diğer 

bezeme türlerini barındırmaksızın tek başına kullanılmakla birlikte, çoğunlukla 

bitkisel, nesneli ve mimari bezemelerle bir arada kullanıldığı görülmektedir.  

Konya müzelerinde bulunan dival işi işlemelerde daha çok birden fazla 

motiften oluşturulmuş kompozisyon düzenleri görülmektedir. Genellikle düzgün 

sıralamalarla düzenlenmiş kompozisyonlar dikkat çekmektedir. Bir motiften 

oluşturulmuş kompozisyon düzenlerinde ise çoğunlukla bir merkeze oturtulmuş 

tasarımlar göze çarpmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre Dival işi işlemeler çeyiz geleneğindeki yerini ve 

önemini halen korumaktadır. Özellikle Kahramanmaraş yöresinde ailenin maddi 

durumuna göre evlenecek kızın çeyizinde çeşitli dival işi ürünler bulunmaktadır. 

Yörede dival işi halen büyük bir titizlikle yapılmaya devam etmektedir. Ancak 

eskiden her kız çocuğu bu işi bilirken günümüzde genellikle bu işi kendisine gelir 

getirmek amacıyla meslek edinenler yapmaktadır.   

Dival işi işlemeler Kahramanmaraş dışında Anadolu’ nun birçok yöresinde 

halen sevilerek uygulanan bir işleme tekniğidir. Aynı zamanda birçok örgün ve 

yaygın eğitim kurumunda, halk eğitim merkezlerinde, meslek edindirme kurslarında, 

olgunlaşma enstitülerinde ve özel atölyelerde uygulanmaya devam etmektedir. 

Özellikle kına gecelerinde ve düğünlerde giyilmek üzere hazırlanan bindallı giysiler 

günümüzde halen sevilerek kullanılmaktadır. Ayrıca kabe örtüleri, puşideler gibi 

kutsal sayılan eserlerde de, günümüzde yoğun bir biçimde uygulanmaya devam 

etmektedir. Geçmişte genellikle elde yapılan dival işi işlemeler, günümüzde elde 

veya çeşitli nakış makineleri ile yapılabilmektedir.  

Milli kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan ve Türk işleme sanatı 

içerisinde önemli bir yere sahip olan dival işi işlemelerin çok zengin örneklerinin 

bulunduğu araştırmalar sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu örneklerin tamamı gün 
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ışığına çıkarılmalı, etnografik değer taşıyan, antika değerindeki bu işlemeler koruma 

altına alınmalıdır. Türkiye’ deki tüm müzelerde  yer alan dival işi işlemeler kapsamlı 

bir şekilde araştırılarak tanıtımları yapılmalı ve bu işlemelere gereken değer 

verilmelidir. Çeşitli eğitim kurumlarında uygulanmaya devam eden dival işi 

işlemeler aslına uygun yapılmalı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

hazırlanacak olan tanıtım broşürlerinde dival işi işlemelere daha çok yer verilerek 

dünyaya tanıtılması sağlanmalıdır. Yurt içi ve yurt dışında yoğun talepler görebilecek 

bu değerli el sanatı ürünlerimizin ülke ekonomisine ve turizmine katkısı 

unutulmamalı, bu yönde ciddi ve kapsamlı projeler ve çalışmalar yapılmalıdır.   
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Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bohçanın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 81, Örnek No:26, Envanter No: 8918/917 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bohçanın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 82, Örnek No:27, Envanter No: 1052 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 83, Örnek No:27, Envanter No: 1052 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 84, Örnek No:27, Envanter No: 1052 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 85, Örnek No:28, Envanter No: 1028 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 86, Örnek No:28, Envanter No: 1028 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 87, Örnek No:28, Envanter No: 1028 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 88, Örnek No:29, Envanter No: 1029 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 89, Örnek No:29, Envanter No: 1029 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 90, Örnek No:29, Envanter No: 1029 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 91, Örnek No:30, Envanter No: 5669 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 92, Örnek No:30, Envanter No: 5669 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 93, Örnek No:30, Envanter No: 5669 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 94, Örnek No:31, Envanter No: 5559 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 95, Örnek No:31, Envanter No: 5559 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 96 , Örnek No:31, Envanter No: 5559 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 97, Örnek No:32, Envanter No: 5501 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 98, Örnek No:32, Envanter No: 5501 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 99, Örnek No:32, Envanter No: 5501 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 100, Örnek No:33, Envanter No: 5418 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın  ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 101, Örnek No:33, Envanter No: 5418 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 102, Örnek No:33, Envanter No: 5418 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 103, Örnek No:34, Envanter No: 1863 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 104, Örnek No:34, Envanter No: 1863 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 105, Örnek No:34, Envanter No: 1863 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 106, Örnek No:35, Envanter No: 1934 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 107, Örnek No:35, Envanter No: 1934 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 108, Örnek No:35, Envanter No: 1934 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 109, Örnek No:36, Envanter No: 9440-432 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 



231 

 

Fotoğraf No: 110, Örnek No:36, Envanter No: 9440-432 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 111, Örnek No:36, Envanter No: 9440-432 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 112, Örnek No:37, Envanter No: Numarasız-432 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 113, Örnek No:37, Envanter No: Numarasız-432 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 114, Örnek No:37, Envanter No: Numarasız-432 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 115, Örnek No:38, Envanter No: 1338 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-ceket)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 116, Örnek No:38, Envanter No: 1338 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-ceket)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 117, Örnek No:38, Envanter No: 1338 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-ceket)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 118, Örnek No:39, Envanter No: 2941 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-ceket)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 119, Örnek No:39, Envanter No: 2941 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-ceket)nın arka beden fotoğrafı 

Fotoğraf No: 120, Örnek No:39, Envanter No: 2941 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-ceket)nın detay fotoğrafı 
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Fotoğraf No: 121, Örnek No:40, Envanter No: 2670 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-ceket)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 122, Örnek No:40, Envanter No: 2670 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-ceket)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 123, Örnek No:40, Envanter No: 2670 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-ceket)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 124, Örnek No:41, Envanter No: 8920-376 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(ceket)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 125, Örnek No:41, Envanter No: 8920-376 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(ceket)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 126, Örnek No:41, Envanter No: 8920-376 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(ceket)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 127, Örnek No:42, Envanter No: 6038 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-bluz)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 128, Örnek No:42, Envanter No: 6038 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-bluz)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 129, Örnek No:42, Envanter No: 6038 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-bluz)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 130, Örnek No:43, Envanter No: 6228 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-bluz)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 131, Örnek No:43, Envanter No: 6228 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-bluz)nın arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 132, Örnek No:43, Envanter No: 6228 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(etek-bluz)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 133, Örnek No:44, Envanter No: 8746/A/690 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(bluz)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 134, Örnek No:44, Envanter No: 8746/A/690 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(bluz)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 135, Örnek No:44, Envanter No: 8746/A/690 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(bluz)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 136, Örnek No:45, Envanter No: 5131 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(şalvar-cepken)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 137, Örnek No:45, Envanter No: 5131 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(şalvar-cepken)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 138, Örnek No:45, Envanter No: 5131 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(şalvar-cepken)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 139, Örnek No:46, Envanter No: 5500 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(şalvar-cepken)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 140, Örnek No:46, Envanter No: 5500 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(şalvar-cepken)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 141, Örnek No:45, Envanter No: 5500 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(şalvar-cepken)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 142, Örnek No:47, Envanter No: 1414 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı (şalvar-cepken)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 143, Örnek No:47, Envanter No: 1414 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(şalvar-cepken)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 144, Örnek No:48, Envanter No: 2252 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(cepken)nın ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 145, Örnek No:48, Envanter No: 2252 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(cepken)nın arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 146, Örnek No:48, Envanter No: 2252 EtnografyaMüzesinde bulunan 

bindallı(cepken)nın detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 147, Örnek No:49, Envanter No: 7990-804 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan şalvarın 

genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 148, Örnek No:49, Envanter No: 7990-804 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan şalvarın 

detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 149, Örnek No:50, Envanter No: 1809 EtnografyaMüzesinde bulunan 

üçeteğin ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 150, Örnek No:50, Envanter No: 1809 EtnografyaMüzesinde bulunan 

üçeteğin arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 151, Örnek No:50, Envanter No: 1809 EtnografyaMüzesinde bulunan 

üçeteğin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 152, Örnek No:51, Envanter No: 5075 EtnografyaMüzesinde bulunan 

üçeteğin ön beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 153, Örnek No:51, Envanter No: 5075 EtnografyaMüzesinde bulunan 

üçeteğin arka beden fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 154, Örnek No:51, Envanter No: 5075 EtnografyaMüzesinde bulunan 

üçeteğin detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 155, Örnek No:52, Envanter No: 9146-275 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

cüzdanın ön yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 156, Örnek No:52, Envanter No: 9146-275 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

cüzdanın arka yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 157, Örnek No:53, Envanter No: 7658-444 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

cüzdanın ön yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 158, Örnek No:53, Envanter No: 7658-444 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

cüzdanın arka yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 159, Örnek No:54, Envanter No: 8979-1145 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan cüz 

kesesinin ön yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 160, Örnek No:54, Envanter No: 8979-1145 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan cüz 

kesesinin arka yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 161, Örnek No:55, Envanter No: Numarasız-723 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan cüz 

kesesinin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 162, Örnek No:55, Envanter No: Numarasız-723 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan cüz 

kesesinin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 163, Örnek No:56, Envanter No: 2912 EtnografyaMüzesinde bulunan 

para kesesinin ön yüz fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 164, Örnek No:56, Envanter No: 2912 EtnografyaMüzesinde bulunan 

para kesesinin arka yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 165, Örnek No:57, Envanter No: 3297 EtnografyaMüzesinde bulunan 

para kesesinin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 166, Örnek No:58, Envanter No: 4560 EtnografyaMüzesinde bulunan 

para kesesinin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 167, Örnek No:59, Envanter No: 274 Konya Büyükşehir Belediyesi 

Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan para kesesinin ön 

yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 168, Örnek No:59, Envanter No: 274 Konya Büyükşehir Belediyesi 

Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan para kesesinin arka 

yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 169, Örnek No:60, Envanter No: 9046-270 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan para 

kesesinin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 170, Örnek No:61, Envanter No: 11170-1118 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan para 

kesesinin ön yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 171, Örnek No:61, Envanter No: 11170-1118 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan para 

kesesinin arka yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 172, Örnek No:62, Envanter No: 9116-278 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan tütün 

kesesinin ön yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 173, Örnek No:62, Envanter No: 9116-278 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan tütün 

kesesinin arka yüz fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 174, Örnek No:63, Envanter No: 9193/281 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan tütün 

kesesinin ön yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 175, Örnek No:63, Envanter No: 9193/281 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan tütün 

kesesinin arka yüz fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 176, Örnek No:64, Envanter No: 5209 EtnografyaMüzesinde bulunan 

levhanın genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 177, Örnek No:65, Envanter No: 14216-1178 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

levhanın genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 178, Örnek No:66, Envanter No: 14234-1187 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

levhanın genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 179, Örnek No:67, Envanter No: 1019 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan levhanın genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 180, Örnek No:68, Envanter No: 2139 EtnografyaMüzesinde bulunan 

divan örtüsünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 181, Örnek No:68, Envanter No: 2139 EtnografyaMüzesinde bulunan 

divan örtüsünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 182, Örnek No:69, Envanter No: 1648 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan divan örtüsünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 183, Örnek No:69, Envanter No: 1648 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan divan örtüsünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 184, Örnek No:70, Envanter No: 5498 EtnografyaMüzesinde bulunan 

masa örtüsünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 185, Örnek No:70, Envanter No: 5498 EtnografyaMüzesinde bulunan 

masa örtüsünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 186, Örnek No:71, Envanter No: 1854 EtnografyaMüzesinde bulunan 

masa örtüsünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 187, Örnek No:71, Envanter No: 1854 EtnografyaMüzesinde bulunan 

masa örtüsünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 188, Örnek No:72, Envanter No: 7406-890 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan masa 

örtüsünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 189, Örnek No:72, Envanter No: 7406-890 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan masa 

örtüsünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 190, Örnek No:73, Envanter No: 2585 EtnografyaMüzesinde bulunan 

sofra örtüsünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 191, Örnek No:73, Envanter No: 2585 EtnografyaMüzesinde bulunan 

sofra örtüsünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 192, Örnek No:74, Envanter No: 1650 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan sofra örtüsünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 193, Örnek No:74, Envanter No: 1650 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan sofra örtüsünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 194, Örnek No:75, Envanter No: 636 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide (puşide levhası) nin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 195, Örnek No:75, Envanter No: 636 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide (puşide levhası) nin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 196, Örnek No:75, Envanter No: 636 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide (puşide levhası) nin detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 197, Örnek No:76, Envanter No: 638 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide (puşide levhası) nin  genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 198, Örnek No:76, Envanter No: 638 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide (puşide levhası) nin  detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 199, Örnek No:77, Envanter No: 639 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide(puşide levhası)nin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 200, Örnek No:77, Envanter No: 639 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide(puşide levhası)nin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 201, Örnek No:78, Envanter No: 6448 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 202, Örnek No:78, Envanter No: 6448 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 203, Örnek No:79, Envanter No: 4432 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 204, Örnek No:79, Envanter No: 4432 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 205, Örnek No:80, Envanter No: 3329 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 206, Örnek No:80, Envanter No: 3329 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccade detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 207, Örnek No:81, Envanter No: 4062 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 208, Örnek No:81, Envanter No: 4062 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 209, Örnek No:82, Envanter No: 1873 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 210, Örnek No:82, Envanter No: 1873 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 211, Örnek No:83, Envanter No: 5178 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 212, Örnek No:83, Envanter No: 5178 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 213, Örnek No:84, Envanter No: 5129 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 214, Örnek No:84, Envanter No: 5129 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 215, Örnek No:85, Envanter No: 4314 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 216, Örnek No:85, Envanter No: 4314 EtnografyaMüzesinde bulunan 

seccadenin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 217, Örnek No:86, Envanter No: 1018 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 218, Örnek No:86, Envanter No: 1018 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 219, Örnek No:87, Envanter No: 1162 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 220, Örnek No:87, Envanter No: 1162 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 221, Örnek No:88, Envanter No: 646 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 222, Örnek No:88, Envanter No: 646 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 223, Örnek No:89, Envanter No: 5947 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 224, Örnek No:89, Envanter No: 5947 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 225, Örnek No:90, Envanter No: 5919 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 226, Örnek No:90, Envanter No: 5919 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 227, Örnek No:91, Envanter No: 3712 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 228, Örnek No:91, Envanter No: 3712 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 229, Örnek No:92, Envanter No: 3713 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 230, Örnek No:92, Envanter No: 3713 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 231, Örnek No:93, Envanter No: 3107 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 232, Örnek No:93, Envanter No: 3107 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 233, Örnek No:94, Envanter No: 3687 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 234, Örnek No:94, Envanter No: 3687 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 235, Örnek No:95, Envanter No: 5401 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün genel fotoğrafı. 



242 

 

Fotoğraf No: 236, Örnek No:95, Envanter No: 5401 EtnografyaMüzesinde bulunan 

yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 237, Örnek No:96, Envanter No: Numarasız-540 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan yastık 

yüzünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 238, Örnek No:96, Envanter No: Numarasız-540 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan yastık 

yüzünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 239, Örnek No:97, Envanter No: Numarasız-1109 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan yastık 

yüzünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No:240, Örnek No:97, Envanter No: Numarasız-1109 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan yastık 

yüzünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No:241, Örnek No:98, Envanter No: 7632-953 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan yorgan 

yüzünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 242, Örnek No:98, Envanter No: 7632-953 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan yorgan 

yüzünün detay fotoğrafı 

Fotoğraf No: 243, Örnek No:99, Envanter No: 7622-954 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan yorgan 

yüzünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 244, Örnek No:99, Envanter No: 7622-954 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan yorgan 

yüzünün detay fotoğrafı. 



243 

 

Fotoğraf No: 245, Örnek No:100, Envanter No: 1015 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan yorgan yüzünün genel fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 246, Örnek No:100, Envanter No: 1015 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan yorgan yüzünün detay fotoğrafı. 

Fotoğraf No: 247, Örnek No:100, Envanter No: 1015 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan yorgan yüzünün detay fotoğrafı. 
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FOTOĞRAFLAR 

 

Fotoğraf No: 10, Örnek No:1, Envanter No: 5180 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bir çift ayakkabının genel fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 11, Örnek No:1, Envanter No: 5180 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bir çift ayakkabının detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 12, Örnek No:2, Envanter No: 7662-7662 A/1829 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan bir çift ayakkabının genel fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 13, Örnek No:2, Envanter No: 7662-7662 A/1829 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan bir çift ayakkabının detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 14, Örnek No:2, Envanter No: 7662-7662 A/1829 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan bir çift ayakkabının detay fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 15, Örnek No:3, Envanter No: 7672-7672 A/1825 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan bir çift nalının genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 16, Örnek No:3, Envanter No: 7672-7672 A/1825 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan bir çift nalının detay fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 17, Örnek No:4, Envanter No: 9125-A 805 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan bir 

çift nalının genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 18, Örnek No:4, Envanter No: 9125-A 805 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan bir 

çift nalının detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 19, Örnek No:5, Envanter No: 9124- 808 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan bir 

çift nalının genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 20, Örnek No:5, Envanter No: 9124- 808 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan bir 

çift nalının detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 21, Örnek No:6, Envanter No: 4558 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bir çift terliğin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 22, Örnek No:6, Envanter No: 4558 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bir çift terliğin detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 23, Örnek No:7, Envanter No: 7663-806 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan bir 

çift terliğin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 24, Örnek No:7, Envanter No: 7663-806 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan bir 

çift terliğin detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 25, Örnek No:8, Envanter No: 2054 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 26, Örnek No:8, Envanter No: 2054 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 27, Örnek No:8, Envanter No: 2054 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 28, Örnek No:9, Envanter No: 4857 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 29, Örnek No:9, Envanter No: 4857 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 30, Örnek No:9, Envanter No: 4857 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 31, Örnek No:10, Envanter No: 1862 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 32, Örnek No:10, Envanter No: 1862 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 33, Örnek No:10, Envanter No: 1862 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 34, Örnek No:11, Envanter No: 3330 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 35, Örnek No:11, Envanter No: 3330 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 36, Örnek No:11, Envanter No: 3330 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 37, Örnek No:12, Envanter No: 2803 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 38, Örnek No:12, Envanter No: 2803 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 39, Örnek No:12, Envanter No: 2803 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 40, Örnek No:13, Envanter No: 4839 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 41, Örnek No:13, Envanter No: 4839 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 42, Örnek No:13, Envanter No: 4839 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 43, Örnek No:14, Envanter No: 5442 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 44, Örnek No:14, Envanter No: 5442 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 45, Örnek No:14, Envanter No: 5442 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 46, Örnek No:15, Envanter No: 4598 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 47, Örnek No:15, Envanter No: 4598 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 48, Örnek No:15, Envanter No: 4598 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 49, Örnek No:16, Envanter No: 4091 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 50, Örnek No:16, Envanter No: 4091 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 51, Örnek No:16, Envanter No: 4091 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 52, Örnek No:17, Envanter No: 4367 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 53, Örnek No:17, Envanter No: 4367 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 54, Örnek No:17, Envanter No: 4367 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 55, Örnek No:18, Envanter No: 6542 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 56, Örnek No:18, Envanter No: 6542 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 57, Örnek No:18, Envanter No: 6542 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 58, Örnek No:19, Envanter No: 5461 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 59, Örnek No:19, Envanter No: 5461 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 60, Örnek No:19, Envanter No: 5461 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 61, Örnek No:20, Envanter No: 5130 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 62, Örnek No:20, Envanter No: 5130 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 63, Örnek No:20, Envanter No: 5130 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 64, Örnek No:21, Envanter No: 4628 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 65, Örnek No:21, Envanter No: 4628 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 66, Örnek No:21, Envanter No: 4628 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 67, Örnek No:22, Envanter No: 4292 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 68, Örnek No:22, Envanter No: 4292 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 69, Örnek No:22, Envanter No: 4292 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 70, Örnek No:23, Envanter No: 5371 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 71, Örnek No:23, Envanter No: 5371 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 72, Örnek No:23, Envanter No: 5371 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 73, Örnek No:24, Envanter No: 5179 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 74, Örnek No:24, Envanter No: 5179 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 75, Örnek No:24, Envanter No: 5179 Türk İslam Eserleri 

Müzesinde bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 76, Örnek No:25, Envanter No: 7650/940 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bohçanın genel fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 77, Örnek No:25, Envanter No: 7650/940 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 78, Örnek No:25, Envanter No: 7650/940 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 79, Örnek No:26, Envanter No: 8918/917 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bohçanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 80, Örnek No:26, Envanter No: 8918/917 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 81, Örnek No:26, Envanter No: 8918/917 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 82, Örnek No:27, Envanter No: 1052 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 83, Örnek No:27, Envanter No: 1052 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 84, Örnek No:27, Envanter No: 1052 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 85, Örnek No:28, Envanter No: 1028 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 86, Örnek No:28, Envanter No: 1028 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 87, Örnek No:28, Envanter No: 1028 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 88, Örnek No:29, Envanter No: 1029 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın genel fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 89, Örnek No:29, Envanter No: 1029 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 90, Örnek No:29, Envanter No: 1029 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan bohçanın detay fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 91, Örnek No:30, Envanter No: 5669 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 92, Örnek No:30, Envanter No: 5669 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 93, Örnek No:30, Envanter No: 5669 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 94, Örnek No:31, Envanter No: 5559 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 95, Örnek No:31, Envanter No: 5559 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 96 , Örnek No:31, Envanter No: 5559 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 97, Örnek No:32, Envanter No: 5501 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 98, Örnek No:32, Envanter No: 5501 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 99, Örnek No:32, Envanter No: 5501 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 100, Örnek No:33, Envanter No: 5418 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın  ön beden fotoğrafı.

 

Fotoğraf No: 101, Örnek No:33, Envanter No: 5418 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 102, Örnek No:33, Envanter No: 5418 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 103, Örnek No:34, Envanter No: 1863 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 104, Örnek No:34, Envanter No: 1863 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 105, Örnek No:34, Envanter No: 1863 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 106, Örnek No:35, Envanter No: 1934 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 107, Örnek No:35, Envanter No: 1934 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 108, Örnek No:35, Envanter No: 1934 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 109, Örnek No:36, Envanter No: 9440-432 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 110, Örnek No:36, Envanter No: 9440-432 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 111, Örnek No:36, Envanter No: 9440-432 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 112, Örnek No:37, Envanter No: Numarasız-432 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 113, Örnek No:37, Envanter No: Numarasız-432 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 114, Örnek No:37, Envanter No: Numarasız-432 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan bindallı(elbise)nın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 115, Örnek No:38, Envanter No: 1338 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-ceket)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 116, Örnek No:38, Envanter No: 1338 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-ceket)nın arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 117, Örnek No:38, Envanter No: 1338 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-ceket)nın detay fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 118, Örnek No:39, Envanter No: 2941 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-ceket)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 119, Örnek No:39, Envanter No: 2941 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-ceket)nın arka beden fotoğrafı 
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Fotoğraf No: 120, Örnek No:39, Envanter No: 2941 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-ceket)nın detay fotoğrafı 
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Fotoğraf No: 121, Örnek No:40, Envanter No: 2670 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-ceket)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 122, Örnek No:40, Envanter No: 2670 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-ceket)nın arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 123, Örnek No:40, Envanter No: 2670 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-ceket)nın detay fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 124, Örnek No:41, Envanter No: 8920-376 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(ceket)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 125, Örnek No:41, Envanter No: 8920-376 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(ceket)nın arka beden fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 126, Örnek No:41, Envanter No: 8920-376 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(ceket)nın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 127, Örnek No:42, Envanter No: 6038 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-bluz)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 128, Örnek No:42, Envanter No: 6038 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-bluz)nın arka beden fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 129, Örnek No:42, Envanter No: 6038 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-bluz)nın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 130, Örnek No:43, Envanter No: 6228 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-bluz)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 131, Örnek No:43, Envanter No: 6228 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-bluz)nın arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 132, Örnek No:43, Envanter No: 6228 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(etek-bluz)nın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 133, Örnek No:44, Envanter No: 8746/A/690 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(bluz)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 134, Örnek No:44, Envanter No: 8746/A/690 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(bluz)nın arka beden fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 135, Örnek No:44, Envanter No: 8746/A/690 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

bindallı(bluz)nın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 136, Örnek No:45, Envanter No: 5131 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(şalvar-cepken)nın ön beden fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 137, Örnek No:45, Envanter No: 5131 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(şalvar-cepken)nın arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 138, Örnek No:45, Envanter No: 5131 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(şalvar-cepken)nın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 139, Örnek No:46, Envanter No: 5500 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(şalvar-cepken)nın ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 140, Örnek No:46, Envanter No: 5500 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(şalvar-cepken)nın arka beden fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 141, Örnek No:45, Envanter No: 5500 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(şalvar-cepken)nın detay fotoğrafı. 



317 

 

 

Fotoğraf No: 142, Örnek No:47, Envanter No: 1414 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı (şalvar-cepken)nın ön beden fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 143, Örnek No:47, Envanter No: 1414 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(şalvar-cepken)nın arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 144, Örnek No:48, Envanter No: 2252 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(cepken)nın ön beden fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 145, Örnek No:48, Envanter No: 2252 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(cepken)nın arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 146, Örnek No:48, Envanter No: 2252 EtnografyaMüzesinde 

bulunan bindallı(cepken)nın detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 147, Örnek No:49, Envanter No: 7990-804 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

şalvarın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 148, Örnek No:49, Envanter No: 7990-804 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

şalvarın detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 149, Örnek No:50, Envanter No: 1809 EtnografyaMüzesinde 

bulunan üçeteğin ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 150, Örnek No:50, Envanter No: 1809 EtnografyaMüzesinde 

bulunan üçeteğin arka beden fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 151, Örnek No:50, Envanter No: 1809 EtnografyaMüzesinde 

bulunan üçeteğin detay fotoğrafı. 



323 

 

 

Fotoğraf No: 152, Örnek No:51, Envanter No: 5075 EtnografyaMüzesinde 

bulunan üçeteğin ön beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 153, Örnek No:51, Envanter No: 5075 EtnografyaMüzesinde 

bulunan üçeteğin arka beden fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 154, Örnek No:51, Envanter No: 5075 EtnografyaMüzesinde 

bulunan üçeteğin detay fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 155, Örnek No:52, Envanter No: 9146-275 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

cüzdanın ön yüz fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 156, Örnek No:52, Envanter No: 9146-275 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

cüzdanın arka yüz fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 157, Örnek No:53, Envanter No: 7658-444 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

cüzdanın ön yüz fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 158, Örnek No:53, Envanter No: 7658-444 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

cüzdanın arka yüz fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 159, Örnek No:54, Envanter No: 8979-1145 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan cüz 

kesesinin ön yüz fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 160, Örnek No:54, Envanter No: 8979-1145 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan cüz 

kesesinin arka yüz fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 161, Örnek No:55, Envanter No: Numarasız-723 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan cüz kesesinin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 162, Örnek No:55, Envanter No: Numarasız-723 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan cüz kesesinin detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 163, Örnek No:56, Envanter No: 2912 EtnografyaMüzesinde 

bulunan para kesesinin ön yüz fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 164, Örnek No:56, Envanter No: 2912 EtnografyaMüzesinde 

bulunan para kesesinin arka yüz fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 165, Örnek No:57, Envanter No: 3297 EtnografyaMüzesinde 

bulunan para kesesinin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 166, Örnek No:58, Envanter No: 4560 EtnografyaMüzesinde 

bulunan para kesesinin genel fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 167, Örnek No:59, Envanter No: 274 Konya Büyükşehir Belediyesi 

Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan para kesesinin 

ön yüz fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 168, Örnek No:59, Envanter No: 274 Konya Büyükşehir Belediyesi 

Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan para kesesinin 

arka yüz fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 169, Örnek No:60, Envanter No: 9046-270 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

para kesesinin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 170, Örnek No:61, Envanter No: 11170-1118 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

para kesesinin ön yüz fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 171, Örnek No:61, Envanter No: 11170-1118 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

para kesesinin arka yüz fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 172, Örnek No:62, Envanter No: 9116-278 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

tütün kesesinin ön yüz fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 173, Örnek No:62, Envanter No: 9116-278 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

tütün kesesinin arka yüz fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 174, Örnek No:63, Envanter No: 9193/281 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

tütün kesesinin ön yüz fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 175, Örnek No:63, Envanter No: 9193/281 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

tütün kesesinin arka yüz fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 176, Örnek No:64, Envanter No: 5209 EtnografyaMüzesinde 

bulunan levhanın genel fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 177, Örnek No:65, Envanter No: 14216-1178 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

levhanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 178, Örnek No:66, Envanter No: 14234-1187 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

levhanın genel fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 179, Örnek No:67, Envanter No: 1019 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan levhanın genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 180, Örnek No:68, Envanter No: 2139 EtnografyaMüzesinde 

bulunan divan örtüsünün genel fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 181, Örnek No:68, Envanter No: 2139 EtnografyaMüzesinde 

bulunan divan örtüsünün detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 182, Örnek No:69, Envanter No: 1648 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan divan örtüsünün genel fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 183, Örnek No:69, Envanter No: 1648 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan divan örtüsünün detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 184, Örnek No:70, Envanter No: 5498 EtnografyaMüzesinde 

bulunan masa örtüsünün genel fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 185, Örnek No:70, Envanter No: 5498 EtnografyaMüzesinde 

bulunan masa örtüsünün detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 186, Örnek No:71, Envanter No: 1854 EtnografyaMüzesinde 

bulunan masa örtüsünün genel fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 187, Örnek No:71, Envanter No: 1854 EtnografyaMüzesinde 

bulunan masa örtüsünün detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 188, Örnek No:72, Envanter No: 7406-890 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

masa örtüsünün genel fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 189, Örnek No:72, Envanter No: 7406-890 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

masa örtüsünün detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 190, Örnek No:73, Envanter No: 2585 EtnografyaMüzesinde 

bulunan sofra örtüsünün genel fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 191, Örnek No:73, Envanter No: 2585 EtnografyaMüzesinde 

bulunan sofra örtüsünün detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 192, Örnek No:74, Envanter No: 1650 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan sofra örtüsünün genel fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 193, Örnek No:74, Envanter No: 1650 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan sofra örtüsünün detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 194, Örnek No:75, Envanter No: 636 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide (puşide levhası) nin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 195, Örnek No:75, Envanter No: 636 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide (puşide levhası) nin detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 196, Örnek No:75, Envanter No: 636 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide (puşide levhası) nin detay fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 197, Örnek No:76, Envanter No: 638 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide (puşide levhası) nin  genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 198, Örnek No:76, Envanter No: 638 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide (puşide levhası) nin  detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 199, Örnek No:77, Envanter No: 639 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide(puşide levhası)nin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 200, Örnek No:77, Envanter No: 639 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan puşide(puşide levhası)nin detay fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 201, Örnek No:78, Envanter No: 6448 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 202, Örnek No:78, Envanter No: 6448 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 

 

 

Fotoğraf No: 203, Örnek No:79, Envanter No: 4432 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 204, Örnek No:79, Envanter No: 4432 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 205, Örnek No:80, Envanter No: 3329 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 206, Örnek No:80, Envanter No: 3329 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccade detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 207, Örnek No:81, Envanter No: 4062 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 208, Örnek No:81, Envanter No: 4062 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 209, Örnek No:82, Envanter No: 1873 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 210, Örnek No:82, Envanter No: 1873 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 211, Örnek No:83, Envanter No: 5178 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 



355 

 

 

Fotoğraf No: 212, Örnek No:83, Envanter No: 5178 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 213, Örnek No:84, Envanter No: 5129 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 214, Örnek No:84, Envanter No: 5129 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 215, Örnek No:85, Envanter No: 4314 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 216, Örnek No:85, Envanter No: 4314 EtnografyaMüzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 217, Örnek No:86, Envanter No: 1018 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 218, Örnek No:86, Envanter No: 1018 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 

 

 

 

Fotoğraf No: 219, Örnek No:87, Envanter No: 1162 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 220, Örnek No:87, Envanter No: 1162 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 221, Örnek No:88, Envanter No: 646 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan seccadenin genel fotoğrafı. 



360 

 

 

Fotoğraf No: 222, Örnek No:88, Envanter No: 646 Konya Mevlana Müzesinde 

bulunan seccadenin detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 223, Örnek No:89, Envanter No: 5947 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 224, Örnek No:89, Envanter No: 5947 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 225, Örnek No:90, Envanter No: 5919 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 226, Örnek No:90, Envanter No: 5919 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 227, Örnek No:91, Envanter No: 3712 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 228, Örnek No:91, Envanter No: 3712 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 229, Örnek No:92, Envanter No: 3713 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 230, Örnek No:92, Envanter No: 3713 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 231, Örnek No:93, Envanter No: 3107 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 232, Örnek No:93, Envanter No: 3107 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 233, Örnek No:94, Envanter No: 3687 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 234, Örnek No:94, Envanter No: 3687 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 235, Örnek No:95, Envanter No: 5401 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 236, Örnek No:95, Envanter No: 5401 EtnografyaMüzesinde 

bulunan yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 237, Örnek No:96, Envanter No: Numarasız-540 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan yastık yüzünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 238, Örnek No:96, Envanter No: Numarasız-540 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 239, Örnek No:97, Envanter No: Numarasız-1109 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan yastık yüzünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No:240, Örnek No:97, Envanter No: Numarasız-1109 Konya 

Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde 

bulunan yastık yüzünün detay fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No:241, Örnek No:98, Envanter No: 7632-953 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

yorgan yüzünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 242, Örnek No:98, Envanter No: 7632-953 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

yorgan yüzünün detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 243, Örnek No:99, Envanter No: 7622-954 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

yorgan yüzünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 244, Örnek No:99, Envanter No: 7622-954 Konya Büyükşehir 

Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde bulunan 

yorgan yüzünün detay fotoğrafı. 

 

Fotoğraf No: 245, Örnek No:100, Envanter No: 1015 Konya Mevlana 

Müzesinde bulunan yorgan yüzünün genel fotoğrafı. 
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Fotoğraf No: 246, Örnek No:100, Envanter No: 1015 Konya Mevlana 

Müzesinde bulunan yorgan yüzünün detay fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

Fotoğraf No: 247, Örnek No:100, Envanter No: 1015 Konya Mevlana 

Müzesinde bulunan yorgan yüzünün detay fotoğrafı. 
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1 5180 X 7,5 24 5,5 X X X X X X X X X X X X X x

2 7662A/1829 X 9 22,5 X X X X X X X X X X X X x x x

3 7672A/1825 X 4,5 23 5,5 X X X X X X X X X X X x

4 9125-A805 X 7,1 23,1 7,3 X X X X X X X X X X X X X x

5 9124-808 X 6 21,8 6,5 X X X X X X X X X X X x

6 4558 X 10,5 29 X X X X X X X X X X X X X x

7 7663-806 X 5,4 25,7 4,4 X X X X X X X X X X X X X X X X X x

8 2054 X 86 86 X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

9 4857 X 84 87 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

10 1862 X 80 85 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

11 3330 X 90 90 X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

12 2803 X 92 92 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

13 4839 X 85 85 X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

14 5442 X 84 84 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

15 4598 X 77 82 X X X X X X X X X X X x x

16 4091 X 82 85 X X X X X X X X X X X X X X X x x

17 4367 X 82 82 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

18 6542 X 79 81 X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

19 5461 X 95 99 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

20 5130 X 125 125 X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

21 4628 X 82 85 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

22 4292 X 84 88 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

23 5371 X 91 91 X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

24 5179 X 96 96 X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

25 7650/940 X 76 80 X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x

26 8918/917 X 52 55 X X X X X X X X X X X X X X X x x

27 1052 X 85 88 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

28 1028 X 83 87 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

29 1029 X 98 98 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

30 5669 X 125 57 42 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

31 5559 X 124 54 37 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

32 5501 X 138 50 45 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

33 5418 X 110 46 63 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

34 1863 X 140 45 50 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

35 1934 X 128 57 55 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

36 9440-432 X 135 48 56 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

37 No'suz-848 X 128 50 42 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

38 1338 X 56,5 64 37 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

39 2941 X 59 53 34 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

40 2670 X 54 57 33 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

41 8920-376 X 74 42 38 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

42 6038 X 50 52 37 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

43 6288 X 55 34 40 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

44 8746/A/690 X 50 54 35 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

45 5131 X 45 49 53 158 108 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

46 5500 X 46 49 49 104 150 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

47 1414 X 63 52 48,5 114 100 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

48 2252 X 45 42 54,5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

49 7990-804 X 100 93 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

50 1809 X 140 51,5 58 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

51 5075 X 148 84 40 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

52 9146-275 X 7 13 X X X X X X X X X X X X X X X X X x

53 7658-444 X 7,5 13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

54 8979-1145 X 20 28 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

55 No'suz-723 X 15,5 24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

56 2912 X 17 20 X X X X X X X X X X X X X X X x x x

57 3297 X 17,5 19 X X X X X X X X X X X X X x x

58 4560 X 20 24,5 X X X X X X X X X X X X x x

59 274 X 15 20 X X X X X X X X X X X X X X X x x x

60 9046-270 X 25 26 X X X X X X X X X X X X x

61 11170-1118 X 8 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

62 9116-278 X 14,5 24 X X X X X X X X X X X X X X X X x x

63 9193/281 X 15 21 X X X X X X X X X X X X X X X x

64 5209 X 46 72 X X X X X X X X X X x

65 14216-1178 X 51,5 99 X X X X X X X x

66 14234-1187 X 69,5 83 X X X X X X X X X X X X X x

67 1019 X 82 112 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

68 2139 X 55 348 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

69 1648 X 42 360 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

70 5418 X 55 76 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

71 1854 X 64 96 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

72 7406/890 X 88 183 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

73 2585 X 53 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

74 1650 X 62 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

75 636 X 105 175 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

76 638 X 122 278 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

77 639 X 102 138 X X X X X X X X X X X X X X X X x x

78 6448 X 97 156 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

79 4432 X 90 135 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

80 3329 X 85 150 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

81 4062 X 80 124 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

82 1873 X 83 151 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

83 5178 X 81 143 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

84 5129 X 104 154 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

85 4314 X 83 133 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

86 1018 X 86 138 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

87 1162 X 85 140 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

88 646 X 112 195 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

89 5947 X 49 95 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

90 5919 X 75 87 X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

91 3712 X 40 91 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

92 3713 X 40 90 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

93 3107 X 44 90 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

94 3687 X 43 83 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

95 5401 X 41 43 X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

96 No'suz-540 X 35 84 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

97 No'suz-1109 X 41 94 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x

98 7632-953 X 140 172 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x

99 7652-954 X 144 175 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x

100 1015 X 145 195 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x
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