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ÖZET 

Osmanlı imparatorluğunda, 18. yüzyılla birlikte, savaĢlardaki 

yenilgilerin etkisiyle ekonomik, sosyolojik ve kültürel anlamda düĢüĢler 

meydana gelmiĢtir. Bu düĢüĢler görkem ve ihtiĢamıyla ün salmıĢ Osmanlı 

sanatının her alanında kendini gösterdiği gibi,  Osmanlı sanatının en etkin 

kollarından olduğu biri olan dokuma kumaĢ sanatında da kendini göstermiĢtir. 

Dokumalarda ipek, altın ve gümüĢ tel ve kıymetli malzeme miktarları yok 

denecek kadar az kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Avrupa’da 18. Yüzyılla birlikte  

ortaya çıkan Sanayi Devrimi, artık el dokuması kumaĢların yerine, seri üretimle 

kumaĢlar üreterek Osmanlıyı kendi pazarı haline getirdi ve yabancı menĢei 

kumaĢlar, geleneksel Osmanlı kumaĢlarının yerini almaya baĢladı.  

Osmanlı dokuma kumaĢ sanatının, hem teknik ve tasarım açısından 

zayıflamıĢ olmasını, hem de Avrupai kumaĢların yavaĢ yavaĢ benimsendiğini 

fark eden dönemin hükümdarı Sultan III. Mustafa, 1758 yılında Üsküdar’da 

bulunan Ayazma Camii inĢaatı civarına dokuma atölyeleri ve burada dokunan 

kumaĢların satıĢının yapılabileceği Bükücüler Hanı’nı yaptırarak, dönemin 

kumaĢ sanatını canlandırmaya çalıĢmıĢtır. Dokuma kumaĢ sanatındaki 

gerilemenin önüne geçmek için yeni isimde kumaĢ türleri ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. Bu türlerden biri olan o dönemlerde hangi ismin verilmiĢ olduğu 

bilinmeyen ve Sultan III. Selim döneminde adı Selimiye (atkısı ve çözgüsü 

ipekten olan, boyuna yollu ve küçük çiçekli) verilen kumaĢ türü bu atölyelerde 

dokunmaya baĢlanmıĢtır.Selimiye kumaĢı, 18. Yüzyılın ikinci yarısında 

üretilmeye baĢlayıp, 19. Yüzyılla birlikte Hereke Dokuma Fabrikasının 

kurulmasına kadar, Üsküdar ve civarında dokunmuĢtur. 

Tezde, Selimiye KumaĢ’ının, tarihsel seyri, teknik ve tasarım özellikleri, 

kullanım alanları ve dönemleri açısından farklılıkları incelenmiĢ olup, Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’nden alınan 

izinle, Yıldız Sarayı ġehir Müze’sinde bulunan 7 adet Selimiye kumaĢının 

teknik ve tasarım açısından analizi yapılmıĢtır. Özel izin alınarak Topkapı 

Sarayı, arĢiv kataloğu “Cilt I ve Cilt II” incelenerek, Topkapı Sarayı 

Kütüphanesi’nde araĢtırmalar yapılmıĢtı 
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ABSTRACT 

Otoman empire experienced dramatic economic, sociologic and cultural   

downfalls as the result of warfare defeats in  the 18 th century, which were all 

reflected both  in every aspect of Ottoman arts globally  famous for 

magnificence and glory and in fabric weaving art, one of the most efficient all 

over the  the Empire. Materials of silk, gold, silver and other precious 

gemstones were gradually  occasionally or almost never seen in weavings . With 

the Industrial Revolution emerging in the 18 th century Europe, hand-woven 

fabrics were replaced by those woven by mass production to finally capture 

Ottoman weaving market with the result that  materials of foreign origin were 

taking  the place of traditional Ottoman fabrics on a step by step basis 

Aware of the fact that Ottoman fabric weaving art were weakened both 

in technique and designing and European-origin fabrics gradually adopted by 

people, Sultan Mustafa the 3rd had weaving workshops built and Bükücüler 

Han where woven ıtems could be marketed  around the construction of Ayazma 

Mosque in Skutery so as to revive traditional  fabric weaving art and related 

processes in 1758. There appeared new brand and new title fabric types so that 

the increasing recession in weaving in the Empire should be prevented, one of 

which was “Selimiye” named after Sultan Selim IIIrd just because it was an 

anomous fabric then  whose warp and weft were silken and which was woven in 

lengthwise and in tiny florals. One began to weave the fabric hereby called 

“Selimiye” in and around Skutery in  the second half of 18th century until the 

establisment of Hereke weaving factory in the 19th century.  

The thesis studied historical course fabric, its tecnhical and designing 

properties, fields of uses and periodical differences of “Selimiye” fabric and 

analysed 7 Selimiye fabric items exhibited in City Museum, Yıldız Palace upon 

the permission of analysis from Directorate of Libraries and Museums, Istanbul 

Metropolitan Municipality in terms of technique and designing. In addition, I 

was specially allowed by Topkapı Palace Directorate to  study Volumes I and II 

of archive catalogue in Topkapı Palace Library. 
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ÖNSÖZ 

 

AraĢtırma ve inceleme niteliğinde olan bu yüksek lisans tez çalıĢmasında, 18. 

yüzyılla birlikte Osmanlı kumaĢ sanatının gerek üslup, gerekse teknik açıdan, 

Avrupai üsluplarla yeniden yorumlanmasını sağlayan Selimiye kumaĢlarının tarihsel, 

teknik ve tasarım özellikleri, kullanım alanları, 18. ve 19.yüzyıllara ait örnekler 

arasında kıyaslamaları yapılmıĢtır. Ayrıca,  Yıldız Sarayı ġehir Müzesi’nde bulunan 

7 adet Selimiye kumaĢı teknik ve tasarım açısından incelenerek tasarım önerileri 

sunmak hedeflenmiĢtir. 

 

Tez konusunun seçiminde, bazı kaynaklara, belge ve bilgilere ulaĢılmasında, 

vizyonuma yön vermemde çok büyük etkisi olan,  her zaman yardım ve desteğini 7 

gün-24 saat esirgemeyen tez danıĢmanım ve çok değerli hocam, sayın Prof. Nesrin 

ÖNLÜ baĢta olmak üzere, hem dostum, hem kardeĢim, hem de biricik oda arkadaĢım 

ArĢ. Gör. S. Tuğba ARABALI KOġAR’a; Ġstanbul’da araĢtırma yaptığım 

dönemlerde araĢtırma ve geliĢtirme ihtiyaçlarımı karĢılayan ve bana inanç ve 

desteklerini esirgemeyen çok sevgili arkadaĢlarım ArĢ. Gör. Semra GÜR’e ve Tekstil 

Tasarımcısı Ebru Keskin BAYTOK ve eĢine; ġehir Müzesi’ndeki çalıĢmalarım 

sırasında hoĢgörü ve desteğini esirgemeyen ġehir Müzesi Yöneticisi, Sayın Yasemin 

MASARACI’ya;  bu günlere gelmemin en büyük destekçisi olan canım annem 

Nevriye BERBER’e,  babam Muddalip BERBER’e,  bitanecik ablam Gülsüm 

BERBER’e ve canım kardeĢim ġule BERBER’e,her türlü manevi desteğini 

esirgemeyip, varlığıyla bana can katan, sevgili Can ÖZÇÖMLEKÇĠ’ye 

teĢekkürlerimi sunarım. 

            GülĢen ġefika BERBER 
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GİRİŞ 

 

Osmanlı Ġmparatorluğu, varoluĢundan itibaren her alanda yükselerek 16. 

yüzyılda doruk noktasına ulaĢmıĢtır. Fakat, 17. yüzyılla birlikte savaĢlardan 

yenilgilerle çıkılması, devlet otoritesinde meydana gelen disiplinsiz tavırlar ve 

ekonomik yapının kötüye gitmesine bağlı iç etkenler, coğrafi keĢiflerin Avrupa‟yı 

zenginleĢtirmesi, Merkezi krallıkların oluĢması, Reform ve Rönesans‟ın etkileĢimiyle 

bilimsel buluĢların sayılarının artıĢ göstermesi gibi dıĢ etkenler sebebiyle her alanda 

düĢüĢe geçiĢin olduğu gibi kumaĢ sanayinde de düĢüĢlerin yaĢandığı Duraklama 

Devri ve ardından Gerileme Devri adı verilen süreçleri yaĢamıĢtır. Bu süreçlerin 

yansıması sonucu Osmanlı dokuma kumaĢ sanatında hem teknik, hem de tasarım 

açısından düĢüĢler meydana gelmiĢtir. Teknik ve tasarım açısından dokuma 

kumaĢlara bakıldığında, cm ye düĢen çözgü iplik sayısı, ipek iplik ve altın / gümüĢ 

tel kullanımı ve kumaĢların gramajı azalmıĢtır. Motifler ve de desenler küçülmüĢ, 

çoğunlukla çizgisel motifler kullanılmaya baĢlanmıĢtır. AvrupalılaĢma hareketi ile 

Osmanlı toplumu 17. yüzyılın sonlarından itibaren tanıĢmıĢ ve zamanla Batı 

etkilerini almaya baĢlamıĢtır. Ġmparatorluğun Batı‟ya açılıĢı, baĢlangıçta daha çok 

teknik ve siyasal zorlamaların sonucunda olmuĢtur. Batının ilerleyen teknolojisi, 

özellikle askeri alandaki ilerlemeleri, Osmanlıyı ister istemez Batıya açılmaya 

zorlamıĢtır. Bu yıllarda baĢlayan dıĢa açılmanın etkileri, giderek toplumsal yaĢamda, 

sanatta, günlük yaĢam biçiminde ve giyim-kuĢamda da kendini hissettirmeye 

baĢlamıĢtır. Osmanlının Avrupa‟ya açılımı, Avrupalıların da Doğu‟nun esrarlı 

yaĢamına duydukları merak ve ilgiyi arttırmıĢ, Osmanlı ülkesiyle aralarındaki temas 

güçlenmiĢtir. Böylece Osmanlıların Batı‟ya açılma eğilimi ile Batı'nın Osmanlı 

ülkesini daha yakından tanıma isteği, bu alıĢveriĢin iki yönlü geliĢmesini sağlamıĢtır. 

 

 Bu alıĢveriĢin bir sonucu olarak Avrupa‟da her alanda varlığını gösteren 

Barok ve Rokoko tarzı Osmanlı dokuma kumaĢlarını da etkilemiĢ, kumaĢlarda Klasik 

dönemin çiçek motiflerinin, buket biçiminde düzenlenmesini ve renk tonlamaları ile 

ıĢık-gölge etkisi verilmesini sağlamıĢtır. Meyve dolu tabaklar, perspektifin verildiği 

manzara resimleri, minyatür sanatçısı Levnî‟'nin eserlerinde karĢımıza çıkan eğlence 

ve giyim-kuĢam biçimini yansıtan sahneler dönemin sevilen temalarıdır.Avrupa 

sanatına ve yaĢam biçimine duyulan ilginin 18. yüzyıl sonlarında giderek artması ile 
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sanatta Türk Rokokosu olarak adlandırılan üslup yaygınlaĢmıĢtır. Çiçekli girlantlar, 

iri akantus yaprakları, meyve dolu sepet ve tabaklar, kurdele ve fiyonklar, istiridye 

kabukları, bereket boynuzları mimariden küçük sanatlara kadar tüm sanat dallarında 

uygulama alanı bulmuĢtur. 

 

 Avrupai tarzdaki bu yeni eğilimler Osmanlı dokuma sanat‟ında 18. yüzyıl 

sonlarında tamamen yerleĢmiĢtir.18. yüzyıl Osmanlı Dokuma KumaĢ Sanayi, 

Avrupa‟da Sanayi Devrimi‟nin de baĢlamasıyla zor bir döneme girmiĢtir. Özellikle 

1750 yılından itibaren dokuma sanayine yönelik çalıĢmaların sürdürüldüğü 

Avrupa‟da, 1777 yılında Hargrave iplik bükme makinesi, 1786 yılında da Cartwright 

dokuma makinesi tekstil endüstrisine girmiĢtir. 1786‟da Jacquard adlı bir mühendisin 

geniĢ ve çok hareketli desenler dokuyabilen tezgâhı bulmasıyla sanayide bir çığır 

açmıĢtır. Bunlar Osmanlı el dokumacılığına büyük darbe vurmuĢtur.
1
Dokunan kumaĢ 

cinsine de kendi adının verildiği otomatik dokuma makinesiyle Avrupa dokuma 

sanayinde devrim yapmıĢ ve seri üretime geçilmiĢtir. 

 

Osmanlı, bu süreçlerle baĢ edebilmek için Sultan I. Mahmut ve Sultan III. 

Mustafa ile baĢlayan, her alanda ıslahatların baĢlatıldığı bir döneme girmiĢtir. Bu 

dönemle, 16. yüzyılın muhteĢemliğini yeniden canlandırılmak amacıyla 18. yüzyıl 

baĢlarında Lale Devri olarak adlandırılan süreç baĢlamıĢtır. Dönemin minyatürleri, 

baskı resimleri, çizimleri ve arĢiv kayıtları incelendiği zaman, olgunlaĢmıĢ Klasik 

Osmanlı üslubunun yavaĢça kaybolduğu göze çarpmaktadır. Barok ve Rokoko 

üslupları, Osmanlı KumaĢ Sanatı‟nda varlığını artık tamamen göstermeye 

baĢlamıĢtır. Avrupa sanatının etkilerinin artan bir Ģekilde her alanda görülmeye 

baĢlamasında Batı ile iliĢkilerin geliĢmesinin faktörü çoktur. Bu konuda özellikle 

Sultan I. Abdülhamid‟in (1774-1789)  Fransız asıllı eĢi,NakĢıdil Sultan‟ın  (Aimee ) 

etkisi büyüktür. NakĢıdil Sultan, dönemin Fransız hükümdarı Napolyon‟un karısı 

Josephine‟nin çocukluk arkadaĢı ve kuzeniydi. NakĢıdil Sultan iki ülke arasında 

sürekli köprü vazifesindeydi ve bu misyonu Sultan I. Aldülhamid‟in ölümünden 

sonrada devamlılığını sağladı.  

 

                                                           
1
Fikri Salman, Türk Kumaş Sanatı, I. Baskı, Zafer Ofset Matbaası, Erzurum 2011, 139 s. 
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Sultan I. Abdülhamid‟in ölümünün ardından Sultan III. Selim (1789-1807)  

tahta çıktı. Sultan III. Selim‟in tahta çıkıĢı Fransız Devrimi ile aynı zamanda 

meydana gelmiĢtir. Fransız devrimi, tüm dünyaya ve Osmanlı‟ya yenilikler getirmiĢ 

yeni bir devrin kapılarını açmıĢtır. Sultan III. Selim bu yenilik hareketini hemen 

benimsemiĢ ve batıdaki geliĢmeleri ülkesinin geliĢimi ve değiĢimi için yakından 

takip etmek istemiĢtir. Sultan III. Selim tarafından ilk elçi Fransa‟ya gönderilerek 

Napolyon‟un huzuruna çıkarılmıĢ ve sıcak bir karĢılamanın sonrasında iki ülke 

arasında ticari, ekonomik ve sosyal bağlar güçlenmiĢtir. Bu sosyal bağlar aracılığıyla 

Fransa‟dan birçok sanatçı ve dokuma ustası getirtilmiĢtir. Böylece hem sanatsal 

anlamda hem de sanatın önemli ve Osmanlının görkemini yansıtan kumaĢ sanatında 

da yeni bir süreç baĢlamıĢtır. KumaĢ sanatında her ne kadar yenilik hareketlerinin 

mimarı Sultan III. Selim Han olmuĢ olsa da, asıl yeniliği baĢlatan 1758 yılında Sultan 

III. Mustafa‟dır (1757-1774). Osmanlı dokumacılığının canlandırılması için yenilikçi 

çalıĢmaları doğrultusunda yerli üretim kumaĢların kullanımını yaygınlaĢtırmak 

amacıyla, Ġstanbul/Üsküdar‟da Ayazma Cami‟sini inĢa ettirirken Cami Civarına vakıf 

olarak kurdurttuğu “Ayazma KumaĢ Atölyeleri” ile yeni kumaĢlar dokunmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu atölyelerde dokunan yeni kumaĢlar arasında daha sonradan Selimiye 

olarak adlandırılan, teknik olarak çok büyük benzerlikler gösteren Savayi ve Üsküdar 

Çatması yer almaktadır.  

 

“18. yüzyılla birlikte yeni tip kumaşlar üretilmeye başlanarak, bunlara “Nevzuhur” 

deniliyordu. Nevzuhur, Terzilerin Kayıt defterlerinde ve el yazması kayıtlarda “Yeni Düzen” 

anlamına gelmekteydi”.
2
 

 

Sultan III. Mustafa kurdurduğu bu atölyelere 100 den fazla tezgâh, 40 adet 

yastıkçı atölyesi, bir adet lonca odası, 1 adet harir (ipek) bükücü karhanesi(ĠĢ yeri ya 

da bir sanatla uğraĢanların çalıĢtığı ve makineler kurulup iĢletilen atelye, fabrika) 

yaptırmıĢtır. Yine aynı Ģekilde vakıf olmak üzere Yenikapı‟da içinde 130 ustanın 

çalıĢtığı Üsküdar boya atölyesini/Basmanesi‟de kurdurmuĢtur. Musahippzade 

Celal‟in Eski Ġstanbul YaĢayıĢı adlı eserinde Basmahanenin beĢ katlı, çok büyük bir 

bina olduğundan, yüzden fazla iĢçinin kendilerinin bildiği boyalarla 

mendiller,yemeniler,yatak takımları, ürettiğinden, Anadolu‟da,Dağıstan‟da ve diğer 

                                                           
2
 Hülya Tezcan, Atlaslar Atlası, Pamuklu, Yün ve İpek Kumaşlar, Yapı Kredi Bankası Koleksiyonu 3, 

İstanbul 1993,35s. 
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Ġslam ülkelerinde kullanılan benekli sarıklar ve kadın baĢörtüleri iĢlediklerinden, 

beyaz renkte perdelik ve döĢemelik kumaĢlar üzerine karakalem basmalar 

yapıldığından bahsedilmektedir ”3
 

 

 
 

Fotoğraf 1: Ayazma/ Üsküdar Basmahanesi‟nden arta kalan duvar bakiyesi 

(Kaynak: HASKAN, 2001;1482) 

 “Basmahane  5 katlı, ahşap, çok büyük bir bina idi. Burada yüzden fazla işçi kendilerine 

mahsus boyalarla mendiller, yemeniler, yatak takımları, Anadolu’da, Dağıstan’da ve sair İslam 

memleketlerinde kullanılan benekli sarıklar ve kadın başörtüleri işledikleri gibi perdelik, döşemlik, 

beyaz üzerine karakalem basmalar da yapılırmış”
4
 

 

 

11 Temmuz 1984 (7 Muharrem 1312) tarihli Sabah Gazetesi‟nden 

Basmahane‟nin bir gün evvel meydana gelen büyük depremde yıkıldığından 

bahsedilmektedir. Bu habere göre en son sahibinin Ferit olduğunu anlaĢılan Üsküdar 

Basmahanesi deprem sonrası yeniden inĢa edilmiĢtir. Ayazma Camii‟nin sol 

tarafında Mehmet PaĢa değirmeni sokağı ile Tulumbacılar Sokağı arasında bulunan 

Basmahane‟nin bir bölümü parktır. Burada tonoz çatılı kagir, harap hücreleri 

bugünde görmek mümkündür. (Fotoğraf 1) 

 

Tahsin Öz‟ün, Türk KumaĢ ve Kadifeleri II kitabının 155. sayfasında, 1758 

yılında Basmahane civarına esnaf için vakıf dükkânları da yaptırmıĢtır. Bunlarla ilgili 

                                                           
 
3
Musahipzade Celal, Eski İstanbul Yaşayışı, I. Baskı, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 1992, 152s. 
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kayıtların Topkapı Sarayı ArĢivinde, 1758 yılı inĢaat defterlerinde yazılı olduğu, 

ayrıca inĢaat defterinde yazan baĢka bir bilgide inĢaatlarda kullanılan yapı malzemesi 

için 2.297.341 akçe harcandığı kaydedilmiĢtir
5
 Ģeklinde yazılıdır.  

 

Yukarıdaki bilgiler ıĢığında varlığını 18. Yüzyıla dayandırdığımız “Selimiye 

KumaĢları ve Yıldız Sarayı ġehir Müzesi Örnekleri “ olarak çalıĢmaya baĢladığımız 

tez‟in çıkıĢ noktası Topkapı Sarayı Müze‟sinde bulunan örneklerin araĢtırılması idi. 

Fakat Kültür Bakanlığı ile yapılan yazıĢmalar sonunda Müze‟de baĢlayacak ve 1 yıl 

sürecek olan çalıĢmalar sebebiyle araĢtırma izni onaylanmamıĢtır. Sonrasında 2010 

yılının Haziran ayında Osmanlı döneminden kalma bütün Saray, KöĢk, Kasr, 

Müze‟lerin bilgilerine ulaĢıldı. Her birine telefon ya da e-mail aracılığıyla ulaĢıldı.. 

AraĢtırmalarım sonucunda BeĢiktaĢ‟ta bulunan Yıldız Sarayı ġehir Müze‟sinde 7 

adet Selimiye kumaĢının sergilendiği bilgisi edinilmiĢtir.  

 

2010 yılının Temmuz ayında Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Müzeler ve 

Kütüphaneler Müdürlüğü, Atatürk Kütüphanesi aracılığıyla özel izinler alarak, ġehir 

Müze‟sinde bulunan 7 adet Selimiye KumaĢın teknik analizleri ve görselleri için 

ġehir Müze‟si ziyaret edilmiĢtir. Ayrıca 18 Mayıs 2013 tarihinde ġehir Müze‟si 

yeniden ziyaret edilerek güncellemeler sağlanmıĢtır. 

 

Ġstanbul ve Ġzmir‟de bulunan konu ile ilgili kütüphaneler ziyaret edilmiĢtir. 

Konuyla ilgili kitap, dergi, ansiklopedi, yayınlanmamıĢ tezler, atlaslar, sözlükler 

taranmıĢtır. Ayrıca Topkapı Sarayı Müze‟si Müdür‟lüğünden alınan özel izinle, 

yakın zamanlarda düzenlenmesi yapılmaya baĢlayan ve Ģu anda ellerinde Topkapı 

Sarayı ArĢiv kataloğu Cilt I ve Cilt II olarak basılmıĢ kataloglar taranmıĢtır. 

 

UlaĢılabilen kaynaklardan edinilen envanter numaraları bilgileri ile Topkapı 

Sarayı Müzesi KumaĢ Seksiyonu‟ndaki Selimiye kumaĢlarını  teknik açıdan 

incelemek üzere izin alınmıĢtır. Geri dönüĢ  telefon ile yapılmıĢ olup sadece 

görsellerinin cd içerisinde verilebileceğinden ve bilgilerinin yapılan çalıĢmalar 

                                                                                                                                                                     
4
Y.a.g.e.s.152 

5
Tahsin Öz, Türk Kumaş ve Kadifeleri II, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul 1951, 155 s. 
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dolayısıyla verilemeyeceği bildirilmiĢtir. Günümüze ulaĢan örnekleri araĢtırma 

aĢamasında taranılan kaynaklarda bazı  kumaĢların  ismi verilmiĢ olmasına rağmen 

arada hatalı adlandırılmalara da rastlanmaktadır. Hülya Tezcan‟ın Mor salkım 

dergiisnde Selimiye kumaĢları isimli yazısında Ģöyle bahseder; En iyi örnekler 

Topkapı Sarayı Müzesi‟nde mevcut olmakla birlikte bazı entarilerin belirli 

bölgelerinde sebebi belirtilmeyen lekeler mevcuttur. Bu lekelerin entarilerin 

sergilenme sırasında maruz kalan toz, ıĢık ve kimyasal maddelerden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Lekelerin kesin çizgiler halinde kare veya eksik kalmıĢ Ģeklinde 

olduğu yazılıdır. Ayrıca kaynaklarda leke bulunan bölgelerin kumaĢın diğer 

bölgelerine nazaran daha koyu görünümde ve sert olduğu belirtilmektedir.  

 

Yapı Kredi Bankası Kültür Müdürlüğü /Galatasaray koleksiyonlarına ait olan 

6 adet dikilmiĢ veya parça halinde Selimiye kumaĢ örneği mevcuttur. Fakat arĢiv 

düzeninin iyi olmamasından dolayı tam olarak nereden geldiği kime ait olduğu ve 

envanter numaraları mevcut değildir. Üç etek ve bohça dıĢındaki kumaĢlar küçük 

parçalar halindedir ve kullanım alanı belli değildir. Kenan Özbel koleksiyonunda 

bazı Selimiye örnekleri mevcuttur. Atilla EĢkinoğlu‟nun özel koleksiyonunda 2 adet 

kumaĢın Selimiye olduğu tahmin edilmektedir. TSM‟de  26 tane envanterli Selimiye  

kumaĢı tespit edilmiĢtir. Topkapı Sarayı Müzesi ile yapılan yazıĢmalar sonucunda 

yalnız 5 tanesinin görseline ulaĢılabilmiĢtir, kumaĢların teknik detaylarına 

ulaĢılamamıĢtır. Bu görseller Topkapı Sarayı Müzesi Yayını olan “Bir Reformcu ġair 

ve Müzisyen: Sultan III. Selim” adlı yayında mevcuttur. 

 

 Yıldız Sarayı ġehir Müze‟sinde toplamda 15 adet Selimiye Ġpekli kumaĢ 

mevcut, bunlardan 8 tanesi depoda yıpranmıĢ olması sebebiyle tutulmakta, yukarıda 

da belirtildiği gibi sergide bulunan 7 adet Selimiye kumaĢları çözgü ve atkılarının 

yıpranmıĢ ve kumaĢ bütünlüğünün bozulmuĢ olması ve çerçeve dıĢına çıkarılmasının 

yasak olduğu gerekçelerinden dolayı bu kumaĢların çerçeve üzerinden çözgü ve atkı 

sıklığı sayılmıĢtır. Desen yapıları ve renkleri incelenmiĢtir. Hiçbir Ģekilde teknik ve 

kimyasal analizleri yapılamamıĢtır.  Bunların dıĢında Selimiye kumaĢlarla ilgili 

baĢka görsellere ulaĢılamamıĢtır. 
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Tezin ilk bölümünde, taranan kaynaklar ıĢığında,18. ve 19. yüzyıl Selimiye 

kumaĢlarının tarihçesi, teknik ve tasarım özellikleri üzerinde durulmaktadır. 

 

Ġkinci bölümünde; Ġ.B.B. Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı Yıldız 

Sarayı ġehir Müzesi hakkında bilgi verilip burada bulunan 7 adet Selimiye 

kumaĢının teknik ve tasarım açısından analizi yapılmaktadır. 

 

Üçüncü ve son bölümünde Osmanlı kumaĢ sanatında tasarım ve önemi 

üzerinde durulmakta ve Selimiye kumaĢı çıkıĢlı 6 adet tasarım ve bu tasarımların 

yerleĢtirme örnekleri ile bir tasarımın jakarlı tezgahta dokunmuĢ görselleri, desen 

bilgisi ve örgülü görüntüsü mevcuttur. 
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1.BÖLÜM 

SELİMİYE KUMAŞLARI'NIN TARİHÇESİ, TEKNİK VE  

TASARIM ÖZELLİKLERİ 

 

1.1. Selimiye Kumaşlarının Tarihçesi 

 

Selimiye kumaĢları 18. y.y.‟da ortaya çıkmıĢ, atkısı ve çözgüsü ipek, boyuna 

yollu, küçük çiçek desenli bir kumaĢtır. Selimiye kumaĢının ismine dair ulaĢılabilen 

farklı kaynaklarda isminin veriliĢine dair farklı bilgiler yer almaktadır. Kaynaklarda 

Selimiye kumaĢının Sultan III. Selim döneminde varlığından bahsedilip sanki onun 

icat ettiği bir kumaĢ olarak geçmektedir. Bu kaynaklardan bir tanesi Nurettin 

Yatman‟ın “Türk KumaĢları” adlı kitabıdır. Kitabın 24. sayfasında “Bursa‟da, bizim 

brokart dediğimiz ipek kumaĢtan da dokurlar; bu, sırmalı ve üzeri çiçek tezyinatlı 

çok güzel bir kumaĢtır. Bu kumaĢ Sultan III. Selim zamanında icat edildiği için 

Türkler buna Selimiye adı vermiĢlerdir”.
6
Ģeklinde bir bilgi yer almaktadır.  

 

Bazı kaynaklarda ise kumaĢa Selimiye isminin III. Selim döneminde Selimiye 

KıĢlası yapıldıktan sonra verildiği belirtilmektedir.Bu kaynaklardan Nevber 

Gürsu‟nun “Türk Dokumacılık Sanatı, Çağlar Boyu Desenler” adlı kitabının 27. 

sayfasında Ģu Ģekilde belirtmektedir; “18. yy.‟dan sonra Üsküdar Ayazma Camii 

civarındaki tezgâhlarda dokunmaya baĢlanan yollu ve küçük çiçekli ipekli kumaĢtır. 

KumaĢın adı III. Selim devrinde, Selimiye devrinde, Selimiye KıĢlası‟nın 

yapılmasından dolayı verilmiĢtir”
7
 Ģeklinde yazılıdır.  

 

Hülya Tezcan‟ın Sanat Dergi‟sinde sayfa 23‟de “PadiĢah Elbiseleri, KumaĢlar 

ve Halılar “ adlı makalesinde “1758‟de Üsküdar Ayazma Camii civarında vakıf 

olarak kurulan atölyelerde dokunmaya baĢlanan yollu ve küçük çiçekli ipekli bir 

kumaĢtır. Kumasın adının III. Selim devrinde, Selimiye KıĢlası‟nın yapılmasından 

                                                           
6
Nurettin Yaman, Türk Kumaşları, Ankara Halkevi NeĢriyatı, Ankara 1945, 24 s. 

7 Nevber Gürsu, Türk Dokumacılık Sanatı, Çağlar Boyu Desenler, Redhouse Yayınevi, Ġstanbul 

1988, 27 s. 
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ötürü verildiği belirtilmektedir.
8
KumaĢın 1758‟de dokunmaya baĢlanıp Sultan III. 

Selim devrinde isim verildiği belirtilmektedir. 

 

UlaĢılabilen farklı kaynaklarda ise, Sultan I. Abdülhamid‟in (1774-1789) 

ardından tahta geçen Sultan III. Selim tarafından (1789-1807) yenilikçi 

çalıĢmalarının bir parçası niteliğinde, Selimiye Camii civarına kurdurmuĢ olduğu  

dokuma atölyelerinde zaten varolan bu kumaĢların geliĢtirilerek dokunmaya devam 

edildiği belirtilmiĢtir. 

 

Taranan kaynaklar ıĢığında ilk Selimiye kumaĢ örneğinin Sultan III. Selim 

döneminden daha öncelere dayandığı  ile ilgili bilgilere ulaĢılmıĢtır. Bu konuyla ilgili  

ilk resmi kayıt Topkapı Sarayı Müzesi KumaĢ Seksiyonu‟nda bulunmaktadır. 

Kayıtlarda Envanter numarası 13/554-35/795 olup, entarinin üzerinde Osmanlıca 

yazılmıĢ kâğıtta entarinin Sultan III. Mustafa‟ya (1717-1774) ait olduğu 

belirtilmiĢtir. Ancak kayıtlarda Sultan I. Mahmut‟a (1730-1754) ait bir kaftan olduğu 

yazılıdır. Yollu ve küçük çiçekli olması, sonraları görülen Selimiye kumaĢı özelliği 

taĢıması sebebiyle, ilk örneğini teĢkil ettiği söylenmektedir. Öte yandan, Topkapı 

Sarayı‟ndaki bilgilerin zaman zaman yapılan düzenlemeler ya da üzerindeki yazılı 

bilgilerin düĢtüğü ve çalıĢanlar tarafından dikkatlice bir Ģekilde yerine konulmadığı 

göz önünde bulundurulduğunda bilginin doğruluğundan emin olmak konusunda 

dikkatli olmak gerekmektedir. Yinede Fikret Altay‟ın Kaftanlar adlı kitabının 18. 

Sayfasında  “Bu cins kumaĢtan elimizdeki en eski parça Mahmud I‟a ait bir 

kaftandır. Daha evveline ait bir giyim eĢyası tespit edilemediğinden bu padiĢah 

zamanında dokunmaya baĢlandığına hükmolunabilir”.
9
 ġeklinde bir bilgiye ulaĢılır. 

 

Tahsin Öz, “Türk KumaĢları ve Kadifeleri II” adlı kitabında aynı kumaĢtan 

“Entarinin üzerine dikilmiĢ olan etikette “ 1171 senesi rebiülevvelinin 25 inci günü 

merhum ve makfurleh Sultan Mahmut Han Ġbni Sultan Mustafa Hanın olmak üzere 

                                                           
8
Hülya Tezcan , “PadiĢah Elbiseleri, KumaĢlar ve Halılar” , Sanat Dergisi, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayını, Sayı:7, Topkapı Sarayı Müzesi, Ġstanbul 1982,23s. 

 

 
9
  Fikret Altay, Kaftanlar, Tifdruk Matbaacılık, Topkapı Sarayı Müzesi:3,Yapı Kredi Kültür Sanat 

Hizmeti, Ġstanbul 1979, 18 s. 
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Haremi Humayundan Musahip Ali Ağa yedile gelip hıfzolunan bir kaftan ve bir 

esvaplarıdır.” Bu kumaĢın evvelce sözü geçen ve Ayazma Camii etrafında kurulmuĢ 

olan kumaĢçı tezgâhlarının iĢlerinden olduğu Ģüphesizdir”
10

.ġeklinde bahseder. 

 

Ġlk Selimiye kumaĢıyla ilgili taranan kaynaklarda Nevber Gürsu‟nun “Türk 

Dokumacılık Sanatı” adlı kitabının 169. sayfasında yer alan kaftandır. Fotoğrafın alt 

bilgisinde basım hatası olarak sevayi çocuk yorganı olarak belirtilmiĢtir. Fakat resim 

indeksinde Selimiye kaftan olarak belirtilmektedir. Tahsin Öz‟ün Türk KumaĢ ve 

Kadifeleri II isimli kitabı,ve Hülya Tezcan‟ın, Atlaslar Atlası, isimli kitabı;kumaĢının 

zemin renginin koyu mavi olduğu ve yollu desen yapısına sahip olduğu yazmaktadır. 

Yollardan birinde geniĢ aralıklarla pembe ve sarı renkte boyutları küçük dal ve 

çiçekler vardır. Entarinin önü açık, yen ağızları düğmeli,  cep ise yalnızca bir 

göğsünde bulunmakta ve ayrıca yanları yırtmaçlıdır Ģeklinde bahsetmektedir. Bu  

kaftanın ilk Selimiye örneği olduğunu söyleyebiliriz. Bu örnek Fotoğraf 2 de 

mevcuttur, Fotoğraf 3‟te detayı gösterilmektedir. 

 

 

 

Fotoğraf 2:  Sultan I. Mahmut‟a ait Kaftan, Envanter Numarası: TSM 13/554 

(Kaynak:  Gürsu, 1988,169) 

                                                           
10

Öz, a.g.e., 56 s. 
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Fotoğraf 3: Sultan I. Mahmut‟a ait Kaftan‟dan detay 

(Kaynakça:www.turkishculture.org/pages.php?ParentID=14&ID=67,  EriĢimTarihi: 20.04.2013) 

 

 

Diğer ulaĢılan kumaĢ örneklerinin çoğunluğu Sultan III. Selim döneminde 

yapılmıĢtır. Sultan III. Selim (1789-1807) 1793 yılından baĢlayarak, Avrupa'ya 

devamlı elçi gönderen hünkâr, Batı sanat dallarına büyük ilgi duymuĢtur. Osmanlı 

ülkesinde, o yıllarda adı duyulmaya baĢlayan Selimiye kumaĢı, kısa zamanda büyük 

rağbet görmüĢtür. Sultan III. Selim ileri görüĢlü ve yenilikçi bir hükümdardı. Yerli 

üretimin desteklenmesi gerektiğini savunur, yerli üretimi savunmayanları eleĢtirirdi. 

Bu nedenle Osmanlı Ġmparatorluğu sınırları içerisinde tekstil endüstrisindeki yabancı 

pazarın oluĢmasına engel olmaya gayret göstermiĢtir. Yerli kumaĢ giyilmesini kendi 

giyim kuĢamıyla da destekleyen Sultan III. Selim‟e ait Ressam Konstantin Kapıdağ 

imzalı tablo bunun bir belgesi niteliğindedir.“Ressam Konstantin  Kapıdağlı 

tarafından yapılan Sultan III. Selim‟in  bulunduğu  tabloda  kırmızı kürklü kaftanın 

altında Selimiye kumaĢından entarisi ve dönemin özelliklerini taĢıyan belindeki 

Lahuri kuĢağı görülür. (ġekil1,2) 

 

http://www.turkishculture.org/pages.php?ParentID=14&ID=67
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ġekil 1: Sultan III. Selim TSM 1730 

(Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Konstantin_Kapidagli_002.jpg, EriĢim Tarihi: 

20.04.2013) 

 

 

 

ġekil 2: Sultan III. Selim‟iç gömleği detayı, TSM 1730 

(Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Konstantin_Kapidagli_002.jpg, EriĢim Tarihi: 

20.04.2013) 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Konstantin_Kapidagli_002.jpg
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Konstantin_Kapidagli_002.jpg
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Sultan III. Selim‟in giyim-kuĢam konusunda görüĢlerini yansıtan iki tane de 

tarihsiz Hatt-ı Humayun‟u olduğu bilinmektedir. 

 

Vezirlerine yazdığı Hatt-ı Humayun‟da Sultan III. Selim yerli kumaĢların 

kullanımı yaygınlaĢtırmak ve desteklemek için Ģöyle demiĢtir; “Ben daima 

Ġstanbulkari, Ankarakari kumaĢ giyerim. Devlet ricalim ise hala Hindkari ve Ġrankari 

kumaĢ giyerler. Memleket kumaĢları giyerlerse, memleket malı revaç bulur.”
11

 

 

Diğer Hattı Humayun‟da ise Sultan III. Selim,“Tasarruf zamanıdır, “kibara 

mahsus” kıyafet giymekte direnenler idam edilecektir”12demektedir.“Kibar” olarak 

nitelendirdiği muhtemelen Osmanlı topraklarında yaĢayan Levanten, Ermeni ve diğer 

gayri Müslim halklarıdır. 

 

Osmanlı Sarayı kuruluĢundan itibaren kumaĢ ihtiyacını uzun süre Bursa 

atölyelerinden temin etmiĢtir. Ancak sonraları Ġstanbul‟da önemli merkezlerden biri 

olmuĢtur. “Diba” türündeki “Ġstanbulkari” kumaĢlar, Avrupa‟ya ve Ġran‟a Osmanlı 

Sultanları tarafından gönderilmiĢtir. Özellikle 18. Yüzyıl ortaları Ġstanbulkari 

kumaĢların değer gördüğü ve geliĢtirildiği bir dönemdir. 1739 ve 1741 yıllarında bazı 

Avrupa krallarına, 1748 yılında Ġranlı Nadir ġah‟a hediye olarak gönderildiği 

kaynaklarda mevcuttur. Sultan III. Selim, 1758 yılı olay kayıtlarında Ġstanbul‟da 

yapılmakta olan Dibai Rumi namındaki kıymettar kumaĢın artık dokutulmadığı ve 

bunun yerine bayramlarda Venedik Dibası takdim edildiği fark etmiĢtir. Bu olayın 

üzerine, ulaĢılabilen ve daha önce sözü edilen kaynaklara göre, hemen erbabı 

toplayıp Selimiye Camii civarına kurdurttuğu yeni tezgâhlarla Selimiye kumaĢlarının 

dokutulmasını sağlamıĢtır. Yabancı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu atölye 

ve tezgâhların baĢına uzman ve iĢinde baĢarılı olan Fransız ustalar 

konumlandırmıĢtır. Yeni gelen ustalar Selimiye Camii civarındaki atölyelere 

Selimiye kumaĢlarının yapılması için tezgâhlar kurmuĢlar ve eğitimini vermiĢlerdir. 

Ayrıca evde dokuması için Üsküdarlı kadınlara evlerinde tezgâhlar kurarak yeni 

                                                           
11

 Doğan Avcıoğlu, Türkiyenin Düzeni / Dün-Bugün-Yarın, Birinci Kitap, Tekin Yayınevi, Ġstanbul 

2001, 13s. 
12

 Z. E. Karal,” Selim III.’ünHatt-ı Humayunları- Nizam-ı Cedid”, 2. Bask, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 1988, 54 s. 
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tekniği öğretmiĢlerdir. Üsküdar‟da dokunarak geliĢtirilen bu kumaĢ türü öyle bir 

geliĢim göstermiĢtir ki zamanında Bursa‟da dokunan Saten ve Kadife‟lerle aynı 

kalite düzeyine ulaĢmıĢ ve sadece saray için dokunmuĢtur. 

 

Selimiye KumaĢları, saray için yapılan bir kumaĢ cinsidir. Saray atölyelerinde 

saray eĢrafı için dokunmuĢtur. 18. yüzyıl sonu ve 19. Yüzyılın baĢlarında, kadın ve 

erkek kıyafetlerinde Selimiye kumaĢından yapılmıĢ kaftanlar modadır. Ayrıca 

kaftanların Avrupa‟dan getirilen harç ve dantellerle süslendikleri görülmektedir. 

Halk tarafından kullanılan bir kumaĢ değildir. Genel kullanım alanı kadın, erkek ve 

çocuk giyimidir. Erkek ve çocuk giysilerinde kaftan olarak, erkek entarisi ve de 

kadın giysilerinde de üç etek entari olarak kullanılmıĢtır.   

 

Selimiye kumaĢının saraya ait bir kumaĢ olduğu, Nurettin Yaman‟ın Türk 

KumaĢları adlı kitabının 56.sayfasındaki “Selimiye denen kumaş ancak İstanbul haremlerine 

satılır. Esasen onlar kadar kadınlarının süsüne para sarfeden bir kitle olmadığı da 

malumdur”
13Ģeklindeki bilgiden de anlaĢılmaktadır. 

 

UlaĢılabilen kaynaklarda kaftan ve kadın elbisesi dıĢında, Selimiye 

kumaĢların iç giyimde kısa gömlekler, kadın iç gömlekleri, peĢtamallar, iç mekânda 

kalın ve dayanıklı bir kumaĢ olması dolayısıyla döĢemelik olarak kullanıldığından 

bahsedilmektedir. KıĢlık entari örneklerinde kumaĢ ve astar arasına pamuklu ince bir 

tabaka konularak kalınlaĢtırılmıĢ olduğuna dair bilgiler de yer almaktadır.  

Müzelerdeki örneklerden ve kaynaklardaki görsellerden Selimiye kumaĢlarına ait bu 

bilgi doğrulanmaktadır. 

 

Selimiye kumaĢları özellikle 19. yüzyıl baĢlarında, Hereke Fabrikası‟nın 

kurulmasından sonra Ġstanbul‟daki sarayların iç döĢemeleri için kullanılmıĢtır. 

UlaĢılan kaynaklarda daha çok padiĢah kaftanları bulunmaktadır. Çünkü padiĢah 

kaftanları bohçalama geleneğiyle saklandığından dolayı korunması kolaylaĢmıĢtır. 

Bu yüzden Selimiye kaftan örnekleri sayısı daha fazladır.  

 

                                                           
13

  Yaman,a.g.e. s. 56 
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Sultan III. Selim, Selimiye kumaĢlarının geliĢtirilmesi için çok çaba sarfetmiĢ 

ve kendiside sürekli Selimiye tarzı giysiler giyerek saray ve eĢrafını özendirmeye 

çalıĢmıĢtır.(ġekil 3) 

 

 

 

ġekil 3: Selimiye entari içinde Sultan III. Selim 

(Kaynak: ALPASLAN ARÇA, 2009; 113) 

 

 

Bu yüzyılların giyim kuĢamla ilgili bilgi veren diğer örnekler minyatür ve 

yağlı boya tablolardır. Dönemin kumaĢlarında yollar oluĢturan buket çiçekler, 

serpme motifler, geometrik düzenlemeler sıkça görülmeye baĢlar. Özellikle 

Levni‟nin minyatürleri ve Rafael‟in yağlı boya tabloları dönemin giyim modasını 

yansıtmasından dolayı belge niteliğindedirler.  (ġekil 4) 
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ġekil 4: 1770-80 civarı kağıt, yağlı boya, 24.5x14.9 cm TSM, H.2143, 2A 

( Kaynak: ALPASLAN ARÇA, 2009; 193) 

 

Sonuç olarak, ulaĢılabilen kaynaklar ıĢığında Selimiye kumaĢının ortaya 

çıkıĢı ile ilgili Ģunları söyleyebiliriz; Sultan III. Mustafa kurdurduğu Ayazma Camii 

civarında kurdurduğu dokuma tezgâhlarında Selimiye kumaĢlarını dokutturmuĢtur. 

Hatta Sultan I. Mahmud döneminde de bu dokumalara rastlanmaktadır. Her iki 

döneme ait örnekleri teknik ve tasarım açısından kıyasladığımızda aynı dokuma türü 

olduğunu anlamaktayız. UlaĢılabilen kaynaklarda belirtilen Sultan III.Mustafa ve 

Sultan I.Mahmut dönemlerinde Selimiye olarak isimlendirilmediğinden dolayı  baĢka 

bir isim kullanılmakta olduğu tahmin edilmektedir.  Ancak, düzenlenmesi, 

geliĢtirilmesi ve isimlendirilmesi Sultan III. Selim döneminde, III. Selim‟in ıslahat 

çalıĢmaları içinde yapılarak dokunduğu için Selimiye KumaĢları olarak 

adlandırılmıĢtır.  
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1.2.Selimiye Kumaşlarının Teknik ve Tasarım Özellikleri 

1.2.1. Selimiye Kumaşlarının Teknik Özellikleri 

 

Selimiye kumaĢları, atkı ve çözgü takviyeli olarak dokunmuĢtur, genellikle 

boyuna yollu ve küçük çiçek motifli, bazen de atkı ve çözgü yönünde belirli bir rapor 

düzeninde(soter*) iĢleme görünümü olan kumaĢ türüdür. Çözgü ve atkı takviye 

iplikleriyle oluĢturulan desende zemin atkısı ve motif atkısı 1/1 oranında 

yerleĢtirilmiĢtir. Bazı örneklerde motiflerin takviye çözgülerle oluĢturulduğu görülse 

de, genellikle motifler takviye atkılarla oluĢturulmaktadır. Osmanlı kumaĢ desenleri 

çoğunlukla atkıdan verilirken, Selimiye kumaĢlarında ince Ģeritler çözgüden 

desenlenmektedir. Selimiye kumaĢlarında motifler altın, gümüĢ ve renkli ipliklerle 

atkıdan iĢleme görünümünde verilir ve çoğunlukla giysilik olarak üretilmiĢ bir 

kumaĢtır. 18. yüzyıl‟la birlikte batıdan gelme dokuma tekniklerinin uygulandığı 

kumaĢlara genel bir tanımla brokar kumaĢlar denilmiĢtir.  Bazı örneklerinde, atkıdan 

takviyeli olduğu için kumaĢın tersinde uzun atlamalar mevcuttur(Resim 6). Zeminde 

kullanılan atkı ve çözgüler çoğunlukla ipek, takviye atkısı ipek ve klaptan, takviye 

çözgü ipek‟tir.Ġpek ve klaptan dıĢında tel ve sim de kullanılmaktadır. Kullanılan 

malzemelerle ilgili olarak Nevber Gürsu‟nun “Türk Dokumacılık Sanatı” adlı 

kitabının 41. Sayfasında bu malzemelere iliĢkin tanımlamalarda; 

 

„1. Klaptan: Gümüş, altın veya altın alaşımlı gümüş tel, ekseri çift iplik etrafına gevşekçe 

sarılır. Türk dokumalarında hakiki gümüş tel kullanılmıştır. Gümüş tel, beyaz iplik etrafına sarılınca 

gümüş etkisi yapar. Buna gümüş veya beyaz klaptan adı verilir. Bazen özellikle Seraser’lerde altın 

alaşımlı tel, hatta hakiki altın tel kullanılmıştır.  

 

2. Tel: Bazen dokumada ipekle beraber doğrudan doğruya altın ve gümüş teller 

kullanılmıştır. Buna en değerli kumaş olan Seraser’de rastlanır.  

 

3. Sim: Metal iplik çekirdek pamuk iplik etrafına, ipliği kapatacak şekilde sarılır. Klaptan’ın 

aksine iplik hiç görülmez, sadece metal tel görülür, tabi burada kıymetli metal, klaptan’dan daha 

fazla kullanılmış olur’
14denilmektedir. 

 

                                                           
*soter raport :Birimraport karesinin bir yöne doğru 1/2 oranında (atkıyönünde), diğer yöne doğru ise 

(çözgü yönünde) dik açıyapacak Ģekilde sıralanmasıile oluĢan raport sistemidir.) 
14

 Gürsu, a.g.e., 41 s. 
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Klaptan, motif süslemesinde ve atkıdan kullanılırken, bazı örneklerde 

çözgüde de kullanıldığı görülmektedir. Klaptanlar, altın ve gümüĢ olmak üzere iki 

türlüdür. Altın ve gümüĢ klaptan iplikleri “simikeĢhane” olarak adlandırılan bir çeĢit 

atölyede devlet denetimi altında üretilip, resmi mühürle damgalanmaktaydı. Altın 

klaptan ipliklerin çekirdek ipliği sarı renkte ipek iplik, gümüĢ klaptan ipliklerin 

çekirdek iplikleri ise beyaz ipek iplik olurdu. “Sırma” adı verilen ipliklerde ise 

ipliğin üzerine sarılan ince, metal plaka, üzerine sarıldığı ipliği göstermeyecek kadar 

sık sarılırdı. Bu sebeple sırma ipliğin çekirdek ipliğinde, pamuk iplik kullanılırdı. 

Son derece değerli saray kumaĢlarından Selimiye kumaĢlarında kullanılan 

klaptanlarda altın veya gümüĢ yerine bakır kullanıldığı da gözlenmiĢtir. Gerileme ve 

Duraklama dönemlerinde, ipek ipliğinin bükümlerinde meydana gelen düĢük 

kalitenin bu dönemde iyileĢtirilmiĢ olmasından dolayı hem çözgü, hem de atkıda 

rahatça ipek ipliği kullanılmıĢtır.  

 

Selimiye kumaĢlarında kullanılan ipek ipliği için koza temini Bursa ve 

Ġstanbul‟da bulunan atölyelerden yapılmıĢtır. Selimiye kumaĢı dokunan atölyeler 

için, BükülmüĢ ipek iplik temini Selimiye KıĢlası‟nın batı tarafında bulunan 

Bükücüler Hanı sokağı üzerindeki yapılan handa esnaf tarafından sağlanmaktaydı. 

Sokağın üst baĢındaki bu iki katlı ahĢap han bugün mevcut değildir. 1890 tarihlerinde 

yıkılmıĢtır.  

 

UlaĢılabilen kaynaklarda Selimiye kumaĢlarının dokunduktan sonra 

damgalandığına dair bilgiler yer almaktadır.“Bu damganın Osmanlıca “Selimiye” 

kelimesinin çok üsluplaşmış bir şekli olduğu düşünülmektedir. Bu damgalar topbaşlarında küçük 

siyah dikdörtgen çerçeve içinde çok basit bir şekil gösterirler.”
15(Fotoğraf 4-5) 

                                                           
15

Hülya Tezcan, “Üsküdar‟da Kadın” Mor SalkımDergisi, GD Ofset, Yıl:2, Sayı:2 Mart 2008, 

Ġstanbul, 61 s. 
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Fotoğraf 4:Selimiye kumaĢında uzun atkı atlamalarının kumaĢın arka kısmında görünümü 

 

( Kaynak:  TEZCAN, 2008;60) 

 

 

 

 

Fotoğraf 5: TopbaĢında osmanlıca ”Selimiye” kelimesinin damga olarak üsluplaĢmıĢ  hali 

 

(Kaynak: Tezcan, 2008; 32) 
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Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivlerinde 1208-1236/ 1794-1821 yılları arasında 

Sultan III. Mustafa ve Sultan III. Selim tarafından kurulan tezgâhlardan Selimiye ve 

Sevayi kumaĢı sipariĢi bilgisinin var olduğu ve Selimiye kumaĢtan az sayıda sipariĢ 

verilirken, Sevayi kumaĢtan çok sayıda verildiği belirtilmiĢtir. 

 

Ġncelenen kaynaklar ıĢığında Selimiye kumaĢlarının dokunduğu tezgâhlarla 

ilgili kesin bilgiler mevcut değildir. Kıymetli madenlerin israfını önlemek için 

kumaĢlar saraya ait tezgâhlarda, belli miktarlarda, denetim altında dokunuyordu. 

Tezgâhtan çıkan kumaĢın daha sonra ütülenmesinden yine saray çalıĢanları 

sorumluydu. KumaĢ, tüm bu aĢamalardan sonra ölçülür, boyutları belirlenir ve 

damgalanırdı. Son olarak sunuma izni verilen kumaĢ saray halkına sunulurdu. 

 

Taranan kaynaklarda Selimiye kumaĢlarının dokunduğu tezgahların ve 

tezgahların dokunduğu atölyelerin ve de bu atölyelerin bulunduğu çarĢının akibetine 

dair farklı bilgiler yer almaktadır. Hülya Tezcan‟ın P Dergisine yazdığı “.Osmanlı 

Dokuma KumaĢları ve 18. Yy‟da Kadın Modası” isimli makalesinde atölyelerin 1814 

yılında atölyelerin yeniçeriler tarafından yakıldığı belirtilirken16, M. Mermi 

Haskan‟ın “Yüzyıllar Boyunca Üsküdar “adlı yayınında, Musahipzade Celal 

Bey‟e ait birçok kumaĢın yanı sıra, Selimiye kumaĢının da dokunduğu atölyelerin yer 

aldığı Selimiye Camii yanındaki çarĢıdan eser kalmadığına dair bilgi yer almaktadır. 

Yine Haskan‟ın aynı adlı kitabının 1482 numaralı sayfasında yer alan bilgide söz 

konusu atölyelerin depremle yıkıldığı belirtilmektedir.Ayrıca aynı adlı kitabında,  

“Musahipzade Celal Bey “ Yüzden fazla tezgâh bir çarĢı halinde çalıĢmakta imiĢ. 65 

sene evveline(1880 tarihleri) kadar orada „Çatma‟dan baĢka daha birçok döĢemelik, 

esvaplık kumaĢlar da dokunurmuĢ…. Bu çatma döĢemeliklerden baĢka, Selimi 

denilen Tomar Ġpekli, Alaca, Diba ve daha bunun gibi eski zamanın en zarif 

kumaĢlarımızla beraber üzeri ayetli Alay Sancakları ve birçok ipekli çeyiz eĢyası da 

dokunurmuĢ. ġimdi bu çarĢıdan bir tek dükkân bile kalmamıĢtır. Vaktiyle ipekli 

kumaĢlarıyla o devrin Erbab_ızerafetini memnun eden Çatmahane‟nin Selimiye 

                                                           
16

 Hülya Tezcan, “Osmanlı Dokuma KumaĢları ve 18. yy‟da Kadın Modası”, P Sanat Dergisi, Sayı:3, 

Ġstanbul 2000, 24-25 s. 
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Camii yanında bomboĢ bir meydan halinde harabesi bile kalmamıĢtır. Bugün antikacı 

dükkânlarında kıymetli eĢya olarak teĢhir edilmektedir” demektedir”.
17

 

 

Tezgâhların Fransa‟dan gelen ustalar tarafından kurulmuĢ olması ve onların 

önderliğinde dokumaların yapılmıĢ olmasından dolayı, tezgâhlarla ilgili olarak 

Fransız menĢei olduğu söylenilebilir. Bu ustalar sayesinde Selimiye kumaĢlarının en 

güzel örnekleri Sultan III. Selim döneminde dokunmuĢtur. Batı tarzı yeni bir dokuma 

tekniği olduğu için batı teknolojisine uygun tezgâhlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

atölyelerin faaliyetlerine ne zaman son verdikleri bilinmemekle birlikte, bazı 

kaynaklarda 1814 yılında Selimiye sitesinin diğer yapılarıyla birlikte Yeniçeriler 

tarafından yakıldığından bahsedilmektedir .M. Mermi Haskan, “Yüzyıllar Boyunca 

Üsküdar” adlı kitabında depremle birlikte hepsinin yok olduğundan 

bahsetmektedir.“Hacı Mustafa Ağa namazgahı‟nın bulunduğu, Selimiye kıĢlası ile 

ikiye ayrılan park üzerinde de kumaĢ tezgahlarının varlığı bilinmektedir. 1890‟lı 

yıllarda varlığı bilinen bu tezgahların 1894‟teki büyük depremle yıkıldığı 

sanılmaktadır.” 
18

 

 

Ancak 1855 yılında Paris sergisi için hazırlanan Selimiye kumaĢları ve 

Üsküdar çatmaları alındığı ile ilgili resmi kayıtlardan dolayı bu tarihten sonra 

üretimin kısa bir süre devam ettiği tahmin edilmektedir.  

 

Selimiye kumaĢı dokuyan kumaĢ atölyelerini diğerlerinden farklı kılan 

özellik, kumaĢ üreten atölyelerle, padiĢah tarafından vakfedilmiĢ bir camii inĢa 

ettirmesi daha önce hiç rastlanmamıĢ bir durumdur. Zamanla kumaĢ üretiminin 

kötüye gittiği ile ilgili Ġstanbul kadısı ve gümrük Eminine ve bedesten çarĢı esnafları 

kethudalarına yazılmıĢ olan 1791 (1206) tarihli hükümde kumaĢların boyalarının 

aktığı, renklerinin çabuk solduğu, kalitesiz boya kullanıldığına dair bilgiler yer 

almaktadır.
19

 

                                                           
17

 Mehmet Nuri Haskan, “Yüzyıllar Boyunca Üsküdar”, III. Cilt, Asır Matbacılık Ltd. ġti, Ġstanbul, 

2001, 1482s. 

 
18

Y.a.g.e. 1483 s. 
19

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Mehmet Nuri Haskan, “Yüzyıllar Boyunca Üsküdar”, III. Cilt, Asır 

Matbaacılık Ltd. ġti., Ġstanbul 2001, 1482 s. 
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Sultan III. Selim aynı dönemlerde baĢka dokuma tezgâhları da kurdurmuĢtur. 

Bunlardan biri Sandalcı denilen Selimiye türü bir ipekli dokuma için yapılan 

tezgâhlardır. M. Gözde Ramazanoğlu‟nun “Üsküdar‟da Halıcılık, Selimiye Sandalcı( 

Ġpekli Dokuma Hanları” adlı makalesinde, “Sultan III. Selim Selimiye Camii 

çevresini tekstil sanayii haline getirmeye çalıĢarak hem yerli kumaĢ üretimini 

desteklemiĢ hem de gerekli adımları attığını göstermiĢtir. Selimiye Camii civarına 

kurdurduğu Dokuma tezgâhlarıyla yetinmeyip yan sektörler için de ayrı 

ticarethaneler yaptırmıĢtır. Kendi mal varlığıyla olan ve harem iskelesinde ve 

Çiçekli‟ye doğru uzanan 341 odalı yedi ayrı sandalcı (ipekli dokuma) hanı yaptırdığı 

bilinmektedir. 1826 yıllarına gelindiğinde Selimiye‟deki sandalcıların 32 farklı türde 

ürün imal etmeleri dikkat çekmektedir. Fakat zamanla üretilen kumaĢların gözden 

düĢmesi, hanların yol olma sürecini baĢlatmıĢtır. 1884 yılında ipekli kumaĢ sanatının 

ihyası için önlemler alınmaya çalıĢılsa da Sandalcı Hanlarının yok olmasının önüne 

geçilememiĢtir. Tam olarak hangi yıllarda yok olduğu bilinmemektedir”
20

 

denilmektedir. UlaĢılan baĢka bir tezgâh ise, Ülkü Tokatlı Akca‟nın“Üsküdar Çatma 

Kadifeleri” baĢlıklı yazısında,bir baĢka dokuma tezgâhı ise; eski adı Çatmacılar 

Sokağı olan bugünkü Dr. Sıtkı Özferendeci Sokağı‟nda Çatmacılar esnafına ait 

dokuma atölyesidir. Tunusbağı caddesinden, harem iskele sokağına kadar 100‟den 

fazla çatma tezgâhının iĢlediği belirtilmektedir.
21

 

 

Bu kumaĢların saray için dokunduğu bilgisi mevcut iken, bazı kaynaklarda 

Selimiye kumaĢların el ile dokundukları ve bazı örneklerinin dikkatsiz kiĢiler 

tarafından dokundukları için dokuma hataları mevcuttur bilgisi yer almaktadır
22

. 

Bazılarında kumaĢın atkı tel sayısı bölge bölge bakıldığında farklılıklar 

göstermektedir. Selimiye kumaĢları, yollu ve yönlü kumaĢlar olmasından dolayı bazı 

giysilerde bunlara dikkat edilmeden yönlerini ters alarak yapılan ön ve arkasına 

bakıldığında yönlerinin farklı olmasından dolayı farklı iki kumaĢ gibi görünmektedir. 

                                                           
20

 M. Gözde Ramazanoğlu, “Üsküdar‟da Halıcılık, Selimiye Sandalcı (Ġpekli Dokuma Hanları)”, 

Üsküdar Sempozyumu II, C.1, Ġstanbul 2004, 74-75 s. 

 
21

 Ülkü Tokatlı Akca, “Üsküdar Çatma Kadifeleri”, Üsküdar Sempozyumu II, C.2, Ġstanbul 2004, 

476 s. 
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Bu hatalı Selimiye kumaĢlarının saraya ait olmadığı, halk tarafından evlerde 

dokunmuĢ örnekler olduğu düĢünülmektedir. 

 

1.2.2. Selimiye Kumaşlarının Tasarım Özellikleri 

 

Selimiye kumaĢları tasarım açısından incelendiğinde, dönemin diğer kumaĢ 

türleriyle benzerlik taĢıdığı görülmektedir. Bu benzerlikler; desen yapısının 

sadeleĢmesi, boyuna yollu çubuklar halinde ve çiçeklerin ya küçük bir buket Ģeklinde 

ya da kendi içinde düzen oluĢturan yapıda olmasıdır. Selimiye kumaĢlarının motif, 

desen, renk açısından özellikle sevayi'den ayırmak pek mümkün olmamakla birlikte 

teknik olarak bakıldığında ayırt edilebilmektedir. 

 

18. yy‟da Türk Rokokosu ile ĢekillenmiĢ bir takım kumaĢ isimleri türemeye 

baĢlamıĢtır. Dönemin hükümdarı Sultan I. Mustafa önderliğinde türeyen kumaĢ 

isimleri mevcuttur. Fakat Sultan III. Selim döneminde isimlendirilen Selimiye 

kumaĢları o dönemde bu isimle anılmamaktaydı.  Sultan I. Mahmut döneminde 

yapılan kumaĢları kıyasladığımız zaman onların Selimiye olduğunu anlamaktayız.  

Selimiye KumaĢlarının desen özelliklerine ayrıntılı baktığımızda buket çiçekler, 

serpme motifler,  geometrik düzenlemeler ile sıkça görülmeye baĢlar. 

 

Selimiye KumaĢlarının desen özelliklerine baktığımız zaman, Selimiye 

kumaĢları iki tür düzenleme ile karĢımıza çıkarlar;  

 

       1)Soter veya diyagonel soter raport (Küçük alanlar içine dizilmesi gereken 

motiflerin kullanıldığı desenlerin raportlanmasında kullanılan diyagonal raport, 

temelde soter raportun aynısıdır.) sisteminde dizilmiĢ motiflerden oluĢmuĢ 

düzenleme, 

 

 2)Boyuna ya da bazen enine çizgili düzenleme  

 

                                                                                                                                                                     
22

Haskan, a.g.e. 1481, s. 
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Her iki düzenlemede de amaç, küçük bitkisel motiflerin atkıdan iĢleme 

görünümü vermesi amacıyla dokunmuĢ olmasıdır. Selimiye kumaĢları görünüm 

olarak yollu ve serpme veya yollu küçük çiçekli, geometrik formlar ve ay-yıldız 

deseni kullanılan yollu ipekli kumaĢlardır. Çizgiler genellikle boyuna ve yolların içi 

çiçek suyu desenlidir. Kullanılan renkler; pembe, kırmızı, bordo, mor, yeĢil, hardal, 

krem, nohudi, tarçıni, siyah, somon, kahverengi, lacivert, mavi, beyaz, piĢmiĢ ayva 

rengi, nefti‟dir. 

 

Selimiye kumaĢları desen özellikleri nedeniyle Hülya Tezcan‟ın Sanat 

Dergisindeki bir makalesine göre bu tür kumaĢların Fransız etkili kumaĢlar olduğunu 

söylemektedir. Hülya Tezcan‟a göre Selimiye kumaĢlarının desenlerindeki Fransız 

etkileri, 18. yy.‟da Fransa‟nın moda merkezi olması nedeniyle,  saraylı kadınların 

modayı çok yakından takip ediyor olmasına bağlamaktadır. Bu kumaĢlarla ilgili renk 

ve tasarım açısından inceleme imkânı bulabileceğimiz bir kitap ise Hülya Tezcan‟ın 

Üsküdar‟da kadın, Mor salkım dergisindeki, “Üsküdar Selimiye KumaĢları” baĢlıklı 

yazısında The Victoria& Albert Müze‟sinde bulunmakta olduğunu bildirmiĢtir. 

Kitabın adı Karamanladika‟dır. Kitap 18. Yy‟da Ġstanbul‟da aktif bir Ģirket olan The 

G.P&J. Baker tarafından Victoria & Albert Müze‟sine bağıĢlanmıĢtır. Kitap detaylı 

incelendiğinde genel Selimiye kumaĢlarının desen yapılarını taĢıdığı dikkat 

çekmektedir. Fotoğraf 6 ve 7‟de görüldüğü gibi kumaĢ numuneleri çizgili, serpme ve 

küçük çiçekli karakteristik Selimiye özellikleri taĢımaktadır, kitap ayrıca yunan 

tüccarlarına ait mektupları içermektedir. Dili Türkçe‟dir.  Ġstanbul‟dan alınmıĢ 

Selimiye ve Sevayi kumaĢ örneklerini içermektedir. Kitabın içinde 200‟den fazla 

örnek mevcuttur fakat sadece 6 tanesi hakkında bilgi mevcuttur.  
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Fotoğraf 6: The Victoria& Albert Müze‟sinde bulunan Karamanladika isimli kitap 

Kaynak: (V&A Museum, 1984; 38) 
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Fotoğraf 7: The Victoria& Albert Müze‟sinde bulunan Karamanladika isimli kitap 

(Kaynak :  Öz, 1951; 155) 

 

  

 

1.2.2.1. Ulaşılabilen Kaynaklarda Yer Alan Selimiye Kumaş Örnekleri 

 

Selimiye kumaĢlarının günümüze ulaĢmıĢ örnekleri için yapılan 

araĢtırmalarda Topkapı Sarayı Müzesi ve Yıldız Sarayı ġehir Müze‟sinde bulunduğu 

tespit edilmiĢtir. Yıldız Sarayı ġehir Müze‟sinde bulunan örnekler bağıĢ yoluyla 

sonradan kazandırılan örnekler olup, 2. Bölümde ayrıntılı olarak bahsedilecektir. 

Topkapı Sarayı Müze‟sinde bulunan örnekler saray içerisinde uygun koĢullarda 

saklanarak günümüze kadar ulaĢtırılan örneklerdir.  UlaĢılan envanter numaralı 

kumaĢların görselleri ve bilgileri ile ilgili olarak Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü 

ile yapılan yazıĢmalar sonucunda olumlu bir geri dönüĢ yapılmamıĢtır. Bunun 

gerekçesi ise kumaĢ seksiyonunda yapılan çalıĢmaların hala tamamlanmadığı 

yönünde olmuĢtur. Ancak 5 tane görsel ulaĢtırabileceklerini ifade ettiler ve bu 

görseller zaten Bir TSM yayını olan Bir Reformcu, Şair ve Müzisyen: Sultan III. 
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Selimhan,isimli kitapta mevcuttur.  UlaĢılan Selimiye örnekleri; entari, tek parça 

kumaĢ ve birkaç parça kumaĢın birleĢtirilmesinden oluĢmuĢtur. UlaĢılabilen 

kumaĢların en iyi korunduğu yer Topkapı Sarayı Müzesi‟dir. Dönem bazında 18. 

Yüzyıl sonu ve 19. Yy baĢı kumaĢlar ve giysiler bulunmaktadır. Kullanılan renkler; 

sarı kreatin (klaptan) , yeĢil, krem, mavi, güvezi, bordo ve kahve‟dir. KumaĢların 

renkleri solmamıĢ ve kumaĢlar zarar görmemiĢtir. Bu kumaĢların teknik bilgilerine 

ulaĢılamamıĢtır. Detaylı bilgi aĢağıda 6 adet görsel ve bilgileriyle mevcuttur. 
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 Envanter numarası 13/2316 olan dört parçadan oluĢmuĢ Selimiye kumaĢı 19. 

Yüzyıla ait olup boyutları 1072X 129 cm‟dir. Detaylı bilgisi kumaĢ no: 1 adı altında,  

görseli fotoğraf no:8 olarak aĢağıda yer almaktadır.  

 

 

 

KUMAġ NO:                                1 

 

ENVANTER NO:                          13/2316 

 

BULUNDUĞU YER:                    Topkapı Sarayı Müzesi 

 

ADI:                                                Selimiye KumaĢ  

 

BOYUT:                                          1072 x 129 cm 

  

DÖNEMĠ:                                       19. yüzyılın baĢı 

 

EġYANIN NĠTELĠKLERĠ:            Selimiye KumaĢ Parçası (Dört parçadan oluĢmaktadır) 

 

RENK ÖZELLĠKLERĠ:                Güvezi, mavi, yeĢil,sarı, krealtın sarısı (klaptan rengi) 

 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ:          Ġpek, klaptan 

 

MOTĠF VE KOMPOZĠSYON 

ÖZELLĠKLERĠ: 

 

 

 

 

 

 

Güvez zemin üzerine birbirine paralel ve boyuna yollu olarak 

dokunmuĢtur. Güvez zemin üzerine klaptan ve mavi, yeĢil ipek 

ipliklerle çiçek motifli yollar arasına klaptan zemin üzerine gri, yeĢil 

benek motifli yollar yer alır. 
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Fotoğraf  8:    XIX. Yy. baĢı, TSM, 13/2316,  1072x129cm, Selimiye KumaĢ parçası 

Kaynak: (ALPASLAN ARÇA,  2009; 214) 

 

 

 



30 
 

 Envanter numarası 13/1576 olan tek  parçadan oluĢmuĢ Selimiye kumaĢı 19. 

Yüzyıla ait olup boyutları 497X 83 cm‟dir. Detaylı bilgisi kumaĢ no: 2 adı altında,  

görseli fotoğraf no:9 olarak aĢağıda yer almaktadır 

 

 

KUMAġ  NO:                                  2  

BULUNDUĞU YER:                      Topkapı Sarayı Müzesi 

 

ADI:                                                 Selimiye KumaĢ  

 

BOYUT:                                           497 x 83 cm 

 

DÖNEMĠ:                                        19. yüzyılın baĢı 

 

ENVANTER NO:                             13/1576 

 

EġYANIN NĠTELĠKLERĠ:              Selimiye KumaĢ Parçası 

 

RENK ÖZELLĠKLERĠ:                    Krem, mavi, koyu yeĢil, bordo, krealtın sarısı (klaptan) 

 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ:           Ġpek, klaptan 

 

MOTĠF VE KOMPOZĠSYON 

ÖZELLĠKLERĠ: 

 

 

 

Kaydırmalı eksende krem rengi zeminde birbirine parelel sarı tel 

kontürlü ve mavi ipekli çiçek motifleriyle dokunmuĢtur. Kısa 

kenarında dkdörtgen içinde bir imge ve yanında 928 sayısının 

okunduğu bir damga yer alır.  
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Fotoğraf 9: XIX. Yy. baĢı, TSM, 13/1576,  497x83cm,  Selimiye KumaĢ parçası 

Kaynak: (ALPASLAN ARÇA,  2009; 212) 
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 Envanter numarası 13/1850 olan dört parçadan oluĢmuĢ Selimiye kumaĢı 19. 

Yüzyıla ait olup boyutları 193X 64 cm‟dir. Detaylı bilgisi kumaĢ no: 3 adı altında,  

görseli fotoğraf no:10 olarak aĢağıda yer almaktadır 

 

 

KUMAġ NO                                            3 

 

BULUNDUĞU YER                               Topkapı Sarayı Müzesi 

 

ADI                                                           Selimiye KumaĢ  

 

BOYUT                                                    193 x 64 cm 

 

DÖNEM                                                    19. yüzyılın baĢı 

 

ENVANTER NO                                      13/1850 

 

EġYANIN NĠTELĠKLERĠ                    

 

 

 

 

RENK ÖZELLĠKLERĠ                        

 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ  

 

MOTĠF VE KOMPOZĠSYON 

ÖZELLĠKLERĠ             

 

 

 

 

 Selimiye KumaĢ Parçası, Müzenin ilk kayıtlarında dört parçadan   

ibaret bir perde olduğu ve teĢhir edilebilmesi amacıyla etrafında  

bulunan iĢlemelerin   sökülerek müzenin iĢleme bölümüne kayıt  

edildiği dört    parçanın da ayrılmıĢ olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

 Krem, mavi, koyu yeĢil, bordo, krealtın sarısı (klaptan) 

 

  Ġpek, klaptan 

Krem rengi zemin üzerine birbirine paralel ve boyuna yollu 

olarak dokunmuĢtur. Ana zemin üzerine kaydımalı eksende 

yerleĢtirilmiĢ olan taç yaprakları sarı tel ve yağruağzı, 

yaprakları ise nefti renkte ipekle renklendirilmiĢtir. Sarı 

klaptanlı dört ince yolun konturları mavidir ve ortasındaki ince 

yollarda kaydırmalı eksende güvez kareler yer alır.  
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Fotoğraf 10: XIX. Yy. baĢı, TSM, 13/1850,  193x64cm,  Selimiye KumaĢ parçası 

Kaynak: (ALPARSLAB ARÇA, 2009; 215) 
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 Envanter numarası 13/774 lan dört parçadan oluĢmuĢ Selimiye çocuk entarisi 

19. Yüzyıla ait olup boyu 70  cm‟dir. Detaylı bilgisi kumaĢ no: 4 adı altında,  görseli 

fotoğraf no:11 olarak aĢağıda yer almaktadır 

 

 

 

KUMAġ NO                                 4 

 

BULUNDUĞU YER                  Topkapı Sarayı Müzesi 

 

ADI                                                Selimiye Çocuk Entarisi 

 

BOYUT                             75 cm 

 

DÖNEM                                    19. yüzyılın baĢı 

 

ENVANTER NO                        13/774 

 

EġYANINNĠTELĠKLERĠ               

 

 

 

 

RENK ÖZELLĠKLERĠ     Krem, kahve, bordo, krealtın sarısı (klaptan) 

 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ            Ġpek, klaptan 

 

MOTĠF VE KOMPOZĠSYON 

ÖZELLĠKLERĠ          

 

 

 

 

 

Önden açık, yuvarlak yakalı, uzun kollu, etek ve kol yanları 

yırtmaçlı olan bu entarinin ön etek uçları yırtmaçları, kol ağızları 

ve kol yırtmaçlarına bükme  ipek kordonlar, yaldızlı harçlarla 

süslenmiĢtir 

2 ana yol vardır. 1. Yolda nohudi zemin üzerinde  bir dal 

üzerinde devam eden yaprak motifleri klaptanlarla dokunmuĢ sağ 

ve solda kırmızı renkte  boyuna ince Ģeritler yerleĢtirilmiĢ.2. 

yolda boyuna yollu sade klaptan dokunmuĢtur 
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Fotoğraf 11: XVIII. Yy. sonu, TSM, 774 Selimiye kumaĢtan çocuk entarisi 

Kaynak: (TEZCAN, 2006; 235) 

 

 



36 
 

 Envanter numarası 13/809 olan Selimiye çocuk entarisi 19. Yüzyıla ait olup 

boyu 95  cm‟dir. Detaylı bilgisi kumaĢ no: 5 adı altında,  görseli fotoğraf no:12 

olarak aĢağıda yer almaktadır. 

 

 
KUMAġ NO                                5 

 

BULUNDUĞU YER                  Topkapı Sarayı Müzesi 

 

ADI                                              Selimiye Çocuk Entarisi 

 

BOYUT                           95 cm 

 

DÖNEM                                        18. yüzyılın sonu 

 

ENVANTER NO                             13/809 

 

EġYANINNĠTELĠKLERĠ               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENK ÖZELLĠKLERĠ                 Güvez, mavi, krealtın sarısı (klaptan) 

 

 

MOTĠF ÖZELLĠKLERĠ                      

 

 

 

 

 

 

 

Sağdan sola doğru kapanan ön açıklıkta, kruvazenin verilmesi 

için üçgen bir parça eklenmiĢtir. Göğüs ve bel altında dikiĢ 

yerlerinde açılmıĢ torba cepleri yer alır. entari, sol belde ve 

sağ iç belde üç birit iliğin aynı hizada ön açıklığına dikilen 

düğmelerle vücuda oturmaktadır. Yakası ve kol kenarları brit 

ve düğmelidir. Kollar düğmelerle bileğe oturmaktadır. Ġçi 

beyaz pamuklu  kumaĢla astarlanmıĢ, içine ince tabaka pamuk 

yerleĢtirilmiĢtir. 

Güvez zemin üzerine birbirine paralel ve ĢaĢırtmalı  

düzende klaptan ve mavi ipek iplikle dokuma kumaĢtan 

dikilmiĢtir. Ön beden deseni düz, arka beden deseni  terstir. 
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Fotoğraf 12: XVIII. Yy. sonu Selimiye KumaĢ, boy: 95 cm, TSM, 13/ 809 

Kaynak: (ALPASLAN ARÇA, 2009; 219) 
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 Envanter numarası 13/ 810lan dört parçadan oluĢmuĢ Selimiye kumaĢı 19. 

Yüzyıla ait olup boyutları boyu 70 cm‟dir. Detaylı bilgisi kumaĢ no: 6 adı altında,  

görseli fotoğraf no:13 olarak aĢağıda yer almaktadır 

 

 
KUMAġ NO                     6 

 

BULUNDUĞU YER                 Topkapı Sarayı Müzesi 

 

ADI                                            Selimiye Entari 

 

BOYUT                               70 cm 

 

DÖNEM               18. yüzyılın sonu 

 

ENVANTER NO                             13/810 

 

EġYANIN NĠTELĠKLERĠ                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENK ÖZELLĠKLERĠ                      Krem, sarı klaptan, bordo 

 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ             Ġpek, klaptan, kesme tel       

 

MOTĠF ÖZELLĠKLERĠ                                          

 

 

 

 

 

 

Önden açık, sağdan sola kapanan, yakasız, uzun kollu, cepli ve 

yanları yırtmaçlıdır.Etek kısmının evazeliğini vermek için belden 

baĢlayarak etek ucuna kadar üçgen parçalar eklenmiĢtir. Önü ve 

kolları brit, ilik ve düğmelidir. Yaka, ön ve etek, yırtmaçlar, cep, 

kol ve dikiĢ yerlerine  sarı yassı telden oluĢturulmuĢ çiçekli 

sarmaĢık bordür harç yerleĢtirilmiĢtir. yassı sarı tel, sarı ipek 

ipliklerden oluĢturulan çekirdek üzerine sarılmıĢtır. Ayrıca ön 

açıklığı, etek ve kol uçlarıyla yırtmaçlarına kordon oya 

geçirilmiĢtir. Entarinin içi beyaz kumaĢla astarlanmıĢtır. 

 

 

  Krem rengi zemin üzerine sarı sırma yollu ve araları çiçekli tel   

dokumadır. Ön yüz deseni düz, arka beden terstir.      
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Fotoğraf 13: XVIII. Yy. sonu Selimiye KumaĢ ve Detayı, boy: 70 cm, TSM, 13/ 810 

Kaynak: (ALPASLAN ARÇA, 2009, 219 ) 
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2. BÖLÜM 

YILDIZ ŞEHİR MÜZESİ’NDE BULUNAN 7 ÖRNEKTEN OLUŞAN 

SELİMİYE KUMAŞLARI’NIN TEKNİK VE TASARIM ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

2.1.Yıldız Sarayı Şehir Müzesi’nin Tarihçesi 

 

Yıldız Sarayı ġehir Müzesi,Ġstanbul‟da, BeĢiktaĢ Belediyesi‟nin sınırları 

içerisinde yer alan Yıldız Sarayı‟nın bahçesi içerisinde bulunmaktadır. 1929 yılında 

dönemin belediyesi olarak görev yapan yerel yönetim ġehremaneti‟nin giriĢimleriyle 

baĢlatılan müze kurma çalıĢmaları, 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı belediye 

yasası, müze kurmanın belediyenin görevlerinden sayıldığından ayrı bir önem 

kazanmıĢtır
23

Müze ilk kez, 1939 yılında Beyazıd Medresesi‟nde “ġehir ve Ġnkılâp 

Vesikaları Müze ve Kütüphanesi” olarak ziyarete açılmıĢtır. 

 

Müze'nin koleksiyonu, zaman içerisinde bağıĢla, kapatılan tekke ve 

zaviyelerden gelen eĢyalarla ve satın alınan eserlerle zenginleĢmiĢtir. Bir araya 

getirilen eserlerin sergilenmesi için, 1945 yılında Saraçhane‟de bulunan Gazanfer 

Ağa Medresesi restore ettirilerek “Belediye Müzesi” adı ile açılmıĢ ve uzun bir süre 

faaliyet göstermiĢtir. Osmanlı saray mimarisinin son örneklerinden biri olan Yıldız 

Sarayı, (Cumhuriyet'in ilanından sonra uzunca bir dönem Harp akademileri 

tarafından kullanılmıĢ,1978 yılında Kültür Bakanlığı‟na devredilmiĢtir) bahçesi 

içinde yer alan “Güzel Sanatlar Binası” müzenin çağdaĢ bir sergileme ve teknik 

donanıma kavuĢturulması amacıyla Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından 1988 

tarihinde restore ettirilmiĢtir.„ġehir Müzesi‟ olarak yeni bir iĢlev kazanan Güzel 

Sanatlar Binası‟nın Sultan II. Abdülhamit‟in saltanat yıllarında yapıldığı 

sanılmaktadır. Yeniden düzenlenerek 6 Ekim 1988 tarihinde “ġehir Müzesi” 

(Fotoğraf 14) adıyla bu kez Yıldız Sarayı‟nda ziyarete açılmıĢtır. Müze, tarihsel ve 

etnoğrafik nitelikli koleksiyonların yer alması nedeniyle, malzeme ve tür olarak 

oldukça zengindir.  

                                                           
23

Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız, 

http://www.ibb.gov.tr/trTR/SubSites/kutuphanelervemuzeler/muzeler/Pages/sehir_muzesi.aspx(EriĢim 

tar. 25.06.2013) 

http://www.ibb.gov.tr/trTR/SubSites/kutuphanelervemuzeler/muzeler/Pages/sehir_muzesi.aspx
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Fotoğraf 14: Yıldız Sarayı ġehir Müzesi DıĢ Görünüm 

(GülĢen Berber, 2013) 

 

ġehir Müzesi‟nin 1.kat giriĢinde 1320(Miladi 1902) tarihli Sultan Hamit 

tuğralı mermer çeĢme aynası, merdivenlerden iniĢte ise „ġehremaneti‟ yazılı, 1930 

tarihli mermer levha bulunmaktadır. 1.kat sergi salonunda, duvarlarda, Osmanlı ve 

Cumhuriyet Dönemi resim sanatının üslup ve kuĢak olarak en önemli temsilcilerine 

ait eserler yer almaktadır. 

 

Vitrinlerde; 19.yüzyıl‟da Sultan II. Abdülhamid‟in emriyle kurulan ve yalnız 

saray için üretim yapan „Yıldız Çini Fabrikası‟ ürünü olan, çiçek, meyve, manzara 

desenli tabak, pano ve vazolar, yine 19.yüzyıldan Beykoz camlar, Eseri-i Ġstanbul 

porselenleri, Eyüp seramikler, gümüĢ, tombak, mercan, fildiĢi, sedef süs ve kullanım 

eĢyaları hamail ve muskalıklar, 18.ve19.yüzyıla ait Tophane iĢi lüleler, ölçü ve tartı 

aletleri, dirhemler, saray takımı, nargileler, tespih koleksiyonları,  çini kandil ve harf 

sanatı içinde ayrı bir yere sahip olan yazı resimlere ait örnekler görülmektedir. 
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Ġkinci kat sergi salonunda daha çok geleneksel sanat ve zanaatlara ait eserler 

ile bunların yapımında kullanılan araç ve gereçler sergilenmektedir.  

Holde ressam Mustafa Nuri‟nin 1314 (1896) tarihli “Evler ve Tekke” isimli tablosu, 

19.yüzyıla ait büyük boyutlu bir Çanakkale mangal bulunmaktadır. 

Duvarlarda;  Sultan I.Mahmut ve Sultan III. Osman tuğralı fermanlar, harf sanatının 

ünlü ustaları; Mustafa Ġzzet, Mahmut Celaleddin,  Mehmet RaĢid, ġefik Sami Efendi, 

son tuğrakeĢ Ġsmail Hakkı Altunbezer, Hamit Aytaç ve Sultan Abdülmecit‟e ait 

sülüs, celi, tabak, yazı levhaları, hilyeler, 18.-19.yüzyıla ait Üsküdar Çatmaları ve 

Selimiye ipekli dokuma kumaĢları( Fotoğraf 15,16,17,18) yer almaktadır. 

 

 

Fotoğraf 15: 19.Yüzyıl Selimiye ipekli kumaĢlarının görünümü 

(GülĢen Berber, 2013) 

 

 

Fotoğraf 16: 19.Yüzyıl Selimiye ipekli kumaĢının görünümü, 

(GülĢen Berber, 2013) 
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Fotoğraf 17: 19.Yüzyıl Selimiye ipekli kumaĢının görünümü 

(GülĢen Berber, 2013) 

 

 

 

Fotoğraf 18: 19.Yüzyıl Selimiye ipekli kumaĢının  görünümü, 

(GülĢen Berber, 2013) 

 

 



44 
 

Vitrinlerde; 18.19.yüzyıla tarihlenen yazı takımları, hokka tulum, divid, 

kalemtıraĢ, kâğıt makasları ve mühreler, necef akik, gümüĢ, fildiĢi mühürler, pirinç, 

tombak, bakır âlemler, buhardan Ģamdan, kandil ve fenerler; kahve takımları, fincan 

ve zarflar, boğa, kemik, ahĢap ve maden kaĢıklar, kazaz iĢi kemerler, berber takımlar 

19-20.yüzyıl baĢlarına ait cilt kalıpları ile tarikat sembolü bazı eserler, ayrıca 

Tepedelenli Ali PaĢa‟ya yemek sahanları ile Pertevniyal Valide Sultan‟a ait Ģerbet 

güğümü ve taĢları bulunmaktadır. (Fotoğraf 19) 

 

ġehir müzesinde sergileme alanlarının yetersizliği nedeniyle zengin 

koleksiyonun en seçkin örnekleri sergilenmektedir. Koleksiyonda bulunan diğer 

eserler (tarikat eĢyaları, temaĢa sanatı örnekleri, nazarlıklar, çeĢitli esnaf aletleri, v.s) 

belirli tarihlerde düzenlenen seçkin sergilerle izleyicilere sunulmaktadır.  

 

 

Fotoğraf 19 :ġehir Müzesi 2. Kat Sergileme Salonu 

(GülĢen Berber, 2013) 
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2.2. Yıldız Sarayı Şehir Müzesi Sergi Salonunda Yer Alan Selimiye Kumaş 

Örnekleri 

 

Yıldız Sarayı ġehir Müzesi, ikinci kat sergileme bölüm‟ünde,çerçeveler 

içinde sergilenen 7 adet Selimiye kumaĢı yer almaktadır. ġehir Müzesi Yöneticisi 

Yasemin Masaracı ile yapılan görüĢmelerde 18-19. yüzyıllara ait toplam 15 tane 

Selimiye kumaĢının mevcut olduğu, 8 adet Selimiye kumaĢın fazlasıyla zarar görmüĢ 

olması nedeniyle, kumaĢ parçaları bir araya getirilemediğinden, sergilemede 

19.Yüzyıla ait olan7 tanesinin bulunduğunu bildirmiĢtir. KumaĢların bağıĢ yoluyla 

elde edildiğini, sahipleri ve ne zaman bağıĢlandığı ile ilgili herhangi bir kayıt 

bulunmadığını dile getirmiĢtir. AraĢtırma çözgü ve atkı sıklığı, desenlerin dokuma 

tekniği (atkı takviye, çözgü takviye), desen yapısı, motif özellikleri, renk özellikleri, 

kumaĢ yüzeyinde sıklık oranları arasında fark var mı?  gibi sorular üzerine 

yapılmıĢtır.  KumaĢların kenarlarının düzgün olmadığı, çözgü ve atkılarının 

sökülmüĢ olduğu ve dağınık olmasından dolayı çerçeve içerisine alındığını 

belirtmiĢtir. Her bir kumaĢ değiĢik yerlerinden dikilerek meydana getirilmiĢtir. Bazı 

kumaĢların astarlanmıĢ olduğunu bildirmiĢtir. KumaĢlarla ilgili olarak kayıtların 

bulunmamasından dolayı kullanım alanları ilgili bilgiler mevcut değildir. 

KumaĢlarda renk seçimleri, nohudi, güvez, turkuaz, somon, krem, yeĢil, kahve,  

krealtın sarısı (klaptan) ve kontürlerde siyah tercih edilmiĢtir. Motif ve desen 

açısından bakıldığında desenler küçük çiçek, dal, yaprak ve ay-yıldız  olarak seçilmiĢ 

ve bu desenler kaydırmalı eksen düzeninde ya da yollu olarak  yerleĢtirilmiĢtir. 

KumaĢlarda dokuma tekniği olarak hepsi bezayağı zemin üzerine atkı takviyeleri ile 

desenlendirilmiĢtir. AĢağıda ġehir Müze'si sergi bölümünde bulunan  7 adet kumaĢın   

özellikleri ile ilgili bir tablo, büyüteç altında görünümü, detayı, ölçüm sırasındaki 

görünümü ve her biri GülĢen Berber'e ait olan malzeme özellikleri, renk özellikleri, 

motif özellikleri tabloları bulunmaktadır. Yapılan görüĢmelerde Müze yöneticisi 

Yasemin Masaracı,  kumaĢların sadece envanter numarası ile kayıtlarının yapıldığını, 

nerede dokunduğu, kime ait olduğu ve kullanım amacının ne olduğu bilgisinin 

mevcut olmadığını ve kumaĢların bağıĢ yoluyla  müze‟ye kazandırılmıĢ olduğunu 

dile getirmiĢtir. KumaĢlar genellikle zarar görmüĢ ve parçalar  halinde dikilerek 

oluĢturulmuĢtur ve  bazı kumaĢlar astarlanarak dikilmiĢtir. Yapılan incelemeler 

kumaĢların enine desenlendiğini ortaya çıkarmıĢtır. Yukarıda sayılan araĢtırmalar 
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eserlerin zarar görmemesi için büyük bir titizlikle yapılmıĢtır. Eserler cam 

muhafazalar içerisinde olduğundan fotoğraf çekimleri sırasında zorluklar 

yaĢanmıĢtır.  
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19.Yüzyıla ait olan, envanter numarası 3253 olan Selimiye kumaĢının 

boyutları 70X42 cm olup, 7 adet parçanın dikilmesiyle oluĢturulmuĢtur. Desen olarak 

Ay-yıldız motifi kaydırmalı eksen düzeniyle yerleĢtirilmiĢtir. Renk seçimleri çözgü 

ipliği kırmızı, atkı ipliği nohudi ve atkı takviye ipliği sarı klaptandan seçilmiĢtir. 

KumaĢın rengi genel olarak soluk görünmektedir ve klaptanlar yer yer zarar 

görmüĢtür. KumaĢın nerede dokunduğu, kime ait olduğu ve kullanım amacının ne 

olduğu bilgisi mevcut değildir. (KumaĢ No:1, Fotoğraf No: 20, 21, 22, 23) 

 

KUMAġ NO:    1 
ENVANTER NO:               3253 

ADI:      Selimiye Ġpekli KumaĢ 

BOYUTU:    70x42 cm 

DÖNEMĠ:    19. yüzyıl  

BULUNDUĞU YER:   Yıldız Sarayı ġehir Müzesi 

ELDE EDĠLĠġ ġEKLĠ:   BağıĢ 

KUMAġIN NĠTELĠKLERĠ:  7 parçanın dikilmesiyle biraraya getirilmiĢtir.  

RENK ÖZELLĠKLERĠ:   Kırmızı, nohudi, kreatin sarısı (klaptan) 

 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ:  Ġpek, klaptan 

 

KUMAġIN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ:                            : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTĠF VE KOMPOZĠYYON  

ÖZELLĠKLERĠ 

 

 

 
 

Fotoğraf  No 20 : Selimiye ipekli kumaĢ (KumaĢ Numarası 1) 

(GülĢen Berber, 2013) 

KumaĢta Ay-yıldız motifleri yer almaktadır. 

Motifler kaydırmalı eksen düzeniyle 

yerleĢtirilmiĢtir.  

 

KumaĢ, kırmızı çözgü ve nohudi atkı ile 

bezayağızemin   üzerine, sarı  kalptan ipliklerle 

atkı takviyeleri ile dokunmuĢtur. Yer yer 

klaptanların zarar gördüğü ve bu zarar  

görenklaptanlı  bölgelerin nohudi renkle 

dokunmuĢ görünümü vardır. Her bir motif 1 

cm'lik alana yerleĢtirilmiĢtir. Cm ye düĢen çözgü 

iplik sayısı 33, atkı iplik sayısı 17, takviye atkısı 

iplik sayısı 17‟dir. 
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Fotoğraf 21: Selimiye ipekli kumaĢ'ın büyüteç altında görünümü (KumaĢ Numarası 1) 

(Ebru Baytok Keskin, 2013) 

 

 

 
 

Fotoğraf 22: Selimiye ipekli kumaĢ'ın detayı(KumaĢ Numarası 1) 

(Ebru Baytok Keskin, 2013) 
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Fotoğraf 23: Selimiye ipekli kumaĢ'ın ölçümü sırasındaki görünümü (KumaĢ Numarası 1) 

(Ebru Baytok Keskin, 2013) 
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TABLO 1:  BİR NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MALZEME ÖZELLİKLERİ 

 

ENVANTER NO: 3253 
 

ATKI  

TEL 

SAYISI (cm) 

 

ÇÖZGÜ  

TEL  

SAYISI (cm) 

 

ZEMĠN  

 

 

          17    

 

 

        33 

 

MOTĠF  

          17 

 

 

TABLO 2: BİR NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI 

RENK ÖZELLİKLERİ 

 

ENVANTER 

NO: 3253 

 

 

kırmızı 

 

 

nohut 

rengi 

 

 

sarı 

 

 

yeĢil 

 

 

siyah 

 

 

turuncu 

 

 

pembe 

 

 

sarı 

klaptan 

 

 

mavi 

 

 

mor 

 

ZEMĠN 

ATKI  X         

ÇÖZGÜ   X          

 

MOTĠF 

ATKI        X   

ÇÖZGÜ           

 

TABLO 3:BİR NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI 

 MOTİF ÖZELLİKLERİ 

ENV. 

NO:3253 

 

 

MEYVE 

 

ÇĠÇEK 

 

DAL 

 

YAPRAK 

 

GEOMET. 

 

YAZI 

 

AY 

YILDIZ 

ZEMĠN 

 

       

       

MOTĠF       X 
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19.Yüzyıla ait olan, envanter numarası 3251 olan Selimiye kumaĢının 

boyutları 41X29.5 cm olup, 5 adet parçanın dikilerek astarlanması ile 

oluĢturulmuĢtur. Desen olarak kıvrımlı dal motifi 2 yollu tekrarlarla kullanılmıĢtır.  

Birinci yolun içi klaptanlarla doldurulan bordürlü, ikinci yol  kıvrımlı dal üzerinde  

devam eden çiçek ve yapraklar ile devam etmektedir. Renk seçimleri çözgü ipliği 

somon, atkı ipliği somon ve atkı takviye ipliği açık haki, pembe, mavi, siyah ve 

kreatin sarı(klaptan) seçilmiĢtir. KumaĢ genel olarak soluk görünmektedir ve kumaĢ 

deseninde yollar dikiĢlerden dolayı düz durmamaktadır.KumaĢın nerede dokunduğu, 

kime ait olduğu ve kullanım amacının ne olduğu bilgisi mevcut değildir. (KumaĢ 

No:2, Fotoğraf No: 24, 25, 26, 27) 

 

KUMAġ NO:    2 

ENVANTER NO:   3251 

ADI:     Selimiye Ġpekli KumaĢ 

BOYUTU:    41x29.5 cm 

DÖNEMĠ :    19. yüzyıl  

BULUNDUĞU YER:   Yıldız Sarayı ġehir Müzesi 

ELDE EDĠLĠġ ġEKLĠ:   BağıĢ 

KUMAġIN NĠTELĠKLERĠ:  5 parça astarlanarak dikilmiĢtir. 

RENK ÖZELLĠKLERĠ:         Somon, siyah, krem, mavi, açık haki, pembe 

 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ:  Ġpek, klaptan 

 

KUMAġIN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ:                            : 

 

 

 

 

 

 

 

MOTĠF VE KOMPOZĠSYON  

ÖZELLĠKLERĠ: 

 

 

 

 
Fotoğraf  No24: Selimiye ipekli kumaĢ(KumaĢ Numarası 2) 

(  GülĢen ġ. Berber 2013) 

 

Her iki yolda boyuna yollu, kıvrımlı dal motifleri 

üzerinde devam eden çiçek ve yaprak ile 

desenlendirilmiĢtir. Bir sıra dal motifi bordürsüz 

iken diğer dal motifi klaptanlarla bordürlenmiĢtir. 

KumaĢ, somon çözgü ve somon atkı ile bezayağı 

zemin   üzerine, sarı  klaptan, açık haki, pembe, 

mavi, siyah ipliklerle atkı takviyeleri ile 

dokunmuĢtur. KumaĢ iki ana yolun tekrarlarından 

oluĢmaktadır. Yollardan biri 2.5 cm, diğeri 2 

cm‟dir. Cm ye düĢen çözgü iplik sayısı 33, atkı 

iplik sayısı 24, takviye atkısı iplik sayısı 22‟dir. 
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Fotoğraf No: 25 Selimiye ipekli kumaĢ'ın büyüteç altında görünümü (KumaĢ Numarası 2) 

( Ebru Baytok Keskin, 2013) 

 

 

 
 

Fotoğraf No: 26 Selimiye ipekli kumaĢ'ın detayı (KumaĢ Numarası 2) 

(Ebru Baytok Keskin, 2013) 
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Fotoğraf No: 27 Selimiye ipekli kumaĢ'ın ölçümü sırasındaki görünümü(KumaĢ Numarası 2) 

( Ebru Baytok Keskin, 2013) 
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TABLO 4:  İKİ NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MALZEME ÖZELLİKLERİ 

 

 

ENVANTER NO: 3251 
 

ATKI  

TEL 

SAYISI (cm) 

 

ÇÖZGÜ  

TEL  

SAYISI (cm) 

 

ZEMĠN  

 

 

          24  

 

 

         33 

 

MOTĠF  

          22 

 

 

TABLO 5:  İKİ NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

RENK ÖZELLİKLERİ 

 

ENVANTER 

NO: 3251 

 

 

kır. 

 

 

noh. 

 

 

som. 

 

 

yeĢ. 

 

 

siy. 

 

 

krem 

 

 

pem. 

 

 

sarı 

klaptan 

 

 

mavi 

 

 

a.haki 

 

ZEMĠN 

ATKI   X        

ÇÖZGÜ   X        

 

MOTĠF 

ATKI   X  X X   X X 

ÇÖZGÜ           

 

TABLO 6:  İKİ NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MOTİF ÖZELLİKLERİ 

ENV. 

NO:3251 

 

 

MEYVE 

 

ÇĠÇEK 

 

DAL 

 

YAPRAK 

 

GEOMET. 

 

YAZI 

 

AY 

YILDIZ 

ZEMĠN 

 

       

       

MOTĠF  X X X    
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19.Yüzyıla ait olan, envanter numarası 3255 olan Selimiye kumaĢının 

boyutları 54X37 cm olup, kenarları düzgün olmayan Selimiye kumaĢ parçasıdır.  

Desen olarak soyutlanmıĢ stilize karanfil motifi kullanılmıĢtır.  Stilize karanfil 

motifine eĢlik eden kare ve daire formuna yerleĢtirilen çiçek formları mevcuttur. Bu 

formlar ve stilize karanfil motifi kaydırmalı eksen düzeniyle yerleĢtirilmiĢtir.  Renk 

seçimleri çözgü ipliği mavi, atkı ipliği krem ve atkı takviye ipliği kreatin 

sarı(klaptan) seçilmiĢtir. KumaĢın renkleri soluk ve ara ara zarar görmüĢtür.KumaĢın 

nerede dokunduğu, kime ait olduğu ve kullanım amacının ne olduğu bilgisi mevcut 

değildir. (KumaĢ No:3, Fotoğraf No: 28, 29, 30, 31) 

 

KUMAġ NO:   3 

ENVANTER NO:  3255 

ADI:     Selimiye Ġpekli KumaĢ 

BOYUTU:   54x37 cm 

DÖNEMĠ:   19. yüzyıl  

BULUNDUĞU YER:  Yıldız Sarayı ġehir Müzesi 

ELDE EDĠLĠġ ġEKLĠ:           BağıĢ 

KUMAġIN NĠTELĠKLERĠ: Kenarları düzgün olmayan Selimiye kumaĢ parçası 

RENK ÖZELLĠKLERĠ:    Kırmızı, nohudi, sarı 

 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ: Ġpek, klaptan 

 

KUMAġIN TEKNĠK  

ÖZELLĠKLERĠ:                            

 

 

 

 
MOTĠF VE KOMPOZĠSYON  

ÖZELLĠKLERĠ: 

 

  
 

 

Fotoğraf No:28, Selimiye Ġpekli KumaĢ(KumaĢ Numarası 3) 

(Ebru Baytok Keskin, 2013) 

Stilize edilmiĢ karanfil motifi kaydırmalı eksen üzerinde 

yerleĢtirilmiĢtir. 

KumaĢ, mavi çözgü ve krem atkı ile bezayağı zemin   

üzerine, sarı  kalptan, kahve, mavi ipliklerle atkı takviyeleri 

ile dokunmuĢtur. Her bir motif 3.5x3 cm'lik alana 

yerleĢtirilmiĢtir . Cm‟ye düĢen çözgü iplik sayısı 33, atkı 

iplik sayısı 17, takviye atkısı iplik sayısı 17‟dir. 
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Fotoğraf No: 29 Selimiye ipekli kumaĢ'ın büyüteç altında görünümü (KumaĢ Numarası 3) 

(Ebru Baytok Keskin, 2013) 

 

 

 

 
 

Fotoğraf No: 30 Selimiye ipekli kumaĢ'ın detayı (KumaĢ Numarası 3) 
( Ebru Baytok Keskin, 2013) 
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Fotoğraf 31: Selimiye ipekli kumaĢ'ın ölçümü sırasındaki görünümü (KumaĢ Numarası 3) 

(Ebru Baytok Keskin, 2013) 
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TABLO 7:  ÜÇ NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MALZEME ÖZELLİKLERİ 

 

ENVANTER NO: 3255 
 

ATKI  

TEL 

SAYISI (cm) 

 

ÇÖZGÜ  

TEL  

SAYISI (cm) 

 

ZEMĠN  

 

 

          17  

 

 

         45 

 

MOTĠF  

          17 

 

 

TABLO 8:  ÜÇ NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

RENK ÖZELLİKLERİ 

 

ENVANTER 

NO: 3255 

 

 

kır. 

 

 

noh. 

 

 

som. 

 

 

yeĢ. 

 

 

kah. 

 

 

krem 

 

 

pem. 

 

 

sarı 

klaptan 

 

 

mavi 

 

 

a.haki 

 

ZEMĠN 

ATKI        X     

ÇÖZGÜ           X  

 

MOTĠF 

ATKI       X   X   X  

ÇÖZGÜ           

 

TABLO 9:  ÜÇ NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MOTİF ÖZELLİKLERİ 

ENV. 

NO:3255 

 

 

MEYVE 

 

ÇĠÇEK 

 

DAL 

 

YAPRAK 

 

GEOMET. 

 

YAZI 

 

AY 

YILDIZ 

ZEMĠN 

 

       

       

MOTĠF      X          X   
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19.Yüzyıla ait olan, envanter numarası 3259 olan Selimiye kumaĢının 

boyutları 34X20 cm olup, 3 parçanın dikilmesiyle oluĢturulmuĢtur.  Desen olarak 

kıvrımlı dal üzerinde devam eden çiçek ve yapraklardan meydana gelmiĢtir. KumaĢ 2 

yol‟un tekrarlarından oluĢan birinci yol kıvrımlı dal motifi üzerinde devam eden 

çiçeklerden oluĢurken, diğer yol klaptanla oluĢturulan bordür içerisinde devam eden 

çiçek ve geometrik formlardan meydana gelmiĢtir.  Renk seçimleri zemini oluĢturan 

çözgü ipliği mavi, atkı ipliği mavi ve deseni meydana getiren atkı takviye ipliği 

krem, yeĢil, sarı kreatin (klaptan) seçilmiĢtir. KumaĢın renkleri  soluk ve ara ara zarar 

görmüĢtür.KumaĢın nerede dokunduğu, kime ait olduğu ve kullanım amacının ne 

olduğu bilgisi mevcut değildir. (KumaĢ No:4, Fotoğraf No: 32, 33, 34, 35) 

KUMAġ NO:    4 
ENVANTER NO:    3259 

ADI:     Selimiye Ġpekli KumaĢ 

BOYUTU:    34x20 cm 

DÖNEMĠ:    19. yüzyıl  

BULUNDUĞU YER:   Yıldız Sarayı ġehir Müzesi 

ELDE EDĠLĠġ ġEKLĠ:    BağıĢ 

KUMAġIN NĠTELĠKLERĠ:               3 Parça olarak dikilmiĢtir. Soluktur. 

RENK ÖZELLĠKLERĠ:   Mavi,  krem, yeĢil, sarıkreatin (klaptan) 

 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ:  Ġpek, klaptan 

 

KUMAġIN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ:                           : 

 

 

 

 

 

MOTĠF VE KOMPOZĠSYON  

ÖZELLĠKLERĠ: 

 

 

 

   

 

 

 
 

Fotoğraf No: 32Selimiye ipekli kumaĢ(KumaĢ Numarası 4) 

( Ebru Baytok Keskin, 2013) 

Boyuna yollu oluĢturulmuĢtur. 2 faklı desenle oluĢan 2 yol‟un 

tekrarlarından meydana gelmiĢtir. Koyu mavi zemin üzerine 

birinci yol 3 cm enindedir ve kıvrımlı dal motifi üzerinde 

devam eden yeĢil ve krem renginde çiçek ve yapraklarla 

oluĢturulmuĢ ve kaydırmalı eksenle devam eden klaptan 

çiçekler mevcuttur. Diğer yol, 2.5 cm klaptan bordür 

içerisinde yeĢil ve krem sıralı çiçeklerden meydana gelmiĢtir.  

KumaĢ, mavi çözgü ve mavi atkı ile bezayağı zemin   üzerine, 

sarı  kalptan, krem, yeĢil renkli ipliklerle atkı takviyeleri ile 

dokunmuĢtur, cm‟ye düĢen çözgü iplik sayısı 33, atkı iplik 

sayısı 17, takviye atkısı iplik sayısı 17‟dir. 
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Fotoğraf No: 33 Selimiye ipekli kumaĢ‟ın büyüteç altında görünümü(KumaĢ Numarası 4) 

( Ebru Baytok Keskin, 2013) 

 

 
Fotoğraf No: 34 Selimiye ipekli kumaĢ detayı (KumaĢ Numarası 4) 

( GülĢen ġ. Berber, 2013) 
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Fotoğraf No: 35  Selimiye ipekli kumaĢ‟ın ölçümü sırasındaki görünümü(KumaĢ Numarası 4) 

( Ebru Baytok Keskin, 2013 ) 
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TABLO 10:DÖRT  NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MALZEME ÖZELLİKLERİ  

 

ENVANTER NO: 3259 
 

ATKI  

TEL 

SAYISI (cm) 

 

ÇÖZGÜ  

TEL  

SAYISI (cm) 

 

ZEMĠN  

 

 

          14  

 

 

         40 

 

MOTĠF  

          14 

 

 

TABLO 11:  DÖRT NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

RENK ÖZELLİKLERİ 

 

ENVANTER 

NO: 3259 

 

 

kır. 

 

 

noh. 

 

 

Som. 

 

 

yeĢ. 

 

 

kah. 

 

 

krem 

 

 

pem. 

 

 

sarı 

klaptan 

 

 

mavi 

 

 

a.haki 

 

ZEMĠN 

ATKI           X  

ÇÖZGÜ           X  

 

MOTĠF 

ATKI    X  X     

ÇÖZGÜ           

 

TABLO 12:  DÖRT NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MOTİF ÖZELLİKLERİ 

ENV. 

NO:3259 

 

 

MEYVE 

 

ÇĠÇEK 

 

DAL 

 

YAPRAK 

 

GEOMET. 

 

YAZI 

 

AY 

YILDIZ 

ZEMĠN 

 

       

       

        

MOTĠF      X X  X   
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19.Yüzyıla ait olan, envanter numarası 3249 olan Selimiye kumaĢının boyutları 

38X26 cm olup, 4 parçanın dikilmesiyle oluĢturulmuĢtur.  Desen olarak kıvrımlı dal 

motiflerine eklenen çiçek ve yaprakların sıralanmasından gelmiĢtir. Renk seçimleri 

zemini oluĢturan çözgü ipliği nohudi, atkı ipliği nohudi ve deseni meydana getiren 

atkı takviye ipliği mavi, yeĢil, somon,  sarı kreatin (klaptan) ve siyah seçilmiĢtir. 

KumaĢın renkleri soluk ve ara ara zarar görmüĢtür. KumaĢın nerede dokunduğu, 

kime ait olduğu ve kullanım amacının ne olduğu bilgisi mevcut değildir. (KumaĢ 

No:5, Fotoğraf No: 36, 37, 38, 39) 

 

KUMAġ NO:    5 

ENVANTER NO:   3249 

ADI:     Selimiye Ġpekli KumaĢ 

BOYUTU:    38x26 cm 

DÖNEMĠ:    19. yüzyıl  

BULUNDUĞU YER:   Yıldız Sarayı ġehir Müzesi 

ELDE EDĠLĠġ ġEKLĠ:   BağıĢ 

KUMAġIN NĠTELĠKLERĠ:                4 Parçanın dikilmesiyle oluĢturulmuĢtur. Renkleri 

solgundur. 

RENK ÖZELLĠKLERĠ:   Nohudi, mavi, yeĢil, somon, siyah, krealtın sarısı(klaptan) 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ:             Ġpek, klaptan 

KUMAġIN TEKNĠK NĠTELĠKLERĠ: 

 

 

 

 

MOTĠF ÖZELLĠKLERĠ: 

 

 

 

 

 
 

Fotoğraf No: 36Selimiye ipekli kumaĢ(KumaĢ Numarası 5) 

( Ebru Baytok Keskin, 2013) 

KumaĢ nohudi çözgü ve nohudi atkı ile bezayağı zemin üzerine, 

siyah, yeĢil, mavi, somon, klaptan renk ipliklerle atkı takviyeleri 

yerleĢtirilmiĢtir. Cm‟ye düĢen çözgü iplik sayısı 30,  Cm‟ye düĢen 

atkı iplik sayısı 17, atkı takviye iplik sayısı 17‟dir. 

Boyuna yollu 9 cm‟lik çiçek ve kıvrımlı yaprak motifinden 

oluĢturulmuĢtur. Yaprak ve çiçek desenleri siyah kontürlerle 

oluĢturulmuĢ, içi klaptanlarla doldurulmuĢtur. Kıvrımlı yaprak 

motifine mavi, yeĢil ve somon renkte yaprak demeti eklenerek 

oluĢturulmuĢtur.  
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Fotoğraf No: 37Selimiye ipekli kumaĢ‟ın büyüteç altında görünümü(KumaĢ Numarası 5) 

(Ebru Baytok Keskin, 2013) 

 

 

 
Fotoğraf No: 38 Selimiye ipekli kumaĢ‟ın detayı(KumaĢ Numarası 5) 

( Ebru Baytok Keskin, 2013) 
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Fotoğraf No: 39 Selimiye ipekli kumaĢ‟ın ölçümü sırasındaki görünümü(KumaĢ Numarası 5) 

( Ebru Baytok Keskin, 2013) 
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TABLO 13:  BEŞ NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MALZEME ÖZELLİKLERİ  

 

ENVANTER NO: 3249 
 

ATKI  

TEL 

SAYISI (cm) 

 

ÇÖZGÜ  

TEL  

SAYISI (cm) 

 

ZEMĠN  

 

 

          17  

 

 

         30 

 

MOTĠF  

          17 

 

 

 

TABLO 14:  BEŞ NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

RENK ÖZELLİKLERİ 

 

ENVANTER 

NO: 3249 

 

 

kır. 

 

 

noh. 

 

 

som. 

 

 

yeĢ. 

 

 

siy. 

 

 

krem 

 

 

pem. 

 

 

sarı 

klaptan 

 

 

mavi 

 

 

a.haki 

 

ZEMĠN 

ATKI    X         

ÇÖZGÜ  X         

 

MOTĠF 

ATKI   X X   X   X   X  

ÇÖZGÜ           

 

TABLO 15:  BEŞ NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MOTİF ÖZELLİKLERİ  

ENV. 

NO:3249 

 

 

MEYVE 

 

ÇĠÇEK 

 

DAL 

 

YAPRAK 

 

GEOMET. 

 

YAZI 

 

AY 

YILDIZ 

ZEMĠN 

 

       

       

MOTĠF      X X X    
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19.Yüzyıla ait olan, envanter numarası 3257 olan Selimiye kumaĢının 

boyutları 27X37 cm olup, 2 parçanın dikilmesiyle oluĢturulmuĢtur.  Desen olarak 

oluĢturulan çiçek buketi serpme halinde yerleĢtirilmiĢtir. Renk seçimleri zemini 

oluĢturan çözgü ipliği nohudi, atkı ipliği nohudi ve deseni meydana getiren atkı 

takviye ipliği yeĢil, kahve, turuncu, somon,açık haki, sarı kreatin (klaptan) 

seçilmiĢtir. KumaĢın rengi ara ara  soluk ve zarar görmüĢtür.KumaĢın nerede 

dokunduğu, kime ait olduğu ve kullanım amacının ne olduğu bilgisi mevcut değildir. 

(KumaĢ No:6, Fotoğraf No: 40, 41, 42, 43) 

KUMAġ NO:    6 

ENVANTER NO:   3257 

ADI:     Selimiye Ġpekli KumaĢ 

BOYUTU:    27x37 cm 

DÖNEMĠ:    19. yüzyıl  

BULUNDUĞU YER:   Yıldız Sarayı ġehir Müzesi 

ELDE EDĠLĠġ ġEKLĠ:   BağıĢ 

KUMAġIN NĠTELĠKLERĠ:                        2 Parça dikilerek (13 ve 14cm‟lik) oluĢturulmuĢtur.  

RENK ÖZELLĠKLERĠ:         Nohudi, somon, yeĢil, siyah, kahve, turuncu, açık haki, 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ:                    Ġpek, klaptan 

 KUMAġIN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ:     

 

 

 

 

 

MOTĠF  VE KOMPOZĠSYON 

ÖZELLĠKRĠ: 

 

 

 
 

Fotoğraf No: 40Selimiye ipekli kumaĢ(KumaĢ Numarası 6 

( GülĢen ġ. Berber,2013) 

 

KumaĢ nohudi çözgü ve nohudi atkı ile bezayağı 

oluĢturulmuĢ  zemin üzerine, atkı takviyeler somon, 

kahve, turuncu çiçekler ve yeĢil yaprak ve siyah kontür 

ile desenlendirilmiĢtir. Cm‟ye düĢen çözgü iplik  sayısı 

33, atkı iplik sayısı 28, atkı takviye iplik sayısı 23‟dür. 

2.5x4 cm boyutunda oluĢturulan minik çiçek buketi motifi 

kaydırmalı eksen düzeninde yerleĢtirilmiĢtir. Nohudi 

bezayağı zemin üzerinde  
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Fotoğraf No: 41Selimiye ipekli kumaĢ‟ın büyüteç altında görünümü(KumaĢ Numarası 6) 

(Ebru Baytok Keskin,2013) 

 

 
 

Fotoğraf No: 42Selimiye ipekli kumaĢ‟ın detayı(KumaĢ Numarası 6) 

(GülĢen ġ. Berber,2013) 
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Fotoğraf No: 43Selimiye ipekli kumaĢ‟ın ölçümü sırasındaki görünümü(KumaĢ Numarası 6) 

( GülĢen ġefika Berber, 2013) 
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TABLO 16:  ALTI NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MALZEME ÖZELLİKLERİ  

 

ENVANTER NO: 3257 
 

ATKI  

TEL 

SAYISI (cm) 

 

ÇÖZGÜ  

TEL  

SAYISI (cm) 

 

ZEMĠN  

 

 

          28  

 

 

         33 

 

MOTĠF  

          23 

 

 

TABLO 17:  ALTI NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

RENK ÇİZELGESİ 

 

ENVANTER 

NO: 3257 

 

 

kır. 

 

 

noh. 

 

 

Som. 

 

 

yeĢ. 

 

 

siy. 

 

 

kah. 

 

 

tur. 

 

 

sarı 

klaptan 

 

 

a.haki 

 

ZEMĠN 

ATKI    X        

ÇÖZGÜ  X        

 

MOTĠF 

ATKI   X X   X X X X X 

ÇÖZGÜ          

 

TABLO 18:  ALTI NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MOTİF ÖZELLİKLERİ 

ENV. 

NO:3257 

 

 

MEYVE 

 

ÇĠÇEK 

 

DAL 

 

YAPRAK 

 

GEOMET. 

 

YAZI 

 

AY 

YILDIZ 

ZEMĠN 

 

       

       

MOTĠF      X  X    
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19.yüzyıla ait olan, envanter numarası 3258 olan Selimiye kumaĢının 

boyutları 27X36 cm olup, 5 parçanın dikilmesiyle oluĢturulmuĢtur.  Desen olarak 

kıvrımlı dal üzerinde devam eden çiçek ve yapraklardan meydana gelmiĢtir. Renk 

seçimleri zemini oluĢturan çözgü ipliği kahve, atkı ipliği kahve ve deseni meydana 

getiren atkı takviyeleri siyah ve sarı kreatin (klaptan) seçilmiĢtir. KumaĢın renkleri  

soluk ve ara ara zarar görmüĢtür. KumaĢın nerede dokunduğu, kime ait olduğu ve 

kullanım amacının ne olduğu bilgisi mevcut değildir.(KumaĢ No:7, Fotoğraf No: 44, 

45, 46, 47) 

 

KUMAġ NO:    7 

ENVANTER NO:   3258 

ADI:     Selimiye Ġpekli KumaĢ 

BOYUTU:    27x36 cm 

DÖNEMĠ:    19. yüzyıl  

BULUNDUĞU YER:       Yıldız Sarayı ġehir Müzesi 

ELDE EDĠLĠġ ġEKLĠ:   BağıĢ 

KUMAġIN NĠTELĠKLERĠ:         5 parça kumaĢın dikilmesiyle oluĢturulmuĢtur.  

RENK ÖZELLĠKLERĠ:   Kahve, siyah, krealtın sarısı( klaptan) 

MALZEME ÖZELLĠKLERĠ:  Ġpek, klaptan 

KUMAġIN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ: 

 

 

 

 

MOTĠF  VE KOMPOZĠSYON  

ÖZELLĠKLERĠ: 

 

 
Fotoğraf No: 44Selimiye ipekli kumaĢ(KumaĢ Numarası 7) 

( Ebru Baytok Keskin, 2013) 

KumaĢ kahve çözgü ve kahve atkı ile bezayağı zemin 

üzerinde, klaptan ve siyah atkı takviyeleri ile 

desenlendirilmiĢtir. Cm‟deki çözgü ipliği sayısı 28, atkı ipliği 

sayısı 17 ve atkı takviye iplik sayısı 14‟dür. 

Boyuna yollu 5 cm eninde dikey dalgalı dal üzerinde 

minik çiçek ve yaprak motifleri yerleĢtirilmiĢtir.  
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Fotoğraf No: 45 Selimiye ipekli kumaĢ‟ın büyüteç altında görünümü(KumaĢ Numarası 7) 

( Ebru Baytok Keskin, 2013 ) 

 

 
 

Fotoğraf No: 46 Selimiye ipekli kumaĢ‟ın detayı (KumaĢ Numarası 7) 

(Ebru Baytok Keskin, 2013) 
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Fotoğraf No: 47Selimiye ipekli kumaĢ‟ın ölçümü sırasındaki görünümü (KumaĢ Numarası 7) 

( GülĢen ġ. Berber, 2013) 
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TABLO 19:  YEDİ NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MALZEME ÖZELLİKLERİ  

 

ENVANTER NO: 3258 
 

ATKI  

TEL 

SAYISI (cm) 

 

ÇÖZGÜ  

TEL  

SAYISI (cm) 

 

ZEMĠN  

 

 

          17 

 

 

        28 

 

MOTĠF  

          14 

 

 

TABLO 20:  YEDİ NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

RENK ÖZELLİKLERİ 

 

ENVANTER 

NO: 3258 

 

 

kır. 

 

 

noh. 

 

 

Som. 

 

 

yeĢ. 

 

 

siy. 

 

 

Kah. 

 

 

krem 

 

 

sarı 

klaptan 

 

 

kah. 

 

 

a.haki 

 

ZEMĠN 

ATKI         X     

ÇÖZGÜ       X     

 

MOTĠF 

ATKI       X   X   

ÇÖZGÜ           

 

 

TABLO 21:  YEDİ NUMARALI SELİMİYE İPEKLİ KUMAŞI  

MOTİF ÖZELLİKLERİ 

ENV. 

NO:3258 

 

 

MEYVE 

 

ÇĠÇEK 

 

DAL 

 

YAPRAK 

 

GEOMET. 

 

YAZI 

 

AY 

YILDIZ 

ZEMĠN 

 

       

       

MOTĠF      X X X    
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3. BÖLÜM 

SELİMİYE KUMAŞI ÇIKIŞLI TASARIMLAR VE ÖRNEK ÜRETİM 

 

3.1.Osmanlı Kumaş Sanatında Tasarım ve Önemi 

 

Osmanlığı imparatorluğunun kuruluĢunun 13. yüzyıl sonu, 14. yüzyıl baĢı 

olduğu düĢünülürse klâsik döneme gelinceye kadar bazı aĢamalardan geçtiği açıktır. 

Bir taraftan Anadolu Selçuklulardan etkilenmiĢ, diğer taraftan Doğu ile Batı„yı 

bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunduğundan her iki kültürle de temas içinde 

olmuĢtur. Ayrıca Hint ve Ġran sanatlarının Osmanlı sanatı üzerindeki etkileri çok 

belirgindir. O kadar ki, baĢlangıçta Türk desenleriyle Ġran desenlerini ayırmak 

güçtür. Ancak Osmanlılar Ġstanbul'u baĢkent yapıp, tamamen yerleĢtikten sonra 

saraya bağlı nakkaĢhane ve diğer atölyelerin çalıĢmaları ile 16. yüzyılda gerçek 

kimliğine kavuĢmuĢtur. Osmanlı dokumacılığı 16. yüzyılda gerek teknik, gerek 

malzeme ve iĢçilik gerek desen bakımından doruk noktasına ulaĢmıĢtır. BaĢka bir 

ifadeyle, Osmanlı Ġmparatorluğu bünyesinde bütün bu etkilerin sentezini yaparak 16. 

yüzyılda kendine özgü sanatını yaratmıĢtır. 

 

Osmanlı döneminde; halkın giyim ve yaĢam tarzından tamamen farklı 

konumda olan padiĢah, hanedan ile saray mensuplarının giyimleri için özel olarak 

dokutulan kumaĢlara "Saray kumaĢları" denmiĢtir. Saraya ait kumaĢlar gerek 

süslemeleri, gerekse kullanılan malzemenin zenginliği bakımından diğerlerinden 

üstün olmuĢtur. PadiĢah ile tüm saraylı giyimlerinin belli kurallara bağlı kalması 

nedeniyle, özellikle padiĢahın günlük kıyafetlerinde, tören elbiselerinde kumaĢ 

cinsine ve desenlerine büyük önem verilmesi, dokumacılığın ve saray tezgâhlarının 

geliĢmesinde önemli rol oynamıĢtır. Ġmparatorluk büyüdükçe de üretim çeĢitlenmiĢ 

ve zenginleĢmiĢtir. 

 

Sarayın sanatla ilgili teĢkilatlanmasının temelini oluĢturan, Osmanlı sanat 

üsluplarının belirlenmesinde etkili olan “Ehl-i Hiref” adı verilen bir örgüt mevcuttur. 

Ehl-i Hiref‟in faaliyetlerine ilk olarak ne zaman baĢladığı bilinmemekle birlikte, 

Süleyman Kırımtayf‟ın “Osmanlı Sarayı ve Sanatçıları” kitabında,  “Osmanlı‟da 

oluĢmuĢ olan NakkaĢhane kavramı Fatih Sultan Mehmet ile baĢlamıĢtır. Bu dönemde 
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sanatçılar kendi halinde çalıĢmak yerine Osmanlı‟nın kendi bünyesinde oluĢan Ehl-i 

Hıref adı verilen bir esnaf sistemine bağlı çalıĢmıĢlardır. Ehl-i Hıref örgütü sarayda 

bir grup sanatçı topluluğunun adı olup sanatçıları tek bir çatı altında toplayarak belli 

bir sistem oluĢturmuĢ, saray ve devletin her türlü ihtiyacını karĢılamıĢtır”
24

. 

 

 Edirne Sarayı‟nda da benzeri bir örgütün bulunduğu anlaĢılmaktadır. Ehl-i 

hıref örgütü, Topkapı Sarayı‟nda,15. yüzyıl sonlarında Sultan II. Beyazıd döneminde 

teĢkilatlanmasını tamamlamıĢtır. Sarayın, saray sanatının varlığını nasıl sürdürdüğü 

ile ilgili olarak Yine Süleyman Kırımtayf‟ın aynı adlı kitabında  “Bir yandan iĢ 

teĢkilatındaki Ehl-i Hiref olarak bilinen esnaflara görevler vermiĢ, diğer yandan 

devlet atölyelerine, Ġznik, Kütahya‟daki imalathanelere ve baĢta Ġstanbul, Bursa 

olmak üzere, piyasaya emirler doğrultusunda sipariĢler vererek, talep ettiği sanat 

eserlerini emrindeki sanatçıların ve NakkaĢhanenin formüle ettiği modellere ve 

desenlere göre üretilmesini sağlamıĢtır. Osmanlı Sarayı bu Ģekilde imparatorluk 

içinde belirgin yöresel farklılıklar göstermeyen bir üslup birliği yaratmıĢ ve kendine 

özgü sanat anlayıĢını da ortaya koymuĢtur”.
25

olarak bahsedilir. 

 

Saray, saray sanatının varlığını iki Ģekilde yürütmüĢtür. Bir yandan iĢ 

teĢkilatındaki Ehl-i Hiref olarak bilinen esnaflara görev vermiĢ, diğer yandan devlet 

atölyelerine, Ġznik, Kütahya‟daki imalathanelere ve baĢta Ġstanbul, Bursa olmak 

üzere, piyasaya emirler doğrultusunda sipariĢler vererek, talep ettiği sanat eserlerini 

emrindeki sanatçıların ve nakkaĢhane'nin formüle ettiği modellere ve desenlere göre 

üretilmesini sağlamıĢtır.
26

 Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun sanat ve zanaat kurumlarını 

Bahattin Yaman; Osmanlı Saray Sanatkârları adlı kitabında Ģu Ģekilde ayırmıĢtır. 

Temelde üç alanda görmek mümkündür. Bunlar; saray sanat teĢkilatı ( Saray Ehl-i 

Hıref), yeniçeri sanat teĢkilatı ( Yeniçeri Ehl-i Hıref) ve serbest sanat meslek 

teĢkilatlarıdır.  

 

“Yeniçeri ehl-i hıref ve serbest sanat kurumlarının ürettikleri eşyalar daha çok ihtiyacın 

karşılanmasına yönelik olduğundan, bu kurumlara zanaat teşkilatları gözüyle bakmak uygun 

                                                           
24

Süleyman Kırımtayf, Osmanlı Sarayı ve Sanatçılar, Ege Yayınları, Ġstanbul 2000, 60 s. 
25

Y.a.g.e. s.54 
26

Y.a.g.e. s.60 
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olacaktır”.
27

 “Şu halde saray ehl-i hıref, padişah ve saray görevlileri; devletin ileri gelenleri için 

gerekli olan mekânların düzenlenmesi; başlık, kürk, ayakkabı gibi giyim kuşam; kılıç, kalkan, ok, yay 

gibi silah; kitap, mürekkep, cild gibi kültürel ihtiyaçların karşılanması gibi amaçlara yönelik 

faaliyette bulunan teşkilattır.”
28

 “Ehl-i hiref kurumu kendi içinde çalışma alanlarına göre birçok 

bölüklere ayrılmıştır. Ehl-i hiref teşkilatında kumaş bölükleri sayıca oldukça zengindir. Bunlar iplik 

yapanlar, kumaş dokuyanlar, elbise yapanlar, ipek dokuyanlar, kadife dokuyanlar, aba dokuyanlar ve 

altın ipliklerle tören kaftanları, mendil, şase, taht yastıkları, çanak örtüleri, yapan zerduzlardır. 

Ayrıca bu alanda birde cemaat-i nakş-i bendi denilen kumaş deseni yapan desinatörler vardır. Bu 

sanatçılar, nakkaşhane sanatçıları ve dokumacılar arasındaki işbirliği konusunda köprü vazifesi 

görmüşlerdir. Nakkaşhanede oluşturulan temaların üzerinde yeniden çalışarak onları tekstil üzerinde 

yeniden tekstil için uygun hale getirmişlerdir”
29

 

 

Dokumaya gitmeden önce bütün kumaĢların desenleri NakkaĢhane adı verilen 

(bugünün desen hazırlama büroları) 15. yy‟da görülmeye baĢlamıĢ ve 18. yy 

baĢlarına kadar varlığını sürdürmeyi baĢaran padiĢahların korumasında kurulan 

sanatçı atölyelerinde yapılmaktaydı. “NakkaĢhaneler en parlak dönemlerini 16. yy‟da 

yaĢamıĢtır. Klasik dönem olarak bilinen, geçiĢ evresi olarak düĢünülen bu dönemde 

sarayın talepleri artmıĢ ve sanata daha çok değer verilmiĢtir. Eserlerin sayısı 

bakımından en verimli döneme girilmiĢ”
30

. Fatih Sultan Mehmet sanatçı atölyesi 

geleneğini saraya taĢıyan ilk Osmanlı padiĢahıdır. NakkaĢ ve nakkaĢhane terimleri 

ilk onun döneminde ortaya çıkmıĢtır. Aynı dönemde nakkaĢhanelerin yönetiminde 

bulunan Baba NakkaĢ, Sinan Bey, Mehmet Siyah Kalem öne çıkan isimlerdir.  

 

 Banu Mahir’in Osmanlı Minyatür Sanatı adlı kitabında “Nakkaşbaşı resmi yapanlar, sonra 

belli işleri öğrencileri veya yardımcılarına bölüştürürdü. Böylelikle de Nakkaş başı kendi estetik 

tercihlerini çalışma esnasında alan diğer sanatçılara da empoze etmiş olurdu. Nakkaşların yaptıkları 

işler bununla da sınırlı değildi. Osmanlıların eline hediye veya ganimet gibi çeşitli yollarla geçen ve 

zaman içerisinde yıpranan yazma eserleri onarmak ya da eksik bırakılmış yazmaları tamamlamak, 

geçmişin usta hattatlarının yazdığı ve harap durumda olan Kuran nüshalarının eksik olan 

kısımlarının yazılması, tezhiplenip ciltlenmesi, tuğraların süslenmesi, imparatorluk kütüphaneleri için 

                                                           
27

Bahattin Yaman; Osmanlı Saray Sanatkârları, 18. Yüzyılda Ehl-Ġ Hıref, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, Ġstanbul 2008, 5-6 s. 
28

Y.a.g.e. s.10 
29

 KIRIMTAYF, a.g.e., 55 s. 

 
30

 Metin AND, Osmanlı Tasvir sanatları:1 Minyatür, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, Ġstanbul, 2002, 

109 s. 
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albümlerin toplanması, duvar resimlerinin yapılması, metal, kumaş, halı, çini, seramik için yapılan 

desenlerin hazırlanması ve yapılması da nakkaşların görevleri içindeydi”
31

 

 

NakkaĢhanelerin çalıĢma sistemlerini Demet Ulusoy‟un Bilge dergisinde yer 

alan Osmanlı döneminde ressamlar, nakkaĢlar adlı yazısında “Çırak, kalfa, usta 

iliĢkisi içinde olan çalıĢmalar ortak bir Ģekilde sürdürülüyor bir eserin üzerinde bazen 

kırk sanatçının bile çalıĢtığı görülüyordu. Bu nedenle bazı eserlere sanatçıların 

namına baĢ usta imza atıyordu. Eserlerde sanatçıların imzalarının bulunmamasının 

nedenlerinden biri budur. ġekil 5‟te Levni‟nin NakkaĢhane Minyatürü adlı eserinde 

NakkaĢhane‟nin çalıĢanları görülmektedir.  

 

 

ġekil 5: NakkaĢhane Minyatürü-Levni 

(Kaynak: PERKER, 2008; 760) 

 

                                                           
31

 Banu MAHĠR, Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınevi, Ġstanbul, 2004, 21 s. 
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Nevber Gürsu‟nun Türk Dokumacılık Sanatı adlı kitabının 179. sayfasında, TSM 

arĢivlerinde kumaĢ sanatının nasıl iĢlediği ile ilgili belgeler mevcuttur. Bunlar; Ehl-i 

Hiref defterlerinde saray atölyesine bağlı çalıĢan usta ve çıraklar ve aldıkları maaĢlar 

kaydedilmiĢtir, Kanunnameler; kumaĢların nitelikleri ve özelliklerini içeren bilgiler 

mevcuttur, kumaĢ listeleri; kumaĢ adları, tereke defterleri; dönemlerin kumaĢ 

isimleri, Ġnam defterleri; saray sanatçılarının bayram ve özel günlerde padiĢaha 

takdim ettikleri hediyeler ve karĢılığında aldıkları hediyelerden, Hediye defterleri; 

Osmanlı Ġmparatorluğunda kumaĢın sosyal, ticari ve siyasi hayattaki önemini 

anlamamızı sağlar Ģeklinde ifade etmiĢtir.  

 

KumaĢ cinsleri gruplandırılarak her bir kumaĢ cinsi için uzmanlaĢılmıĢtır. Bu 

cinsleri ayırmada malzeme ve teknik özellikleri, desen yapıları, renk ve süsleme 

motifleri ayrılmıĢtır. Örneğin bazı motif ve üslupları müĢterek kullanırken, bazıları 

tek bir kumaĢ cinsine özel olabilmektedir. Dokumacılık devlet kontrolünde 

yürütülmekteydi, bunun nedeni devlet hazinesi için önemli bir kaynak olmasıdır. 

Özellikle altınla dokunmuĢ kumaĢlar saray atölyeleri dıĢında dokunmamıĢtır. 

Kalitelerinin kontrolü çıkarılan ferman ve kanunlarla belirlenmiĢtir. 

 

Osmanlı sarayı nakkaĢhane'sinde desenler ve üsluplar yaratılarak, 

oluĢturulmak istenen sanat anlayıĢı, sarayın bütün sanatlarında ortak bir dil 

oluĢmasını sağlamıĢtır. 18. yüzyıla kadar kendi yarattığı üsluplarla çeĢitlenirken 18. 

yüzyılda alıĢılagelmiĢ motif ve üslupların dıĢına çıkılmıĢtır. Osmanlı dokuma kumaĢ 

sanatı motif ve kompozisyon Ģemaları açısından döneminin ekonomik, siyasi, 

kültürel yapısı ve hükümdarına göre Ģekillenen üsluplar ile değiĢim göstermiĢtir. Bu 

üsluplar Celal Esad Arseven‟in “Türk Sanatı” kitabının 83. Sayfasında; 

 

“1. Bursa üslubu (1325-1501): Bursa’nın alınmasından İstanbul’da Beyazıt camiinin 

yapılmasına kadar uzayan devre 

2. Klasik üslup (1501-1616): Beyazıt camiinden Sultan Ahmet Camiinin yapılmasına kadar 

olan devre 

3.  Yenileştirilen klasik üslup (1616-1703): Sultan Ahmet camii ile başlayıp, Sultan Ahmed III 

devrine kadarki devre. 

4.  Lale Devri üslubu (1703-1730): Sultan Ahmed III devri. 
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5. Barok üslup (1703-1808): Sultan Mahmut I ve Selim III devirleri. 

6.  Ampir ve yabancı Rönesans üslubu (1808-1874): Mahmut II ve Abdülmecit I ile başlayıp, 

Abdülaziz saltanatının başına kadar süren devre. 

7. Yeni klasik üslup (1875-1923): Çırağan Sarayı’nın yaptırılmasından Cumhuriyet’e kadar.”
32

 

olan dönemler olarak özetlenmiĢtir.  

 

Bursa üslubu; 16. Yüzyıla kadar süregelen Selçuklu‟dan alınan sanat 

öğelerinin tekrarlarından oluĢmuĢ bir süreçtir, Klasik dönem ise; 17. Yüzyıl baĢına 

kadar süren ve bütün sanat dallarında özellikle de kumaĢ sanatında renk, desen, 

kompozisyon, malzeme ve teknik açıdan en üstün dönemini yaĢamıĢtır. Kanuni 

Sultan Süleyman‟ın hükümdarlığına rastlayan bu dönemde, padiĢahın önderliğinde 

klasik üslubu yaratan saray nakkaĢhanesinin baĢına SernakkaĢ olarak getirilen 3 

önemli nakkaĢ bu üsluba önemli katkılarda bulunmuĢtur. Birincisi,  Saz Yolu 

üslubunu yaratan ġah Kulu, ikincisi, Naturalist Çiçek üslubunu yaratan Kara Memi, 

üçüncüsü ise, gerçekçi çizimleriyle büyük bir hayranlık yaratan Matrahçı Nasuh‟tur. 

Yenileştirilen klasik üslup ise, devletin ekonomik ve iktisadi açıdan zayıflamaya 

baĢladığı, klasik dönemin yeniden yaĢatılmak istendiği fakat bunda baĢarılı 

olunamayan bir dönemdir. Ekonomik ve iktisadi zayıflama bu dönemin kumaĢ 

tasarımına olumsuz etkilediği bir dönem olmuĢtur. Lale devri, Sultan III. Ahmet‟in 

gerilemeye baĢlayan ve hatta duraklama dönemine girilen kumaĢ piyasasını 

canlandırmak amacıyla yaptırdığı çalıĢmaları kapsamaktadır. KumaĢ desenlerinde ve 

tekniklerinde yeniden düzenlemeler yapılmaya baĢlanmıĢtır.  Barok üslup, Sultan I. 

Mahmud‟la baĢlayıp Sultan III. Selim Han‟ın yenilikçi çalıĢmalarına kadar 

sürmüĢtür. Bu dönemde Avrupai etkilerin Türk desen ve teknikleriyle yoğrulduğu 

hatta Türk Rokokosu adı verilen dönemin yaĢandığı süreçtir. Artık büyük ve 

gösteriĢli desenler raflara kaldırılarak küçük çiçek desenleri, geometrik formlar ve 

çubuklu kumaĢların çokça yaĢandığı bir sürece girilmiĢtir. Ampir ve yabancı 

Rönesans üslubu‟nda sanatın bütün kollarında olduğu gibi kumaĢ sanatında da 

Avrupai etkilerin oluĢtuğu yalnızca kumaĢ desenlerinde değil, aynı zamanda da giysi 

formlarında da batı görüntüsünün yakalandığı bir dönem olmuĢtur. Yeni klasik 

üslup, Çırağan Sarayı‟nın yapılması ve Cumhuriyetin kuruluĢunu kapsayan 

dönemdir. KumaĢlar teknik, desen, kompozisyon ve malzeme açısından tamamen 
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batıyı yansıtmıĢ, giyim-kuĢam, Batı modasını takip eden tarzda oluĢmuĢtur. 

Osmanlı‟nın kuruluĢundan Cumhuriyet ilan edilene kadar bu 7 tane üslup 

çerçevesinde kumaĢların tasarımları oluĢturulmuĢtur. Saray ve çevresi yukarıda 

sayılan sanat üsluplarıyla yakınlık göstererek, Osmanlı saraylarında, iç mekânlarda 

ve padiĢah elbiselerinde kullanılan kumaĢlar, yüzyıllar boyunca sultanların 

görkemini yansıtmıĢ, bu sebeple önemli bir iĢ kolu haline gelmiĢtir. Bu üslupları 

yansıtan tasarım tarzları sadece kumaĢlarda kendini göstermeyip, dönemin halı, 

iĢleme, seramik, mozaik veya mimari sanatı gibi sanat dallarında da görülmekteydi.  

 

Osmanlı dokuma kumaĢ sanatında tasarım, yukarıda bahsedilen üsluplardan da 

anlaĢılacağı gibi sarayın istekleri doğrultusunda oluĢturulan sanat anlayıĢıyla 

Ģekillenmekteydi. KumaĢlar, üzerindeki desenler, nakıĢlar, iĢlemeler dönemin 

padiĢahının zevki göz önünde bulundurularak nakkaĢhanelerde oluĢturulmuĢtur. 

NakkaĢhane ise, Selçuklu sanat atölyelerinden ve padiĢahın sefere gittiği ülkelerden 

ganimet olarak getirmiĢ olduğu sanatçılardan kurulmuĢtur. Böylece saray sanatının 

ilk adımları atılmıĢtır.  

 

Osmanlı saray kumaĢlarından yüzyıllar bazında motif, kompozisyon ve renk 

açısından kısaca bahsetmek gerekirse; 

 

XIV. yüzyıl desen açısından değerlendirildiğinde çok büyük motifler tercih 

edilmiĢtir. Renk skalası oldukça dar, fakat canlıdır. Bu dönemin en karakteristik 

motifleri; çınar yaprağı, nar ve kozalaktır. XV. yüzyıl renk skalasının geniĢlemeye 

baĢladığı ve artık daha küçük motiflerin kullanıldığı bir dönemdir. XVI. yüzyıl 

sanatın tüm kollarında canlılığın meydana geldiği ve dolayısıyla dokuma kumaĢ 

sanatının da doruk noktasına geldiği bir dönemdir. Bu dönem Türk kumaĢlarının en 

yüksek devri diyebileceğimiz bir süreçtir. 16. yüzyılın ortalarına doğru 

nakkaĢhanenin baĢına geçen Kara Memi'nin eserlerinde görülmeye baĢlanan lale, 

gül, sümbül, bahar açmıĢ meyve ağaçları, selvi gibi naturalist çiçek desenleri 

Osmanlı sanatının ana teması olmuĢtur. Bu natüralist çiçekler, simetri ve sonsuzluk 

prensibine bağlı kalınarak, belirli kompozisyon Ģemaları içinde uygulanmıĢtır. 

                                                                                                                                                                     
32

Celal Esad ARSEVEN, Türk Sanatı, Cem Yayınevi, Ġstanbul 1973, 83 s. 
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Motifler tek tek kayan eksenler üzerinde yer almakta, dikey olarak uzayan dal 

kıvrımları üzerinde sıralanmakta veya madalyonlar içinde düzenlenmektedirler. XVI. 

yüzyıl Dokuma kumaĢ sanatı; desen çeĢitliliğinin, kumaĢ kalitesinin ve iĢçiliğin en 

iyi örneklerinin olduğu bir dönemdir. Dönemin karakteristik motifleri; benek, bulut, 

yazı, güneĢ, dal, rumi, ay-yıldız, narçiçeği, Ģakayık, lale, karanfil, çintemani‟ dir. 

Renk seçimleri, kırmızı, koyu mavi, beyaz, kırmızı kadife, zümrüt yeĢil, açık mavi, 

sarı, bordo, çok nadir olarak da siyah ve mor kullanılmıĢtır. Ayrıca boyalarda haslık 

derecesi yüksek tutulmuĢtur. Malzeme olarak saf altın ve gümüĢ telin kullanımı 

kumaĢların ağır ve pahalı olmasını sağlayarak değerini arttırmıĢtır. Bu döneme en 

çok damgasını vuran kumaĢlar malzemesi ipek olan kemha, çatma, serenk, seraser, 

zerbaft ve telli hatayi kumaĢlarıdır.   

 

XVI.  yüzyıldaki zenginlik ve görkem XVII. yüzyıl baĢında da devam 

etmiĢtir. XVII. Yy. ilk yarısında önceki yüzyıl üslup ve motifleri daha da çeĢitlilik 

göstererek devam etmiĢtir. XVII. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde sanatın her 

alanında olduğu gibi dokuma sanatında da gerileme ve çöküĢ baĢlamıĢtır. Artık yerli 

üretim zayıflamıĢ her alanda Batı etkisi görülmeye baĢlanmıĢtır. Kullanılan 

malzemenin denetimi sağlanamaz olmuĢ ve kumaĢ kalitesi düĢmüĢtür. XVI. yüzyıla 

damgasını vuran zengin malzemeler, ipek ipliği, altın ve gümüĢ tellerin kalitesi 

düĢmüĢtür. XVII. Yüzyılın ikinci yarısından sonra tamamen Batı etkisiyle motifler 

küçülmüĢ ve yollu kumaĢlar dokunmaya baĢlanmıĢtır. XVII. yüzyılda ise dokuma 

kumaĢlarda kullanılan renkler yediyi geçmez. En sık kullanılan renkler ise kırmızı, 

mavi, yeĢil, sarı ve beyazdır. Bu dönemin sonralarında yüzeyi dolduran çiçek 

buketleri, büyük küçük yelpaze Ģeklini almıĢ karanfiller dikkat çekmektedir.  

 

XVIII. yy‟da ise, XVII. yy. ortalarında baĢlamıĢ olan Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal duruma paralel olarak 

sanatın bütün kollarında gerilemelerin yaĢandığı bir dönemdir. Klasik dönem (16. yy 

ve 17. yy ortasına kadar) olarak adlandırılan süreç tamamlanarak batı etkisinin hakim 

olmaya baĢladığı bir döneme girilmiĢtir. 18.yy.‟da Batılı resim anlayıĢını, 

gelenekselliğe baĢarılı bir biçimde uygulayan Levnî ve Abdullah Buharî bu dönemin 
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öne çıkan sanatçılarıdır. Levnî‟den itibaren boya tabakası incelmiĢ, giderek sulu boya 

veya guaja dönüĢmüĢtür.  

 

 XVIII. yy. la birlikte Avrupa‟yı etkisine alan Barok, Rokoko ve Ampir 

üslubu Osmanlı Sanat‟ında da kendisini göstermeye baĢlamıĢtır.   Desen olarak, 

çiçekli girlantlar, iri akantus yaprakları, meyve dolu sepet ve tabaklar, kurdele ve 

fiyonklar, istiridye kabukları, bereket boynuzları mimariden küçük sanatlara kadar 

tüm sanat dallarında uygulama alanı bulmuĢtur.  “18. Yüzyılın ikinci yarısından sonra diğer 

bütün dekoratif sanatlarda görülen Türk rokokosunun özellikleri, kumaşlarda küçük çiçek buketleri, 

kıvrık daldan çıkan küçük çiçek kompozisyonları olarak karşımıza çıkar”
33

“Bu devrin özelliklerini 

oluşturan küçük serpme buketler, kumaşlarda ya tek olarak veya yollu desen üzerine bir geometrik 

düzende yerleştirilmişlerdir. Osmanlı Saray sanatının özelliği olan üslup birliği, bütün sanat 

kollarında aynı süsleme konularının uygulanmasıyla temin edilmiştir”
34

. 

 

Meyve dolu tabaklar, perspektifin verildiği manzara resimleri, minyatür 

sanatçısı Levnî'nin eserlerinde karĢımıza çıkan eğlence ve giyim-kuĢam biçimini 

yansıtan sahneler dönemin sevilen temalarıdır.(ġekil 6) 

 

 

ġekil 6: ġair Vehbi‟nin Sultan III. Ahmed‟in ġehzadelerinin 1720‟deki sünnet düğününü 

anlatan Surname‟sini süsleyen minyatür 

                                                           
33

 Gürsu, a.g.e. s.139 
34

Öz, a.g.e.,s. 56 
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Kaynak:(http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/168levni_hayati_minyaturleri_ve

_sairligi.html EriĢim Tarihi: 24.04.2013) 

 

 

Bu yüzyılda yabancı kumaĢlar ciddi bir tehlike yaratmıĢ, Avrupa‟dan yeni 

kumaĢlar ithal edilmeye baĢlanmıĢtır.  Türk kumaĢları eski niteliğini kaybetmiĢ, 

motifler yabancı kumaĢların etkisinde kalıp değiĢime uğramıĢtır. Eski Türk 

kumaĢlarında ki çiçek ve meyve motiflerinin yerini fiyonklar, demet halindeki 

çiçekler, ince ve bükümlü dallar almıĢtır. Ayrıca 18. yüzyıl kumaĢları için dönemin 

minyatürlerine baktığımızda desensiz kumaĢlara da rastlamaktayız. TSM‟de PadiĢah 

portreleri albümünde bulunan, 1719 senesinde sünnet düğünü eğlencesi sırasındaki 

yapılmıĢ Sultan III. Ahmet portresi zaman zaman desensiz, düz kumaĢların varlığını 

göstermektedir. (ġekil7) 

 

ġekil 7: Sultan III. Ahmet‟in Levni tarafından yapılan portresi 

Kaynak:(http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/168levni_hayati_minyaturleri_ve_sairligi.

html EriĢim Tarihi: 24.04.2013) 

 

Klasik dönemin çiçek motifleri buket biçiminde düzenlenmiĢ, renk 

tonlamaları ile ıĢık-gölge etkisi verilmiĢtir. Batı ile iliĢkilerin geliĢmesi sonucu 

Avrupa sanatının etkileri görülmeye baĢlamaktadır. Avrupa sanatına ve yaĢam 

http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/168levni_hayati_minyaturleri_ve_sairligi.html
http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/168levni_hayati_minyaturleri_ve_sairligi.html
http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/168levni_hayati_minyaturleri_ve_sairligi.html
http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/168levni_hayati_minyaturleri_ve_sairligi.html
http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/168levni_hayati_minyaturleri_ve_sairligi.html
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biçimine duyulan ilgi XVIII. yüzyıl sonlarında giderek artmıĢtır. XIX. Yüzyıl 

ortalarına kadar yeni eğilimlerle ürünler sergilenmiĢtir.  

 

Türk sanatında da Fransız ve Ġtalyan etkisiyle oluĢmuĢ Türk motiflerinin 

Avrupai üsluplarla yoğrulmuĢ Ģekli olan Türk Rokokosu olarak adlandırılan üslup 

oluĢturulmuĢtur.  Bu üslup ile klasik Osmanlı motifleri tamamen kalkmamıĢtır. 

Geleneksel Türk motifleri ve yapı tiplerinden vazgeçilmeden bu üsluplar 

oluĢturulmuĢtur. Örneğin, geleneksel çiçekler yine vardır fakat bu çiçeklerden 

buketler düzenlenmiĢtir. ġekil 7‟te Nevber Gürsu‟nun “Türk Dokumacılık Sanatı” 

isimli kitabının 139. Sayfasında yer alan geleneksel karanfil ve lale motifini stilize 

ederek sunmuĢtur. 

 

 

 

ġekil 8: 18. yy Türk Rokokosu üslubundaki desen 

Kaynak: (Gürsu, 1988, 139) 

 

 Bu üslupla Natüralist dediğimiz süsleme unsuru çiçek kaynaklı, geometrik 

formlu ya da düz renkli olarak sanatın bütün alanlarında kullanılmıĢtır. 

Kompozisyonlarda çiçekler, Kullanılan renkler açısından bakıldığında doğallığa 

önem veriliyor. YeĢil, kırmızı, ekru, mavi, sarı, bordo ve koyu kahve en çok 

kullanılan renklerdir. Kök boyalarla boyanmaktadırlar. Önceki yüzyıllarda patlayan 

kırmızılar yerine daha soluk ve yumuĢak kırmızılar mevcuttur.  
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“Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde ise dokumalarda ve desenlerde, kırmızı mavi, 

yeşil, siyah gibi temel renkleri bir arada kullanılmış, böylece kendi içlerinde bir denge sağlanmıştır.  

Bir terzi defterinden alınan bilgiye göre, güveyzi leylaki, çürük vişne, fındıkî pembe, çağla 

rengi, beyaz, lacivert, kanarya sarısı, kibritin kahverengi gibi renklerin kullanıldığı ve ana renklerin 

tonlamasıyla desenlerde derinlik verildiği anlaşılmaktadır. “
35

 

 

 

Dönemin minyatürlerine baktığımız zaman Levni‟nin eserleri dönemin kumaĢ 

desenleri ilgili örnekleri bizlere sunmaktadır. Acem Çengi adlı eserinde, dönemin 

kumaĢ zevki çok iyi yansıtılmıĢtır. Gerek kullanılan renkler, gerekse desenler 

açısından iyi bir örnektir.(ġekil 9) 

 

 

ġekil 9: Acem Çengi / 1720 

Kaynak: (http://www20.uludag.edu.tr/~sanattarihi/webs/03acemcengi.htm EriĢim Tarihi: 25. 05.2013) 

 

 

Osmanlı saray kumaĢlarını kompozisyon ve tasarım açısından inceleyecek 

olursak; 

                                                           
35

 Hüsniye ALTINAY- Halime YÜCER, Moda ve Tarih, Ankara 1992, 94 s. 
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Osmanlı dokuma kumaşlarda desen düzenleriyle ilgili olarak Nevber Gürsu’nun Dokuma 

Kumaş Sanatı adlı kitabının 168. Sayfasında şu şekilde geçmektedir. “ Kumaşlarda desenin 

yerleştirilme düzeni seraser (altın veya gümüş telle dokunmuş kıymetli bir çeşit kumaş) hariç hemen 

hemen aynıdır. Tekrarlamalardan meydana gelen ana şema, geniş bir yüzeyde monoton bir desen 

oluşturur. Dikey dalgalı dal sistemi, oval madalyonlu desen, oval şemanın değişik varyasyonları, 

madalyonlardan oluşan desenler ve çok az sayıda saz yolu üslubun (Yaratıcısı Şah Kulu olup, 

kıvrılarak birbiri içine geçen oldukça iri yorumlanarak çizilen kıvrımlı dallardan meydana gelir.) 

uygulandığı desenler kumaşlarda kullanılan belli başlı şemalardır. Bunlara kaplan çizgisi, üçlü benek 

ve varyasyonları, yıldız, ay gibi motifleri de katmak icap eder. Madalyon sisteminde yerleştirme 

düzeni sonsuzluk prensibine bağlı kalarak madalyonlar çoğunlukla kaydırılmış eksen üzerine 

sıralanarak meydana getirilmiştir. Yuvarlak madalyon sisteminde yalnız, madalyonlar aynı sırada alt 

alta yerleştirilmiştir.” 
36

 

 

Osmanlı KumaĢ Sanatında, dönemden döneme kullanılan renk, üslup ve 

motifler faklılıklar gösterirler. Aynı motif ve üslup değiĢik kumaĢlarda baĢka 

biçimlerde uygulanabilinmektedir. Bunun bu Ģekilde uygulanmasının sebebi teknik 

ve malzeme farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar dönemlere bağlı 

desenler ve teknikler değiĢim göstermiĢ olsa da renkler çok fazla değiĢmemiĢtir. 

Kullanılan renkler belirli ve sınırlıdır.  KumaĢ cinslerine göre renklerini de 

sınırlamıĢlardır. En çok kullanılan renklerden olan kırmızı uzun süre baĢka ülkelerin 

ilgisini çekmiĢ olsa da uzun süre sırrı çözülememiĢtir. O kadar kaliteli bir renk 

olması yıllarca solmamasından belli olmaktadır. Kırmızı literatüre Türk kırmızısı 

olarak geçmiĢ ve her yüzyılda canlı olmuĢtur. Ancak 18. 19. yy‟ da kırmızılarda 

solmalar meydana gelmiĢtir. 

 

Osmanlı kumaĢlarında en çok kullanılan renkler yeĢil, mavi, krem, bej, siyah, 

açık sarı, açık kahve‟dir. Bunların elde edilmesiyle ilgili olarak Ġ. H. UzunçarĢılı‟nın 

Osmanlı Devleti TeĢkilatı isimli kitabının 22. Sayfasında “ Bu güzel boyalar zerdeçal, 

yabani gül ağacı kabuğu, ayva yaprağı, meyan kökü, şeftali yaprağı, çınar ağacı kabuğu, saman, nar 

kabuğu, haşhaş çiçeği, kestane, armut, ıspanak yaprağı, ebegümeci çiçeği, sumak, palamut, kızıl, kök, 

safran, siyah mazı, kırmızı ceviz yaprağı gibi bitkilerden yapılmaktadır”
37

 diye belirtmektedir. 

 

                                                           
36

 Gürsu, A.g.e., 168 s.  
37

Ġ.H. UzunçarĢılı, Osmanlı Devlet Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, III/10, Ġstanbul, 22 s. 
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3.2.Selimiye Kumaşı Çıkışlı Tasarımlar ve Örnek Üretim 

 

XVII. yy. dan itibaren zayıflayan ekonomi, dokumacılığa da yansımıĢtır. 

XVIII. yy.da ipekçiliğin zayıflamaya baĢlamasıyla beraber, telli, ağır ipekli kumaĢlar 

dokunamaz olmuĢ, daha hafif, düz renkli, çubuklu kumaĢlara yönelinmiĢtir. III. 

Selim döneminde bu sanatın yeniden canlandırılması için Üsküdar‟da Selimiye 

Camii (1804) külliyesi içinde son çatma tezgâhları kurulmuĢtur. 1786‟da Avrupa‟da 

jakar tezgâhlarının bulunmasıyla beraber, Türk dokumacılığı durma noktasına 

gelmiĢ, 1844‟de Hereke Fabrika-i Hümayun‟un kurulması devletin dokumacılığa 

sahip çıkması için bir adım olmuĢtur. Üsküdar‟da Selimiye Camii külliyesi içinde 

dokunan çatmaların yanı sıra kurucusunun adına izafeten Selimiye denilen hafif 

ipekliler dokunmuĢ ve 19. yüzyılda üretimi yaygınlaĢmıĢtır. 3.2 Selimiye KumaĢı 

ÇıkıĢlı Tasarım Örnekleri baĢlıklı bu bölümde bu dönemde dokunan Selimiye 

KumaĢlarından esinlenilerek oluĢturulmuĢ tasarımlara yer verilmiĢtir. 

 

Selimiye KumaĢı çıkıĢlı tasarımlar yapılmadan önce kaynaklardan ulaĢılan 2. 

Bölümde yer alan Selimiye kumaĢı örnekleri analiz edilerek, Yıldız Sarayı ġehir 

Müzesi‟nde bulunan 7 adet kumaĢın desen ve renk özellikleri incelenmiĢtir.   Bu 

incelemeler Selimiye kumaĢlarının genel desen karakterini araĢtırma, renk 

seçimlerini gruplama Ģeklinde yapılmıĢtır. Ardından eskiz çalıĢmaları ve tasarım 

süreci geliĢmiĢtir. Seçilen 6 adet desenden yola çıkılarak Selimiye kumaĢı çıkıĢlı 

tasarımlar yapılmıĢ ve bunların örnek ürünler üzerinde görselleri hazırlanmıĢtır. Bu 

Selimiye çıkıĢlı tasarımlardan bir tanesi Bursa‟da Birgen tekstil firması tarafından  

jakarlı tezgahta dokunmuĢtur.  
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Selimiye kumaĢı çıkıĢlı tasarım 1 yollu ve bitkisel motifli bir kumaĢtır. Ġki sıra 

bordür bulunmakta ilk bordür birbirinin devamı niteliğindeki bitkisel formlarla 

doldurulmuĢtur. Ġkinci bordür ise çubuk ve sıralı geometrik formlardan meydana 

gelmiĢtir.  (Fotoğraf 48-49, Tasarım No: 1) 

 

 

 

     
 

Fotoğraf 48: Selimiye kumaĢı çıkıĢlı tasarım  1                   Fotoğraf 49: Tasarım 1‟e    döĢeme önerisi 

 

 

 

TASARIM NO:                                 1 

 

ADI:                                                   Selimiye Ġpekli KumaĢ 

 

TEMA:                                               Bitkisel ve geometrik formlar 

 

ÇIKIġ NOKTASI:                             Selimiye KumaĢı 

 

ÖNERĠLEN KULLANIM ALANI:  DöĢemelik 

 

ÖNERĠLEN TEKNĠK:                       Jakar, çözgü yada atkı takviyeli dokuma yapısı 

 

TASARIM BOYUTU:                       43x30 cm 

 

RENK ÖZELLĠKLERĠ:                     Kahve, bordo,beyaz, sarı 

 

ÖNERĠLEN MALZEME:                  Çözgü-Ġpek, Atkı- Ġpek  

 

MOTĠF VE KOMPOZĠSYON  

ÖZELLĠKLERĠ:                                                                      

 

 

Tasarım kompozisyonu iki sıra bordürden meydana 

gelmektedir. Ġlk sıra bordür dal motifinin tekrarından 

oluĢmaktadır. Diğer sıralı bordür ise çubuk ve sıralı 

geometrik formun devamından oluĢmaktadır.  
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Selimiye kumaĢı çıkıĢlı tasarım 2 Ay-yıldız ve daire  motifli bir kumaĢtır. Ay- yıldız 

ve daire motifleri sıralı sonsuza giden Ģekilde yerleĢtilmiĢtir. (Fotoğraf 50-51, 

Tasarım No: 2) 

 

 

        
 

 Fotoğraf 50:Selimiye kumaĢı çıkıĢlı tasarım 2           Fotoğraf 51: Tasarım 2‟ye döĢeme önerisi 

 

 

TASARIM NO:                                  2 

 

ADI:                                                   Selimiye Ġpekli KumaĢ 

 

TEMA:                                               Ay-yıldız 

 

ÇIKIġ NOKTASI:                             Selimiye KumaĢı 

 

ÖNERĠLEN KULLANIM ALANI: DöĢemelik 

 

ÖNERĠLEN TEKNĠK:                      Jakar, çözgü yada atkı takviyeli dokuma yapısı 

 

TASARIM BOYUTU:                      41x30 cm 

 

RENK ÖZELLĠKLERĠ:                    Kahve, kırmızı ,krem, Kreatin Sarısı( Klaptan) 

 

ÖNERĠLEN MALZEME:                 Çözgü-Ġpek, Atkı- Ġpek, Klaptan 

 

MOTĠF VE KOMPOZĠSYON  

ÖZELLĠKLERĠ:                                                                      

 

 

 

 

 

 

Tasarım kompozisyonu Ay-yıldız ve daire 

motiflerinden meydana gelmektedir. Bir sıra daire 

içine yerleĢtirilmiĢ Ay-yıldız, bir sıra daire sonsuza 

gider Ģekilde yerleĢtirlmiĢtir.   
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Selimiye kumaĢı çıkıĢlı tasarım 3 bitkisel motifli bir kumaĢtır. Demet formu verilen 

çiçek motifi diyagonel Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir.   (Fotoğraf 52-53, Tasarım No: 3) 

 

 

 

           
Fotoğraf 52: Selimiye kumaĢı çıkıĢlı tasarım 3                  Fotoğraf 53:  Tasarım 3‟e döĢeme önerisi 

 

 

TASARIM NO:                                  3 

 

ADI:                                                    Selimiye Ġpekli KumaĢ 

 

TEMA:                                               Çiçek buketi 

 

ÇIKIġ NOKTASI:                             Selimiye KumaĢı 

 

ÖNERĠLEN KULLANIM ALANI:  DöĢemelik 

 

ÖNERĠLEN TEKNĠK:                      Jakar, çözgü yada atkı takviyeli dokuma yapısı 

 

TASARIM BOYUTU:                      46x30 cm 

 

RENK ÖZELLĠKLERĠ:                    Somon, kahve, kırmızı, yeĢil 

 

ÖNERĠLEN MALZEME:                 Çözgü-Ġpek, Atkı- Ġpek 

 

MOTĠF VE KOMPOZĠSYON  

ÖZELLĠKLERĠ:                                                                      

 

 

 

 

Tasarım kompozisyonu demet haline getirilen çiçek 

formunun diyagonel bir Ģekilde sıralanmasıyla 

oluĢturulmuĢtur. 
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Selimiye kumaĢı çıkıĢlı tasarım 4 yelpaze Ģeklinde açılmıĢ karanfil ve geometrik 

formlardan oluĢmuĢ  bir kumaĢtır. Bir sıra karanfil aynı yöne bakarak ilerlerken diğer 

bir sırada ters yöne bakan karanfillerin sıralanmasıyla meydana gelmiĢtir. Aralarda 

bir sıra sıralanmıĢ geometrik formlar vardır. (Fotoğraf 54-55, Tasarım No: 4) 

 

 

      
Fotoğraf 54: Selimiye kumaĢı çıkıĢlı tasarım 4                        Fotoğraf 55: Tasarım 4‟e döĢeme önerisi 

 

 

TASARIM NO:                                   4 

 

ADI:                                                    Selimiye Ġpekli KumaĢ 

 

TEMA:                                                Karanfil 

 

ÇIKIġ NOKTASI:                              Selimiye KumaĢı 

 

ÖNERĠLEN KULLANIM ALANI:  Perde 

 

ÖNERĠLEN TEKNĠK:                      Jakar, çözgü yada atkı takviyeli dokuma yapısı 

 

TASARIM BOYUTU:                      44x32 cm 

 

RENK ÖZELLĠKLERĠ:                    Krem, kahve, sarı kreatin(klaptan) 

 

ÖNERĠLEN MALZEME:                 Çözgü-Ġpek, Atkı- Ġpek, klaptan 

 

MOTĠF VE KOMPOZĠSYON  

ÖZELLĠKLERĠ:                                                                      

 

 

Tasarım kompozisyonu yelpaze Ģeklinde açılmıĢ 

karanfilin bir sıra düz bir sıra ters yerleĢtirlmesi ve 

aralara sıralı geometrik desenlerin yerleĢtirilmesiyle 

oluĢmuĢtur. 
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Selimiye kumaĢı çıkıĢlı tasarım 5 bitkisel motifli bir kumaĢtır. Bir dal üzerinde 

devam eden çiçeklerden meydana gelmiĢtir. Aralara iki sıra çubuk yerleĢtirilmiĢtir. 

(Fotoğraf 56-57, Tasarım No: 5) 

 

       
 Fotoğraf 56:  Selimiye kumaĢı çıkıĢlı tasarım 5              Fotoğraf 57: Tasarım 5‟e perde önerisi 

 

 

TASARIM NO:                                 5 

 

ADI:                                                   Selimiye Ġpekli KumaĢ 

 

TEMA:                                               Bitkisel formlar 

 

ÇIKIġ NOKTASI:                              Selimiye KumaĢı 

 

ÖNERĠLEN KULLANIM ALANI:   Perde 

 

ÖNERĠLEN TEKNĠK:                       Jakar, çözgü yada atkı takviyeli dokuma yapısı 

 

TASARIM BOYUTU:                       43x30 cm 

 

RENK ÖZELLĠKLERĠ:                     Pembe, krem, sarı, kahve 

 

ÖNERĠLEN MALZEME:                 Çözgü-Ġpek, Atkı- Ġpek 

 

MOTĠF VE KOMPOZĠSYON  

ÖZELLĠKLERĠ:                                                                      

 

 

Tasarım kompozisyonu bir sıra dal üzerinde devam 

eden çiçeklerin sıralanması ve aralara 2 sıra çubuk 

yerleĢtirlmesiyle oluĢturulmuĢtur. 
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Selimiye kumaĢı çıkıĢlı tasarım 6 bitkisel motifli bir kumaĢtır. Kıvrımlı dal motifi bir 

sıra z yönünde, bir sıra s yönünde yerleĢtirilerek çubuk Ģeklinde yerleĢtirilmiĢtir. 

dalların aralarında küçük çiçek ve yaprakların bulunduğu dallar yerleĢtirilmiĢtir. 

(Fotoğraf 58-59, Tasarım No: 6)  

 

 

        
   Fotoğraf 58: Selimiye kumaĢı çıkıĢlı tasarım 6                       Fotoğraf 59: Tasarım 6‟ya perde önerisi 

 

TASARIM NO:                                  6 

 

ADI:                                                    Selimiye Ġpekli KumaĢ 

 

TEMA:                                                Bitkisel formlar 

 

ÇIKIġ NOKTASI:                              Selimiye KumaĢı 

 

ÖNERĠLEN KULLANIM ALANI:   Perde 

 

ÖNERĠLEN TEKNĠK:                       Jakar, çözgü yada atkı takviyeli dokuma yapısı 

 

TASARIM BOYUTU:                       47x34 cm 

 

RENK ÖZELLĠKLERĠ:                     Gri, mavi, pembe, kırmızı, siyah 

 

ÖNERĠLEN MALZEME:                 Çözgü-Ġpek, Atkı- Ġpek 

 

MOTĠF VE KOMPOZĠSYON  

ÖZELLĠKLERĠ:                                                                      

 

 

Tasarım kompozisyonu yaprak motifinin S ve Z 

kıvrımlarıyla sıralı bir Ģekilde yerleĢtirilmesiyle 

oluĢmuĢtur. Yaprakların bazı yerlerine küçük yaprak  

ve çiçekler yerleĢmiĢtir. 
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Fotoğraf 60: Tasarım 4‟ün jakar simetri programında raporlama ve ön boyaması 
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DESEN 

KODU 
  TARİH   DESEN ÇİZİM ÖRNEĞİ 

NUMUNE 

KODU 
GSF-01 HAZIRLAYAN    

  
 

 

 

 

        

                         

ÇÖZGÜ SIKLIĞI 60 
RAPOR 

BOYU 
28,70            

JAKAR 2400 
ANA MOTİF 

BOYU 
             

DİZİM/TAHAR 2400 FULL 
2.MOTİF 

BOYU 
             

RAPOR ENİ 36,3 
ARA 

MESAFE 

BOYU 

  

  

         

REGÜLATÖR EVET 
1NCİ 

SIKLIK 
2NCİ SIKLIK 

3NCÜ 

SIKLIK 

4NCÜ 

SIKLIK 
           

ATKI SIKLIĞI(TEZGAHTA 

ÇALIŞAN SIKLIK) 
16                  

ORTALAMA SIKLIK 48,00              

ÇÖZGÜ CİNSİ  TAFTA ÇÖZGÜ              

TARAK ENİ 3,15 
TARAK 

CİNSİ 
66/1              

  
ATKI İPLİK 

CİNSİ 
DENYE 

RAPORDA

Kİ TEL 

ADEDİ 

METREDE

Kİ ATIM 
SARFİYAT 

REG. 

TEL 

ADEDİ 

           

1 
300 DENYE 

TEXTÜRE 
300 460 

1603 185,12              

2 
300 MELANJ 
ÇEKEN 

300 460 

1603 185,12              

3 
T.SĠZ SĠM 

ALTIN 135 460 
1603 83,30              

4       0 0,00              

5       0 0,00              

6       0 0,00              

7       0 0,00              

8       0 0,00              

              

KOMBİN /  

FONLUK KODU 

DESEN 

KODU 

 

NUMUNE 

KODU 

 

 

 

 

DESEN KODU   

TOPLAM ATKI SAYISI 1380     0 NUMUNE KODU   

 

ġekil 10: Tasarım  4‟ün jakar simetri programında örgülendirilmesi  
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DESEN 

KODU 
  TARİH   DESEN ÇİZİM ÖRNEĞİ  

NUMUN

E KODU 
GSF-01 HAZIRLAYAN              

              
 

  
 

 
        

ÇÖZGÜ 

SIKLIĞI 
60 RAPOR BOYU 28,70            

JAKAR 2400 ANA MOTİF BOYU              

DİZİM/ 

TAHAR 
2400 FULL 2.MOTİF BOYU   

  
         

RAPOR 

ENİ 
36,3 ARA MESAFE BOYU              

REGÜ 

LATÖR 
EVET 1NCİ SIKLIK 

2NCİ 

SIKLIK 

3NCÜ 

SIKLIK 

4NCÜ 

SIKLIK 
           

ATKI SIKLIĞI(TEZGAHTA ÇALIŞAN 

SIKLIK) 
16    

  

  
           

ORTALAMA SIKLIK 48,00              

ÇÖZGÜ CİNSİ  TAFTA ÇÖZGÜ              

TARAK ENİ 3,15 
TARAK 

CİNSİ 
66/1              

  
ATKI İPLİK 

CİNSİ 
DENYE 

RAPORDAKİ 

TEL ADEDİ 

METREDEKİ 

ATIM 

SARFİY

AT 

REG. TEL 

ADEDİ 
           

1 
300 DENYE 

TEXTÜRE 300 460 
1603 185,12              

2 
300 MELANJ 

ÇEKEN 300 460 
1603 185,12              

3 
T.SĠZ SĠM 

ALTIN 135 

                                          

460                                                       
1603 83,30              

4       0 0,00              

5       0 0,00              

6       0 0,00              

7       0 0,00              

8       0 0,00     

 

 

        

              
KOMBİN /  

FONLUK KODU 

DESEN 

KODU 

 

NUM. 

KODU 

 

DESEN KODU   

TOPLAM ATKI SAYISI 1380     0 NUMUNE KODU   

 

ġekil 11: Tasarım 4‟ün desen bilgisi  
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Fotoğraf 61: Tasarım 4‟ün jakarlı dokuması(Ön Yüz) 

 

 

Fotoğraf 62: Tasarım 4‟ün jakarlı dokuması (Arka Yüz) 
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Fotoğraf 63: Tasarım 4‟ün jakarlı dokuması(Detay) 
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SONUÇ 

 

            Selimiye  kumaĢı, çözgüsü ve atkısı ipekten olup genellikle boyuna yollu ve 

küçük çiçekli, bazende kaydırmalı eksen üzerinde devam ederek sonsuza giden 

küçük çiçek desenleriyle dokunmuĢ bir kumaĢ türü  olarak tanımlanır.  Bu kumaĢ 

türü Osmanlı sarayında yer alan, el ile dokunmuĢ, üretimin  makinalaĢmaya 

geçmeden önceki son   tanığıdır. Ayrıca tasarım açısından Avrupa etkisi ve Türk 

geleneksel desen yapısının birleĢimi olarak doğmuĢ olan Türk Rokokosu üslubuyla 

dokunarak öncesinde çöküĢe uğramıĢ olan dokuma kumaĢ sanatını bir süreliğinede 

olsa  canlandırmıĢtır. Bu kadar etkili olmasında  en önemli unsur Sultan III. Selim‟in 

Avrupa‟dan  tezgahlar ve bunları dokuyan ustaları getirmiĢ olmasıdır. Bu ustalar  

Üsküdar  civarındaki dokuma atölyelerine tezgahlar kurmuĢlar, buna ek  olarak 

kadınların evde üretebilmeleri için de ev ortamında üretimi desteklemiĢlerdir. 

Yabancı kökenli bu kumaĢların ve üretildikleri tezgahların  ustaları tarafından saray 

için çalıĢan yerli dokuma ustalarına  öğretildiği düĢünülmektedir. Bu tezgahlar 

1814‟te yeniçeriler tarafından yakılmıĢtır. Elimizde tezgahlara dair bilgi mevcut 

değildir. Hülya Tezcan‟ın Türkler Ansiklopedisi, Osmanlı Dokumacılığı adlı 

yazısında bu tezgahlarda Avrupa tarzı dokumanın yapıldığı, çiçekler çözgüden ya da 

atkıdan desenlendirilmiĢ olduğunu, Osmanlı dokumacılığında görülmeyen yeni bir 

tekniğin kullanıldığını belirtmiĢtir. Sadece saray  için dokunmuĢ olan bu ipekli 

kumaĢ türü, özellikle Sultan III. Selim döneminde dıĢarıdan getirilen süsleme 

malzemeleriyle zenginleĢtirilerek,  Osmanlı padiĢahları ve saray halkının gösteriĢ ve 

ihtiĢamına katkıda bulunmuĢtur.  

 

 

              Üçüncü bölümde yapılan selimiye çıkıĢlı tasarımlar için incelenen  Selimiye 

kumaĢ örnekleri Yıldız Sarayı ġehir Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi KumaĢ 

Seksiyonu Bölümü‟nde  bulunmaktadır. Her iki Müzedeki kumaĢların envanter 

numaraları ve ait oldukları dönemlerin bilgisi mevcuttur. Bu kumaĢların desenleri 

incelendiği zaman  Osmanlı saray kumaĢlarında kullanılan desenlerden farklı olarak 

Avrupadan etkilenmelerin olduğunu söylemek mümkündür. Desen yapısı küçülmüĢ 

ufak naturalist formlara dönüĢmüĢ, yollu, geometrik formlarla bezenmiĢ, ve renkler 
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soluklaĢtırılarak kullanılmıĢtır. Hatta dünyaca ün yapmıĢ Türk Kırmızısı bile soluk 

kullanılmıĢtır. Yıldız Sarayı ġehir Müzesi‟nde selimiye desenli 15 adet kumaĢ 

mevcuttur. Ancak bunların 7 adeti sergilenmekte, diğer 8 adeti depoda muhafaza 

edilmektedir. Sergide bulunan 7 adet  kumaĢ tarafımdan incelenmiĢ olup, depoda 

bulunanların fazla yıpranmıĢ olmalarından dolayı incelenmeleri mümkün olmamıĢtır.  

Kayıtlarda bu kumaĢların teknik özellikleri ile ilgili bir bilgi mevcut  değildir. 

KumaĢlar üzerinde karbon testi v.b. kimyasal analiz testleri yapma imkanı 

bulunamamıĢtır. ġehir Müzesi Yöneticisi Yasemin Masaracı ile yapılan 

görüĢmelerde Masaracı, kumaĢların çözgü ve atkılarının dağınık halde olduğunu, 

birkaçının astarlanmıĢ olarak,  diğerlerinin ise  direk çerçevelenerek muhafaza 

edildiğini, çerçeveden çıkarıldığı  takdirde kumaĢların yeniden biraraya 

getirilemeyeceğini dile getirmiĢtir. AstarlanmıĢ olduğu bilgisi, bu kumaĢların atkı 

takviye ile dokunmuĢ ve arkada çok sayıda atkı yüzmelerinin varlığını 

düĢündürmektedir.  Lup ve büyüteç aracılığı ile yapılan incelemelerde, 7 adet 

kumaĢın atkı takviyeli olarak dokunduğu, atkı tel sayısı, çözgü tel sayısı  ve atkı 

takviye tel sayısı tespiti yapılmıĢtır. KumaĢlar genellikle birkaç parçanın dikilmesiyle 

meydana gelmiĢ, bu da bizde kumaĢların çok fazla yıpranmıĢ olmaları nedeniyle, 

sağlam bölümlerinin, raporlarına en uygun Ģekilde biraraya getirildiği fikrini 

uıyandırmıĢtır. KumaĢların atkı takviyesi ile desenlendirilmesi nedeniyle, 

desenlerinin atkıdan verildiği, fakat kullanım aĢamasında eninin(atkı yönünün) boy 

olarak  kullanıldığı anlaĢılmaktadır. GiriĢte bahsedildiği gibi Topkapı Sarayı Müzesi 

KumaĢ Seksiyonundan, kumaĢların teknik analizleri için araĢtırma izninin 

alınamaması sebebiyle ve görsellerinin ulaĢılabildiği kaynaklarda teknik bilgilerin 

mevcut olmamasından  dolayı Topkapı Sarayı Müze‟sinde bulunan selimiye 

kumaĢlarının teknik bilgileri ile ġehir Müze‟sinde bulunan selimiye kumaĢlarının 

teknik bilgileri için bir kıyaslama yapma imkanı olamamıĢtır. KumaĢların üretiminde 

kullanılan dokuma tekniği açısından Selimiye kumaĢlarını değerlendirdiğimizde ise 

kumaĢların, Sultan III. Selim tarafından getirtilen Fransız ustalara dokutulduğu için  

dönemin Fransız kumaĢ türlerinde kullanılan tekniklerle dokunmuĢ olabileceği 

düĢünülebilir. KumaĢların bu nedenle, atkı takviyesi ile dokunmuĢ bir tür Brokar 

kumaĢ olduğu, yüzey görünümlerininde bunu desteklediği görülmektedir. Bu 

kumaĢları kullanım alanları açısından incelemek gerekirse, Yıldız ġehir Müzesi 
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kayıtlarında ne amaçla kullanıldıkları bilgisi mevcut değildir, ancak yapılan 

gözlemlerde kumaĢların inceliğidikkate alındığında, ev tekstillerinden daha çok 

giyim amaçlı olarak kullanılmıĢ oldukları düĢünülmektedir. Ancak birkaç örneğin 

yastık, kırlent amaçlı dokunmuĢ olduğu söylenebilir. UlaĢılabilen kaynaklarda 

Topkapı Sarayı Müzesi‟nde  bulunan Selimiye kumaĢlarının ise giysilik (kaftan, 

entari) ve ev tekstili (döĢemelik) için dokunmuĢ kumaĢ parçaları olduğu 

belirtilmiĢtir.   

  

              Selimiye kumaĢları, aynı dönemlerde dokunmuĢ Sevayi/Savayi kumaĢları 

ile büyük benzerlik içerisindedir. Kıyaslama yapmak gerekirse; Sevayi kumaĢta 

malzeme olarak ipek, pamuk ve yün kullanılmıĢtır. Halep, Ġstanbul, Bursa, ġam, 

Üsküdar Sevayisi olmak üzere beĢ çeĢidi vardır. Tıpkı Selimiye gibi Sevayi‟de de 

bitkisel motifler kullanılmıĢtır. Selimiye‟de  klaptan kullanımı Sevayiden daha 

fazladır.  Sevayi‟de genellikle tel kullanılır ve bunlara Telli Sevayi denilmektedir. 

Görünüm olarak Sevayi atkı ipliğinin  pamuk olması sebebiyle daha kaba bir 

görünüm sergiler. Bazı örneklerde Sevayi motifleri Selimiye‟ye oranla daha 

büyüktür. Bu da atkı ipliğinden kaynaklanmaktadır. Selimiye kumaĢı gibi hem 

atkıda, hem de çözgüde ipek kullanılan örnekler de mevcuttur. Selimiye ve Sevayi‟yi 

ayıran en büyük özellik Selimiye‟de ipek dıĢında materyal kullanılmayıp, Sevayi‟de 

ipek dıĢında materyaller de kullanılmıĢ olmasıdır. Her ikisi de atkı ve çözgü takviyeli 

olarak dokunmuĢtur. Hatta bazı örnekler o kadar benzemektedir ki, teknik açıdan 

ayırt etmek mümkün değildir. Özellikle, TSM kayıtlarında var olan Sevayi 

kumaĢlarının baĢta Selimiye olarak algılanıyor olması aklımıza üç varsayımı 

getirmektedir. Bunlar;  

 

*Envanterleme iĢlemi sırasında meydana gelebilecek etiketleme problemi (etiketin 

düĢmüĢ, ya da karıĢmıĢ olma ihitimali),  

*Sevayi yazan kumaĢların aslında Selimiye olabileceği,  

*Sevayi kumaĢların belirli dönemde Selimiye olarak adlandırılmıĢ olabileceği 
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             Yeniçerilerin 1814‟te Selimiye KıĢlasında bulunan Selimiye dokuma 

atölyelerini yakıp yıkmalarının üzerinden geçen 20 yılın ardından Selimiye 

kumaĢları,  1844 yılında saray tarafından kurulan Hereke fabrikasıyla yeniden 

dokunmaya baĢlanmıĢtır. 19. yüzyılda Selimiye kumaĢlarına sarmallar eklenmiĢ, 

drapeler, fiyonklar, sandal, ve geometrik formlar geliĢtirilmiĢ renk skalası tamamen 

neo-klasik üslubu yansıtacak Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. YaĢar Yılmaz ve Sara 

Boynak‟ın “Hereke Fabrika-i Hümayunu ve Ġpekli Jakar Dokumaları” adlı 

makalesinde belirttiği gibi tasarımlar dikkatlice incelendiğinde yinede Doğu 

estetiğinin desene taĢındığı gözlenir. Bazı örneklerde hem doğu, hem batı 

dokumacılığında görülen irili ufaklı, kaydırılmıĢ madalyon Ģemaları da  mevcuttur.  

Cumhuriyet‟in kurulmasına kadar özellikle saray döĢemelerinde çok tercih edilen bir 

kumaĢ türü olmuĢtur. Günümüze en yakın kıymetli kumaĢ olması sebebiyle ve eski 

kumaĢlar içinde en az yıpranmıĢ kumaĢ özelliğini de taĢıdığından dolayı antika 

eĢyaların satıldığı dükkanlarda, müzayedelerde  en çok  ilgi gören kumaĢ türü olarak 

meraklılarının taleplerini karĢılamaktadır. 
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