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                                                                      ÖZET 

  Seçilen araĢtırma konusunun amacı; Gaziantep ili Nizip ilçesinde bulunan iĢlemelerin 

tespiti, tespit edilen örneklere ait gözlenen özelliklerin ve kaynak kiĢilerden elde edilen 

bilgilerin sistematik bilimsel bir yöntemle kayıt edilmesi, fotoğraflarının çekilerek görsel 

yolla ve aynı zamanda motif çizimlerinin yapılarak belgelendirilmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda, Nizip yöresinde bulunan iĢlemelerin gözlenebilir özellikleri ve kaynak 

kiĢilerden edinilen ürünlere ait bilgiler, hazırlanan gözlem fiĢlerine kaydedilmiĢtir. Hazırlanan 

gözlem fiĢlerinde; elde edilen ürünün sahibi, adresi, adresine geliĢ tarihi, geliĢ biçimi, 

adresteki yeri, yapılıĢ tarihi, yapan kiĢi, bugünkü durumu, onarım durumu, türü, türünün 

yöredeki adı, kaynak kiĢisi, iĢlevi, türe bağlı değiĢen en, boy, oya, saçak, çerçeve, kumaĢ, kol 

en-boy,  ait boyutları, zemin, iĢleme, kenar temizleme ve süslemesinde kullanılan gereçler, 

gereçlerin yöredeki adı ve kaynak kiĢisi, iĢleme, kenar temizleme ve süslemesinde uygulanan 

teknikler, tekniklerin yöredeki adı ve kaynak kiĢisi, zemin, iĢleme, kenar temizleme ve 

süslemesinde seçilen renkler, renklerin yöredeki adı ve kaynak kiĢisi, iĢlemesinde seçilen 

konu adı, konu adının yöredeki adı ve kaynak kiĢisi, iĢlemesinde seçilen konular, konuların 

kompozisyonu ve kompozisyon grubu, kaynak kiĢinin adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, 

öğrenim durumu, mesleği ve varsa ürünle ilgili notlar ile ilgili baĢlıklar ve bu baĢlıklara ait 

bilgiler yer almıĢtır. Bu baĢlıklar, Nizip yöresi iĢlemelerinin tespiti ve özelliklerini belirleyici 

nitelikte hazırlanmıĢtır. 

Gözlem fiĢleri, ürünlere ait genel, detay fotoğraflar ve ürünlerin iĢlemesinde görülen 

motiflerin çizimleri ile birlikte, araĢtırmanın katalog bölümüne yerleĢtirilmiĢtir. 

Elde edilen verilerin değerlendirmesi sonucunda, yörede bulunan iĢlemelerin araĢtırma 

kapsamına, öncelikle 20. Yüzyıla ait iĢleme örneklerinin alınması tercih edilmiĢtir. AraĢtırma 

kapsamında, 49 adet iĢlemeli ürün bulunmaktadır. 49 adet üründe toplam 15 tür belirlenmiĢtir. 

Türler kendi içinde, örtücü (canlı-cansız) ve kaplayıcı(canlı-cansız) nitelikte olma 

durumlarına bağlı ikiye ayrılmıĢtır. Bunun sonucunda, örtücü nitelikte iĢlemelerden canlı 

varlıklar üzerinde bulunan türler; baĢörtüsü, havlu, cansız varlıklar üzerinde bulunan türler; 

ayna örtüsü, çarĢaf, elbise örtüsü, masa örtüsü, pano, peçete, perde, sehpa örtüsü, olarak 

sıralanmıĢtır. Kaplayıcı nitelikte iĢlemelerden canlı varlıklar üzerinde bulunan türler; baĢ bağı, 

gecelik, kundak bağı, takke, cansız varlıklar üzerinde bulunan türlerden ise; yastık kılıfı 

olarak sıralanmıĢtır.49 adet iĢlemeli ürün, Nizip ilçesi, belde ve köylerinden olmak üzere, 

toplam 6 yerleĢim biriminden seçilerek tespit edilmiĢtir.  

AraĢtırmada kullanılan metot; saha çalıĢması ve saha çalıĢma sırasında, gözlemlere ve 



 

karĢılıklı görüĢmelere dayalı tarama modelinin uygulanması ile yapılmıĢtır. Metot sonucunda 

elde edilen ürünlerin bilgilerinin kaydedilmesi sağlanmıĢtır. Verilerden çıkan bulgularla 

değerlendirilme yapılmıĢ, sonuca ulaĢılmıĢtır. Ürünlere ait bilgilerin gözlem fiĢlerine 

kaydedilmesi sonucu çıkan sonuçların, üçüncü bölümde ele alınarak değerlendirilmesi 

yapılmıĢtır. Bu bölümde, gözlem fiĢlerinde yer alan tüm baĢlıklar tek tek ele alınarak 

açıklanmıĢ, sonuca ulaĢtırılmıĢtır. Bütün gözlem fiĢlerinde yer alan bilgilerden tablolar 

oluĢturulmuĢtur. Tablolardan çıkan bulguların sayı değerleri yazılarak değerlendirilmiĢtir. 

Değerlendirme çalıĢmaları, araĢtırmanın sonuca ulaĢmasını sağlamıĢtır. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                SUMMARY 

The aim of this selected research is to determine the handworks made in Nizip district 

of Gaziantep city, to record the observed specialities belong to the selected models and the 

information gained from the origin persons in a systematical and scientific way; and to 

document visually via taking photos and meanwhile by making the drawings of motifs.    

Within this aim, the information, which can be observed, of the handwork exists in 

Nizip region and the information of the products gained from the origin people has been 

recorded to prepared observation forms (analysis recording form).  The prepared observation 

form includes topics and information belongs to these topics: owner of the product, adress, 

arrival date to address, arrival way, place in address, manufacture date, manufacturer, present 

situation, restoration situation, type,  name of the type in the region, origin person, function, 

typically changing width, length, embroidery, fringe, frame, cloth, width and lenght of arm, 

belonging dimensions, background, handwork, things used in clearing and decorating of the 

borders, local name and origin person of the things, techniques performed in handwork and in 

clearing and decorating the borders, local name and the origin person of the techniques, 

selected colours in handwork and in clearing and decorating the borders, local name and the 

origin person of the colours, selected theme in handwork, local name and origin person of 

selected theme, issues selected in handwork, content and origin person of the issues, forming 

the theme, composition and composition group; name, surname, place and date of birth, 

education status and profession of the origin person; and, if available related notes about the 

products and related topics and information about these topics. These topics has been 

prepared in a quality to determine the handworks in Nizip region and their specialities.   

Observation forms are located in catelogue part of the research with the general and 

detailed photographs and with the drawings of the motifs seen in product handwork. While 

locating, product kinds and the specialities of composition motifs are taken into consideration. 

As a result of evaluating the gathered data, the products from 20th century, of the 

handworks in the region, are prefered to be considered prioritily. In the content of the 

research, there are 49 embroidered products. 15 kinds are defined in 49 products totally. The 

kinds are departed to two according to specialities clothing (alive-lifeless) and covering. 

(alive-lifeless).  As a result of this issue, the kinds of clothing handwork on alive are listed as 

headscarf and towel; the kinds on lifeless things are listed as mirror cover, sheet, rectangle 

cover, cloth cover, square cover, panel, napkin, curtain and coffee table cover. The kinds of 

covering handwork on alive beings are listed as: head band, nightgown, swaddle band and 

skullcap; and the kinds on lifeless beings are listed as pillow cover. 49 numbers of embroidery 



 

products have been determined by choosing from 6 settlement units including Nizip district, 

towns and villages. 

The applied method has been carried out with performing the scanning based on area 

studying, observations, reciprocal interviews during area studying. By the use of this method, 

documenting and recording the gained products have been provided. Evaluation has been 

made on findings that result from the achieved data, and reached to the concequence.   

The results achieved from recording of the information belongs to the products are 

evaluated in the third part. In this part, all of the titles in the observation forms have been 

explained one by one, and reached a consequence. The findings coming from the charts are 

explained via writing the numeral values paticularly. In the evaluation and compararison 

study, photos of compared products are included. The evaluation and comparison studies have 

provided the research to reach a consequence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    ÖNSÖZ 

 Sanatın temeli insan ihtiyacıdır. Ġnsan ihtiyaçları zamanla farklı sanat dallarını ortaya 

çıkartmıĢtır. Bu sanat dallarından birisi de el sanatlarıdır. Toplumun kültürünü oluĢturan, 

kuĢaktan kuĢağa aktarılan el sanatları, insanların eĢyalarını süslemekle birlikte kendi 

zevklerine uygun duygu ve düĢüncelerini de ortaya koymaktadır. 

 Bu araĢtırma ile Nizip ilçe ve çevresinde bulunan ürünlerin özellikleri tespit edilmiĢ, 

tarihlendirilmeleri yapılmıĢ ayrıca çizim ve fotoğraflarla da belgelendirilmiĢtir. 

ĠĢlemelere ait özelliklerin belirlenmesi gözlem fiĢlerinin yardımıyla yapılmıĢtır. 

Buradaki veriler, tablolar yardımıyla bulgulara dönüĢtürülmüĢtür. Gözlem fiĢi ve tablolardaki 

baĢlıkların oluĢturulmasında; Yrd. Doç. Dr. Gülizar Çelebilik‟in Muğla Ġli‟nde Bulunan El 

ĠĢlemeleri (19.-20.) adlı doktora tezi esas alınmıĢ ve yöredeki malzemelerin durumuna 

uyarlanarak gerektiğinde yeni düzenlemelere gidilmiĢtir. 

 DanıĢmanlığı ile beni yönlendiren konunun uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gülizar 

Çelebilik‟in düĢünce ve fikirlerini alarak görüĢleri doğrultusunda yönlenmeye çalıĢtık. 

Kendisine teĢekkür ederim. 

Bilimsel açıdan beni yönlendiren Yrd. Doç. Dr. Emine Karpuz hocama ve diğer 

hocalarıma yardımlarından dolayı teĢekkür ederim. 

ĠĢlemeli ürünlerin tespiti ve belgelendirme aĢamasında yardımlarını gördüğüm Nizip 

ilçe ve belde belediye baĢkanlarına, köy muhtarlarına, Gaziantep ili müze çalıĢanlarına, maddi 

ve manevi her türlü yardımını esirgemeyen eĢim Fatih Yiğit‟e. Biricik Oğlum Halid‟e ayrıca 

Nizip yöresi ve çevresi halkına teĢekkür ederim. 
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1. GĠRĠġ 

1.1. AraĢtırmanın Konusu, Amacı, Önemi 

AraĢtırma konusu “Gaziantep Ġli Nizip Ġlçesinde Bulunan El ĠĢlemeleri” olarak 

belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın genel amacı; Gaziantep ili Nizip ilçesinde bulunan iĢlemelerin tespiti, 

tespit edilen örneklere ait gözlenen özelliklerin ve kaynak kiĢilerden elde edilen bilgilerin 

sistematik bilimsel bir yöntemle kayıt edilmesi, fotoğraflarının çekilerek görsel yolla ve aynı 

zamanda motif çizimlerinin yapılarak belgelendirilmesidir. Bu bağlamda ulaĢılan yöre 

iĢlemelerini tanıtacak bilgileri içeren gözlem fiĢleri hazırlanmıĢtır. Gözlem fiĢlerinde ele 

alınan her baĢlık; iĢlemelerin tespiti ve özelliklerini belirleyici nitelikte, araĢtırmanın genel 

amacına ulaĢmak için hazırlanmıĢtır.  

Gözlem fiĢlerine yapılan kayıtlar sonucunda verilere ulaĢılmıĢtır. Bu veriler, 

Gaziantep ili Nizip ilçesinde bulunan iĢlemelerin özelliklerini değerlendirme imkânı 

vermiĢtir.  

Yapılan bu araĢtırma, ulaĢılmak istenen amaç ve çözümlenmek istenen problemin 

çözümlenmesi açısından önemlidir.  

Bu araĢtırma ile Gaziantep ili Nizip ilçesinde bulunan iĢlemelerin özellikleri 

belirlenmeye, tespit edilmeye ve belgelendirilmeye gayret edilmiĢtir.  

 

     1.2. AraĢtırmanın Sınırlandırılması 

           AraĢtırmanın evreni, Nizip ilçe merkezi, 3 beldesi, 2 köyü, olmak üzere toplam 6 

yerleĢim birimi (Harita No:1) el ve makine ile uygulanan iğne tekniklerine sahip iĢlemelerdir.  

Yörede belgelenen iĢlemelerin 20.Yüzyıla ait oldukları belirlenmiĢtir. AraĢtırma 

kapsamına öncelikle 20. Yüzyılın ilk yarısına ait iĢleme örnekleri dâhil edilmiĢtir. 

Yüzyıl tespiti; kaynak kiĢilerden, müze envanter kayıtlarından ve yazılı kaynaklardan 

elde edilen bilgilere bağlı kalınarak yapılmaya çalıĢılmıĢtır. El iĢlemelerinin genellikle 

kitabesiz oluĢu yüzyıl tespitini zorlaĢtırmıĢtır.  

 AraĢtırmanın örneklemi, Gaziantep Nizip ilçe merkezi belde ve köylerinden seçilen 6 

adet yerleĢim biriminde bulunan (Harita No:2)  20. yüzyıla tarihlendirilen 49 adet iĢlemeli 

ürün ile sınırlandırılmıĢtır. Böylece Nizip ilçe merkezinde 26, beldelerinde 13 ve köylerinde, 

11 iĢleme örneği incelenmek üzere örneklem seçilmiĢtir.   

 Bu araĢtırmada, sağlıklı derlemeler ile koleksiyonlar yapmıĢ müzeler, örnekleri 

korudukları için, araĢtırma dıĢı bırakılmıĢ, kataloga dâhil edilmemiĢtir. Yok, olma tehlikesi 



 

altındaki örneklerin, Türk iĢleme sanatına kazandırılması amacı ile halkın elinde bulunan 

örneklerle sınırlandırılmıĢtır. 

 

 

 

 

Harita No:1. Gaziantep Ġl Haritası.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita No:2. Ġncelenen ürünlere ait 6 yerleĢim birimini gösteren Gaziantep- Nizip Ġlçe 

Haritası. 
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  1.3.AraĢtırmada Kullanılan Metot 

 AraĢtırmada gözleme ve karĢılıklı görüĢmeye dayalı tarama metodu kullanılmıĢtır. 

Gözlemler ve karĢılıklı görüĢmelerden elde edilen bilgilere “gözlem fiĢleri” yardımı ile 

ulaĢılmıĢtır (Altun, 2006: 3). 

Gözlem fiĢlerindeki baĢlıklar; Yard. Doç. Dr. Gülizar Altun tarafından hazırlanan 

“Muğla Ġlinde Bulunan El ĠĢlemeleri (19.-20.Yüzyıl)” konulu doktora tezinden yararlanılarak 

hazırlanmıĢtır.  

AraĢtırmanın genel ve alt amaçlarına ulaĢmak için gerekli eklemeler yapılarak gözlem 

fiĢleri geliĢtirilmiĢtir. Hazırlanan gözlem fiĢlerinin Gaziantep ili Nizip ilçesinde bulunan 

iĢlemeli ürünlere uygulanması sonucu bilgilere ulaĢılmıĢ, ilgili baĢlıkların altına veya 

karĢısına kaydedilmiĢtir.  

Gözlem fiĢleri, araĢtırmanın katalog bölümünde yer almıĢtır. Katalogda gözlem 

fiĢlerinin arkasına, her bir ürüne ait genel ve detay görünümlerini veren fotoğrafları ve 

motiflerinin çizimleri yerleĢtirilmiĢtir.  

 Bilgiler, gözlem fiĢi örneğindeki baĢlık sıralamalarına göre yazılarak kaydedilmiĢtir.    

Örnek No :     

Fotoğraf No : 

Çizim No : 

Ürün Sahibi : 

Ürünün Adresi : 

GeliĢ Tarihi :      

GeliĢ Biçimi : 

Ürünün Yeri :  

Ġnceleme Tarihi : 

YapılıĢ Tarihi :      

Yapan KiĢi :     

Bugünkü Durumu :              

Onarım Durumu :               

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

                           

En x Boy   Hazır Dantel-Oya Boyu Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

            

Gereçler   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin                     

ĠĢleme                  

Kenar Temizleme        

Teknik 

ĠĢleme          

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar        

       Dar Kenarlar        

Renk 

Zemin                     



 

ĠĢleme           

Kenar Temizleme        

Konu:……………….              Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;                                                                          

Figürlü Bezeme;                        

Geometrik Bezeme;                        

Nesneli Bezeme;                        

Yazılı Bezeme;                        

Kompozisyon :  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı : 

Doğum Yeri ve Yılı : 

Öğrenim Durumu :  

Mesleği : 

Notlar :  
 

 

AraĢtırma kapsamındaki 49 adet iĢlemeli ürünün gözlem fiĢlerindeki verilerine 

bakılarak türleri tespit edilmiĢtir. Tespitler sonucu 15 tür belirlenmiĢtir. Tür isimlerinin baĢ 

harflerindeki alfabetik sıralaması sonucunda yerleĢtirilen ürünler ayrıca ürün sahiplerinin 

isimlerinin ilk harflerinin alfabetik sıralaması dikkate alınarak tekrar bir yerleĢtirmeye tabi 

tutulmuĢtur. Aynı kiĢiye ait olan türler eski tarihten günümüze doğru sıralanmıĢtır.   

Gözlem fiĢlerinde, ürünlerin türüne bağlı genel ve detay fotoğraflarının numaraları, 

motiflerinin çizim numarası yer almaktadır. Daha sonraki baĢlıklar ürünün kimliği ile ilgilidir. 

Bunlar; ürün sahibinin adı, adresi, ürünün adresine geliĢ tarihi ve geliĢ biçimi, ürünün adresteki 

yeri, ürünün incelenme tarihi, ürünün yapılıĢ tarihi, ürünü yapan kiĢi, bugünkü durumu, onarım 

görüp görmediği ile ilgili bilgileri içeren sorular, sol üstte, alt alta gelecek Ģekilde sıralanmıĢtır. 

Bu soruların cevapları olan bilgiler, açık anlaĢılır, kısa ve net olarak iĢlenmiĢtir. 

Ürünlerin türü, türlerin yöredeki adı, yöredeki adını söyleyen kaynak kiĢi, türün 

yöredeki iĢlevi ile ilgili baĢlıklar yan yana sıralanarak yerleĢtirilmiĢtir.  

Ürünlere ait boyutlar, ürünlerin üzerinde ölçülerek elde edilmiĢ, ölçümler cm. 

değerinde kaydedilmiĢtir. Örneklerdeki türlere bağlı farklı boyutlar saptanmıĢtır. Bu nedenle 

baĢlıklar, ürünlerde görülen boyutlara göre eklenip, çıkartılmıĢtır. Bu baĢlıklarda, ürünlerin 

eni, boyu, kenar temizleme ve süslemesinde kullanılan oya saçak, çerçeve, kumaĢ boyları, 

giyim ile ilgili ürünlerde ek olarak,  kol en-boy ölçümleri ele alınmıĢtır.  

Ürünlerdeki gereçler, zemin, iĢleme ve kenar temizlemede kullanılanlar olmak üzere üç 

baĢlık altında incelenmiĢtir. Üç baĢlığın yanına, gereçlerin yöredeki adlarının ve kaynak 

kiĢilerinin isimlerinin yazılacağı yerler ayrılmıĢtır. 



 

  Ürünlerde uygulanan teknikler, iĢleme ve kenar temizlemede görülen teknikler olarak 

ikiye ayrılmıĢ, kenar temizleme ile ilgili baĢlık, kendi içinde uzun ve dar kenarlarda görülen 

tekniklerin yazılması için sınıflandırılmıĢtır. Tekniklerde de, yöredeki adı ve kaynak kiĢi ile 

ilgili baĢlıklara yer verilmiĢtir.   

 Renk baĢlığı altında, ürünlerin zemin, iĢleme ve kenar temizlemesinde seçilen renklere 

yer verilmiĢtir. Renklerin yanına, yöredeki adlarının ve kaynak kiĢilerinin isimlerinin 

yazılacağı yerler ayrılmıĢtır. 

 Ürünlerin iĢlemesinde seçilen konu adı, konu adının yöredeki adı, kaynak kiĢi ve varsa 

anlam yükü ile ilgili baĢlıklara yer verilmiĢ, daha sonra, konuların bitkisel, figürlü, geometrik, 

nesneli ve yazılı bezeme motiflerinin açılımları ile yazılmasını sağlayan alt bölüm gelmiĢtir. 

Motiflerin ürün üzerinde yerleĢtirilmesi ve düzenlenmesi, türlerin kendi içinde 

kompozisyonları bakımından gruplandırılmasını sağlamıĢtır.  

Bir motiften oluĢturulmuĢ kompozisyonlar, kendi içinde ikiye ayrılmıĢ; bir merkeze 

oturtulmuĢ bir motiften oluĢturulmuĢ ve motifler birleĢtirilerek tek bir birim biçiminde 

sunulmuĢ kompozisyonlar. Birden fazla motifin yinelenmesi ile oluĢturulmuĢ kompozisyonlar, 

kendi içinde beĢ gruba ayrılmıĢtır; atlayarak sıralamalarla düzenlenmiĢ kompozisyonlar, 

bağlantılı sıralamalarla düzenlenmiĢ kompozisyonlar, bir merkezden dağılan sıralamalarla 

düzenlenmiĢ kompozisyonlar, bir merkeze doğru yönlendirilmiĢ sıralamalarla düzenlenmiĢ 

kompozisyonlar, düzgün sıralamalarla düzenlenmiĢ kompozisyonlar (BarıĢta, 1984: 87-89). 

Gözlem fiĢlerinin sonunda, kaynak kiĢi künyesi yer almıĢtır. Ürünlere ait özellikler ve 

yöresel isimler hakkında bilgi veren kaynak kiĢilerin adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, öğrenim 

durumu, mesleği varsa ürün ile ilgili elde edilen notlar bulunmaktadır. 

Gözlem fiĢlerinin her birinin arka sayfasına, ait olduğu ürünün genel ve detay 

görünümünü veren iki adet fotoğraf yerleĢtirilmiĢtir. Fotoğraflı sayfanın arkasından gelen 

sayfa, o üründe yer alan motiflerin taslak çizimlerine ayrılmıĢtır. Dokumanın iplikleri 

sayılarak uygulanan iğne teknikleri ile uygulanan motifler, önce kareli kağıda sayılarak 

aktarılmıĢ daha sonra dıĢ hatları aydıngere cetvel yardımıyla çizilerek yapılmıĢtır. Dokumanın 

iplikleri üzerinde serbest stil iğne teknikleri ile uygulanan motifler, doğrudan dıĢ hatların 

aydıngere çizilmesi ile yapılmıĢtır. 

Değerlendirme ve sonuç bölümünde, ürün sahibi ve adresleri, geliĢ biçimi, ürünlerin 

yeri, yapılıĢ tarihi, bugünkü durumları, onarım durumları, ürün türleri, türlerinin yöredeki 

adları, türlerin iĢlevleri, ürünlerden elde edilen boyutlar, zemin-iĢleme-kenar temizleme ve 

süslemesinde kullanılan gereçler, kullanılan gereçlerin yöredeki adları, ürünlerin iĢleme-kenar 

temizleme ve süslemesinde uygulanan teknikler, zemin-iĢleme-kenar temizleme ve 



 

süslemesinde seçilen renkler, ürünlerin iĢlemesinde seçilen konu adları, konu adlarının 

yöredeki adları, konular ve kompozisyonları açıklanmıĢtır.  

Son olarak da kaynakça ve listeler alfabetik sıralamaya göre yerleĢtirilip tablolar 

eklenerek tez tamamlanmıĢtır. 

 

    1.4. Türk ĠĢleme Sanatının Tanımı ve Sınıflandırılması 

Türk Sanat Tarihi içinde önemli bir yere sahip olan iĢleme sanatının, çeĢitli 

kaynaklarda tanımları yapılmıĢtır. UlaĢılan kaynaklardaki tanımlar Ģunlardır: “bir bez ya da 

kumaĢ üstüne iğneye geçirilmiĢ beyaz veya renkli iplik veya ipliklerle ve sırmalarla düz veya 

kabartılı olarak yapılan tezyinata” (Arseven, 1975: 843).  

“ipek, yün, keten, pamuk, metal v.b. iplikler kullanarak çeĢitli iğneler ve uygulama 

biçimleri aracılığıyla; keçe, deri, dokuma çeĢitlemeleri v.b. üzerine yapılan bezemelere” 

(BarıĢta, 1984: 2). 

 “değiĢik dokumalar ve deriler üzerine; elde veya makinede iğne veya tığla, değiĢik 

iplikler, sim ve sırma kullanılarak düz veya kabarık olarak yapılan süslemelere” dendiği 

belirlenmiĢtir (Sain, 1987: 5).  

 Yapılan literatür taraması sonucu ĠĢleme sanatının sınıflandırılmasında Ģu bilgilere 

ulaĢılmıĢtır;“Dokumanın iplikleri üzerinde yürütülen iğneler; serbest stil iğneler ve iplik 

sayılarak yapılan iğneler” adı altında ikiye ayrılır. “Serbest stil iğneler; gözeme sarma, iğne 

boyası (Çin iğnesi), balıksırtı, Romanya iğnesi, Girit iğnesi, Fransız düğümü (tohum), zincir 

ve Bulonya iğnesi” bu grubun örnek iğne teknikleridir. “Ġplik sayılarak yapılan iğneler; 

hesap iğnesi, kum iğnesi, yüzeysel pesent, pesent, muĢabak, mürver, sayılı sarma iğneleri, 

ciğerdeldi ve tel kırma” iğneleridir (BarıĢta, 1997: 1).   

“Dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler; atma iğneleri ve kapama iğneleri” 

dir. “Atma iğneleri, kordon iĢi, Romanya atması, Buhara atması, Jakobyen atması ve dival 

iĢi” dir. “Kapama iğneleri, aplike, boncuk iĢi, pul iĢi ve metal plaka kapama” bu grubun 

örnekleri arasındadır (BarıĢta, 1997: 1).   

“Dokumanın iplikleri çekilerek yapılan iğneler; tek yönde iplik çekilerek yapılan 

iğneler ve çift yönde iplik çekilerek yapılan iğneler” olarak ayrılır.  “Tek yönde iplik 

çekilerek yapılan iğneler, antika ve kesme ajur” dur. “Çift yönde iplik çekilerek yapılan 

iğneler, Antep iĢi olarak isimlendirilen delik iĢi ve Hardanger iĢi çeĢitlemeleri” bu baĢlığın 

örnek iğne teknikleridir (BarıĢta, 1997: 2).   

 “Dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler, kenar süsleme iğneleri ve kumaĢ 

süsleme iğneleri” alt baĢlıkları altında incelenir. “Kenar süsleme iğneleri, fisto nakıĢları bu 



 

grubun en tipik örnekleridir”. “KumaĢ süsleme iğnelerine, delinerek yapılan ciğerdeldi” 

örnek verilebilir (BarıĢta, 1997: 2).   

“Dokumanın veya dokumaların iplikleri bağlanılarak yapılan iğneler, bağlama iğneleri 

ve geçme iğneleri” olarak ayrılırlar. “Bağlama iğneleri, yamama ve kumru gözü iğneleri” dir. 

“Geçme iğneleri, Osmanlı döneminden baĢlayarak, giderek yok olmuĢ olan geçme iĢi 

günümüzde hiç uygulanmamaktadır. Türk sanatının ahĢap geçme bezemeciliğine çok 

benzeyen bu iĢ bez mozaiği olarak da isimlendirilebilinir” (BarıĢta, 1997: 3).   

 

    1.5. Gaziantep Ġli Nizip Ġlçesinin Tarihi  

Bölge kültür ve tarihi devirlerini Hitit, Asur, Ġran, Roma, Bizans, Ġslam-Arap ve Türk-

Ġslam devirleri olarak sıralayabiliriz ve bu devirlere ait kalıntılara rastlanmaktadır. Nizip 

ilçesi, çok eski Ģehir harabelerinden biridir. Nizip'in en ünlü Ģehir harabelerinden biri de 

KarkamıĢ‟tır. Bugün Suriye sınırı üzerinde bulunan KarkamıĢ, M.Ö. III. ve II. asırda Etilerin 

baĢ Ģehri idi. Fırat nehri kenarındaki Belkıs harabeleri de (bu gün sular altında kalmak 

üzeredir.) tarihi bakımdan çok önemlidir. Nizip yollar üzerinde olması sebebiyle, birçok defa 

istila ordularının uğrak yeri olmuĢ ve topraklarında önemli savaĢlar yapılmıĢtır. Mısır 

orduları, Firik yalılar M.Ö VII. asırda Ġran orduları, daha sonra Yunan ve Doğu Roma orduları 

bubölgedegörülmüĢtür(Ġmamoğulları,2002:27). 

             Nizip ve yöresi Eski Hitit zamanında (M.Ö.18.yüzyılda) I.Mursil, Ġmparatorluk 

Hititleri zamanında (M.Ö.13.yüzyılda) Hitit devletine bağlanmıĢtır. Son Hititler zamanında 

(M.Ö.12.yüzyılda) bölge Hititlerin merkezi haline gelmiĢtir. Nizip ve çevresi Hititlerden 

sonra Asurlara, Metlerin, Büyük Ġskenderin, Romalıların ve Bizansların, Roma 

Ġmparatorluğunun idaresinde kalmıĢtır.Hititler devrinde dini bir önemi bulunan bölge, 

Bizanslar zamanında askeri yönden de önem kazanmıĢtır. Nizip‟in kuzeydoğusunda ve 

Nizip'e 8 km uzaklıkta bulunan Belkıs Harabeleri (Zeugma) Bizanslılardan kalmıĢtır.  

Ġlçe merkezinde ise yine Bizanslılardan kalma bir kilise binası mevcuttur. Ayrıca Orul 

(Sekili), Mizar (Uluyatir) ve Çardak köylerinde Bizans döneminden kalma eserlere 

rastlanılmaktadır(Ġmamoğulları,2002:27). 

               639 yılında bölge Arap devletine bağlanmıĢtır. Dört Halife devrinden sonra Emevi 

idaresine geçmiĢ ve Ġslam devleti içinde baĢlayan ayaklanma ve iç savaĢlar karĢısında 

Bizanslılar geri almıĢlardır.Abbasiler 780 yılında bölgeyi tekrar almıĢlardır ve bir dönem 

(925-1013) Handaniler'in eline geçmiĢ fakat Bizanslılar tarafından geri alınmıĢtır. Abbasiler 

devrinde Nizip çok geliĢmiĢtir. Bu devirde Gaziantep dahi Nizip'e bağlı idi. M.S. I. asırdan 



 

itibaren bu civara Türk oymakları yerleĢmeye baĢlamıĢtır. Mısır Memluk idaresini 

DülkadiroğullarıhakimiyetitakipetmiĢtir(Özcan,1984:43). 

                Türklerin bölgede görülmesi 11.yüzyılın yarısındadır. 1098'de Edez Kontluğu 

çevreyi egemenliği altına almıĢtır. 1150 yılında Selçuklulara, bir dönem Fatımilere, son Haçlı 

seferleri sırasında Hıristiyanlara, 1187 yılında Eyyubi topraklarına katılmıĢtır. Bölgeye 

Memluklular hakim olunca XII yüzyılın ortaları, bölge için bir kalkınma çağı olmuĢtur. 

Memluklular devri bazı istila ve iĢgallerle kesintiye uğramıĢtır. 1515 yılına kadar 

Dulkadiroğulları ve sonraları Mısırlılar almıĢlarsa da 1516 yılında Osmanlı Ġmparatorluğu‟na 

katılmıĢ ve böylece günümüze kadar gelmiĢtir (Özcan, 1984: 43). 

Nizip‟te yapılan diğer el sanatları ve iĢlemecilik: GümüĢ iĢlemeciliği; yörenin antik 

Ģehir özelliği taĢıyan KarkamıĢ, Dülük, Belkıs kentleri ve höyüklerden çıkartılan gümüĢler, 

gümüĢ iĢçiliğinin ve kullanımının Gaziantep il merkezinde ve Nizip yöresinde eskiden beri 

çok yaygın olduğunu göstermektedir. Günümüzde hızla çoğalan gümüĢ iĢleme atölyeleri bu 

sanatın Gaziantep‟te çok hızlı geliĢtiğinin ve önemli döviz girdisi sağladığını göstermektedir 

(Özcan, 1984: 72). 

  Kutnuculuk; hammaddesi; floĢ (suni ipek) ve pamuk ipliği olan ve tamamen el 

tezgahlarında dokunan kutnu bezi ipekli bir dokuma türüdür. Kutnu kumaĢı, yöresel bir 

kıyafet olarak kullanıldığı gibi, çeĢitli aksesuar, turistik giysi, çanta, terlik, perdelik kumaĢ ve 

milli kıyafet olarak da kullanılmaktadır (Özcan, 1984: 73). 

   Sedefçilik; hammaddesi, midye kabuğu, çeĢitli teller ve ceviz ağacı olan Sedef ve 

Sedefkarlık sanatı Ortadoğu ülkelerinde doğmuĢ ve 15. yüzyıldan sonra Osmanlılara 

geçmiĢtir. Sedefçilik asırlarca değiĢik motif ve desenlerle zenginleĢtirilerek mimari yapılarda, 

kullanım eĢyalarında ve silah süslemelerinde kullanılmıĢtır (Özcan, 1984: 73). 

Yemenicilik; yemeni, üstü kırmızı ya da siyah deriden, tabanı ise köseleden dikilen 

topuksuz ve çok sıhhatli olan ayakkabılara denir. Yemeni diken insana da “KöĢker” denir 

(Ġmam oğulları, 2002: 54). 

Antep El ĠĢlemesi; Antep iĢi, beyaz kumaĢ üzerine iplik sarılarak ve çekilerek, beyaz, 

sarı, krem rengi ipliklerle çeĢitli susma ve ajurlarla süslenerek yapılan iĢlemelere denir. Antep 

iĢi, ilk defa Antep ve çevresinde ev hanımları tarafından yapıldığı için bu adla anılmaktadır.  

ĠĢlemelerin eski Türk iĢleme karakterini taĢıması bu iĢlerin yerli halk tarafından yapıldığını 

göstermektedir. Günümüzde iĢleme tekniği bozulmadan sim, renkli iplikler ve yardımcı nakıĢ 

iğneleri kullanılarak yapımı devam etmektedir (Ġmamoğulları, 2002: 57). 

 



 

     1.6. Konu ile Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar ve Yayınlar 

BarıĢta,H.Örcün, 1984 tarihli Cumhuriyet Dönemi Türk Halk ĠĢlemeciliği Desen ve 

Terminolojisinden Örnekler, Ankara, adlı eserinde; Cumhuriyet Dönemi halk iĢlemeciliği, 

Cumhuriyet Dönemi Türk halk iĢlemeciliğinde kullanılan bazı eĢ anlamlı ve benzer terimler 

yörelerden derlenen desenler, Cumhuriyet Dönemi Türk halk iĢlemeciliği konusunda soru 

kâğıdı uygulanan iller haritası ve Cumhuriyet Dönemi Türk halk iĢlemeciliğinde kullanılan 

bazı eĢ anlamlı ve benzer terimler hakkında bilgi vermektedir. 

BarıĢta, H.Örcün., 1995 tarihli Türk ĠĢleme Sanatı Tarihi, Ankara, isimli eserde 

yazar; iĢlemenin tanımı, sınıflandırılması, tekniklerin sınıflandırılması Türk iĢleme sanatından 

Hun ĠĢlemeleri, Göktürk ĠĢlemeleri, Uygur ĠĢlemeleri, Anadolu Selçukluları Dönemi, Anadolu 

Beylikleri Dönemi, Osmanlı Ġmparatorluğu Dönemi ve yüzyıl iĢlemeleri ile Cumhuriyet 

Dönemi ĠĢlemelerini kapsayan tarihi süreç içerisinde ayrıntılı incelemeler yapmıĢtır. 

Caferoğlu, Ahmet, 1945 tarihli Güney Doğu Ġllerimiz Ağızlarından Toplamalar, 

Ġstanbul, isimli eserde; Malatya vilayeti ağzı, Elazığ vilayeti ağzı, Tunceli vilayeti ağzı, MaraĢ 

vilayeti ağzı, Gaziantep vilayeti ağzı ile Gaziantep ve yöresi ağzından bahsedilmektedir.  

Celal, Melek,1939 tarihli Türk ĠĢlemeleri, Ankara, isimli eserinde; motif olarak daha 

çok hayvani Ģekiller ve insani resimler yaptıkları görülmüĢtür. Renklerde Türkler de Ģarklı 

olmak itibariyle rengi çok severler. Kırmızıdan kırmızıya, maviden maviye, yeĢilden yeĢile 

fark vardır. Dedelerimiz daima bu renklerin en güzel ve en kibar tonlarını bulup 

kullanmıĢlardır. Motiflerin tanzimi ise üç türlüdür: Ufki, mail ve amuttur. 

   Durul, Yusuf, 1987 tarihli Türk Kilim Motifleri, Ankara, isimli eserde yazar;    

Emirdağ Musluca Türkmenleri, Sivrihisar Günyüsü Türkmenleri, Niğde Üçkapılı Yaylası 

Yörükleri, EskiĢehir Söğüt Ġlçesi Karakeçeli Yörükleri, Antalya DöĢeme altı Yörükleri, ġarköy 

Yörükleri, Kayseri AfĢar AĢireti, Hatay-Gaziantep Yöresi Türkmen AĢiretleri, Elazığ Keban   

Yöresi Türkmenleri ile kilimlerde kullanılan im ve damgalar hakkında bilgi vermektedir. 

              Ġmamoğulları, Ġ.Halil, 2002 tarihli GeçmiĢten Günümüze Nizip, Gaziantep, adlı 

eserde; Gaziantep ili Nizip ilçesinin tarihi coğrafyası, kültürü, yaĢayıĢ biçimi, ekonomisi, el 

sanatları gibi konulara ver verilmiĢtir.  

           Ġmer, Zahide, 2001 tarihli Gaziantep Yöresinde Üretilen Kutnu, Alaca ve 

Meydanîye KumaĢlarının Bazı Teknolojik Özellikleri, Ankara, isimli kitabın içeriğinde; 

Gaziantep‟in coğrafi ve tarihi durumu, Gaziantep‟te dokumacılık ve tarihi, dokumacılığın 

günümüzdeki durumu, Gaziantep‟te üretilen kutnu, alaca ve meydanîye kumaĢların üretim 

iĢlem aĢamaları, analizler ve örnek kumaĢlar hakkında bilgi bulunmaktadır. 



 

 Karpuz, Emine,1982 tarihli  “Konya‟da Bulunan Hayvan Figürlü ĠĢleme Figürü 

Örnekleri”, Konya, adlı makalede iĢlemenin tanımı ve tarihçesi anlatılmaktadır. Orta Asya, 

Göktürk, Uygur, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi iĢlemeleri hakkında 

bilgi verilmektedir. Öte yandan figürlere yüklenen anlamlar belirtilmektedir. Ayrıca iĢleme 

türleri, malzeme özellikleri, iĢlemelerde uygulanan teknikler, kenar temizleme teknikleri, 

seçilen konular, kullanılan renkler, kompozisyon hakkında da bilgi verilmektedir. 

Özbel, Kenan, 1947 tarihli El Sanatları VII, Cicim ve Sili, Ankara, adlı eserde 

köylü el sanatlarından bahsetmiĢtir. Köylü el sanatlarında motif, renk ve kompozisyon 

hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca köylü el sanatlarının çeĢitlerini vermiĢtir. Bunlar: 

Dokuma, biçki ve dikiĢ, deri, tahta, demir, toprak ve inĢaat iĢleridir. 

Özcan, Fatma, 1994 tarihli Türk NakıĢları Öğretim Yaprakları, Ankara,  Türk 

nakıĢının tarihçesi hakkında bilgi vermektedir; renk, desen ve kompozisyon özelliklerinden 

bahsedilmektedir. NakıĢı Türk nakıĢları ve yabancı nakıĢlar diye ikiye ayırmıĢtır. ĠĢlem 

konuları olarak Türk iĢi, Hesap iĢi, Antep iĢi, MaraĢ iĢi, iğne oyaları, Bartın iĢi ve Tel 

kırmanın alt iğne teknikleri, nerede kullanıldıkları, desen özellikleri belirtilerek bu tekniklerin 

ortak özellikleri verilmiĢtir.                                                                                                         

Özcan, Ġlhan, 1984 tarihli Nizip ve Nizipliler, Gaziantep, isimli eserinde; Gaziantep ili 

Nizip ilçesi hakkında bilgi yer almaktadır. Bu konular arasında ilin jeolojik durumu, iklimi, 

coğrafyası, tarihi, giyim kuĢamı gibi konu baĢlıkları üzerinde durulmuĢtur. 

Öztürk, Ġsmail,1998 tarihli Geleneksel Türk El Sanatlarına GiriĢ, Ankara, isimli 

eserde; el sanatlarını belirli ham maddeleri el becerisi ve basit el araçları yardımıyla, iĢlenmiĢ 

ve yarı iĢlenmiĢ ürünler elde etme olarak tanımlamıĢtır. El sanatlarını; el sanatları, ev sanatları 

ve çarĢı sanatları olarak üçe ayırmıĢtır. Tarihsel geliĢim içinde Türkiye‟de el sanatları 

Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi diye ikiye ayrılmıĢtır. Örgütlenme ve 

KurumsallaĢma açısından Türkiye‟de el sanatlarının geliĢimi hakkında bilgi verilmiĢtir. 

Sönmez, Demir, Tuna, 1995 tarihli El Dokumacılığı ve Çarpana Dokuma adlı 

eserde; el dokumacılığının tanımı, tarihi geliĢimi ve önemi hakkında bilgi verilmektedir. El 

dokumacılığında kullanılan araçlar, hammaddeler, el dokumacılığının sınıflandırılması, el 

dokumacılığında uç temizleme Ģekilleri, kullanılan çeĢitli motif ve desenlerden 

bahsedilmektedir. Ayrıca kolon dokumacılığına yer verilmiĢtir. 

              Yılmaz, Nuray ve Elvan Anmaç, 2000 tarihinde Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Ġzmir, 

isimli eserinde; dokuma nedir, dokumada temel ve tamamlayıcı hareketler, dokuma örgüsünün 

kağıt üzerinde gösterilmesi ile temel örgüler, temel örgülerin türevleri, renk ve örgü efektleri 

hakkında bilgi verilmektedir. 



 

Yıldız, Fatih, 1988 tarihli Milli El Sanatlarımız, isimli eserinde, Nizip‟in gelenek, 

görenek, halk inançları, Nizip ağzı, halk edebiyatı, yemekleri, halk oyunları, halk müziği, halk 

giysileri hakkındaki bilgileri fotoğraflarla destekleyerek açıklamıĢtır. 

Züber, Hüsnü,1972 tarihli Türk Süsleme Sanatı, adlı eserinde; ĠĢlemeciliğe Orta 

Asya Türk‟lerinde rastlanır. Renkli iplik ve ipek çok eski çağlarda Doğu‟da bulunduğundan 

iĢlemecilik de Doğu‟da baĢlamıĢ, geliĢmiĢ ve Batı‟ya yayılmıĢtır. Orta Asya‟dan Türk‟ler 

aracılığı ile iĢlemecilik günümüze kadar gelmiĢ ve gergef denilen, iĢlemecilikte kullanılan 

gereç bugün de bazı doğu bölgelerimizde bulunmaktadır. Mendil, peĢkir, yağlık, bohça, 

yorgan ve yastık yüzleri yüzyıllarca Türk iĢlemeciliğine güzel örnekler vermiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 



 

 
Örnek No :1      

Fotoğraf No :1-2 

Çizim No :1 

Ürün Sahibi :Medine Kılıç 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1970      

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Medine Kılıç                                       

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Ayna örtüsü                                                                                                                              Örtü                    

 

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

30x120 cm           

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

ÖdemiĢ ipeği                   

ĠĢleme 

Muline                                         

Kenar Temizleme 

ĠbriĢim                            

Teknik 

ĠĢleme  

Düz hesap  iğnesi, verev  

hesap iğnesi,verev sarma                          

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

KumaĢ kenarı                                       

       Dar Kenarlar 

Elde baskı dikiĢi                  

Renk 

Zemin 

Krem           

ĠĢleme 

Kırmızı,çimen yeĢili,koyu 

kahverengi,sarı sim,siyah                     …………   ………… 

Kenar Temizleme 

Krem                      

Konu: Horoz ibiği çiçeği                                   Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Horoz ibiği çiçeği, dilimli yaprak, 

Tomurcuk                                                      

Geometrik Bezeme; 

KöĢeli zikzak                                                   

 

 

Kompozisyon :Ayna örtüsünün iki dar ucuna horoz ibiği çiçeği, tomurcuk ve yaprak köĢeli zikzak 

dal üzerinde  bağlantılı sıralama ile  oturtulmuĢtur. Örtünün uç kısımlarına zikzak dal 

üzerinde tomurcuk bağlantılı sıralama ile kenarları sınırlamaktadır.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Medine Kılıç 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1955 

Öğrenim Durumu :Lisans 

Mesleği :Öğretmen 

Notlar : 

 



 

   
                  

                      Fotoğraf No:1.Medine Kılıç‟a ait konsolun  genel görünüĢü 

 

   
 
                     Fotoğraf No:2.Medine Kılıç‟a ait konsoldan detay 
 

 

 

 



 

 
                                        Çizim No: 1.Örnek 1‟e ait ayna örtüsünün deseni 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 



 

Örnek No                                               :2        

Fotoğraf No :3-4 

Çizim No :2                                                                                                    

Ürün Sahibi :Naime AltınbaĢ 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1945     

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesinden kalmıĢtır.                                            

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Ekim 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Bilinmiyor     

Bugünkü Durumu :Lekeli, iĢlemeler sökülmüĢ ve tel kırma teli kararmıĢtır.                 

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

BaĢ bağı                                                   Nefse bağı                                          Zeynep AltınbaĢ                 BaĢ bağı 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                 Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

7x70 cm                                          

                                                                                         

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Demor                             

ĠĢleme 

Metal yassı gümüĢ tel                          Altın tel…………                 Naime AltınbaĢ…… 

Kenar Temizleme                                        

Pamuklu dikiĢ ipliği         

Teknik 

ĠĢleme  

Verev sarma,balık 

sırtı                                     
Kenar Temizleme 

                      Uzun Kenarlar 

Elde baskı dikiĢi             

       Dar Kenarlar 

Elde baskı dikiĢi             

Renk 

Zemin 

Krem                 

ĠĢleme 

 GümüĢ rengi                                                 

Kenar Temizleme 

Krem             

Konu:Gül, filiz                              Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

 Gül ,filiz,kıvrımlı dal                                                    

              Geometik Bezeme;  

 “C” kıvrımlı biçim                                                        

 

 

Kompozisyon :BaĢ bağının alın kısmına gül, filiz motifi bir merkeze oturtulmuĢ bir motiften oluĢan 

kompozisyon ile yerleĢtirilmiĢtir. Kenarını “C” kıvrımlı köĢebent ile sınırlamıĢtır.  

  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Naime AltınbaĢ 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1935 

Öğrenim Durumu :Ġlkokul 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 

 



 

     
 

                    Fotoğraf No: 3.Naime AltınbaĢ‟a ait baĢ bağının genel görünüĢü 

 

 

 

 
 

     

 

                         Fotoğraf No: 4.Naime AltınbaĢ‟a ait baĢ bağından detay 

 
 

 



 

 

 

                                  Çizim No: 2.Örnek 2‟ye ait baĢ bağının deseni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                              



 

   

Örnek No :3       

Fotoğraf No :5-6 

Çizim No :3 

Ürün Sahibi :Zeynep AltınbaĢ 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1950     

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Ekim 2008                                                                               

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Bilinmiyor     

Bugünkü Durumu :Lekeli, iĢlemeler sökülmüĢ ve tel kırma teli kararmıĢtır.                  

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

BaĢ bağı                                                 Nefse bağı                                          Zeynep AltınbaĢ                 BaĢ bağı 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                 Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

9x80                                                        

                                                                                         

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Demor                                           
ĠĢleme 

Metal yassı gümüĢ tel                           Altın tel…………                                Zeynep AltınbaĢ…  

 

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği         

Teknik 

ĠĢleme  

Verev sarma, balık 

sırtı                                           
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Elde  baskı dikiĢi            

       Dar Kenarlar 

Elde baskı dikiĢi                            

Renk   

Zemin 

Krem                                        

ĠĢleme 

GümüĢ rengi  

                                         

Kenar Temizleme 

Krem                          

Konu: Gül tomurcuğu,  

kıvrımlı dal                                                      Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül tomurcuğu 

yaprak, dal                                                      

Geometrik Bezeme;  

“C” kıvrımlı biçim                                                        

Nesneli Bezeme;  

Fiyonk                                                                      

 

 

 

Kompozisyon :BaĢ bağının alın kısmına fiyonk ile demet haline getirilmiĢ, filiz, gül tomurcuğu ve 

yaprak motifleri bir merkeze oturtulmuĢ bir motiften oluĢan kompozisyon ile 

yerleĢtirilmiĢtir. Kenarını “C” kıvrımlı köĢebent ile sınırlamıĢtır.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Zeynep AltınbaĢ 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1942 

Öğrenim Durumu :Ġlkokul 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 



 

   
 

                 Fotoğraf No: 5.Zeynep AltınbaĢ‟a ait baĢ bağının genel görünüĢü 

 

 

 

    
 

                             Fotoğraf No: 6.Zeynep AltınbaĢ‟a ait baĢ bağından detay 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Çizim No: 3.Örnek 3‟e ait baĢ bağının deseni 
 
 
 

                                                                                                                    

 
 



 

Örnek No :4  

Fotoğraf No :7-8 

Çizim No :4 

Ürün Sahibi :AyĢe Yalçın 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1940     

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesi düğün hediyesi olarak vermiĢtir. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008                                                                                                                        

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Bilinmiyor.                                                                          

Bugünkü Durumu :KumaĢ delinmiĢtir.         

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

BaĢörtüsü                 Mevlid örtüsü(dolağı)                  AyĢe Yalçın                        BaĢörtüsü                  

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                    Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

50x110                     0.5 mm                       

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Demor                                   

ĠĢleme 

ÇamaĢır ipeği                                  ipek                                           AyĢe   Yalçın                                                      

Kenar Temizleme 

ĠbriĢim                  EbriĢim                 AyĢe Yalçın                 

Teknik 

ĠĢleme  

Filtre,mercimek ajuru, 

susma,antika                               Mercimek(gülleme)  AyĢe Yalçın                  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġğne oyası                                                                                                 

       Dar Kenarlar 

Elde baskı dikiĢi                                                                                      
Renk 

Zemin 

Krem                          

ĠĢleme 

Krem                                         
Kenar Temizleme 

Krem                          

Konu:Dört yapraklı yonca 

 ve kelebek                           
                                                                                                                                                             Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Dört yapraklı yonca                                    
Geometrik Bezeme; 

Düz çizgi, dikdörtgen                                                 

Figürlü Bezeme; 

Kelebek                                         

 

 

Kompozisyon :BaĢörtüsünün ön kısmına birinci sırada üç adet ve üçüncü sırada bir adet olacak 

Ģekilde dört yapraklı yonca ikinci sırada düz çizgi, dikdörtgen biçimleri ve iki adet 

kelebek figürü yer almaktadır. Dört yapraklı yonca, dikdörtgen biçimi, düz çizgi ve 

kelebek figürü atlamalı ve bağlantılı sıralama ile yerleĢtirilmiĢtir.   

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :AyĢe Yalçın 

Doğum Yeri ve Yılı :Akçakent 1933 

Öğrenim Durumu :Okur yazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  



 

      

      
Fotoğraf No: 7.AyĢe Yalçın‟a ait baĢörtüsünün genel görünüĢü. 

      
 
                             Fotoğraf No: 8. AyĢe Yalçın‟a ait baĢörtüsünden detay 

 . 

 



 

 
                            Çizim No: 4.Örnek 4‟e ait baĢ örtüsünün deseni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    

  
Örnek No :5      

Fotoğraf No :9-10 

Çizim No :5 

Ürün Sahibi :AyĢe Yalçın 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1945     

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                                                                         

Yapan KiĢi :Bilinmiyor                   

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.                                                                                            

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.                                                            

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

BaĢörtüsü                 Mevlid örtüsü(dolağı)                  AyĢe Yalçın                        BaĢörtüsü                  

 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                    Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

50x110 cm                   1.5 cm                          

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Demor                                   

ĠĢleme 

ĠbriĢim,çamaĢır ipeği                   EbriĢim                                      AyĢe Yalçın                      

Kenar Temizleme 

ĠbriĢim                  EbriĢim                 AyĢe Yalçın                 

Teknik 

ĠĢleme  

Filitre,mercimek ajuru, 

susma,antika,düzsarma                      Mercimek(gülleme)  AyĢe Yalçın                  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġğne oyası                                 Ayaklı el ele dut yaprağı    AyĢe Yalçın                                        

       Dar Kenarlar 

Ġğne oyası                                    Ayaklı el ele dut yaprağı   AyĢe Yalçın   
Renk 

Zemin 

Krem                          

ĠĢleme 

Krem                                         
Kenar Temizleme 

Krem                          

Konu:Mine çiçekleri                          

                                                                                                                                                            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Mine                                                
Geometrik Bezeme; 

Zikzak, kare,üçgen                                         

 

 

Kompozisyon :BaĢörtüsünün ön kısmına kare biçimli mine çiçekleri ortada bir büyük kenarlarda 

karĢılıklı iki küçük zikzak oluĢturacak Ģekilde düz ve bağlantılı sıralama ile 

yerleĢtirilmiĢtir. Kare biçimli mine çiçeklerinin uçlarına küçük üçgen biçimleri düzgün 

sıralama ile oturtulmuĢtur. Zikzakların alt boĢluklarına bağlantısız küçük zikzaklar 

yerleĢtirilmiĢtir.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :AyĢe Yalçın 

Doğum Yeri ve Yılı :Akçakent 1933 

Öğrenim Durumu :Okuryazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  



 

    

 
Fotoğraf No: 9. AyĢe Yalçın‟a ait baĢörtüsünün genel görünüĢü 

     
 

Fotoğraf No: 10. AyĢe Yalçın‟a ait baĢörtüsünden detay 

 

 

 



 

 

                                               Çizim No: 5.Örnek 5‟e ait baĢ örtüsünün deseni 
 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                      



 

 

Örnek No :6    

Fotoğraf No :11-12 

Çizim No :6 

Ürün Sahibi :Yeter Sağlam 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1930     

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :19. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Elmas Sağlam     

Bugünkü Durumu :Lekeli, iĢlemeler sökülmüĢ ve tel kırma teli kararmıĢtır.                                           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

BaĢ örtüsü                                            Mevlid örtüsü(dolağı)                 Yeter Sağlam              BaĢörtüsü 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

75x145                                                              

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek                                  Mongol       Yeter Sağlam  

ĠĢleme 

Metal yassı  gümüĢ tel                 Altın tel      Yeter Sağlam  

Kenar Temizleme 

Metal yassı gümüĢ tel         

Teknik 

ĠĢleme  

Düz sarma,muĢabbak, 

ay fisto                                                          
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

KumaĢ kenarı                           

       Dar Kenarlar 

Düz sarma, muĢabbak         
Renk 

Zemin 

Krem                 

ĠĢleme 

GümüĢ rengi                                   
Kenar Temizleme 

GümüĢ rengi                                    

Konu:Yonca, kıvrımlı dal ve 

filiz…                                                                           Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Yonca, kıvrımlı dal,filiz,                                           

Geometrik Bezeme;  

“C” kıvrımlı biçim                                                    

 

Kompozisyon :BaĢörtüsünün bir uzun kenarının orta bölümüne filiz, yaprak ve kıvrım dal motifleri, 

birleĢtirilerek tek bir birim biçiminde sunulmuĢ kompozisyon ile oturtulmuĢtur. Ġki dar 

kenarını yonca ve filiz motifi düzgün ve bağlantılı sıralama ile “C” kıvrımlı biçim 

sınırlamaktadır.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Yeter Sağlam 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1925 

Öğrenim Durumu :Enstitü 

Mesleği :Emekli öğretmen 

Notlar :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

Fotoğraf No: 11.Yeter Sağlam‟a ait baĢörtüsünün genel görünüĢü. 

 

  
 

Fotoğraf No: 12. Yeter Sağlam‟a ait baĢörtüsünden detay 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

                                       Çizim No: 6.Örnek 6‟e ait baĢ örtüsünün deseni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

  



 

Örnek No :7   

Fotoğraf No :13-14 

Çizim No :7 

Ürün Sahibi :Yeter Sağlam 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1945     

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                                                       

Yapan KiĢi :Bilinmiyor                                                         

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.                                                                              

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

BaĢ örtüsü                 Mevlid (dolağı)                  Yeter Sağlam                 BaĢörtüsü 

 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu              Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

70x130 cm                            

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Saten                     

ĠĢleme 

Metal yassı  gümüĢ tel                 Altın tel      Yeter Sağlam  

Kenar Temizleme 

Metal yassı gümüĢ tel  Altın tel      Yeter Sağlam  

Teknik 

ĠĢleme  

Düz sarma,muĢabbak,                               

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Düz sarma,muĢabbak              

       Dar Kenarlar 

Düz sarma,muĢabbak         

Renk 

Zemin 

Beyaz                 

ĠĢleme 

GümüĢ rengi                                   
Kenar Temizleme 

GümüĢ rengi                                  

Konu: Yaban gülü, yapraklı dal, 

 filiz                                                            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;   

Yaban gülü, yapraklı dal 

filiz, tomurcuk                                       

 Bitkisel Bezeme;   

“C” kıvrımlı biçim                                      

  

 

 

Kompozisyon :BaĢörtüsünün bir uzun kenarının orta bölümüne yaban gülü, filiz, tomurcuk ve yaprak 

motifleri birleĢtirilerek tek bir birim biçiminde sunulmuĢ kompozisyon ile 

oturtulmuĢtur. BaĢörtüsünün bir uzun, iki dar kenarını filiz motifleri düzgün ve 

bağlantılı sıralama ile  “C” kıvrımlı biçim sınırlamaktadır. 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Yeter Sağlam 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1925 

Öğrenim Durumu :Enstitü 

Mesleği :Emekli öğretmen 

Notlar :  

 

 



 

    
 
                           Fotoğraf No: 13.Yeter Sağlam‟a ait baĢörtüsünün genel görünüĢü 
 

     

 
                            Fotoğraf No: 14.Yeter Sağlam‟a ait baĢörtüsünden detay 
 



 

 
                                     Çizim No: 7.Örnek 7‟e ait baĢ örtüsünün deseni 
 

 

                                                      

 

 

 

 



 

 
Örnek No :8 

Fotoğraf No :15-16 

Çizim No :8 

Ürün Sahibi :Türkan Okan 

Ürünün Adresi :Tosunlu köyü 

GeliĢ Tarihi :1950      

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır.                                                 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Türkan Okan                                                                                               

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

ÇarĢaf                                                                                                                                     Örtü                                    

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

80x160 cm           

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Patiska                    

ĠĢleme 

Pamuklu nakıĢ ipliği         

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢi ipliği         

Teknik 

ĠĢleme  

Düz çin iğnesi,düğüm iĢi, 

düz sarma                                    

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Baskı antikası                                 

       Dar Kenarlar 

Elde baskı dikiĢi                               

Renk 

Zemin 

Beyaz           

ĠĢleme 

Kırmızı,bordo,açık kahverengi 

koyu kahverengi,koyu çimen  

yeĢili,açık çağla yeĢili                  …………   ………… 

Kenar Temizleme 

Beyaz                       

Konu: Kır çiçeği demeti…               Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Kır çiçeği,yaprak, 

“S”kıvrımlı dal                                         

Nesneli Bezeme; 

Fiyonk                               

 

 

Kompozisyon :ÇarĢafın bir uzun kenarına fiyonk ile demet yapılmıĢ kır çiçeği motifi, düzgün 

sıralama ile yerleĢtirilmiĢtir. Motifleri, birbirine dolanmıĢ “S” kıvrımlı dallar bağlantılı 

sıralama ile bağlamaktadır. 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Türkan Okan 

Doğum Yeri ve Yılı :Tosunlu köyü 1930 

Öğrenim Durumu :Okur yazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

   
                 Fotoğraf No: 15.Türkan Okan‟a ait çarĢafın genel görünüĢü 

 

   
                     Fotoğraf No: 16.Türkan Okan‟a ait çarĢaftan detay 
 

 



 

 

 
                                     Çizim No: 8.Örnek 8‟e ait çarĢafın deseni 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                           
Örnek No :9   

Fotoğraf No :17-18 

Çizim No :9 

Ürün Sahibi :Atiye ÇalıĢkan 

Ürünün Adresi :Elif oğlu köyü                                                                             

GeliĢ Tarihi :1950                

GeliĢ Biçimi :EĢinin anneannesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                                                          

Yapan KiĢi :Atiye ÇalıĢkan                                                                                               

Bugünkü Durumu :KumaĢ yıpranmıĢ ve yanmıĢtır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Elbise örtüsü                                                                                                                Örtü                    

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

50x60 cm           

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Patiska                   

ĠĢleme 

Koton                       Kanaviçe ipliği   Atiye ÇalıĢkan  

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği          

Teknik 

ĠĢleme  

Çift  çapraz iğne                            

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi                                 

       Dar Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi                 

Renk 

Zemin 

Beyaz           

ĠĢleme 

Çingene pembe,turuncu,mor, 

çimen yeĢili,kireç yeĢili, koyu 

su yeĢili,koyu saman sarısı, 

Ģeker pembe,koyukahverengi, 

domates kırmızı,koyu gri                   …………                               

Kenar Temizleme 

Beyaz                       

Konu: Atlı insan,dalda kuĢ ve 

karanfil                                                Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Karanfil, tomurcuk 

yapraklı dal ve filiz                         

Figürlü Bezeme; 

Ġnsan, at, kuĢ                                        

Yazılı Bezeme; 

Latin Harfleri                                       
Kompozisyon :Elbise örtüsünün tüm yüzeyine atlı insan, dalda kuĢ, karanfil ve Latin harfleri aĢağıdan 

yukarıya doğru yönlendirilip motifler birleĢtirilerek tek bir birim biçiminde oturtulduğu 

görülmektedir. Elbise örtüsünün merkezine atlı insan figürü her iki yanına karanfil dalı 

ve üzerine kuĢ figürü yerleĢtirilmiĢtir. Üst boĢluğa Latin harfleri ile okunamayan yazı 

iĢlenmiĢtir. 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Atiye ÇalıĢkan 

Doğum Yeri ve Yılı :Elifoğlu köyü 1940 

Öğrenim Durumu :Okur yazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar                                                  : 

 



 

 

    
 
                 Fotoğraf No: 17.Atiye ÇalıĢkan‟a ait elbise örtüsünün genel görünüĢü 

 

    
 
                    Fotoğraf No: 18.Atiye ÇalıĢkan‟a ait elbise örtüsünden detay 



 

 

 

 
                                    Çizim No: 9.Örnek 9‟a ait elbise örtüsünün deseni 
 

 

 

 
                                                                                                                   



 

 
Örnek No :10      

Fotoğraf No :19-20 

Çizim No :10 

Ürün Sahibi :Zeynep Marangoz 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1945      

GeliĢ Biçimi :Annesinden  kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008                                                                                               

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                                                      

Yapan KiĢi :Bilinmiyor     

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.           

Onarım Durumu :Ġki uzun kenarı makinede baskı dikiĢi yapılarak yenilenmiĢtir.   

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Elbise örtüsü                 ………………….                                ………………….            Elbise örtüsü    

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                    Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

80x90 cm                           

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Patiska               

ĠĢleme 

Orlon iplik                                       ……………………                                        

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği         

Teknik 

ĠĢleme  

Verev sarma,makine dikiĢi 

düz çin iğnesi, sap iĢi                        
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

KumaĢ kenarı                                   

       Dar Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi                          

Renk 

Zemin 

Beyaz                               

ĠĢleme 

Koyu petrol mavisi,Ģeker pembe 

çingene pembe,çağla yeĢili,çimen yeĢili 

mor,boncuk mavi,koyu saman sarı,siyah 

koyu kahverengi                                     
Kenar Temizleme 

Beyaz           

Konu:ġahmeran……                         Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;                  Nazarlık 

Yaban gülü, yapraklı dal ve 

 filiz                                                        

Figürlü Bezeme; 

Ġnsan, yılan,horoz,kuĢ,at                                        …………………..       

Nesneli Bezeme; 

Saksı                                                      

Kompozisyon :Elbise örtüsünün tüm yüzeyine saksıda yaban gülü, kuĢ, Ģahmeran, horoz ve atlı insan 

figürü aĢağıdan yukarıya doğru yönlendirilip, motifler birleĢtirilerek tek bir birim 

biçiminde sunulmuĢ kompozisyon ile oturtulmuĢtur. Elbise örtüsünün merkezine 

karĢılıklı iki adet Ģahmeran, ortasında saksıda yaban gülü ve üzerine kuĢ figürü 

yerleĢtirilmiĢtir. Üst kısma atlı insan ve horoz figürü atlamalı sıralama ile düzenlenmiĢ 

kompozisyonla iĢlenmiĢtir. Alt iki sağ ve sol köĢeye üzerinde kuĢ olan yaban gülü dalı 

birer adet olacak Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir.   

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı Zeynep Marangoz: 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1930 

Öğrenim Durumu :Okur-yazar değil 

Mesleği                                                  :Ev hanımı 
Notlar 



 

                Fotoğraf No: 19.Zeynep Marangoz‟a ait elbise örtüsünün genel görünüĢü 
 

     
                      Fotoğraf No: 20.Zeynep Marangoz‟a ait elbise örtüsünden detay 



 

 
 

                                         Çizim No: 10.Örnek 10‟a ait elbise örtüsünün deseni 
 
 

 

 

 

                                                           



 

  
Örnek No :11   

Fotoğraf No :21-22 

Çizim No :11 

Ürün Sahibi :Aliye Maarufoğlu 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1958     

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008                                                             

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Aliye Maarufoğlu                                                             

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.                                                                                 

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Gecelik                                                                                                                                  Giyisi                    

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu               Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

50x150 cm                                           

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Patiska                            Renkli patiska           Aliye Maarufoğlu    

ĠĢleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği                                                                        ………….                           

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği                                                                   ……………………..                                         

Teknik 

ĠĢleme  

Mercimek ajuru,filtre, 

susma                                                                                                                    …………………...                  

Kenar Temizleme 

     Etek ucu 

Kenar baskı antikası                                                                  …..……………….                                               

     Kollar ve yaka 

Kenar baskı antikası                                                                  ……………………. 

Renk 

Zemin 

Sarı                      

ĠĢleme 

Sarı                                  
Kenar Temizleme 

Sarı                         

Konu: Güller        …                              Kokulu Gül                                         Aliye Maarufoğlu 

                                                                                                                                                            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül,gül tomurcuğu 

 yaprak ve dal                                                              
Geometrik Bezeme; 

Üçgen                                                                                         

 

Kompozisyon :Geceliğin etek ve kol uçlarında gül, gül tomurcuğu yaprak ve dal motifi düzgün ve 

bağlantılı sıralama ile oturtulmuĢtur. Yakanın ön kısmında üçgen içerisinde gül, 

tomurcuk, yaprak ve dal motifleri bir merkeze oturtulmuĢ bir motiften oluĢan 

kompozisyon ile yerleĢtirilmiĢ ve yakanın etrafını bağlantılı sıralama ile 

dolaĢmaktadır.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Aliye Maarufoğlu  

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1930 

Öğrenim Durumu :Okur yazar 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 



 

 

           
                     Fotoğraf No: 21.Aliye Maarufoğlu‟na ait geceliğin genel görünüĢü 

 

          
                        Fotoğraf No: 22.Aliye Maarufoğlu‟na ait gecelikten detay 
 

 



 

 

 

 

 

 
                                               Çizim No: 11.Örnek 11‟e ait geceliğin deseni 



 

Örnek No :12    

Fotoğraf No :23-24 

Çizim No :12 

Ürün Sahibi :Aliye Maarufoğlu 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1960     

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                          

Yapan KiĢi :Aliye Maarufoğlu                                                           

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.                                                                                    

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Gecelik                                                                                                                                  Giyisi                    

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu               Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

50x145 cm                                           

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Patiska                                          Renkli  patiska                      Aliye Maarufoğlu       

ĠĢleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği                                                                        ………….                           

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği                                                                   ……………………..                                         

Teknik 

ĠĢleme  

Filtre, mercimek ajuru, 

antika                                                                                                     …………………...                  

Kenar Temizleme 

      Etek ucu 

Elde baskı dikiĢi                                                                           …..……………….                                               

      Üst kısmı 

Kenar baskı antikası                                                                   ……………………. 

Renk 

Zemin 

Eflatun               Leylahı            Aliye Maarufoğlu  

ĠĢleme 

Eflatun                     Leylahı                                       Aliye Maarufoğlu                 
Kenar Temizleme 

Eflatun                   Leylahı             Aliye Maarufoğlu               

Konu: Gül motifi…                               Kokulu gül                                            Aliye Maarufoğlu 

                                                                                                                                                            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül, yaprak ve dal                                                      
Geometrik Bezeme; 

Üçgen, “C” kıvrımlı biçim                                                     

 

Kompozisyon :Geceliğin yaka ön kısmına üçgen içerisine gül, yaprak ve dal motifi bir merkeze 

oturtulmuĢ bir motiften oluĢturulmuĢ kompozisyon ile yerleĢtirilmiĢtir. Motifin 

etrafına üçgen formu, filtre ajuru ile dıĢ kenarları “C” kıvrımlı biçimlerle 

sınırlandırılmıĢtır. 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Aliye Maarufoğlu  

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1930 

Öğrenim Durumu :Okur yazar 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar  

 

 



 

        
                 Fotoğraf No: 23.Aliye Maarufoğlu‟na ait geceliğin genel görünüĢü 

 

         
                 Fotoğraf No: 24.Aliye Maarufoğlu‟na ait gecelikten detay 
 

 

 



 

 

 

 

 
                                 Çizim No: 12.Örnek 12‟ye ait geceliğin deseni 
 

 

 

 

 

 

 

    

                                                       

 



 

Örnek No :13    

Fotoğraf No :25-26 

Çizim No :13 

Ürün Sahibi :Aliye Maarufoğlu 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1965     

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Aliye Maarufoğlu                                            

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Erkek geceliği                    Köynek                                AliyeMaarufoğlu                Gecelik                    

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu               Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

60x160 cm                                           

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Keten                                                                        

ĠĢleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği                                                                        ………….                           

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği                                                                   ……………………..                                         

Teknik 

ĠĢleme  

Cemelyan,filitre,susma                        Cemelyan(dört dolu dört boĢ)          Aliye Maarufoğlu…                 

Kenar Temizleme 

       Etek ucu 

Makinede baskı dikiĢi                                                                      …..……………….                                               

    Kollar ve yaka  

Tığ oyası                                                                                   ……………………. 

Renk 

Zemin 

YeĢil                                                                  

ĠĢleme 

Koyu yeĢil                                                                                                               
Kenar Temizleme 

YeĢil                                              …………………. 

Konu:Mine Çiçekleri                  

                                                                                                                                                            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Mine                                                                             
Geometrik Bezeme; 

Kare, üçgen,baklava,”V” biçimi                                                             

 

Kompozisyon :Gecelikte ön yakada üçgen, yaka yanlarında düz bir bordür Ģeklinde iĢleme 

görülmektedir. Üçgen ve bordürler içerisine bir kare, bir baklava biçiminin atlamalı 

sıralama ile oturtulduğu ön yakadaki üçgen kısmın uçlarına “V” biçimlerinin düzgün 

sıralama ile yerleĢtirildiği görülmektedir. 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Aliye Maarufoğlu  

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1930 

Öğrenim Durumu :Okur yazar 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar 

 



 

        
                    Fotoğraf No: 25.Aliye Maarufoğlu‟na ait geceliğin genel görünüĢü 

 

        
                        Fotoğraf No: 26.Aliye Maarufoğlu‟na ait gecelikten detay 
 

 

 

 

 



 

 

 
                                                Çizim No: 13.Örnek 13‟e ait geceliğin deseni 
 

 

 

 

     

                                                      



 

 
Örnek No :14   

Fotoğraf No :27-28 

Çizim No :14 

Ürün Sahibi :Zeynep Maarufoğlu 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1955     

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Zeynep Maarufoğlu                                                         

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Gecelik                                                                                                                                  Giyisi                    

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu               Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

50x150 cm                                           

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Patiska                                                                        

ĠĢleme 

Koton                                      Kanaviçe  ipliği                      Zeynep Maarufoğlu                          
Kenar Temizleme 

Koton                                     Kanaviçe  ipliği                        Zeynep Maarufoğlu                                        

Teknik 

ĠĢleme  

Tek çapraz iğne                          Kanaviçe                                   ZeynepMaarufoğlu                                       

…………...                  

Kenar Temizleme 

 Etek ve kol ucu  

Kenar baskı antika                                                                 …..……………….                                               

Yaka  

Tığ oyası                                                                                                   ……………………                                       

Renk 

Zemin 

Beyaz                      

ĠĢleme 

Kırmızı,bordo,sarı,açık yağ 

yeĢili,koyu yağ yeĢili,koyu  

kahverengi                                
Kenar Temizleme 

Beyaz                         

Konu:Gül,yaprak ve                              Kokulu gül                                          Zeynep Maarufoğlu  

tomurcuk…                       

                                                                                                                                                            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül,gül goncası,yıldız  

çiçeği,yaprak ve dal                                       
Geometrik Bezeme; 

Üçgen,zikzak                                                                                            

 

Kompozisyon :Gecelikte ön yakada üçgen yaka yanlarında düz bir bordür Ģeklinde iĢleme 

görülmektedir. Üçgen ve bordürler içerisine gül, gül tomurcuğu ve yaprak düzgün ve 

bağlantılı sıralama ile oturtulmuĢtur. Kol uçlarını yıldız çiçeği motifi bağlantılı 

sıralama ile dolaĢmaktadır.   

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Zeynep Maarufoğlu  

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1928 

Öğrenim Durumu :Okuryazar 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar : 



 

         
                 Fotoğraf No: 27.Zeynep Maarufoğlu‟na ait geceliğin genel görünüĢü 

         
                 Fotoğraf No: 28.Zeynep Maarufoğlu‟na ait gecelikten detay 
 

 

 



 

 
 
                                      Çizim No: 14.Örnek 14‟e ait geceliğin deseni 
 

                                                        



 

 
Örnek No :15   

Fotoğraf No :29-30 

Çizim No :15 

Ürün Sahibi :Ġslim Maarufoğlu 

Ürünün Adresi :Kızılcakent köyü 

GeliĢ Tarihi :1926      

GeliĢ Biçimi :Anneannesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Havlu olarak kullanılmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008                                                                            

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Bilinmiyor                                                                              

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür           Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Havlu                                                                                                                      

 

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

40x70 cm               2 cm   

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Havlu                     

ĠĢleme 

Ġpek iplik                  EbriĢim     Ġslim Maarufoğlu  

Kenar Temizleme 

Ġpek iplik                               EbriĢim      Ġslim Maarufoğlu  

Teknik 

ĠĢleme  

MuĢabbak,verev sarma, 

düz çin iğnesi               

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Havlu kenarı                                

       Dar Kenarlar 

Kastamonu çarĢaf bağlama                        

Renk 

Zemin 

Beyaz                                     

ĠĢleme 

Beyaz                              …………   ………… 

Kenar Temizleme 

Beyaz                                      

Konu:Domates çiçeği…                    Domatesli   Ġslim Maarufoğlu                 Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

 Domates çiçeği,filiz  

yaprak ve “S” kıvrımlı dal                                                

Kompozisyon :Havlunun kısa kenarlarına domates çiçeği, yaprak, dal ve filiz motifi birleĢtirilerek 

“S” kıvrım dal üzerine düzgün ve bağlantılı sıralama ile oturtulmuĢtur.   

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Ġslim Maarufoğlu 

Doğum Yeri ve Yılı :Kızılcakent köyü 1930 

Öğrenim Durumu :Okuryazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 

 

 



 

    
           Fotoğraf No: 29.Ġslim  Maarufoğlu‟na ait havlunun genel görünüĢü 

 

   
              Fotoğraf No: 30.Ġslim  Maarufoğlu‟na ait havludan detay 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                            Çizim No: 15.Örnek 15‟e ait havlunun deseni 
 

                                                                                                                    



 

 
Örnek No :17   

Fotoğraf No :33-34 

Çizim No :17 

Ürün Sahibi :Emel AltınbaĢ 

Ürünün Adresi :Akçakent 

GeliĢ Tarihi :1955      

GeliĢ Biçimi :Annesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008                                                                

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :AyĢe AltınbaĢ                                                                                              

  

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Masa  örtüsü                   …………………..                                                                Örtü   

En x Boy                  Hazır Dantel-Oya Boyu                 Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

90x100 cm   1 cm               

Gereçler                  Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Demor           

ĠĢleme 

ÇamaĢır ipeği   Ġpek           Emel AltınbaĢ  

Kenar Temizleme 

ĠbriĢim        EbriĢim    Emel AltınbaĢ  

Teknik   

ĠĢleme  

Tek çapraz iğne,antika    Kanaviçe   Emel AltınbaĢ  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġğne oyası          

       Dar Kenarlar 

Ġğne oyası          

Renk 

Zemin 

Krem           

ĠĢleme 

Domates kırmızısı,açık kahverengi 

koyu kahverengi,açık yağ 

yeĢili,koyu yağ yeĢili                       …………………..                          

Kenar Temizleme 

Krem                                              

Konu:Sumak çiçeği…                Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Sumak çiçeği,dilimli yaprak 

ve kıvrımlı dal                                          

Geometrik Bezeme; 

Üçgen zikzak,düz çizgi                          

 

 

 

Kompozisyon :Masa örtüsünün dört köĢesine ve aralara sumak çiçekleri, yaprak ve dal düzgün 

sıralama ile yerleĢtirilmiĢtir. Sumak çiçeklerini birbirine bordür Ģeklinde küçük üçgen 

ve zikzaklar düz çizgilerle  bağlantılı sıralama ile bağlamaktadır.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Emel AltınbaĢ 

Doğum Yeri ve Yılı :Akçakent 1945 

Öğrenim Durumu :Ġlkokul 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

    



 

       
Fotoğraf No: 33. Emel AltınbaĢ‟a ait masa örtüsünün genel görünüĢü 

 

      

 
Fotoğraf No: 34. Emel AltınbaĢ‟a ait masa örtüsünden detay 

 

 



 

 
 
                                    Çizim No: 17.Örnek 17‟ye ait masa örtüsünün deseni 
 

 



 

     
Örnek No :18  

Fotoğraf No :35-36 

Çizim No :18 

Ürün Sahibi :Emel AltınbaĢ 

Ürünün Adresi :Akçakent 

GeliĢ Tarihi :1960      

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.                   

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Emel AltınbaĢ                                                                                         

  

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Masa  örtüsü                                                                                      Örtü   

 

En x Boy                   Hazır Dantel-Oya Boyu                Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

70x80 cm            1 cm       

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Demor    Mongol                   Emel AltınbaĢ  

ĠĢleme 

ÇamaĢır ipeği   Ġpek           Emel AltınbaĢ  

Kenar Temizleme 

Naylon iplik          

Teknik 

ĠĢleme  

Sarma,filitre          

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Mekik oyası          

       Dar Kenarlar 

Mekik oyası          

Renk 

Zemin 

Krem           

ĠĢleme 

Açık eflatun,beyaz, kahverengi 

çimen yeĢili   Eflatun(leylahı)   Emel AltınbaĢ  
Kenar Temizleme 

Eflatun,beyaz   Leylahı      Emel AltınbaĢ  

Konu:Dallı lale…                                               Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Lale, yaprak ve dal            

 Geometik Bezeme;  

Düz çizgi                                    

 

Kompozisyon :Masa örtüsünün dört köĢesine lale, yaprak ve dal motifi karĢılıklı iki düz çizgi ile 

oluĢturulmuĢ köĢebent ile bir merkeze doğru yönlendirilerek yerleĢtirilmiĢtir.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Emel AltınbaĢ 

Doğum Yeri ve Yılı :Akçakent 1945 

Öğrenim Durumu :Ġlkokul  

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

      

 



 

 

 
 

 
 

 

Fotoğraf No: 35. Emel AltınbaĢ‟a ait masa örtüsünün genel görünüĢü 

 

      
 

Fotoğraf No: 36. Emel AltınbaĢ‟a ait masa örtüsünden detay 



 

 

 

 

                                  

 
 

                                      Çizim No: 18.Örnek 18‟e ait masa örtüsünün deseni 

 
 

                                                                                                                                               

 



 

 

 

Örnek No                                 :19      

Fotoğraf No :37-38 

Çizim No :19 

Ürün Sahibi :Hatice ġener 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1950     

GeliĢ Biçimi :Annesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Masa örtüsü olarak kullanılmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :AyĢe ġener     

Bugünkü Durumu :Sağlamdır           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.                                                 

Tür                                     Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Masa örtüsü                                                                                                Hatice ġener      

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                 Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

90x95                                                                

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek                                  Mongol      Hatice ġener  

ĠĢleme 

ĠbriĢim                                       EbriĢim                   Hatice ġener  

Kenar Temizleme 

ĠbriĢim                       EbriĢim                   Hatice ġener  
Teknik 

ĠĢleme  

Mercimek ajuru,antika, 

çekme ajur,filtre     Gülleme                                  Hatice  ġener       
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġğne oyası            Yarım metelik   Hatice ġener      

       Dar Kenarlar 

Ġğne oyası            Yarım metelik   Hatice ġener                               

Renk 

Zemin 

Krem                                       

ĠĢleme 

 Krem                                              
Kenar Temizleme 

Krem                          

Konu: Vazoda çiçek, deniz kızı ve 

gül motifleri                              Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül, gül yaprağı ve dalı 

lale,mine, “C” kıvrımlı dal ve filiz                                   

Figürlü Bezeme; 

Deniz kızı                                               

Geometrik Bezeme; 

Üçgen, zikzak                                                  

Nesneli Bezeme; 

Vazo,daire formlu madalyon                        

 

Kompozisyon :Masa örtüsünün merkezine daire formlu madalyonun içerisine mine çiçekli vazonun 

iki yan tarafına deniz kızı figürleri birleĢtirilerek tek bir birim biçiminde oturtulmuĢtur. 

Dört köĢesine “C” kıvrımlı dallar üzerine yerleĢtirilmiĢ lalelerden oluĢan motif bir 

merkeze doğru yönlendirilerek yerleĢtirilmiĢtir. Dört kenarını gül dalı motifi düzgün 

ve bağlantılı sıralama ile dolaĢmaktadır.       

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Hatice ġener 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1947 

Öğrenim Durumu : Lisans 

Mesleği :Okul Müdürü 

Notlar :  



 

          

                     Fotoğraf No: 37.Hatice ġener‟e ait masa örtüsünün genel görünüĢü 

 

 

 

         
 

                        Fotoğraf No: 38.Hatice ġener‟e ait masa örtüsünden detay 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                   Çizim No: 19.Örnek 19‟a ait masa örtüsünün deseni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Örnek No :20      

Fotoğraf No :39-40 

Çizim No :20 

Ürün Sahibi :Hüsne Çakır 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1960     

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Bilinmiyor                                                               

Bugünkü Durumu :KumaĢ yıpranmıĢ, iĢlemeler sökülmüĢ ve sarı sim kararmıĢtır.          

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Masa örtüsü                                                                    ………………..….              Örtü 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                 Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

95x100 cm                                           

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek kadife           

ĠĢleme 

Metal bükümlü ipek iplik, 

kurt                                           Sarı sim                                                 Hüsne Çakır………                                                   

Kenar Temizleme 

Pamuklu makine dikiĢ 

ipliği                          

Teknik 

ĠĢleme  

Alt dolgulu sarma, civan kaĢı                     
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi                        

       Dar Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi                         

Renk 

Zemin 

Patlıcan moru          

ĠĢleme 

Sarı                                                 
Kenar Temizleme 

Siyah           

Konu:Gül, yıldız çiçeği ve filiz motifi            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül,yıldız çiçeği filiz, dal, 

 yaprak,“S” kıvrımlı dal                        

 

 

Kompozisyon :Masa örtüsünün dört köĢesine simetrik bir Ģekilde “S” kıvrımlı dal üzerinde gül, 

yıldız çiçeği motifleri bir merkeze doğru yönlendirilerek yerleĢtirilmiĢtir. Motiflerin 

arasında ve köĢe motiflerinin uçlarında filiz ile mine çiçeklerinin yer aldığı 

görülmektedir.  

 

  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Hüsne Çakır 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1945 

Öğrenim Durumu :Okuryazar 

Mesleği :Ev hanımı  

Notlar :  

 



 

        
                    Fotoğraf No: 39.Hüsne Çakır‟a ait masa örtüsünün genel görünüĢü 

  

      
                    Fotoğraf No: 40.Hüsne Çakır‟a ait masa örtüsünden detay  
 

 



 

 

                                   Çizim No:20.Örnek 20‟ye ait masa örtüsünün deseni 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                   

 



 

Örnek No :21   

Fotoğraf No :41-42 

Çizim No :21 

Ürün Sahibi :Kezban Yalçın 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1950     

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Masa örtüsü olarak kullanılmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Nermin Yalçın    

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.                                            

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.                                  

                                                                                                                                                      

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Masa örtüsü                                                           Kezban Yalçın                   Örtü                

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                 Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

90x90                                               

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek                                     Mongol                    Kezban Yalçın 

ĠĢleme 

ĠbriĢim                                                  EbriĢim                                                Kezban Yalçın                      

Kenar Temizleme 

 ĠbriĢim                  EbriĢim                 Kezban Yalçın                 

Teknik 

ĠĢleme  

Çekme ajur,filtre,antika 

mercimek ajuru, susma    Gülleme                   Kezban Yalçın                  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

 Ġğne oyası                                              Metelik      Kezban  Yalçın    

       Dar Kenarlar 

Ġğne oyası                                              Metelik      Kezban  Yalçın     
Renk 

Zemin 

Krem                                         

ĠĢleme 

Krem                                              
Kenar Temizleme 

Krem                          

Konu: Karanfil 

 ile gül                                                 Ayaklı karanfil,kokulu gül  Kezban Yaıçın      Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül,dilimli yaprak, dal 

 karanfil,filiz,gül goncası                                                                                                                            
Geometrik Bezeme; 

Üçgen, sekizgen                                

 Nesneli Bezeme; 

Sekiz köĢeli madalyon                                              

Kompozisyon :Masa örtüsünün merkezine sekiz köĢeli madalyon içerisinde gül dalı motifi bir 

merkeze oturtulmuĢ bir motiften oluĢturulmuĢ kompozisyon ile yerleĢtirilmiĢtir. Dört 

köĢesinde iç kenarları “C” kıvrımlı sonlandırılan üçgen formu içinde gül dalı motifi bir 

merkeze doğru yönlendirilerek yerleĢtirilmiĢtir. Örtünün dört kenarına kalın bordür 

içerisine sekizgen ve karĢılıklı üçgen motifleri atlamalı sıralama ile oturtulmuĢtur. En 

dıĢa ince bordür içerisinde ise;  karanfil dalı motifi düzgün ve bağlantılı sıralama ile 

kenarları dolaĢmaktadır.      

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Kezban Yalçın 

Doğum Yeri ve Yılı :Akçakent 1935 

Öğrenim Durumu :Okuryazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

  

            



 

          

                    Fotoğraf No: 41.Kezban Yalçın‟a ait masa örtüsünün genel görünüĢü  

 

           
 

                 Fotoğraf No: 42.Kezban Yalçın‟a ait masa örtüsünden detay  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                         Çizim No: 21.Örnek 21‟e ait masa örtüsünün deseni 
 

 
 

                                                                                                                                                     



 

 

Örnek No                                  :22     

Fotoğraf No :43-44 

Çizim No :22 

Ürün Sahibi :Türkan Okan 

Ürünün Adresi :Tosunlu köyü 

GeliĢ Tarihi :1950      

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                                                                   

Yapan KiĢi :Türkan Okan                                                               

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Masa örtüsü                                                                                                                  Örtü                                    

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

110x110 cm           

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Keten                    

ĠĢleme 

ÇamaĢır ipeği              Ġpek                   Türkan Okan  

Kenar Temizleme 

ÇamaĢır ipeği              Ġpek           Türkan Okan  

Teknik 

ĠĢleme  

Düz çin iğnesi,düğüm iĢi, 

sarma,susma                                             

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

KöĢe katlama                                

       Dar Kenarlar 

KöĢe katlama                               

Renk 

Zemin 

Beyaz           

ĠĢleme 

Kırmızı,Ģeker pembe,koyu  

kahverengi,koyu çimen  

yeĢili,çağla yeĢili                                   …………   ………… 

Kenar Temizleme 

Beyaz                       

Konu: MenekĢe demeti…                Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

MenekĢe,helozon,dilimli 

yaprak, “C”kıvrımlı dal                          

 

Kompozisyon :Masa örtüsünün dört köĢesine büyük dilimli yapraklarla demet Ģeklinde menekĢe 

çiçekleri bir merkeze doğru yönlendirilmiĢ sıralama ile oturtulmuĢtur. Aralara küçük 

demet Ģeklinde menekĢe çiçekleri düzgün ve bağlantılı sıralamalarla içe ve dıĢa 

yönlendirilerek yerleĢtirilmiĢtir. Bütün motifleri helozon ve “C” kıvrım dallar 

bağlantılı sıralama ile birbirine bağlamaktadır. 

 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Türkan Okan 

Doğum Yeri ve Yılı :Tosunlu köyü 1930 

Öğrenim Durumu :Okur yazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar  



 

     

     
                    Fotoğraf No: 43.Türkan Okan‟a ait masa örtüsünün  genel görünüĢü 
 

     
                  Fotoğraf No: 44.Türkan Okan‟a ait masa örtüsünden detay 
 

 



 

 

 

 

 

                       

                         Çizim No: 22.Örnek  22‟ye ait masa örtüsünün deseni 
 

 

 
 



 

                                                                                                                                                                    

  

Örnek No :23   

Fotoğraf No :45-46 

Çizim No :23 

Ürün Sahibi :Zakine KarakuĢ 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1950     

GeliĢ Biçimi :Annesi düğün hediyesi olarak vermiĢtir. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Ekim 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Bilinmiyor                                                                    

Bugünkü Durumu :Sağlamdır           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Masa örtüsü                                                                                                                        Örtü…               

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                 Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

90x90 cm                                                 

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek                   Mongol                                                 Zakine  KarakuĢ    

ĠĢleme 

 ĠbriĢim                                                 EbriĢim                                                Zakine KarakuĢ  
Kenar Temizleme 

ĠbriĢim                                                                                    …………………. 

Teknik 

ĠĢleme  

Cemelyan, çekme ajur,antika, 

ciğerdeldi,kartopu,filtre,susma                  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġğne oyası   El ele dut yaprağı   Zakine KarakuĢ  

       Dar Kenarlar 

Ġğne oyası   El ele dut yaprağı   Zakine KarakuĢ  

Renk 

Zemin 

Krem                                              

ĠĢleme 

Krem                                              
Kenar Temizleme 

Krem                                              

Konu: Geometrik Ģekiller  Yassı göbekli örtü   Zakine KarakuĢ      Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Yıldız  çiçeği                     
Geometrik Bezeme; 

Üçgen, dört kollu yıldız, kare 

”V” biçimi                                                              

 

Kompozisyon :Masa örtüsünün merkezine dört kollu yıldız motifi bir merkeze oturtulmuĢ bir 

motiften oluĢturulmuĢ kompozisyon ile uçlarına yıldız çiçekleri yerleĢtirilmiĢtir. Dört 

köĢesine küçük kareler oluĢturulmuĢ üçgen biçimleri oturtulmuĢ üçgenin iç kenarına 

“V” ler yerleĢtirilmiĢtir. Kalın dıĢ bordüre; eĢkenar dörtgen ve iki kollu yarım yıldız 

motifleri atlamalı tekrarlama ile yerleĢtirilmiĢtir. Ġnce düz çizgi ile dıĢ kenar 

sınırlandırılmıĢtır.                                            

 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Zakine KarakuĢ 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip  1940 

Öğrenim Durumu :Ġlkokul 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 



 

      
                  Fotoğraf No: 45.Zakine KarakuĢ‟a ait masa örtüsünün  genel görünüĢü 

 

      
                Fotoğraf No: 46. Zakine KarakuĢ‟a ait masa örtüsünden detay 
 

 

 



 

 

 
 

 

                                          Çizim No: 23.Örnek 23‟e ait masa örtüsünün deseni 
 
 

 

 

                                                                                                                             

    



 

Örnek No                                                :16  

Fotoğraf No :31-32 

Çizim No :16                                                                                                   

Ürün Sahibi :Zeynep AltınbaĢ                                                                                         

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1950     

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Ekim 2008                                                       

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Bilinmiyor     

Bugünkü Durumu :Lekeli, iĢlemeler sökülmüĢ ve tel kırma teli kararmıĢtır.          

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Kundak bağı                                 …………………                                    …………………                Kundak bağı 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                    Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

7x70 cm                                          

                                                                                         

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek                                Mongol      ZeynepAltınbaĢ                                                                                        

ĠĢleme      

Metal yassı tel                                     Altın tel……………                ZeynepAltınbaĢ                                                                                     

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği         

Teknik 

ĠĢleme  

Verev sarma                       

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi                                        

       Dar Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi          

Renk 

Zemin 

Krem                                            

ĠĢleme 

GümüĢ rengi,bakır rengi                             

Kenar Temizleme 

Krem           

Konu: Filizli dal                             Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Filiz ve dal                                                           

Geometrik Bezeme;  

Kare                                                                            

 

 

Kompozisyon :Kundak bağının iki dar kenarına filizli dal motifi aĢağıdan yukarıya doğru 

yönlendirilerek bir motiften oluĢan kompozisyon ile oturtulmuĢtur. Motifin alt sağ ve 

sol boĢluklarına birer adet kare biçimi yerleĢtirilmiĢtir. En dıĢta düz çizgiden oluĢan 

bordür bağlantılı sıralama ile kenarını sınırlamaktadır.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Zeynep AltınbaĢ 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1942 

Öğrenim Durumu :Ġlkokul 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 

 



 

     
                   Fotoğraf No: 31.Zeynep AltınbaĢ‟a ait kundak bağının genel görünüĢü 

 

     
 

                   Fotoğraf No: 32.Zeynep AltınbaĢ‟a ait kundak bağının detayı 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

                                                       

 

                                        

 

                               Çizim No: 16.Örnek 16‟ya ait kundak bağının deseni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Örnek No :24  

Fotoğraf No :47-48 

Çizim No :24 

Ürün Sahibi :Atiye ÇalıĢkan 

Ürünün Adresi :Elifoğlu köyü 

GeliĢ Tarihi :1950      

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Duvar panosu olarak kullanılmaktadır.                                                                                                        

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                                                         

Yapan KiĢi :Atiye ÇalıĢkan                                                                                                                                                                                                                                  

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Pano                                                                                                                         Pano            

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

80x100 cm                         

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Patiska                    

ĠĢleme 

Orlon                                           

Kenar Temizleme 

Çerçeve                              

Teknik 

ĠĢleme  

Düz çin iğnesi,sap iĢi, 

Gidip-gelme gözeme                         

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Çerçeve                              

       Dar Kenarlar 

Çerçeve                             

Renk 

Zemin 

Beyaz           

ĠĢleme 

ġeker pembe,çingene pembe, 

turuncu,bordo,gül kurusu pembe 

siyah,koyu su yeĢili, 

kireç yeĢili                                         …………   ………… 

Kenar Temizleme 

Çerçeve                       

Konu: KarĢılıklı kuĢ motifi               Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Lale,papatya,tomurcuk 

yaprak,dal,                               

Figürlü Bezeme; 

KuĢ                                         

Kompozisyon :Panonun tüm yüzeyine kuĢlu lale ve papatya motifi aĢağıdan yukarıya doğru 

yönlendirilip motifler birleĢtirilerek tek bir birim biçiminde sunulmuĢ kompozisyon ile 

oturtulmuĢtur. Üst boĢluklarına papatya, alt orta boĢluğuna da kuĢ figürü 

yerleĢtirilmiĢtir.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Atiye ÇalıĢkan 

Doğum Yeri ve Yılı :Elifoğlu köyü 1940 

Öğrenim Durumu :Okuryazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

 



 

    
                   Fotoğraf No: 47.Atiye ÇalıĢkan‟a ait panonun genel görünüĢü 

 

    
                    Fotoğraf No: 48.Atiye ÇalıĢkan‟a ait panodan detay 
 

 



 

 

 
                                         Çizim No: 24.Örnek 24‟e ait panonun deseni 
 

                                             



 

Örnek No                                  :25      

Fotoğraf No :49-50 

Çizim No :25 

Ürün Sahibi :Serap Akar 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1944     

GeliĢ Biçimi :Annesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Duvar panosu olarak kullanılmaktadır.                                 

Ġnceleme Tarihi :Eylül 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Bilinmiyor     

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.    

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Pano                                                                                    Pano  

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu               Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

64x82                                                           

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek                                 Mongol      Serap Akar  

ĠĢleme 

Ġpek……………..                             EbriĢim                                                  Serap Akar……… 

Kenar Temizleme   

Pamuklu dikiĢ ipliği         

Teknik 

ĠĢleme  

File iĢi                           

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Makinada baskı dikiĢi         

       Dar Kenarlar 

Makinada baskı dikiĢi         

Renk 

Zemin 

Krem                                         

ĠĢleme 

Krem                                                 
Kenar Temizleme 

Krem           

Konu:Yazılı bezeme,saksıda gül 

 ve kuĢ                                                 Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül, gül goncası,yıldız çiçeği, 

mine,dilimli yaprak, “C” dal ve filiz,    Kokulu gül  Serap Akar                
Figürlü Bezeme; 

KuĢ                            

Geometrik Bezeme; 

Baklava dilimli zikzak                          

Nesneli Bezeme; 

Kaideli kulplu saksı                          

Yazılı Bezeme; 

Arap Alfabesi,Rakam                           

Kompozisyon :Panonun tüm yüzeyine kaideli kulplu saksıda kuĢlu gül, gül goncası, yıldız çiçeği ve 

mine aĢağıdan yukarıya doğru yönlendirilip motifler birleĢtirilerek tek bir birim 

biçiminde sunulmuĢ kompozisyon ile oturtulmuĢtur. Orta boĢluğuna ilk sırada “Allah” 

diğer sıralardaki okunamayan Arap Alfabesi, son sırada “1944” yazılı istif 

bulunmaktadır. Panonun dört köĢesine gül ve “C”  kıvrımlı dal bir merkeze doğru 

yönlendirilerek yerleĢtirilmiĢtir. KöĢelerdeki desenleri bağlantılı sıralamalarla 

düzenlenmiĢ baklava dilimli zikzak birbirine bağlamaktadır.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Serap Akar 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1930 

Öğrenim Durumu :Okuryazar 

Mesleği :Ev hanımı 



 

    
                         Fotoğraf No: 49.Serap Akar‟a ait panonun genel görünüĢü 

 

    
                         Fotoğraf No: 50.Serap Akar‟a ait panodan detay 
 



 

 
                                        

 
                                Çizim No: 25.Örnek 25‟e ait panonun deseni 
 

 

 



 

     

Örnek No :26  

Fotoğraf No :51-52 

Çizim No :26 

Ürün Sahibi :Hatice ġener 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1955    

GeliĢ Biçimi :Annesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Eylül 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :AyĢe ġener     

Bugünkü Durumu :Lekelidir           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.                                                     

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Peçete                                                                      ………………….                  Örtü 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                 Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

20x20 cm                                                          

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek                                  Mongol      Hatice ġener  

ĠĢleme 

ÇamaĢır ipeği                                  Ġpek                                                       Hatice ġener………                                                

Kenar Temizleme 

ĠbriĢim                                           

Teknik 

ĠĢleme  

Mercimek ajuru,filtre susma,  

antika,çekme ajur,sarma                  Mercimek(Gülleme)                Hatice ġener  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġğne oyası    Yarım metelik   Hatice ġener  

       Dar Kenarlar 

Ġğne oyası   Yarım metelik   Hatice ġener  

Renk 

Zemin 

Krem                                                              

ĠĢleme 

Krem                                      
Kenar Temizleme 

Krem                                

Konu: Dört kollu yıldız…    Yıldızlı        Hatice ġener                Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme; 

Yıldız çiçeği                                                                 

Geometrik Bezeme; 

Dört kollu yıldız, 

Basamaklı zikzak,üçgen                                          
 

Kompozisyon :Peçetenin merkezine dört kollu yıldız motifi bir merkeze oturtulmuĢ ara boĢluklarına 

küçük yıldız çiçekleri yerleĢtirilmiĢtir. Peçetenin dört köĢesine üçgen biçimi basamaklı 

zikzak Ģeklinde dıĢ kenarları sınırlamaktadır. Üçgen biçimlerini birbirine düz çizgi 

bağlamaktadır. 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Hatice ġener 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1947  

Öğrenim Durumu :Lisans 

Mesleği :Okul Müdürü 

Notlar :  

 

 

    



 

    
 
                       Fotoğraf No: 51.Hatice ġener‟e ait peçetenin genel görünüĢü 

 

 

     
                    Fotoğraf No: 52.Hatice ġener‟e ait peçeteden detay 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Çizim No: 26.Örnek 26‟e ait peçetenin deseni 
 
 

 



 

Örnek No :27  

Fotoğraf No :53-54 

Çizim No :27 

Ürün Sahibi :Zülayha Kaya 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1950     

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                                    

Yapan KiĢi :Bilinmiyor       

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Peçete                      Yemek peçetesi                                       Züleyha Kaya                    Peçete 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                 Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

30x50 cm                                                   

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Keten                                         

ĠĢleme 

ÇamaĢır ipeği                                                                                 …...........................           

Kenar Temizleme 

ÇamaĢır ipeği                  ……………………                    ………….   

Teknik 

ĠĢleme  

Tekli çapraz iğne,antika, 

makine dikiĢi                     Goblen iĢi   Züleyha  Kaya       
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġğne oyası   Aynalı               Züleyha Kaya       

       Dar Kenarlar 

Ġğne oyası   Aynalı              Züleyha Kaya        

Renk 

Zemin 

Krem                                              

ĠĢleme 

ġeker pembe,boncuk mavi, 

krem,çimen yeĢili,siyah, 

çağla yeĢili                                                                  
Kenar Temizleme 

Boncuk mavi,krem         

Konu:…Sıra sıra güller…                            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül,mine,yaprak,  

dal ve filiz                                          

Yazılı Bezeme; 

Latin Harfleri                           

 

 

Kompozisyon :Peçetenin dört köĢesine gül, kır çiçeği ve yaprak bir merkeze yönlendirilmiĢ sıralama 

ile oturtulmuĢtur. Her köĢe “L” biçiminde gül, kır çiçeği ve yapraklar köĢebent ile 

sınırlandırılmıĢtır. Merkeze Latin Harfleri ile “Afiyet Olsun” yazılmıĢtır. En dıĢta gül 

dalı motifi düzgün ve bağlantılı sıralama ile kenarları sınırlamaktadır.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Züleyha Kaya 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1941 

Öğrenim Durumu :Okuma yazma biliyor 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar  

     

 

 

 

 



 

                 
 

 

                  Fotoğraf No: 53.Züleyha Kaya‟ya ait peçetenin genel görünüĢü 

 

 

                
                    Fotoğraf No: 54.Züleyha Kaya‟ya ait peçeteden detay 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

                                 Çizim No: 27.Örnek 27‟ye ait peçetenin deseni 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                      



 

 

Örnek No :28   

Fotoğraf No :55-56 

Çizim No :28 

Ürün Sahibi :Ġslim Karabacak 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1945      

GeliĢ Biçimi :Annesinden  kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl             

Yapan KiĢi :Bilinmiyor     

Bugünkü Durumu :Lekelidir.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.    

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Perde                  Tağa örtüsü                                 Ġslim Karabacak               Perde 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                 Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

80x60                                             

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Patiska                                         

ĠĢleme 

Orlon iplik                                             ……………………                                        

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği         

Teknik 

ĠĢleme  

Balıksırtı, düz sarma, 

verev sarma,iğne ardı                        
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Üst kısmı makineda baskı dikiĢi        

       Dar Kenarlar 

Makinada baskı dikiĢi         

Renk 

Zemin 

Beyaz                                         

ĠĢleme 

Koyu petrol mavisi,koyu Ģeker 

 pembeĢeker pembe,koyu yağ  

yeĢili,koyu çimen yeĢili açık 

 çağla yeĢili,eflatun,turuncu, 

sarı,siyahkoyu kahverengi,gri, 

bej,yavru ağzı pembe                          Eflatun(Leylahı)                                    

Kenar Temizleme 

Beyaz                       

Konu:…ġahmeran………                         Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;                  Nazarlık 

Gelincik,yaprak, sap,   

filiz ve selvi ağacı                                       

Figürlü Bezeme; 

Yılan,kuĢ…                                        ……………………      

Nesneli Bezeme; 

Saksı, masa                                

Kompozisyon :Perdenin tüm yüzeyine saksıda selvi ağacı, yılan, Ģahmeran ve kuĢ figürü aĢağıdan 

yukarıya doğru yönlendirilerek motifler birleĢtirilip tek bir birim biçiminde sunulmuĢ 

kompozisyon ile oturtulmuĢtur. Perdenin merkezine karĢılıklı iki adet Ģahmeran, 

ortasına masa üzerinde saksıda selvi ağacı ve ağaca dolanmıĢ tasvir edilen yılan figürü 

yer almaktadır. Üst boĢluklarına gelincik, sağ ve sol alt iki köĢeye kuĢlu gelincik 

motifi yerleĢtirilmiĢtir.  

   

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Ġslim Karabacak 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1931 

Öğrenim Durumu :Okur-yazar değil 

Mesleği                                                  :Ev hanımı 



 

 
     

 

 

                
 

 

 

Fotoğraf No: 55. Ġslim Karabacak‟a ait perdenin genel görünüĢü. 

 

            
 

                                Fotoğraf No: 56. Ġslim Karabacak‟a ait perdenin detayı 

 



 

 

 
                                 Çizim No: 28.Örnek 28‟e ait perdenin deseni 
                                                        
                                                                                                                                            

  



 

 

Örnek No :29     

Fotoğraf No :57-58 

Çizim No :29 

Ürün Sahibi :Türkan Okan 

Ürünün Adresi :Tosunlu köyü 

GeliĢ Tarihi :1950                                                                                               

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.           

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Türkan Okan                                                                                 

Bugünkü Durumu :KumaĢı yırtılmıĢtır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Perde                  Tağa örtüsü                          Türkan Okan                          Perde         

 

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

45x90            

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Patiska                    

ĠĢleme 

Orlon                               

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢi ipliği         

Teknik 

ĠĢleme  

Düz çin iğnesi,iğne ardı               

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi         

       Dar Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi         

Renk 

Zemin 

Beyaz           

ĠĢleme 

ġeker pembe,limon sarısı, 

turuncu,bordo,gül kurusu 

pembe,siyah,çimen yeĢili               …………   ………… 

Kenar Temizleme 

Beyaz                       

Konu: KarĢılıklı horoz ve 

serçe………………                Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Yaprak,dal                               

Figürlü Bezeme; 

Horoz,serçe                           

 

 

Kompozisyon :Perdenin yüzeyine karĢılıklı horoz, serçe ve dal motifi aĢağıdan yukarıya doğru 

yönlendirilip motifler birleĢtirilerek tek bir birim biçiminde sunulmuĢ kompozisyon ile 

oturtulmuĢtur. KarĢılıklı iki horoz ara boĢluklarına da yine karĢılıklı dal üzerinde serçe 

figürü yer almaktadır. 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Türkan Okan 

Doğum Yeri ve Yılı :Tosunlu köyü 1930 

Öğrenim Durumu :Okur yazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

      

 



 

 

     

 
           Fotoğraf No: 57.Türkan Okan ‟a ait perdenin genel görünüĢü 
 

 
                          Fotoğraf No: 58. Türkan Okan‟a ait perdeden detay 



 

 

 

 

 

 

 
                                       Çizim No: 29.Örnek 29‟e ait perdenin deseni 

 

 

 

 



 

 
Örnek No :30      

Fotoğraf No :59-60 

Çizim No :30 

Ürün Sahibi :Aliye Maarufoğlu 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1940     

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Duvar panosu olarak kullanılmaktadır.               

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Fatma Maarufoğlu     

Bugünkü Durumu :Pano haline getirilmiĢtir.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                                                  Pano                    

 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu               Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

30x40                                                          

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek                            Mongol     Aliye Maarufoğlu  

ĠĢleme 

ĠbriĢim                                      EbriĢim                                                   ………….                           

Kenar Temizleme 

ĠbriĢim                                    EbriĢim                    ……………………..                                         

Teknik 

ĠĢleme  

Filitre,mercimek ajuru, 

susma,antika                                                                    ……………………..                  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġğne oyası                                        Üç elti                        Aliye Maarufoğlu                  
       Dar Kenarlar 

Ġğne oyası                                       Üç elti                       Aliye Maarufoğlu   
Renk 

Zemin 

Krem                          

ĠĢleme 

Krem                                         
Kenar Temizleme 

Krem                          

Konu: Geometrik Ģekiller                        

                                                                                                                                                            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Mine, “C”kıvrımlı dal, 

 filiz                                                                       
Geometrik Bezeme; 

Altıgen,eĢkenar dörtgen, kare 

Geometrik biçim                                                          

 

Kompozisyon :Sehpa örtüsünün merkezine altıgen içerisinde üçgen, eĢkenar dörtgen, kare biçimleri 

bir merkeze oturtulmuĢ bir motiften oluĢan kompozisyonla yerleĢtirilmiĢtir. Örtünün 

dört kenarını kalın bordür içerisinde geometrik biçimler atlamalı ve bağlantılı sıralama 

ile dolaĢmaktadır. Bordürün iç kısmında dört köĢeye mine, filiz ve “C” kıvrımlı dal bir 

merkezden dağılan sıralamalarla yerleĢtirilmiĢtir.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Aliye Maarufoğlu  

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1930 

Öğrenim Durumu :Okur yazar 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 

 



 

 

 

 

    
             Fotoğraf No: 59.Aliye Maarufoğlu‟na ait sehpa örtüsünün genel görünüĢü 
 

    
              Fotoğraf No: 60.Aliye Maarufoğlu‟na ait sehpa örtüsünden detay 
 



 

 

 

         

 
                                      Çizim No: 31.Örnek 31‟e ait sehpa örtüsünün deseni 
                                                

  



 

Örnek No :31      

Fotoğraf No :61-62 

Çizim No :31 

Ürün Sahibi :Aliye Maarufoğlu 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1958     

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sehpa örtüsü olarak kullanılmaktadır.                 

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Aliye Maarufoğlu     

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                                                  Örtü                     

 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu               Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

50x50 cm                                           

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek                            Mongol     Aliye Maarufoğlu  

ĠĢleme 

ĠbriĢim                                      EbriĢim                                    Aliye Maarufoğlu                           
Kenar Temizleme 

ĠbriĢim                                    EbriĢim                                    Aliye Maarufoğlu                                        

Teknik 

ĠĢleme  

Antika,filtre, 

mercimek ajuru                           Gülleme                                   Aliye Maarufoğlu                  
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġğne oyası                                        Ayaklı el ele dut yaprağı   Aliye Maarufoğlu                  
       Dar Kenarlar 

Ġğne oyası                                       Ayaklı el ele dut yaprağı  Aliye Maarufoğlu   
Renk 

Zemin 

Krem                               

ĠĢleme 

Krem                                         
Kenar Temizleme 

Krem                          

Konu: Zambak çiçeği                            Marullu                                               Aliye  Maarufoğlu                           

                                                                                                                                                            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Zambak,“S”kıvrımlı dal                       Marullu                                       Aliye Maarufoğlu                

                  

Geometrik Bezeme; 

EĢkenar dörtgen,zikzak  

“C” kıvrımı                                                                 

 

Kompozisyon :Sehpa örtüsünün merkezine basamaklı zikzaktan yapılmıĢ eĢkenar dörtgen 

yerleĢtirilmiĢtir. Örtünün dört kenarını zambak ve “S” kıvrımlı dal bağlantılı sıralama 

ile dolaĢmaktadır. Ġç köĢelerine “S” kıvrımlı motif yerleĢtirilmiĢtir. DıĢ kenarları “C” 

kıvrımı ile sınırlandırılmıĢtır.   

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Aliye Maarufoğlu  

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1930 

Öğrenim Durumu :Okur yazar 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 



 

 

 

 

     
                  Fotoğraf No: 61.Aliye Maarufoğlu‟na ait sehpa örtüsünün genel görünüĢü 
 

     
                Fotoğraf No: 62.Aliye Maarufoğlu‟na ait sehpa örtüsünden detay 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
                           Çizim No: 32.Örnek 32‟ye ait sehpa örtüsünün deseni 
 

     

 

                                                 

 



 

Örnek No :32     

Fotoğraf No :63-64 

Çizim No :32 

Ürün Sahibi :Aliye Maarufoğlu 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1960     

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sehpa örtüsü olarak kullanılmaktadır.                  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Aliye Maarufoğlu     

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                                                  Örtü                     
 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu               Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

50x50 cm                                           

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek                            Mongol     Aliye Maarufoğlu  

ĠĢleme 

ĠbriĢim                                      EbriĢim                                   Aliye Maarufoğlu                          
Kenar Temizleme 

ĠbriĢim                                    EbriĢim                                                 Aliye Maarufoğlu                                        

Teknik 

ĠĢleme  

Mercimek ajuru,filitre                         Gülleme                                   Aliye Maarufoğlu                  
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġğne oyası                                        Karanfil                     Aliye Maarufoğlu                  
       Dar Kenarlar 

Ġğne oyası                                       Karanfil                    Aliye Maarufoğlu   
Renk 

Zemin 

Krem                          

ĠĢleme 

Krem                                         
Kenar Temizleme 

Krem                          

Konu:Kral tacı çiçeği                      

                                                                                                                                                            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Kral tacı çiçeği, “S” kıvrımlı dal                       
Nesneli Bezeme;  

Halka                                                                           

           

        

           

 

Kompozisyon :Sehpa örtüsünün dört kenarına kral tacı demeti ve kral tacı çiçekleri atlamalı  ve 

bağlantılı sıralama ile bir merkeze yönlendirilmiĢ sıralama ile dolaĢmaktadır.Ana 

motif olan kral tacı demeti halka ile bir araya getirilip ara motiflerde ise kral tacı 

çiçeği “S” kıvrımlı dal ve yapraklardan oluĢmaktadır.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Aliye Maarufoğlu  

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1930 

Öğrenim Durumu :Okuryazar 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 

 



 

 
 
               Fotoğraf No: 63.Aliye Maarufoğlu‟na ait sehpa örtüsünün genel görünüĢü    

 
             Fotoğraf No: 64.Aliye Maarufoğlu‟na ait sehpa örtüsünden detay 
 

 



 

 
                          Çizim No: 33.Örnek 33‟e ait sehpa örtüsünün deseni 

 

 

 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                 



 

Örnek No :33    

Fotoğraf No :65-66 

Çizim No :33 

Ürün Sahibi :AyĢe Bilir 

Ürünün Adresi :Nizip                                                                  

GeliĢ Tarihi :1945    

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır.                                                     

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :AyĢe Bilir 

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                         ……………….…..              Sehpa örtüsü 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                 Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

15x30                                         ……………………. ………………… 

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Pamuklu tül            Sıfır etamin                                          AyĢe Bilir……… 

ĠĢleme 

ÇamaĢır ipeği                                        Ġpek………………                               AyĢe Bilir……… 

Kenar Temizleme 

ÇamaĢır ipeği                                       Ġpek……………….                               AyĢe Bilir……… 

Teknik 

ĠĢleme  

Tekli çapraz iğne, 

tohum iĢi,ilmekli sarma                                          ……………….….         

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġlmekli sarma                                               

       Dar Kenarlar 

Ġlmekli sarma                        ……………………                 

Renk 

Zemin 

Beyaz                     

ĠĢleme 

Çingene pembe,sarı, 

çimen yeĢili                                      
Kenar Temizleme 

Çimen yeĢili          

Konu: Yapraklı lale                                                                                                                                 Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Lale, lale yaprağı, dal                                     …………………… 

 

Kompozisyon :Sehpa örtüsünün kenarlarını lale dalı motifi düzgün sıralama ile dolaĢmaktadır. 

Örtünün iç boĢluklarına lale dalı serpiĢtirilmiĢtir.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :AyĢe Bilir 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1933 

Öğrenim Durumu :Okuryazar değil 

Mesleği :Ev Hanımı  

Notlar :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
          

                       Fotoğraf No: 65.AyĢe Bilir‟e ait sehpa örtüsünün genel görünüĢü 
 

 

 
 

          

                      Fotoğraf No: 66.AyĢe Bilir‟e ait sehpa örtüsünden detay 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

                                       Çizim No: 34.Örnek 34‟e ait sehpa örtüsünün deseni 
                                                                                                                                              

 



 

Örnek No :34    

Fotoğraf No :67-68 

Çizim No :34 

Ürün Sahibi :AyĢe Bilir 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1960      

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Ekim 2008                                                                    

YapılıĢ Tarihi :20.yüzyıl     

Yapan KiĢi :AyĢe Bilir                                            

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                   Örtü   

En x Boy             Hazır Dantel-Oya Boyu              Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

20x30            

Gereçler                    Yöredeki Adı        Kaynak KiĢi  

Zemin 

Patiska           

ĠĢleme 

Ġpek                          EbriĢim     AyĢe Bilir  

Kenar Temizleme 

Ġpek                          EbriĢim       AyĢe Bilir  
Teknik 

ĠĢleme  

Ġlmekli sarma,örümcek 

filitre,kolber,düz sarma         

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġlmekli sarma          
       Dar Kenarlar 

Ġlmekli sarma          
Renk 

Zemin 

Beyaz           

ĠĢleme 

Beyaz           

Kenar Temizleme 

Beyaz           

Konu:Manolya, mine, ve yaprak                                           Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Manolya,mine, “C”kıvrımlı  dal 

ve yaprak                                      

 

Kompozisyon :Sehpa örtüsünün merkezinde dört adet manolya motifi kalın çift sıra dallarla birbirine 

bağlanarak yerleĢtirilmiĢtir. Dört köĢesine mine, yaprak motifi bir merkeze 

yönlendirilerek “C” kıvrımlı dallar birbirine bağlamaktadır.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :AyĢe Bilir 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1945 

Öğrenim Durumu :Okuma yazma bilmiyor 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  



 

     
                       Fotoğraf No: 67.AyĢe Bilir‟e ait sehpa örtüsünün genel görünüĢü 
 

 

     
                       Fotoğraf No: 68.AyĢe Bilir‟e ait sehpa örtüsünden detay 
 

 

 



 

 

 

 

 
                                 Çizim No: 35.Örnek 35‟e ait sehpa örtüsünün deseni 
 



 

Örnek No :35   

Fotoğraf No :69-70 

Çizim No :35 

Ürün Sahibi :Emel AltınbaĢ 

Ürünün Adresi :Akçakent 

GeliĢ Tarihi :1960    

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır.                                                     

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Emel AltınbaĢ                                                                                               

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                             Sehpa örtüsü  

En x Boy                   Hazır Dantel-Oya Boyu                  Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

40x60 cm           

Gereçler                   Yöredeki Adı                                 Kaynak KiĢi  

Zemin 

Tül            

ĠĢleme 

ÇamaĢır ipeği   Ġpek           Emel AltınbaĢ   

Kenar Temizleme 

ÇamaĢır ipeği   Ġpek           Emel AltınbaĢ  

Teknik 

ĠĢleme  

Tekli çapraz iğne,susma, 

düz sarma    Goblen iĢi   Emel AltınbaĢ   

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Üçgen susma          

       Dar Kenarlar 

Üçgen susma          

Renk 

Zemin 

Krem           

ĠĢleme 

Bordo,Ģeker pembe,koyu 

 kahverengi koyu yağ 

yeĢili,mavi,krem 

                                                                       

Kenar Temizleme 

Yavru ağzı pembe,krem         

Konu:Gül,mine çiçeği…                               Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül,mine, yaprak dal 

ve filiz                                               
 

Kompozisyon :Sehpa örtüsünün dört kenarına mine, gül demetleri ve gül motifleri atlamalı ve düz 

çizgi ile bağlantılı sıralama ile oturtulmuĢtur.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Emel AltınbaĢ 

Doğum Yeri ve Yılı :Akçakent 1945 

Öğrenim Durumu :Ġlkokul  

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 



 

 

    
                  Fotoğraf No: 69.Emel AltınbaĢ‟a ait sehpa örtüsünün genel görünüĢü 
 

 

    
                 Fotoğraf No: 70.Emel AltınbaĢ‟a ait sehpa örtüsünden detay 
 

 
 



 

 

                                   Çizim No: 36.Örnek 36‟ya ait sehpa örtüsünün deseni 
 

 

 



 

Örnek No :36      

Fotoğraf No :71-72 

Çizim No :36 

Ürün Sahibi :Gülten Sönmez 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1960     

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.                                                                                                                                                                                                

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Gülten Sönmez     

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                                                  Örtü                     

 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu               Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

50x50 cm                                           

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek                            Mongol     Gülten Sönmez…. 

ĠĢleme 

ĠbriĢim                                      EbriĢim                                     Gülten Sönmez….                           

Kenar Temizleme 

ĠbriĢim                                    EbriĢim                                    Gülten Sönmez…..                                         

Teknik 

ĠĢleme  

Mercimek ajuru,filtre,susma             Gülleme                                   Gülten Sönmez                 
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġğne oyası                                        Üç elti                                   Gülten Sönmez               
       Dar Kenarlar 

Ġğne oyası                                      Üç elti                                     Gülten Sönmez   
Renk 

Zemin 

Açık eflatun                                 Leylahı      Gülten Sönmez  

ĠĢleme 

Açık eflatun             Leylahı       Gülten Sönmez  
Kenar Temizleme 

Açık eflatun               Leylahı…   Gülten Sönmez   

Konu:Kare biçimli mine çiçekleri                                                                                                           Anlam Yükü  

Bitkisel Bezeme; 

Mine çiçekleri                                                                           
Geometrik Bezeme; 

Kare                                                                             

 

Kompozisyon :Sehpa örtüsünün dört köĢesine kare biçimli mine çiçekleri verev (diagonal) hat 

üzerine üç sıra Ģeklinde bir merkezden dağılan sıralama ile yerleĢtirilmiĢtir. Birinci 

sırada dokuz, ikincisinde beĢ, üçüncüde ise bir adet kare biçimli mine motifi yer 

almaktadır. Kare formların dıĢ kenar boĢluklarına üçgenlerle dolgular yapılmıĢtır. 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Gülten Sönmez 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1930 

Öğrenim Durumu :Ortaokul 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 

 

 



 

 

      

     
                   Fotoğraf No: 71.Gülten Sönmez‟e ait sehpa örtüsünün genel görünüĢü 
 

      
                   Fotoğraf No: 72.Gülten Sönmez‟e ait sehpa örtüsünden detay 
 

 

 



 

 

 

 

                                          

                                           Çizim No: 37.Örnek 37‟ye ait sehpa örtüsünün deseni 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                       

 



 

Örnek No :37    

Fotoğraf No :73-74 

Çizim No :37 

Ürün Sahibi :Kıymet TaĢ 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1940    

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008                                                                                                                                                                                                                                             

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Bilinmiyor     

Bugünkü Durumu :KumaĢ yırtılmıĢ,iĢlemeler sökülmüĢtür.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                                                  Örtü                     

 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu               Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

25x40 cm                                        

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Goblen                                   

ĠĢleme 

Muline ipliği                                                                                                    ………….                           

Kenar Temizleme 

Muline  ipliği                                                                                    ……………………..                                         

Teknik 

ĠĢleme  

Mercimek ajuru,filitre 

Ġlmekli sarma,ay fisto      Mercimek(gülleme)  Kıymet TaĢ                  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġlmekli sarma                                                                   ……………………  

       Dar Kenarlar 

Ġlkekli sarma                                                                                    ……………………  

Renk 

Zemin 

Krem                                                            

ĠĢleme 

Krem                                         
Kenar Temizleme 

Krem                          

Konu:Gül, gül goncası ve 

 yaprak                                                                                                                                               Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül,gül goncası,yaprak 

“ C”kıvrımlı dal                                         
Nesneli Bezeme; 

Sekizgen madalyon                                         

 

Kompozisyon :Sehpa  örtüsünün merkezine sekizgen madalyon içerisinde gül, gül goncası ve yaprak 

motifleri birleĢtirilerek tek bir birim biçiminde sunulmuĢ kompozisyonla 

oturtulmuĢtur. Örtünün kenarlarını gül, gül goncası, yaprak ve “C” kıvrımlı dal 

bağlantılı sıralama ile dolaĢmaktadır. Örtünün kenarları ay fisto ile sınırlandırılmıĢtır. 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Kıymet TaĢ  

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1959 

Öğrenim Durumu :Lisans 

Mesleği :Öğretmen 

Notlar :  

 

 

 

 

 



 

     
                      Fotoğraf No: 73.Kıymet TaĢ‟a ait sehpa örtüsünün genel görünüĢü 
 

 

      
                     Fotoğraf No: 74.Kıymet TaĢ‟a ait sehpa örtüsünden detay 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
                                     Çizim No: 38.Örnek 38‟e ait baĢ örtüsünün deseni 
 

                                                        



 

Örnek No :38    

Fotoğraf No :75-76 

Çizim No :38 

Ürün Sahibi :Kıymet TaĢ 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1970     

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır.                                                                                                                                                                                                                         

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Kıymet TaĢ     

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                                                  Örtü                     

 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu               Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

25x30 cm                                                        

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Ġpek                            Mongol     Kıymet TaĢ  

ĠĢleme 

Muline iplik                                                                                          ………….                           

Kenar Temizleme 

Muline iplik                                                                    ……………………..                                         

Teknik 

ĠĢleme  

Mercimek ajuru,filitre 

Ġlmekli sarma                       Mercimek(gülleme)  Kıymet TaĢ                  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Sarma                                                                             ……………………  

       Dar Kenarlar 

Sarma                                                                                       ……………………  

Renk 

Zemin 

Krem                                                                 

ĠĢleme  

Krem                               
Kenar Temizleme 

Krem                          

Konu:Gül, goncası ve  

yaprak                                                   Kokulu   gül                                        Kıymet TaĢ  

                                                                                                                                                            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül,gül goncası,  

yaprak, “C”kıvrımlı dal                        
Geometrik Bezeme; 

“V” zikzak                                                                   

 

Kompozisyon :Sehpa örtüsünün kenarlarını gül, gül goncası, yaprak ve “C” kıvrımlı dal motifleri 

bağlantılı sıralama ile dolaĢmaktadır Ġç kısmına karĢılıklı “V” kıvrımlı zikzak 

yerleĢtirilmiĢtir. Örtünün kenarları ay fisto ile sınırlandırılmıĢtır.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Kıymet TaĢ  

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1959 

Öğrenim Durumu :Lisans 

Mesleği :Öğretmen 

Notlar :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
                  Fotoğraf No: 75.Kıymet TaĢ‟a ait sehpa örtüsünün genel görünüĢü 

 

 

 

    

 
         Fotoğraf No: 76.Kıymet TaĢ‟a ait sehpa örtüsünden detay 
 

 

 



 

 

 

 

 

                                    Çizim No: 39.Örnek 39‟a ait sehpa örtüsünün deseni 
 

 



 

                                                    
Örnek No :39      

Fotoğraf No :77-78 

Çizim No :39 

Ürün Sahibi :Türkan Okan 

Ürünün Adresi :Tosunlu köyü 

GeliĢ Tarihi :1945      

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır.                                                                

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.                                                                                                                                                                                                             

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Türkan Okan                                                                                               

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                                Örtü                       

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

50x50 cm           

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Ġpek kadife                    

ĠĢleme 

FloĢ iplik,çamaĢır ipeği                        

Kenar Temizleme 

FloĢ iplik                                 

Teknik 

ĠĢleme  

Suzeni,düz sarma,verev sarma                  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Tığ oyası                      çirttik            Türkan Okan  

       Dar Kenarlar 

Tığ oyası                      çirttik            Türkan Okan  

Renk 

Zemin 

Krem           

ĠĢleme 

Koyu gül kurusu,açık kahve rengi, 

koyu kahve rengi,mürdüm,koyu yağ 

yeĢili,açık tütün rengi,krem, 

buz mavisi,Ģeker pembe                        …………   ………… 

Kenar Temizleme 

Koyu kahverengi.açık  

kahverengi                      

Konu:Arap harfleri veTuğra                          Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Mine, yaprak, dal                           

Nesneli Bezeme;  

Daire madalyon,kartuĢ                                             

Yazılı Bezeme;  

Arap harfleri,Tuğra                                                   

Kompozisyon :Sehpa örtüsünün merkezine daire madalyon içerisinde kime ait olduğu bilinmeyen 

“Tuğra”  boĢluklarına okunamayan “Arap harfleri” yazılmıĢtır. Dört köĢesinde 

kartuĢlar ve içerisinde yine okunamayan “Arap harfleri” bulunmaktadır. KartuĢlar  bir 

merkeze doğru yönlendirilmiĢ ve bağlantılı sıralamalarla düzenlenmiĢ kompozisyonla 

oturtulmuĢtur. BoĢluklara birer adet mine dalı yerleĢtirilmiĢtir. 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Türkan Okan 

Doğum Yeri ve Yılı :Tosunlu köyü 1930 

Öğrenim Durumu :Okur yazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 

 



 

 

 

 

      
                       Fotoğraf No: 77.Türkan Okan‟a ait sehpa örtüsünün genel görünüĢü 
 

     
                     Fotoğraf No: 78. Türkan Okan‟a ait sehpa örtüsünden detay 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
 

                                Çizim No: 40.Örnek 40‟a ait sehpa örtüsünün deseni 

 

 



 

 

Örnek No :40     

Fotoğraf No :79-80 

Çizim No :40 

Ürün Sahibi :ġükriye TaĢdemir 

Ürünün Adresi :Akçakent 

GeliĢ Tarihi :1940     

GeliĢ Biçimi :Kayınvalidesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008                                                             

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                         

Yapan KiĢi :Bilinmiyor     

Bugünkü Durumu :Sağlamdır.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                                                  Örtü                     

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu               Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

40x40 cm                                        

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Demor                            Mongol     ġükriye TaĢdemir  

ĠĢleme 

ĠbriĢim,çamaĢır ipeği                  EbriĢim                                    ġükriye TaĢdemir                      

Kenar Temizleme 

ĠbriĢim                  EbriĢim                               ġükriye TaĢdemir                                         

Teknik 

ĠĢleme  

Antika,mercimek ajuru, 

 susma,filtre                                   Mercimek(gülleme)                ġükriye TaĢdemir                  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Ġğne oyası                                               Metelik                                     ġükriye TaĢdemir                                      

       Dar Kenarlar 

Ġğne Oyası                                    Metelik                                      ġükriye TaĢdemir   
Renk 

Zemin 

Krem                          

ĠĢleme 

Krem                                         
Kenar Temizleme 

Krem                          

Konu:Dallı gül                          

                                                                                                                                                            Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül, yaprak, dal ve filiz                                        

  

Kompozisyon :Sehpa örtüsünün dört köĢesine gül, yaprak ve filiz motifleri birleĢtirilerek tek bir 

birim biçiminde sunulmuĢ kompozisyon ile oturtulmuĢtur.Ġç kısımlarına “V”ler bir 

merkeze yönlendirilmiĢ sıralamalarla yerleĢtirilmiĢtir. Örtünün dört kenarını gül dalı 

motifleri düzgün sıralamalarla düzenlenmiĢ kompozisyon ile dolaĢmaktadır. 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :ġükriye TaĢdemir  

Doğum Yeri ve Yılı :Akçakent 1932 

Öğrenim Durumu :Okuryazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      
                  Fotoğraf No: 79.ġükriye TaĢdemir‟e ait sehpa örtüsünün  genel görünüĢü  
 

 

      
                  Fotoğraf No: 80.ġükriye TaĢdemir‟e ait sehpa örtüsünden detay 

 

 



 

 

 

 

 
                                      Çizim No: 41.Örnek 41‟e ait sehpa örtüsünün deseni 

 



 

 

 

Örnek No :41      

Fotoğraf No :81-82 

Çizim No :41 

Ürün Sahibi :Türkan Okan 

Ürünün Adresi :Tosunlu köyü 

GeliĢ Tarihi :1948      

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008                                                                               

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                                                                  

Yapan KiĢi :Türkan  Okan    

Bugünkü Durumu :YıpranmıĢtır.     

Onarım Durumu :Dört kenarı makinede baskı dikiĢi yapılarak yenilenmiĢtir..  

  

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                              Örtü         

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

80x90 cm           

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Ham ipek             Mongol       Türkan Okan  

ĠĢleme 

Ġpek                          EbriĢim     Türkan Okan  

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢi ipliği         

Teknik 

ĠĢleme  

File iĢi                 

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi         

       Dar Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi         

Renk 

Zemin 

Krem           

ĠĢleme 

Krem                               …………   ………… 

Kenar Temizleme 

Krem                       

Konu:Aslan,gül ve yıldız çiçeği…               Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül,yıldız çiçeği 

yaprak, dal   Kokulu gül   Türkan Okan                  
Figürlü Bezeme; 

Aslan                            

Yazılı Bezeme; 

Rakam                            

 

Kompozisyon :Sehpa örtüsünün merkezine aslan figürü bir merkeze oturtulmuĢ bir motiften 

oluĢturulmuĢ kompozisyon ile yerleĢtirilmiĢtir. Aslanın alt kısmına gelecek Ģekilde 

rakam ile “1948” yazılmıĢtır. Örtünün dört kenarına karĢılıklı gül ve yıldız çiçeği 

motifi atlamalı sıralamalarla düzenlenmiĢ kompozisyon ile oturtulmuĢtur.                                                                                               

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Türkan Okan 

Doğum Yeri ve Yılı :Tosunlu köyü 1930 

Öğrenim Durumu :Okur yazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 



 

      
                       Fotoğraf No: 81.Türkan Okan‟a ait sehpa örtüsünün  genel görünüĢü 

  

      
                     Fotoğraf No: 82.Türkan Okan‟a ait sehpa örtüsünden detay  
 

 

 



 

 

 

 

 
                                        Çizim No: 42.Örnek 42‟e ait sehpa örtüsünün deseni 
                                                                                                                                                         



 

 

Örnek No :42    

Fotoğraf No :83-84 

Çizim No :42 

Ürün Sahibi :ġerife Kaya 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1940    

GeliĢ Biçimi :ArkadaĢı hediye etmiĢtir. 

Ürünün Yeri :Sehpa örtüsü olarak kullanılmaktadır. 

Ġnceleme Tarihi :Aralık 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                                             

Yapan KiĢi :Fatma Yılmaz                                                                 

Bugünkü Durumu :Sağlam durumdadır.           

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                                                Örtü 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                    Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

40x60 cm                                                

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Keten                                         

ĠĢleme 

ĠbriĢim…………                                   EbriĢim………….                  ġerife Kaya……… 

Kenar Temizleme 

ĠbriĢim                                  EbriĢim     ġerife Kaya  

Teknik 

ĠĢleme  

Filitre,mercimek ajuru,örümcek 

cemelyan,çekme ajuru,susma 

antika,kartopu                                  Mercimek (gülleme)                 ġerife Kaya                                 
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Kenar baskı antika         

       Dar Kenarlar 

Kenar baskı antikası         

Renk 

Zemin 

Krem                               

ĠĢleme 

Krem                               
Kenar Temizleme 

Krem           

Konu:Geometrik biçimler                     Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül, mine                                       

Geometrik Bezeme; 

Üçgen, kare,dikdörtgen, 

eĢkenar dörtgen                         
 

Kompozisyon Sehpa örtüsünün merkezine eĢkenar dörtgen içerisine gül motifi bir merkeze oturtulmuĢ bir motiften 

oluĢan kompozisyon ile yerleĢtirilmiĢtir. EĢkenar dörtgenin etrafına ve köĢelerde daire biçimleri oluĢturacak Ģekilde mine 

çiçekleri yerleĢtirildiği görülmektedir. Minelerin etrafına kare içerisinde gül motifi ve dikdörtgen atlamalı sıralamalarla 

düzenlenmiĢ kompozisyon ile oturtulmuĢtur. Ara boĢluklarına mineler yerleĢtirilmiĢtir. Örtünün kenarlarını üçgen,  dikdörtgen 

ve eĢkenar dörtgen atlamalı sıralamalarla düzenlenmiĢ kompozisyon ile dolaĢmaktadır.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :ġerife Kaya 

Doğum Yeri ve Yılı :Akçakent 1930 

Öğrenim Durumu :Ġlkokul 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 



 

      
 

                      Fotoğraf No: 83.ġerife Kaya‟ya ait sehpa örtüsünün genel görünüĢü 

 

 

      
 

                       Fotoğraf No: 84.ġerife Kaya‟ya ait sehpa örtüsünden detay 

 

 

 



 

 

 



 

 
                                       Çizim No: 43.Örnek 43‟e ait sehpa örtüsünün deseni                                                   



 

 
Örnek No :43    

Fotoğraf No :85-86 

Çizim No :43 

Ürün Sahibi :Türkan Okan 

Ürünün Adresi :Tosunlu köyü 

GeliĢ Tarihi :1948      

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Duvar panosu olarak kullanılmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008                                                                     

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Türkan Okan                                                                                            

Bugünkü Durumu :Pano haline getirilmiĢtir.     

Onarım Durumu :Dört kenarı makinede baskı dikiĢi yapılarak yenilenmiĢtir.   

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Sehpa örtüsü                                                                                               Pano         

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

40x70 cm           

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Ġpek             Mongol      Türkan Okan  

ĠĢleme 

Ġpek                          EbriĢim                   Türkan Okan  

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢi ipliği         

Teknik 

ĠĢleme  

File iĢi                 

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Elde baskı dikiĢi                         

       Dar Kenarlar 

Elde baskı dikiĢi                         

Renk 

Zemin 

Kırık beyaz                      

ĠĢleme 

Kırık beyaz                              …………   ………… 

Kenar Temizleme 

Beyaz                               

Konu:Melek,kız ve  

salkım üzüm…                     Bebekli, Sihirli kız                  Türkan Okan                  Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Üzüm,üzüm yaprağı, 

dal ve filiz                                         

Figürlü Bezeme; 

Kız, Ġnsan                           

Nesneli Bezeme; 

KartuĢ                                                                             
 

Kompozisyon :Sehpa örtüsünün merkezine üst, alt “C” kıvrımlı sağ ve sol yanları düz çizgilerle 

sınırlandırılması ile oluĢan kartuĢ içerisine iki adet melek olarak tasvir edilen insan 

figürü ve asma dalı motifleri birleĢtirilerek tek bir birim biçiminde düzenlenmiĢ 

kompozisyon ile oturtulmuĢtur. Örtünün dört köĢesine kız yüzü figür tasviri ve asma 

dalı motifleri bir merkeze yönlendirilmiĢ sıralamalarla yerleĢtirilmiĢtir.    

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Türkan Okan 

Doğum Yeri ve Yılı :Tosunlu köyü 1930 

Öğrenim Durumu :Okur yazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 

 

 



 

           
                    Fotoğraf No: 85.Türkan Okan‟a ait sehpa örtüsünün genel görünüĢü 

 

            
                         Fotoğraf No: 86.Türkan Okan‟a ait sehpa örtüsünden detay 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                                Çizim No: 44.Örnek 44‟e ait sehpa örtüsünün deseni 
 

 



 

                                                    
Örnek No :44      

Fotoğraf No :87-88 

Çizim No :44 

Ürün Sahibi :AyĢe AltınbaĢ 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1947      

GeliĢ Biçimi :Annesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.                          

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008   

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Bilinmiyor                                                                                               

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür           Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Takke                       Küllah,Terlik                                     AyĢe AltınbaĢ                       Takke         

 

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

15x25 cm           

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Keten                               

ĠĢleme 

ÇamaĢır ipeği                                

Kenar Temizleme 

ÇamaĢır ipeği                                 

Teknik 

ĠĢleme  

Ciğer deldi,iğne ardı, 

makine dikiĢi        Kirpi iĢi    AyĢe AltınbaĢ  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi                   

       Dar Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi                

Renk 

Zemin 

Krem                                   

ĠĢleme 

Koyu saman  sarısı,koyu turuncu, 

krem, açık çağla yeĢili,Ģeker pembe, 

çingene pembe, açık saman sarısı                 …………   ………… 

Kenar Temizleme 

Saman sarısı                     

Konu:Geometrik biçim  …                                                                    Anlam Yükü 

 

Geometrik Bezeme; 

EĢkenar dörtgen                                                                     
 

Kompozisyon :Takkenin çevresini üç sıra halinde birbirine bitiĢik eĢkenar dörtgenler atlamalı ve 

bağlantılı sıralamalarla düzenlenmiĢ kompozisyon ile dolaĢmaktadır.    

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :AyĢe AltınbaĢ 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1931 

Öğrenim Durumu :Okuryazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 

 



 

 

    
                  Fotoğraf No: 87.AyĢe AltınbaĢ‟a ait takkenin genel görünüĢü 
 

     
          Fotoğraf No: 88.AyĢe AltınbaĢ‟a ait takkeden detay 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

                                 Çizim No: 45.Örnek 45‟e ait takkenin deseni 
                                                       



 

  
Örnek No :46      

Fotoğraf No :91-92 

Çizim No :46 

Ürün Sahibi :Atiye ÇalıĢkan 

Ürünün Adresi :Elifoğlu köyü 

GeliĢ Tarihi :1950      

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.                 

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008                                                             

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Atiye ÇalıĢkan                                                                                                                                                                                                     

Bugünkü Durumu :KumaĢ yıpranmıĢtır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Yastık kılıfı    Kırlent   Yüzü                                    Atiye ÇalıĢkan                      Yastık kılıfı                   

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

40x50 cm           

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Kalın etamin                   

ĠĢleme 

Koton                       Domino      Atiye ÇalıĢkan  

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği          

Teknik 

ĠĢleme  

Tek çapraz iğne                                   Kanevçe                   Atiye ÇalıĢkan  

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi                              

       Dar Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi                 

Renk 

Zemin 

Beyaz           

ĠĢleme 

Çingene pembe,koyu turuncu, 

mor, koyu çimen yeĢili,yavru 

ağzı pembe, koyu kahverengi, 

Ģeker pembe                                        …………   ………… 

Kenar Temizleme 

Beyaz                       

Konu: Sülün, gül ve  

karanfil                                                Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Gül, gül tomurcuğu, gül yaprağı 

ve dalı karanfil, karanfil tomurcuğu 

karanfil yaprağı                                                

Figürlü Bezeme; 

Sülün                                                       

Kompozisyon :Yastığın merkezine gül dalına konmuĢ sülün figürü birleĢtirilerek tek bir birim 

biçiminde sunulmuĢ kompozisyon ile oturtulmuĢtur. Yastığın dört köĢesine karanfil, 

tomurcuk ve yaprak motifleri yerleĢtirilmiĢtir.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Atiye ÇalıĢkan 

Doğum Yeri ve Yılı :Elifoğlu köyü 1940 

Öğrenim Durumu :Okur yazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar : 
 



 

 

    
                  Fotoğraf No: 89.Atiye ÇalıĢkan‟a ait yastık örtüsünün genel görünüĢü 
 

    
                Fotoğraf No: 90.Atiye ÇalıĢkan‟a ait yastık örtüsünden detay 
 



 

 

 

 
 

                                  

 

 
                                      Çizim No: 46.Örnek 46‟ya ait yastık kılıfının deseni 
 

 



 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

Örnek No :47     

Fotoğraf No :93-94 

Çizim No :47 

Ürün Sahibi :Hatice ġener 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1955     

GeliĢ Biçimi :Annesinden kalmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Koltuk yastığı olarak kullanılmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Ekim 2008                                                                                                                    

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                                                           

Yapan KiĢi :AyĢe ġener     

Bugünkü Durumu :Lekeli, iĢlemeler sökülmüĢtür.          

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.    

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Yastık kılıfı                                 Kırlent kılıfı………                              Hatice ġener                       Yastık kılıfı 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

50x53 cm                                              

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Patiska                                  

ĠĢleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği                             ……………………                               ……………………                                                

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği                        

Teknik 

ĠĢleme  

Sarma,kolber,örümcek   

ajuru ,ciğerdeldi, 

makine dikiĢi   Kolber(örümcek yuvası)   Hatice ġener                                
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Kenar baskı antika         

       Dar Kenarlar 

Kenar baskı antika         

Renk 

Zemin 

Beyaz                                

ĠĢleme 

Beyaz                                            
Kenar Temizleme 

Beyaz           

Konu:Kır çiçeği, filiz ve yaprak             Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Kır çiçeği, filiz, “C” kıvrımlı  

dal ve yaprak                                                             

Geometrik Bezeme; 

Sekizgen                            

 

 

Kompozisyon :Yastığın merkezine dıĢ kenarları “C” kıvrımlarla sonlandırılmıĢ madalyon içerisine 

kır çiçeği ve yaprak motifleri bir merkeze oturtulmuĢ bir motiften oluĢturulmuĢ 

kompozisyon ile yerleĢtirilmiĢtir. Yastığın dört köĢesine kır çiçeği motifi, motiflerin iç 

kısımlarına filizler bir merkeze yönlendirilmiĢ sıralama ile yerleĢtirilmiĢtir. Çiçeklerin 

aralarına iki sıra halinde kıvrım dallar oturtulmuĢtur.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Hatice ġener 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1947 

Öğrenim Durumu :Lisans 

Mesleği :Okul müdürü 

Notlar :  

 

 

 

 



 

 

     
            Fotoğraf No: 91.Hatice ġener‟e ait yastık örtüsünün genel görünüĢü 

 

    
      

               Fotoğraf No: 92.Hatice ġener‟e ait yastık örtüsünden detay 

 

 

 

 



 

 
                                                 Çizim No: 47.Örnek 47‟ye ait yastık kılıfının deseni 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     

 



 

Örnek No :48    

Fotoğraf No :95-96 

Çizim No :48 

Ürün Sahibi :Mustafa Çetin 

Ürünün Adresi :Nizip 

GeliĢ Tarihi :1960     

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Ocak 2009                                                                                                                                                                                                       

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                                                                                            

Yapan KiĢi :Mustafa Çetin                                                            

Bugünkü Durumu :Lekeli, iĢlemeler sökülmüĢtür.          

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.    

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Yastık kılıfı                  Kırlent kılıfı                                          Mustafa Çetin                 Yastık kılıfı 

En x Boy               Hazır Dantel-Oya Boyu                    Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

30x50 cm                           

Gereçler                   Yöredeki Adı    Kaynak KiĢi  

Zemin                           

Etamin                                     Atemin                                                Mustafa Çetin  
ĠĢleme 

Orlon iplik                                            ……………………                               ……………………                                                      

Kenar Temizleme 

KumaĢ kenarı                 

Teknik 

ĠĢleme  

Astragan iğnesi          
Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

KumaĢ kenarı          

       Dar Kenarlar 

KumaĢ kenarı          

Renk 

Zemin 

Krem                                         

ĠĢleme 

Koyu turuncu, kobalt mavi 

beyaz,açık kahverengi,  

koyu kahverengi,koyu çimen yeĢili                        ………….               

Kenar Temizleme 

                                              

Konu:Küpe çiçeği ve zambak                         Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Küpe çiçeği, zambak  

yaprak, dal                                                        
 

 

Kompozisyon :Yastığın merkezine küpe çiçeği ile zambak motifleri birleĢtirilerek tek bir birim 

biçiminde sunulmuĢ kompozisyon ile oturtulmuĢtur. Yapraklı dalların uçlarına küpe 

çiçeği ve zambak yerleĢtirilmiĢtir.   

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Mustafa Çetin 

Doğum Yeri ve Yılı :Nizip 1945 

Öğrenim Durumu :Ortaokul 

Mesleği :Serbest meslek 

Notlar :  

 

 

 

 



 

    
                Fotoğraf No: 93.Mustafa Çetin‟e ait yastık örtüsünün genel görünüĢü 

 

    
                Fotoğraf No: 94.Mustafa Çetin‟e ait yastık örtüsünden detay 

 

 

 



 

 

 
                          Çizim No: 48.Örnek 48‟e ait yastık kılıfının deseni 
 

 

 

 

                                                                                                                                                     



 

   

Örnek No :49      

Fotoğraf No :97-98 

Çizim No :49 

Ürün Sahibi :Seher Karabacak 

Ürünün Adresi :Sekili 

GeliĢ Tarihi :1965      

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Sandıkta bohça içinde saklanmaktadır.  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008                                                       

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl                                                                 

Yapan KiĢi :Seher Karabacak                                                               

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Yastık kılıfı    Kırlent kılıfı                          Seher Karabacak            Yastık kılıfı  

 

En x Boy                Hazır Dantel-Oya Boyu          Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

27x30            

Gereçler                    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Kalın tül           

ĠĢleme 

Koton                                      Domino      Seher Karabacak  

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢ ipliği         

Teknik 

ĠĢleme  

Çift iğne             

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi         

       Dar Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi         

Renk 

Zemin 

Krem           

ĠĢleme 

Kırmızı, eflatun,bordo, koyu 

kahverengi,koyu çimen yeĢili, 

Ģeker pembe,sarı,gri 

yavru ağzı pembe,boncuk mavi, 

siyah                                                        Eflatun(leylahı)   Seher Karabacak  

Kenar Temizleme 

Siyah                  

Konu:KuĢ yuvası,bahar çiçeği                         Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Bahar çiçeği,bahar dalı                                          

Figürlü Bezeme; 

KuĢ                            

Nesneli Bezeme; 

KuĢ yuvası                                       

Kompozisyon :Yastığın tüm yüzeyine yuvada kuĢ, bahar çiçeği motifleri birleĢtirilerek tek bir birim 

biçiminde sunulmuĢ kompozisyon ile oturtulmuĢtur. Bahar dalı üzerine bahar 

çiçekleri, kuĢ yuvası, yuvanın içine kuĢ yavruları ve kuĢ figürü yerleĢtirilmiĢtir. 

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Seher Karabacak 

Doğum Yeri ve Yılı :Sekili 1946 

Öğrenim Durumu :Ġlkokul  

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 



 

 

     

      
                     Fotoğraf No: 95.Seher Karabacak‟a ait yastık örtüsünün genel görünüĢü 

 

      
                    Fotoğraf No: 96.Seher Karabacak‟a ait yastık örtüsünden detay 
 



 

 

 

 

 

                         
                                Çizim No: 49.Örnek 49‟a ait yastık kılıfının deseni 
 

 

 



 

Örnek No :50      

Fotoğraf No :99-100 

Çizim No :50 

Ürün Sahibi :Türkan Okan 

Ürünün Adresi :Tosunlu köyü 

GeliĢ Tarihi :1950      

GeliĢ Biçimi :Kendisi yapmıĢtır. 

Ürünün Yeri :Koltuk yastığı olarak kullanılmaktadır.                  

Ġnceleme Tarihi :Kasım 2008 

YapılıĢ Tarihi :20. yüzyıl     

Yapan KiĢi :Türkan Okan                                                                                               

Bugünkü Durumu :Ġyi durumdadır.     

Onarım Durumu :Onarım görmemiĢtir.       

Tür    Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi                ĠĢlevi 

Yastık kılıfı    Kırlent kılıfı                                       TürkanOkan                         Yastık kılıfı                                   

En x Boy                 Hazır Dantel-Oya Boyu             Saçak-Püskül-Ponpon Boyu     

50x70 cm           

Gereçler                   Yöredeki Adı   Kaynak KiĢi  

Zemin 

Patiska                    

ĠĢleme 

Orlon                                           

Kenar Temizleme 

Pamuklu dikiĢi ipliği         

Teknik 

ĠĢleme  

Düz çin iğnesi,iğne ardı, 

balıksırtı,sarma                             

Kenar Temizleme 

       Uzun Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi          

       Dar Kenarlar 

Makinede baskı dikiĢi          

Renk 

Zemin 

Beyaz           

ĠĢleme 

Kırmızı,koyu mavi,bordo, 

koyu çimen yeĢili,çağla 

yeĢili                                              …………   ………… 

Kenar Temizleme 

Beyaz                       

Konu: Atatürk çiçeği…                Anlam Yükü 

Bitkisel Bezeme;  

Atatürk çiçeği,yaprak ve dal                         

 

 

Kompozisyon :Yastığın merkezine Atatürk çiçeği ve yaprak motifleri aĢağıdan yukarıya doğru 

yönlendirilerek bir merkeze oturtulmuĢ bir motiften oluĢan kompozisyon ile 

yerleĢtirilmiĢtir.  

Kaynak KiĢi Künyesi 

Adı Soyadı :Türkan Okan 

Doğum Yeri ve Yılı :Tosunlu köyü 1930 

Öğrenim Durumu :Okur yazar değil 

Mesleği :Ev hanımı 

Notlar :  

 

 

 

 



 

        
                          Fotoğraf No: 99.Türkan Okan‟a ait yastık örtüsünün genel görünüĢü 

 

        
                          Fotoğraf No: 100.Türkan Okan‟a ait yastık örtüsünden detay 
 

 



 

 

 
                    Çizim No: 50.Örnek 50‟ye ait yastık kılıfının deseni 
 

 

 
 



 

3. GAZĠANTEP ĠLĠ NĠZĠP ĠLÇESĠNDE BULUNAN EL ĠġLEMELERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

    3.1. Ürün Sahibi ve Adresleri  

 Kırk dokuz adet iĢlemeli örnek Gaziantep ili Nizip ilçesinde toplam altı yerleĢim 

birimindeki yirmi yedi kiĢi ve iki resmi kuruluĢtan belgelendirilerek bir araya getirilmiĢtir. En 

çok örnek sayısı Nizip ilçe merkezine aittir. sahibi ve adresleri; bir adet ayna örtüsü Medine 

Kılıç Nizip, iki adet baĢ örtüsü AyĢe Yalçın Akçakent, iki adet baĢörtüsü Yeter Sağlam 

Nizip,birer adet baĢ bağı Naime AltınbaĢ Nizip, Zeynep AltınbaĢ Nizip, bir adet çarĢaf Türkan 

Okan Tosunlu Köyü, birer adet elbise örtüsü Atiye ÇalıĢkan Elifoğlu Köyü, Zeynep 

Marangoz Nizip, üç adet gecelik Aliye Maarufoğlu Nizip, bir adet gecelik Zeynep 

Maarufoğlu Nizip, bir adet havlu Ġslim Maarufoğlu Kızılcakent, bir adet kundak bağı Zeynep 

AltınbaĢ Nizip, birer adet masa örtüsü Emel AltınbaĢ Akçakent, Hatice ġener Nizip, Hüsne 

Çakır Nizip, Kezban Yalçın Akçakent, Türkan Okan Tosunlu Köyü, Zakine KarakuĢ 

Nizip,birer adet pano Atiye ÇalıĢkan Elifoğlu Köyü, Serap Akar Nizip, birer adet peçete 

Hatice ġener Nizip, Züleyha Kaya Nizip, birer adet perde Ġslim Karabacak Nizip, Türkan 

Okan Tosunlu Köyü, üç adet sehpa örtüsü Aliye Maarufoğlu Nizip, Türkan Okan Tosunlu 

Köyü, ikiĢer adet sehpa örtüsü AyĢe Bilir Nizip, Kıymet TaĢ Nizip, birer adet sehpa örtüsü 

Emel AltınbaĢ Akçakent, Gülten Sönmez Nizip, ġükriye TaĢdemir Akçakent, ġerife Kaya 

Akçakent, bir adet takke AyĢe AltınbaĢ Nizip, birerer adet yastık örtüsü Atiye ÇalıĢkan 

Elifoğlu Köyü, Hatice ġener Nizip, Mustafa Çetin Nizip, Seher Kararbacak Sekili, Türkan 

Okan Tosunlu Köyü olarak belirlenmiĢtir. 

  3.2. Ürünlerin GeliĢ Biçimi  

  Ürünlerin geliĢ biçimleri incelendiğinde çoğunluğu sahiplerine annelerinden ve 

kayınvalidelerinden kaldığı gözlemlenmiĢtir. Ürünlerin geliĢ biçimleri ile ilgili tablolarda; 

kaynak kiĢilerden edinilen bilgiler doğrultusunda ürünlerin geliĢ biçimlerinin  sayı dağılımları 

Ģu Ģekildedir: Bir adet havlu anneannesinden kalmıĢtır. Bir adet masa örtüsünü annesi düğün 

hediyesi olarak vermiĢtir. Birer adet baĢörtüsü, elbise örtüsü, masa örtüsü, pano, peçete, 

perde, takke, yastık örtüsü annesinden kalmıĢtır. Bir adet sehpa örtüsünü arkadaĢı hediye 

etmiĢtir. Bir adet elbise örtüsü eĢinin anneannesinden kalmıĢtır. Bir adet baĢörtüsünü 

kayınvalidesi düğün hediyesi olarak vermiĢtir. ĠkiĢer adet baĢörtüsü, masa örtüsü, sehpa 

örtüsü, baĢ bağı, birer adet peçete, kundak bağı kayınvalidesinden kalmıĢtır. Birer adet 

baĢörtüsü ve masa örtüsünü kayınvalidesi yapmıĢtır. On adet sehpa örtüsünü,  dörder adet 

gecelik ve yastık örtüsünü, iki adet masa örtüsünü, birer adet baĢörtüsü, ayna örtüsü, pano ve 

perdeyi kendisi yapmıĢtır.  



 

   3.3. Ürünlerin Yeri 

 Ürünlerin çoğunluğunun sandıkta bohça içerisinde saklandığı gözlemlenmiĢtir. Bir 

adet baĢörtüsü yine baĢörtüsü olarak kullanılmaktadır. ĠkiĢer adet sehpa örtüsü ve pano duvar 

panosu olarak kullanılmaktadır. Bir adet sehpa örtüsünün örnek parça olarak yapıldığı daha 

sonra sehpa örtüsü olarak kullanıldığı belirlenmiĢtir. Bir adet havlu yine havlu olarak 

kullanılmaktadır. Ġki adet yastık örtüsü koltuk yastığı olarak kullanılmaktadır. Ġki adet masa 

örtüsü yine masa örtüsü olarak kullanılmaktadır. Yedi adet sehpa örtüsü, beĢer adet baĢörtüsü 

ve masa örtüsü, dört adet gecelik, üç adet yastık örtüsü,  ikiĢer adet elbise örtüsü, peçete, 

perde, baĢ bağı, birer adet ayna örtüsü, kundak bağı, takke, çarĢaf sandıkta bohça içinde 

saklanmaktadır. Üç adet sehpa örtüsü yine sehpa örtüsü olarak kullanılmaktadır. 

    3.4. Ürünlerin YapılıĢ Tarihi 

  Yapılan araĢtırma ve incelemeler sonucunda bütün türlerin 20. Yüzyıla ait oldukları 

düĢünülmektedir. 

    3.5. Ürünlerin Bugünkü Durumu 

   Ürünler daha çok sandıkta bohça içerisinde saklandığı için çoğunluğu iyi durumdadır. 

Birer adet baĢörtüsü, kundak bağı, iki adet baĢ bağının iĢlemeleri sökülmüĢtür. On bir adet 

sehpa örtüsü, beĢ adet masa örtüsü, dört adet gecelik, üçer adet baĢörtüsü ve yastık örtüsü, 

ikiĢer adet pano ve peçete, birer adet havlu, elbise örtüsü, perde, takke, çarĢaf iyi durumdadır. 

Bir adet baĢörtüsünün kumaĢ delinmiĢtir. Birer adet baĢörtüsü ve yastık örtüsü, lekelidir. Ġki 

adet sehpa örtüsü pano haline getirilmiĢtir. Bir adet masa örtüsünün sarı simi kararmıĢtır. Ġki 

adet baĢ bağının ve birer adet baĢörtüsü ve kundak bağının telleri kararmıĢtır. Bir adet elbise 

örtüsünün kumaĢı yanmıĢtır. Ġki adet masa örtüsü ile birer adet ayna örtüsü ve yastık örtüsün 

yıpranmıĢtır. Bir adet perde yırtılmıĢtır. 

    3.6. Ürünlerin Onarım Durumu 

 Kırk dokuz adet iĢlemeli üründen otuz beĢ tanesi onarım görmemiĢtir. Ürünlerin 

onarım durumlarının sayı dağılımları Ģu Ģekildedir; iki adet sehpa örtüsünün dört kenarı 

makinede baskı dikiĢi yapılarak yenilenmiĢtir. Bir adet elbise örtüsünün ve iki adet peçetenin 

iki uzun kenarı makinede baskı dikiĢi yapılarak yenilenmiĢtir. On adet sehpa örtüsü,  altıĢar 

adet baĢörtüsü, pano, beĢ adet yastık örtüsü,  dört adet gecelik, ikiĢer adet pano, perde, baĢ 

bağı, birer adet ayna örtüsü, havlu, takke, çarĢaf onarım görmemiĢtir. 

    3.7. Ürün Türleri 

  Tür olarak en fazla ürün sehpa örtüsü ve masa örtüsüne aittir. Birer adet ayna örtüsü, 

çarĢaf, havlu, kundak bağı, takke, dört adet baĢörtüsü, gecelik, , yedi adet masa örtüsü,  ikiĢer 



 

adet baĢ bağı, elbise örtüsü, pano, peçete, perde, on dört adet sehpa örtüsü ve beĢ adet yastık 

örtüsü mevcuttur. 

     3.8. Ürün Türlerinin Yöredeki Adları 

  ĠĢlemeli ürününden baĢ bağına Nizip yöresinde nefse bağı, perdeye ise tağa örtüsü 

denildiği bilinmektedir. Diğer ürünlerin isimlerinin kullanımları geneldir. BaĢörtüsü yörede 

mevlid örtüsü, tel kırma örtü, havlunun adı yörede el havlusu, elbise örtüsünün yöredeki adı 

yine elbise örtüsü, masa örtüsü yörede örtü, pano yörede yine pano olarak geçmekte, perdenin 

yöredeki adı taba örtüsü, sehpa örtüsünün yörede adı değiĢmemektedir, baĢ bağının yörede adı 

nefse bağı, yastık örtüsünün yöredeki adı kırlent olarak geçmektedir, geceliğin, ayna 

örtüsünün, kundak bağının, takkenin, çarĢafın adı yörede değiĢmemektedir.  

      3.9. Ürün Türlerinin ĠĢlevleri 

  Ürünlerin genel olarak iĢlevleri değiĢmemekle birlikte iki adet sehpa örtüsünün duvar 

panosu olarak kullanıldığı görülmektedir. Birer adet ayna örtüsü, havlu, kundak bağı ve 

takkenin, ikiĢer adet baĢ bağı, elbise örtüsü, pano, peçete ve perdenin, yine dört adet 

baĢörtüsünün, geceliğin, yedi adet masa örtüsünün iĢlevi değiĢmemektedir, on dört adet sehpa 

örtülerinden on ikisi yine örtü olarak, iki tanesi ise pano olarak kullanılmaktadır. BeĢ adet 

yastık örtüsü koltuk yastığı iĢlevini görmektedir. 

      3.10. Ürünlerden Elde Edilen Boyutlar 

 Ayna örtüsünün eni 30cm boyu 120cm, baĢ bağının en küçük en değeri 7cm en büyük 

en değeri 9cm, en küçük boy değeri 70cm en büyük boy değeri ise 80cm‟dir. BaĢörtüsünün en 

küçük en değeri 50 cm en büyük 90cm en küçük boy değeri 80cm en büyük boy değeri 145 

cm‟dir, oya boyu ise en küçük 0,5 en büyük 1,5 cm‟dir. ÇarĢafın eni 80cm boyu 160cm 

kumaĢ boyu ise 2,5 cm‟dir, Elbise örtüsünün en küçük eni 50 cm en büyük 80cm, en küçük 

boyu 60 cm en büyük 90 cm ile kumaĢ boyu 0,5cm‟dir. Geceliğin en küçük en değeri 50 en 

büyük 60 cm dir, en küçük boy değeri 145 cm en  büyük 160 cm dir, ayrıca geceliklerin en 

küçük kol eni 7 en büyük 8 cm en küçük kol boyu 14 cm en büyük ise 15 cm dir, havlunun 

eni 40 cm boyu 70 cm dir, püskül boyu ise 2,5 cm dir, masa örtüsünün en küçük eni 40 cm en 

büyük 110 cm en küçük boyu 40 en büyük 110 cm dir, en küçük oya boyu 1 cm en büyük 2 

cm dir, kumaĢ boyu ise 1,5 cm dir, kundak bağınını eni 7 cm boyu ise 70 cm dir,  panonun en 

küçük en değeri 64 cm en büyük en değeri 80 cm dir, en küçük boy değeri 80 en büyük 100 

cm dir, panonun en küçük çerçeve boyu 2,5 cm en büyük ise 4 cm dir, peçetenin en küçük en 

değeri 20 cm en büyük 30 cm dir, en küçük boy değeri 20 cm en büyük 50 cm dir, oya boyu 

ise 0,5 ile 0,75 cm dir, perdenin en küçük en değeri 45 cm en büyük 60 cm dir, en küçük boy 

değeri 80 en büyük boy değeri 90 cm dir, sehpa örtüsünün en küçük en değerleri 15 cm en 



 

büyük 50 cm dir, en küçük boy değeri 30 cm en büyük 60 cm dir, oya boyu ise 0,5 ile 2,5 

arasında değiĢmektedir. Takkenin çevresi 40 cm boyu ise 20 cm dir, yastık kılıfının en küçük 

en değeri 27 cm en büyük en değeri 50 cm dir, en küçük boy değeri 30 cm en büyük boy 

değeri 70 cm dir, kumaĢ boyu ise 2 cm ile 2,5 cm arasındadır. 

    3.11. Ürünlerin Zemin-ĠĢleme-Kenar Temizleme ve Süslemesinde Kullanılan 

             Gereçler  

Ürünlerin zemin-iĢleme-kenar temizleme ve süslemesinde kullanılan gereçler ile ilgili 

tablolar incelendiğinde, ham madde kaynaklarına ve iĢleme türlerine bağlı, kumaĢ, ip, süsleme 

gereçleri ve sayıları hakkında bilgi edinilmektedir.  

Kullanılan gereçler, sahiplerinin ifadelerine baĢvurularak ve ürünlere ait gözlemler 

sonucu elde edilmiĢtir. Elde edilen verilere göre, elli adet örneğin zemininde; toplam on bir 

adet kumaĢ türü, iĢlemesinde; yedi adet iplik çeĢidi, bir adet süsleme gereci, kenar 

temizleme-süslemesinde;  sekiz çeĢit iplik ve yedi çeĢit süsleme gereci tespit edilmiĢtir. 

            3.11.1. Ürünlerin Zemininde Kullanılan Gereçler 

Örneklerin zemininde kullanılan on bir adet kumaĢ türü, hammadde kaynaklarına 

göre; bitkisel, hayvansal, kimyasal, kaynaklı olmak üzere toplam üç ana grup altında 

toplanmıĢtır. Bu gruplandırma sonucunda alt baĢlıklar ve sayı dağılımları ise Ģöyledir: 

 Bitkisel kaynaklı zemin dokuma türleri, kendi içinde keten, pamuk alt baĢlıkları 

altında incelenmiĢtir.  

Ketenden dokunan kumaĢlara iĢleme yapılan türler ve sayılarının dağılımlarına 

bakıldığında, düz kalın keten dokuma bir adet gecelikte, bir adet takkede, düz keten 

dokuma bir adet sehpa örtüsünde, bir adet masa örtüsünde, bir adet peçetede kullanılmıĢ, 

böylece zemim kumaĢı keten kaynaklı olan ürün sayısı beĢ olduğu belirlenmiĢtir. 

Hammaddesi pamuk olan dokuma çeĢitleri ve türlere ait sayılar incelendiğinde Ģu 

sonuçlar çıkmıĢtır; düz kalın pamuklu dokumanın iki adet yastık kılıfında kullanıldığı, düz 

pamuklu dokumanın iki adet elbise örtüsünde, üç adet gecelikte, bir adet panoda, iki adet 

perdede, üç adet sehpa örtüsünde, iki adet yastık kılıfında, bir adet çarĢafta kullanıldığı, 

pamuklu tülün bir adet sehpa örtüsünde, bir adet yastık kılıfında kullanıldığı, yollu havlı 

kalın pamuklu dokumanın bir adet havluda olmak üzere toplam on dokuz adet üründe 

kullanıldığı tespit edilmiĢtir.   

Zemin kumaĢının hayvansal kaynaklı çeĢitleri ipek kumaĢ olarak alınmıĢtır. Ġpek 

baĢlığı altında üç adet kumaĢ adı bulunmaktadır.  

Ġpekli 



 

 KumaĢların isimleri ve sayı dağılımları Ģu Ģekildedir; düz ince ipekli dokuma iki 

adet baĢ bağında, iki adet baĢörtüsünde,  bir adet masa örtüsünde, bir adet kundak bağında, bir 

adet sehpa örtüsünde kullanıldığı, düz ipekli dokuma bir adet ayna örtüsünde, bir adet 

baĢörtüsünde, bir adet sehpa örtüsünde, beĢ adet masa örtüsünde, bir adet panoda, bir adet 

peçetede kullanıldığı, ipek kadife dokuma bir adet masa örtüde olmak üzere toplam on sekiz 

adet üründe kullanıldığı görülmüĢtür.  

Kimyasal kaynaklı zemin kumaĢlarının çeĢidi iki adettir. Düz sentetik dokuma ve 

sentetik tül olan çeĢitlerin iĢleme türlerine bağlı sayı değerleri Ģu Ģekildedir; düz sentetik 

dokuma bir adet baĢörtüsünde, bir adet masa örtüsünde, üç adet sehpa örtüsünde kullanıldığı, 

sentetik tülün ise sadece bir adet sehpa örtüsünde kullanıldığı belirlenmiĢtir. Buna göre 

toplam altı adet üründe kimyasal kaynaklı sentetik kumaĢların kullanıldığı belirlenmiĢtir.   

Gaziantep Ġli Nizip Ġlçesinde bulunan ve inceleme altına alınan kırk dokuz adet 

iĢlemeli ürünün, zemininde en çok bitkisel kaynaklı gruptan pamuklu dokumalar kullanıldığı 

tespit edilmiĢtir. Pamuklu dokumalardan, düz kalın pamuklu dokumalar, düz pamuklu 

dokumalar, pamuklu tül, yollu havlı kalın pamuklu dokumalar kullanılmıĢtır.  

            3.11.2. Ürünlerin ĠĢlemesinde Kullanılan Gereçler 

 Örneklerin iĢlemesinde kullanılan yedi adet iplik çeĢidi, hammadde kaynaklarına göre 

bitkisel, hayvansal, kimyasal ve madensel kaynaklı olmak üzere toplam dört ana grup altında 

toplanmıĢtır.  

 Bitkisel kaynaklı grup altında pamuk baĢlığı, pamuk baĢlığı altında da koton iplik ve 

pamuklu iplik çeĢitleri bulunmaktadır. Koton iplik, elbise örtüsünün bir adedinde, geceliğin 

bir adedinde, yastık kılıfında bir adedinde olacak Ģekilde toplam üç adet örnekte 

kullanılmıĢtır. Pamuklu iplik, geceliğin üç adedinde, sehpa örtüsünün iki adedinde, yastık 

kılıfının bir adedinde, çarĢafın bir adedinde olmak üzere toplam yedi örnekte kullanıldığı 

tespit edilmiĢtir. 

 Hayvansal kaynaklı iplikler, ipekli olarak belirlenmiĢtir. Ġpekli ipliklerden çamaĢır 

ipeği, bir adet ayna örtüsünde, bir adet baĢ örtüsünde, üç adet masa örtüde,  iki adet peçetede,  

üç adet sehpa örtüsünde, bir adet takkede kullanılmıĢtır. Ġpek iplik, toplam on dört örneğin 

iĢlemesinde tercih edilmiĢtir. Bunlar,  bir adet baĢörtüsü, bir adet havlu, bir adet masa örtüsü, 

bir adet pano, altı adet sehpa örtüsü, sonuçlar, çamaĢır ipeğinin iĢlemede en çok tercih edilen 

iplik olduğunu ortaya çıkarmıĢtır.  . 

Kimyasal kaynaklı ipliklerden floĢ ve orlon iĢlemede tercih edilen ipliklerdendir. 

FloĢ, bir adet sehpa örtüsünde orlon ise birer adet elbise örtüsü, pano, iki adet perde, üç adet 

sehpa örtüsü olmak üzere toplam yedi örnekte kullanılmıĢtır. 



 

Madensel kaynaklı iplikler iki çeĢittir. Metal yassı gümüĢ tel, iki adet baĢ bağında, 

iki adet baĢörtüsünde, bir adet kundak bağında, olmak üzere toplam beĢ iĢlemeli üründe 

kullanılmıĢtır. Metal bükümlü ipek iplik kullanımı diğer madensel kaynaklı iplere oranla en 

az örnek sayısına sahiptir. Bir adet masa örtüsünde kullanıldığı görülmektedir. 

Ürünlerin iĢlemelerinde iplerin yanında süsleyici ve yardımcı gereç kullanılmıĢtır. 

Süsleyici gereç bir adet belirlenmiĢtir. Bu örnek masa örtüsünde kurt kullanılmıĢtır.  

Gaziantep Ġli Nizip Ġlçesi iĢlemelerinin motif içlerinde, motiflerin sınırlandırılmasında 

ve serpmelerde en çok bitkisel kaynaklı, pamuklu iplik ile hayvansal kaynaklı, çamaĢır ipeği 

ve ipek iplikler kullanılmıĢtır.  

           3.11.3. Ürünlerin Kenar Temizleme ve Süslemesinde Kullanılan Gereçler 

 Örneklerin kenar temizleme ve süslemesinde kullanılan sekiz adet iplik çeĢidi, 

hammadde kaynaklarına göre bitkisel, hayvansal, kimyasal ve madensel kaynaklı olmak üzere 

toplam dört ana grup altında toplanmıĢtır.  

Bitkisel kaynaklı grup altında pamuk baĢlığı bulunmaktadır. Pamuktan yapılan 

iplikler; koton iplik, pamuklu dikiĢ ipliği ve pamuklu iplik isimleri altında çeĢitlenmiĢtir. 

Koton iplik, sadece bir adet gecelikte yer almaktadır. Pamuklu dikiĢ ipliği, bir adet sehpa 

örtüsünün, iki adet elbise örtüsünün, üç adet geceliğin, iki adet masa örtüsünün, kenar baskı 

ve dikiĢinde kullanılmıĢtır. Pamuklu iplik, beĢ adet örneğin kenar baskı ve dikiĢinde 

kullanılmıĢtır. Bu sayının türlere göre oranları Ģöyledir; iki adet baĢ bağı, bir adet kundak 

bağı, iki adet perde türlerinde kullanıldığıdır. 

Hayvansal kaynaklı ipliklerden sadece ipek baĢlığına ulaĢılmıĢtır. Ġpek baĢlığı 

altında da çamaĢır ipeği ve ipek iplik çeĢitleri bulunmuĢtur. ÇamaĢır ipeği, bir adet masa 

örtüsünde, bir adet peçetede, iki adet sehpa örtüsünde, bir adet takkede olmak üzere toplam 

beĢ örnekte kullanılmıĢtır. Ġpek iplik, bir adet ayna örtüsünde, iki adet baĢörtüsünde, bir adet 

havluda, beĢ adet masa örtüsünde, bir adet peçetede ve altı adet sehpa örtüsünde 

kullanılmıĢtır. Böylece, toplam on altı adet üründe ilk sırada tercih edilerek kullanılmıĢtır. 

Kimyasal kaynaklı iplik çeĢitlerinden olan naylon iplik ve orlon, birer adet sayı ile 

masa örtüsü ve sehpa örtüsünde kullanılmıĢ olduğu belirlenmiĢtir. 

 Ürünlerin kenar temizleme ve süslemesinde kullanılan madensel kaynaklı ipliklerden 

sadece metal yassı gümüĢ tel olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Metal yassı gümüĢ tel, iki adet baĢ 

örtüsünde kullanılmıĢtır.  

Ürünlerin kenar temizleme ve süslemesinde iplerin yanında çeĢitli süsleyici ve yardımcı 

gereçler kullanılmıĢtır. Süsleyici gereçler yedi adet çeĢit olarak belirlenmiĢtir. En çok sayı 

değeri ile birinci sırada, on üç adet örnekte kullanılmasından dolayı iğne oyası bulunmaktadır. 



 

On üç adet örnek Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir; iki adet baĢörtüsünde, beĢ adet masa örtüsünde, iki 

adet peçetede, dört adet sehpa örtüsündedir. Ġkinci sırada altı adet sayı ile antika gelmektedir. 

Antika üç adet geceliğin etek ucu, kol uçları ve yaka kısmında, bir adet yastık kılıfında, bir 

adet ayna örtüsünde bulunmaktadır. Üçüncü sırada üç adet örnekte bulunan ahĢap çerçeve 

gelmektedir. AhĢap çerçeve bir adet panoda, iki adet pano haline dönüĢtürülmüĢ sehpa 

örtüsünde yer almaktadır. Dördüncü sırada, birer adet örnek ile Ģu süsleyici gereçler Ģu 

türlerde kullanılmıĢtır; bir adet geceliğin kollar ve yaka kısmında tığ oyası, baĢörtüsünde 

metal yassı gümüĢ tel, masa örtüsünde mekik oyası, sehpa örtüsünde ilmekli sarma 

kullanılmıĢtır. 

3.12. Ürünlerin Zemin-ĠĢleme-Kenar Temizleme ve Süslemesinde Kullanılan 

             Gereçlerin Yöredeki Adları 

Zemin-iĢleme-kenar temizleme ve süslemede kullanılan gereçlerin yöredeki adları ile 

ilgili tablolarda; kumaĢ, iplik ve süsleyici yardımcı gereçlere kaynak kiĢilerin hangi isimleri 

verdiği ve bu isimlerin sayı dağılımları görülmektedir. Gereçlere ait yöredeki isimler, ürün 

sahiplerinden alınan ifadelerden faydalanılarak oluĢturulmuĢtur. Ürün sahipleri aynı zamanda 

kaynak kiĢilerdir. 

 Zeminde kullanılan; düz ince ipekli, düz ipekli, naylon-ipek karıĢımı dokumalara 

yörede; “mongol” adı verilmektedir. Mongol, birer adet baĢörtüsünde,  kundak bağında, 

panoda, peçetede, beĢ adet sehpa örtüsünde, altı adet masa örtüsünde zemin kumaĢı olarak 

kullanılmıĢtır. Düz ince pamuklu dokuma ve ince tülbent‟e yörede; “sıfır etamin” 

denmektedir. Sıfır etamin, bir adet sehpa örtüsünde bulunmaktadır. Patiska kumaĢının renkli 

olan çeĢitlerine yörede; “renkli patiska” adı verildiği belirlenmiĢtir. Renkli patiska, iki adet 

gecelikte bu isim ile söylenmiĢtir. Kalın pamuklu dokumalara yörede; “kalın etamin” 

denilmektedir. Kalın etamin bir adet yastık kılıfında zemin kumaĢı olarak kullanılmıĢtır. 

 Yörede yapılan araĢtırma sonucunda, iĢlemelerde kullanılan iplik ve süsleme 

gereçlerine, çeĢitli adlar verildiği tespit edilmiĢtir. ÇamaĢır ipeği, “ipek” olarak 

isimlendirilmiĢtir. Ġpek adı, bir adet ayna örtüsünde, iki adet baĢörtüsünde,  dört adet masa 

örtüde, iki adet peçetede, üç adet sehpa örtüsünde, bir adet takkede yer almaktadır.. Koton 

iplik yörede; “domino ipi” ve “kaneviçe-kanevçe ipi-ipliği” olarak geçmektedir. Kanevçe 

ipi, bir adet elbise örtüsünde,bir adet gecelikte, iki adet yastık kılıfında, yer almaktadır. 

Yörede, metal bükümlü ipek iplik yerine “sarı sim” ve “sim sırma” adlarının da kullanıldığı 

belirlenmiĢtir. Sarı sim, bir adet masa örtüsünde, bu isimlerle dile getirilmiĢtir. Metal yassı 

gümüĢ tel yörede; “altın tel” ismiyle adlandırılmıĢtır. Altın tel adı; bir adet baĢ bağında, iki 

adet baĢörtüsünde, bir adet kundak bağında, yer almaktadır 



 

 Kenar temizleme ve süslemede kullanılan gereçlerin yöredeki isimleri ve görüldüğü 

türler Ģunlardır; ipek, ipek-naylon karıĢımı iplikler yörede; “ebriĢim” olarak adlandırılmıĢtır. 

EbriĢim adı, bir adet ayna örtüsünde, iki adet baĢörtüsünde, bir adet havluda, beĢ adet masa 

örtüsünde, bir adet peçetede, altı adet sehpa örtüsünde yer almaktadır. ÇamaĢır ipeği, “ipek” 

olarak isimlendirilmiĢtir. Ġpek, bir adet masa örtüde, bir adet peçetede, iki adet sehpa 

örtüsünde, bir adet takkede denmiĢtir. Koton iplik yörede; “domino ipi” ve “kaneviçe-

kanevçe ipi-ipliği” olarak geçmektedir. Kanevçe ipi, birer adet gecelikte ve yastık kılıfında 

yer almaktadır. Metal yassı gümüĢ tel yörede; “altın tel” olarak adlandırılmıĢtır. Altın tel iki 

adet baĢörtüsünde, bulunmaktadır. 

    3.13. Ürünlerin ĠĢleme-Kenar Temizleme ve Süslemesinde Uygulanan Teknikler 

Ürünlerin iĢleme ve kenar temizleme-süslemesinde uygulanan teknikler ile ilgili 

tablolar incelendiğinde, türlerde görülen iğne teknikleri ve sayı dağılımları hakkında bilgi 

edinilmektedir.  

Elli adet örneğin iĢlemesinde uygulanan iğne tekniği sayısı toplam otuz dörttür.  Kenar 

temizleme ve süsleme de ise, dar kenarlarda on iki, uzun kenarlarda on bir adet çeĢitli tekniğin 

kullanıldığı tespit edilmiĢtir. 

 3.13.1. Ürünlerin ĠĢlemesinde Uygulanan Teknikler 

 Ürünlerin iĢlemesinde görülen teknikler, dokumanın atkı ve çözgü iplikleri üzerinde 

oluĢan iğnelerin uygulama biçimlerine göre; dokumanın iplikleri çekilerek, dokumanın 

iplikleri kapatılarak, dokumanın iplikleri kesilerek ve dokumanın iplikleri üzerinde 

yürütülerek uygulanan iğne teknikleri olmak üzere dört ana grup altında incelenmiĢtir. Dört 

ana grup kendi içinde tekrar alt gruplara ayrılmıĢtır. Dokumanın iplikleri çekilerek 

uygulanan teknikler kendi içinde tek yönde iplik çekilerek yapılanlar, dokumanın iplikleri 

kapatılarak uygulanan tekniklerde kapama iğne teknikleri ile yapılanlar, dokumanın 

iplikleri kesilerek uygulanan teknik kendi içinde kumaĢ süsleme iğne tekniği ile yapılanlar, 

dokumanın iplikleri üzerinde yürütülerek uygulanan teknikler kendi içinde serbest stil ve 

sayılarak yapılan iğne teknikleri olarak ayrılmıĢtır. Tespit edilen iğne teknikleri, alt 

baĢlıkların altında yer bulmuĢtur.  

 Dokumanın iplikleri çekilerek uygulanan grubun, tek yönde iplik çekilerek yapılan 

alt baĢlığının altında çekme ajur bulunmaktadır. Çekme ajur bir adet sehpa örtüsünde 

uygulanmıĢtır.  

 Dokumanın iplikleri kapatılarak uygulanan grubun, Kapama iğne alt baĢlığında 

kurt tutturma iğne tekniği yer almıĢtır. Kurt tutturma iğne tekniği, sadece bir adet masa 

örtüsünde uygulandığı tespit edilmiĢtir. 



 

 Dokumanın iplikleri kesilerek uygulanan ana grubun, alt baĢlığı olan kumaĢ 

süsleme iğne tekniğinin altında kesilerek ve delinerek uygulanan tekniklere rastlanmıĢtır. 

Kesilerek uygulanan tekniklerde mercimek ajuru, filitre, örümcek, kolber ve kartopuna yer 

verilmiĢtir. Mercimek ajuru, iki adet baĢörtüsünde, üç adet masa örtüsünde, beĢ adet sehpa 

örtüsünde,  rastlanmıĢtır. bir adet peçetede mercimek ajuru ve antikaya rastlanmıĢtır. Bir adet 

sehpa örtüsünde, mercimek ajuruna, filtreye, örümceğe, kartopuna, bir adet yastık kılıfında 

kolber, örümcek ve ciğerdeldiye, bir adet masa örtüsünde filtreye yer verilmiĢtir. Delinerek 

uygulanan tekniklerde ciğerdeldi, cemelyan ve antikaya bir adet sehpa örtüsünde, cemelyana 

bir adet gecelikte, iki adet masa örtüsünde, ciğerdeldiye bir adet masa örtüsünde, bir adet 

takkede rastlanmıĢtır. Bir adet sehpa örtüsünde örümcek ajuru, filtre ve kolbere yer 

verilmiĢtir. 

 Dokumanın iplikleri üzerinde yürütülerek uygulanan iğne teknikleri, sayarak ve 

serbest stil yapılan iğne teknikleri olarak iki alt baĢlığa ayrılır.  

Dokuma ipliklerini sayarak yapılan iğne tekniklerinin uygulandığı tür ve sayı 

dağılımları Ģu Ģekildedir; sayılarak uygulanan. Çapraz iğne, tek çapraz iğne ve çift çapraz 

iğne teknikleri olarak verilmiĢtir. Tek çapraz iğne, bir adet gecelikte, iki adet yastık kılıfında, 

uygulanmıĢtır. Çift çapraz iğne, bir adet elbise örtüsünde yer verilmiĢtir. Hesap iğne tekniği, 

düz ve verev hesap iğne tekniği olarak ikiye ayrılır. Düz hesap iğne ve verev hesap iğne 

teknikleri aynı tür ve örneklerde rastlanmıĢtır. Bunlar Ģunlardır; bir adet ayna örtüsü, bir adet 

masa örtüsünde uygulanmıĢtırlar. MuĢabak, bir adet havluda rastlanmıĢtır. Sayılı sarma 

iğneleri kendi içinde, dikdörtgen, kare ve üçgen susma olarak ayrılmıĢ ve toplam dokuz 

üründe görülmüĢlerdir. Dikdörtgen susma, iki adet baĢörtüsünde, kare susma, bir adet 

gecelikte, üçgen susma, dört adet masa örtüsünde, bir adet peçetede, bir adet sehpa 

örtüsünde, olmak üzere toplam altı örnekte uygulandığı belirlenmiĢtir. En çok örnek sayısı ile 

üçgen susma birinci sıradadır. Verev sarma iğne tekniği olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Sarma 

iğne tekniği, iki adet baĢ bağında, iki adet baĢörtüsünde, bir adet kundak bağında yer 

almaktadır.  

Dokuma ipliklerinin üzerinde saymadan, serbest stil yürütülerek yapılan iğne 

tekniklerinin isimleri, uygulandığı tür ve sayı dağılımları Ģöyledir; Balık sırtı, iki adet 

perdede, bir adet yastık kılıfında, görülmektedir. Civan kaĢı, bir adet masa örtüsünde, yer 

almıĢtır. Düğüm iĢi, yine bir adet masa örtüsünde uygulanmıĢtır. Gidip gelme gözeme, bir 

adet panoda, olmak üzere toplam altı adet örnekte kullanılmıĢtır. Ġğne ardı iğne tekniği, birer 

adet perdede, takkede, yastık kılıfında,  olmak üzere toplam üç adet üründe karĢımıza 

çıkmıĢtır. Çin iğnesi tekniğinde düz çin iğnesi tekniğine rastlanmıĢtır. Düz çin iğnesi, birer 



 

adet elbise örtüsünde, havluda, masa örtüsünde, panoda,  perdede, yastık kılıfında, çarĢafta 

olmak üzere toplam yedi örnekte görülmüĢtür. Sap iĢi iğne tekniği, birer adet elbise 

örtüsünde, yastık kılıfında kullanılmıĢtır. Sarma iğne tekniği kendi içinde düz ve verev 

sarma Ģeklinde ikiye ayrılmıĢtır. Düz sarmanın; düz, ilmekli, çeĢitlemelerine rastlanmıĢtır. 

Düz sarma, üç adet masa örtüsünde, bir adet perdede, üç adet sehpa örtüsünde, iki adet yastık 

kılıfında, bir adet çarĢafta, olmak üzere toplam on örnekte uygulandığı belirlenmiĢtir. Ġlmekli 

düz sarma, iki adet sehpa örtüsünde görülmektedir. Verev sarmanın; iplik yürütülerek, 

verev, yüzeysel verev sarma çeĢitlemelerine ulaĢılmıĢtır. Ġplik yürütülerek verev sarma, 

birer adet elbise örtüsünde, sehpa örtüsünde, görülmüĢtür. Yüzeysel verev sarma, birer adet 

peçetede, havluda,  sehpa örtüsünde, uygulanmıĢtır. Astragan iĢi iğne tekniği, bir adet yastık 

kılıfında,  Tohum iĢi iğne tekniği, bir adet sehpa örtüsünde, Düğüm iĢi iğne tekniği, bir adet 

çarĢafta uygulama alanı bulmuĢtur. Zincir iĢi iğne tekniği, alt dolgusu çiriĢli karton olan 

düz sarma tekniği Dival iĢi iğne tekniği çeĢitlemesi olarak sehpa örtüsünde uygulandığı 

görülmektedir.  

 3.13.2. Ürünlerin Kenar Temizleme ve Süslemesinde Uygulanan Teknikler 

 Ġncelenen ürünlerin kenarlarına ait teknikler, dar ve uzun kenarlarda bulunmaları göz 

önünde tutularak tespit edilmiĢtir. Ürünlerin dar ve uzun kenar temizleme-süslemesinde 

uygulanan teknikler on ana baĢlık altında toplanmıĢtır. on ana grup kendi içinde çeĢitli alt 

baĢlıklara ayrılarak incelenmiĢtir. 

 Dar kenarların temizlenmesi ve süslenmesinde uygulanan teknikler ve türlere bağlı 

sayı dağılımları Ģu Ģekildedir; Çerçeve yapılanlar kendi içinde, ahĢap ve metal çerçeve olanlar 

diye ikiye ayrılmıĢtır. AhĢap çerçeve, iki adet sehpa örtüsünde ve bir adet panoda 

bulunmaktadır. Metal çerçeve sadece bir adet panoda kullanılmıĢtır. Elde teyel yapılarak 

baĢlığı altında elde baskı dikiĢi bulunmaktadır. Elde baskı dikiĢi, bir adet baĢörtüsü, iki adet 

sehpa örtüsünde bulunmaktadır. astarlama tekniği bir adet masa örtüsünde uygulanmıĢtır. 

ÇeĢitli iğne teknikleri ile kenarları temizlenmiĢ ve süslenmiĢ örnekler vardır. Bunlar, kenar 

baskı antikası ile bir adet ayna örtüsü, bir adet sehpa örtüsü, iki adet gecelik, bir adet yastık 

kılıfı ilmekli sarma ile üç adet sehpa örtüsünde, verev sarma iğne ile bir adet baĢörtüsünde 

yer almıĢtır. Dar kenarlarına hiçbir teknik uygulanmayan örnekler de vardır. KumaĢ kenarı 

olarak bırakılan tür Ģöyledir; bir adet yastık kılıfı Makinede dikiĢ tekniği ile kenar temizleme 

ve süslemesi yapılan tür makinede baskı dikiĢi ile yapılmıĢtır. Makinede baskı dikiĢi, iki 

adet baĢ bağında, iki adet elbise örtüsünde, iki adet masa örtüsünde, bir adet kundak bağında, 

bir adet panoda, iki adet perdede, bir adet takkede, üç adet yastık kılıfında, bir adet çarĢafta, 

olmak üzere toplam ondört adet üründe uygulanmıĢtır. Örneklerin bazılarının dar kenarlarına 



 

çeĢitli oyalar yapılmıĢ veya sonradan dikilerek tutturulmuĢtur. Oya yaparak veya 

tutturularak baĢlığı altında üç adet teknik belirlenmiĢtir. Mekik oyası, bir adet masa örtüsü 

iğne oyası, bir adet baĢörtüsünde, beĢ adet masa örtüsünde,  iki adet peçetede, dört adet sehpa 

örtüsünde tığ oyası, bir adet gecelikte, bir adet sehpa örtüsünde, toplam onüç örnekte yer 

aldığı belirlenmiĢtir. Kastamonu çarĢaf bağlama sadece bir adet havluya uygulandığı tespit 

edilmiĢtir. 

 Uzun kenarlarda görülen teknikler ve türlere bağlı sayı dağılımları Ģöyledir; Çerçeve 

yapılanlar dar kenarlarda olduğu gibi kendi içinde, ahĢap ve metal çerçeve olanlar diye ikiye 

ayrılmıĢtır. AhĢap çerçeve, ikiĢer adet sehpa örtüsünde, bir adet panoda bulunmaktadır. 

Metal çerçeve sadece bir adet panoda kullanılmıĢtır. Elde teyel yapılarak baĢlığı altında elde 

baskı dikiĢi ve elde baskı teyeli bulunmaktadır. Elde baskı dikiĢi, birer adet sehpa örtüsünde, 

gecelikte,  elde baskı teyeli sadece bir adet ayna örtüsüne, uygulanmıĢtır. Astarlama 

tekniğine yalnız bir adet masa örtüsünde rastlanmıĢtır. ÇeĢitli iğne teknikleri ile kenarları 

temizlenmiĢ ve süslenmiĢ örnekler vardır. Kenar baskı antikası ile bir adet sehpa örtüsünde, 

iki adet gecelikte, bir adet yastık kılıfında ilmekli sarmaya üç adet sehpa örtüsünde, verev 

sarma iğneye bir adet baĢörtüsü olmak üzere toplam sekiz örnekte karĢılaĢılmıĢtır. Uzun 

kenarlarına hiçbir teknik uygulanmayan örnekler de vardır. KumaĢ kenarı olarak bırakılanlar 

türler ve sayı dağılımları Ģöyledir; birer adet baĢörtüsü,  elbise örtüsü,  havlu, yastık kılıfı, 

olmak üzere toplam dört adettir. Makinada dikiĢ tekniği ile kenar temizleme ve süslemesi 

yapılan tür Makinada baskı dikiĢi, iki adet baĢ bağında, bir adet elbise örtüsünde, bir adet 

gecelikte, iki adet masa örtüsünde, bir adet kundak bağında, bir adet panoda, iki adet perdede, 

bir adet takkede, üç adet yastık kılıfında, bir adet çarĢafta, olmak üzere toplam onbeĢ örnekte 

uygulandığı tespit edilmiĢtir. Örneklerin bazılarının uzun kenarlarına çeĢitli oyalar yapılmıĢ 

veya sonradan dikilerek tutturulmuĢtur. Oya yaparak veya tutturularak baĢlığı altında iki 

adet teknik belirlenmiĢtir. Mekik oyası, bir adet masa örtüsünde, Ġğne oyası, iki adet 

baĢörtüsünde, beĢ adet masa örtüsünde, iki adet peçetede, dört adet sehpa örtüsünde, görülmüĢ 

ve toplam ondört adet örnekte yer aldığı belirlenmiĢtir.  

Ġncelenen el iĢlemeli ürünlerin dar kenarlarının da uzun kenarlarının da çoğunluğunda 

makinede baskı dikiĢi ve oya yaparak temizlendiği belirlenmiĢtir. 

    3.14. Ürünlerin Zemin-ĠĢleme-Kenar Temizleme ve Süslemesinde Seçilen Renkler 

Ürünlerin zemin-iĢleme-kenar temizleme ve süslemesinde seçilen renkler ile ilgili 

tablolar  türlerde görülen renkler ve sayı dağılımları hakkında bilgi vermektedir. 

Kırk dokuz adet örneğin zemin-iĢleme-kenar temizleme ve süslemesinde görülen 

renkler, öncelikle ana, ara ve nötr renkler olarak sınıflandırılmıĢtır. Ana renkler; kırmızı, sarı, 



 

mavi, ara renkler; mor, turuncu, yeĢil, nötr renkler; beyaz, gri, kahverengi ve siyah olarak alt 

baĢlıklara ayrılmıĢtır. Her bir baĢlığın altında da, o rengin değerlerine yer verilmiĢtir. 

 3.14.1. Ürünlerin Zemininde Seçilen Renkler 

 ĠĢleme örneklerinin zemininde kullanılan dokumalardaki renkler, ana, ara ve nötr 

renkler diye üç ana gruba ayrılmıĢtır. Ana renkler; kırmızı, sarı, mavi, ara renkler; mor, 

turuncu, yeĢil, nötr renkler; beyaz, kahverengi ve siyah olmak üzere alt baĢlıklara ayrılarak 

sınıflandırılmıĢtır.  

 Zeminde görülen, ana renklerden. sarı, sadece bir adet gecelikte kullanılmıĢtır.   

 Ara renkler, mor ve yeĢil olarak gruplandırılmıĢtır. Zeminde mor ve renk 

değerlerinin sayı yoğunluklarına bakıldığında, patlıcan moru, bir adet masa örtüsünde, 

eflatun bir adet gecelikte, açık eflatun ise bir adet sehpa örtüsünde tercih edilmiĢtir. YeĢil ve 

renk değerlerinin durumu Ģöyledir; çağla yeĢili bir adet gecelikte, zemin rengi olarak seçildiği 

belirlenmiĢtir. 

 Zemin rengi olarak seçilen nötr renkler; beyaz, kahverengi ve siyah olarak 

sınıflandırılmıĢtır. Beyaz rengin zeminde kullanıldığı türler ve sayı dağılımları Ģu Ģekildedir; 

birer adet baĢörtüsü, çarĢaf, gecelik, havlu, masa örtüsü, pano, iki adet elbise örtüsü, perde, 

sehpa örtüsü, üç adet yastık kılıfıdır. Toplam on üç adet örnekte zemin rengin beyaz seçildiği 

belirlenmiĢtir. Zeminde en fazla beyazın kullanıldığı tür ise üç adet ile yastık kılıfıdır. 

Zeminde, kahverengi sınıfının alt değer renklerinden sadece krem renk kullanılmıĢtır, krem 

rengine yirmi altı adet örneğin zemininde rastlanmıĢtır. Bu örneklerin türleri ve sayıları 

Ģöyledir; bir ayna örtüsü, iki adet baĢ bağı, üç adet baĢörtüsü, yedi adet masa örtüsü, bir adet 

kundak bağı, bir adet pano, iki adet peçete, yedi adet sehpa örtüsü, bir adet takke, iki adet 

yastık kılıfıdır.  

Zemin renklerinde en çok tercih edilen grup ve renkler, nötr renkler ve nötr 

renklerden, beyaz ve dokumaların doğal rengi olan kremdir.  

 3.14.2. Ürünlerin ĠĢlemesinde Seçilen Renkler 

 Ürünlerin iĢlemesinde kullanılan gereçlere bağlı değiĢen renkler ve renk değerlerinin, 

isimleri ve türlere ait sayıları tespit edilmiĢtir. Ana renkler yine kırmızı, sarı ve mavi olarak 

gruplandırılmıĢtır.  

Kırmızı ve kırmızının renk değerleri, tonlarının çeĢitliliği onbir adettir. açık 

yavruağzı; iki adet yastık kılıfında, bayrak kırmızısı bir adet ayna örtüsü,  bordo; bir adet 

gecelikte, bir adet panoda, bir adet perdede, bir adet sehpa örtüsünde,  iki adet yastık kılıfında, 

bir adet çarĢafta, çingene pembe; iki adet elbise örtüsünde, bir adet panoda, bir adet takkede, 

bir adet yastık kılıfında, domates kırmızısı; bir adet elbise örtüsünde, bir adet masa 



 

örtüsünde, gül kurusu pembe; bir adet panoda, bir adet perdede, kırmızı; bir adet gecelikte, 

bir adet masa örtüsünde, iki adet yastık kılıfında, bir adet çarĢafta, koyu gül kurusu pembe; 

bir adet sehpa örtüsünde, koyu Ģeker pembe; bir adet perdede Ģeker pembe; iki adet elbise 

örtüsünde, bir adet masa örtüsünde, bir adet panoda, bir adet peçetede, iki adet perdede, iki 

adet sehpa örtüsünde, bir adet takkede, iki adet yastık kılıfında, yavruağzı pembe; bir adet 

perdede görülen renklerdir. Kırmızının en çok, otuz altı adet ile Ģeker pembe renk değeri 

iĢlemede kullanılmıĢtır.  

Sarı ve tonları toplam beĢ adettir. açık saman sarı; bir adet takkede, altın sarısı; bir 

adet ayna örtüsünde, koyu saman sarısı; iki adet elbise örtüsünde, bir adet takkede limon 

sarısı; bir adet perdede sarı; iki adet gecelikte, bir adet masa örtüsünde, bir adet perdede, bir 

adet yastık kılıfında, iĢleme ipi renkleri olarak kullanılmıĢtır. 

ĠĢlemede kullanılan diğer bir ana renk mavidir. Mavi ve tonları toplam beĢ adettir. 

Boncuk mavi, bir adet elbise örtüsünde, bir adet peçetede, iki adet yastık kılıfında, buz 

mavisi, bir adet sehpa örtüsünde, koyu mavi, bir adet yastık kılıfında koyu petrol mavisi, bir 

adet elbise örtüsünde, bir adet perdede, mavi, bir adet sehpa örtüsünde, görülen renklerdir. 

Ara renklerden mor ve renk değerlerin türlere göre sayı dağılımları Ģu Ģekildedir: Açık 

eflatun, bir adet masa örtüsünde, bir adet sehpa örtüsünde, eflatun, bir adet gecelikte, bir adet 

perdede, bir adet yastık kılıfında,  koyu mürdüm eriği rengi, bir adet sehpa örtüsüne mor, 

iki adet elbise örtüsünde, bir adet yastık kılıfında, kullanıldığı tespit edilmiĢtir. 

Ara renklerden biri olan turuncu rengin tonlarının isimleri ve türlere göre sayı 

dağılımları Ģu Ģekildedir; turuncu, bir adet elbise örtüsünde, iki adet perdede, koyu turuncu,  

bir adet takkede, iki adet yastık kılıfında iĢleme rengi olarak tercih edilmiĢ ve kullanılmıĢtır. 

YeĢil ve renk değerlerinin durumu Ģöyledir; açık çağla yeĢili, bir adet perdede, bir 

adet sehpa örtüsünde, bir adet takkede, açık yağ yeĢili, bir adet gecelikte, bir adet masa 

örtüsünde kireç yeĢili bir adet ayna örtüsünde, bir adet elbise örtüsünde, bir adet panoda 

çağla yeĢili, iki adet elbise örtüsünde, bir adet masa örtüsünde, bir adet yastık kılıfında, bir 

adet çarĢafta, koyu çimen yeĢili iki adet elbise örtüsünde, birer adet çarĢafta, masa örtüsünde, 

peçetede, iki adet perdede, dört adet yastık kılıfında, koyu su yeĢili, birer adet elbise 

örtüsünde, panoda, koyu yağ yeĢili, birer adet gecelikte, masa örtüsünde ve perdede, iki adet 

sehpa örtüsünde, koyu yeĢil, sadece bir adet gecelikte, kullanılmıĢtır. 

Nötr renklerden beyaz rengin ve renk değerlerinin iĢlemelerde kullanılma yoğunluğu 

Ģu Ģekildedir; gümüĢ rengi, iki adet baĢ bağında, iki adet baĢörtüsünde, birer adet havluda, 

masa örtüsünde, kundak bağında, iki adet yastık kılıfında, beyaz, üç adet sehpa örtüsünde, bej 

renginin bir adet perdede,  kullanıldığı belirlenmiĢtir. 



 

Nötr renklerden gri renk, gri ve koyu gri alt baĢlıklara ayrılmıĢtır. Gri, bir adet 

perdede, bir adet yastık kılıfında, koyu gri bir adet elbise örtüsünde görülmektedir. 

Kahverengi beĢ adet renk değerine sahiptir. , kahverengi sınıfının alt değer renkleri, 

açık kahverengi, koyu kahverengi, krem ve sütlü kahverengidir. Açık kahverengi birer adet 

masa örtüsünde, sehpa örtüsünde, çarĢafta,  yastık kılıfında, koyu kahverengi, bir adet ayna 

örtüsünde, iki adet elbise örtüsünde, bir adet gecelikte, üç adet masa örtüsünde, bir adet 

perdede, iki adet sehpa örtüsünde, üç adet yastık kılıfında, bir adet çarĢafta,  açık tütün rengi, 

sadece bir adet sehpa örtüsünde,  peru kahverengi, bir adet elbise örtüsünde, krem iki adet 

baĢörtüsünde, beĢ adet masa örtüsünde, bir adet panoda, iki adet peçetede, sekiz adet sehpa 

örtüsünde, bir adet takkede, kullanılmıĢtır. 

Siyah renk birer adet elbise örtüsünde, panoda, peçetede, yastık kılıfında, iki adet 

perdede, olmak üzere toplam altı adet örnekte kullanıldığı tespit edilmiĢtir. 

“Renklendirmeler tek renkli (monokrom) veya çok renkli (polikrom) bir sistemle 

uygulanmıĢtır. Tek renkli uygulamalar, genellikle beyaz, altın ve gümüĢ rengi ipek ve madeni 

ipliklerin kullanılması ile yapılmıĢtır” (BarıĢta, 1999: 144).  

Çok renkli iĢlemelerde, yardımcı renk ve gereç olarak, altın ve gümüĢ rengi madeni 

iplik ve teller, kullanılmıĢtır. ĠĢlemelere derinlik, ıĢık, gölge kazandırmıĢ, doğaya karĢı, anti-

natüralist bir yaklaĢım sergilemiĢ oldukları gözlenmiĢtir. 

Yan yana yerleĢtirilen motiflerdeki renklendirmelerde, atlamalı renk tekrarlarının ve 

karĢılıklı kenarlardaki tekrar eden motiflerin renklerinin ise, bazı örneklerde, farklı renk veya 

aynı rengin farklı tonunun kullanılarak iĢlendiği görülmüĢtür.  

ĠĢlemeli ürünlerdeki motiflerin bazı örneklerde,  renk tonlarının kullanılması ile 

çizgisel, bazı örneklerde ise renk kontrastlarının kullanılarak lekeler biçiminde 

renklendirildiği görülmüĢtür. Genellikle her iki durum halinde de motifler, kendi renk değeri 

veya baĢka bir renk ile konturlanarak sınırlandırılmıĢtır.  

 3.14.3. Ürünlerin Kenar Temizleme ve Süslemesinde Seçilen Renkler 

Kenar temizleme ve süsleme tekniklerinde kullanılan gereçlerin renkleri, ana, ara ve 

nötr renkler olarak gruplandırılmıĢ, alt baĢlıklara ayrılmıĢtır. Ana renkler arasında 

kırmızının tonlarından sadece yavruağzı pembe bir adet sehpa örtüsünde kullanılmıĢtır. 

Sarı  bir adet gecelikte, saman sarısı ise bir adet takkede kullanılmıĢtır. 

Mavi renk tonlarından sadece Boncuk mavi bir adet peçetede kullanılmıĢtır. 

Ara renklerden mor bir renk değeri ile kullanılmıĢtır. Eflatun birer adet gecelikte, 

masa örtüsünde, sehpa örtüsünde tercih edilmiĢtir. 



 

YeĢil, iki alt baĢlığa ayrılmıĢtır. Çimen yeĢili bir adet sehpa örtüsünde, yaprak yeĢili 

bir adet gecelikte kullanılmıĢtır. 

Nötr renklerden beyaz; beyaz ve gümüĢ rengi alt baĢlıklarına ayrılmıĢtır. Beyaz, iki 

adet elbise örtüsünde, bir adet gecelikte, bir adet havluda, iki adet masa örtüsünde, iki adet 

perdede, iki adet sehpa örtüsünde, üç adet yastık kılıfında, bir adet çarĢafta, olmak üzere 

toplam on dört adet örnekte tespit edilmiĢtir. GümüĢ rengi iki adet baĢörtüsünde, 

bulunmaktadır. 

Nötr renklerden kahverenginin, renk değerlerinin isimleri ve türlere göre sayı 

dağılımları Ģu Ģekildedir. Açık kahverengi bir adet sehpa örtüsü, koyu kahverengi bir adet 

sehpa örtüsünde krem bir adet ayna örtüsünde, iki adet baĢ bağında, iki adet baĢörtüsünde, 

altı adet masa örtüsünde, bir adet kundak bağında, bir adet panoda, iki adet peçetede, yedi 

adet sehpa örtüsünde, olmak üzere toplam yirmi iki adet örnekte yer almaktadır.  

Siyah renk bir adet yastık kılıfında görülmektedir. 

Ġncelenen iĢlemeli ürünlerin kenar temizleme ve süslemesinde, en çok nötr renklerden, 

krem kullanıldığı tespit edilmiĢtir.  

 

    3.15. Ürünlerin ĠĢlemesinde Seçilen Konu Adları 

 Ürünlere ait konu adları gözlem sonucunda, iĢlemelerde seçilen konuya uygun 

belirlenmiĢtir. Kırk dokuz adet iĢlemeli örneğin konu adları; bitkisel bezeme, figürlü bezeme, 

geometrik, yazılı  ve karma bezeme konu adları belirlenmiĢtir.  

 Bitkisel bezeme konu adları ve görüldüğü türlerin sayı değerleri Ģu Ģekildedir; 

Atatürk çiçeği bir adet yastık kılıfında, dallı gül bir adet sehpa örtüsünde, dallı lale bir adet 

masa örtüsünde, domates çiçeği  bir adet havluda, filizli dal bir adet kundak bağında, güller 

bir adet gecelikte, gül, filiz bir adet baĢ bağında,  gül, gül goncası ve yaprak iki adet sehpa 

örtüsünde, gül motifi bir adet gecelikte, gül tomurcuğu, kıvrımlı dal birer adet baĢ bağında, 

gecelikte, gül, yıldız çiçeği ve filiz bir adet masa örtüsünde, gül, mine çiçeği  bir adet sehpa 

örtüsünde, horoz ibiği çiçeği bir adet ayna örtüsünde, karanfil ile gül bir adet masa 

örtüsünde, küpe çiçeği ve zambak bir adet yastık kılıfında, manolya, mine ve yaprak bir 

adet sehpa örtüsünde, menekĢe demeti bir adet masa örtüsünde mine çiçeği birer adet 

baĢörtüsünde, gecelikte, kır çiçeği demeti bir adet çarĢafta, kral tacı çiçeği bir adet sehpa 

örtüsünde, kır çiçeği, filiz ve yaprak bir adet yastık kılıfında, sıra sıra güller bir adet 

peçetede, sumak Çiçeği bir adet masa örtüsünde  yaban gülü, filiz ve yaprak bir adet 

baĢörtüsünde, yapraklı lale bir adet sehpa örtüsünde, yonca, filiz ve kıvrımlı dal bir adet 



 

baĢörtüsünde, zambak çiçeği bir adet sehpa örtüsünde, yastık kılıfında olmak üzere toplam 

otuz bir adet bitkisel bezeme konu adı tespit edilmiĢtir. 

 Figürlü bezeme konu adları Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir; horoz ve serçe bir adet 

perdede, kuĢ bir adet panoda, Ģahmeran birer adet elbise örtüsünde, perdede, olmak üzere 

dört adettir. 

 Geometrik bezeme konu adlarına bakıldığında, dört kollu yıldız bir adet peçetede, 

geometrik biçimler birer adet masa örtüsünde, takkede, iki adet sehpa örtüsünde,  olmak 

üzere toplam beĢ adettir. 

 Yazılı bezeme konu adlarına bakıldığında Arap Alfabesi ve Tuğra bir adet sehpa 

örtüsünde olmak üzere bir adettir.  

 Karma bezeme konu adları sayı dağılımları Ģöyledir; aslan, gül ve yıldız çiçeği bir 

adet sehpa örtüsünde, atlı insan dalda kuĢ ve karanfil bir adet elbise örtüsünde, dört 

yapraklı yonca ve kelebek bir adet baĢ örtüsünde, kare biçimli mine çiçekleri bir adet sehpa 

örtüsünde, kuĢ yuvası, bahar çiçeği bir adet yastık kılıfında, melek, kız ve salkım üzüm bir 

adet sehpa örtüsünde, sülün, gül ve karanfil bir adet yastık kılıfında, vazoda çiçek, deniz 

kızı ve gül motifi bir adet masa örtüsünde, yazılı bezeme, saksıda gül ve kuĢ bir adet 

panoda, olmak üzere toplam dokuz adet konu adı belirlenmiĢtir. 

      3.16. Ürünlerin ĠĢlemesinde Seçilen Konu Adlarının Yöredeki Adları 

 AraĢtırma kapsamında yer alan elli adet iĢlemeli ürünün yöredeki isimleri için kaynak 

kiĢilere baĢvurulmuĢtur. Sadece dokuz adet üründe, yöredeki ad belirlenmiĢtir.  

 Bir adet havludaki Domates‟e Domatesli”, bir adet masa örtüsünde yer alan Karanfil‟e 

“Ayaklı Karanfil” bir adet masa örtüsündeki geometrik Ģekillere “Yassı Göbekli” üç adet 

gecelikte Gül motifine “Kokulu gül”, bir adet peçetedeki Yıldız‟a “Yıldızlı”  bir adet sehpa 

örtüsündeki Zambak motifine  “Marullu” yine bir adet sehpa örtüsündeki Melek ve Kız 

figürüne “Bebekli” ve “Sihirli Kız” adları verildiği tespit edilmiĢtir. 

    3.17. Ürünlerin ĠĢlemesinde Seçilen Konular 

 ĠĢlemeli ürünlerde seçilerek uygulanan konuların, dağılım tabloları incelendiğinde, 

aĢağıdaki sonuçlara ulaĢıldığı görülmüĢtür. 

Bitkisel bezeme konularından olan ağaç baĢlığı altında yer alan bir çeĢit ağaca 

ulaĢılmıĢtır; selvi ağacı bir adet perdede, yer almaktadır. 

Çiçek baĢlığı altında yirmi bir adet çiçek çeĢidi tespit edilmiĢtir. Bu çiçeklerin türlere 

göre sayı dağılımları Ģu Ģekildedir; Atatürk çiçeği bir adet yastık kılıfında, bahar çiçeği bir 

adet yastık kılıfında, domates çiçeği bir adet havluda, dört yapraklı yonca bir adet 

baĢörtüsünde, gelincik bir adet perdede, gül birer adet baĢ bağında, panoda, peçetede,   yastık 



 

kılıfında, üç adet gecelikte, üç adet masa örtüsünde, altı adet sehpa örtüsünde, horoz ibiği 

çiçeği bir adet ayna örtüsünde,  karanfil birer adet elbise örtüsünde, masa örtüsünde, yastık 

kılıfında,  kır çiçeği birer adet çarĢafta, yastık kılıfında, kral tacı çiçeği bir adet sehpa 

örtüsünde, küpe çiçeği bir adet yastık kılıfında, lale birer adet panoda, sehpa örtüsünde, iki 

adet masa örtüsünde, manolya bir adet sehpa örtüsünde, menekĢe bir adet masa örtüsünde, 

mine birer adet baĢ örtüsünde, gecelikte, masa örtüsünde, panoda, peçetede, altı adet sehpa 

örtüsünde, papatya bir adet panoda, sumak çiçeği bir adet masa örtüsünde yaban gülü birer 

adet baĢörtüsünde, elbise örtüsünde, yonca birer adet baĢörtüsünde, yıldız çiçeği birer adet 

gecelikte, peçetede, sehpa örtüsünde ikiĢer adet masa örtüsünde, panoda , zambak birer adet 

sehpa örtüsünde, yastık kılıfında, konu olarak seçilmiĢtir. 

Bitkisel bezeme baĢlığı altında dal çeĢitleri Ģu Ģekildedir; bahar dalı bir adet yastık 

kılıfında “C” kıvrımlı dal birer adet yastık kılıfında, panoda, iki adet masa örtüsünde, dört 

adet sehpa örtüsünde,  kıvrımlı dal birer adet baĢ bağında,  baĢ örtüsünde, masa örtüsünde, 

düz dal birer adet havluda, kundak bağında, panoda, peçetede, iki adet perdede, üç adet 

gecelikte, dört adet masa örtüsünde,  altı adet sehpa örtüsünde, üç adet yastık kılıfında, 

helezon bir adet masa örtüsünde,“S” kıvrımlı dal birer adet çarĢafta, havluda,masa 

örtüsünde, iki adet sehpa örtüsünde, filiz iki adet baĢörtüsünde, birer adet baĢ bağında, yastık 

kılıfında, havluda, kundak bağında, panoda, peçetede, perdede,  üç adet masa örtüsünde, iki 

adet elbise örtüsünde, dört adet sehpa örtüsünde, sap bir adet perdede olmak üzere sekiz çeĢit 

dal kullanılmıĢtır.  

Gonca baĢlığı altında sadece gül goncası tespit edilmiĢtir. Gül goncası birer adet 

gecelikte, panoda, masa örtüsünde, iki adet sehpa örtüsünde, olmak üzere toplam beĢ adet 

örnekte yer almaktadır. 

Meyve baĢlığı altında; üzüm bir adet sehpa örtüsünde, tespit edilmiĢtir. 

Tomurcuk baĢlığında görülen türler ve sayı dağılımları Ģu Ģekildedir; tomurcuk birer 

adet ayna örtüsünde, baĢ bağında, baĢ örtüsünde, elbise örtüsünde, gecelikte, yastık 

kılıfında,panoda, kundak bağında, olmak üzere sekiz adet türde görülmüĢtür. 

Yaprak baĢlığı altında dokuz adet yaprak çeĢidi belirlenmiĢtir. Asma yaprağı bir adet 

sehpa örtüsünde, dilimli yaprak, birer adet ayna örtüsünde, panoda, iki adet masa örtüsünde, 

gül yaprağı bir adet  yastık kılıfında,  masa örtüsünde, karanfil yaprağı bir adet yastık 

kılıfında, lale yaprağı bir adet sehpa örtüsünde, yaprak; birer adet baĢ bağında, çarĢafta, üç 

adet gecelikte, havluda, panoda, peçetede iki adet masa örtüsünde, iki adet perdede, altı adet 

sehpa örtüsünde, üç adet yastık kılıfında, olmak üzere altı çeĢit dal görülmektedir. 



 

Figürlü bezeme konularının türlere göre sayı dağılımları Ģu Ģekildedir; aslan bir adet 

sehpa örtüsünde, at iki adet elbise örtüsünde, deniz kızı bir adet masa örtüsünde, horoz birer 

adet elbise örtüsünde, perdede, insan bir adet sehpa örtüsünde, iki adet elbise örtüsünde, 

kelebek bir adet baĢörtüsünde, kuĢ perdede, yastık kılıfında, iki adet elbise örtüsünde, iki adet 

panoda, melek sehpa örtüsünde, serçe bir adet perdede, sülün bir adet yastık kılıfında,  yılan 

bir adet elbise örtüsünde, perdede, toplam on bir çeĢit figürlü bezeme görülmüĢtür. 

Geometrik bezeme konuları, çeĢitli soyut biçim ve Ģekillerden meydana gelen 

motiflerdir. Altıgen bir adet sehpa örtüsünde, baklava biçimi  birer adet gecelikte, panoda, 

basamaklı zikzak bir adet peçetede, “C” kıvrımlı biçim birer adet gecelikte, sehpa 

örtüsünde, ikiĢer adet baĢ bağında, baĢ örtüsünde, daire bir adet sehpa örtüsünde, daire 

formlu madalyon birer adet masa örtüsünde, sehpa örtüsünde,  dikdörtgen, birer adet baĢ 

örtüsünde, sehpa örtüsünde, dilimli zikzak bir adet panoda, dört kollu yıldız birer adet masa 

örtüsünde, peçetede, düz çizgi bir adet baĢ örtüsünde, iki adet masa örtüsünde, eĢkenar 

dörtgen  üç adet sehpa örtüsünde, takkede, geometrik biçim bir adet sehpa örtüsünde, kare 

birer adet baĢörtüsünde, gecelikte,kundak bağında, masa örtüsünde, üç adet sehpa örtüsünde, 

köĢeli zikzak bir adet ayna örtüsünde, sekizgen birer adet masa örtüsünde, yastık kılıfında, 

sekizgen madalyon birer adet masa örtüsünde, sehpa örtüsünde, üçgen birer adet 

baĢörtüsünde, sehpa örtüsünde, peçetede, dört adet masa örtüsünde, dört adet gecelikte, “V” 

biçimi birer adet gecelikte, masa örtüsünde, sehpa örtüsünde, zikzak baĢörtüsünde, sehpa 

örtüsünde, iki adet masa örtüsünde, olmak  üzere toplam otuz dokuz çeĢit geometik bezeme 

seçilerek iĢlenmiĢtir.  

Nesneli bezeme konuları Ģöyle sıralanır; fiyonk birer adet baĢ bağında, çarĢafta, halka 

bir adet sehpa örtüsünde, kaideli kulplu saksı bir adet panoda, kartuĢ iki adet sehpa 

örtüsünde, kuĢ yuvası bir adet yastık kılıfında, masa bir adet perdede, saksı bir adet elbise 

örtüsünde, perdede,  vazo bir adet masa örtüsünde, sekiz çeĢit nesneli bezeme görüldüğü 

tespit edilmiĢtir. 

Ürünlerin iĢlemesinde tercih edilen yazılı bezeme konuları Ģunlardır; Arap Alfabesi 

sehpa örtüsünde, panoda, Latin Harfleri birer adet elbise örtüsünde, peçetede, Rakam bir 

adet sehpa örtüsünde,panoda, Tuğra bir adet sehpa örtüsünde, yer almaktadır.    

Ġncelenen el iĢlemeli ürünlerin konularına bakıldığında, çoğunluğunda bitkisel bezeme 

motiflerinin kullanıldığı görülmüĢtür. Bitkisel bezeme konularından ise, çeĢitli çiçeklerin, 

dalların, yaprakların, ağaçların, gonca ve meyvelerin seçilerek, çeĢitli iğne teknikleri ile 

resmedildikleri belirlenmiĢtir.  



 

Geometrik biçimlerden en çok, zikzak ve üçgenin kullanıldığı tespit edilmiĢtir. 

ĠĢlemelerin ana motif altlarına, kenar bordürü oluĢturacak Ģekilde yerleĢtirilen sularda 

genellikle zikzakların, kullanıldığı görülmüĢtür. 

Nesneli bezeme motiflerinden en çok saksının kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Karma 

bezemeler oluĢturacak Ģekilde, saksıdan çıkan çeĢitli çiçeklerin yer aldığı görülmektedir.  

Figürlü bezeme motiflerinden olan aslan, at, horoz, insan, kuĢ, kelebek ve yılanın 

iĢlemelerde konu olarak seçilip iĢlendiği belirlenmiĢtir.  

Yazılı bezeme konularından sehpa örtüsünde Arap Alfabesi ile Allah, 1944 ve 

okunamayan yazı iĢlenmiĢtir. Latin Harfleri ile peçetede “Afiyet Olsun” ve rakamla sehpa 

örtüsünde 1944 iĢlenmiĢtir. Bir adet sehpa örtüsündeki Tuğranın kime ait olduğu 

bilinmemektedir. Bazı yazılar ve tuğralar okunamamıĢtır. Nedeninin yazmayı bilmeyen, 

sadece gördüğünü resmeden kiĢiler tarafından iĢlenmesinden kaynaklandığı belirlenmiĢtir. 

 

    3.18.Ürünlerin ĠĢlemesinde Seçilen Konuların Kompozisyonları 

 Ürünlerde görülen konuların kompozisyonları bir motiften ve birden fazla motifin 

yinelenmesi ile oluĢturulmuĢ kompozisyonlar olarak ikiye ayrılmıĢtır. Ürünlere ait döküm-

sayı dağılım tabloları incelendiğinde aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

 Bir motiften oluĢturulan kompozisyonlar kendi içinde iki baĢlık altında 

toplanmıĢtır. Bir merkeze oturtulmuĢ bir motiften oluĢturulmuĢ kompozisyonlar baĢlığı 

altında; birer adet gecelikte, kundak bağında, peçetede, ikiĢer adet baĢ bağında, yastık 

kılıfında, masa örtüsünde, üç adet sehpa örtüsünde, olmak üzere toplam on iki adet örnek 

tespit edilmiĢtir. 

 Motifler birleĢtirilerek tek bir birim biçiminde sunulmuĢ kompozisyonlar, ikiĢer 

adet baĢörtüsünde, elbise örtüsünde, masa örtüsünde, panoda, perdede, üçer adet sehpa 

örtüsünde, yastık kılıfında olmak üzere on altı adet üründe görülmüĢtür.  

 Birden fazla motifin yinelenmesi ile oluĢturulmuĢ kompozisyonlar kendi içinde 

beĢ alt baĢlığa ayrılmıĢ, örnekler bu baĢlıklara göre incelenmiĢtir. Atlayarak sıralamalarla 

düzenlenmiĢ kompozisyonlar; birer adet baĢ örtüsü, gecelik takke, iki adet sehpa örtüsü 

olmak üzere beĢ adet örnekte belirlenmiĢtir. Bağlantılı sıralamalarla düzenlenmiĢ 

kompozisyonlar; birer adet ayna örtüsünde, baĢ örtüsü, havlu, ikiĢer adet gecelik, sehpa 

örtüsü olmak üzere toplam yedi adet üründe yer almıĢtır.  Bir merkezden dağılan 

sıralamalarla düzenlenmiĢ kompozisyonlar; bir adet sehpa örtüsünde görülmüĢtür. Bir 

merkeze doğru yönlendirilmiĢ sıralamalarla düzenlenmiĢ kompozisyonlar; bir adet 

peçetede, ikiĢer adet masa ve sehpa örtüsünde toplam beĢ adet üründe yer almıĢtır. Düzgün 



 

sıralamalarla düzenlenmiĢ kompozisyonlar; birer adet çarĢaf, masa ve sehpa örtüsünde 

olmak üzere toplam üç adet örnekte tespit edilmiĢtir.  

  Gaziantep ili Nizip yöresinde bulunan iĢlemelerde görülen motifler, genellikle bir 

merkeze oturtulmuĢ bir motiften oluĢan ve motifler birleĢtirilerek tek bir birim biçiminde 

sunulmuĢ kompozisyonla yerleĢtirildikleri belirlenmiĢtir. 

 

 

 

4. SONUÇ 

        “Gaziantep Ġli Nizip Ġlçesinde Bulunan El ĠĢlemeleri” olarak seçilen bu çalıĢma ile; 

iĢlemeli ürünler tespit edilmiĢ, genel özellikleri belirlenmiĢ ve fotoğraflarla 

belgelendirilmiĢtir. Örneklere ait bilgilere ulaĢmak için gözlem fiĢi kullanılmıĢtır. Gözlem 

fiĢlerindeki bilgiler; ürün sahipleri ile karĢılıklı görüĢmelerden ve ürünler üzerinde yapılan 

gözlemlerden elde edildikten sonra, katalog bölümüne aktarılmıĢtır. 

ĠĢlemenin tanımı, sınıflandırılması, tarihi geliĢimi, Gaziantep  ili Nizip ilçesinin tarihi 

konularının açıklanmasında literatür taraması yapılmıĢ, ilgili yazılı kaynak ve araĢtırmalar, 

kronolojik sıralamaya göre özetlenmiĢtir. 

         Yapılan çalıĢma ile yörede belgelenen iĢlemelerin, 20. yüzyıla ait oldukları ortaya 

çıkmaktadır. ĠĢlemeli ürünlerin kitabesiz oluĢu tarihlendirmeyi zorlaĢtırmaktadır. Bu tespit; 

kaynak kiĢilerden, müze envanter kayıtlarından ve yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilere 

bağlı kalınarak yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 

           AraĢtırmanın örneklemi; Nizip ilçe merkezi, merkeze bağlı belde ve köylerinden 

seçilen altı adet yerleĢim biriminde bulunan, 20. yüzyıla tarihlendirilen kırk dokuz adet 

iĢlemeli ürün ile sınırlandırılmıĢtır. Böylece; ilçe merkezinden yirmialtı, Beldelerinde on üç 

ve köylerinde on iĢleme örneği incelenmek üzere seçilmiĢtir.  

Gözlem fiĢlerindeki her bir maddeye ait veriler, tek tek ele alınarak tablolar yardımı ile 

bulgulara dönüĢtürülerek, değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Örneklerin yapılıĢ tarihi, tür, gereç, 

teknik, renk, konu, biçimlendirme ve kompozisyonları ile ilgili bulgular, Nizip yöresinde 

bulunan 21. yüzyıla ait örneklerin yanı sıra, Gaziantep müzelerinde bulunan 19. 20. yüzyıla 

ait eserler ve ayrıca, çeĢitli yazılı kaynaklardaki iĢleme özellikleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu 

karĢılaĢtırmalar, görsel yolla ve müze envanter bilgileri ile yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Gözlem fiĢlerinde yer alan her maddeden yola çıkılarak tablolar oluĢturulmuĢtur. Elde 

edilen bulguların, değerlendirilmesinden çıkan sonuçlar Ģöyle sıralanabilir: 



 

Ürün sahibi ve adresleri; Kırk dokuz adet iĢlemeli örneğin, Gaziantep ili Nizip ilçesinde 

toplam altı yerleĢim birimindeki yirmi yedi kiĢi ve iki resmi kuruluĢtan belgelendirilerek bir 

araya getirilmiĢtir. 

En çok örnek sayısı, Nizip ilçe merkezine aittir. Örneklerin türlerinde çeĢit zenginliğine, yine 

Nizip ilçe merkezinde ulaĢılmıĢtır. 

Yok olma tehlikesiyle karĢı-karĢıya kalan ürünlerin belgelendirilmeleri, sergileme ve 

yayınlama imkanlarının sağlanmaları, saklama koĢullarının ürün sahiplerine öğretilerek 

bilinçlendirme çalıĢmalarının yapılması gerekmektedir. 

Ürünlerin geliĢ biçimleri; ürünler çoğunlukla sahiplerine annelerinden ve 

kayınvalidelerinden kalmıĢtır. Vefat eden büyüklerin eĢyaları, evlatlarının kendi aralarında 

paylaĢmaları ve hatıra olarak saklamaları sonucu bugüne ulaĢtırılmıĢtır. Bazı örneklerin de, 

sahiplerinin kayınvalidesi tarafından yapılmıĢ, eĢinin ananesinden kalmıĢ, teyzesi, annesi ve 

kayınvalidesi tarafından hediye edilmiĢ olduğu belirlenerek bugüne ulaĢtığı öğrenilmektedir. 

Ürünlerin yeri; çoğunluğunun kullanılmadığı, sandıkta saklandığı belirlenmiĢtir. Kirlenme 

ve yıpranma olabileceği düĢüncesi ile bohçalanarak sandığa kaldırılan ürünlerin, yeni 

kuĢaklara aktarımı sağlanmaktadır. Bazı örtülerin sandıkta saklanmayıp, panoya çevrilerek 

iĢlev değiĢikliğine uğramıĢ örnekleri, sandığa kaldırılamayacak kadar büyük boyutlara sahip 

bu örtülerin resim çerçevesi niteliğindeki panolar da evlerin duvarlarına asılarak 

kullanılmaktadır.  

Ürünlerin yapılıĢ tarihi; tarihlendirme çalıĢmaları, kaynak kiĢilerden, müzelerde bulunan 

eserlerin envanter kayıtlarından ve yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilere bağlı kalınarak 

yapılmıĢtır. Tarihlendirmede, örneklerde görülen tür, gereç, teknik, renk, konu ve 

kompozisyon özellikleri dikkate alınmıĢtır. Bu değerlendirmeler sonucu, kırk dokuz adet 

iĢlemeli ürünün   20. yüzyıla ait olduğu tespit edilmiĢtir. 

Yörede 21.yüzyıl iĢlemelerinin varlığı, tarihlendirme çalıĢmalarını kolaylaĢtırmıĢtır. Yakın 

tarihli bu iĢlemelerde görülen tür, gereç, teknik, renk, konu, ve kompozisyon özellikleri, 

önceki yüzyıl iĢlemelerine göre bazı farklılıklar ile uygulanmaktadır. 

Ürünlerin bugünkü durumu; çoğunluğunun lekeli ve yıpranmıĢ olduğu görülmektedir. Ġyi 

durumda olan ürün sayısının azlığı, hammaddesi lif olan iĢlemelerin zamanın etkisine karĢı, 

fazla dayanıklı olmadıklarını göstermektedir. Lekeli ürünlerin, sandıkta bohça içinde 

saklanma sebebi ile kirlendiği, metal ipliklerin, tellerin ve süsleme gereçlerinin oksitlenerek 

karardığı, kullanılma sırasında zemin dokuma ve iĢleme iplerinin renklerinin solduğu 

görülmektedir. Bazı örtülerin pano haline getirilerek iĢlevi değiĢtirilmiĢtir. Ürün sahiplerinin 

iĢlemeleri nasıl koruyacakları hakkında bilgilendirilerek bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. 



 

Ürünlerin onarım durumu; çoğunluğu onarım görmemiĢtir. Yenileme ve onarım iĢlemleri 

bulunanlarda ise çoğunluğunda, kenar baskılarının makinede baskı dikiĢi ile yenilenmesidir. 

Bugünkü durumları incelendiğinde lekeli ve yıpranmalarla karĢımıza çıkan iĢlemelerin onarım 

görmedikleri de söylenebilir. Yıpranma adı altında görülen ezikliklerin ve yırtıkların, 

iĢlemeler konusunda uzman kiĢiler tarafından, uygun malzemelerle tamir edilmesi ve 

onarılması gerekmektedir. 

Ürün türleri; canlı-cansız varlıklar üzerinde bulunan örtücü özellikte, dokuz tür, otuz dört 

ürün bulunmakta canlı-cansız varlıklar üzerinde bulunan kaplayıcı özellikte, altı tür, on altı 

ürün bulunmaktadır. Verilere bakıldığında, otuz dört adet ürün ile canlı-cansız varlıklar 

üzerinde bulunan örtücü özellikte türlerin daha çok bulunduğu görülmektedir. En yaygın, 

sayıca en fazla türler; sehpa örtüsü, masa örtüsü ve baĢörtüsüdür. 

Ürün türlerinin yöredeki adları; Ayna örtüsü yörede aynı isimle karĢımıza çıkmıĢtır. BaĢ 

bağına nefse bağı denildiği bilinmektedir. BaĢörtüsünün; mevlit dolağı, mevlüt örtüsü, namaz 

örtüsü, tel kırma örtü, isimlerini aldığı görülmektedir.  ÇarĢaf, yatak çarĢafı olarak 

isimlendirilmektedir. Havlu türlerine beden ve el havlusu isimleri,  perdeye tağa örtüsü, 

takkeye yörede küllah veya terlik denildiği bilinmektedir. Yastık; kırlent, muhabbet yastığı ve 

küstüm yastığı olarak isimlendirilmiĢtir. 

Ürün türlerinin iĢlevleri; Ayna örtüsü, büyük boy aynaları süslemek ya da örtmek, baĢ 

bağının doğum yapan kadınların ve doğan bebeklerin baĢlarına bağlandığı, baĢörtülerinin baĢ 

örtmede veya süslemede kullanıldığı, bilinmektedir. ÇarĢaflar, yatakları örtme amaçlı 

kullanılmaktadır, elbise örtüsünün askıdaki giysilerin tozlanmaması için üzerlerine örtüldüğü, 

Havluların, el-yüz ve hamamda vücudu kurulamak için kullanıldığı tespit edilmiĢtir.  Panolar 

duvarda süs amaçlı kullanılmaktadır. Peçetenin yemek peçetesi olarak ve perdenin eski tip 

evlerin içindeki oyuntuları perde olarak kapattığı, sehpa örtülerinin çeĢitli büyüklükteki 

sehpaların üzerine örtü olarak kullanıldığı takkeyi erkeklerin namaz kılarken baĢlarına 

taktıkları görülmektedir. Yastık kılıfı, çoğunluğunun koltuk yastığı olarak kullanılmakta 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ürünlerden elde edilen boyutlar; ayna örtüsünün en (dar kenarlar) ölçüleri 30 cm. boy 

ölçülerinin 120 cm.olduğu,  baĢ bağının en ölçüleri 7 cm. ile 9 cm. arasında, boy ölçüleri 70 

cm. ile 80 cm. arasında değiĢtiği baĢörtülerinin en  ölçüleri 50 cm. ile 90 cm. arasında 

değiĢtiği, boy ölçülerinin ise 80 cm. ile 145 cm. arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir. 

BaĢörtülerinin kenarında görülen oya boylarının 0,5 ile 1,5 cm arasında değiĢtiği, çarĢafın en 

ölçüsünün, 80 cm, boy ölçüsünün ise 160 cm olduğu görülmüĢtür. 2 adet sehpa örtüsünün 

sonradan pano haline çevrildiği ve kalınlıklarının 1 cm olduğu görülmüĢtür. Elbise 



 

örtüsünün, en ölçüleri 50 cm. ile 80 cm. arasında, boy ölçüleri ise 60 cm. ile 90 cm. arasında 

değiĢtiği gözlenmiĢtir. Geceliğin en ölçüleri 50 cm ile 60 cm arasında, boy ölçülerinin 145 cm 

ile 160 cm arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir. Havlunun en ölçüsünün 40 cm boy ölçüsünün 

ise 70 cm olduğu gözlenmiĢtir. Havlunun püskül boyunun 2,5 cm olduğu bilinmektedir. Masa 

örtüsünün en ölçülerinin 40 cm ile 110 cm arasında yine boy ölçülerinin de 40 cm ile 110 cm 

arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir. Masa örtülerinin oya boyunun 1 cm ile 2 cm arasında 

olduğu bilinmektedir. Kundak bağının en ölçüsünün 7 cm boy ölçüsünün ise 70 cm olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Panonun en ölçülerinin 64 cm ile 80 cm arasında boy ölçülerinin 82 cm ile 

100 cm arasında değiĢtiği saptanmıĢtır. Panoların çerçeve boylarının 2,5 cm ile 4 cm arasında 

olduğu görülmektedir. Peçetenin en ölçülerinin 20 cm ile 30 cm arasında olduğu boy 

ölçülerinin 20 cm ile 50 cm arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir. Peçetelerin oya boylarının 0,5 

ile 0,75 arasında olduğu bilinmektedir. Perdenin en ölçülerinin 45 cm ile 60 cm arasında 

olduğu boy ölçülerinin 80 cm ile 90 cm arasında olduğu gözlemlenmiĢtir. Sehpa örtüsünün 

en ölçülerinin 15 cm ile 50 cm arasında olduğu boy ölçülerinin 30 cm ile 60 cm arasında 

değiĢtiği saptanmıĢtır. Sehpa örtülerinin oya boylarının 0,5 cm ile 2,5 cm arasında değiĢtiği 

bilinmektedir.  Takkenin en ölçüsünün 40 cm ile boy ölçüsünün 20 cm olduğu görülmüĢtür. 

Yastık kılıfının en ölçüsünün 27 cm ile 50 cm arasında olduğu boy ölçüsünün 30 cm ile 70 

cm arasında değiĢtiği saptanmıĢtır.                                         

Ürünlerin zemin-iĢleme-kenar temizleme ve süslemesinde kullanılan gereçler; 

zeminde; toplam on bir adet kumaĢ türü, iĢlemede; yedi adet iplik çeĢidi, bir adet süsleme 

gereci, kenar temizleme-süslemede; sekiz çeĢit iplik ve yedi çeĢit süsleme gereci 

görülmektedir. Zemin gereci olarak, en çok bitkisel kaynaklı gruptan pamuklu, dokumalar 

kullanıldığı görülmektedir. Pamuklu dokumalardan, düz kalın pamuklu dokumalar, düz 

pamuklu dokumalar, pamuklu tül, yollu havlı kalın pamuklu dokumalar kullanılmıĢtır. 

Örneklerin iĢlemesinde kullanılan yedi adet iplik çeĢidi, hammadde kaynaklarına göre 

bitkisel, hayvansal, kimyasal ve madensel kaynaklı olmak üzere toplam dört ana grup altında 

toplanmıĢtır. Çoğunlukla pamuklu, ipekli ve metal iplik çeĢitlerine rastlanmıĢtır. Ürünlerin 

iĢlemelerinde iplerin yanında süsleyici gereç olarak bir adet masa örtüsünde kurt 

kullanılmıĢtır. Gaziantep ili Nizip yöresi iĢlemelerinin motif içlerinde, motiflerin 

sınırlandırılmasında ve serpmelerde en çok hayvansal kaynaklı çamaĢır ipeği ve ipek iplikler 

kullanılmıĢtır. Örneklerin kenar temizleme ve süslemelerini uygulamada çeĢitli iplikler ve 

süsleyici gereçler kullanılmıĢtır. Ġplik çeĢitleri, hammaddelerine göre bitkisel, hayvansal, 

kimyasal ve madensel kaynaklı olarak gruplandırılmıĢtır. ĠĢlemeli ürünlerin kenar temizleme 

ve süslemesinde en çok pamuklu ipliklerin kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Hayvansal kaynaklı 



 

iplikler, çamaĢır ipeği ve ipek ipliktir. Kimyasal kaynaklı iplik çeĢitlerinden olan, naylon iplik 

ve orlon da iĢlemelerde kullanılmıĢtır. Madensel kaynaklı iplikler kendi içinde, metal 

bükümlü ipek iplik, metal yassı gümüĢ rengi tel olarak iki çeĢitle karĢımıza çıkmıĢtır. 

Süsleyici gereçlerin isimleri Ģöyledir; ahĢap-metal çerçeve, tığ oyası, iğne oyası, mekik oyası 

gümüĢ rengi metal pul, ipek-pamuk dokuma, düz ince ipekli dokuma,  ve pamuklu kadife 

dokumadır. 

Ürünlerin zemin-iĢleme-kenar temizleme ve süslemesinde kullanılan gereçlerin yöredeki 

adları; iĢleme zemininde kullanılan; düz ince ipekli, düz ipekli, naylon-ipek karıĢımı 

dokumalara yörede; “mongol” adı verilmektedir. Düz ince pamuklu dokuma ve ince tülbent‟e 

yörede; “sıfır etamin” denmektedir. Patiska kumaĢının renkli olan çeĢitlerine yörede; “renkli 

patiska” adı verildiği belirlenmiĢtir. Kalın pamuklu dokumalara yörede; “kalın etamin” 

denilmektedir. 

  ÇamaĢır ipeği, “ipek” olarak isimlendirilmiĢtir. Koton iplik yörede; “domino ipi” ve 

“kaneviçe-kanevçe ipi-ipliği” olarak geçmektedir. Yörede, metal bükümlü ipek iplik yerine 

“sarı sim” ve “sim sırma” adlarının da kullanıldığı belirlenmiĢtir. Metal yassı gümüĢ tel 

yörede; “altın tel” ismiyle adlandırılmıĢtır. Kullanılan gereçlerin yöredeki isimleri ve 

görüldüğü türler Ģunlardır; ipek, ipek-naylon karıĢımı iplikler yörede; “ebriĢim” olarak 

adlandırılmıĢtır. 

           Kenar temizleme ve süslemede kullanılan gereçlerin bazıları, iĢleme anında kullanılan 

gereçlerle aynıdır. Bu sebeple, benzer gereçler aynı adlarla anılmaktadır. 

Ürünlerin iĢleme-kenar temizleme ve süslemesinde uygulanan teknikler ile ilgili çıkan 

sonuçlarda, iĢlemede otuz dört, kenar temizleme ve süslemelerinde dikkate alınan dar 

kenarlarda on iki, uzun kenarlarda on bir çeĢit iğne tekniğinin kullanıldığı görülmüĢtür. En 

çok uygulanan iğne tekniklerinin; verev sarma, düz sarma, gidip-gelme gözeme, düz ve verev 

hesap iğne teknikleri olduğu görülmektedir. Sayı dağılımlarına göre ürünlerin iĢlemesinde en 

çok dokumanın iplikleri üzerinde serbest stil yapılan iğnelerin uygulandığı dikkati 

çekmektedir. Sırayı dokumanın iplikleri sayılarak yapılan iğne teknikleri almaktadır. Bu 

bağlamda çoğunlukla, dokumanın iplikleri üzerinde yürütülerek yapılan iğne tekniklerinin 

tercih edildiği görülmektedir. Bir örneğin iĢlemesinde genellikle üç ila beĢ adet arasında 

değiĢen iğne tekniği sayısı belirlenmiĢtir. Bu sayının bazı örneklerde sekize çıktığı, 

bazılarında da bire düĢtüğü tespit edilmiĢtir. 

Ürünlerin dar ve uzun kenar temizleme-süslemesinde uygulanan teknikler, dokuz ana 

baĢlık altında toplanmıĢtır. ĠĢlemeli ürünlerin dar kenarlarında genellikle, makinede baskı 



 

dikiĢi ve elde teyel tekniği ile baskı dikiĢi yapıldığı, bunun yanı sıra uzun kenarlarda da, 

kumaĢ kenarının bırakıldığı görülmektedir. 

Ürünlerin zemin-iĢleme-kenar temizleme ve süslemesinde seçilen renkler; ana, ara ve nötr 

renkler olarak sınıflandırılmıĢ, kendi içinde ana renkler; kırmızı, sarı, mavi, ara renkler; mor, 

turuncu, yeĢil, nötr renkler; beyaz, gri, kahverengi ve siyah alt baĢlıklarında 

değerlendirilmiĢtir. Her bir baĢlığın altında da, renk değerlerine yer verilmiĢtir. Zemindeki 

dokumalarda görülen, ana renklerden bir adet sarı renk bulunmaktadır. Ara renklerden mor ve 

yeĢil kullanılıĢtır. Nötr renklerden beyaz ve kahverengi kullanılmıĢtır. Örneklerin zemininde 

en çok, dokumaların doğal rengi olan krem kullanılmıĢtır.  

Renklendirmeler tek renkli (monokrom) veya çok renkli (polikrom) bir sistemle 

uygulanmıĢtır. Tek renkli uygulamalar, genellikle beyaz, altın ve gümüĢ rengi ipek ve madeni 

ipliklerin kullanılması ile yapılmıĢtır. Çok renkli iĢlemeler, bir rengin tonları veya 

farklı renk değerlerinin bir arada kullanılması ile oluĢturulmuĢtur. Bir üründe ortalama dört ila 

sekiz adet arasında değiĢen renk sayısına rastlanmakta, bu bazı örneklerde on iki adeta kadar 

ulaĢmaktadır. 

Çok renkli iĢlemelerde, yardımcı renk ve gereç olarak, altın ve gümüĢ rengi madeni 

iplik ve teller, kullanılmıĢtır. ĠĢlemelere derinlik, ıĢık, gölge kazandırmıĢ, doğaya karĢı, anti-

natüralist bir yaklaĢım sergilemiĢ oldukları gözlenmiĢtir. 

          ĠĢlemeli ürünlerdeki motiflerin bazı örneklerinde, renk tonlarının kullanılması ile 

çizgisel, bazı örneklerde ise renk kontrastlarının kullanılarak lekeler biçiminde 

renklendirildiği görülmektedir. Genellikle her iki durum halinde de motifler, kendi renk 

değeri veya baĢka bir renk ile konturlanarak sınırlandırılmıĢtır. Ġncelenen iĢlemeli ürünlerin 

kenar temizleme ve süslemesinde, en çok nötr renklerden; beyaz ve krem görülmektedir. 

Ürünlerin iĢlemesinde seçilen motif isimleri; ürünlerdeki süsleme durumuna göre motif 

isimleri; bitkisel, figürlü, geometrik, nesneli ve karma bezeme baĢlıkları altında tespit 

edilmektedir. Örneklerin çoğunluğunda bitkisel ve karma bezeme motiflerinin isimleri 

belirlenmiĢtir. Belirlenen bitkisel bezemelerden en çok; gül, filiz ve mine çiçekleri, karma 

bezeme motiflerinden de en çok; saksıda gül ve saksıda yıldız çiçeği konuları tercih edilerek 

uygulanmıĢtır. 

Ürünlerin iĢlemesinde seçilen motif isimlerinin yöredeki isimleri;  yedi adet motif isminin, 

yöredeki adı belirlenmiĢtir. 

Sehpa örtüsünde yer alan ve Melek olarak tasvir edilen insan figürüne “Bebekli” ve Kız 

motifine ise “Sihirli Kız” dendiği, Havluda bulunan Domates‟e “Domatesli”, Peçetedeki Gül 

motiflerine “ Sıra Sıra Güller” Gecelikteki Gül  motifine “Kokulu Gül”, Masa örtüsünde 



 

bulunan Karanfil dalı motifine “Ayaklı Karanfil” Peçetede bulunan Yıldız motifine “Yıldızlı” 

isimleri verildiği görülmektedir. 

Ürünlerin iĢlemesinde seçilen motifler; bitkisel, figürlü, geometrik, nesneli, yazılı 

bezemeler baĢlıkları altında değerlendirilmiĢtir. Örneklerin çoğunluğunda bitkisel bezeme 

motiflerinin kullanıldığı, bunlardan da çeĢitli çiçeklerin, dalların, yaprakların, ağaçların, 

gonca ve meyvelerin seçilerek, çeĢitli iğne teknikleri ile resmedildikleri belirlenmiĢtir. 

Geometrik bezemelerden en çok, zikzak ve üçgen kullanıldığı tespit edilmiĢtir. ĠĢlemelerdeki 

kenar bordürlerde, genellikle zikzaklar kullanılmıĢtır. Üçgen motiflerinin ise çoğunlukla, ana 

motiflerin aralarındaki boĢlukların, dengeli bir biçimde dağıtılması ile kullanıldığı 

görülmektedir. Nesneli bezeme motiflerinden en çok saksının kullanıldığı tespit edilmiĢtir. 

Karma bezemeler oluĢturacak Ģekilde, saksıdan çıkan çeĢitli çiçeklerin yer aldığı, natürmort 

ve sür-realist yaklaĢımlarla iĢlenen örnekler bulunmaktadır. Figürlü bezeme motiflerinden 

olan kuĢ, kelebek, at, yılan ve horoz iĢlemelerde konu olarak seçilip iĢlendiği belirlenmiĢtir. 

Fakat, figürlü bezeme motiflerinin hepsi, bitkisel motifler ile beraber kullanılmıĢtır. Yazılı 

bezeme konularından en çok Arap Alfabesinin kullanıldığı belirlenmiĢtir. Bazı yazılar ve 

tuğralar okunamamaktadır. Nedeninin yazmayı bilmeyen, sadece gördüğünü resmeden kiĢiler 

tarafından iĢlenmesinden kaynaklandığı belirlenmiĢtir. 

Ürünlerin iĢlemesinde seçilen konuların kompozisyonları; bir motiften ve birden fazla 

motifin yinelenmesi ile oluĢturulmuĢ kompozisyonlar olarak ikiye ayrılmıĢ ve bu baĢlıklara 

göre değerlendirilmiĢtir. Gaziantep ili Nizip yöresinde bulunan iĢlemelerde görülen motifler, 

genellikle bir merkeze oturtulmuĢ bir motiften oluĢan ve motifler birleĢtirilerek tek bir birim 

biçiminde sunulmuĢ kompozisyonla yerleĢtirildikleri belirlenmiĢtir. 

Türk kültür varlıkları içinde önemli bir yere sahip olan el iĢlemelerinin, incelenmesi, 

korunması ve tanıtılması gerekmektedir. ĠĢlemelerin özelliklerinden elde edilen sonuçlar, 

diğer el sanatı ürünlerinde de olduğu gibi, ait oldukları yörenin gelenek, görenek, örf ve 

adetlerini yansıtmaktadırlar. Bu tür çalıĢmalarla, sandıklarda kapalı kalmıĢ örneklerin 

belgelendirilerek tanıtılması, yeni araĢtırmacıların hizmetine sunulması iĢleme sanatı 

açısından önem taĢımaktadır. 
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