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Önsöz
Anadolu birçok kadim kültüre ev sahipliği yapmış zengin bir kültür hazinesine sahiptir. Tüm bu
özellikleri açısından başta bilim camiası olmak üzere sosyal bilimlere meraklı, yerli ve yabancılar
tarafından araştırılmaya değer görülmektedir. El Sanatları Derneği sosyal bilimler alanlarında
bilinmeyeni keşfetmeye yönelik bütün çalışmaları destekleyen ve farklı platformlarda bilgilerini
paylaşmak isteyen bilim insanlarına olanak sağlayan bir yapıya sahiptir. Bilim ve sanat alanlarında
dünya kültür mirasına katkı sağlanması açısından çalışmalar yürütmektedir.
Elsander Sosyal Bilimler Araştırmaları I. adı altında yürüttüğümüz bu araştırma kitabının temelinde
Tarih, Kültür, Sanat ve Eğitim bulunmaktadır. Alanında uzman bilim insanları tarafından, akademik
araştırmalarının bulunduğu bu çalışmada emek veren değerli bilim insanlarına, paydaşımız olan kurum
ve kuruluşlara, El Sanatları Derneği üyelerine çok teşekkür ederim.
El Sanatları Derneği olarak her yıl düzenlediğimiz uluslararası bilimsel etkinliklere bir yenisini
eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bilimsel etkinlikler farklı ülkelerden bilim insanların bir araya
gelip bilgi alışverişinde bulunmalarına vesile olmaktadır. Bu vesile ile bilginin evrensel değerlere
ulaşmasını sağlamanın gururunu yaşıyoruz.
Umut ediyorum ki bu kıymetli eserleri okuyan araştırmacılara kaynaklık edecek ve bilime yeni bir nefes
getirecektir.

Öğr. Gör. Mitat KANDEMİR
El Sanatları Derneği Başkanı

1

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

İÇİNDEKİLER
Önsöz │1
Çocuk Gözüyle El Sanatları Çalışmaları │ 5
Zeynep UYSAL - Canan ÖZLÜOĞLU
Geçmişten Günümüze Heykel - Mimari ilişkisi ve Heykelsel Mimari Yapılara Genel Bir Bakış │ 9
Naci EDİ
Refaiye (Erzincan) Cengerli Köyü Kilimlerinde Kullanılan Motif ve Kompozisyon Özellikleri │25
Aslıhan TURAN
Geleneksel Türk İşlemelerinin Endüstriyel Nakış Makinelerinde İşlenmesi │35
Zeliha PİRİ
Основы Искусствоведческой Подготовки Студентов Средствами Национального Искусства │45
Urinbai Nishanbekovich NURTAYEV
Eğitsel Oyunların Okul Öncesi Dönemi Çocuklarının Değer Kazanımına Etkisi │49
Ahmet AKÇAY - Nilüfer OKUR AKÇAY
Nakkaş Levni Eserlerinde Kıyafet Tasarımları │61
Ahu Fatma MANGIR
İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Nakış Atölyelerinde Kullanılan Nakış Makinelerinin Fine-Kinney Metodu
İle Risk Değerlendirmesi │75
Ali BİLGİÇ - Aysel ÇİMEN
Konya Karatay Medresesi Taç Kapı Teyzinatı’nın Altın Oranca İncelenmesi │81
Ali CILASUN
Hazreti Mevlana Türbesi İçi Ahşap Koruma Ve Çalışma İskelesi │93
Alihan KESKİN
Restorasyon Uygulamalarında Sahadaki Tasarımcının Katkıları
Rüstem Paşa Kervansarayı Restorasyonu Örneği │109
Alihan KESKİN
Temel Sanat Eğitimi Dersinde Uzaktan Eğitimin Örgün Eğitime Oranla
Öğrencilerin Başarısına Etkisinin İncelenmesi │127
Alper CİNGÖZ
Kahramanmaraş'ta Geleneksel Yöntemlerle Yapilan Deri İmalatinin Günümüzdeki Durumu │137
Cem KARAKIZ
Keçe Sanatı Ve Görsel Tasarım İlişkisi │147
Dilek TEZCAN -Emre İDACITÜRK
The Main Trends In Modern Landscape Painting Of Uzbekistan │163
Dilnoza Jurakhanovna Tulanova
Postmodernist Modada Eklektisizm Ve Sembolik Tasarım Değerine Yansımaları │167
Emine KOCA - Merve BALKIŞ
Ankara Estergon Kalesi Türk Kültür Müzesi’nde Bulunan Türk İşi İşlemeli Uçkurlar │183
Emine ODABAŞI

2

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Okul Yöneticilerinin Sanat Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi │197
Esra Ekinci - Abdurrahman Ekinci
Karagöz Müziğinin Eğitim Müziğine Uyarlanması │207
Ezgi TEKGÜL - Soner OKAN
Melez Düşünce Yöntemi ile Yapılan Sosyal İçerikli Afiş Tasarımları: Greenpeace Örnekleri │219
Mehmet ÖZKARTAL -Fatıma TOKGÖZ GÜN
Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının “Uzaktan Eğitim” ve “Koronavirüs (Covid-19) Salgını” Olgularına
Yönelik Metaforik Algıları │227
Ali Ertuğrul KÜPELİ - Hande BOLU SERT - Asım TOPAKLI
Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Geliştirilen Eğitim Yöntemlerinin
Tarihsel Yaklaşımı │245
Hacer AZAK
Geliştirilen Yeni Eğitim Modelinin Fen Bilimleri Ders Öğretiminde Uygulanması │249
Hacer AZAK
Maden sanatlarında Gümüş Mutfak Eşyası Ürünler │253
Haldum ŞEKERCİ
Sanat Galerilerinde Ergonomik Fizibilite │265
Harun DİLER - Yasemin OĞUZ GÜNER
Zan-Lun Huang’ın Çalışmalarında Posthuman Etkiler │281
Mehmet Ali BÜYÜKPARMAKSIZ
Mermer Sanatının İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Fine-Kinney Risk Değerlendirme Yöntemi ile
İncelenmesi │293
Ali BİLGİÇ - Aysel ÇİMEN
Konya Müzelerinde Bulunan Deri Ayakkabı Örneklerinin Tarihsel Açıdan İncelenmesi │299
Yasemin KOPARAN - Hatice HARMANKAYA
Türk Kültüründe Kullanılan Motiflerin Halılar Üzerindeki Simgesel Özellikleri │311
Tekin BAYRAK - Mustafa KONUK
Kronik Diyaliz Tedavisi Gören Kadınların Aile İşlevselliğinde Uğraş Terapisi Desteği │323
Yasemin OĞUZ GÜNER
Kent Kimliğinde Cittaslow (Yönlendirme Tasarımları Üzerine Bir Değerlendirme) │333
Zehra ÇOLAK TOPAKLI - Asım TOPAKLI
İstanbul Çağdaş Sanat Fuarlarının, Temel Sanat Eleman ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi │347
Yeşim ERMİŞ
Suzeni ( İlme-Kasnak İşi) Tekniğinde İşlemeli Bohçalar │359
Şerife DOĞAN
Konya İli’nde Bulunan İşlemeli Peşkirler Embroıdered Peşkırs In Konya Provınce │367
Şerife DOĞAN
Uluslararası Bir Dil Olarak İngilizcenin Öğretimi Sürecinde Kültür ve Kültürel Öğelerin Kullanımı │377
Süleyman GÜN
Öğrenmenin Geleceği Perspektifinden İngiliz Dili Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde 21. Yüzyıl
Becerileri │385
Süleyman GÜN

3

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Kum Sanatına Farklı Bir Bakış │391
Sevil YILMAZ AYKUL
Atıkların Sanatta Yansıması │399
Sevil YILMAZ AYKUL
Çalışma Prensiplerine Göre Seramik Enstrümanlar │409
Öznur YILDIRIM - Sultan BİLGET GÜÇLÜER
Sanat Pazar İlişkisinde Galeri, Müzayede Evi, Sponsorluk Ve Son Durumlar │419
Özgül YİĞİT
Türkiye Kuyumculuk Sektöründe 14 Ayar Altın Takı Koleksiyonlarının Tasarım Özelliklerinin
İncelenmesi │427
Oya DURU BULDUM - Emine NAS
Çalışan, Tüketici ve Firma Menfaatleri Açısından Etik Kodların Önemi │438
İsmail TONBUL - Oğuzhan AYTAR
İşletmelerde Çevresel Farkındalık Bağlamında Yeşil Yönetim Yaklaşımı │447
Fatmanur ONAT - Oğuzhan AYTAR
Okul Öncesi Öğrencilerinin Fen Merkezinde Yer Alan Materyallere İlişkin Kavram
Düzeylerinin Belirlenmesi │457
Nilüfer OKUR AKÇAY - Ahmet AKÇAY
Sakızköyde Desenli Dokuma Geleneği │469
Mustafa KONUK - Tekin BAYRAK
Sanat Eğitimi Alan Ayakkabı Tasarım Bölümü Öğrencilerinin “Form” Kavramına Yönelik Algılarının
Belirlenmesi │478
Mustafa ÇEŞMECİ - H. Kübra ÖZALP HAMARTA
Çalışmalarında Türk El Sanatlarını Konu Alan Türk Sanatçılar │491
Mustafa ÇEŞMECİ - Nihat ŞİRİN
Yaratıcı Ekonomide El Sanatlarının Yeri │503
Emine NAS - Mitat KANDEMİR
Erken Çocukluk Döneminde Biyoçeşitlilik Çalışmaları │517
Canan ÖZLÜOĞLU - Zeynep UYSAL
The Influence of Digital Technologies on The Development of The Creativity of Fashion Designers. │525
Mariyam YEZIYEVA NEHIR
Geleneksel Ağaç Oyuncak Yapımına Bir Katma Değer: “Organik Ahşap Oyuncak Projesi”│536
Emine NAS - Mitat KANDEMİR
Konya Müzelerinde Bulunan Deri Çanta Örnekleri Esas Alınarak Yeni Çanta Tasarımlarının Oluşturulması│553
Yasemin KOPARAN - Ayşegül PARALI - Hatice HARMANKAYA

4

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Çocuk Gözüyle El Sanatları Çalışmaları
Zeynep UYSAL* - Canan ÖZLÜOĞLU **

1.Amaç
Erken Çocukluk döneminde El Sanatlarını öğrencilerimize tanıtmak.. Bu yolla onların
sosyal- duygusal, motor, dil ve bilişsel gelişimlerini desteklemek ve aynı zamanda, geleneksel
el sanatlarına karşı farkındalığı ve dikkati artırarak; ileriki yaşamlarında kültürel değerlerine
sahip çıkmayı öğretmek. (Kırtel, 2018)
2.Çalışmanın Önemi
Erken çocukluk dönemi kişiliğin temellerinin oluştuğu bir dönemdir. , Bu dönemde
edinilen bilgi ve beceriler ilerleyen yıllarda ki kişiliği etkilemesi nedeniyle, yaşamın en önemli
en kritik dönemlerinden biridir. (Öncü, 12-22)
Bu dönemde çocuklara sağlanacak yaşantılar, kazandırılacak temel bilgi ve beceriler,
çocuğun gelecek yaşamında onun sosyal, duygusal ve kültürel yaşamını da yapılandıracak
güçtedir. (MEB,2013)
Rastlantılara bırakılmayacak kadar önemli olan bu dönemde onların kültürel ve
sanatsal becerilerinin gelişiminde el Sanatlarını tanımalarının büyük önem arz ettiği
düşünülmekte.
3. Yöntem
2017 yılında El Sanatları Derneği ile işbirliği yaparak “Çocuk Gözüyle El Sanatları ” adlı
projeyi gerçekleştirdik.
Selçuklu Anaokulunda 2 hafta boyunca 5 yaş grubu 200 çocuğa 14 dalda atölyeler
kurarak (Ebru atölyesi, vitray atölyesi, dokuma atölyesi, ayakkabı atölyesi, keçe boncuk
atölyesi, baskı atölyesi, hamur atölyesi, heykel atölyesi, keçe atölyesi, boncuk atölyesi,
hikâyeden renklere atölyesi, seramik atölyesi, bilezik boncuk atölyesi.) El Sanatları ile ilgili
çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda çocukların, çalışmalarının sonucu olan ürünleri
Polis evinde sergileyerek Konya’da önemli bir farkındalık oluşturarak MEB’ tasarım beceri
atölyelerine örnekler oluşturduk.

--------------------------------------------*

Öğretmen Karatay Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Anaokulu, Konya, ahmetozanuysal@gmail.com
Öğretmen Ümide Güler Atsüren Anaokulu, Konya,. sercan2102@hotmail.com

**
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Selçuklu Anaokulu el sanatları atölye çalışmalarından örnek

3.Sonuç
Okul öncesi eğitimde kültürel değerlerin ve sanatsal becerilerin geliştirilmesine ışık
tutacak güzel bir projeyi hayata geçirdik ve bu proje sonucunda okulumuzda çalışan
öğretmenlerin, akademisyenlerin, eğitime katılan çocukların, velilerimizin sanat ve beceri
alanında el sanatlarına ne kadar ilgili olduklarını bu çalışmaları yaparken ne kadar mutlu
olduklarını gördük.
Bu tarz çalışmaları 2017 yılından bu yana çalıştığımız okullarda da sürdürmekteyiz.
Bu çalışmanın erken çocukluk döneminde eğitim veren öğretmenlere rehber olacağı:
Erken çocukluk döneminde, kültürel becerileri geliştirmek için gerçekleştirilecek yeni
çalışmalara konu olacağı kanaatine varılmıştır.

Karatay Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Anaokulu 5 Yaş grubu dokuma çalışması
6
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Geçmişten Günümüze Heykel - Mimari ilişkisi ve Heykelsel Mimari
Yapılara Genel Bir Bakış
Naci EDİ*1
1. Giriş
Kentleşme içindeki yapılaşmaya ve mimariye bakıldığında doğanın duruşu ve
ifadesi öteden beri insanların ilgisini çekmiş, ilham kaynağı ve çözüm yöntemi
örneği olmuştur. Antik çağlardan bu yana insan doğayı araştırmış; öğrendiklerini
taklit ederek, yorumlayarak veya analitik yaklaşımlarla mimari tasarımda
kullanmıştır. Bu bağlamda, kendine mekân yaratma ihtiyacı içerisinde olan insanın
doğaya yaklaşım biçimi, mimarinin ana karakterini oluşturmuştur. Bir başka deyişle,
mekân kültürünü belirleyen temel unsur insanların doğayla kurduğu ilişki olmuştur.
Göçebelikten ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçen insanoğlu, ilk çağlarda
kurulan şehirlerin benzer mekan oluşturmaları ilerleyen zamanlarda coğrafi
değişiklikler, kültürel değişiklikler ve bölgenin stratejik önemine göre değişiklikler
gösterdiğini görmeye başlıyoruz. Özellikle ilk uygarlıkların merkezi olarak
gördüğümüz Uzak Doğu, Asya ve ön Asya merkezlerinden başlayarak batıya doğru
kaydığını görmekteyiz. Tarih boyunca heykel farklı amaçlarla oluşturulmuş, tarihin
hemen her döneminde açık alanda farklı biçimlerde yer almıştır. Bir hacim sanatı
olan heykel, açık alana yerleştirildiğinde önemli işlevler üstlenmektedir. Özellikle
kentsel mekânlarda görsel duyum zenginliği oluşturma, insanları bir araya getirerek
kaynaştırma, işaretleme, yönlendirme gibi işlevlerle heykel, kentsel yaşam kalitesine
katkıda bulunmaktadır. Açık alanda, özellikle kamusal alanda yer alan heykelin
kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için, bir takım ilkeler
doğrultusunda tasarlanıp yerleştirilmesi gerekmektedir. Kentsel tasarımda da
belirleyici olan bu ilkeler; birlik, oran, ölçek, uyum, denge ve simetri, ritim, zıtlık
gibi ilkelerdir. Bu ilkeler heykelin çevresi ile olan fiziksel ve toplumsal ilişkilerinde
ortaya çıkmakta ve tasarım sürecini yönlendirmektedir. 22 Özellikle hayat
merkezlerinin bulunduğu ve insana hayat kaynağı sağlayan tatlı su kaynakları
çevresinde gördüğümüz uygarlıklarda mimari yapılanmalar ve heykel çalışmaları
görmekteyiz. Örneğin Mezopotamya (Asur), Hitit, Mısır, Yunan ve uzak doğu
medeniyetlerde karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında yenidünya dediğimiz
kıtalarda Maya ve İnka gibi medeniyetlerde de görülmektedir. Uygarlıkların
geneline baktığımızda mimari ve heykel uygulamaları kent merkezleri veya merkeze
uzak tapınak ve mezarlarda görülmektedir. Bu başta da dediğimiz gibi kültürel,
coğrafi ve dine bağlı olarak farklılıklar göstermiştir. Her ne kadar kendi üsluplarını
oluşturma yoluna gitmiş olsalar da yenidünya bölgeleri dışında kalan eski dünya
coğrafyasındaki medeniyetler birbirlerinden de etkilendiği görülmektedir. Mimari
yapıların oluşumunda din ve siyasi gücün gösterisi olarak her geçen çağda kendini
geliştirme ve estetik olguları biçimsel olarak değiştirmeye ihtiyaç duymuştur.
Biçimsel değişikliğinin yanında kendini sürekli yenileme ve geliştirme ihtiyacı
duyan insanoğlu, sanatını ve mimarisini geliştirme azmi içinde de olmuştur.
Ayrıntılara geçmeden önce 19. Yüzyılın son çeyreğine kadar yapacağımız

1

*Naci EDİ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğit. Böl./ Ağrı
nedi@agri.edu.trartedims@gmail.com
2
Arş. Gör. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 18 Yıl : 2005/1 (193-222 s.)s.1
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incelemede heykel – mimari bütünlüğünün yanında bir sonraki dönemi etkileyen
mimari yapıların tanım ve özelliğini ortaya koymaya çalışacağız.
Antik Mısır Mimarisi: Mısır mimarisi, yukarıda da bahsettiğimiz gibi şehirler ve
medeniyetler oluşmaya başladıktan sonra dini mabetler tanrıya eşdeğer olma ya da tanrılaştırma
kavramının ön plana çıkmasıyla yâda tanrıların insanlaştırmaları görkemli binalar inşa
etmişlerdir. Mısır medeniyetinde de bunu görmekteyiz. Devasa sfenksler, piramitle ve
tapınaklardan anlamaktayız. Her uygarlıkta olduğu gibi Antik mısır medeniyetinde de
dönemlerde gelişim ve geçişleri görmekteyiz işte bunlardan biri olan Hatşepsut tapınağı mısır
piramidal yapı sistemini terk ederek yatay mimari üslubuna geçmiştir. Bu yapısal mimari
yapılanma Antik Yunan mimarisini de etkilediği bilinmektedir. Piramitlerden farklı olarak
heykel ve mimari iç içe geçerek binlerce yıl sürecek heykel mimari bütünlüğünü taşıyacaktır.
(Resim 1-2-3-4-5-6)

Resim -1 Hatşepsut Tapınağı Deir el-Bahri Mısır. Resim -2 Detay

Resim -4 Sfenks

Resim -3 Detay

Resim -5 Mısır Piramidi kesit İllüstrasyon Resim -6 Ebu Simbel Tapınağı

Antik Yunan Mimarisi: Ege denizi havzasında Kiklad, Girit, Miken, Arkaik, Klasik ve
Helenistik dönemleri geçiren Yunan sanat ve mimarisi, geneline baktığımızda her şehrin özel
bölgesinde yer alan Akropolis alanları oluşturulurdu. Bu alanlarda şehir devletinin en önemli
kurumları ve tapınakları bulunurdu. Bu bağlam da anıtsal yapılar dinin ve siyasi gücün gösterisi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Mısır uygarlığındaki gibi devasa heykeller olmasa da gerçekçi
boyutlardadır. Bunun nedeni ise yine dini inanışın gereği Yunanlılar tanrılar insanlaştırmıştır.
Oysaki Mısır uygarlığında insanlar tanrılaştırılmıştır. Mimari ve heykel sanatı yine bir bütün
olarak karşımıza çıkmaktadır. İdeal ölçülerdeki heykeller mimariyi tamamlayan unsur olması
yanında kendinsen sonra gelecek olan dönemlere ilham kaynağı da olmuştur. Hatta 19. Yüzyıl
çağdaş sanatın yolunu açacak olan fikir babalarından Johann Joachim Winckelmann’ın Antik
yunanın yeniden yorumlanması yolunu açarak sanatta yeni dönemin başlamasını etkileyen
unsurlardan biri olmuştur.(Resim 7-8)

Resim-7 Atina Akropolisi Detay

Resim-8 Olimpos Zeus Tapınağı, Atina
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Roma Mimarisi: Yukarıda konusu geçen uygarlıklardan sonraki döneme baktığımızda
etkili ve iz bırakan geçmişi Etrüsk’e dayanan Roma kültür ve sanatını görmekteyiz. Akdeniz
havzasının birçok bölgesine hâkim olan uygarlık biraz daha kozmopolit bir yapıda olduğunu
görmekteyiz. Mısır sanatından ve özelliklede antik yunan etkisi görmekteyiz. Roma sanatında
da önemli heykel ve mimari eserler karşımıza çıkmaktadır. Roma sanatında daha önce
gördüğümüz uygarlıklardan farklı olarak ilk dönemlerde dini mabetlerden ziyade sosyal - siyasi
gücün mimarisini ve sanatını görmekteyiz. Kolezyum (Collesium) ve tiyatro binaları gibi
(Ancak 4. yüzyıldan sonra Hristiyanlık dinini kabulünden sonra dini mimari yapılar ağırlık
kazanmıştır.) (Resim 9-10). Anadolu, Mısır ve Ege havzasında birçok mimari yapı inşa eden
Roma uygarlığı uzun bir dönem sürmüştür. “Roma sanatı büyük ölçüde mimaride kendini
gösterir. Çoğunluğu Romalı olan mimarlar, kemerli tonozlu ve kubbeli yapım tekniğini
geliştirmişlerdir. Mekâna önem kazandırıp, anıtsal yapı düzenini bunun üzerine kuran bir üslup
oluşturmuşlardır”.3

Resim 9- Kolezyum – Arenası, Roma İatalya.

Resim 10- Hierapoşis Antik Tiyatro Denizli- Türkiye

Diğer yandan dini mabetlere baktığımızda, Roma mimarisinde özellikle yenilikçi bir
yere sahip olan Roma Pantheon Tapınağı çok önemlidir (ilk yapımı M.Ö. 27 daha sonra M.S.
118 de yeniden yapılmıştır). Mimari yapısı kubbe tarzı örtüşü ile erken Roma mimarisinin ilk
önemli yapılarından biridir. İç mekânda heykel ve rölyeflerinde yer aldığı mimari yapının en
önemli özeliklerinden biri de daha sonra ki dönemleri etkilemesidir. Önce Fransa’daki
Pantheon ardından Rönesans’ın mimarideki başlangıcı sayılan Floransa Katedralinin esin
kaynağı olmuştur. (Resim 11)

Resim- 11 Pantheon Tapınağı, Roma, İtalya

.

Yüzlerce muhteşem mimari eserler bırakan roma dönemi, sosyal mimari yapılarda heykel
– mimari ikilisini yine iç içe görmekteyiz. Heykel, mimari yapılarda tamamlayıcı unsur olması
yanında yapısal biçim ve şekil açısından diğer dönemlerden daha farklı olarak imar edilmiştir.
Araş. Gör. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 18 Yıl : 2005/1 (193-222 s.)s.1
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Kare, dikdörtgen ve çok genli yapıların yanında oval çizgilerin kullanıldığı tiyatro, kolazyum
ve tapınaklarda görmekteyiz. Tatbiki mimari yapılarda hala bir heykelsel format görmek
mümkün değildir.
Rönesans Dönemi: Rönesans’ın mimari alanda başladığı kabul edilen Floransa
Katedrali, Mimarı Filippo Brunelleschi tarafından yapılan bu yapının Pantheon’un kubbesinden
etkilenerek yaptığı ve bütün Rönesans dönemi kiliselerine örnek olmuştur.4 Rönesans’a gelene
kadar birçok dönem birbirini tekrarlayan ve kopyalayan mimari ve sanat anlayışı pek
değişmemiştir. Ancak Rönesans’la birlikte diğer sanat dalları gibi mimari ve heykel sanatı
değişmeye başlamıştır. Mimaride ki bu değişim Brunelleschi’nin Floransa Katedralinin kubbesi
ile başladığı daha önce belirtmiştik. (Resim-12-13)

Resim-12 Floransa Katedrali İtalya.

Resim-13 Floransa Katedrali Kubbe, İtalya

Rönesans mimari yapı özelliklerini kısaca açıklamak gerekirse, Yapıların mimarisinde
kolay anlaşılabilen sayısal oranlara göre düzenlemeler, dış görünüşleri genellikle küp ve
paralelyüz gibi basit geometrik şekillerden oluşmaktadır. Ana malzemesi taştır, ancak
yükseltilmiş kubbelerde tuğla kullanıldığı gibi sütunlarda ve dekorasyonda mermer tercih
edildiği görülmektedir. Yapıların mimarisi, yatay gelişen ve insan ölçeğine uygun formda
planlanmıştır. Tanrının kusursuzluğunun simgeleyen daire formu ve ayrıca kare form kilise
planlarının ideal formu olmuştur. Üst üste çapraz tonoz yerine konstrüksiyon bakımından daha
kolay uygulanan beşik tonoz kullanılmıştır. Işıklandırma önem kazanmış, rastgele değil
yönlendirici şekilde kullanılmıştır. Yarım daire kemerler kullanılmıştır. Romanesk ve Gotiğin
katedral yapılarında yoğunlaşan mimari ağırlığının aksine; Rönesans mimarisi saray, köşk ve
sosyal binalar gibi farklı yapı türlerinde de görülmüştür. Resim, heykel ve mimari iç içe
kavramlar olarak yapılarda yer almıştır. Ayrıca heykel ve anıtlar açık alanlar da kullanılmıştır.
(Resim 14). Rönesans’la birlikte zengin sınıfın artması ve skolastik düşüncenin kırılması birçok
alanda olduğu gibi sanatta ve mimaride de yenilikler getirmişti. İtalya’da başlayıp tüm
Avrupa’yı etkisi altına alan bu dönemde de istediğimiz heykelsel mimari yapıları görmek
mümkün değil. Ancak gotik dönemde özellikle de kuzey Avrupa’da sivri yüksek kemerler her
ne kadar heykeldeki gibi ışık- gölge plastiği, simetrilerin kullanımı, derinlik, form, biçim ve
estetik açıdan tad verse de tüm kütlesel anlamda mimarı yapılar henüz heykel mantığı
içermediği gibi kütle içinde bir boşluk göremiyoruz. Yüzeysel derinlikler ve biçimler
görmekteyiz.. (Resim 15)

4

Tahir Erdoğan Şahin, Sanat Tarihi, İstanbul, 1994, s.112-113
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Resim 14- Donatello, Gattamelata Atlı Heykeli 1453 Padua İtalya

Resim15 Köln Katedrali Almanya.

Barok: Barok mimarlık abartılı hacim ve dekorları kullanarak görkem ve güç etkisi
yaratmaya çalışmıştır. Tanrı ve kral, dönemin iki mutlak hükümdarıdır. Tanrı için kiliseler, kral
için saraylar yapılır. Kilise iç mekânları cennetin küçük bir örneğini vermeyi amaçlar. Resim,
heykel ve mimarlık bezemesi bu amacın gerçekleşmesine yardımcı olur. Yapıların iç mekanları
ışıklıdır. Kubbe içleri ve tavanlar, abartılı ve karmaşık perspektif sistemlerinin kullanımıyla
gerçekleştirilmiş resimlerle sonsuza açılmıştır. 5 Barok dönemi mimarlığı amacı içerisinde tanrı
ve kral olunca tüm yapılan çalışmalar (mimarlık, resim, heykel) en mükemmele ulaşma
hevesidir. Bu bakımdan bugüne kadar yapılan sanatsal ve mimari oluşumlar abartıda zirve
yaşamıştır. Özellikle Gian Lorenzo Bernini’nin St. Pierre Kilisesi Aziz Petrus Meydanı önüne
yapmış olduğu yarım daire şeklinde iki koldan revaklar oluşturarak heykel ve sütunlarla alan
çalışmasını kiliseye bütünlük sağlayarak heykellerle donatmıştır ( Sanatçı heykellerin bir
kısmını kendisi yapmıştır). (Resim 15-16)

Resim 15. Versay (Versailles) sarayı, Sarayın üstten cepheden ve iç mekândan görünüşü Paris.

5

Yayın Kurulu, Eczacıbaşı sanat ansiklopedisi, resim, heykel, mimarlık, tasarım, arkeoloji fotoğraf, cild 1, 1997,
İstanbul, s.182.
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Resim 16: San Pıetro Kilisesi ve Aziz Petrus meydanı, Roma

San Pıetro Kilisesi ve Aziz Petrus Meydanı açık alan ve kamusal alan düzenlemesi
bakımından olağanüstü bir kompozisyon meydana getirilmiştir. Yatay bir düzenleme içinde
meydana getirilen alan, iki taraftan yarı dairesel sütunlu mekan verilerek alanın merkezi
noktasına dikilitaş konularak dönemin en iyi çevre düzenlemelerinden biri meydana
getirilmiştir. Tabi uzun bir sürç geçiren alanda(yaklaşık 120 yıl) Michelangelo’dan Bernini’ye
kadar çok önemli sanatçılar eserlerini bıraktıkları gibi tasarım ve düzenlemelerde de bizzat
kendileri bulunmuşlardır.
Heykelimsi (Heykelsel) Mimari Yapılar
Yapısal olarak heykel ve mimariyi sınıflandırma anlamında, mimari yapının parçası olan
heykeller, İçinde mekan yaratılan anıtsal heykeller, mimari özelliklere sahip olan heykeller,
mimari boyutta yapılan heykeller ve heykel yapısında mimari yapılar olarak sınıflandırabiliriz.
Çalışmamızın bu bölümüne kadar mimari yapının bir parçası olan çalışmalara yer verdik.
Heykelimsi Mimari yapılardan daha çok mimari ve heykellerin iç içe olduğu ve döneminin en
önemli mimari yapılarının yanında yenilik sağlayan mimari yapılardan bahsettik. Çağdaş sanat
dönemine kadar tüm dönemlerde mimari yapılarla heykel sanatında (tabii ki diğer sanatları da
katmak gerekir) mutlak güç olan (Tanrı-Kral) etkisini görmekteyiz.
Çalışmamızın bundan sonraki bölümlerde asıl konumuzu oluşturan heykelimsi binalara
değinmeye çalışacağız. XIX. yüzyılın ortalarında başlayan sanatta devrim ve endüstri
sanayisinin gelişimi mimari yapıların tamamıyla değiştiğini göreceğiz. Özellikle çimentonunçeliğin, bulunuşu makinelerin gelişmesi, malzeme çeşidinin artması ve en önemlisi de fikirlerin
değişmesi yani hayal gücü ve tasarımlar sanata ve mimarlığa yeni boyut getirmesidir. Daha
özgürce yeni fikirler ve tasarımlar bu yeni boyuta önemli zenginlik katmıştır. Asıl XX. yüzyıla
damgasını vuran heykelimsi binalar günümüzde daha da gelişerek devamlılığını
sürdürmektedir.
Çeliğin ilk etkisin Fransa’nın başkenti Paris’te görmekteyiz. XIX. yüzyılın son
çeyreğinde gördüğümüz bu yapıt her ne kadar yaşamsal mimari yapı olmasa da kendinden sonra
gelecek olan yapılara da ilham kaynağı olduğu düşünülmektedir. (Resim-17) Eifel Kulesi,
1889’da yılında inşa edilen Paris’teki Eyfel Kulesi Maurice Koechlin ve Émile Nouguier adlı
iki mühendis tarafından tasarlandı. Fransız Devrimi’nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde
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gerçekleştirilen 1889 Dünya Fuarı’nın giriş kapısı olarak yapılan kule, Gustave Eiffel
tarafından inşa ettirildi.

Resim -17 Eiffel Kulesi. Paris

Eiffel kulesi inşaat mühendisliğinde bir devrimi ilan etmekle beraber belli derecede,
mimari projelendirmede de yeniliklerin habercisi olmuştur. Kulenin iç mekânı, yaşamsal
kavramı olmasa da mimari özelliği de taşıyarak mimari ve anıt tadını iç içe vermiştir.
Gerçek heykelimsi binaları veya mimarisel heykelleri 19. Yüzyıl döneminden sonra
gelecek olan akımlar ve gelişimler ışığında oluştuklarını görmekteyiz. Buna katkı sağlayan yeni
tasarımlar, fikirler ve endüstri sürece katkıda bulunmuştur.
Endüstri Devrimi ve 19.y.y sonu -20. yüzyıl başlarında görülen dünyadaki hızlı yenilikler
tüm yaşam pratiklerini değişime dönüştürürken, insanlığın bilgi ve bilincinde de değişimler
yaratmıştır. Bu durum, kent olgusunu değişime zorlarken mimariyi, bilim ve felsefedeki soyut
düşünce de etkilemiştir. Dolayısıyla her iki alanı da etkisi altına alan bu değişimin sanat ve
mimarlığı yakınlaştırması kaçınılmaz olmuştur. Bu dalganın etkisi ile 20. yüzyıl başından
itibaren ortaya çıkan akımların içinde hem plastik sanatları hem de mimariyi etkileyen Kübizm
20.yüzyılın en radikal akımlarından biridir. 6 Yukarıdaki alıntıdan da anlaşıldığına göre 19. ve
20. Yüzyıllarda hızlı değişim, sanat alanında da etkili olmuştur. Hatta bu sürece katkıda da
bulunmuştur. Sanayinin gelişmesi hayatı hızlandırdığı gibi akımları da hızlandırmıştır. Birbirini
takip eden sanat akımları plastik sanatlar alanında büyük bir değişime girmiştir. Mimarlıkta
plastik sanatlar alanına dâhil olduğundan dolayı bu alanda ki değişimler ve değişiklikler
kaçınılmaz olmuştur. Kübizm, Fütürizm,
Bauhaus ekolü,
Konstrüktivizmin ve
Dekonstrüktivist akım ve dönemlerin katkısı büyüktür. Özellikle Frank Gehry ile özdeşleşmiş
dekonstrüktivist mimarinin öncü tasarımlarından biri olan Guggenheim Bilbao Müzesi aynı
zamanda kübizmi de içinde yaşatmaktadır. Heykelimsi binalara etki eden yukarıda bahsi geçen
akımlardan da kısaca bahsetmek gerekirse;
Kübizm: Mimari tarihine damgasını vuran hareketlerden biri olan kübist akım 20.
yüzyılın başlarında Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından başlatıldı. Başlangıçta bir sanat
akımı olan kübizm, zaman içinde tasarım ve mimaride de uygulanmaya başlanan bir yaklaşım
halini aldı. Tıpkı modernizm de olduğu gibi, temel çıkış noktası mevcut tarz ve yaklaşımları
reddedip tamamıyla yeni bir akım yaratmaktır. Kübizm akımının mimariye dönüşünü ve ilk
6

Nevzat Atalay, Mekânı Temel Alan Mimari İle Kütleyi Esas Alan Heykel Sanatının Etkileşimi, idil, 2019, cilt /
volume 8, sayı / issue 55, s.360.
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örneklerini Bohemya Krallığında görüyoruz. 19. yüzyılın sonunda Bohemya Krallığı,
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içinde bağımsız bir eyalet haline gelince Çekler, kendi
ulusal kimliklerini yansıtan bir kültür oluşturmaya yöneldiler. Çekler bu alanda en çok eser
bırakan toplumdur. 20.yüzyılın ilk yirmi yılında edebiyat, tiyatro, müzik ve güzel sanatlarda,
klasik akademik kuralların dışına çıkan örnekler ürettiler. Çek sanatçılar, kübizmi kendilerine
göre yorumladılar. Bohumil Kubišta, Emil Filla, Vincen Beneš, Antonín Procházka ve Josef
Čapek, figürlerin ve formların farklı geometrik açılardan görünüşlerini üst üste bindirerek resim
yaptılar. Heykeltıraş Otto Gutfreund ise uzamsal mekân ile hareketin dinamizmini bir araya
getiren heykeller üretmiştir. Kübizm, 1911’de mimarlar, ressamlar, heykeltıraşlar, yazarlar ve
müzisyenler tarafından kurulan Güzel Sanatlar Topluluğu’nun resmi programı olarak
benimsendi. Mimar Pavel Janák, 1911’de yazdığı bir yazıyla kübist mimarinin tanımını yaptı.
Mimari yapıları birer sanat eseri olarak gören Çek mimarlar, bina cephelerinde, pencerelerde
ve bina girişlerinde kübizmi yansıtan detayları açıkça uyguladılar 7. Bunun yanında iç
dekorasyon ve mobilyaya malzemelerinde de aynı etkiyi göstermişlerdir. (Resim 18-19-20)

Resim18: Kara Meryem Evi – Prag. Resim18: Adria Palace - Prag, Çek Cum.

Resim 20: Kübist. Mobilya

Heykelimsi mimari yapı özelliğinin ayak seslerini duyduğumuz bu yapılarda, kübizmin
biçim ve formunu yakaladıkları ortadadır.
Fütürizm: 20. yüzyılın başında ortaya çıkan Fütürist akım, edebiyattan görsel sanatlara
ve tasarıma kadar birçok alanı etkileyen, değiştiren önemli bir akımdır. Fütürist akım öncesinde
mimari tasarımlar yalın çizgilere sahipti, kare veya dikdörtgen şeklindedir. Fütürizm ise
yapılarda benzersiz açıları, oval hatları, keskin kenarları, üçgenleri ve kubbe formlu yapıları
mimari hayata dahil etmiştir. Yaşadığımız dönem itibari ile de günlük hayatımızda sıkça
karşılaştığımız bu kavram, sanatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Fütürist mimarinin temel
özellikleri arasında tasarımın akışı ve hareketi gösterilir. Yapısal unsurlarını çevreden alan bu
anlayış, hareketli formları ile yapıların sürekliliğini sağlayan bir ifadeyi vurgular. Teknolojik
gelişmeleri sahiplenen bu akım; cam asansörleri, metal bileşenleri ve mekanik ögeleri de estetik
bir biçimde kullanır. Fütüristtik mimari yapıları, akımdan daha geç dönemlerde karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle XX. Yüzyılın ikinci yarısından sonra uygulama alanlarına girmiştir. İlk
örneklerinden André Waterkeyn (d. 1917 - ö. 2005- Londra doğumlu Belçikalı mühendis)
tarafından 1958 yılında Belçika’da yapılan Atomium yapısıdır. (Resim-21)

7

Prague-Old Town, Czech Republic. Ovocný trh 587/14, House of the Black Madonna. 38661 / 1-314.
16

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Resim-21: Atomium Belçika, 1958’de Expo 58 fuarı için yapılmış 102 metredir.

Tabi ki fütürizm akımından etkilenen birçok yapı mevcuttur ancak bunların hepsine yer
vermek mümkün olmadığından bu örneği aldık. Teknoloji geliştikçe yapı tasarımları da
değişmektedir. Malzemenin kullanımı ve çeşitliği mimari tasarımları ve yapıtları değişikliğe
sürüklemiştir. Heykelimsi binaları başka akımlar görüşler ve birçok yenilikler etkilemiştir.
Bauhaus Ekolü: Yaşamını 1919 -1933 yılları arasında sürdürmüş ünlü Alman sanat
okulu. Modern sanat ve mimarlığın oluşumuna katkıda bulunmuş en önemli eğitim
kurumlarıdır. 1919’da Walter Gropius (1883-1969) Weimer kentinde bulunan iki sanat
okulunun yöneticiliğine davet edilmiştir. Tasarım ve uygulamalı sanatlar alanında öğretim
veren bu iki okulu birleştirip “Bauhaus”adıyla yeniden örgütleyen Gropius, böylelikle modern
çağın sanat ve mimarlık açısından en devrimci girişimlerinden birini başlatmıştır. 8 Bauhaus
ekolüne ait ilk bina Barselona Pavyonu veya Alman Pavyonu da denilen, İspanya'nın Barselona
kentinde bulunan bir sergi binasıdır. Ludwig Mies van der Rohe ve Lilly Reich tarafından
tasarlanmış olup ilk olarak 1929 Uluslararası Fuarı için Alman Pavyonu olarak inşa edilmiştir.
Yatay geometrik bir yapıya sahip olan bina, 1960’lardan sonra gördüğümüz yatay açık alan ve
çevre düzenlemelerini andırması bakımında önemli bir yapıttır. Sade anlatımlı ve işlevsel bir
yapı şeklidir. Özellikle 1960’lardan sonra gelişen kavramsal arazi sanatıın (Land Art) biçimsel
tadını da yaşatmaktadır (Resim-22-23)

Resim-21 Barselona(Alman) Pavyonu 1929, Barselona

Resim-22 Detay

Konstrüktvizm: 1914'te Rusya'da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Resim, heykel ve
mimari alanlarında egemen olmuş, genelde çağdaş malzemeleri kullanan ve geometrik
kompozisyon anlayışını benimseyen bir tutumdur. Ekim Devrimi'yle beliren Konstrüktvizm,
geçmişle tüm bağlarını koparmış, endüstriyel malzeme ve teknikleri yücelten bir biçimlendirme
8

Metin Sözen-Uğur Tanyeli, Sanat Terimler ve Kavramlar Sözlüğü, İstanbul, 1994, s.37
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çabası içinde olmuştur. Vladimir Tatlin'in önderliğinde ilk olarak mimarlıkta ortaya çıkmışsa
da bu alanda tasarımdan öteye gidememiştir, hiçbir uygulanmış örneğine sahip olmamıştır.
Fakat Pravda gazetesinin yönetim merkezi için tasarlanan yapı başta olmak üzere, çoğu
konstrüktvist tasarımlar Modern Mimarlığın gelişiminde etki yapmışlardır. Genelde bu
dönemde plan ve projeden öteye gidemeyen bu görüş ve akım Vilademir Tatlinin Kulesi dışında
somut bir mimari sert ve aynı zamanda anıtsal yapı örneğine rastlamıyoruz. (Resim-23)

Resim – 23 Vilademir Tatlin, Tatlin Anıtı. 1919, Rusya.

Mimari ve heykel disiplinlerini birbirine yaklaştıran faktörlerden ilk incelenmesi gereken
kavram, mekân kavramıdır. Modern mimarinin heykel ile kesişmeye başladığı nokta biçimdir.
Biçim somut sanatlarda belli bir temanın plastik olarak görselleşmesidir. 9 Mekân bir yapıtı
gösteren en büyük unsurlardan biridir. Bu bakımdan mekân seçimi çevre şartları göz önünde
tutularak iyi seçilmelidir. Sosyolojik, kültürel ve ekonomik olarak plan tasarım ve uygulama bu
şekliyle düşünülmelidir. Aslında konstrüktizm mimari ve heykelin bütünlüğünü ortaya koyma
çabalarını Tatlin’de görüyoruz. Tatlin’in bu çalışması Babil kulesinden etkilendiği de
bilinmektedir.
Le Corbusier : Le Corbusier olarak tanınan Charles-Edouard Jeanneret (1887 - 1965)
İsviçre asıllı Fransız mimar. Modernizme ve uluslararası tarza yaptığı katkılar ile tanınmıştır.
Başlıca Avrupa'da, Hindistan'da ve Rusya'da oldukça mühim binalar inşa etti. Aynı zamanda;
şehir plancısı, ressam, heykeltıraş, yazar ve modern mobilya tasarımcısıdır. Süslemeci tarzdan
uzaklaşıp daha yalın ve işlevsel tasarımları savunmuştur. Tasarımlarına bu açıdan bakan
Corbusier, uygulamalarını bu yönde gerçekleştirmiştir. Birleşmiş milletler binasını da
tasarımını yapan sanatçı ve mimar 20. Yüzyıl mimarlık sanatında öncü olmuştur. (Resim 24-)

Resim 24 Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, Fransa, 1929 Resim 25

9

Sanaz Pournaderi, XX. Yüzyıl Sonrası Mimari Heykel İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2018, s.51-52.
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Eklektisizm: Eklektisizm (Yun. eklektos, “seçilmiş“) Mimaride eklektizm, farklı felsefî
veya sanat sistemlerinden alınan unsurların yeni bir sistem içinde yeniden kullanılmasıdır.
Sanattaki farklı çağ ve üsluplardan seçilip devşirilen unsurların yeni bir tasarım, ürün ya da
düşünce akımı oluşturmak için ele alınması olgusunu ifade eder.10 En güzel örneklerinden biri
Macaristan’ının Budapeşte şehrinde Güzel Sanatlar Müzesini görmekteyiz. Neoklasik tarzda
olmasına karşılık en güzel Eklektik yapı örneklerinden biridir. (Resim 24)

Resim- 24: Budapeşte Güzel Sanatlar Müzesi - Macaristan

XX. yüzyılın ikinci yarısına gelene kadar mimari yapılara baktığımız da yapılar genel
anlamıyla heykel tadını vermese de bulundukları dönemde ve öncesine nazaran daha değişik
daha yeni biçimsel bina yapıtlarını görmekteyiz. Teknolojinin gelişimi ve malzeme
çeşitliliğinin artmasının mimari yapılarda biçim form değiştirmeye başlamıştır. Verilen biçim
ve formlarda artık bilinen statik geometrik biçimlemelerin dışına çıkılmıştır. Sert yatay dikey
çizgilerin yanına oval biçimlemelerde gelmiştir. Oval biçimlemeler ve derinlikler verilmeye
başladıktan sonra heykel de ki biçim form, ışık-gölge, plastik yapı, yata-dikeylikler, doku ve
çizgilerin oluşumu heykelimsi binaları ortaya çıkarmaktadır Jorn Utzon, Sydney Opera Binası
ve Kenzo Tange, Tokyo Stadyum ve Spor Salonu yine Hindistan’da Lotous, Brezilya’daki
Katedral gibi örnekler verebiliriz. (Resim-25-26)

Resim-23, Sydney Opera Binası, Avustralya. Resim-25 Tokyo Stadyumu ve Spor Salonu- Japonya

10

https://www.ansiklodedi.com/cwiki/wiki/Eklektisizm
19

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Yine aynı dönemlerde Sovyet Rusya’sında başlayan brütalizmin etkisiyle beton binaların
heykel tadında yapılan binalar çok yaygın olmasa da kendi etkisini hissettirmiştir. (Resim-27)

Resim - 27 Sanatoryum binası İgor Vasilevski 1986 Ukrayna

Bürütalizm, mimari yapı stili yaşarken dünyanın diğer yerlerinde hızlı bir şekilde heykel
tadı veren yapılar kendilerini göstermeye başlamıştır. Gerçek anlamda ilklerden biri olan
heykelimsi binaların uygulayıcılarının başında Kanadalı Mimar Frenk Gehry’nin (1929 - ..)
tasarım ve uygulamaları gelmektedir. Çağımızın en önemli mimarlarından bir olan Frenk
Gehry, aynı zaman da Dekonstrüktivizmin öncü uygulayıcılarından biridir İspanya’nın Bilbao
kentine yapmış olduğu müze, bu yapıtların başında gelmektedir. Mimari yapıda çok ses getiren
bu yapıt tam anlamıyla heykeli andırmaktadır. Derinlik, ışık - gölge plastik yapı unsurları ve
kütlesiyle ile bir heykel anıtı gibi durmaktadır. Yine aynı tarza yakın Walt Disney Konser
Salonu, Los Angeles, Kaliforniya’daki yapı Guggenheim müzesini andırmaktadır. (Resim-2728) Mimarın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın birçok ülkesinde eserleri de mevcuttur.

Resim-27: Frenk Gehry Guggenheim Müz. İspanya 1997.

Resim -28: Walt Disney Konser Salonu Kaliforniye ABD

Tabi XX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok örneğini gördüğümüz heykelimsi
mimarı yapıları dünyanın diğer kıtalarında ve ülkelerinde görmekteyiz bunlardan birkaç
tanesini sıralamak gerekirse yine Brezilyalı Mimar Oscar Niemeyer (1907-2012) (Resim -29),
İsveçli Mimar Gert Wingårdh (1951-..) (Resim -30), Norveç’te bulunan A-Lab mimarlık
firması (Resim -31), ve Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid (1950-2016) (Resim 32-33)
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Resim -29: Oscar Niemeyer Kültür Merkezi 2002 ve 2011 de bittiği bilinmektedir.Brezilya

Resim – 30: Emporia Biası 2012, Hyllie Boulevard, Malmö, İsveç

Resim – 31: Norveç A-Lab Tasarım Şirketi, Statoil’in ofis binası Norveç

Resim -32: Zaha Hadid Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Baku Azerbaycan 2007
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Resim 33: Zaha Hadid, Riverside Müzesi 2011, Glasgow, İskoçya

Mimar - Heykeltıraş İşbirliği: Arata İsozaki ve Anish Kapoor, “Ark Nova” adlı
çalışmayı, Japon Mimar Arata İsozaki, heykeltraş Anish Kapoor ile birlikte, küre görünümlü
strüktürü tasarlamak için iş birliği yapmıştır. “Ark Nova” adlı çalışma, Anish Kapoor’un
Paris’te sergilenen “Laviathan”ından esinlenilerek tasarlanmış ve o eserde kullanılan malzeme
ve teknikle imal edilmiştir. Salon 500 kişi kapasiteli olacak biçimde tasarlanmış, değişik sahne
sanatlarının sergilenebileceği bir mekân olarak düşünülmüştür11 (Resim 34).

Resim 34: Anish Kapoor, Ark Nova Paris, Fransa, 2011.

Japonya’daki depremin ardından tsunaminin getirmiş olduğu felaketten sonra Mimar
İsozaki ve Heykeltıraş Kapoor tasarımları önce Jaonyada ardından Avrupada çeşitli şehirlerinde
faaliyetlerde kullanmışlardır. Çalışmanın bir başka özelliği de mobil olmasıdır. Tam bir heykel
formatında olan çalışma mimari ve heykelin plastik kavramlarına içinde barındırarak bütünlüğü
oluşturmuştur. Renk bakımından Mor: Çin ve Güney Kore’de sevgini rengidir. Meksika’da
öfke ve kıskançlık, Japonya’da günah ve korkuyu temsil etmektedir. Mor, Çin’de pahalı olarak
da kabul edilmektedir12. Ayrıca bazı kaynaklarda; empati, kontrollü duygular, asaletin rengidir.
Lüks hayat, zenginlik ve zarafeti simgeler. Aynı zamanda romantizmin, duygusallığın ve
tutkunun rengidir. Bazı durumlarda mor rengi, gösterişli havasından dolayı dekorasyon ve
formlarda kullanılmıştır.
Geleneksel perspektif kurallarını kullanmadan, doğayı değil, kavramsal bir yorumu
önceleyen kübist yaklaşım, resim yüzeyinde üç boyutluluk yanılsaması yerine, resim yüzeyinin
iki boyutluluğunu vurgulayan, bir nesneyi çeşitli açılardan gösterme ve böylece dördüncü bir
boyut elde etme anlayışını geliştirmiştir. Bu anlayışı heykele uyarlayan Alexander Archipenko
ve Henri Laurens atık malzeme, ahşap ve metal malzemeler kullanarak üç boyutlu kübizm
ortaya koymuşlardır (Antmen,2013:45). Kübizm, heykele dünyanın değişim hızına uygun bir
11

Sanaz Pournaderi, XX. Yüzyıl Sonrası Mimari Heykel İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2018, s.123.
Deniz ÖZER, Toplumsal Düzenin Olumasında Renk Ve İletişimi, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012, s. 275.
12
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dinamizm kazandırmıştır. Soyut ve Öz’e ilişkin düşünceleri somut ve yalın geometrilerle ifade
etme, farklı geometrik biçimleri birlikte kullanma, asimetri, şeffaflık, hacimsel iç içe geçmeler
ve yapının algılanışında zaman boyutunun önem kazanması gibi öz’ e dair anlayış değişikliği
modern mimariyi de etkilemiştir13
Yukarıdaki alıntıdan da anladığımız gibi 20. Yüzyılda sanatta, gelenekselci perspektif
anlayışın yıkılması veya farklı açılardan bakılmasıyla nesneleri farklı boyutlarıyla gösterme
çabaları ve aktarımları plastik sanatlarda olduğu gibi mimari alanda da göstermeye başlamıştır.
Rönesans’la birlikte pozitif bilimin başlaması ve gelişmesi süreci hızlandırdığı gibi binaların
statik yapı şekillerinden biçimsel özelliğine kadar değişimi gözle görülür bir şekilde
değişmiştir. Özellikle sanayi devriminin getirmiş olduğu değişim ve gelişimin yanında tasarım
ve hayal gücünün birleşimi olağan üstü bina yapımlarını da getirmiştir. Beton, çelik, cam
malzemelerinin yanında mekanik güç bu sürecin en temel elemanlarını oluşturmaktadır. Bu
elemanlara katkıları sınırları zorlayan tasarımlar, hem görsel hem de işlevsel anlamda
heykelimsi veya heykelsi binaları ve mimarı yapıları meydana getirmiştir. Kullanım amacı
yanında göze hitap etmeleri de bir o kadar yapılara renk katmaktadır. Mimari eserlerin simetri
olguların kırılıp asimetrik ve derinlik (Işık-gölge) verilmesi çağdaş heykelin plastik değerlerini
vermesi heykelsi bir olgudur.
Uygarlıkların ilk betimlemelerinden 19. Yüzyıla kadar, mimari eserlerin heykelle iç içe
oluşu genel itibari ile ikili bir enstantane oluşturmuştur. 20. Yüzyıldan itibaren mimari yapıların
heykele dönüşmesi heykel ve mimari sanatın kaynaştığı bir bütünlük sağladığı görülmektedir.
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Refaiye (Erzincan) Cengerli Köyü Kilimlerinde Kullanılan Motif ve
Kompozisyon Özellikleri
Aslıhan TURAN*

1. Giriş
Erzincan ilinin 71 km kuzeybatısında yer alan Refahiye ilçesi, Doğu Anadolu’yu ve Orta
Anadolu’yu birbirine bağlayan ve kavşak görevi gören bir konumda bulunmaktadır (T.C.
Refahiye Kaymakamlığı, 2021). Refahiye konumu, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ile önemli
bir bölge olup, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır (Özyiğit, 2019:11).
Araştırma konusu olarak seçilen Cengerli, Erzincan iline bağlı Refahiye ilçesinin bir köyüdür
(Fotoğraf 1). Cengerli köyü, Refahiye ilçe merkezine 20 km uzaklıkta olup, Doğu Anadolu
Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır (Wikipedia, 2021).
Köyün Horasan’dan gelen Türkmenler tarafından kurulduğu söylenir. Köy halkı savaş
dönemlerinde orduya sürekli asker gönderdiği için köye cenk-erli dendiği rivayet edilir
(Karakaya, 1998:122). Cengerli köyünde yaşayan Türkmen oymağı, Cenger’in oğlu Kırım
Kethüda yönetimindeyken, bu oymak adını, oymağın başındaki beyin babasından almıştır.
Cenger adı, Göktürklerde de sıkça kullanılmıştır (Özdemir,2007:206). Anlam olarak zafer
kazanmış, üstünlük sağlamış, üstün anlamına gelmektedir (Gumilöv, 1999:171).

Fotoğraf 1. Cengerli Köyünden Görünüm

Refahiye ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi arasında doğal bir köprü
görevi gören (Erinç,1953:30) ve civarındaki köylerde zengin bir kültürel mirası sunmaktadır.
Bu kültürel mirasın önemli kolunu da zengin çeşitliliği ile düz dokuma yaygılar arasında en
tanınmış olan kilimler oluşturmaktadır. Bu dokumalar zengin motif, renk ve desen anlayışı ile
Cengerli köyü kültürünün özgün ve geleneksel yaşam biçiminin yansıtıldığı örneklerden biridir.
Dokumacılık bu yörede çok eskilerden beri yapılmaktadır. 1914 yılından önce Cengerli
köyünde yaşayan bir ailenin lakabı Cüllegül (Cülleh gil Cullah gil) denilmesi, Cengerli köyünde
dokumacılığın eskilere dayandığını göstermektedir. ‘Cullah’ kaba bez dokuyan anlamına
gelmektedir (İnalcık, 1996:279). Ayrıca Şahin ve Yurdagül, 1970’li yıllara kadar Cengerli
köyünün dışında Refahiye ilçesine bağlı diğer köylerde kilim dokumacılığın yapılmadığını
ifade etmişlerdir. Aynı zamanda bu köyden kız almanın da çok makbul olduğunu Cengerli
köyünden başka bir köye gelin gitmesi durumunda, gittiği yerdeki insanlara da kilim dokumayı
öğrettiği bilgisini vermiştir (F. Yurdagül ve Ş. Yurdagül, 2021).
*
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Bölgede hayvancılık, yöre halkının önemli bir geçim kaynağı olması sebebi ile (Özdemir,
2002:177) eski dokumalarda yün ve keçi kılı kullanılmaktaydı. Artık yörede keçi
yetiştirilmemesinden dolayı keçi kılından dokumalar yapılmamaktadır. Daha çok koyun yünü
tercih edilmiştir. Önceleri kilim dokumalarda kullanılan yün iplik geleneksel yöntemle
üretilirdi. Günümüzde çözgüde ve atkıda pamuk iplik kullanılmaktadır. Pamuk, yüksek
dayanıklılığı ve kolay temin edilebilir olması nedeniyle çözgüde çok tercih edilen bir malzeme
olmuştur.
Türkler yaşamları boyunca yaşadıkları yerlere sanatı da beraberinde getirmiş olup,
bulundukları yerlerin sanatlarından da etkilenmişlerdir. Ayrıca kendi sanat anlayışı ile
harmanlamış, geleneksel süslemeye katkıda bulunmuş ve farklı üslupların ortaya çıkmasına
sebep olmuşlardır (Akpınarlı ve ark., 2002:21). Süsleme sanatının dönemlere, milletlere göre
en belirgin ortak özellikler ise motiflerdir. XV. XVI. yy.lar süsleme sanatlarımızın her alanda
zirveye ulaştığı bir dönem olmuş ve bununla beraber süsleme motiflerimizde de büyük bir
çeşitlilik görülmüştür (Akpınarlı, 2000:90). Motifler, kültür ve sanat alanında toplumların
gelenek ve görenek, duygu, düşünce ve inançlarının ifadesi olmuşlardır (Akpınarlı ve ark.,
2002:21). Araştırmaya konu olan Erzincan ili Refahiye ilçesine bağlı Cengerli köyü kilimleri
de halkı için kendine has motiflerini dokuduğu önemli bir kullanım eşyasıdır.
Cengerli köyü kilimlerinde kullanılan yöreye özgü motifler birçok yörede kullanılan
kilim motifleriyle benzer özellikler sunmaktadır. Buda kültürlerin birbirlerinden
etkilenmesinden kaynaklanmıştır. Bu yörenin kilimlerinde kullanılan motifleri
incelediğimizde, geometrik (üçgen, kare, verev çizgi v.b.) ve bitkisel motifler (çiçek, yaprak,
v.b.) kullanılmaktadır. Bitkisel motif olarak yalnızca bölgede nakış veya kanaviçe olarak
isimlendirilen, dallar üzerine yerleştirilmiş çiçek motifi hâkimdir. Araştırmada yörede bazı
motifler ifade ettikleri varlıkların adları verildiği gibi (tarak, hızar dişi vb.), motifleri
uygulayanların adları (Hacer/Hecer, Gülbeyaz vb.) veya motiflerin örnek alındıkları yerlerin
adları (cami, hükümet vb.) ile adlandırıldıkları tespit edilmiştir.
Cengerli köyünde farklı motifler tespit edilmiş olup, bu motifler yan yana, üst üste, verev,
diyagonal ve bütün yüzeye yaygın olarak yerleştirilmiştir. Dokumanın üzerinde genellikle
birden çok motif kullanılmıştır. Cengerli köyünde tespit edilen kilimlerde en çok kullanılan ve
yörede verilen isimlere göre kullanılan motifler olarak; kındik, perli kındik, gülbeyaz, tarak,
hızar dişi, güneş, kanaviçe, hacer, hükümet, mihrap, yarım mihrap, içli cami, sulu cami,
çengel/çakmak, boncuk, hamaylı/muska, avrat boşayan vs. motifleri kaydedebiliriz.
Motif kendi duygu ve düşüncelerimizi ifade etme çabası olarak, dokumalarda önemli bir
yere sahiptir. Ayrıca motifler tekrara elverişli oldukları için kompozisyonu oluşturan ögelerdir
(Ertürk, 2012:435). Cengerli köyünde düz ve ilikli dokuma tekniği ile dokunan farklı özellikte
motif ve kompozisyon uyguladıkları kilim dokumaları mevcuttur. Kompozisyon açısından
incelendiğinde dikey eksenli düzenlenmiş türler, madalyonlu türler (dörtgen ve altıgen
madalyon) ve dikey eksen boyunca yatay şeritlere bölünmüş türleri tespit edilmiştir.
Günümüzde Erzincan ilinde bazı kurum ve kuruluşlarının açtığı dokuma atölyelerinde
azda olsa kilim dokuma yapılmaktadır. Ancak bu dokumalarda yöreye özgü motif ve renkler
göz önünde bulundurulmadan dokumalar yapılmaktadır. Böylece Cengerli kilimlerin motif,
renk, kompozisyon, kalite gibi özellikleri giderek bozulmaktadır.
Bu araştırmada giderek bozulmalara uğrayıp yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan
zengin kültürel mirasın kalabilen son örneklerinin belgelenmesi, motif ve kompozisyon
özelliklerinin incelenerek sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak amaçlanmıştır.
2021 yılında alan araştırması yapılan Erzincan ili Refahiye ilçesine bağlı Cengerli
köyünde eskiden dokunmuş ve günümüze ulaşmış kilim ürünlerinden 16 ürün tespit edilmiştir.
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Tespit edilen kilimlerin motif ve kompozisyon özellikleri hakkında bilgi edinmek üzere 6 adet
kilim örneği üzerinde inceleme yapılmıştır. Kilim örnekleri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar
aşağıda sunulmuştur.
2. Cengerli Köyü Kilim Örneklerinde Kullanılan Motif ve Kompozisyon Özellikleri
2.1. Örnek-1 Dikey Eksenli Türler

Fotoğraf No: 1 Dikey Eksenli Kilim

Motif No: 1 Motif No: 2 Motif No: 3 Motif No: 4
Güneş
Vazo
Ying-Yang Nazar/Muska

Motif No: 7
Sulu Cami

Motif No: 8
Çengel/Çakmak

Motif No: 11
Nakış /Kanaviçe

Motif No: 5 Motif No: 6
Perli Kındik
Kındik

Motif No: 9
Hacer/Hecer

Motif No: 10
Suyolu/Kıyı

Motif No: 12
Hızar Dişi

Dikdörtgen forma sahip dikey eksenli kilim, Cengerli köyüne ait olup, kırmızı, beyaz,
siyah, yeşil, sarı, açık mavi, turuncu, pembe ve yeşil renkler kullanılmıştır. İlikli kilim
tekniğinde dokunmuş olup, geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiştir. Çözgüsü keçi kılı ve
atkısı yündür. Doğal boya ile boyanmıştır (Fotoğraf no:1).
Dokumanın orta sahasının zemin rengi kırmızı olup, merkezi dikey eksen boyunca beş
adet altıgen yan yana yerleştirilmiştir. Altıgenlerin merkezine güneş motifi (Motif no:1) ve
çevresi vazo, ying-yang, muska/nazar, perli kındik, kındik, sulu cami/Fetime hanım,
çengel/çakmak ve hacer/hecer motifleri (Motif no:2,3,4,5,6,7,8,9) yerleştirilmiş olup,
dokunduğu tarih 9.4.1966 olarak belirtilmiştir. Orta sahanın yalnızca uzun tarafı suyolu motifi
ile (Motif çizim no:10), kısa kanar ise düz bir çizgi ile çevrilmiştir. Bölgede suyolu motifine
“kıyı” ismi verilmektedir. Dokumanın bir geniş bordürü vardır. Geniş bordür, siyah zemin
üzerinde kırmızı ve beyaz renklerde çiçek motifi bir dal üzerine yerleştirilerek birbirini takip
etmiştir. Bölgede bu motif nakış /kanaviçe motifi (Motif çizim no:11) olarak
27

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

adlandırılmaktadır. Geniş bordürün uzun kenarı hızar dişi motifi (Motif çizim no:12) ile
süslenmiştir. Dokumanın kısa kenarları saçakla tamamlanmıştır. Fakat dokumanın bittiği kısa
kenarı ise, yassı ve geniş bir görünüşü olan saçak türü görülmektedir. Bu saçak örgüsü sağdansola ya da soldan sağa doğru yapılmaktadır. Kesilen çözgü iplikleri, sırasıyla çift çift ya da daha
fazla sayıda çözgü teli gruplanarak yanındaki çözgüleri dolayarak (sararak) devam etmektedir.
Yörede en çok görülen saçak tipleri arasındadır ve dokumanın sökülmemesi için
uygulanmaktadır.
2.2. Örnek-2 Madalyonlu Türler

Fotoğraf No: 2 Madalyonlu Kilim

Motif No: 13
Bereket

Motif No: 14
Kındik

Motif No: 15
Dal

Motif No: 16
Yıldız

Motif No: 17
Hızar Dişi

Dikdörtgen forma sahip dokuma Cengerli köyüne aittir. Geometrik ve bitkisel motifler
kullanılmıştır. Siyah, beyaz, mor, bordo, turuncu, pembe, yeşil, krem, mavi renkler hakim olup,
çözgüsü keçi kılı ve atkısı yündür. Doğal ve suni boya birlikte kullanılmıştır (Fotoğraf no:2).
Dikdörtgen şekilli kilimin orta zemin rengi bordo olup dikey eksen boyunca sekiz köşeli
madalyon, içerisine bereket motifi (Motif no:13) yerleştirilmiştir. Bereket motifinin merkezinde
güneş motifi (Motif no:2) ve çevresinde kındik motifi (Motif no:14) bulunmaktadır. Ayrıca
madalyonlar zeminin köşelerinde, çeyrek ve simetrik olarak dal motifi (Motif no:15)
kullanılmıştır. İçerisinde yıldız motifi (Motif no:16) bulunmaktadır. Orta sahayı geniş
bordürden ayıran yalnızca uzun tarafı hızar dişi motifi (Motif no:17) ile tamamlanmıştır.
Dokumanın yalnızca bir geniş bordürü bulunmaktadır. Geniş bordürün zemini siyah renk olup
yeşil, kırmızı ve beyaz renklerde nakış/kanaviçe motifi (Motif no:11) ile bezenmiştir.
Dokumanın yalnızca tek kısa kenarı saçaklarla tamamlanmıştır.
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2.2.1. Örnek-3 Altıgen Madalyonlu Kilim

Fotoğraf No: 3 Altıgen Madalyonlu Kilim

Motif No: 18
Mihrap

Motif No: 19
Bereket

Motif No: 20
Hamaylı/ Muska

Motif No: 21
Hacer/Hecer

Dikdörtgen forma sahip dokuma Cengerli köyü, Cengerli caminde tespit edilmiştir. Cami
hocasının vermiş olduğu bilgiye göre yaklaşık 35-40 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Kilim
157x300 cm ölçülerde atkı ipliğinde yün, çözgü ipliğinde pamuk kullanılmıştır (Fotoğraf no:3).
Geometrik motifler hâkim olup, siyah, beyaz, açık mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, pembe,
lacivert, sarı, pembe, turuncu renkler kullanılmıştır. Doğal boya kullanılmıştır. İlikli kilim
tekniğinde dokunmuştur. Cengerli köyünde bu kompozisyon türü oldukça yaygındır.
Kilimin orta sahasının zemin rengi siyah olup, merkezi dikey eksen boyunca yörede
‘mihrap’ adı verilen altıgen madalyon yerleştirilmiştir (Motif no:18). Mihrabın merkezinde ise
perli kındik motifi bulunmaktadır (Motif no:5). Cengerli camine bağış yapılan kilimin
zemininde dokuyan kişini adı ‘Meysun’ olarak verilmiştir. Orta sahanın köşeleri turuncu renkte
üçgen forma sahip bir alan ve bu alanın içerisi perli kındik, bereket ve hamaylı (muska/nazar)
motifleri (Motif no:5,19,20) ile bezenmiştir.
Orta sahanın yalnızca uzun tarafı suyolu/kıyı motifi (Motif no:10) ile kısa kanar düz bir
çizgi ile çevrilmiştir. Dokumanın yalnızca bir geniş bordürü vardır. Hızar dişi motifi (Motif
no:12) ile çevrilmiş geniş bordürün, zemin rengi siyah olup, art arda yerleştirilmiş hacer (hecer)
motifi (Motif no:21) bulunmaktadır. Dokumanın yalnızca tek tarafı saçakla, kısa kenarı ise
sumak tekniği ile tamamlanmıştır.
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2.2.2. Örnek-4 Dörtgen Madalyonlu Kilim

Fotoğraf No: 4 Dörtgen Madalyonlu Kilim

Motif No: 22
Mihrap

Motif No: 23
Hacer/Hecer

Dikdörtgen forma sahip dokuma Cengerli köyü, Cengerli caminde tespit edilmiştir.
Yaklaşık 20-25 yıllık olduğu tahmin edilen kilim 156x230 cm ölçülerde atkı ipliğinde yün,
çözgü ipliğinde pamuk kullanılmıştır (Fotoğraf no:4). Geometrik ve bitkisel motifler hâkim
olup, siyah, beyaz, pembe, sarı, açık mavi, turuncu, lacivert, açık pembe renkler hâkimdir.
Doğal boya kullanılmıştır. İlikli kilim tekniğinde dokunmuştur. Cengerli köyünde bu
kompozisyon türü oldukça yaygın olarak görülmektedir.
Kilimin orta sahasının zemin rengi pembe (gülkurusu) olup, merkezi dikey eksen boyunca
iç içe geçmiş çengel motifi (mihrap) ile dörtgen madalyonlu desen özelliği taşımaktadır (Motif
no:22). Mihrabın merkezinde ise perli kındik motifi bulunmaktadır (Motif no:5). Bu dörtgen
madalyonun dışında kalan boşluklarda düzenli bir şekilde, farklı renklerde hacer/hecer (Motif
no:23) ve perli kındik motifleri (Motif no:5) yerleştirilmiştir.
Orta sahanın yalnızca uzun tarafı hızar dişi motifi (Motif no:17) ile kısa kanar düz bir
çizgi ile çevrilmiştir. Dokumanın yalnızca bir geniş bordürü vardır. Hızar dişi motifi (Motif
no:12) ile çevrilmiş geniş bordürün, zemin rengi siyah olup, sarı ve açık pembe renklerde
nakış/kanaviçe motifi (Motif no:11) ile bezenmiştir. Dokumanın yalnızca tek tarafı saçakla,
kısa kenarı ise sumak tekniği ile tamamlanmıştır.
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2.3. Örnek-5 Dikey Eksen Boyunca Yatay Şeritlerle Bölünmüş Türler

Fotoğraf No: 5 Dikey Eksen Boyunca Yatay Şeritlerle Bölünmüş Kilim

Motif No: 24
Boncuk

Motif No: 25
Hükümet

Motif No: 28
Yarım Mihrap

Motif No: 26
Hacer/Hecer

Motif No: 27
Yaba

Motif No: 29
Motif No: 30
Hacer
Eli belinde/Böğründe

Motif No: 31 Motif No: 32
Bukağı
Tarak

Motif No: 33
Yaba

Dikdörtgen forma sahip dokuma Cengerli köyünde tespit edilmiştir. Yaklaşık 60 yıllık
olduğu tahmin edilen kilim 170x290 cm ölçülerde atkı ipliğinde yün, çözgü ipliğinde keçi kılı
kullanılmıştır (Fotoğraf no:5). Geometrik motifler hâkim olup, siyah, beyaz, kırmızı, turuncu,
mavi, sarı, yeşil, pembe, gri renkler kullanılmıştır. Doğal boya kullanılmıştır. İlikli kilim
tekniğinde dokunmuştur.
Kilimin orta sahası yatay düzlemde enine dar ve geniş şeritlerle bölünmüştür. Bu kısımlar
da her biri zeminin renk değişimi ve boncuk motifi (Motif no:24) aracılığı ile dikdörtgenlere
ayrılmıştır. Bu enine şeritlerin zeminine yörede “tahta” denilmektedir. Her bir geniş şeritlerin
arasına hacer, hükümet, hacer, yaba, yarım mihrap, mihrap, hacer, eli belinde/böğründe, bukağı,
motifleri (Motif no:23,25,26,27,28,22,29,30,31) yerleştirilmiştir. Dar şeritlerin arasına çakmak,
tarak ve yaba motifleri (Motif no:8,32,33) yan yana sıralanmıştır.
Kilimin orta sahası tarak motifi (Motif çizim no:32) ile geniş bordürden ayrılmıştır. Geniş
bordürün her iki uzun tarafı tarak motifi ile kısa kanar ise düz bir çizgi ile çevrilmiştir. Geniş
bordürün zemin rengi siyah olup, art arda yerleştirilmiş, farklı renklerde hacer motifi (Motif
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no:26) bulunmaktadır. Dokumanın yalnızca tek tarafı saçakla, kısa kenarı ise sumak tekniği ile
tamamlanmıştır.
2.4. Örnek-6 Dikey Eksen Boyunca Yatay Şeritlerle Bölünmüş Türler

Fotoğraf No: 6 Dikey Eksen Boyunca Yatay Şeritlerle Bölünmüş Kilim

Motif No: 34
Avrat Boşatan

Motif No: 35
Hacer

Motif No: 36
Kurtağzı

Dikdörtgen forma sahip dokuma Cengerli köyünde, Cengerli caminde tespit edilmiştir.
Yaklaşık 40-50 yıllık olduğu tahmin edilen kilim 168x320 cm ölçülerde atkı ipliğinde yün,
çözgü ipliğinde keçi kılı kullanılmıştır (Fotoğraf 6). Geometrik motifler hâkim olup, siyah,
beyaz, kırmızı, lacivert, sarı renkler kullanılmıştır. Doğal boya kullanılmıştır. İlikli kilim
tekniğinde dokunmuştur.
Kilimin orta sahası yatay düzlemde enine dar ve geniş şeritlerle bölünmüştür. Zemin rengi
kırmızı olan geniş şeritler, hacer ve kurt ağzı motifleri (Motif no:35,36) ile zemin rengi siyah
olan dar şeritler ise avrat boşatan motifi (Motif no:34) ile yan yana sıralanmıştır. Bordür
kullanılmamıştır.
3. Sonuç ve Öneriler
Anadolu coğrafyasının her yerinde olduğu gibi Erzincan ili Refahiye ilçesine bağlı
Cengerli köyünde de kilim dokumalarında kullanılan renk ve motifin bir dili, bir anlamı vardır.
Bu renkler, motifler ve kompozisyon özelliği ile zengin bir bezeme çeşidini sunmuştur. Ayrıca
yöre insanının fikirlerini ifade etmek için bir iletişim aracı olmuştur. Geçmişten günümüze
kadar gelmeyi başaran bu motifler geçmiş ile günümüz arasında önemli bir kültürel bağı da
temsil etmektedir.
Alan araştırmasında Cengerli köyünde tespit edilen kilimlerde motif ve kompozisyon
özellikleri çok zengin olduğu görülmüştür. Cengerli kilimlerinde kullanılan motiflerin süsleme
unsuru olarak kullanılmasının yanı sıra, dokumaları gerçekleştiren kişilerin duygu, düşünceleri,
yaşam biçimleri ve coğrafyası hakkında bize mesajlar vermektedir.
Yörede farklı motifler tespit edilmiştir. Bu motifler yan yana, üst üste, verev, diyagonal ve
bütün yüzeye yaygın olarak yerleştirilmiştir. Dokumanın üzerinde genellikle birden çok motif
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kullanılmıştır. Bu motifleri incelediğimizde geometrik ve bitkisel motifler kullanılmaktadır.
Bitkisel motif olarak yalnızca bölgede nakış/kanaviçe olarak isimlendirilen, dallar üzerine
yerleştirilmiş çiçek motifi hâkimdir. Ayrıca bazı motifler ifade ettikleri varlıkların adları
verildiği gibi (tarak, hızar dişi vb.), motifleri uygulayan kişilerin adları (Hacer/Hecer, Gülbeyaz
vb.) veya motiflerin örnek alındıkları yerlerin adları (cami, hükümet vb.) ile adlandırıldıkları
tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında Cengerli köyünde tespit edilen, 3 farklı kompozisyon özelliğine
sahip 6 kilim örneği incelenmiştir. Yapılan saha çalışması sonucunda, bu kilimlerde görülen
motiflerin çeşitliliği bakımından zengin bir uygulama alanına sahip olduğu ve tespit edilen
kilimlerde görülen motiflerin incelenmesi sonucunda, kındik, perli kındik, gülbeyaz, tarak,
hızar dişi, güneş, kanaviçe, hacer, hükümet, mihrap, yarım mihrap, içli cami, sulu cami,
çengel/çakmak, boncuk, hamaylı/muska, kurt ağzı ve avrat boşayan motiflerin kullanıldığı
gözlemlenmiştir.
Yörede düz ve ilikli dokuma tekniği ile dokunan farklı özellikte kilimler bulunmaktadır. Bu
kilimler kompozisyon açısından incelendiğinde dikey eksenli düzenlenmiş türler, madalyonlu
türler (dörtgen ve altıgen madalyon) ve dikey eksen boyunca yatay şeritlere bölünmüş türleri
tespit edilmiştir.
Cengerli kilimlerinin yalnızca tek kısa kenarı saçaklarla tamamlanmıştır. Diğer kısa
kenarı ise, farklı şekillerde tamamlanmıştır. Kesilen çözgü iplikleri, sırasıyla çift çift ya da daha
fazla sayıda çözgü teli gruplanarak yanındaki çözgüleri dolayarak (sararak) devam ettiği
gözlenmiştir. Dokumanın büyüklüğüne göre saçak kısımları geniş tutulmuştur.
Araştırmada Cengerli köyünde tespit edilen kilimlerin motif ve kompozisyon çeşitliliği
bakımından zengin bir uygulama alanına sahip olduğu görülmektedir. Fakat bu yörenin
kilimleri ile ilgili yayın yapılmamıştır. Bu nedenle bu ürünler belgelenerek koruma altına
alınması yeni kuşaklara tanıtılması hedeflenmektedir.
Sonuç olarak, bu araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmelerle; Erzincan belediyesi
meslek edindirme ve eğitim kursları (Ermek) ile birlikte bölgenin yerel değerlerinin tarihi
geçmişiyle birlikte ön plana çıkarılması ve kendine has özelliklerinin coğrafi işaretle
belgelendirilerek ekonomiye kazandırılması, ayrıca farklı kullanım alanlarına yönelik yeni
üretim ve tasarımlar yapılması ve bu ürünlere pazar sağlanması hedeflenmektedir.
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Geleneksel Türk İşlemelerinin Endüstriyel Nakış Makinelerinde İşlenmesi
Zeliha Piri 
1. Giriş
Bir topluma ait sanat eserlerinde kullanılan teknik, motif ve araç gereçler o toplumun
kültürünü tanımak açısından önemlidir. Kaynağı tarihin derinliklerine dayanan ve büyük kültür
varlıklarımızdan biri olan el işlemeciliği geleneksel el sanatlarımız arasında önemli bir yere
sahiptir. El işlemeciliği, geçmişten günümüze varlığını sürdürmüş, zaman içinde en güzel
örneklerini vermiştir.
Teknolojik gelişmeler, yaşamın her alanında olduğu gibi işlemelerde de etkisini
göstermektedir. Yoğun olarak çalışan, zamanı kısıtlı olan insanlara yapacakları işlerde zaman
kazandırmak, kolaylık sağlamak için çeşitli makineler üretilmiştir (Korkusuz,1971:2).
Bunlardan birisi de bilgisayarlı nakış makineleridir. Bilgisayarlı nakış makinelerinde bir ürünün
tasarlanmasından, desenin kumaşa işlenebilmesine kadar tüm işlemler oldukça
basitleştirilmektedir. Bilgisayarlardan desenin istenilen tekniğe uygun hale getirilmesi ve
işlenmesinde yararlanılmaktadır. Nakış makinesinde işlenen nakış desenlerini bir katalog
halinde düzenleyen, onları daha düzgün ve işlemeye elverişli hale getiren çeşitli bilgisayar
programları bulunmaktadır.
İşleme
İşleme; Pamuk ya da iplikten yapılmış, beyaz ya da renkli, kalın ya da ince kumaşlar
bazen de keçe ve deri üzerine; ipek, yün, keten, pamuk, metal v. b. gibi iplikler kullanılarak
elde veya makinede iğne veya tığ ile düz ve kabarık değişik iğne teknikleri yardımı ile yapılan
süslemelerdir (Köklü,2002:1).
Cumhuriyetten önce ev çarşı ve saray çevresinden yapılan işlemeler cumhuriyetten sonra
amatör ve profesyonel olarak ev çarşı dernek kooperatif ile okulların yanı sıra özel ve resmi
kurumların düzenlediği kurslar tarafından yapılmaktadır. Günümüzde geleneksel yollarla
yapılmakta olan işlemeler aynı zamanda milli eğitim bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim
programları kapsamında yer almaktadır.
Türk İşi: Türk işi deseni kumaşa çizilerek geçirilen, kendine özgü çeşitli iğne
tekniklerinden oluşan milli bir işlemedir. Kumaş ve İplik Özelliği Türk işi tekniği elde
uygulanırken, ipliği sayılabilen ve sayılamayan her türlü kumaş üzerine uygulanabilir.
İşlemelerde kumaş ve ürün özelliğine göre iplik seçimi yapılır. Genellikle Çamaşır ipeği,
Muline, Koton iplik, Floş, Yün, Sim, Sırma kullanılır. Türk işinde sim ve sırmaya oldukça fazla
yer verilmektedir. Uygulandığı Yerler; Çeşitli örtüler, Giyim süslemeleri. Şase, Bohça, Yatak
örtüleri, Yastıklar, Abajur, Kitap ve albüm kapağı, Giyim aksesuarları, Fular, Gazetelik, Kutu,
Seccade, Çanta, Kese, Pano, vb. gibi. Türk İşi İğneleri: Pesent (düz pesent, verev pesent,
gölgeli tahrirli pesent, dönerek pesent), Mürver, Muşabak, Balıksırtı ve Hasır iğnedir.
Hesap işi: Kumaş iplikleri sayılarak yapılan dekoratif işleme tekniğidir. Sayılarak
uygulanan tekniğin en önemli özelliği mürver ve muşabak dışında tersinin ve yüzünün aynı
olmasıdır. İplikleri sayılabilen, en boy iplikleri aynı kalınlık ve sıklıkta olan düz dokunuşlu
bütün kumaşlar üzerinde uygulanabilir. Sayılamayan kumaşlara uygulanmak istendiğinde
goblen kumaşı dikilerek işleme yapılabilir. Hesap işi yapımında kumaş kalınlığına uygun
işleme iplikleri kullanılabilir. Muline, Koton, Çamaşır ipeği, Floş, Yün, Orlon, Sim, Şerit tel
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vb. iplikler bunlara örnek olarak verilebilir. Hesap İşi İğne Teknikleri; Antika, Susma (sarma,
civankaşı), Düz hesap iğnesi, Verev hesap iğnesi, Ciğerdeldi’dir.
Maraş İşi: Maraş işi tek yüzlü bir işlemedir. Desen, işleme ve kabartma kartonları çiriş
ile hazırlanan, deseni kartondan özel bıçağı ile oyularak kumaşa yapıştırılan, kartona gerilerek
cülde denilen özel tezgâhta çok katlı sim ya da sırma ile alttan mumlanmış iplikle karşılıklı
tutturularak yapılan işleme tekniğidir. Aynı işlem yan yana uygulanarak işlenir. İşleme tekniği
araç ve gereçleri diğer işlemelerden farklıdır. Maraş işi, dival işi, sim-sırma işi, mukavva işi,
bastırma isimleri ile de tanınmaktadır. Maraş işi iğneleri: Sarma (düz sarma, verev sarma, yarma
sarma, kabartma sarma, delikli sarma), Pesent (Düz Pesent, Verev (şekline göre) Pesent,
Balıksırtı ve Hasır iğnedir. Maraş işi kadife, saten, deri, ipek, yöresel dokumalar üzerine
uygulanabilir. Maraş işinde iplik olarak altın ve gümüş sırma, sim, ipek, keten ve pamuk iplikler
kullanılmaktadır. Maraş İşi Tekniğini Süslemede Kullanılan Malzemeler: Parlak ve mat tırtıllar,
pul, boncuk, inci, sim kordondur (Korkusuz,1971:277,317).
Endüstriyel kalkınma ve kültürel değişmeye paralel olarak el ve makine yardımı ile
yapılan işleme sanatı günümüz teknolojisi ile artık bilgisayarlı makinalarda yapılabilmektedir
(Köklü,2002:4).sanayi tipi makinelerde aynı anda çok sayıda motif yapılabilir
(Yılmazkurt,2002:4).
İşlemenin Tarihçesi
İnsanoğlunun var olduğu tarihten günümüze kadar uygarlıklar el sanatları ile iç içe
yaşamışlardır. Yiyecek barınma avlanma giyecek süslenme eğlence gibi ihtiyaçlarını el
sanatlarından yararlanarak karşılamışlardır. İşleme sanatı da diğer el sanatları gibi insanların
günlük ihtiyacı karşılığı giyecek ve kullanılacak eşyaları bezemek arzusu ile doğmuştur.
İnsanoğlunun iki parçayı birbirine ekleme, düz bir dikişi bile dekoratif anlamda yapma fikri ile
gelişmiş bir sanat dalıdır. İşlemenin ne zaman ve nerede ortaya çıktığını söylemek mümkün
değildir ancak Anadolu’da yapılan kazılarda bulunan iğneler neolitik çağdan beri Anadolu’da
iğne ile yapılan işlerin varlığını ortaya koymaktadır yazılı kaynaklara dayalı araştırmalarda
mısırlı kadınların kıyafetlerinde ve M.Ö.4000-330 yılları arasından hüküm süren ve batı
sanatını etkileyen Mezopotamya uygarlığında kıyafetlerin üzerinde süslemeler görülmektedir
(Köklü,2002:1). 1071 yılında Anadolu’ya gelen Türkler; bu yeni çevrede zengin bir Anadolu
işlemeciliği ile karşılaşmışlardır. Kemik, obsidyen bizler, deliciler aracılığıyla dikme işlemine
neolitik dönemde başlanıldığı, kalkolitik dönemde metal çuvaldızlar kullanılarak işlemeler
yapıldığı belirlenmiştir (Barışta, 1995:3).
Endüstriyel (Bilgisayarlı) Nakış Makineleri
Teknolojik gelişmeler, yaşamın her alanında olduğu gibi işlemelerde de etkisini
göstermektedir. Yoğun olarak çalışan, zamanı kısıtlı olan insanlara yapacakları işlerde zaman
kazandırmak ve kolaylık sağlamak için çeşitli makineler üretilmiştir (Korkusuz,1971:2).
Bunlardan birisi de bilgisayarlı nakış makineleridir. Bilgisayarlardan, desenin istenilen tekniğe
uygun hale getirilmesi ve işlenmesinde yararlanılmaktadır. Bilgisayarlı nakış makinelerinde bir
ürünün tasarlanmasından, desenin kumaşa işlenebilmesine kadar tüm işlemler oldukça
basitleştirilmektedir. Nakış makinesinde işlenen nakış desenlerini bir katalog halinde
düzenleyen, onları daha düzgün ve işlemeye elverişli hale getiren çeşitli bilgisayar programları
bulunmaktadır. Bilgisayarlı nakış makineleri; seri üretim için tasarlanan, hızlı ve nitelikli nakış
yapabilen makinelerdir. Bu makinelerin yüksek devirle çalışabilme, çok sayıda iplik
kullanabilme, çeşitli yüzeylere işleme yapabilme, otomatik iplik kesip-değiştirebilme, atlama,
pul-payet aparatı, ekranda işlenen deseni izleme gibi fonksiyonel özellikleri vardır. Disket veya
taşıyıcı bellekle bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Bilgisayar destekli nakış makinelerinin kayıt
hafızasının olması da ayrı bir kolaylık ve kapasite avantajı sağlamaktadır. Bilgisayarlı nakış
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makinelerinin tek başlı ve çok başlı çeşitleri bulunmaktadır. Bilgisayarlı nakış makineleri; seri
üretim için tasarlanan, hızlı ve nitelikli nakış yapabilen makinelerdir. Bu makinelerin yüksek
devirle çalışabilme, çok sayıda iplik kullanabilme, çeşitli yüzeylere işleme yapabilme, otomatik
iplik kesip-değiştirebilme, atlama, pul-payet aparatı, ekranda işlenen deseni izleme gibi
fonksiyonel özellikleri vardır. Bilgisayar destekli nakış makinelerinin kayıt hafızasının olması
da ayrı bir kolaylık ve kapasite avantajı sağlamaktadır. Ayrıca makinelerde büyütme, küçültme,
çevirme döndürme, ileri-geri özellikleri vardır. Herhangi bir arıza durumunda arıza kodunun
ekranda belirmesi, acil durum için stop düğmesi, iptal edilebilir kafa da, bilgisayar destekli
nakış makinelerinin özellikleridir. Bilgisayarlı nakış makineleri hafıza ile ilgili işlemler
mükemmel özellikler göstermekte, üretim kapasitesini arttırmaktadır. Makineler günlük,
haftalık ve aylık bakımlarıyla daha verimli çalışmaktadır. Bilgisayarlı nakış makinelerinin tek
başlı ve çok başlı çeşitleri bulunmaktadır (Çırakoğlu, Çetinkaya,2009:5).

Resim.1.Tek Başlı Bilgisayarlı Nakış
Makinesi

Resim.2.Çok Başlı Bilgisayarlı Nakış
Makinesi

Bilgisayarlı Nakış Makinelerinde Uygulanabilen İşleme Teknikleri
Desen pançlama aşamasında kullanılan işletim sistemlerinin oluşturulma sürecinde,
endüstrinin gereksinimleri, kullanım kolaylığı, işlevsellik, esneklik ve güvenli çalışma esasları
dikkate alınmaktadır. Programlara sürekli olarak gerekli eklemeler yapılmaktadır. Sistemi
kullanacak bireylerin program eğitimi alması gerekmektedir. Ülkemizde bu programların
eğitimi; çok programlı liselerde, üniversitelerde ve halk eğitim merkezlerinde verilmektedir.
Uygulamada resim ve desen açma, yeni desen ekleme, kaydetme, disket formatlama ve tarayıcı
işlemleri yapılabilmektedir. Üretilen desenler saklanıp düzenlenebilmektedir.
Programda yer alan parametrelerde değişiklikler yapılarak ve manüel batış özellikleri
kullanılarak Türk işlemelerinde kullanılan iğne tekniklerinin görünümleri ön çalışmalarla elde
edilmeye çalışılır. Başarılı bulunan teknik görünümler, Türk işleme sanatı üslubu dikkate
alınarak motifler üzerinde kullanılır. Endüstriyel nakış makinelerinde: Dival İşi, Hesap İşi, Türk
işi İğne Tekniklerinin çoğu, Çiniğnesi, Kordon İşi ve Aplike uygulanabilmektedir. Geleneksel
işleme tekniklerinden; hesap iğnesi, antika, ciğerdeldi, gözeme, muşabak, sarma, hasır iğne,
balıksırtı, pesent, civankaşı görünümleri elde edilebilmektedir.
Desen makineye disket ya da bellek vasıtasıyla kaydedildikten sonra iğne sıralaması
girilir. Kumaş üzerindeki başlangıç noktası belirlenerek desen işlemeye başlatılır.
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Resim.3.EOS Programı Kullanılarak Pançlaması Yapılmış Desen
Resim.6.Antika

Resim.4.Düz Hesap İğnesi
Resim.7.Muşabak

Resim.8.Hasır İğne
Resim.5.Verev Hesap İğnesi

Resim.9.Gözeme
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Resim.10.Ciğerdeldi
Resim.16.Civankaşı

Resim.11.Balık Sırtı

Resim.12.Düz Sarma

Resim.13.Verev Sarma

Resim.14.Düz Pesent

Resim.15.Verev Pesent
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Resim.17. Türk İşi- Motif

Resim.18. Türk İşi- Masa Örtüsü

Resim.19.Türk İşi- Kese

Resim.20. Hesap İşi -Kese
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Resim.21.Hesap İşi- Sehpa Örtüsü

Resim.22.Hesap İşi- Sehpa Örtüsü

Resim.23.Dival İşi- Kırlent

Resim.24.Dival İşi- Çanta
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Resim.25.Dival İşi- Elbise

Resim.26. Türk İşi- Âşıkla Maşuk Kostümü Deseni

Resim.27. Türk İşi- Âşıkla Maşuk Kostümü
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Resim.28.Dival İşi- Yelek

Resim.29. Dival İşi- Yelek

Resim.30. Çiniğnesi-Pano

Resim.31. Çiniğnesi-Motif
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Resim.32. Çiniğnesi- Nevresim

Resim.33. Kordon İşi -Ceket

Sonuç
Sonuç olarak, endüstriyel nakış makinelerinde Dival İşi, Hesap İşi, Türk işi İğne
Tekniklerinin birçoğu, Çiniğnesi, Kordon İşi ve Aplike uygulanabilmektedir. Geleneksel
işleme tekniklerinden; hesap iğnesi, antika, ciğerdeldi, gözeme, muşabak, sarma, hasır iğne,
balıksırtı, pesent, civankaşı görünümleri elde edilebilmektedir. Üretimde yaşanan zaman
problemi nedeniyle, sahip olduğumuz değerli işlemelerin ve bu işlemeler üzerinde yer alan
motiflerin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için işlemelerin desen, renk ve teknik
görünümleri bozulmadan bilgisayarlı makinelerde işlemeye devam etmek mümkündür.
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Основы Искусствоведческой Подготовки Студентов Средствами
Национального Искусства
Urinbai Nishanbekovich Nurtayev 
Практика искусствоведческой, эстетической, художественной и методической
подготовки студентов, сложившаяся на художественных факультетах педагогических
университетов Узбекистана, нуждается в теоретическом осмыслении, формировании и
реализации научно-методической концепции изучения узбекского изобразительного
искусства.
Разработка проблемы изучения изобразительного искусства Узбекистана в
общеобразовательной школе выдвинула задачу научного обоснования и
экспериментальной проверки искусствоведческой, эстетической, художественной и
методической подготовки будущих учителей изобразительного искусства. Однако до
сего времени еще не создана цельная научно обоснованная система художественнопедагогической подготовки будущих учителей изобразительного искусства,
художественно-практические, методические аспекты подготовки художников педагогов к художественному образованию и эстетическому воспитанию школьников
средствами изобразительного искусства Узбекистана.
В связи с этим представляется совершенно очевидной необходимость создания
такой научной концепции, которая помогла бы разработать эффективную систему
искусствоведческой, художественной, эстетической и методической подготовки
студентов в учебно - воспитательном процессе художественного факультета ВУЗов
республики, которая способствовала развитию знаний, умений и навыков у студентов
для осуществления художественного образования и эстетического воспитания
школьников средствами узбекского изобразительного искусства. Предлагаемая в
исследовании теоретическая концепция базируется на признании функциональной
системы изобразительного искусства Узбекистана, являющейся основой для
определения содержания художественного образования, воспитания и методической
подготовки обучения. Данная концепция опирается на конкретную теорию
художественно-профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного
искусства, дающую возможность определить цели, задачи, знания, умения и навыки в
будущей педагогической деятельности, которые являются адекватными реальной
учебно-воспитательной работы, проводимой средствами узбекского изобразительного
искусства, обладающими наибольшей прогнозирующей силой и на базе которых
оказывается возможной реализация выдвинутой гипотезы и построение предполагаемой
методической системы.
В предлагаемой концепции особое место занимает учет содержания, целей,
средств, форм и методики художественно-эстетического воспитания школьников
средствами изобразительного искусства Узбекистана. В условиях эстетической,
художественной, методической подготовки художников-педагогов опора на
национальное узбекское изобразительное искусство обеспечивает прочное и
сознательное усвоение учебного материала в учебно-воспитательном процессе на
художественных факультетах ВУЗов республики. Именно изучение и применение
национального искусства в процессе преподавания специальных предметов, на
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спецкурсах, педпрактике, курсовых и дипломных работах способствуют актуализации
знаний, выработанных умений, навыков методической подготовки студентов, помогает
установить
ассоциации,
дифференциацию,
интеграцию
между
узбекским
изобразительным искусством и искусством других народов стран и памятниками
мирового искусства.
В работе в качестве основаполагаемого принципа признана системность
искусствоведческой, эстетической, художественной, методической подготовки будущих
учителей.
Система художественного образования и эстетического воспитания школьников
средствами изобразительного искусства Узбекистана полностью соответствует
методическим принципам, определяющим теоретическую концепцию художественнопрофессиональной подготовки будущих учителей средствами национального
изобразительного искусства: первая система предполагает изучение узбекского
изобразительного искусства как средства обучения и воспитания; вторая - как средства
искусствоведческой, эстетической, художественной и методической подготовки
художника-педагога.
В детских рисунках привлекает, прежде всего, доступность содержания и
красочное разнообразие. Введение произведений национального узбекского
изобразительного искусства в учебный воспитательный процесс общеобразовательной
ШКОЛЫ - одна из важнейших научных проблем. С другой стороны, данная проблема
взаимосвязана с вопросами разработки программы и методики изучения произведений
национального узбекского изобразительного искусства в школе, подготовкой студентов
художественных факультетов педагогических институтов к художественному
образованию и эстетическому воспитанию школьников средствами национального
узбекского изобразительного искусства.
Вместе с тем, как мы установили, проблема изучения национального узбекского
изобразительного искусства в системе художественно-профессиональной подготовки
учителей изобразительного искусства в педагогических институтах составляет
комплексную методическую систему, в которую входят:
 содержание, методика художественного образования и эстетического воспитания
школьников
средствами
узбекского
изобразительного
искусства
в
общеобразовательной школе;
 содержание и методика подготовки студентов художественных факультетов к
художественному образованию и эстетическому воспитанию школьников средствами
узбекского изобразительного искусства;
 взаимосвязь и взаимозависимость содержания общего среднего образования
(обучения и воспитания средствами национального узбекского изобразительного
искусства) и содержания методической подготовки студентов к художественному
образованию, эстетическому воспитанию учащихся.
Однако, как свидетельствует анализ специальной литературы, а также опыт работы
общеобразовательных школ и высших педагогических учебных заведений, данная тема
исследования не отражена в методической литературе и не была объектом
диссертационного исследования, нацеленного на систематизацию учебно-методических,
научно-исследовательских аспектов проблемы.
Проблема профессионально-педагогической подготовки будущего учителя имеет
богатую историю. В значительной степени пониманию проблемы направленности
личности способствуют исследования психологов Л.И.Божевич, А. Н.Леонтьева,
Н.Д.Левитова, В.С. Мерлина, В.Н.Мясишева, С.Л.Рубинштейна. Большой вклад в
раскрытие сущности профессионально-педагогической готовности учителя внесли
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исследования Н.Ф.Гоноболина, Н.Б.Кузьминой, В.А.Сластенина, А.И.Шербакова,
Л.Г.Арчалниковой, Н.Я.Гриванович и др.
В последние года вопросы теории и методики эстетического воспитания и
художественного образования подрастающего поколения в процессе преподавания
спецпредметов изобразительного искусства находят широкое отражение в трудах
Н.Н.Ростовцева, Г.В. Беда, А.Д.Аделина, В.С.Кузина, Н.П.Сакулиной, Т.С.Комаровой,
Н.Н.Анисимова, Б.П.Титова, Т.Я.Шишкаловой, Е.В.Шорохова, А.С. Хворостова,
Л.Г.Медведева, К.Ералина.
Решению поставленной в диссертации проблемы способствуют труда ведужих
фижософов, искусствоведов, педагогов и психологов: А.Г. Егорова, М.Ф.Овсянникова,
А.И.Бурова, В.К.Скатерликова, В.В.Ванслова, А.А.Дмитриевой, Г.Б.Минервина,
В.А.Сухомлинского, Э.И.Моносеона, Н.И.Болдырева, Б.Т.Лихачева, Б.Г.Ананьева,
Л,С.Выготского, Е.И.Игнатьева, В.И.Киреенко, Б.Ф.Ломова, Н.Н.Волкова, Б.М.Теплова,
Т.М.Якобсона, в области вузовской художественной педагогики и методики Б.А.Басманова, Г.В.Беда, Т.Г.Безгодовой, А.А.Васильева, В.Г.Волкова, Б.А.Гаврилко,
В.Н. Есипова, В.П.Зинченко, В.С.Кузина, Е.Ф.Кузнецова, А.А.Масленникова,
Л.Г.Медведева,
В.А.Цукало,
Н.Н.Лукина,
А.С.Пучкова,
Н.Н.Ростовцева,
И.В.Солодухина, А.С.Терентьева, А.А.Унковского, Е.В.Шорохова, Н.К.Шабанова,
А.П.Яиухина, К. Ералина и др. Проблемы эстетического воспитания в условиях
национальных республик затрагиваются во многих исследованиях: на материале школ
бывшего союза В.Г.Смирнов, В.П.Сюзева, Н.С.Боголюбов, П.В.Лосюк; Азербайджан В.Д.Халилов,
С.И.Алиев,
Г.И.Алекбаров;
Киргизистан
Э.Х.Муратова,
А.А.Сарбагишов; Таджикистан - Я.А.Сазонов; Казахстан - Э.Абилова, Э.Зальцман,
А.О.Камакова, К.Амиргазин, К.Ералин, Е.С.Асалханов, Ж.Балханов. Все они
затрагивают проблемы внеклассной работы по эстетическому воспитанию школьников.
На материале школ Узбекистана выполнен ряд исследований: У.Халмуратов,
Р.Аифова, А.Цуминов, Р.Хасанов, А.Инагамов, К.Касымов, А.Сейдуллаев, С.Булатов,
С.Ершов, Б.Байметов, В них затрагиваются некоторые аспекты школьной методики,
особенно раскрываются вопросы изучения декоративно-прикладного искусства
Узбекистана. В исследованиях К.Касымова и С.Булатова выявляются методы изучения
традиций народного творчества и эстетического воспитания школьников средствами
декоративно-прикладного искусства Узбекистана. Однако, вопросы изучения
изобразительного искусства Узбекистана в системе подготовки будущих учителей
остаются открытыми.
В основе художественно-профессиональной подготовки будущих учителей
изобразительного искусства лежат три основные группы знаний и умений и навыков,
которые выступают в комплексном сочетании: художественно-практические,
искусствоведческие и педагогические. Искусствоведческая подготовка дает знания по
теории и истории изобразительного искусства, воспитывает широкую эстетическую
культуру, формирует умение развивать у школьников эстетические представления и
художественные способности.
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Eğitsel Oyunların Okul Öncesi Dönemi Çocuklarının Değer Kazanımına
Etkisi
Ahmet AKÇAY  - Nilüfer OKUR AKÇAY 

1. Giriş
Okul öncesi dönem, çocukların içinde yaşadıkları toplumu anlamaya, toplumun
kurallarını öğrenmeye ve bir birey olarak toplumda yer alabilmek için sahip olması gereken
nitelikleri kazanmaya başladığı dönemdir. Bu dönemde çocuklar önce aileleri sonrasında
öğrenim gördükleri okul öncesi eğitim kurumlarında birtakım ahlaki, millî veya evrensel
değerlerle karşılaşırlar. Çocuklardan beklenen hem aileleri hem de öğrenim gördükleri eğitim
kurumları tarafından aktarılmaya çalışılan bu değerleri kazanmalarıdır. Kısaca bireylerin tutum
ve davranışlarına rehberlik eden inanç ve prensipler olarak tanımlanabilecek değerlerin erken
yaşlarda çocuklara kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için
okul öncesi dönemdeki çocukların seviyesine uygun araç-gereçler ile yöntem ve tekniklere
ihtiyaç duyulmaktadır. Çocukların ilgi ve ihtiyaçları arasında yer alan oyunlardan bu bağlamda
yararlanmanın mümkün olduğu düşünülmektedir (Ünal, 2009). Çocukların hem sıkılmadan
eğlenebilmeleri hem de aktarılmak istenen çeşitli değerleri kazanmaları için eğitsel oyunlara
başvurulabilir.
1.1. Eğitsel Oyunlar
Okul öncesi dönemi çocukları sevgi, ilgi, iyi bakım ve beslenme gibi temel ihtiyaçlara
sahiptir. Bu temel ihtiyaçlardan biri de oyundur (Ayan ve Memiş, 2012). “Oyun, insanların;
günlük uğraşlarının dışında kalan zamanda, belirli bir amaca yönelik olarak (eğlence, eğitim,
sağlık gibi) fiziksel ve zihinsel yeteneklerle, sınırlandırılmış yer ve zaman içerisinde, kendine
özgü kurallarla yapılan, gönüllü katılım yoluyla grup oluşturan, sosyal uyum ve duygusal
olgunluğu geliştiren, yetenek, zekâ, dikkat, beceri ve rastlantıya dayanan, katılanları ve
çoğunlukla izleyicileri de etkisi altında tutan, gerilim duygusunun eşlik ettiği, sonuçta maddi
çıkar sağlamayan, zevk veren etkinliklerdir” (Hazar, 2000). Bu etkinliklerin yetişkinlerden
farklı olarak çocuklar için ayrı bir önemi vardır. Çocukluk dönemindeki oyunlar, çocukların
ihtiyaçlarının karşılanmasına hizmet eder (Winnicott, 2013).
Yetişkinler tarafından çoğu zaman boş zamanlarda yapılması ön görülen oyun
etkinlikleri, çocukların en doğal ihtiyaçlarından biri olmasının yanı sıra doğal bir öğrenme
ortamıdır (Mangır, 1993; Kaya ve Elgün, 2015). Çocuklar, öğrenimleri için yaşantı ve
deneyimlere ihtiyaç duyarlar (Akandere, 2013). Oyunlar bu deneyimi sağlayarak öğrenmelerini
ve bu öğrenmelerinin kalıcı olmasını destekler. Oyunların eğitsel nitelik taşıması için iyi
planlanması, belli bir amaca hizmet etmesi ve öğrenenlerin seviyelerine uygun olması gerekir
(Tok, 2010).
Oyunlar, çocukların tüm gelişim (bedensel, psiko-motor, duygusal, zihinsel, sosyal ve
dil) alanlarına etki eden faaliyetlerdir (Ayan ve Dündar, 2009; Aynacıyan ve Özer, 2020;
Üstündağ, 2017). Eğitsel amaçlar doğrultusunda hazırlanan oyunlar, çocukların öğrendikleri
bilgileri tekrar etmelerine olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir (Demirel, 2015). Çocukların
hem eğlenmelerini hem de öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlayan oyunlar, çekingen ya da
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sosyal becerileri tam gelişmemiş çocukların aktif katılımını da destekler (Bayat, Kılıçaslan ve
Şentürk, 2014). Eğitsel oyunların sahip oldukları şu şekilde sıralanabilir (Bağcı, 2011).

Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine imkân sağlar.

Öğretmenlerin, öğrencilerinin özelliklerini tanımalarına yardım eder.

Pasif öğrencileri aktif kılar.

Sosyalleşmeyi sağlar.

Bütün sınıf tarafından oynanabilir.

Öğrenme ortamını zevkli ve eğlenceli hale getirir, dersi sıkıcılıktan kurtarır.

Grup oyunlarında işbirlikçi çalışma becerisini geliştirir.
Demir (2010)’e göre, çocuk oyunları gerçek hayatın küçük bir benzeridir. Dolayısıyla
oyunların çocukların hayata hazırlanmalarına aracılık edecek aktiviteler olduğu söylenebilir.
İçinde yaşadıkları toplumun davranış ve kurallarını bu yolla aktarmak ve göstermek de
mümkündür. Çocukların duygusal gelişimlerine katkı sağlayan eğitsel oyunlar, aynı zamanda
değerlerin aktarımı için bir araçtır (Karamustafaoğlu ve Aksoy, 2020).
1.2.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönemi çocuklarına değerlerin aktarımında eğitsel
oyun yönteminin etkisinin öğretmen ve veli değerlendirmelerine göre yaş ve cinsiyet
değişkenleri açısından incelenmesidir.
1.3.
Araştırma Soruları
Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma soruları şu şekilde sıralanmıştır:
1.
Öğretmenlerin ön değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından
almış oldukları puanlarda cinsiyetlerine göre farklılık var mıdır?
2.
Öğretmenlerin son değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt
boyutlarından almış oldukları puanlarda cinsiyetlerine göre farklılık var mıdır?
3.
Velilerin ön değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanlarda cinsiyetlerine göre farklılık var mıdır?
4.
Velilerin son değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından
almış oldukları puanlarda cinsiyetlerine göre farklılık var mıdır?
5.
Öğretmenlerin ön değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından
almış oldukları puanlarda yaşlarına göre farklılık var mıdır?
6.
Öğretmenlerin son değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt
boyutlarından almış oldukları puanlarda yaşlarına göre farklılık var mıdır?
7.
Velilerin ön değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanlarda yaşlarına göre farklılık var mıdır?
8.
Velilerin son değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından
almış oldukları puanların yaşlarına göre farklılık var mıdır?
9.
Öğretmenlerin ve velilerin ön ve son değerlendirmelerine göre 5 yaş grubu
çocukların ölçeğin genelinden almış oldukları puanlarda farklılık var mıdır?
10.
Öğretmenlerin ve velilerin ön ve son değerlendirmelerine göre 6 yaş grubu
çocukların ölçeğin genelinden almış oldukları puanlarda farklılık var mıdır?
2.
Yöntem
2.1.
Araştırmanın Modeli
Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim görmeye devam eden çocuklara değerlerin
aktarımında eğitsel oyun yönteminin etkisinin incelendiği bu araştırma, zayıf deneysel desen
türlerinden tek grup ön test-son test modelindedir. “Tek gruplu ön test-son test zayıf deneysel
desende bir gruba bağımsız değişken uygulanır, deney öncesinde ve sonrasında ölçme yapılır”
(Ünver ve Semiz, 2016).
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2.2.
Araştırmanın Örneklemi
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ağrı ili merkezinde
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anaokulu ve anasınıflarında görev yapan 6 okul öncesi
öğretmeni ile bu okullara devam etmekte olan 101 çocuğun velisi oluşturmaktadır. Araştırma,
Ağrı ili merkezinde 6 farklı okulda yürütülmüştür.
2.3.
Veri Toplama Araçları
Araştırma öncesinde uygulama yapılacak okullardaki öğretmenler ile çocukların velileri
bilgilendirilmiş ve ölçeklerin ön testleri uygulanmıştır. Uygulama bitiminde ise ölçeklerin son
testleri uygulanmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Neslitürk ve Çeliköz (2015)
tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Değerler Ölçeği Öğretmen Formu” ve “Okul Öncesi
Değerler Ölçeği Aile Formu” kullanılmıştır. Her iki form toplam 30’ar maddeden oluşmaktadır.
Her iki formda da aynı maddelerde olmak üzere altı alt boyut yer almaktadır. Alt boyutlar
formlarda sırasıyla sorumluluk, saygı, işbirliği, dürüstlük, dostluk/arkadaşlık ve paylaşma
biçimindedir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı öğretmen formu için .91; aile
formu için ise .89 olarak bulunmuştur.
2.4.

Araştırma Süreci

Uygulama sürecinin öncesinde öğretmenlerden “Okul Öncesi Değerler Ölçeği Öğretmen
Formu”nu ve velilerden “Okul Öncesi Değerler Ölçeği Aile Formu”nu doldurmaları istenmiştir.
Sonrasında uygulamaya geçilmiş ve araştırmanın konusunu oluşturan değerlerle ilgili eğitsel
oyunlar çocuklarla oynanmaya başlanmıştır. İlk hafta sorumluluk değeri ile ilgili dört oyuna
yer verilmiştir. İkinci hafta için paylaşma değeri ele alınmış ve bu haftada toplam dört oyuna
yer verilmiştir. Üçüncü hafta dürüstlük değerine ayrılmış ve bu değerle ilgili beş uygulama
çocuklarla birlikte yapılmıştır. Dördüncü hafta saygı değeri ile ilgili üç eğitsel oyun
uygulanmıştır. Beşinci hafta işbirliği değeri ile ilgili beş, altıncı hafta ise dostluk/arkadaşlık
değeri ile ilgili üç eğitsel oyun uygulaması yapılmıştır. Uygulamada yer verilen oyunlardan bir
kısmı Balat (2012) tarafından geliştirilen oyunlar arasından seçilmiştir. Oyunlar uygulanmadan
önce iki alan uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Uygulamaların bitiminin ardından hem
velilerden hem de öğretmenlerden uygulama öncesi doldurdukları formları tekrar doldurmaları
istenmiştir.
2.5. Veri Analizi
Verilerin analizi için öncelikle normallik testi yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi
30’dan fazla olduğu için Kolmogorov Smirnov testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda
ölçeğin alt boyutlarının normal dağılım göstermediği (p<0,05) tespit edilmiştir. Bu durumda
parametrik olmayan testlerden Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizi
yapılmış ve öğretmen formunun Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,81; aile formu için ise
0,79 olarak hesaplanmıştır.
3.
Bulgular
Araştırmanın alt problemlerine yönelik olarak elde edilen verilerin analizlerine aşağıda
yer verilmektedir.
3.1.
Araştırmanın Birinci Alt Problemine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Öğretmenlerin ön değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların cinsiyetlerine göre farklılık gösterme durumlarına yönelik yapılan analiz
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
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Tablo 1. Öğretmenlerin ön değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından
almış oldukları puanların cinsiyetlerine göre karşılaştırılmasına yönelik Mann Whitney-U testi
sonuçları
Alt boyutlar

Cinsiyet

n

Sorumluluk

Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

47
54
47
54
47
54
47
54
47
54
47
54

Saygı
İşbirliği
Dürüstlük
Dostluk/Arkadaşlık
Paylaşım

Sıra
Ortalaması
52,89
49,35
53,40
48,91
53,84
48,53
48,07
53,55
49,27
52,51
54,23
48,19

Sıra
Toplamı
2486,00
2665,00
2510,00
2641,00
2530,50
2620,50
2259,50
2891,50
2315,50
2835,50
2549,00
2602,00

U

z

p

1180,000

-,616

,538

1156,000

-,798

,425

1135,500

-,984

,325

1131,500

-,990

,322

1187,500

-,586

,558

1117,000

-1,092

,275

Tabloya göre ölçeğin sorumluluk, saygı, işbirliği, dürüstlük, dostluk/arkadaşlık ve
paylaşım alt boyutlarında p>0,05 olduğundan kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı farklılık
görülmemektedir.
3.2.
Araştırmanın İkinci Alt Problemine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Öğretmenlerin son değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların cinsiyetlerine göre farklılık gösterme durumlarına yönelik yapılan analiz
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 2. Öğretmenlerin son değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından
almış oldukları puanların cinsiyetlerine göre karşılaştırılmasına yönelik Mann Whitney-U testi
sonuçları
Alt boyutlar

Cinsiyet

N

Sorumluluk

Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

47
54
47
54
47
54
47
54
47
54
47
54

Saygı
İşbirliği
Dürüstlük
Dostluk/Arkadaşlık
Paylaşım

Sıra
Ortalaması
57,07
45,71
52,79
49,44
50,83
51,15
50,13
51,76
51,24
50,79
48,69
53,01

Sıra Toplamı

U

z

p

2682,50
2468,50
2481,00
2670,00
2389,00
2762,00
2356,00
2795,00
2408,50
2742,50
2288,50
2862,50

983,500

-2,162

,031

1185,000

-,616

,538

1261,000

-,058

,953

1228,000

-,301

,763

1257,500

-,085

,932

1160,500

-,801

,423

Tabloya göre ölçeğin saygı, işbirliği, dürüstlük, dostluk/arkadaşlık ve paylaşım alt
boyutlarında p>0,05 olduğundan kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı farklılık
görülmemektedir. Sorumluluk alt boyutunda ise kız ve erkek çocuklar arasında farklılık
(p<0,05) olduğu ve bu farklılığın kız çocuklar lehine olduğu tespit edilmiştir. Bu da değerler
eğitimi konusunda uygulanan oyunların kız çocuklarda daha fazla sorumluluk duygusunun
ortaya çıkmasına sebep olduğunu göstermektedir.

52

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

3.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Velilerin ön değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların cinsiyetlerine göre farklılık gösterme durumlarına yönelik yapılan analiz
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 3. Velilerin ön değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların cinsiyetlerine göre karşılaştırılmasına yönelik Mann Whitney-U testi
sonuçları
Alt boyutlar

Cinsiyet

N

Sorumluluk

Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

47
54
47
54
47
54
47
54
47
54
47
54

Saygı
İşbirliği
Dürüstlük
Dostluk/Arkadaşlık
Paylaşım

Sıra
Ortalaması
54,78
47,71
48,78
52,94
50,48
51,45
54,84
47,66
55,83
46,80
52,55
49,65

Sıra Toplamı

U

z

p

2574,50
2576,50
2292,50
2858,50
2372,50
2778,50
2577,50
2573,50
2624,00
2527,00
2470,00
2681,00

1091,500

-1,237

,216

1164,500

-,745

,457

1244,500

-,176

,861

1088,500

-1,362

,173

1042,000

-1,607

,108

1196,000

-,527

,598

Tabloya göre ölçeğin sorumluluk, saygı, işbirliği, dürüstlük, dostluk/arkadaşlık ve
paylaşım alt boyutlarında p>0,05 olduğundan kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı farklılık
görülmemektedir.
3.4. Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Velilerin son değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların cinsiyetlerine göre farklılık gösterme durumlarına yönelik yapılan analiz
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 4. Velilerin son değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların cinsiyetlerine göre karşılaştırılmasına yönelik Mann Whitney-U testi
sonuçları
Sıra Toplamı

U

z

p

47
54
47
54
47
54
47
54
47
54
47

Sıra
Ortalaması
48,86
52,86
51,00
51,00
50,81
51,17
50,60
51,35
49,68
52,15
47,15

2296,50
2854,50
2397,00
2754,00
2388,00
2763,00
2378,00
2773,00
2335,00
2816,00
2546,00

1168,500

-,711

,477

1269,000

,000

1,000

1260,000

-,069

,945

1250,000

-,134

,893

1207,000

-,480

,632

1061,000

,133

54

55,43

2605,00

1,503

Alt boyutlar

Cinsiyet

N

Sorumluluk

Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

Saygı
İşbirliği
Dürüstlük
Dostluk/Arkadaşlık
Paylaşım

Tabloya göre ölçeğin sorumluluk, saygı, işbirliği, dürüstlük, dostluk/arkadaşlık ve
paylaşım alt boyutlarında p>0,05 olduğundan kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı farklılık
görülmemektedir.
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3.5.
Araştırmanın Beşinci Alt Problemine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Öğretmenlerin ön değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların yaşlarına göre farklılık gösterme durumlarına yönelik yapılan analiz
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 5. Öğretmenlerin ön değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların yaşlarına göre karşılaştırılmasına yönelik Mann Whitney-U testi sonuçları
Alt boyutlar

Yaş

N

Sorumluluk

5

Saygı

İşbirliği

Dürüstlük

Dostluk/Arkadaşlık

Paylaşım

Sıra Toplamı

43

Sıra
Ortalaması
53,17

6

58

45,68

2649,50

5

43

45,77

1968,00

6

58

54,88

3183,00

5

43

50,90

2188,50

6

58

51,08

2962,50

5

43

34,35

1477,00

6

58

43,34

1674,00

5

43

43,52

1871,50

6

58

50,54

2279,50

5

43

47,97

2062,50

6

58

53,25

3088,50

2501,50

U

z

p

938,500

-2,155

,051

1022,000

-1,603

,109

1242,500

-,033

,973

1531,00

-2,200

,680

925,500

-2,330

,520

1116,500

-,946

,344

Tabloya göre ölçeğin sorumluluk, saygı, işbirliği, dürüstlük, dostluk/arkadaşlık ve
paylaşım alt boyutlarında p>0,05 olduğundan 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklar arasında anlamlı
farklılık görülmemektedir.
3.6.
Araştırmanın Altıncı Alt Problemine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Öğretmenlerin son değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların yaşlarına göre farklılık gösterme durumlarına yönelik yapılan analiz
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
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Tablo 6. Öğretmenlerin son değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından
almış oldukları puanların yaşlarına göre karşılaştırılmasına yönelik Mann Whitney-U testi
sonuçları
Alt boyutlar

Yaş

N

Sorumluluk

5

Saygı

İşbirliği

Dürüstlük

Dostluk/Arkadaşlık

Paylaşım

Sıra Toplamı

43

Sıra
Ortalaması
49,33

6

58

52,24

3030,00

5

43

49,26

2118,00

6

58

52,29

3033,00

5

43

43,98

1891,00

6

58

56,21

3260,00

5

43

60,94

2620,50

6

58

43,63

2530,50

5

43

44,98

1934,00

6

58

55,47

3217,00

5

43

43,45

1868,50

6

58

56,59

3282,50

2121,00

U

z

p

1175,000

-,550

,582

1172,000

-,555

,579

945,000

-2,222

,026

819,500

-3,167

,002

988,000

-1,925

,054

922,500

-2,418

,016

Tabloya göre ölçeğin sorumluluk, saygı ve dürüstlük, dostluk/arkadaşlık alt boyutlarında
p>0,05 olduğundan 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklar arasında anlamlı farklılık görülmemektedir.
İşbirliği, dürüstlük ve paylaşım alt boyutunda ise 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklar arasında
anlamlı farklılık (p<0,05) olduğu ve bu farklılığın işbirliği ve paylaşım alt boyutlarında 6 yaş
grubu lehine, dürüstlük alt boyutunda ise 5 yaş grubu lehine olduğu tespit edilmiştir.
3.7.
Araştırmanın Yedinci Alt Problemine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Velilerin ön değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların yaşlarına göre farklılık gösterme durumlarına yönelik yapılan analiz
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 7. Velilerin ön değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların yaşlarına göre karşılaştırılmasına yönelik Mann Whitney-U testi sonuçları
Alt boyutlar

Yaş

N

Sorumluluk

5

Saygı

İşbirliği

Dürüstlük

Dostluk/Arkadaşlık

Paylaşım

Sıra Toplamı

43

Sıra
Ortalaması
50,91

6

58

51,07

2962,00

5

43

48,09

2068,00

6

58

53,16

3083,00

5

43

51,52

2215,50

6

58

50,61

2935,50

5

43

53,56

2303,00

6

58

49,10

2848,00

5

43

30,36

1305,50

6

58

66,30

3845,50

5

43

63,02

2710,00

6

58

42,09

2441,00

2189,00

U

z

p

1243,000

-,028

,978

1122,000

-,898

,369

1224,500

-,163

,871

1137,000

-,837

,402

359,500

-6,336

,000

730,000

-3,763

,000
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Tabloya göre ölçeğin sorumluluk, saygı, işbirliği ve dürüstlük alt boyutlarında p>0,05
olduğundan 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklar arasında anlamlı farklılık görülmemektedir. Ancak,
dürüstlük ve paylaşım alt boyutunda ise 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklar arasında anlamlı
farklılık (p<0,05) olduğu ve bu farklılığın dostluk alt boyutunda 6 yaş grubu lehine, paylaşım
alt boyutunda ise 5 yaş grubu lehine olduğu tespit edilmiştir.
3.8.
Araştırmanın Sekizinci Alt Problemine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Velilerin son değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların yaşlarına göre farklılık gösterme durumlarına yönelik yapılan analiz
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 8. Velilerin son değerlendirmelerine göre çocukların ölçeğin alt boyutlarından almış
oldukları puanların yaşlarına göre karşılaştırılmasına yönelik Mann Whitney-U testi sonuçları
Alt boyutlar

Yaş

N

Sorumluluk

5

Saygı

İşbirliği

Dürüstlük

Dostluk/Arkadaşlık

Paylaşım

Sıra Toplamı

43

Sıra
Ortalaması
47,16

6

58

53,84

3123,00

5

43

52,15

2242,50

6

58

50,15

2908,50

5

43

50,26

2161,00

6

58

51,55

2990,00

5

43

53,43

2297,50

6

58

49,20

2853,50

5

43

42,70

1836,00

6

58

57,16

3315,00

5

43

57,72

2482,00

6

58

46,02

2669,00

2028,00

U

z

p

1082,000

-1,178

,239

1197,500

-,401

,688

1215,000

-,248

,804

1142,500

-,744

,457

890,000

-2,785

,005

958,000

-2,107
,035

Tabloya göre ölçeğin sorumluluk, saygı, işbirliği ve dürüstlük alt boyutlarında p>0,05
olduğundan 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklar arasında anlamlı farklılık görülmemektedir. Ancak,
dürüstlük ve paylaşım alt boyutunda ise 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklar arasında anlamlı
farklılık (p<0,05) olduğu ve bu farklılığın dostluk alt boyutunda 6 yaş grubu lehine, paylaşım
alt boyutunda ise 5 yaş grubu lehine olduğu tespit edilmiştir.
3.9.
Araştırmanın Dokuzuncu Alt Problemine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Öğretmenlerin ve velilerin ön ve son değerlendirmelerine göre 5 yaş grubu çocukların ölçeğin
genelinden almış oldukları puanların farklılık gösterme durumlarına yönelik yapılan analiz
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
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Tablo 9. Öğretmenlerin ve velilerin ön ve son değerlendirmelerine göre 5 yaş grubu çocukların
ölçeğin genelinden almış oldukları puanlara ilişkin Mann Whitney-U testi sonuçları
Öğretmen

Veli

Sıra Toplamı

43

Sıra
Ortalaması
22,02

Son

43

64,98

2794,00

Ön

43

22,00

946,00

Son

43

65,00

2795,00

Toplam

86

Test

N

Ön

947,00

U

z

p

1,000

-7,988

,000

,000

-8,001

,000

Tabloya göre öğretmenlerin ve velilerin ön ve son değerlendirmeleri arasında farklılık
olduğu (p<0,05) tespit edilmiştir. Bu farklılıkların son test lehine olduğu belirlenmiştir. Bu
doğrultuda değerler eğitimine yönelik hazırlanan oyun uygulamalarının 5 yaş grubunda yer alan
çocuklarda etkili olduğu söylenebilir.
3.10.
Araştırmanın Onuncu Alt Problemine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Öğretmenlerin ve velilerin ön ve son değerlendirmelerine göre 6 yaş grubu çocukların
ölçeğin genelinden almış oldukları puanların farklılık gösterme durumlarına yönelik yapılan
analiz sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 10. Öğretmenlerin ve velilerin ön ve son değerlendirmelerine göre 6 yaş grubu
çocukların ölçeğin genelinden almış oldukları puanlara ilişkin Mann Whitney-U testi sonuçları
Öğretmen

Veli

Sıra Toplamı

58

Sıra
Ortalaması
29,50

Son

58

87,50

5075,00

Ön

58

29,50

1711,00

Son

58

87,50

5075,00

Toplam

116

Test

N

Ön

1711,00

U

z

p

,000

-9,307

,000

,000

-9,304

,000

Tabloya göre öğretmenlerin ve velilerin ön ve son değerlendirmeleri arasında farklılık olduğu
(p<0,05) tespit edilmiştir. Bu farklılıkların son test lehine olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda
değerler eğitimine yönelik hazırlanan oyun uygulamalarının 6 yaş grubunda yer alan çocuklarda
etkili olduğu söylenebilir.
4.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
5-6 yaş grubunda 47 kız 54 erkekten oluşan 101 okul öncesi dönemdeki çocuğa değerlerin
(sorumluluk, saygı, dürüstlük, paylaşma, arkadaşlık/dostluk, işbirliği) eğitsel oyun yöntemi
kullanılarak kazandırılmaya çalışıldığı çalışma sonucunda hem öğretmen hem de velilerden
alınan veriler neticesinde çocuklara değer aktarımında eğitsel oyunların kullanımının etkili
olduğu sonucuna varılmıştır.
Cinsiyet açısından bakıldığında veli değerlendirmesine göre anlamlı bir farka
rastlanmazken öğretmen değerlendirmesine göre işbirliği, dürüstlük ve paylaşım alt boyutunda
ise 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklar arasında anlamlı farklılık olduğu ve bu farklılığın işbirliği
ve paylaşım alt boyutlarında 6 yaş grubu lehine, dürüstlük alt boyutunda ise 5 yaş grubu lehine
olduğu tespit edilmiştir.
Yaş açısından bakıldığında öğretmen değerlendirmesine göre işbirliği, dürüstlük ve
paylaşım alt boyutunda ise 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklar arasında anlamlı farklılık olduğu ve
bu farklılığın işbirliği ve paylaşım alt boyutlarında 6 yaş grubu lehine, dürüstlük alt boyutunda
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ise 5 yaş grubu lehine olduğu; veli değerlendirmesine göre ise dürüstlük ve paylaşım alt
boyutunda ise 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklar arasında anlamlı farklılık olduğu ve bu farklılığın
dostluk alt boyutunda 6 yaş grubu lehine, paylaşım alt boyutunda ise 5 yaş grubu lehine olduğu
tespit edilmiştir.
Gündüz vd. (2017) tarafından gerçekleştirilen çalışmada çocukların oynadıkları oyunlar
sayesinde saygı, nezaket, mutluluk, yardımseverlik, hoşgörü, sorumluluk, sabır, ait olma,
duyarlılık, cesaret, adalet ve iyilik gibi değerleri kazandıkları belirlenmiştir. Ortaya çıkan
sonucun, bu çalışmada yer alan değerlere paralel değerlerin çocuklar tarafından eğitsel oyunlar
ile kazanabilmesinin mümkün olduğunu gösterdiği söylenebilir.
Eğitsel oyunların öğretimde etkililiği üzerine yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu
oyunların çeşitli beceriler kazandırma, öğrenenlerin akademik başarılarını artırma, sosyal
becerilerini geliştirme ve motivasyonlarını artırmada (Azarmi, 2010; Chen, 2014; Değer, 2012;
Gökçen, 2009; Gürpınar, 2017; Kaya ve Elgün, 2015; Kırbaş ve Koparan Girgin, 2018;
Yıldırım, 2017) oldukça başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada da benzer şekilde
çocuklara sorumluluk, saygı, işbirliği, dürüstlük, dostluk/arkadaşlık ve paylaşma gibi değerlerin
çocukların duyuşsal gelişiminde büyük rol oynayan oyunlar aracılığıyla aktarılabileceği ortaya
konmuştur. Bakan ve Şahin (2018) okul öncesi dönem çocuklara; saygı, sorumluluk, işbirliği,
arkadaşlık, paylaşma, dürüstlük gibi temel değerlerin kazandırılabileceğini ve çocukların
gelişim özelliklerine uygun kazanım ve göstergeler aracılığıyla bu değerlerin beş ve altı yaş
çocuklarına aktarılabileceğini dile getirmişlerdir. Eğitsel oyun kazanımları çocukların
seviyeleri temel alınarak düzenlendiğinde varılmak istenen amaçlara daha kolay ulaşılacağı
açıktır. Değer aktarımına yönelik düzenlenecek eğitsel oyunların bu esasa dikkat edilerek
hazırlanması şarttır.
Eğitsel oyunlar, çocukların yüz yüze ve sosyal bir ortamda gerçekleştirebilecekleri
aktivitelerdir. Değer aktarımının başarılı olması için sosyal bir çevreye ihtiyaç duyulur. Oyunlar
sağladığı sosyal ortam aracılığıyla değer aktarımına zemin hazırlar. Yıldız, Şimşek ve Ağdaş
(2017) tarafından gerçekleştirilen araştırmada eğitsel oyun entegre edilen işbirlikli öğretimin
öğrenenlerin sosyal beceri düzeylerini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan
değerlendirildiğinde eğitsel oyunların hem öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağladığı hem
de diğer öğretim yöntemlerine entegre olarak etkililiğini artırdığını söylemek mümkündür.
Çocukların sosyal öğrenme ile çoğu bilgi ve beceriyi kazandığı göz önüne alındığında değer
aktarımı için eğitsel oyunların oldukça uygun aktiviteler olduğu savunulabilir.
Arıcı ve Bartan (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmada okul öncesi çocuklarının
annelerinin dürüstlük, sevgi, saygı ve paylaşma değerlerini öncelikli olarak çocuklara
edindirmek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca annelerin sorumluluk ve paylaşma
değerlerini edindirmede zorluk çektikleri belirlenmiştir. Değer aktarımının başladığı yer ailedir
fakat çocuklara değerleri anlatmak veya tanımlamakla kazandırmak güçtür (Sözkesen ve
Öztürk Samur, 2018). Bu nedenle çocukların kendilerini ifade edebilecekleri sosyal bir ortama
ihtiyaçları vardır. Oyunlar, günlük hayatın birer kesiti olarak düzenlendiklerinde çocuklar
günlük yaşamın kural ve davranışlarını uygulama imkânı bulabilecek ve dolayısıyla toplumun
sahip olduğu değerleri tanıma ve kazanma fırsatı yakalayacaklardır. Bu bağlamda eğitsel
oyunların çocuklara değer aktarımında işe koşulabilecek etkili bir yöntem olduğu, okul öncesi
öğretmenlerinin yeri geldikçe bu yönteme başvurarak çocukların değer kazanımına yardımcı
olabileceği ve eğitsel oyunlar gibi çocukların sosyal bir çevrede bulunmalarına zemin
hazırlayan yöntemlerle çocuklara değerlerin daha kolay aktarılabileceği ifade edilebilir.
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Nakkaş Levni Eserlerinde Kıyafet Tasarımları
Ahu Fatma MANGIR *

1. Giriş
Türk resim sanatının temelleri Orta Asya’ya dayanmaktadır. İlk Türk devleti olan Büyük
Hun İmparatorluğu döneminde hayvan mücadele sahnelerinin değişik tekniklerle tasvir edildiği
dönemlerden itibaren resim sanatı Türk sanat faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip
olmuştur. Özellikle yerleşik hayata geçen Uygurlarda mimari yapıların gelişmesi ile birlikte
duvar resimleri, portre niteliği taşıyan resimler, hayvan ve insan figürleri Türk resim sanatının
ilk ve önemli örnekleri arasında yer almıştır. Eski Türk sanatının temsilcileri Uygur Türkleridir.
Uygur Türkleri M.Ö. 1 ve M.S. 7 yy döneminde Orta Asya’da yaşamış olup güzel sanatlar
alanında önemli eserler bırakmışlardır (Binark, 1978:274). Uygurlardan günümüze ulaşan
görsel eserlerin çoğu duvar resimleri olmakla beraber dağınık kitap sayfalarında minyatürlerde
oldukça çoktur. Bu eserler çoğunlukla 9. ve 10. Yüzyıldan günümüze ulaşmıştır (İnal, 1995:8).
Orta Asya sosyal, kültürel yaşamı ve kıyafet türleri hakkında bilgilere ulaşmamızı sağlayan bu
ilk Türk resim sanatı örnekleri, teknik açıdan Türk sanatında uzun yıllar icra edilen minyatür
sanatıyla benzerlikler göstermekle birlikte sayıca çok az örnek günümüze ulaşabilmiştir. Türk
minyatür sanatının 13. yüzyıla kadar olan gelişimini gösteren örneklerin birçoğu ne yazık ki
kaybolup gitmiştir. Türk minyatürlerine ait günümüze ulaşan resimli ilk kitaplar Selçuklu
dönemi izlerine sahiptir (Deveci, 2015: 95).
Selçuklu dönemi örnekleri incelendiğinde, Türk minyatür sanatının 18. yüzyıla kadar
İslam dinin etkisi altında kaldığı görülmektedir. İlk minyatür çalışmalarında figür yasağının
etkisi ile konular yüzeysel, ayrıntısız ele alınmış, realizmden uzak bir çizim tekniği ile metinleri
açıklama amacına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu dönemde yazılan edebi eserleri açıklamak,
yazılanları desteklemek amacıyla minyatürler yazmalara eklenmiştir. Ayrıca; zooloji, botanik,
hayvan anatomisi, baytarlık ve astronomi gibi konuların işlendiği minyatürlerde oldukça
önemlidir. Hayvan anatomisi ve baytarlık üzerine hazırlanmış Kitab-el Baytara adlı kitap; yazılı
metinlerin arasına yerleştirilmiş çerçevesi olmayan çeşitli minyatürlerden oluşmaktadır.
Minyatürde Yeşil zemin üzerine at ve seyis birlikte resmedilmiştir. İnsan figürleri,
minyatürlerde fiziksel özelliklerinin yanı sıra kıyafetlerinde bulunan işlemelerle Bizans
üslubunu yansıtmakta bazı sakallı, kemerli burunlu, çekik gözlü tipler o devrin yerli tiplerine
benzemektedir (Yıldırım, 2019: 18). Dönemin önemli diğer bir eseri ise acıklı bir aşk hikâyesini
konu alan Varka ve Gülşah minyatürleridir. Kitap Ayyuki tarafından Gazneli Sultan Mahmut
adına Farsça yazılmıştır. Aşk hikâyesini destekleyen 70 minyatür dönem yaşam tarzları ve
kıyafet özellikleri hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Türk minyatür sanatı zirveyi Osmanlı imparatorluğu döneminde yaşamıştır. Osmanlı
imparatorluğu dönemi minyatürlerinde konu genellikle saray yaşamı olmakla birlikte,
padişahların portreleri, düzenlenen şenlikler, ilmi ve edebi eserleri açıklama içeren görseller,
kentlerin genel görünümü, dönem kadın ve erkek giyim kuşamını içeren figürleri de
içermektedir. Osmanlı imparatorluğu döneminde Saray bünyesinde bulunan Ehl-i Hiref
teşkilâtında diğer pek çok alan ile ilgili sanatkârla birlikte nakkaşlar da bulunmaktaydı. Osmanlı
dönemi sanatkârları, el yazma eserlerin minyatürlerini ve mimari alanda gerekli olan farklı
Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü,
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türde desen ve motif tasarımını hazırlamışlar ve eserlerine yansıtmışlardır.(Sever, 2020: 156).
Osmanlı minyatüründe sanatçılar, 18. Yüzyıla kadar İslam’ın etkisi altında kalmış, eserlerinde
perspektif ve derinlik uygulamamış, realizmden kaçınılmış, detaylandırma yapmamışlardır. 18.
yüzyılda Osmanlı imparatorluğu, minyatür sanatı açısından “ikinci klasik ya da neo - klasik
evre” olarak adlandırılan bir döneme girmiştir. Bu dönemde 17. yüzyılda diğer pek çok sanat
dalında olduğu gibi minyatür sanatında da yaşanan duraklama farklı bir boyut kazanmıştır. 18.
yüzyıl Osmanlı minyatür sanatında yeni yorumların, yeni bakış açılarının yer almaya başladığı
bir dönemdir. Bu dönemin en önemli minyatür sanatçılarından biri aynı zamanda ünlü bir şair
olan Levni (Abdülcelil Çelebi) dir.
Levni 18. Yüzyılda Osmanlı imparatorluğunun minyatür sanatına ilk otuz yıl hâkim
olmuştur. Levni dönemi II. Mustafa (1695-1703) ile III. Ahmet (1703-1730) ve Sadrazam
İbrahim Paşanın dönemidir (And, 2004: 94). Levni Osmanlı İmparatorluğunun her alanda
Avrupa’nın etkisi altında kaldığı bir dönemde Lale Devri’nde sanatını icra etmiştir. Sanatçı,
Türk minyatür sanatında, ilk dönmelerden itibaren görülen klasik üsluba kendi yorumunu
kazandırmıştır. Levni, minyatürde plastik değerleri (oran, boyut, perspektif vb.) yeniden
şekillendirerek farklı yorumlanan, gerçeklikten uzak çizimleri değiştirip gerçeğe yakın
çizimlerle resmin plastik değerlerine uygun sanat eserleri ortaya çıkarmaya başlamıştır (Geçen,
2019: 29). 18. yüzyıla damgasını vuran Nakkaş Levni’nin minyatürlü çalışmaları, dönemin
diğer sanatçılarının eserlerinden kendine özgü tarzı ile oldukça kolay ayırt edilebilmektedir.
Levni’nin kendine özgü tarzı onun eserlerine imza atmasına bile gerek kalmayacak kadar
farklılıklar ortaya çıkarmıştır. Resimlerine kattığı buketler, köşeler, kenar suları gibi detaylar
Levni öncesinde görülmeyen Levni ile ortaya çıkan detaylardır (Ünver, 1949: 16). Levni’nin
minyatür sanatına getirdiği diğer önemli bir yenilik ise minyatürlerinde ele aldığı konular
üzerine olmuştur. Eserlerinde göz alıcı kuvvetli renkler, İran minyatürlerinde olduğu gibi hayali
şekiller, efsanevi kuş ve hayvanlar yoktur. Olabildiğince gerçekçi çalışmış, gerçeği resmetmiş;
sadelikten kaçınıp, altın yaldız ve şatafatı tercih etmiştir (Mesara ve Kazancıgil, 2007: 407424).
Levni, sanatını icra ederken, 18. Yüzyılda Osmanlı imparatorluğunun içinde bulunduğu
Lale Devri yaşam tarzını konularına yansımıştır. Levni eserlerinde aralarında Avrupalı ve
İranlıların da bulunduğu çeşitli giysiler içinde, içki içen, müzik çalan, rakseden, dinlenen, saç
tuvaletini düzelten, çiçek koklayan kadın ve erkek figürleri, saray çevresinin III. Ahmet
dönemindeki zengin yaşantının, eğlence ve lüks yaşama olan ilginin görsel belgeleri olması
açısından önem taşımaktadır (Shahmari, 2014: 39). Batı hayranlığının en yoğun şekilde
yaşandığı dönemde batılı ressamlar, Levni minyatürlerine ve minyatürlerde seçtiği konulara
esin kaynağı olmuştur. Özellikle 1699 yılında İstanbul’a büyükelçi olarak atanan oryantalist
ressam Vanmour, İstanbul’da bulunduğu dönemlerde, Osmanlı sosyal yaşamını realist bir
yaklaşım ile giyim tarzını da tüm inceliğiyle tablolarına yansıtmış, aynı dönemde ve aynı
şehirde yaşadığı Nakkaş Levni’yi sanatı ile etkilemiştir. İki sanatçının figürlü çalışmalarında
kıyafet, saç tipi, kullanılan aksesuarların benzerliği dikkat çekici boyuttadır. Levni
minyatürlerini diğer Türk İslam minyatürlerinden ayıranda önemli diğer bir özellik de
çalışmalarında Avrupa etkisinde kalarak realist bir tarz benimseyip çizimlerini detaylandırması
olmuştur. Levni Osmanlı imparatorluğu dönemi sosyal yaşamını çizimleri ile gözler önüne
sererken aynı zamanda dönem kılık kıyafet özelliklerini de ayrıntılı bir biçimde ele almıştır.
Levni Avrupa’nın resim sanatı ile birleştirdiği Osmanlı minyatür sanatı geleneğini yaptığı
tasvirlere başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Boyamadaki tonlamalarda, gölgelemelerde, kumaş
kıvrımlarında bu etki fark edilmektedir. Levni’nin eserlerinde çalışmış olduğu tek figürler ve
kalabalık kompozisyonlar önemli oranda hareketlilik içerir (And, 2004: 120).
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Levni minyatürleri dönemin eğlence anlayışlarını, sosyal yaşantısı, gelenek-görenekleri,
sanat tarzı ve kılık kıyafet kültürü hakkında bilgi veren önemli belgelerdir. Levni çalışmalarında
ayrıntıya önem verip, realist bir tarzda minyatürler yaptığı için 18. Yüzyıl giysileri ve giysiyi
tamamlayan aksesuarları hakkında önemli bilgilere ulaşmamızı sağlayan Türk giyim tarihine
önemli kıyafet albümleri kazandıran bir sanatçı olmuştur. Toplumun farklı kesimlerinden insan
figürlerini ele alan Levni albümleri, minyatürleri ayrıntılı bir biçimde ele alındığı için toplum
içerisinde her kesimden insanın kıyafet tarzını inceleyebilme fırsatı sağlamaktadır. Çalışmada
18. Yüzyılda Osmanlı imparatorluğunun en önemli nakkaşlarından Levni’nin eserleri
incelenerek giysi parçalarının biçim, kumaş, renk, desen ve giysi tamamlayıcıları açısından
analiz edilmiştir.
1. Yöntem:
Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu minyatür sanatında, konu zenginliğinin yanı sıra
teknik açıdan farklılıkların da görüldüğü 18. yüzyılın minyatür sanatçısı Levni’nin üç ayrı
grupta ele alınan eserlerinde yer alan figürlerin kıyafetleri biçim, kumaş, renk, desen ve giysi
tamamlayıcıları açısından analiz edilmiş ve kıyafetler teknik çizimler ile somutlaştırılarak
incelenmiştir. İstanbul Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan Levni minyatürlü yazmaların
hepsini konu kapsamına almak mümkün olmadığı için çalışmada her grup için üç figür üzerinde
bulunan kıyafetler ve kıyafet tamamlayıcılar, oluşturulan gözlem fişleri doğrultusunda belirli
bir düzen dâhilinde incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada bilimsel araştırma yöntemlerinden
Tarama Yöntemi dâhilinde, Tekil Tarama Modeli kullanılmıştır. Tekil Tarama Modelleri,
değişkenlerin yalnız, nitel ve nicel olarak belirlenmesi için yapılan araştırma modelleridir. Bu
modelin kullanıldığı çalışmalarda olay, madde, birey, grup, kurum, konu vb. durumlara ait
değişkenler, ayrı ayrı betimlenmeye çalışılır. Yani bu model her bir birimde durum nedir?
Sorusunu cevaplamaya çalışır (Erişti ve ark. 2013: 4). Bu bağlamda Levni minyatürleri çalışma
kapsamında;
1. Padişah Portreleri (Musavver Silsilename)
2. Surname-i Vehbi Minyatürleri
3. Albüm Resimleri
Başlıkları altında incelenmiştir. Her gruptan üç figür ele alınıp ayrı ayrı
betimlenmiştir. Giysilerde tasarım özelliklerinin yanı sıra kesim, form özellikleri ele alınıp
teknik çizimleri dönem kıyafetleri göz önüne alınarak yapılmıştır.
2.

Bulgular:

2.1. Levni Minyatürlerinde, Padişahlar Albümü Kıyafet Özellikleri:
Osmanlı imparatorluğu döneminde padişah portreciliği 15. yüzyılda Fatih Sultan
Mehmet’in İtalyan ressam Gentile Bellini’ye yaptırdığı portre ile başlamıştır. 16. yüzyılda yeni
bir ivme kazanan Osmanlı portreciliğinde dönemin ünlü nakkaşı Nigârî Osmanlı padişahlarının
portrelerini yaparak daha sonra Avrupalı sanatçılar tarafından yapılacak olan portrelere kaynak
oluşturmuştur. 18. yüzyılda padişah portrelerinin önemli bir bölümü, dönemin ünlü nakkaşı
Levni tarafından yapılmıştır. Levni’nin 18. Yüzyılda oluşturduğu en önemli eserlerinden biri
olan “Padişahlar Albümü” günümüzde Topkapı Sarayı Müzesinde III. Sultan Ahmet
Kütüphanesi No.3109’da “Tarih-i Türki” adı ile kayıtlı durumdadır (Ünver,1995: 3005). “Kebir
Musavver Silsilename” adı ile meşhur olan bu eserde Osmanlı padişahlarından 29’unun
portreleri bulunmaktadır. Bu minyatürlerin 23 tanesini Levni’ çizmiştir. Diğer minyatürlerin
başka sanatçılara ait olduğu hem minyatürlerin yapılış tarzından hem de renklerin kullanılış
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biçiminden belli olmaktadır (Özçimi, 2009: 19). Levni portre çalışmalarında padişahları bir
mekân içerisinde oturur pozisyonda tasvir etmiştir. Genellikle bir tahtta oturan padişahlar
olukça gösterişli kıyafetler içerisinde resmedilmiştir. Levni portrelerinde padişahların
üzerindeki kıyafetlerin ve oturdukları tahtların üzerinde bulunan desenler, yerdeki halı ve
minderler oldukça ayrıntılı ele alınmış, renkler canlı ve dikkat çekici seçilmiştir. Padişah
portrelerinde giysiyi tamamlayan aksesuarlar ve kıyafetler üzerinde yer alan süslemeler ayrıntılı
bir biçimde çalışılmıştır. Dönemin önemli bir giysi parçası olan kaftanlar padişah portrelerinde
oldukça gösterişli olarak çizilmiştir. Kürkler ile detaylandırılan kaftanlara astar çalışılmış ön
ortaları gösterişli işlemelerle süslenmiştir. Başlıklar ve kemerler padişah portrelerinde, en
önemli aksesuarlar olarak görülmektedir. Bu giysi tamamlayıcıları minyatür çalışmalarında
padişahların halktan ayrılmasını sağlayan önemli parçalardır.
2.1.1.

Levni Minyatürlerinde, Padişahlar Albümü Kıyafet Örnekleri

Görse l
Sultan ikinci Osman
Nakkaş Levni
(İlden, 2011:1310)

Görsel 2
Üçüncü Sultan Ahmet
Nakkaş Levni
(Ünver,1949:29)

Görsel 3
Sultan Dördüncü Murat
Nakkaş Levni
(Kılıç,2020:96)

Teknik Çizimler:

Şalvar

Gömlek

Hırka
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Kaftan

Kaftan

Entari

Görsel 1’de Levni Minyatürlerinde, Padişahlar Albümlüleri içeriğinde İkinci Osman
tasvir edilmiştir. İkinci Osman minyatürde tahtında otururken resmedilmiştir. Minyatürde taht
ve arka fon oldukça gösterişli bir biçimde, özgün desenlerle süslenmiştir. Sultan İkinci Osman
görselde içte model boyu ayak bileklerine kadar uzanan ön ortasından açık, bol kesimli bir
entari giymiştir. Giysinin kol boyu bilek hizasındadır ve bileği saracak şekilde dar kesimlidir.
Entari açık kahve tonlarındadır. Üzerinde Osmanlı imparatorluğu döneminin en önemli bitkisel
desenlerinden biri olan karanfil deseni vardır. Giysinin ön ortasında yırtmaç açıklığından
kırmızı tonlarında olan astarı görünmektedir, ayrıca yırtmaçtan içte sarı renkte bir iç entarinin
etek ucu görünmektedir. Sultan Genç Osman, entarinin üzerinde mavi tonlarında içi siyah kürk
ile astarlanmış bir kaftan ile resmedilmiştir. Kaftanda düşük kol formunda kesilen kolların ağzı
kürk ile temizlenmiştir. Astarda kullanılan kürk, yakada ön bedende dar arka bedene doğru
genişleyen bir roba şeklinde yakaya uygulanmıştır. Giysinin ön ortasına bele kadar kapama
yapılmıştır. Belden aşağısı açık bırakılmıştır. Bitir ilik çalışılan ön ortasında ilikler altın sarısı
işlemeler ile süslenmiştir. Kıyafeti tamamlayıcı bir unsur olarak belde altın bir kemer
görülmektedir. Sultanın başında gösterişli, yüksek bir kavuk bulunmaktadır. Kavuk üç yerine
yerleştirilen tüylerle süslenmiştir. Genç Osman’ın Uzun entarinin altından sarı renkli ucu sivri
ayakkabıları görülmektedir.
Görsel 2’de Levni, Üçüncü Sultan Ahmet resmedilmiştir. Görselde Sultan Ahmet,
tahtında yanında şehzadesi ile birlikte görülmektedir. Sultan Ahmet, içte sarı renkli model boyu
uzun ön ortası birit ilik ile kapatılmış bir entari giymiştir. Entarinin kol boyu uzun kol ağzı dar
kesimlidir. Giysinin ön ortasından içinin beyaz bir kumaş ile astarlanmış olduğu görülmektedir.
Kıyafet bele takılan altın kemer ile tamamlanmıştır. Sultan üçüncü Ahmet entarinin üzerine
kahverengi tonlarında önden açık kapamasız bir kaftan giymiştir. Kaftanın içi siyah renkte bir
astar ile temizlenmiştir. Kaftanın düşük kol formunda kesilen kollarının kol ağzı kürk ile
temizlenmiştir. Astarda kullanılan kürk yakada ön bedende dar arka bedene doğru genişleyen
bir roba şeklinde yakaya uygulanmıştır. Kaftanın ön ortası bele kadar ilik düğme ile kapatılmış
olup ilik ve düğmelerin bulunduğu yereler altın sarısı işlemeler ile süslenmiştir. Sultanın
başında gösterişli, yüksek bir kavuk bulunmaktadır. Kavuk üç yerine yerleştirilen tüylerle
süslenmiştir. Genç Osman’ın Uzun entarinin altından sarı renkli ucu sivri ayakkabıları
görülmektedir.
Görsel 3’te Levni Sultan Dördüncü Murat’ı resmetmiştir. Dördüncü Murat yerde bağdaş
kurmuş oturur pozisyonda elinde kılıcı ile resmedilmiştir. Üzerinde en içte turuncu tonlarında
bulunan gömleğin yakası ve bol kesimli kolları üzerindeki hırkanın altından görülmektedir.
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Gömleğin üzerinde bulunan lacivert tonlarında, üzeri çiçek desenli hırkası, ön ortasından bele
kadar kapamalı belden aşağısı açık çalışılmıştır. Bol kesimli kolları dirsek hizasındadır.
Hırkanın yakası, ön ortası, etek ucu ve kol ağzı sarı tonlarında pervaz ile temizlenmiştir. Bele
takılan altın kemer kıyafeti tamamlayıcı bir özellik kazanmıştır. Padişahın alt bedeninde
turuncu tonlarında bol kesimli bir şalvar vardır. En üstte bol kesimli, kahverengi tonlarında
üzeri bulut desenli bir kaftan bulunmaktadır. Kaftan ön bedende yakada tek düğme ile
kapatılmış, yakadan etek ucuna kadar açık kapamasız çalışılmıştır. Kaftan pembe tonlarında bir
kumaş ile astarlanmıştır. Kare kol formunda kesilen kolların kol ağzı geniş çalışılmıştır.
Başında gösterişli bir sarığı bulunan padişahın ayaklarında sarı renkte çizmeleri vardır.
2.2. Levni, Surname-i Vehbi Minyatürleri Kıyafet Özellikleri:
“Surnâme”, sözlükte "düğün, ziyafet, şenlik" anlamında kullanılmıştır, Farsça sûr
kelimesiyle "mektup, yazılı belge" anlamındaki nâmenin birleşmesinden oluşmuştur (Aynur,
2009: 565). Surnameler, Osmanlı imparatorluğu döneminde padişahların çocuklarının
doğumları, şehzadelerin sünnet düğünleri, padişahların kız kardeşlerinin ya da kızlarının
düğünleri nedeniyle düzenlenen şenlikleri ve eğlenceleri resimlerle anlatan edebi bir dilde
manzum, mensur ya da hem manzum hem mensur olarak yazılmış eserlerdir (Ağaoğlu,2012:
125). Osmanlı İmparatorluğu döneminin en önemli Surname örneklerinden birini 16. Yüzyılda
III. Murat’ın oğlu şehzade Mehmet’in 52 gün süren sünnet töreninin anlatıldığı Surname-i
Hümayun oluşturmaktadır. 18 yüzyılda ise III. Ahmet’in dört şehzadesi için yapılan sünnet
düğünü törenini içeren Surname-i Vehbi dönemin en önemli surnamesini oluşturmaktadır. 15
gün süren şenlik programını şair Vehbi kaleme almıştır.
25 kopyası olduğu bilinen Surname-i Vehbi’nin Resimli kopyalardan biri bu şenliğe
katılan dolayısıyla da şenlik içeriğinin en ince ayrıntısına kadar görüp inceleme fırsatı bulan
ünlü Nakkaş Levni’nin atölyesinde hazırlanmıştır. Dönemin ünlü sanatçısı Levni, bu
minyatürlerinde ayrıntılara olabildiğince yer vermiş, tüm figürlerde, bütün olayları ve her yeri
en ince detayına kadar ele almıştır (Özçimi, 2009: 20). Levni’nin resimleri sadece şenliğin
eğlence ve heyecanını değil, bununla birlikte şenliklerde sahnede yer alanları ve olayları da
resmeder. Levni minyatür çalışmalarında Osmanlı imparatorluğu 18. Yüzyıl döneminin siyasal
ve toplumsal yapısını eserleri ile kalıcı hale getirir (Atıl,1999: 23). Günümüzde Topkapı Sarayı
Müzesi’nde bulunan bu eserde 137 minyatürlü çalışma bulunmaktadır. III. Ahmet Kütüphanesi
3593 kayıt numaralı eser 175 sayfadan oluşmaktadır (Tekbaş, 2008: 19).
Surname-i Vehbi minyatürlerinde Levni dönemin esnaf giyim tarzını, halk giyim tarzını,
saray ve üst düzey yöneticilerin giyim tarzını İstanbul’da farklı mekânlarda ayrıntılı olarak ele
almıştır. Dönem siyasi olayları, sosyal yaşam özellikleri, eğlence kültürü gibi özellikleri Levni
Surname-i Vehbi çalışmalarında özgün tarzı ile kaleme almıştır. Bu eserde eğlence ortamları
oldukça kalabalıktır ve insan çeşitliliği oldukça çoktur. Halktan insanlar, saraydan görevliler ve
farklı esnaf türleri şenlik düzeninde görevlerini yerine getirirken veya şenlikleri izlerken Levni
tarafından resmedilmiştir. Osmanlı imparatorluğu dönemi 18. Yüzyıl giyiminde şalvar, hırka,
entari, kaftan, göynek gibi alt ve üst giyim parçaları Levni’nin Surname-i Vehbi adlı eserinde
ele alınmıştır. Eserde her esnaf grubu ahi geleneği doğrultusunda şekillenmiş giysi parçaları ile
mesleklerini içre ederken resmedilmiştir. Saray çalışanları gösterişli ve oldukça renkli giysiler
içerisinde minyatürlü çalışmalara hareket kazandırmaktadır. Dönem imparatorları genellikle
eserde kendilerine ayrılan mekânlarda şenlikleri izlerken resmedilmiştir.
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2.2.1.

Levni, Surname-i Vehbi Minyatürleri Kıyafet Örnekleri

Görsel 4
Surname-İ Vehbi’den İki Mimar
Nakkaş Levni
(Atıl, 1999:136)

Görsel 5

Görse 6

Surname-İ Vehbi’den İki Çengi Surname-İ Vehbi’den İki Hizmetkar
Nakkaş Levni
Nakkaş Levni
(Atıl, 1999:167)
(Atıl, 1999:86)

Teknik Çizimler:

Kaftan

Kaftan

Kaftan

Entari

Şalvar

Etek
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Göynek

Göynek

Görsel 4’te Nakkaş Levni Üçüncü Ahmet’in şehzadelerinin sünnet töreninde yer alan iki
mimarı resmetmiştir. Mimarlar Osmanlı imparatorlu döneminde ahi teşkilatının şekillendirdiği
giyim tarzı ile resmedilmiştir. Mimarlar esnafı, esnaf giyiminin önemli bir parçası olan şalvar
ve bellerinde de şed’leri ile resmedilmişlerdir. Mimarlar beyaz renkli, bol kesimli şalvarlarının
üzerine sıfır yakalı, ön ortası bele kadar kapamalı belden etek ucuna kadar açık bırakılmış bir
entari giymiştir. Entarilerin kol boyu bilek hizasına kadar uzun olup kol ağzı dar çalışılmıştır.
Model boyu diz ile ayak bileği arasında olan entarilerin yan dikişine etek ucunda yırtmaç
çalışılmıştır. Bir mimar entarinin üzerine pembe tonlarında, sıfır yakalı, önden açık kapamasız
kaftan giymiştir. Kaftanın kol boyu dirsek hattının altında olup kol ağzı, ön ortası ve etek
ucunda yan dikişe açılan yırtmaç kenarları kürk ile temizlenmiştir. Mimarlar başlarında beyaz
sarıkları, ayaklarında kırmızı çorap üzerine giydikleri sarı pabuçları ile resmedilmiştir.
Görsel 5’te Nakkaş Levni Surname-i Vehbi’den iki çengiyi resmetmiştir. Osmanlı
imparatorluğu dönemi giyim alışkanlıklarından oldukça farklı bir tarzda giyinen Çengiler
sünnet düğününde geçit törenlerinde oynarken resmedilmiştir. Çengilerin üzerinde, üst bedende
ince gömlek yakalı, ön ortasından ilik düğme ile kapatılmış, dar kesimli gömlekler vardır.
Gömleklerden biri pembe tonlarında üzeri iri çiçek desenli iken diğeri mavi tonlarındadır.
Bedenden çıkan kol formunda kesile kollar bilek hizasına kadar uzanmaktadır. Kol ağzında
geriye doğru katlamalı, ağzı kavisli bir kesime sahip geniş manşet uygulanmıştır. Çengilerde
alt bedende iki katlı, etek ucuna doğru açılan bol kesimli model boyu ayak bileklerine kadar
uzanan etek bulunmaktadır. Eteklerde turuncu, sarı, mavi ve pembe renkler kullanılmıştır ve
dönem desenleri etekler üzerinde görülmektedir. Belleri büzgülü olan eteklerde bele takılan
kemer ile giysi bedene oturtulmuştur. Başlarında küçük takkeleri olan çengilerin ayaklarında
da sarı ayakkabıları vardır.
Görsel 6’da Sultan Üçüncü Ahmet’in şehzadelerinin sünnet düğününde geçit töreninde
yer alan iki hizmetkâr ellerinde mızrakları ile resmedilmiştir. Hizmetkârların üzerinde, içte alt
bedende sarı renkte bir kumaştan dikilmiş bol kesimli model boyu diz hizasında çakşır vardır.
Çakşırın üzerinde mavi, beyaz boyuna çizgili bir kumaştan dikilmiş göyneğin etek ucu
görülmektedir. İki hizmetkâr, en üste ince gömlek yakalı, önden bele kadar ilik düğme ile
kapamalı model boyu ayak bileğine kadar uzanan kırmızı bir kumaştan dikilmiş entari
giymişlerdir. Ön ortasında etek ucu sağ ve sol bedende yukarı doğru kaldırılıp bele takılan
entarinin içte, etek ucunda bulunan süsleme detayları sarı bir kumaştan kesilmiştir. Etek
ucunda, aynı uygulama arka bedende de yapılmıştır, böylece giysiye bir model uygulama
özelliği kazandırılmıştır. Osmanlı imparatorluğu dönemi peyk ve aşçı giyiminde de görülen
etek ucunu bele kadar kaldırıp kemere takılması işlemi entarinin uzun model boyunun
ergonomik olmamasından kaynaklana bir uygulamadır. Başlarında dönemin fesli sarığını
taşıyan hizmetkârların ayaklarında beyaz çorap ve sarı pabuç bulunmaktadır.
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2.3. Levni Albüm Resimlerinde Kıyafet Özellikleri:
Günümüze ulaşmış çok sayıda taşınabilir kültür varlığı ile birlikte yüzyıllar önce
oluşturulmuş, günümüzde ‘moda resmi’ olarak adlandırılan kıyafet albümleri, Osmanlı dönemi
giyim-kuşam özellikleri ile ilgili çalışmalara temel oluşturmaktadır (Çetin, 2014:302). Osmanlı
İmparatorluğu döneminde hem yerli hem de yabancı sanatçılar tarafından hazırlan bu albümler
dönemin giyim kuşam kültürünü en ince ayrıntılarına kadar gözler önüne sermektedir. Dönemin
kıyafet özelliklerini, halk arasında sosyal farklılıklarda oluşan giysi farklılıkların ortaya
çıkarılmasında önem taşıyan bu kıyafet albümleri günümüze kadar ulaşabilmiş ve pek çok
araştırmada da konu olmuştur. 17. Yüzyılın ilk dönemlerinde görülmeye başlayan ve 19.
Yüzyıla kadar önemini koruyan bu eserlerde genellikle görsellerin alt ve üst kısımlarına farklı
dillerde yazılan açıklamalar ve ayrıntılı giyim-kuşam çizimleri ile önemli çalışmalar
olmuşlardır (Çetin, 2018:196).
Kıyafet albümlerinde figürden daha çok ele alınan giysiler, konu olmuştur.
İmparatorluğun en üst kademesinden en alt kademesine kadar her tabakadan insanın
resmedildiği kıyafet albümlerine en güzel örneklerden birini de 18. Yüzyılın en önemli sanatçısı
nakkaş Levni’nin kıyafet albümüdür. Nakkaş Levni kıyafet albümünü 1720-1730 yılları
arasında yapmıştır ve bu albümde 43’ü imzalı, 46 tane minyatür çalışması bulunmaktadır. Bu
resimlerde bulunan şahıslar tanınmış kişiler olmamakla beraber, Levni’nin tanıdığı veya
gördüğü kimseler olabilirler. Levni bu eserlerinde kadın görsellerine de oldukça önem vermiş,
özellikle yüzlerdeki ifadeleri resme çok iyi yansıtmıştır (Özçimi, 2009: 20). Levni hazırladığı
kıyafet albümünde tek figürlü insan çizimlerine ağırlık vermiş genellikle kişileri ayakta,
ellerinde bir çiçek ya da bir obje ile resmetmiştir. Hem kadın hem erkek figürlere albüm
içeriğinde yer veren Levni kıyafetlerde kesim ve form özellikleri kadar kumaşlarda bulunan
desen özelliklerine de özen göstermiştir.
2.3.1. Levni Albüm Resimlerinde Kıyafet Örnekleri

Görsel 7
Acem Şahı Hazinedarı
Nakkaş Levni
(İlden, 2011:1312)

Görsel 8
Bursalı Yusuf Bey
Nakkaş Levni
(And, 2004:434)

Görsel 9
Bursalı Mehmet Şah
Nakkaş Levni
(Özçimi,2009:21)
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Teknik Çizimler

Kaftan

Entari

Kaftan

Kaftan

Entari

Görsel 7’de Acem Şahı Hazinedarı Levni’nin bu çalışmasında bir eli ile çiçek tutarken
diğer eli ile de arkaya doğru aldığı kaftanını tutmaktadır. Minyatürde Acem Şahının üzerinde
içte mavi bir kumaştan dikilmiş sıfır yakalı, ön ortası açık kapamasız bir entari vardır. Entari
ön bedende geniş bir kesime sahiptir ve üst üste getirilerek ön kapaması yapılmıştır. Bele
bağlanan kuşak kıyafetin ön kapamasını sağlamıştır. Ön ortasında bele bağlanan bu kuşak aynı
zamanda giysiye süsleme özelliği de kazandırmıştır. Entarinin ön ortasında buluna açıklıktan
altta bulunan turuncu göyneğin düğmeleri görünmektedir. Giysiye ön sağ bedende cep
uygulanmıştır. Yan dikişte etek ucunda yırtmaç çalışılmıştır. Giysinin kolları bilek hizasına
kadar uzun olup kol ağzı dardır ve kol ağzına geriye doğru dönen geniş manşet uygulanmıştır.
Model boyu ayak bileklerine kadar uzanan entarinin etek ucundan içinin beyaz bir kumaş ile
astarlandığı, etek ucu ve ön ortasının pervaz ile temizlendiği görülmektedir. Acem şahı
entarinin üzerine koyu mavi tonlarında bir kaftan giymiştir. Kaftan ön ortasından üç düğme ile
kapamalıdır. Düğmelerin üzeri karşılıklı iki bedene de yerleştirilen çiçek motifleri ile
süslenmiştir. Bol bir kesime sahip olan kaftan etek ucuna doğru açılımlı kesilmiştir. Model boyu
ayak bileklerine kadar uzanan kaftanın içi sarı renkte astar ile temizlenmiştir. Şahın başında bir
kavuk ve ayaklarından da sarı renkli pabuçları bulunmaktadır.
Görsel 8’de Levni kıyafet albümlerinde Bursalı Yusuf Bey’i bir elinde çiçek ile
resmetmiştir. Görselde Yusuf Bey içte kırmızı bir kumaştan dikişmiş ön ortası bele kadar birit
ilik ile kapatılmış belden aşağısı açık bırakılmış bir entari giymiştir. Entarinin model boyu ayak
bileklerine kadar uzanmaktadır. Etek ucunda içinin beyaz bir astar ile temizlendiği, etek ucu ve
ön ortasına pervaz uygulandığı görülmektedir. Belinde mavi bir kuşağı bulunan Yusuf beyin
70

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

kuşağına hançeri yerleştirilmiş yanından da ucu boncuklu, işlemeli küçük bıçağı sarkıtılmıştır.
Entarinin üzerinde, sarı tonlarında bir kumaştan dikişmiş, model boyu ayak bileklerine kadar
uzanan, sıfır yakalı, önden açık kapamasız bir kaftan bulunmaktadır. Kaftanın kolları bilek
hizasına kadar uzun olup, kol ağzında geriye doğru dönen geniş manşetleri vardır. Kaftanın içi
kürk ile temizlenmiştir. Ön ortasında, yakada, cep kenarında, yırtmaç kenarında ve manşetlerde
kürk süsleme amaçlı kullanılmıştır. Başında kavuk bulunan Yusuf beyin ayaklarında da sarı
renkli pabuçları vardır.
Görsel 9’da Levni Bursalı Mehmed Şah’ı bir elinde karanfil diğer elinde tespih tutarken
resmetmiştir. Mehmet Şah görselde gösterişli bir kaftan ile resmedilmiştir. Lacivert tonlarında
bir kumaştan dikilen kaftan sıfır yakalı çalışılmıştır. Kaftanın, bilek hizasına kadar uzanan
kolları dar kesimlidir. Giysinin ön bedende sağ yana cep çalışılmıştır. Yan dikişlerde etek
ucunda yırtmaç bulunmaktadır. Yaka çevresi, ön ortası, kol ağzı, cep kenarları ve yırtmaç
kenarları kürk ile temizlenmiştir. Başında kavuğu bulunan Mehmet Şah’ın ayaklarında da sarı
tonlarında pabuçları vardır.
3. Sonuç:
Osmanlı İmparatorluğu dönemi minyatür sanatı örnekleri, dönem ile ilgili bilgilere
ulaştığımız da en önemli kaynaklardır. Özellikle 18. Yüzyılda imparatorluğun en önemli
sanatçılarından olan Nakkaş Levni çizimlerinde realist yaklaşımı ile döneme adeta ışık
tutmuştur. Kendine özgü çizim tekniği Levnî’yi diğer tüm minyatür sanatçılarından ayırdığı
gibi ayrıntılara verdiği önem dönemin giyim-kuşam alışkanlıkları hakkında da bilgi sahibi
olmamızı sağlamaktadır. Levni hazırladığı Kıyafet Albümünün yanı sıra Padişah Portreleri ve
Surname-i Vehbi’de kıyafetleri oldukça ayrıntılı olarak ele almıştır. Bugün İstanbul Topkapı
Sarayı Müzesinde bulunan bu eserler Levni’nin bakış açısı ile dönemin giysileri hakkında
önemli bilgiler içermektedir.
Levni minyatüre hareketli figürleri kazandırmıştır. Levni ’den önceki dönemlerde
hareketsiz olarak resmedilen figürler Levni minyatürlerinde batının etkisi ile “S” kıvrımlar
oluşturacak biçimde, farklı duruş stilleri ile resmedilmiştir. Bu durum kıyafetlere de figürler
üzerinde hareket kazandırmıştır. Giysiler minyatürlerde farklı açılardan da görülebilir hale
gelmiştir. Levni minyatürlerinde realist yaklaşımı kadar ayrıntılara verdiği önem ile de
minyatür sanatında bir ilk oluşturmuştur. Levni minyatürlerinde kıyafetler üzerinde kesim,
form, dikiş detayları, süsleme özellikleri en ince ayrıntısına kadar ele alınmıştır. Kumaşlar
üzerinde bulunan desenler oldukça ayrıntılı çizilmiştir ve 18. yüzyıl desenleri ile paralellik
göstermektedir.
Levni minyatürlerinde kıyafetler bol kesimlidir. Yakalarda sıfır yaka sıklıkla
uygulanırken ince ayaksız gömlek yaka da entari ve gömleklerde kullanılmıştır. Giysilerde
model uygulamanın en yoğun olduğu yer kollardır. Kollar bilek hizasına kadar uzun
çalışılmıştır. Kare kol formunda kesilen kolların yanı sıra bedenden çıkan kollar da giysilerde
sıklıkla karşılaşılan kesimler arasındadır. Uzun kollu olan kaftanlarda kol ağzı geniş
çalışılmıştır. Entari, göynek ve gömleklerde kol ağzı dar ve manşetli çalışılmıştır. Manşetler
genellikle dışa doğru çevrilerek katlanmış, kavisli kesimlerle model özelliği kazandırılmıştır.
Dar kol ağızlarına uygulanan yırtmaçlar birit ilik ile kapatılmıştır. Entarilerin altında bol kesimli
model boyu ayak bileğine kadar uzanan şalvarların yanı sıra çakşırla da giyilmiştir. Osmanlı
İmparatorluğunda esnaf giyiminde aşçılarda ve peyklerde karşımıza çıkan ön ortasının yukarı
kaldırılıp belde kemere sabitlenmesi Levni minyatürlerinde hizmetkârlarda görülmektedir. Bu
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uygulamanın ergonomik amaçlı yapıldığı düşünülmektedir fakat aynı zamanda estetik kaygının
da olduğu şüphesizdir ki iç etek ucuna uygulanan süslemeler detaylı bir biçimde çizilmiştir.
Kıyafetler farklı renklerde kumaşlar ile astarlanmıştır. Bu uygulama Levni
minyatürlerinde yer alan kıyafetlerde en dikkat çekici detaylardan biridir. Ayrıca ön ortasına ve
etek ucuna astar ve asıl kumaşın renginden farklı bir kumaş kullanılarak yapılan pervazlardır.
Kıyafetlerde açılan yırtmaçlarda ve ön ortasında eteğin katlanarak özellikle astarın ve pervazın
çizilmesi dikkat çekici bir unsurdur. Padişahlarda görülen beldeki altın kemer uygulaması
Surname-i Vehbi ve Albüm Resimlerinde Osmanlı esnaf giyiminin ayrılmaz bir parçası olan
şed’e dönüşmekte ve minyatürlerde yer alan kıyafetlerde bele sarılarak kullanılan ince ya da
kalın bir kuşak mutla kullanılmaktadır. Modellerde ön yana uygulanan cepler giysiyi süslemek
için ya da cep şeklinde açılan yırtmaçlar kılıcın geçirilmesi için kullanılan bir detaydır. Osmanlı
giyiminin ayrılmaz bir parçası olan başlıklar tüm figürlerde detaylı bir biçimde çizilmiştir.
Padişahlarda yüksek ve gösterişli kavuklar bulunmaktadır. Takke ve sarık diğer başlık türleri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayaklarda sarı tonlarında uçları sivri pabuçlar tüm minyatürlerde
ortak özelliktir.
Osmanlı imparatorluğu dönemi giyimi saray, halk esnaf gibi farklılaşabildiği gibi dini
inançların etkisi ile de şekillenmiştir. Altı yüzyılı aşkın bir süre varlığını devam ettiren Osmanlı
İmparatorluğunda şüphesiz ki dönemlere göre de kıyafetlerde değişiklikler olmuştur.18. yüzyıl
Osmanlının her alanda batının etkisi altında kaldığı bir dönemdir. Bu yüzyılda sanatını icra
eden ünlü nakkaş Levni batının etkisi altında çizdiği detaylı ve gerçeğe yakın minyatür çizimleri
ile dönem kıyafetlerini en ince ayrıntılarına kadar ele almıştır. Levni, figürlerine kazandırdığı
hareketler ile daha önce çizilen minyatürlerde bulunmayan kıvrımlar, dökümler, figür üzerinde
kumaş duruşları oluşmuştur. Kıyafetleri farklı açılardan yansıtmayı amaçlayan bu minyatürler
Türk giyim tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Kültürel değerlerin gelecek nesillere
aktarılması hususunda Türk tarihinin zengin kaynaklarından faydalanabilmek, yeni tasarımlara
esin kaynağı oluşturabilmek için görsel değeri yüksek Türk minyatür çalışmalarını incelemek
önem arz etmektedir. Geçmişten beslenen, özgün tasarımlar oluşturulabilmesi için tarihin iyi
bilinmesi, doğru aktarılması çok önemlidir. Türk giyim tarihinin derin geçmişinin yeni, özgün
tasarımlara kaynak oluşturulması, kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasında önem
taşıdığından, müzelerde bulunan bu kıymetli eserlerin daha fazla çalışma ile gün yüzüne
çıkarılması önerilmektedir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Nakış Atölyelerinde Kullanılan Nakış
Makinelerinin Fine-Kinney Metodu İle Risk Değerlendirmesi
Ali BİLGİÇ * - Aysel ÇİMEN**
1. Giriş
Toplumun daha bilinçli hale gelmesi nedeniyle meslek hastalıklarına yakalanma
risklerinin ve iş kazalarının artmasına ve bunlara bağlı yüklü maliyetler ödemek zorunda
kalmaları sonucu tepkiler artmaktadır. Bu nedenle de iş sağlığı ve güvenliği konusu her geçen
gün önemi artan bir konu haline gelmiştir (Kokangül ve ark., 2017). İş sağlığı ve güvenliği
alanında devlet ve özel işletmeler tarafından işçiler üzerinde birçok çalışma yapılmaktadır.
İSG’nin bilinen birçok tanımı vardır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) tarafından “İşin insana, her insanın da işine uyumunun sağlanması’’ olarak
tanımlamıştır. 30.6.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 İSG Kanunu’na göre ise
“İşin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa ve güvenliğe zarar
verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır”
şeklinde tanımlanmaktadır. Tanımlardan da görüldüğü gibi, iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli
birincil hedefi, çalışanları meslek hastalıkları ve iş kazalarından korumaktır (Gündüz ve Güller,
2017: 128).Diğer taraftan iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının temeli ise; önleyici tedbirler, risk
değerlendirmesi, acil eylem planı ve eğitimi oluşturmaktadır (Tosun ve Kılıç, 2016: 37)
Günümüzde hızlı gelişen teknoloji ile birlikte üretim sürecinde makine ve elektrikli el
aletlerinin kullanımı artmıştır (Tor ve Güzel, 2020: 106). İşletmelerdeki değişen üretim
süreçleri ve makineleşme çalışma alanlarında alışık olunmayan tehlikeleri ve riskleri ortaya
çıkarmaktadır. Çalışma ortamlarındaki makineleşmenin gelişim sürecinin başlarında, iş sağlığı
ve güvenliği fazla önemsenmemiştir. Ancak işletmelerde meydana gelen iş kazalarının artması
ve bu kazaların işletmelere maddi ve manevi kayıplar oluşturması nedeniyle, bu konuda yapılan
araştırmalar oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. İş kazalarını önlemek amacıyla yapılan
geniş çaplı çalışmalardan biri risk değerlendirmesidir. Ülkemizde, 2012 yılında çıkan 6331
sayılı yasa İSG Kanununu kapsamına giren her işyerinin risk değerlendirmesini yaptırmakla
yükümlü olduğunu ve bunun işverenin sorumluluğunda bulunduğunu ifade etmektedir. Risk
değerlendirmesinin nasıl gerçekleştirileceği 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan
28512 numaralı İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
Bu çalışmada, uygulama alanı olarak nakış atölyelerinde kullanılan nakış makinelerinin
6331 sayılı yasaya dayanarak çıkarılan Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında FineKinney risk değerlendirme çalışması yapılmıştır. Gerçekleştirilen Fine-Kinney yöntemiyle
tehlikelerin tespit edilmesi, oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve kaynağında risklerin yok
edilmesi veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için alınması gereken tedbirler/önlemler
belirlenmiştir. Bu çalışma ile belirlenen risklerin, İSG kavramının önemine ve uygulama alanı
olarak seçilen nakış atölyelerinde kullanılan nakış makinelerinin risk değerlendirmesinin
yapılması çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.
2. Materyal Metod
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İşyerlerinde İSG yönetmeliğinin bir parçası olarak, kontrol edilmesi gereken birincil
faktör risktir (Gul ve ark., 2018: 2). Bunu yapmak için, yaralanmalara neden olabilecek
etkenleri göz önünde bulundurmak ve yaralanmaları önlemek için makul adımların atılıp
atılmadığına karar vermek gerekir (Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi, 2014). Risk değerlendirme
kavramı, “Olası zararları önlemek için yeterli önlemin alınıp alınmadığı veya daha fazlasının
alınması gerekip gerekmediğine ilişkin değerlendirmelerin yapılabilmesi için işyerinde
güvenliğin incelenmesi’’ olarak tanıtılmıştır (Guneri ve ark., 2015). İSG açısından yapılacak
olan risk değerlendirmesi ortama uygun yapıldığında ve doğru noktalara değinildiğinde hayat
kurtarıcı bir işlem haline gelmektedir. Risk değerlendirme uygulamaları kalitatif (nitel) ve
Kantitatif ( nicel) yöntemler olmak üzere farklı sektörlerde, farklı şekillerde kullanılmaktadır.
Kantitatif yöntemlerden biri olan ve oldukça yaygın kullanılan Fine-Kinney yöntemi ile nakış
atölyelerinde bulunan nakış makinesine yönelik riskler değerlendirilmiştir.
2.1. FineKinneyYöntemi
Fine Kinney yöntemi, 1976'da tehlikeleri kontrol etmek için nicel bir risk değerlendirme
aracı olarak geliştirilmiştir (Gul ve ark., 2018:2). Fine Kinney tarafından yapılan risk
değerlendirmesi üç parametre içerir: şiddet, frekans ve olasılık.
Fine-Kinney risk analizinde risk değeri (puanı), şiddet (Ş), frekans(Tehlike maruziyet
sıklığı) (F) ve olasılık (O) olmak üzere üç parametrenin (R= ŞxFxO) çarpımından
bulunmaktadır. Elde edilen risk puanı; çok yüksek risk, yüksek risk, önemli risk, olası risk ve
kabul edilebilir risk olmak üzere beş sınıfa ayrılmıştır (Oturakci ve Dağsuyu, 2017: 17-25). Bu
yöntemde kullanılan frekans skalası Tablo 2.1’de; şiddet skalası Tablo 2.2’de olasılık skalası
Tablo 2.3’de; ve risk puanına ait skala Tablo 2.4’de verilmiştir (Kuş, 2019: 31; Gökoğlu,
2021:19-21).
Tablo 2.1.FineKinney frekans skalası.
Frekans
Hemen hemen sürekli (bir saatte birkaç defa)
Sık (vardiya da bir veya birkaç defa)
Ara sıra (hafta bir veya birkaç defa)
Sık değil (ayda bir veya birkaç defa)
Seyrek (yılda bir veya birkaç defa)
Çok Seyrek (yılda bir veya daha az)

Puan
10
6
3
2
1
0,5

Tablo 2.2.Fine-Kinney şiddet skalası.
Şiddet
Birden fazla ölümlü kaza Çevresel Felaket
Ölümlü kaza, uzuv kaybı Ciddi çevresel zarar
Kalıcı hasar / yaralanma, iş kaybı Çevresel engel oluşturma,
Önemli hasar / yaralanma, dış ilkyardım Sınırlı dış çevresel zarar
Küçük hasar / yaralanma, iç ilkyardım Sınırlı iç çevresel zarar
Ucuz atlatma Çevresel zarar yok

Puan
100
40
15
7
3
1

Tablo 2.3.Fine-Kinney olasılık skalası.
Olasılık
Beklenmez
Beklenmez Fakat Mümkün
Mümkün Fakat Düşük
Olası
Yüksek, Oldukça mümkün
Beklenir, Kesin

Puan
0,2
0,5
1
3
6
10

76

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Tablo 2.1.Fine-Kinney risk skalası
Risk Puanı

Risk durumu

R > 400

Çok Yüksek Risk‐ Derhal Tedbir alınmalı

200 < R < 400

Yüksek Risk‐ Kısa vadeli eylem planına alınmalı

70 < R < 200

Önemli Risk‐Dikkatle İzlenmeli

20 < R < 70

Olası Risk‐ Eylem Planına alınmalıdır

R < 20

Kabul Edilebilir (Önemsiz Risk)–Acil Eylem gerekmeyebilir

3.

Uygulama

Nakış atölyelerinde kullanılan nakış makinelerinin durumu İSG kapsamında
araştırılmıştır. Çalışmamızda öncelikle nakış makinesinin tehlikeleri tanımlanmıştır (Şekil 3.1).
Daha sonra riskler belirlenmiş ve alınacak olan tedbirler kararlaştırılmıştır. Risk değerlendirme
aşamasında belirlenen her bir tehlike için frekans, şiddet ve olasılık değerleri Tablo 2.1,
Tablo2.2 ve Tablo 2. 3’te gösterilmiştir. Elde edilen tehlike için olasılık, frekans ve şiddet
değerlerinin çarpımı ile risk puanları hesaplanmıştır ve elde edilen bu risk puanları Tablo
2.2’deki Fine-Kinney risk skalasına (puanı) göre tehlikelerin öncelikleri belirlenmiştir.

Şekil 3.1.Nakış makinesi
4.

Bulgular

Nakış makinesinde belirlenen tehlikeler, bu tehlikelerden oluşabilecek riskler ve alınması
gereken önlemler Tablo 4.1’deki Fine-Kinney yöntemi ile yapılan risk değerlendirme
uygulamasında verilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada yapılmış olan Fine-Kinney risk
değerlendirmesinde risk derecesi yüksek olan on dört tehlike belirlenmiştir ve Tablo 4.1’de
verilmiştir. Tablo 4.1’de görüldüğü gibi, üç tane yüksek risk tespit edilmiştir ve bu riskler için
alınması gereken tedbirler yerine getirilse kabul edilebilir risklere (olası risk) dönüşmektedir.
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Diğer taraftan sekiz tane önemli risk ve üç tanede olası risk üzerinde durulmuştur. Bu riskler
için alınması gereken önlemler yerine getirilirse bu nakış makinesi ile çalışmalar daha güvenli
hale gelecektir.
Tablo 4. 1Nakış makinesinin Fine-Kinney risk değerlendirme uygulaması
Risk
Risk Derecesi

Şiddet
40

8
Önemsiz Risk
15
Önemsiz Risk

15
15

7,5
Önemsiz Risk
15
Önemsiz Risk

15
15

15
Önemsiz Risk
10
Önemsiz Risk

40

16
Önemsiz Risk

15
40

15
Önemsiz Risk

22,5
Olası Risk

Olasılık
0,2

1
1

1
0,5

1
2

0,5
0,5

2
0,5

0,5

15

Temizlik veya
yağlamadan önce
elektrik fişi prizden
çekilmesi
gerekmektedir.
Güç “AÇIK”
durumdayken veya
makine çalışırken,
çalışan personel elini
ASLA kumaş kesme
bıçağının ya da iğnenin
altına sokmaması için

3

Yetkili kişi tarafından
iplik değişimi ve takımı
yapılmalıdır.

0,5

Nakış makinelerinin
kullanma, bakım onarım
ve iş sağlığı ve güvenliği
talimatları oluşturulmalı
ve personelin
görebileceği yere
asılmalı ve personele bu
talimatlar doğrultusunda
çalışması gerektiği
açıklanmalıdır.
Kullanılacak iğnelerin
küflü olmamasına dikkat
edilmeli ve yetkili kişi
tarafından ve talimatlara
uygun iğne değişimi
yapılmalıdır.
Nakış makinesi arıza
durumunda güç kaynağı
kapatılmalı ve yetkili
kişi tarafından ve
talimatlara uygun arıza
giderilmelidir.

2

Nakış makinesinin
elektrik tesisatı ve üst
kısımlarına sıvı
malzeme bırakılmaması
için gerekli önlemler
alınmalıdır.

0,2

Nakış makinesinin
bakım ve onarımları
yetkili kişi tarafından ve
iş sağlığı ve güvenliği
kurallarına göre yapması
için gerekli önlemlerin
alınması gerekmektedir.
Nakış makinenin
ayaklarının zemine tam
basmaması için gerekli
tedbirlerin alınması
gerekmektedir.

1

Alınacak Önlemler

Frekans

Kalan Risk
Puanlama

Risk Kontrol Planı

0,5

Risk
Risk Derecesi
80
Önemli Risk

Şiddet
40

30
Olası Risk

40

80
Olası Risk

90
Önemli Risk

40
40

40

90
Önemli Risk

120
Önemli Risk

15
40

240
Yüksek Risk

15

120
Önemli Risk

15

Olasılık

1

Frekans

2

1
1

3

1
6

2

3

1

Yaralanma / ölüm Risk Tanımı
Yaralanma / ölüm

Meslek
hastalığı
2

240
Yüksek Risk

Nakış makinesinin çalışması
esnasında müdahale
edilmesi sonucu
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.

2

Nakış
makinesinin
çalışması

2

Nakış
makinesinde
yağlanması veya
temizliği

2

Nakış yaparken
iplik kopması

Yaralanma / ölüm

Nakış
makinesinde arıza

Yaralanma

İğne Kırılması

Küflü iğnenin çalışanın
eline batması veya kırılan
iğnenin yetkili kişi
tarafından değiştirilmemesi
sonucu istenilmeyen
sonuçlar meydana gelebilir.
Nakış makinesi arıza anında
makine güç kaynağı
kapatılmadan müdahale
edilmesi sonucu
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.
Nakış yaparken iplik
kopması işleminin makine
kapatılmadan ve yetkili kişi
tarafından yapılmadığında
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.
Temizlik veya yağlama
esnasında elektrik fişinin
prizden çekilmemesi sonucu
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.

Yaralanma /
ölüm
3

Atölye

Talimatlar

Nakış makinelerinin isg,
kullanma ve bakım onarım
talimatlarının bulunmaması
çalışan personelin herhangi
bir durumda makineye nasıl
müdahale edeceğini tam
olarak bilemez ve
sonucunda istenilmeyen
sonuçlar meydana gelebilir.

Atölye

Sıvı malzemelerin makine
üzerinde veya elektrik
tesisatının yanına olması
makine çalışması esnasında
dökülmesi sonucu
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.

Atölye

Makinenin ayaklarının
zemine tam basmaması
sonucu titreşim meydana
gelmesi

Atölye

Bakım onarımın yetkisiz
kişiler tarafından yapılması

Atölye

4
5
6
7
8
9

Tehlike

Risk Puanlama

Yaralanma /
ölüm
3

Sıvı malzemelerin
nakış makinesi
üzerinde veya
elektrik tesisatının
yanında olması

Tehlike ve Risk Tanımlama

Yaralanma / ölüm Yaralanma /
ölüm
3
1

Atölye

Bölüm
Atölye
Atölye

Titreşim

Atölye

Bakım onarım

3

1

Yapılan
İş/Ekipman

2

Sıra No

İş Adımı Tanımlama
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40

40
40

0,2

2
0,5

0,5

60
Olası Risk

40

0,5

40

0,5

0,5

40

10
10
16
Önemsiz Risk Önemsiz Risk Önemsiz Risk

0,5

Makine başlığını
kaldırmadan veya kayış
kapağını ve V kayışı
çıkartmadan önce
makineyi
Kapatması için
personele gerekli eğitim
verilmelidir.

10
Önemsiz Risk

75
Önemli Risk
40
Olası Risk

Makineye ait hasarlı fiş
veya elektrik kablosu
kullanılmamalı yenileri
ile değiştirilmelidir.

3

15

Nakış makinesi
kullanımına ait
personelin isg eğitimi
gerekmektedir.

0,5

40

120
Önemli Risk

40

240
Yüksek Risk

Nakış makinesi çalışma
esnasında daima yetkili
bir kişi bulunmalıdır.

40

Makine çalışırken
çalışan personel elini
asla iplik verici
kapağının altına
sokmaması için gerekli
önlem alınmalıdır.

120
Önemli Risk

1
2
10
1
1

3

Yaralanma /
ölüm
3
Yaralanma /
ölüm
1
Yaralanma /
ölüm
1
Yaralanma / ölüm

Atölye
Atölye
Atölye
Atölye

Elektrik

14

11

Nakış makinesine
çalışırken
müdahale

Makine başlığını
kaldırmadan veya kayış
kapağını ve V kayışı
çıkartmadan önce makineyi
Kapatmaması sonucu
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.

12

Hasarlı fiş veya elektrik
kablosunun kullanılması
sonucu istenilmeyen
sonuçlar meydana gelebilir.

Eğitim

5.

Makine çalışırken personel
elini iplik verici kapağın
altına sokması sonucu
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.
Nakış makinesi çalışma
esnasında yetkili kişi
bulunmaması diğer kişilerin
müdahale etmesi sonucu
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.
Nakış makinesi kullanımına
ait personelin isg eğitiminin
olmaması sonucu
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.

Nakış makinesi
çalışma esnasında
yetkili kişi
bulunmaması

13

10

Nakış
makinesinin
çalışması
esnasında iplik
verici kapağı

Yaralanma /
ölüm
3

gerekli önlemler
alınmalıdır.

Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada, nakış atölyelerinde kullanılan nakış makinelerinin tehlikeleri tespit edilmiş
ve öngörülebilen riskler değerlendirilerek meydana gelebilecek iş kazası risklerinin kaynağında
yok edilebilmesi veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesi ve alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi üzerinde çalışılmıştır. Çalışma kapsamında risk değerlendirme yöntemi olarak
oldukça yaygın kullanılan Fine-Kinney metodu kullanılmıştır. 14 tane tehlike tespit edilmiş ve
oluşabilecek riskler açıklanmıştır. Bu riskler için alınacak önlemler açıklanmıştır. Yapılan bu
risk analizi sonucunda elde edilen bulguların başında nakış makinesinin güvenli ve düzenli bir
şekilde çalışması ve iş kazasına sebebiyet vermemesi için makine başında çalışacak olan
personelin eğitimli ve makinenin düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekliliği gelmektedir.
Diğer taraftan sadece yapılacak olan risk değerlendirmeleri atölye ortamlarında ve makinelerde
meydana gelecek kazaları tamamen ortadan kaldıramaz. Çalışma ortamlarında yapılan her türlü
çalışma için notlar alınarak kontrol periyotlarının belirlenmesi gerekmektedir. Rutin kontroller
neticesinde risk değerlendirmesinde risklere karşı erken müdahale şansı elde edileceği için
meydana gelecek iş kazalarının zamanında tespit edilmesi ve azaltılmasında ilerleme
kaydedilecektir.
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Konya Karatay Medresesi Taç Kapı Teyzinatı’nın Altın Oranca
İncelenmesi
Ali CILASUN

1. Giriş
Araştırmanın Konusu
Konya’da inşa edilmiş dönemin en önemli eserlerinden biri olarak özgün özelliklerini
büyük oranda koruyan “Karatay Medresesi’nin” “taç kapısı”; yapılış, düzen ve tezyinatı
bakımından “Selçuklu” yapılarında öne çıkan değerli eserlerden biridir. “Taç kapısında” yer
alan “geometrik süslemelerin,” bütününde ve detay öğelerinde “Altın Oran kuramlarınca”
incelenmesi konu olarak yer almaktadır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
XIII. yy.’da devlet adamlarının, dini ve müspet bilimlerin öğretilmesine yönelik yaptırmış
oldukları “Karatay Medresesi’nin” “taç kapısının” yapılışı, düzeni, tezyinatı ile yapıya genel
olarak bakmak süsleme detaylarının da tasarım ilkeleri bakımından incelenmesinin
yapılmasıdır.
“Fibonacci” kuramına göre, süslemelerinde belirli bir oran, detay işlemelerinde ki
“geometrik” ve “bitkisel” teyzinatı yapıya yön ve hareket vermektedir. Yapının simetrik ve
asimetrik belirli bir dengede olup olmadığı, detaylara değinilerek bir bütünlük içinde bilim
dünyasına katkı sağlamasıdır (Deviren, 2010: 15-52).
Araştırmanın Yöntemi
Karatay Medresesi ile ilgili kaynak ve dokümanlar bir araya getirilmiştir. Kaynaklar
taranarak ve notlar halinde aktarılmıştır. Kaynak ve bilgiler “kronolojik” bir sırayla yapının
tezyinatıyla ilgili olanlar analiz ve sentez yönüyle siz okurlarımıza aktarılmıştır.
Anadolu Selçuklu Dönemi Medreseleri Hakkında Genel Bilgi
Medreseler
Arapça’da "dirase" veya “derase” anlamına gelmektedir. (Akın, 1990: 30) İslami
ilimleri öğretme maksadıyla inşaa edilmişlerdir (Gelişli, 2005: 83-11; M. Ünal, 1997: 102;
Eyice, 1978: 50-56; Pakalın, 1993: 436; Çatakoğlu, 2002: 20; Safi, 2002: 352-363). “Hz.
Muhammed (SAV)” zamanında görülmeye başlanır. (Osman, 1969: 257). İlk İslam üniversitesi
olarak ‘‘Suffa’’ adı verilmiştir. (Sakaoğlu, 1991: 14). Türklerde ilk olarak “Karahanlılar”
zamanında görülürler. (Baltacı, 1976: 5). “Büyük Selçuklular” zamanında “Nizamiye
Medreseleri” olarak bilinmektedir. “Anadolu’da” “Danışmentlilerce” “Tokat” ve
“Niksar’daki Yağıbasan” medreseleri ilk örnekleridir. (Özaydın 1990: 7; Akademik Tarih ve
Düşünce Dergisi, 2015: 66). Yapı olarak “açık ve kapalı avlululudurlar.” XII.-XV. Yy’dan
günümüze “15” tanesi ayakta kalabilmiştir. (Kuran, 1969: 63-114).
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Grafik Tasarım’ın İlkeleri ve Mimari’de Kullanımı
Bu dönemde inşası yapılan medreselerin düzeni, tasarımı ve grafiği ayrı bir önemdedir.
“Medrese” “taç kapılarında” yüzey karelere bölerek unsurlarının “düzen, simetri” ve
yalınlığına dayalı özellikler taşıması amaçlanmıştır (Deviren, 2010:40-48).
Tasarımda, “denge (simetrik-asimetrik), orantı ve görsel hiyerarşi, görsel devamlılık,
bütünlük, vurgulama, modülasyon ve dorik düzenleme” olarak ilkeler esas alınmaktadır (Becer,
1997: 56-64; Kuban, 1973:57).
“Altın Oran (İlahi Oran),” tabiatta canlı ve cansız varlıklarda vücuda gelen özel bir
yapıda her şeyde görülmektedir (Öztuna, 2007: 51).
“Fi Sayısı= 1,618…” matematiksel olarak tasarımın sayısal ifadesidir. İtalyan
matematikçi “Fibonacci’nin” ortaya koymuş olduğu sayılarda “(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584)” gizlidir (Sanal, 2018).
“Altın Bölüm’’ prensibine göre “Bir bütünün, iki kısmı arasında, bu iki kısmın en büyüğü
ve en küçüğü arasındaki oran, bütün ile en büyük kısım arasındaki orana eşittir.” (Bigalı, 1984:
329).
Mimari’de: “3x4x5 üçgenini, 1/2, 5/8, 4/3” ve bunun gibi birçok “orantıları” (Arseven,
1955: 734), bir “üçgen” ile bir “düşey çizginin” veya yarım “daire” ile düşey çizginin uyumu,
bir birim boy, kendisi veya katlarıyla orantı (Tunçer, 1981: 449-450), “karenin köşegeni” ve
bu “kareden” iki adetinin yan yana durmasıyla oluşan “dikdörtgenin köşegeni” “√5”
olmaktadır. “√2, √3, √4 ve √5” arasında “geometrik ilişki” söz konusudur (Ünsal, 1949: 63).
“Geometride” “yükseklik «r» ise, çap 2r = R’dir” “orantılar, 60°'lik dik üçgene” en yakın
oranı “58°, 17'” ile “Altın Oran'dır.” Bunu “56°. 19'” taban açılı “Selçuklu Üçgeni (2/3
orantısı) ve 53°. 07' taban açılı 3x4x5 üçgeni” takip eder. “56° ile 60°” arasında bir bağlantı
söz konusudur (Tunçer, 1981: 449-450).
1. Anadolu Selçuklu Taç Kapıları Hakkında Bilgi
Kapılarının “dikdörtgen” bir forma sahip olduğu ve iki mekan arasındaki bağlantıyı
sağladığı görülmektedir (Çaycı, 2008: 23). Gökyüzüne doğru uzantısı ulviyeti, önde olması
liderliği temsil etmektedir.
“Taç kapılar’da” araştırma yapılırken; “silmeler, bordürler, kavsaralar, çevre kemerleri
ve kitabeler” olarak sınıflandırma yapılmaktadır (Kuban, 1970: 138).
“Geometrik genişlik 2, yüksekliğin 3” birim olduğu görülmektedir. “2/3 oran”
uygulamasıyla “taç kapı” yüzeyinin karelere bölündüğü anlaşılmaktadır (Bayburtluoğlu, 1976:
79-80).
“Geometrik” yapılarda genellikle “3, 4, 5 birim kenarlı ve biri 57°, diğeri 30°” olan “dik
açılı gönyeler” kullanıldığı çeşitli ölçümlerle görülmektedir (Nervi, 1967: 182-183).
“Taç kapıların” tümünde, “dikdörtgen” cephe yüzeyinden ana “nişe” doğru bir
kademelenmeden söz edilir. Görülen dengeli “en-boy oranı” “Anadolu Selçuklularda”
bozulmaktadır. “Taç kapıların” “boyu enine oranla” uzamaktadır (Çakmak, 2001: 14).
Konya Karatay Medresesi Taç Kapı Teyzinatı’nın Altın Oranca İncelenmesi
Karatay Medresesi
Yeri, Tarihçesi, Banisi, Restorasyonu ve Bugünkü Durumu
Medrese, “Konya’nın” merkez ilçelerinden “Selçuklu’nun” Tarla Mahallesi’nde yer
almaktadır. “Alâeddin Tepesi’nin” “kuzeyinde” yer alan “Ayaz Kapısı’na” yakın bir noktada
yer alır. “Doğusunda” Küçük “Karatay (Kemaliye)”, “kuzeyinde Ali Gav medreselerinin”
kalıntılarına rastlanır. “Konya’nın” merkez ilçelerinden biri olan “Karatay” ilçesine adını
vermiştir (Z. Odabaşı, 2015: 95-105; Z. Odabaşı, 2016: 256). “Medrese, tek katlı, tek eyvanlı,
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kapalı avlulu (Şahin, 1999: 92), üstü kare planlı geniş kubbe ile örtülmüş bir avludan
oluşmaktadır.”
Kitabesinde “649/1251” rakamı “medresenin” kesin inşa tarihini ortaya koymakla
birlikte kitabenin malzemesinin farklı olması ve farklı yazı karakterlerinden dolayı inşasına
“1220-1230’lu” yıllar da başlanmış olabilir (Meinecke, 1969: 81-93; Çırakman, 1999: 110;
Mülayim, 2001: 475; Kemaloğlu, 2015: 72; Karpuz, 2001: 52 ).
“I. Alâeddin Keykubad’ın” sultanlığında yapımına başlanıp “II. İzzeddin Keykavus”
zamanında (649/1251) tamamlandığı tahmin edilmektedir (Sözen, 1972: 63-65; Uğur ve
Koman, 1940: 546; Erdoğan, 1915: 532-534).
“Emir Karatay bin Abdullah” (İbn-i Bibi, 1996: 226-594: Turan, 1948: 17-170: Taneri,
1998: 215-252) tarafından “1251/52” yaptırılmıştır. “Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’den başka
Şems-i Tebrizî, Sadreddin-i Konevî, Kadı Sirâceddîn Mahmud el-Urmevî ve Şerefeddîn Muslî”
gibi dönemin birçok “âlim ve şeyhinin” de katılımıyla büyük bir törenle açılmıştır. “Medrese,
dört mezhepten olan âlim, fakih ve şeriflere, müderrisin şeriat, hadis, usûl ve fur’u ve hilâf
ilimlerini bilerek Hanefi mezhebinde olması koşuluyla vakfedilmiştir” (Önder, 1995: 267:
Eflaki, 2006: 148).
Ustanın, “Alâeddin Cami’yi inşa eden Muhammed bin Havlan el- Dımışki” olduğu
(Erdemir, 2009: 28) ya da kullanılan “siyah, patlıcan moru ve firuze renkli çinilerden” yola
çıkarak; “Karatay Medresesi'ndeki çinilerin,” “Sırçalı Medrese’nin” “çini ustası” olan
“Muhammed bin Muhammed bin Osman el-benna’el-Tusî” tarafından da inşaa edilmiş
olabileceği yaygındır (Meinecke, 1969: 81-93).
Birçok “restorasyondan” geçen “medrese”; son olarak öğrenci hücreleri bölümlerine
asılına uygun ilaveler eklenmiştir. “Çinileriyle” başlı başına bir müze olacak zenginlikte olan
“Karatay Medresesi” (Arabacı, 1998: 178; Atçeken, 1998: 223; Babalık Gazetesi, 1922: 877;
Edhem, 1912: 212; Faik vd., 1923:77; Huart 1895: 237; Huart, 1944: 27; Konya Şer’iye Sicil
Defteri, 1748: 96; Kemalettin, 1917: 29-31; Löytved, 1907: 46; Mendel, 1908: 9-117; Soyman
ve Tongur, 1944: 37; S. Yetkin, 1954: 135-137; S. Yetkin, 1959: 194-197; Önder, 1971: 129134-166; Turan, 2005: 45; Uzunçarşılı, 1929: 195; Ziya, 2010: 355) en çok ilgi gören ve ziyaret
edilen müze olarak 1955’ten günümüze “Çini Eserler Müzesi” olarak ziyaretçilerini
beklemektedir (Ş. Yetkin, 1986: 70; Konya Valiliği, 1991: 12; Şahin, 1999: 92).
Taç Kapı
Tak şeklinde olan “taç kapısı” “200 cm derinlik, 740 cm genişlik ve 850 cm
yüksekliğinde” olup “beyaz ve gri mermerlere” yer verilmiştir. Yapı cinsi ve tasarımıyla
geleneksel “Anadolu Selçuklu portaındanl” ayrı bir yerdedir (Mülayim, 1982: 475).
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Görsel 1 (Karatay Medresesi Genel Görüntüsü, Cılasun, 2018:39)
Gezgin ve araştırmacıların, “XIX. Yy’den” bu yana kaleme aldıkları eserlerinde bazen
“gravür” (Texier, 1849: 145-147; Huart, 1897:153-168), “suluboya” ve (Raymond, 1924),
“fotoğraflarla” anlatılmıştır ( Saladin, 1907: 462-463; Herzfeld, 1943: 13-70; Ögel, 1966: 84).
Teyzinatları (Akok, 1970a: 15-16), “birim-oran ilişkisi,” “geometrik” tasarımlarıyla (Tunçer,
1981: 62-71) ifade edilmiştir (Cantay, 1987: 25-30 ).
“Taç kapısı 60 cm” dışarda olup tak kısmını çerçeveleyen “37 cm’lik” bir bordürle
sınırlanmıştır. Bordür içerisinde “6 kollu yıldız” merkeze alınıp geçmeler oluşturmaktadır
(Yıldırım, 2003: 70).
Yapının “650x45 cm’lik” “kitabesi” “10 adet” taşın sıralanmasıyla oluşmaktadır.
“Kitabe Tevbe Suresi’nin 120. Ayetiyle” başlar (Yıldırım, 2003: 70).
“Birinci kısımda Kur’an ayeti (Eminoğlu, 2012: 13-14), ikinci kısımda yapının cinsi,
üçüncü’de sultan unvanı, dördüncü ve beşinci de sultan adı ve elkabı (Mülayim, 1982: 475),
altıncı ve yedincilerde sultanın şeceresi, sekizde yaptıranın ismi, dokuzda inşa tarihi, onuncu
kısımda ise dua terkibi nakşedilmiştir” (Yıldırım, 2013: 70).
“Ajur” tekniğiyle “35 cm” dışa çıkıntılı “3” adet taş işleme çıkıntıları farklı ebatlarda
yerleştirilmiştir. Çıkıntıların üzerine çok kollu yıldız işlemesi “geometrik” bir doku
oluşturmaktadır (Akok, 1970a: 8).
Yüzeyine hakim olan süsleme öğesi “Muhammed” adına benzeyen “makili” yazı
biçiminde “beyaz zemin üzerine gri mermerle” yapılmış “geometrik” süslemedir. Ortada yer
alan “kabara’nın” hemen aşağısında “zengi düğümü” oluşturarak “sağa ve sola simetri”
olarak yer alan süsleme öğesine yer verilmiştir (Şahinoğlu, 1977: 42-45; 150).
Yazılı levha “50 cm’lik” kemer ayaklarından başlayıp sağlı ve sollu olarak iki tarafta da
yer alır. Çevresi “bitkisel teyzinatlarla” işlenmiştir. “Sülüs” yazısı ile “Neml Suresi 19. Ayette
yer alan Süleyman Peygamberin” duası bulunur. (Uğur ve Koman, 1942: 45; Konyalı, 2007:
849; Kur’an-ı Kerim 19. Ayet).
Her iki tarafta sövelerin dışında “13 cm eninde üç ayrı zencereğin” geçmesiyle oluşan
“geometrik” bir “süsleme” yer verilmiştir. Zeminleri “gri” silmeli “beyaz mermerden”
oluşmaktadır. “115 cm genişlik 270 cm yüksekliğe” sahip alttan ve üstten silmelerle sınırlanmış
söveler yukarıda “15cm’lik palmet ve lotüslü” süslemelerle altta ve tabanda “25cm” eninde
başka bir “geometrik” kuşakla ayrıştırılmışlardır. “45°’lik açılarla” oluşturulan
“kabartmalara kırık şeritler” halinde “altıgenler” oluşturulmuştur. Bu süslemeler “geometrik
zikzaklar“ yaparak yüzeye ivmelenme katmaktadırlar (Yıldırım, 2013: 70 ).
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Nişlerde “200 cm” yüksekliğinde yaklaşık “50 cm çapında” dış köşeleri pahlı, “kübik”
kaideli, “korint” başlıklı, gövdeleri burmalı, tepeleri “volütlü” olarak biten birer adet sütunçe
yer almaktadır (Konya İl Yıllığı, 1967: 150).
Sivri kemerin iç kavsininde yer alan kuşakta “15 cm eninde geometrik bordürde iki” ince
şeritte yer alan ortadaki “meandır” motifinin uzun kenarlarına halkalanarak dış kısımda “düz
bir çizgi ile çerçeve oluşturur” (Yıldırım, 2013: 70).
“Mukarnaslanma” şekli alışılmışın ötesinde “7” sıralı halde her biri diğerinden farklı
biçimde “nişin” hemen üstündedir. “En alt ilk sıra, atlamalı rumilerle doldurulmuş bir üst çok
yüzlü, diğerleri ise yelpaze dilimli hücreler halinde palmete benzemektedir.”
“Mukarnaslanmalar alışılageldiği gibi yukarıya doğru gittikçe daralıp tepede tek hücre ile
biterken “Karatay Medresesi’nde” yan yana beş hücre düz atkılı olarak sonlanmaktadır” (R.
Ünal, 1982: Bilici, 2016: 403-405).
“Niş” içerisinde yer alan “geometrik” süslemeler “17 cm genişliğinde” olup “46” kez
düğümlenerek tekrar ederler (Erdemir, 2015: 78).
“Mukarnaslanma’nın altında 36 cm eninde yarım dairelerin iç içe ayrı merkezler
yaparak kesişmesi sonucu içlerine sivri kemerli hücrecikler yerleştirilip sağda 13, solda 13 ve
yukarıda 11 tane olmak üzere toplamda 37 hücreciğin içerisinde 28 tane Hadis-i Şerif kabartma
olarak işlenmiştir“(Konyalı, 1964: 847-848; Efe, 1997: 40-41).
Girişi yatay lentolu ve yüzü silmelidir. Cepheye “67 cm” girinti yaparak “300 cm’lik”
bir nişin içerinde yer almaktadır. “248 cm yükseklik 145 cm genişlikte” olan “dikdörtgen” kapı
açıklığının etrafını “30 cm’lik” düz, oluklu ve kabartmalı silmelerle üzeri kavisli kemer yerine
nöbetleşe “65 cm” eninde düz “gri” ve “beyaz iki renk mermerden” oluşan bir “lento” yer
verilmiştir (Akok, 1970a: 9).
Değerlendirme
“Medrese,” “Konya’da Selçuklu” İlçesinde Tarla Mahallesinde yer alır. “Kare planlı,
tek katlı, tek eyvanlı, kapalı avlulu medreselerinden olup taç kapısında bulanan kitabede
okunan 649/1251” (Erdoğan, 1915: 532-534; Sarre, 1999: 127) rakamı medresenin inşa tarihini
kesin olarak belgelemektedir.
Kitabesinden anlaşıldığına göre “Sultan Alaaddin Keykubat” döneminde başlatılıp “II.
İzzeddin Keykavus” zamanında “Emir Celaleddin Karatay” tarafından yaptırılır. Ustasının
kim olduğu konusunda tartışmalar olup “taç kapıdaki tezyinatlara” göre “Muhammed bin
Muhammed bin Osman el-benna’el-Tusî” veya “Muhammed bin Havlan el-Dımışkî”
olabileceği görüşleri çeşitli kaynaklarda yer almaktadır.
Malzeme “Sille” ve moloz taşından düzgün kesme olarak kullanılmıştır. “Taç
kapısında” ise yapı elemanı olarak “mermer” geçmeler kullanılmıştır.
“Medrese (Makdisi, 1981: 175), dört mezhepten olan âlim, fakih ve şeriflere, müderrisin
şeriat, hadis, usûl ve fur’u ve hilâf ilimlerini bilerek Hanefi” mezhebinde olması koşuluyla
vakfedilmiştir.
“Yapı yerli ve yabancı araştırmacıların kaynaklarında yer alan bilgilere göre birçok
çeşitli dönemlerde onarım geçirmesine rağmen taç kapısı günümüze kadar orijinalliğini
korumuştur. Son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1988 ve 1993 yıllarında restore
edilen yapı 1955’ten günümüze Çini Eserler Müzesi (Konya’da Selçuklu ve Osmanlı Eserleri,
1991: 12; Şahin, 1999: 92) olarak ziyaret edilmektedir.”
“Altın Oran” kurallarına göre; “Emir Celâlettin Karatay’ın 1251'de Konya’da kendi
adına inşaa ettirdiği medresedir.” “Eni 738 cm.” olan “taç kapısı’nın” şu özellikleri vardır:
“Taç kapı yüzeyi üç veya onun katlarına bölünmemiştir.”
“Burmalı sütunçelerin sağ ve solunda kalan 182 cm’lik sağırlıklar, taç kapının 1/4'ü olan
184,5 cm’ye çok yakındır. 145 cm enindeki kapı boşluğu 26 cm’lik eksiğiyle taç kapının 1/5'i
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olan 147,6 cm’ye oldukça yakındır. Sütunçeler katıldıktan sonra sağ ve sol sağırlıkların 207
cm olduğu ve çerçeveleriyle kapı boşluğu enine eşit olduğu görülür.”
“Diğer yandan 207 cm’lik boyut, taç kapının 2/7'sinden sadece 4 cm farklıdır. Buna, kapı,
7'ye bölünmüş ve ikişer birim sağ ve sol ağırlıklara ayrılmış diyebiliriz. Kapı eşik düzeyinde
sağ ait köşe (0) merkez alındıktan sonra: (A) dan geçen çember (İ) noktasıyla (OH) yüksekliğin
yarısıdır. Öyleyse OH–OE olup bezemelerin bitip yazı kuşağının başladığı yere bir daire
çizilebilmektedir. (B) den geçen çember lento eksenini belirler. (C) den geçen çember ters (U)
şeklindeki çerçevenin ekseninden geçerek sağ kenarda (D) noktasını verir. Taç kapı sol alt
köşesi ( E ) merkez alınlıkta, E D yarıçaplı çember sol üstte (G) noktasını verir ki, ters (U)
şeklindeki çerçeveden 66 cm. kadar yüksektir. (K) dan gerisin geriye çizilen çemberin sol
kenardaki (L) noktası ( L F ) yatayı ile kapı girintisini örten kemerin özengi düzeyidir. Kemer
özengisi, (B) den çizilen 60° lik çizgiyle de bulunabilmektedir.”
“Taç kapıda 4/5 orantısı alınlıkta üstte, ters (U) şeklindeki çerçeveden 78 cm. Yüksekliğe
erişilmektedir. İki sıralı silmenin 66 cm’den çok bu ölçüye elverişli olduğu kanısındayız. Eşikten
geçen (DE) tabanlı eşkenar üçgen, üstte kemeri izleyen geçmeli yarım dairelerin merkezini
belirler. Kemer kilidi için bu üçgeni 25 cm kadar aşağı kaydırmak gerekecektir. Kapı sağ ayak
içi köşesi (J) den geçirilen 45°lik çizgi, karşı sütunçenin başlık üstünü vermektedir.”
“Taç kapıda belli bir birim boyut yerine, çember tasarımları hâkimdir. Çok az farklarla,
207 cm, 2/7, 2 /8 ve 1/5 gibi orantılara bağlı kalınmaya çalışılmıştır. Böylece 4-5 ana çizgiyle
taç kapının iskeleti oluşturulmuştur” (Tunçer, 1982: 128-135). (Çizim 1).

Çizim 1 (Tunçer, 1982:70)
“Bu bilgiler doğrultusunda taç kapının genel olarak Altın Oran’a uyduğu araştırmacılar
tarafından ispat edilip geri kalan bezemelerinin de Altın Oran kuramı doğrultusunda yapıldığı
kanısına varılmıştır. Sol kısımda Neml Suresi’nden aşağıda kalan kısmından başlayarak söve
çerçeveleri, sütunçe ve başlığı dahil olmak üzere aşağıya kadar olan kısım söve içerisinde
soldaki gamalı haç işareti odak noktası alınarak Altın Oran kuramına uygun bir kompozisyon
oluşturmaktadır.” (Çizim 2)
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Çizim 2 (Karatay Medresesi sağ taraf söve işlemesi, Cılasun, 2018:50)
2. Sonuç
“Karatay Medresesi’nin Taç kapısı” tak şeklinde olup “200 cm” derinliğe, “740 cm”
genişlik ve “850 cm” yüksekliğindedir. “Beyaz ve gri mermerle” kaplanmıştır. “Malzeme ve
tasarımıyla klasik Anadolu Selçuklu portal geleneğinden vazgeçilmiştir.”
Dış kısım “37 cm’lik” bir “bordürle” sınırlanmaktadır. Bordür içerisinde merkezde “6
kollu yıldız geçmeler oluşturarak bir geometrik bir çerçeve oluşturur.”
Yukarda yer alan “650x45cm’lik kitabesi 10 adet” taşın sıralanmasıyla oluşmuştur.
“Kitabe Tevbe Suresi’nin 120. Ayetiyle” başlar.
“Birinci kısımda Kur’an ayeti, ikinci kısımda yapının cinsi, üçüncü’de sultan unvanı,
dördüncü ve beşinci de sultan adı ve elkabı, altıncı ve yedincilerde sultanın şeceresi, sekizde
yaptıranın ismi, dokuzda inşa tarihi, onuncu kısımda ise dua terkibi yer alır.”
“Ajur” tekniğiyle “35 cm” çıkıntılı “3 adet kabara” farklı ölçülerde yer almaktadır.
“Kabaraların” üzerinde çok kollu “yıldızlar geometrik bir kompozisyon” oluşturmuşlardır.
Yüzeyde baskın bir diğer süsleme öğesi olan “makili” fotmatı da andıran “Muhammed”
isimleri “beyaz” zemin üzerine “gri mermerle” oluşturulmuş olan “geometrik” süsleme
özelliği taşır.
Orta da “kabaraların” hemen alt kısımda sağa ve sola simetri “zengi düğümü” oluşturan
bir süsleme yer verilir.
“50 cm’lik yazı levhası kemer” ayaklarından başlayıp “sağlı ve sollu olarak iki tarafta”
konumlanır. Etrafında “bitkisel süslemelere” yer verilir. “Sülüs yazı tekniğiyle Neml Suresi 19.
Ayette yer alan Süleyman Peygamberin” duası işleme olarak görülür.
“115x270 cm” olan sövelerin zemini “beyaz üzeri gri mermerle 45°lik açılarla gamalı
haç motifi geometrik bir süsleme oluşturur.” Merkez boş bırakılıp “4’ü üst 4’ü alt kısımda”
olmak üzere “8 adet” motif girift olarak yerleştirilmiştir. Panoları bitkisel süslemelerden oluşan
“15 cm yüksekliğinde bir bordür” alttan ve üstten sınırlandırır.
Sövelere işlenen “gamalı haç” motifi “180° yatay” da iki adet, “90° dikey” de bir adet,
iki adette yarım olmak üzere farklı bir motife çıkmaktadır. “Sağdan bir yukardan ikinci sıradaki
motif merkez alınarak (a), aşağı kısımda yer alan iki adet “gamalı haç” motifine (b); merkez
alınan motifin uç kısmıyla yukarıda ki iki adet “45°’lik” yatayda yer alan motifin yerleştirildiği
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alan (c), ile sol kısımda “90°’lik” motifte yer alan bölüm (d), arasında “0.617…’lik” bir sayısal
veriden bahsetmek mümkündür” (Çizim-2).
Sövelerin üst kısmında “5 ade 45°’lik açıyla” yerleştirilmiş “motifler” yer alır. “Sağ”
tarafta konumlanan panonun üzerindeki motiflerden “ikinici sıradaki motif 90°’lik dik bir
açıyla” yerleşmiştir. “Sol” tarafta böyle bir durumdan bahsetmek mümkün değildir. Bu tasarım
öğeside kapıda oluşan simetriyi bozmaktadır (Görsel 2).

Görsel 2 (Karatay Medresesi sol taraf söve başlık kısmı, Cılasun, 2018:104)

Görsel 3 (Karatay Medresesi sağ taraf söve başlık kısmı, Cılasun, 2018:104)
“Girişin her iki tarafın da yer alan 205 cm uzunluğunda simetrik olarak yerleştirilen iki
kenarları 45 cm’lik 19 adet çizgiyle desenlenmiş sütunçelere yer verilmiştir. Burmalı
sütunçelerin sağ ve solunda kalan 182 cm’lik sağırlıklar, taç kapının 1/4'ü olan 184 cm’ye çok
yakındır. 145 cm enindeki kapı boşluğu 26 cm’lik eksiğiyle taç kapının 1/5'i olan 147,6 cm’ye”
oldukça yakındır. Sütunçeler dahil edildikten sonra sağ ve sol sağırlıkların 207 cm olduğu ve
çerçeveleriyle kapı boşluğunun enine eşit olduğu görülmektedir.”
Klasik “taç kapı” geleneğinden vazgeçilerek “7” sıralı, farklı biçimlerde süslenmiş üst
kısmı “5 mukarnasla” sonlandırılan bir sistem kullanılmıştır. “5 sıra mukarnasın” gayesi “4
halife” ve “Peygamber Efendimiz (SAV)” anlatılmış olabilir.
Yan kısımlarda “13 yukarıda 11 adet” olmak üzere toplamda “37 hücrede 28 adet”
seçilmiş “Hadisi Şerif kabartma olarak” işlenmektedir. Aralarında “stilize dilimi yapraklar, uç
kısımlarında rumi, palmet ve akantus yapraklarından oluşan bitkisel bezemeler yer alır.”
“Karatay Medresesi’nin taç kapısı” genelinde ve süsleme detaylarında belirli bir
nizamda hasasiyetle uygulanmıştır. Hiçbir ögesi rastgele yerleştirilmeyip bir esetetik kaygı
içerisindedir. Ayrıca Kapı genelinde oluşan simetri detaylarda kasten bozulmuş olup çıplak
gözle de hissettirilmemeye de çalışılmıştır. Bunun sebebi de kusursuz olan tek varlık ‘’ALLAH’’
(C.C.)’dır.
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Hazreti Mevlana Türbesi İçi Ahşap Koruma Ve Çalışma İskelesi
Alihan KESKİN*

1. Giriş
Geçmişten günümüze gelen kültürel miraslar, bir sonraki nesillere çeşitli yönleri ile ışık
tutmaya devam etmektedir. Anadolu bu bakımdan dünyadaki en çeşitliliği çok olan bir yer
olmaya devam etmektedir. Çünkü bu coğrafyada çeşitli milletler ve de dinlere özgü örnekleri
bir arada bulabilmek mümkündür.
Bunların arasında şüphesiz ki, en önemlilerinden biri de Hazreti Mevlana’nın türbesinin
de içinde bulunduğu külliyedir.
Hz. Mevlâna’nın Türbesi; Hz.Mevlâna’nın Hakk’a yürüyüşünden (17 Aralık 1273) bir
yıl sonra, oğlu Sultan Veled’den izin alınarak Selçuklu Sarayı’ndan Alâmeddin Kayser ile Emir
Süleyman Pervâne’nin karısı Gürcü Hâtun tarafından 1274’te Tebrizli Mimar Bedreddin’e
yaptırılır. Dört sütun (fil ayağı) üzerinde yükselen, güney cephesi kapalı diğer üç tarafı açık
olan türbe, geleneğe uygun olarak mezar odası, gövde ve külâh kısımlarından oluşur. Türbenin
Karamanoğlu Alâaddin Bey tarafından yaptırılan on altı dilimli gövdesi ve külâhı, dışı turkuaz
renkli çinilerle kaplandığı için “Kubbe-i Hadrâ” (Yeşil Kubbe) adını almıştır. Türbenin zaman
zaman yenilenen çinileri son olarak 1964 yılı onarımında Kütahya’dan getirtilen çinilerle
değiştirilmiştir (Konya Kültür, 2015: 15-16).
Bu seçkin yapılar, dünyada da olduğu gibi ülkemizde de restore edilerek sonraki
nesillere aktarılmak istenmiştir. Bu anlayış ile doğa ve kullanımdan kaynaklanan yıpranma
etkilerinden kurtarılmak suretiyle yaşamaya devam etmeleri sağlanmak istenmektedir. Bunların
arasında en iyi korunanları genelde dini olanlarıdır. Bu bağlamda özünde değişiklik yapılmadan
dünyada ve Türkiye’de de kabul gören temel koruma bilinciyle restore edilmeye çalışılmak için
çaba sarf edilmektedir. Dolayısıyla restorasyon için yapılan bütün tasarımlar bu ilkeler göz
önünde bulundurulmaktadır. Hatta restorasyon esnasında yapılan geçici olarak görülen bazı
uygulamalar kalıcı olabileceği düşünülerek, restorasyonu yapılan yapıya müsemma olmasına
dikkat edilmelidir. Çünkü bu geçici uygulamalar bazen kalıcı olmaktadır.
Hz. Mevlana Türbesi (Kubbe-i Hadra), tarihinde 8’inci defa, benim de şantiye şefi
olarak görev yaptığım, restore edilip yenilenmeye 2020 yılında başlandı (KBB, 2020).
“Kubbe-i Hadra Hz. Mevlana’nın Türbesindeki Çinilerinin Değişimi İşinde”,
tarafımdan, tasarım ve uygulaması yapılan “Türbenin İçindeki Ahşap Koruma ve Çalışma
İskelesi” olmuştur. Bu iskele ilk etapta geçici olarak görünmekle beraber belki de daha sonraki
restorasyonlarda kullanılabileceği için kalıcı olacaktır.
Yapılarda tamamlamalar, eklemeler önüne geçilmez teknik ve estetik nedenlerden ötürü
gerekli iseler bunların nasıl olabilecekleri de belirtilmiştir. Aranılan özellikler oldukça basittir,
tarihi yapının mimari bütününe, kompozisyonuna saygıyı yitirmeden eklerin tanınacak şekilde
yapılması ve yapıldığı devrin damgasını taşıması istenmektedir (Erder, 1977: 177)
Tasarım elemanları nokta, çizgi, renk, biçim, yön, ölçü, aralık ve dokudur. Tasarım
ilkeleri ise ritim, denge, vurgu, süreklilik, orantı ve görsel hiyerarşi, zıtlık, bütünlükten
oluşmaktadır (Şen, 2018: 775).
Bu iskeleyi, birden çok sebeple, Hazreti Mevlana’ya yaraşır ve de Kubbe-i Hadra’nın
tasarımına uygun şekilde yapmak maksadıyla tasarlayıp uygulama fırsatı buldum. Bu tasarımı
yaparken, yukarıda da bahsi geçen, Venedik Tüzüğü kriterleri ile tasarım temel ilke ve öğelerini
kullandım. Hz. Mevlana’ya hizmet etmek her insana nasip olmaz diye düşünüyorum. Bu işin
bana nasip olmasından dolayı ayrıca çok mutlu olduğumu belirtmek isterim.
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İşin Hazırlık Aşaması

Resim 1

Resim 2

Resim 3
İşe başladığımda içi tamamen boş idi. Kullanılan malzeme, 5cmX5cm, 5cmX10cm,
5cmX20cm çam kereste idi. Bu malzemeyi; Türbede daha önce kullanılmış, Konya iklimine
dayanıklı ve nakliyesinin kolay olması gibi nedenler ile tercih ettim. Ayrıca ahşap koruyucuyu
kullandık. Eski mevcut ahşaplarda “renksiz”, sonradan yaptığımız ahşaplarda ise “renkli”
kullandık. İleride dönem farkının anlaşılabilmesi için bu önemli idi.
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İşin Başlaması

Belge 1
Ahşap iskelenin yapımına 27 Ağustos 2020 tarihinde, Türbenin 16 adet dilimli
gövdesine uyumlu olması için 16 adet dikme kullandım. Bu dikmelerin yerlerinin tespitini
yapmakla işe başladık. Bu dikmeleri iki sıra olarak yerleştirdik. Bu yerleşim sayesinde
aralarında insan çalışma mesafesi oluşmuş oldu. Bu dikmeler ana taşıyıcıları oluşturacaktı.
Dikmelerin birbirleri ile ara mesafeleri eşit olarak yerleştirildi.
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İşin Yapım Süreci

Resim 4

Resim 5

Resim 6

Resim 7
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Dikmelerin yerlerinin tespiti yapıldıktan sonra keçe ile iç türbenin üstü ve dikmelerin
altındaki yürüme yolu altı yastıklaması yapılarak mevcut yapıya zarar verilmemesi sağlandı.

Resim 8

Resim 9

Resim 10

Resim 11
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Yapılan işlemlerde ahşap malzemenin sabitlenmesinde sadece çivi kullanılmıştır.
Destek için de yine aynı ahşap malzeme kullanılmıştır.

Resim 12

Resim 13

Resim 14

Resim 15
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Her bir dikme ortalarından, kesitten taşmayacak şekilde, desteklenmiş ve kasnağa
alınmıştır. Bu yapılan işlem ile statik ve estetik açıdan da verimlilik elde edilmeye çalışılmıştır.

Resim 16

Resim 18

Resim 20

Resim 17

Resim 19

Resim 21
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İç kubbenin üstü “Resim 17’de” görülebileceği üzere tam olarak korumaya alınmıştır.
Diğer katlarda çalışma yapılabilecek yürüme yolları ve kat platformları da tamamlanmıştır.

Çizim (Plan – “Selçuklu Yıldızı”)

Resim 23

Resim 22

Resim 24
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Ana taşıyıcı 16 adet dikme içten yatayda “Selçuklu Yıldızı” formunda “Çizimde” de görüldüğü
gibi birbirlerine sabitlenmek suretiyle desteklenmiştir. Ayrıca mevcutta olan ahşaplar da
kasnağa alınarak korunmuş ve bu yolla bütün yükün tabana gitmesi de engellenmiş olmaktadır.

Resim 25

Resim 27

Resim 26

Resim 28

Ahşapların birbirleriyle ve ayrıca mevcutta bulunan demir gergiler ile olan birleşim
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detayları yerinde çözümlenmiştir. Ayrıca mevcut ahşapların yürüme yolunu kesen yerlerinde
yürümeye engel teşkil edenleri için merdiven çözümü üretilmiştir. Bu şekilde yürüme yolunda
süreklilik sağlanmıştır.

Resim 29

Resim 31

Resim 30

Resim 32
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Külah bölümü ve dışına çıkan mevcut ahşap da desteklenerek imalat tamamlanmıştır.
İşin Tamamlanması

Belge 2
Ahşap iskele 22 Eylül 2020 tarihinde tamamlanarak temizliği yapılmıştır. Tamamen
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bitirilen bu iş ile ilgili bütün raporlar tamamlanmış ve resimlenmiştir. Ayrıca bu iş ile ilgili son
çizimler de eklenerek idarelere tamamı teslim edilmiş ve birer nüshaları da arşivlenmiştir.
As-Built Projelerin Çizilerek Tamamlanması

Tasarım (Poster)
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İşin bitimindeki son hali kesit olarak görünmektedir. İşin bitiminde toplam 11 metre
yüksekliğindeki kubbenin içinde ulaşılamayan yer kalmamıştır.
İş İle İlgili Alınan Karalar

Belge 3
İşin bitiminde yapmış olduğum ahşap iskele, bu iş için kurulmuş olan Bilim Kurulu
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üyelerince de beğenilerek, 10 Eylül tarihinde yapılan ikinci toplantıda da takdir edilmesi de
ziyadesiyle mutluluk verici olmuştur.
İşin Maliyeti
Her işte olduğu gibi bu işin de tasarım boyutunun yanında bir de mali boyutu vardı. Bu
da aşağıdaki “Tabloda” detaylandırılmıştır.

Tarih
27.08.2020
31.08.2020
01.09.2020
21.09.2020

İşçi Sayısı

Toplam

TOPLAM M3

11.32M3

Yevmiye

Yemek

3

15 ₺

4

70,5 ₺

4

86

₺

Otel

Usta Hakediş

İşçi Hakediş

Malzeme

Toplam

Sarf Gider

₺

600,0 ₺

2.325,0 ₺

-

₺

295,00

₺

1.434,2 ₺

2.840,0 ₺

10.927,5 ₺

-

₺

14.105,72

₺

29.381,9 ₺

-

₺

14.400,72

₺

32.922,9

₺

12.893,87

₺

32.922,92

303,0

1.737,20

₺

3.440,0

1 M3 İşçilik Maliyeti

₺

2.908,38

ToplamMaliyet
1 M3 i
₺

4.047,42

₺

13.252,5

₺

-

3.541,0

Ara Toplam

₺

12.893,87

TOPLAM ₺ 45.816,79

Tablo
Bu iş toplam iki usta, bir usta yardımcısı ve bir düz işçi ile yapıldı. İki usta içeride
imalatı yaptı. Bir usta yardımcısı dışarıda malzemelerin kesimini üstlendi. Bir üz işçi ise
malzemelerin taşıması ve ahşam koruyucu uygulamasını yaptı. Kullanımdan önce bütün
ahşaplara koruyucu uygulandı. Kullanım esnasında kesilen her ahşabın kesilen yüzeyleri de
ahşap koruyucu ile tekrar uygulanarak, ahşap koruyucu uygulanmayan her hangi bir ahşap
yüzey kalmamasına dikkat edildi.
Çalışanların; barınma, yemek ve yevmiyeleri bu hesaba dahil edildi. Ayrıca ana ahşap
malzeme haricinde, sarf malzemesi olarak kullanılan malzemeler de bu hesaba dahil edildi.
Bütün harcamalar toplandığında, bittiği günkü değer ile toplam olarak 45.816,79 TL
(kırkbeşbinsekizyüzonaltı lira, yetmişdokuz kuruş) maliyete bu iş tamamlanmış oldu.
Sonuç
Yapılan ana restorasyon uygulamalarına ek olarak yapılan uygulamalardan biri olan
ahşap iskele ile ilgili görülen odur ki, işin bitiminde sökülecek bile olsa, yapılan işte restorasyon
kriterleri ve tasarım ilkelerine sağdık kalınmasının faydası vardır. Bugüne kadar yapılan
restorasyonlarda bu şekilde yapılmış bir iç iskeleye dair bir veriye rastlanmamıştır. Bu çalışma
vesilesiyle kubbe içi de daha rahat ve verimli olarak restorasyonun bir parçası olabilecektir.
Özellikle bu restorasyon ve çinilerin değişim işinde dışarıda yapılacak söküm işleri esnasında
kubbenin tamamına ve iç kubbeye her hangi bir zarar gelmesi önlenmiş olduğu görüşüne
varılabilir.
Ayrıca iskelenin sağlamlığı ileride de kubbeye koruma sağlamaya devam edebilecek
gibi görünmektedir. Bununla birlikte gelecekte içeride rahatlıkla çalışma yapmaya müsait bir
durum sağlanmak istenmiştir.
Geçici bile olsa, yapılan tasarım ve uygulamalarında, kalıcı uygulamalardaki uyulan
bütün ilke ve prensiplere uymanın gerekliliği sonucuna varılabilir. Çünkü sonucun nereye
varacağı bilinemeyebilir. Bunun tarihte bir çok örneği de vardır. En bilinen örnek “Eyfel
Kulesi” dir. İlk olarak geçici olarak tasarlanmış ve yapılmış, ama daha sonra günümüze kadar
gelerek kalıcı olmuştur.
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Yazar Derya Nüket Özer’in Mimar Doğan Hasol’u anlattığı kitaba ismini veren
röportajından aktardığı gibi: “Yaşamı boyunca bu kadar üretken olmaya çalışmasının bir nedeni
olup olmadığı sorulduğunda Doğan Hasol’un verdiği yanıt, kitabın adını oluşturdu: “Aferin
desinler diye”.
Yapılan işin kategorisi ne olursa olsun, yapılan iş en iyisi olmalı.
Ek Resimler

Resim 33 (Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay ile beraber)
(KBB Arşivinden)

Kaynaklar
Erder, Cevat (1977). Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır. O.D.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi Dergisi, 3 (2), S: 167-190.
KBB (Konya Büyükşehir Belediyesi). (15.06.2020). Mevlana Türbesi’nin Yeşil
Kubbesi Restore Ediliyor. https://www.konya.bel.tr/haberayrinti.php?haberID=7453, erişim
tarihi: 10.11.2021.
Konya Kültür (T.C. Konya Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü). (2015). Mevlâna
Dergâhı (Müzesi). Konya. Fatih Ofset.
Şen, Emre (2018). Tasarım İlke Ve Öğelerinin Minyatürde Kullanımı. İdil Dergisi, 7
(46), S: 775-781.
Tufan, M. S., 2013, Mühendislik Uygulamalarında Yöntem Ve Etik, TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Bülteni, Sayı: 55, 41-42.
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Kısaltmalar ve Tanımlar
KBB

: Konya Büyükşehir Belediyesi

Konya Kültür

: T.C. Konya Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

As-Built Proje
: Uygulama projesinde yapılan; ilave imalat veya imalat
değişikliklerinin tümünü gösteren projeye verilen addır (Tufan, 2013: 42).
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Restorasyon Uygulamalarında Sahadaki Tasarımcının Katkıları
Rüstem Paşa Kervansarayı Restorasyonu Örneği
Alihan KESKİN*

1. Giriş
Anadolu geçmişten günümüze gelen maddi kültür mirası, bir sonraki nesillere çeşitli
yönleri ile ışık tutmaya devam etmektedir. Bu bakımdan dünyadaki kültürel mirasa sahip
mimari çeşitliliği en çok olan bir coğrafya olarak var olmaya devam etmektedir. Çünkü bu
coğrafyada çeşitli milletlere ve de dinlere özgü örnekleri bir arada bulabilmek mümkündür.
Bu seçkin yapılar, dünyada olduğu gibi, ülkemizde de gelecek nesillere miras kalması
amacıyla pek çok kez restore edilmiştir. Bu anlayış ile sadece restore edilmekle kalmayarak,
restorasyon geçiren eserlere yeniden işlev verilmiştir. Günümüzde de dini niteliği olmayan
yapıların, farklı amaçlar doğrultusunda restore edilerek, yeniden işlev kazandırılması
planlanmaktadır. Bu bağlamda eserlerin özünde değişiklik yapılmadan temel koruma bilinciyle
restore edilirken, bu yeni işlevlerine uygun tasarımlar yapılmaktadır. Bu yapılan tasarımlar,
gelişen ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak, modern teknikler de kullanılmak suretiyle
uzman özenli bir restorasyon sürecinden geçmektedir. Bu vesileyle gelecek nesillere günün
koşullarına uyumlu mekanlar oluşması hedeflenmektedir.
Bunların uygulamaları yapılırken, ilk tasarım ile saha uygulamalarında bir takım
ihtiyaçlar oluşmaktadır. Bu oluşan ihtiyaçları sahadaki uzman ekibin başındaki ki, genelde bu
kişi şantiye şefi olmaktadır, doğru tasarımlar ile çözümler üretmektedir. Eğer uzman kişiler işin
başında olmaz ise olumsuz sonuçlar ile karşılaşmak kaçınılmaz olmaktadır.
Bunların arasında özellikle ticaretin gelişmesinde önemi olan ve dönemi içinde her
millet ve dinden insanın da kullandığı kervansarayların ayrı bir yeri vardır. Anadolu tarihte bu
bakımdan çok çeşitliliği barındıran verimli topraklar olmuştur. Anadolu’da yerleşmiş bütün
medeniyetler bu konuda bir çok eser bırakmıştır. Türklerin Anadolu’ya gelişi ile bu çeşitlilik
daha da çoğalmıştır. Selçuklu Devletinden sonra, Cumhuriyete kadar geçen sürede de Osmanlı
bir çok eser inşaa etmiştir. Bunların özellikle Osmanlı döneminde; üç ana yoldan “Hac Yolu”
veya “Ulu Yol” diye adlandırılan yol üzerindeki, olanları daha yoğun kullanılmakta idi
(Müderrisoğlu, 1993:29).
Rüstem Paşa Kervansarayı Restorasyonu bağlamında sahadaki uzmanın varlığı ile
yaptığı müdahaleler ve katkıları irdelenerek, oluşan sonuçların değerlendirmesi yapılmak
istenmiştir.
Klasik Osmanlı dönemi kervansarayı, menzil han olarak da nitelendirebileceğimiz yapı
o dönem Ereğli kentinin ticari hayatında önemli rol oynamış ve zaman içinde fonksiyon
değiştirerek günümüze gelmiştir. Kervansaray, Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri olan Damat
Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a 1553 yılında yaptırılmıştır. Anadolu Selçuklu
döneminde inşa edilen Ulu Cami ile bir külliye oluşturduğu düşünülmektedir. Yaygın bir plan
şemasının hâkim olduğu ve bir dikdörtgen geçiş aksı üzerinde simetrik iki kanat halinde plan
şemasına sahiptir. Geçiş aksı tabiî bir yol gibi, iki dar tarafla birer kapının yer aldığı, fakat uzun
kenarlarda çeşitli büyüklükteki mekânların sıralandığı ve birer eyvanlı girişle, payeli, kemerli
tonoz örtü sistemine sahip olan ve ocakları, mazgalları bulunan ahır mekânlarının
yerleştirildiğini görmekteyiz. Yapının, aynı plan düzenindeki güney kanadı tamamen ortadan
kalkmıştır (Cantay, 1988: 373).
109

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Rüstem Paşa Kervansarayı son dönemlerde, askerlik şubesi, kitaplık, itfaiye ve alışveriş
merkezi olarak da kullanılmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017-2019 yıllarında
restorasyonu yapılarak, tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Halen Millet Kıraathanesi olarak
kullanılmaktadır.
Restorasyon Öncesi Süreç
Rüstem Paşa Kervansarayı bağlamında restorasyon süreci aşağıdaki gibi gelişmiştir.

Belge 1

Belge 2

(Vakıflar Arşivinden)

(Koruma Kurulu Arşivinden)

Belge 3

Belge 4

(Vakıflar Arşivinden)

(Vakıflar Arşivinden)
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İlk olarak kervansaray 25.02.1971 tarihinde Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü adına
tapuya tescili yapılıyor (Belge 1). Akabinde 13.04.1979 tarihinde GEEAYK (Gayrimenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu) tarafından eski eser olarak tescilleniyor (Belge 2). Vakıflar
05.07.2013 tarihinde restorasyon kararı alıyor ve kurula projeleri onaylatıyor (Belge 2).
Vakıflar restorasyonu kiralama karşılığı yaptırmak için KBB (Konya Büyükşehir Belediyesi ile
08.10.2015 tarihinde protokol imzalıyor.

Belge 5
(Koruma Kurulu Arşivinden)

Belge 7
(EKAP Arşivinden)

Belge 6
(EKAP Arşivinden)

Belge 8
(KBB ve Şirket Arşivinden)
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KBB, Vakıflar ile yaptığı protokolün sonrasında kendi kullanım amacına göre yeni bir
proje hazırlayıp kurulun onayına sunuyor (Belge 5). Onaylanan projenin ardından 30.05.2017
tarihinde yapım ihalesine çıkıyor (Belge 6). Yapılan açık ihale sonucunda işi 4.298.000,00
TL’ye ihale sonuçlanıyor (Belge 7). İhaleyi alan firma ile 28.07.2017 tarihinde sözleşme
imzalanıyor (Belge 8).
Restorasyona Başlanması

Belge 9
(KBB ve Şirket Arşivinden)

Belge 10
(KBB ve Şirket Arşivinden)

Belge 11

Belge 12

(KBB ve Şirket Arşivinden)

(Vakıflar Arşivinden)
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Yer teslimi 31.07.2017 tarihinde yapılarak, 02.08.2017 tarihinde işe başlanmıştır (Belge
9). Akabinde idareye, çalışmamızın konusu olan, sahadaki uzman ve aynı zamanda tasarımcı
olan Şantiye Şefi bildiri yapılmıştır (Belge 11). İşin ifasını gerektiren diğer belgeler de idareye
bildirildikten sonra, mevcut olan iş kalemlerine göre işin süresinde yapılabilmesi için
hazırlanan İş Programı da idareye teslim edilmiştir.
Bu mobilizasyon diye adlandırdığımız, şantiye kurulum sürecinin içerisinde idare (KBB),
Vakıflardan 07.09.2017 tarihinde uzman talep etmiştir (Belge 10). Vakıflar da ivedilikle
12.09.2017 tarihinde uzman teknik personel atamasını gerçekleştirmiştir (Belge 12).

Çizim 1 (Rölöve Projesi)
(Vakıflar Arşivinden ve İhale Dosyasından)

Çizim 2 (İlk İşlevlendirme Tasarımı / I. Tadilat Projesi)
(KBB Arşivinden ve İhale Dosyasından)

İşe başlandığında, ihale dosyasında bulunan çizimlerden bazıları Çizim 1 ve 2’dir.
Bunlardan Çizim 1’deki rölöve projesi 3 KARE Şirketi tarafından, Koruma Kuruluna teslim
edilen ve Belge 2’de de bahsi geçen projeler ile beraber, Vakıflara hazırlanmıştır. Diğer proje
ise, Belge 5’de Koruma Kuruluna teslim edilen KBB’nin bir birimi olan KUDEP tarafından
hazırlanan retorasyon projesidir. Bu projelere göre işe başlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.
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Restorasyona Uzman – Tasarımcının Müdahale Süreci
İşe başlanması ile sahadaki uzman ve tasarımcıların da görevi fiilen başlar.
Uygulamanın uzman kişilerce yapılması konusu Venedik Tüzüğünde de belirtilmiştir.
Onarım uzmanlık gerektiren bir iştir. Amacı, anıtın estetik ve tarihi değerini korumak ve ortaya
çıkarmaktır. Onarım kendine temel olarak aldığı özgün malzeme ile güvenilir belgelere
saygıyla bağlıdır. Faraziyenin başladığı yerde onarım durmalıdır; yapılması gerekli herhangi
bir eklemenin mimari kompozisyondan farkı anlaşılabilmeli ve gününün damgasını taşımalıdır.
Herhangi bir onarım işine başlamadan önce ve bittikten sonra, anıtın arkeolojik ve tarihi bir
incelemesi yapılmalıdır (Erder, 1977: 177).

Belge 13

Belge 14

(Koruma Kurulu Arşivinden)

(Koruma Kurulu Arşivinden)

Çizim 3 (II. Tadilat Projesi)
(KUDEB ve Şirket Arşivinden)
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Çizim 4 (Elektrik ve Mekanik için Ek Tadilat Projesi)
(KUDEB ve Şirket Arşivinden)

Çizim 3, Belge 13’de konusu geçendir. Çizim 4, Belge 14’de konusu geçendir.

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6
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Resim 7

Resim 9

Eskiz 1

Resim 8

Resim 10

Resim 11

Eskiz 2
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Eskiz 3

Not 1

Eskiz 4

Eskiz 5

Eskiz 6

Eskiz 8

Resim 12

Eskiz 7

Eskiz 9

Resim 13

Resim 14
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Resim 15

Resim 16

Resim 18

Resim 20

Resim 17

Resim 19

Resim 21

Resim 22

Kervansarayın anahtarını alarak (Resim 20), işe başladık. İlk olarak işlerin nasıl yürüdüğü
ile ilgili Konya ve Ereğli Belediye Başkanlarımız saha ziyareti gerçekleştirdiler (Resim 21). Bu
süreçte tabi ki, belediye adına bu restore ettiğimiz kervansarayı işletecek olan belediyenin bir
kuruluşunun temsilcileri de geldiler. Onlar hizmet kalitesinin sürekliliği açısından ve çalışan
tasarrufu gibi sebeplerden Çizim 2’de mevcut olan iki adet mutfak sayısının teke düşmesi
yönünde görüş belirttiler. Bu isteklerini idareye belirttik ve olumlu olması sonucunda mutfak
sayısının teke düşmesi yönünde karar alındı (Eskiz 2 -3).
Ayrıca restorasyon ile ilgili olarak mevcut tonozların üzerinden daha önceki yıllardan
yapılan restorasyon müdahalelerinden kalan mevcut bakırın kaldırınca, ortaya büyük oranda
beton kütlelerinden arındırmanın sonucunda ciddi oranlarda tuğla eksiği olduğunu tespit ettim.
Enjeksiyonun öngörülenden farklı olmasının gerekliliğini beyan ettim. Bunların tamamlanması
ve enjeksiyon yapımının şeklinin değişimi yönünde belirttiğim görüş doğrultusunda
tamamlama yönünde mutabık kaldık (Resim 1-2-3-4-6) (Eskiz 6-8-9).
118

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Kervansarayın içerisinde Çizim 1’de mevcut olan; havuz ve iç mekandaki dış duvarların
önünün tamamında olan kot farkının kaldırılması yönünde tasarımın düzeltilmesini önerdim.
Bu önerimi yaptığım araştırmalarda, özellikle menzil kervansaraylarının iç mekanda havuz
kullanılmadığı ve kot farkının da (seki) aynı şekilde, muhtemelen her ikisin de muhtes olduğu
(sonradan eklendiği) ve iç mekanda mekan bütünlüğüne de zarar vereceği gerekçelerinden
dolayı olmamalarının daha faydalı olacağını belirttim. Tasarımda düzeltilerek Koruma
Kuruluna sunulmasını önerdim (Resim 7).
Kervansarayın ana mekanı haricinde bulunan, Güney bölümündeki tuvalet koridorlarında
yer kaplamasının süreklilik arz etmesinin mevcutta bulunan orijinal taşları kapatacağını bunun
da esere uygun olmayacağını ve bu eşik taşlarının görüneceği şekilde koridor kodunun
düşürülerek eşik taşları ile eşitlenmesini önerdim. Tasarıma eklenmesi kabul edildi Eskiz 4-5).
Kervansaray ana mekandan tuvalet koridorlarına geçişte sert zemini bulma kazısından
dolayı oluşan kod farkına yapıda kullanılmış taşların benzerlerinden kullanarak yeni bir
merdiven tasarımı yaptım. Bu tasarımımda özellikle üç tarafa iniş sağladım ki, merdiven
korkuluğuna gerek kalmasın ve yapı ile müsemma olsun istedim (Resim 9-10-11) (Eskiz 4-5).
Kervansaray içinde ana mekanda sert zemini bulmak için yaptığımız kazı esnasında
kervansarayın Roma kalıntısı duvarlara rastlayınca bunların zarar görmemesi için blokaj
malzemesi ile kalıntı arasını ince kum ile doldurarak temasın engellenmesini amaçladım (Resim
8) (Eskiz 1).
Kervansarayın tonozlarındaki imalatlar esnasında bacalar ve mazgalların durumu ile
görüşlerimi belirttim. Tonoz üstlerindeki baca menfezlerinin kuş ve yağmur suyu girmesine
mani olacak, fakat doğal olarak hava girmesine engel olmayacak bir tasarım sundum.
Tasarımımı şeffaf bir malzeme olan pleksinin üzerine çok sayıda lazer kesim tekniğiyle delik
açarak planladım. Yalnız bu delikleri yer aksına 45°’lik açı ile dışarı aşağı bakacak şekilde
tasarladım ki, yağmur suyu girmesin, ama doğal hava girsin istedim. Ayrıca pleksiyi de renksiz
şeffat tercih ettim ki, uzaktan algılanamasın. Kabul gören bu tasarımı da uyguladık (Resim 14)
(Eskiz 7).
Güney cephedeki menfez pencerelere de, pleksi malzeme yerine ahşap kafes modeli
seperatör uygulaması yaptık (Not 1) (Resim 12-13)
Kervansaray içi ana mekandaki fil ayaklarının etrafı ile duvarlar diplerine strafor köpük
uygulaması yaparak, zemine uygulanan betonla teması engellendi (Resim 24).
Sahadaki uzman ve tasarımcı olarak, yerinde yapmış olduğum bütün bu müdahaleler ve
kabul gören tasarımlar Çizim 3’deki II. Tadilat Projesi ve Çizim 4’deki Elektrik ve Mekanik
Ek Tadilat Projelerine eklenerek, Koruma Kurulu onayına sunuldu. Koruma Kurulunun
13.07.2018 ile 03.08.2018 tarihlerinde almış olduğu olur kararları ile de hayata geçti.

119

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Belge 15
(Koruma Kurulu Arşivinden)

Belge 16
(Koruma Kurulu Arşivinden)

Çizim 5 (III. Tadilat Projesi)
(KUDEB ve Şirket Arşivinden)

Çizim 6 (IV. Tadilat Projesi)
(KUDEB ve Şirket Arşivinden)
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Çizim 5, Belge 15’de konusu geçendir. Çizim 6, Belge 16’de konusu geçendir.

Resim 23

Resim 25

Resim 27

Resim 24

Resim 26

Resim 28

Eskiz 10

Resim 29
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Resim 30

Resim 31

İşe devamında, uygulamalar esnasında sahadaki uzman tasarımcı olarak görüşlerimizi
belirtmeye devam ettik.
Bu süreçte idare kullanım amacını değiştirdi. Kervansarayı işletmek yerine Millet
Kıraathanesi olması kararı aldı. Bu doğrultuda iç mimari tefrişatı değiştirdi. Bu vesileyle
özellikle mutfak bölümünün daha kapsamı dar hale gelmesi yönünde bir takım değişikliklere
gidildi.
Ana restorasyon uygulamaları ile ilgili olarak müdahalelerimizden biri de, Güney
cephede duvar bitişinde var olmayan sundurmadan dolayı yağmur suyunun duvara zarar
verdiğini tespit ettim. Konu ile ilgili olarak idareye yağmur oluğu yapılmasını bunun
tasarımının da yakında bulunan Ulu Cami’nin yağmur olukları ile müsemma olmasının uygun
olabileceğini belirttim (Resim 23).
Avlunun doğu kapısının Güneyinde bulunan, bir kısmı kalmış ve bizim restore ettiğimiz
eski avlu duvarının üstünde yağmur suyu ve karın ileride birikip zarar vereceği belirttim.
Çözüm önerisi olarak, üstüne yapıya uygun olan harpuşta yapılmasının uygun olacağını
belirttim (Resim 30).
Avluda biriken yağmur suyu tahliyesi için yapının bitimine tasarlanan mazgallara eğimi
verdiğimizde sağanak ve aşırı yağmur yağışlarında taşma durumunda biriken yağmur sularının
içeri girme tehlikesine karşılık, mazgalların tam aksi yöne alımını gerçekleştirdik. Bu vesileyle
yağmur suları binadan uzakta Güney taraftaki avlu duvarının yüzüne birikip oradan mazgallar
marifetiyle def edilebilecekti. Bu da binaya her hangi bir taşkında zarar verme olasılığını
ortadan kaldırmış olmaktadır (Resim 27).
Kervansarayın avlusuna giriş kapılarından Batı kapısının üstündeki sıvayı raspa
yapmaya başladık. Akabinde çatısının tamamen beton olduğunu, hatta demirli beton ile tabliye
şeklinde olduğunu gördük (Resim29). Dolayısıyla buranın orjinal haline getirilebilmesi için
öncelikle kalıp yapmamız gerekiyordu (Resim 28). Ardından tuğla ile tamamlamasını
gerçekleştirdik (Resim 31).
Restorasyonun doğal sonucu olarak içeride yaptığımız elektrik ve mekanik ile ilgili kutu
ve pano benzeri malzemelere özel ahşap kaplama, ya da ahşap dolap yaparak görsel estetiği
yakalamaya çalıştık (Resim 25).
Kervansarayın ana girişin sağ ve solunda bulunan taş yarım duvarların üstüne her hangi
bir şey öngörülmemiş idi. Bunların sadece taş olarak derzlerinin yapılarak kalmayarak harpuşta
gibi bir kaplama ile bitmesi yönünde karar aldık (Resim 26).
Sahadaki uzman ve tasarımcı olarak, yerinde yapmış olduğum bütün bu müdahaleler ve
kabul gören tasarımlar Çizim 5’deki III. Tadilat Projesine eklenerek, Koruma Kurulu onayına
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sunuldu. Koruma Kurulunun 01.02.2019 tarihinde almış olduğu olur kararları ile de hayata
geçti.
Son olarak işin sonuna yaklaşmaya başlamıştık. Bu sırada kervansarayın Millet
Kıraathanesi olarak kullanımı da başlamıştı. Yaptığım gözlemler sonucunda iç mekanın dış
mekan ile hem ısı, hem de ses izolasyonun eksikliğini tespit ettim.
Bunun üzerine diğer restorasyon uygulamalarında da Koruma Kurulunun da onayından
geçen, hem görsel olarak, hem de fiziki olarak yapıya zararı olmadığını düşündüğüm spider
cam uygulaması önerisinde bulundum. Ayrıca fotocelli kayar kapı ve içinde üstüne de hava
perdesi önerisinde bulundum. Bu önerimin temel amacı; kervansarayın ana giriş kapısının dört
metreden fazla olması idi. Bu kapı her giriş çıkışta açılıp kapanması fiziki olarak mümkün
değildi. Dolayısıyla kapı sürekli açık kalacak ve içerideki ısı kaybı en üst seviyede olacaktı.
Ayrıca içeride dışarıdaki sesler de rahatlıkla duyulacak ve içeride çalışan öğrencilerin
konsantrasyonunu olumsuz etkileyecekti. Tabi ki, bu tasarımın yapının görseline de olumsuz
bir etkisi olmamalıydı. Dışardan bakıldığında içerideki ana kapı ve çevresindeki taş duvar
görülebilmeliydi. Bütün bunları sağlayan bir bütünlükteki tasarım önerisi Koruma Kuruluna
sunularak, 14.06.2019 tarihinde onayı alınarak uygulandı.
Restorasyonun Tamalanması

Resim 32

Resim 33

Resim 34

Resim 35

Kervansarayın 02.08.2017 tarihinde başlayan restorasyonu, 04.09.2019 tarihinde iş bitti
dilekçesi ile iki yılı aşkın bir sürede tamamlanarak bitmiş oldu.
Sonuç
Özellikle retorasyon, Venedik Tüzüğünün dokuzuncu maddesinde de belirtildiği gibi,
uzmanlık gerektiren bir iş olduğu için işin başından sonuna kadar sahada uzman bir yönetici ki,
bu kişi şantiye şefi olmasının gerekliliği gözlemlenmiştir. Eğer bu kişi tasarımcı kimliğini de
taşıyor ise yapılacak uygulamalara sağlayacağı katkı daha çok olduğu gözlemlenmektedir.
Verilerin ışığında yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve buna bağlı olarak çözümler
üretmenin sonuçlarının olumlu olduğu kanaati oluşmuştur. Bu çözümlere uzman bakışıyla
tasarımlar da sunmak, işin doğruluğu ve sürenin kısalmasına katkıları da gözlemlenmiştir.
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Çalışmaya konu olan sahadaki restorasyon konusunda uzman ve aynı zamanda
tasarımcının, yapılan işin zamanında ve doğru olarak bitirilmesine sağladığı katkıların olduğu
kanaatine varılmıştır.
Eğer restorasyon uygulamaları için, sahada yetkin bir uzman kişinin olmadığı zaman
karşılaşılabileceklere bir örnek: Bursa’da 2015 yılındaki Sinan Paşa Kervansarayı Restorasyon
çalışmalarında, 420 Yıllık Sinan Paşa Külliyesi'nin duvarına kamyon girişi için kapı
açılabilmektedir (Bıçak, 2015)!

Resim 36

Resim 37

(Bıçak, 2015)

(Bıçak, 2015)

Ek Belgeler

Belge 17 (İş Yönetim Belgem)
(EKAP Arşivinden)
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Temel Sanat Eğitimi Dersinde Uzaktan Eğitimin Örgün Eğitime Oranla
Öğrencilerin Başarısına Etkisinin İncelenmesi
Alper CİNGÖZ*

1. Giriş
Eğitim, bireyin yaşamı boyunca süren onu çağdaş bir seviyeye getiren, topluma uyumunu
sağlayacak bilgi, beceri ve yetenekle donatan dinamik bir olgudur. Eğitim yöntemlerinin
teknolojik açıdan gelişmesi sonucu eğitim mecralarının farklılaşması; değişen yaşam şartları ya
da farklı kişisel ihtiyaçlar, uzaktan eğitim gibi öğrenim yöntemlerini ortaya çıkarmıştır.
Uzaktan eğitim konusunda farklı tanımlar yapılsa da genel olarak; mekân sınırlaması
olmaksızın istenilen zamanda, eğitim faaliyetinin aksamaması için teknolojik kitle iletişim
araçlarını kullanarak gerçekleştirilebilen, günümüzde karşılıklı iletişimin de sağlandığı, örgün
eğitim imkânlarından yararlanamayan bireyler için fırsat eşitliği sağlayan eğitim ve öğretim
faaliyeti olarak tanımlanabilir. Uzaktan eğitim modeli günümüz teknolojisiyle profesyonel
denilebilecek düzeydedir. Fakat günümüze kadar, uzaktan eğitimle verilen derslerin geneli
teorik içerikli derslerdir. 2019 yılında başlayan Covid-19 salgınının hayatımıza girmesiyle
birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetlerinde de yeni bir süreç başlamıştır. İlkokul
seviyesinden üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarında, 11 Mart 2020’de DSÖ’nün Covid19’u küresel bir pandemi olarak ilan etmesinden sonra Türkiye’de alınan kararlar neticesinde
örgün eğitim durdurularak tüm okullarda uzaktan eğitim uygulanmaya başlanmıştır. Bu karar
eğitim sistemindeki teorik derslerin yürütülmesine mani olmasa da uygulamalı derslerin
ağırlıkta olduğu Güzel Sanatlar Fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin akıllarında uygulamalı
derslerin uzaktan eğitimle alınması konusunda kaygılara sebep olmuştur.
Bu çalışmada amaç; Güzel Sanatlar Fakültelerinde uzaktan eğitimle temel sanat eğitimi
dersine giren öğrencilerin çizim kalitesi, ders öğrenim kazanımları, alınan notların güvenirliliği
gibi konular bakımından örgün eğitime oranla öğrencilerin başarısına etkisini tarama modeliyle
incelemek ve uygulamalı yürütülen temel sanat eğitimi dersinin uzaktan eğitim ile verilmesi
durumunda yaşanılacak pozitif ve negatif durumları ortaya koyup sistemin gelişimi için
gelecekteki uygulamalara önerilerde bulunmaktır.
2.Uzaktan Eğitim
21.yy’ın ortalarından sonra bilimin ve teknolojik gelişimin etkisi olarak eğitim sisteminde
de önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Küresel veri ağı diye tanımını yapabileceğimiz internet
sisteminin güçlenmesi ve yaygınlaşması sonucu küresel anlamda iletişim şekli değişmiş toplum
içerisinde yazılı, sözlü, görüntülü bağlantı kolaylıkla sağlanır duruma gelmiştir. Bu teknolojik
gelişmelerden etkilenen önemli alanlardan biride eğitim sistemidir, uzaktan eğitim bireylerin
eğitim sürecinde, örgün eğitim sistemine ek katkı sağladığı gibi bazı durumlarda da örgün
eğitimin yerini alabilmektedir. Öğrenme süreci insanın doğumuyla başlayan ve yaşam boyu
devam eden sınırsız bir süreçtir. Gelişen kitle iletişim araçları öğrenme sürecini örgün eğitimin
yürütüldüğü okul ortamındaki sınırların içinden çıkartıp yaşam boyu gelişim sunan eğitim
fırsatları doğurmuştur. Türkiye’de belirli üniversitelerin başlattığı açık öğretim fakülteleri ile
tv ve posta yoluyla başlayan uzaktan eğitim sistemi bugün pandemi dolayısıyla tüm eğitim
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kurumlarında tamamen internet üzerinden geliştirilen web tabanlı yazılımlar aracılığıyla
zorunlu şekilde kullanılmaktadır.
Uzaktan eğitim, geleneksel eğitim ve öğretim yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf
içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda, eğitim faaliyetlerini planlayanlar
ve uygulayanlar ile öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimin, özel olarak hazırlanmış öğretim
üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden yürütülen eğitim yöntemidir(Can,
2020).
2.1.

Uzaktan Eğitimin Tarihçesi

Dünya üzerinde ilk uzaktan eğitim dersi 1728 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin
Massachusetts Eyaletinin başkenti Boston’da çıkartılan gazete ile stenografi derslerinin
verilmesiyle başlanmıştır. İsveç üniversitesinin kadınlara yönelik başlatmış olduğu mektupla
kompozisyon derslerinin verildiği örneği ise 19.yy da görülmüştür. Bu yy’da ABD, İngiltere ve
İsveç gibi ülkelerde çeşitli yöntemlerle uzaktan eğitim sistemi denenmeye devam etmiştir O
dönemler birçok yetişkin eğitim düzeylerini ortaöğretim seviyesine kadar tamamlama gayreti
içindeydi fakat hayat şartları sebebiyle eğitimlerine devam edemiyorlardı. Bu sebeple 1843
yılında University Correspondence Collage isminde mektupla öğretim üniversitesi
kurulmuştur(Arat ve Bakan, 2011).
1894 yılında Oxford’da Wolsey Hall College isminde mektupla eğitim hizmeti veren
ikinci eğitim kuruluşu açılmıştır, 1910’ da ise Metropolitan College isimli kuruluş eğitime
başlamıştır. 1920 yılında ise ABD’de eğitsel amaçlı kurulmuş radyo yayınları başlamıştır. Ve
bu radyo sayıları zamanla yüzü aşmıştır. Diğer ülkelerde de bu benzeri radyo yayınları çıkmaya
devam etmiştir. İlk eğitim televizyonu 1932-1937 yılları arasında Amerika’da IOWA
Üniversitesinde kurulmuştur.1940’lardan beri uzaktan eğitim televizyon yayınlarıyla, eğitimi
desteklemek, geliştirmek, güçlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Örneğin 1958 yılında
İtalya’da kurulan Tele-Scoula isimli televizyon okulu projesi sayesinde okuryazar olmayan 5,5
milyon kişi sayısı 2 milyona düşürülmüştür(Arat ve Bakan, 2011).
Sonuç olarak mektup ve radyo yoluyla ortaya çıkan uzaktan eğitim sistemi diğer kitle
iletişim araçlarıyla günümüze kadar gelişim göstererek insan eğitiminde önem arz eden bir
noktaya ulaşmıştır.
2.2.

Uzaktan Eğitimin Özellikleri

Küreselleşen ve yaygın kullanılan uzaktan eğitim birbirinden uzakta bulunan öğrencilere
hizmet sunar ve kullanıcılarına farklı açıdan birçok fayda sağlar. Öğrenciler bakımından
değerlendirildiğinde uzaktan eğitim faaliyetini yürütebilmek açısından günümüzde bilgisayar,
akıllı telefon, internet vb. gibi gerek duyulan teknolojik sistemlere ihtiyaç vardır ve bunlar
belirli bir ekonomik düzeyi gerektirmektedir bu imkânları kendilerine sağlandıkları durumda
öğrenci bağımsızdır. Eğitime katılma yerini öğrenci kendisi belirler, çevrim içi yürütülen bir
eğitimse dersin içeriği ve zamanı öğrenci ve öğretici tarafından belirlenir. İfade edilen
ekonomik etkenler sağlandığında öğrenciler arası fırsat eşitliğini genişletir fakat bu etkenleri
sağlayamayan öğrenciler göz ardı edilirse fırsat eşitliğini bozduğu durumlarda yaşanılabilir.
Uzaktan eğitimden en verimli yararlanabilecek kitle, çalışan yetişkin bireylerdir, çocuklarda
odaklanma ve disiplin problemleri yaşanılabilmektedir. Eğitim kurumları bakımından
değerlendirildiğinde basılı kaynaklar, görsel yayınlar ve diğer görsel işitsel araçların tek
merkezden yürütülmesi avantajdır, bu sebeple eğitim kurumuna yansıyan, kişi başına düşen
maliyet oldukça düşmektedir. Bireyin daha çok kendi başına öğrenmesini sağlayacak eğitsel bir
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sistemdir, teorik derslerde uygulamalı derslere oranla daha başarılı olduğu ve daha yaygın
kullanıldığı bilinmektedir.
Uzaktan eğitimin tarihsel gelişim sürecinde 4’e ayrılmıştır. Birinci olarak mektuplaşma
ile birlikte yazışma yoluyla başlangıç göstermiştir. Ardından çoklu ortamlı olarak eğitim
kurumunun öğrenciye basılı kaynakları, ses kayıtları, vcd-dvd dağıtımı geçmiş yıllarda
bilgisayar disketi, kaset vb. çağın teknolojisine uygun objeler aracılığıyla uzaktan eğitim
sistemi devam etmiştir. Üçüncü model tele öğrenim modeli; tv, radyo, video gibi yayınların yer
aldığı uzaktan eğitim modelidir. Ardından gelişim gösteren dördüncü model ise esnek öğrenim
modelidir bu eğitim modelinde öğrenim materyali, internet destekli canlı yayın ile eğiticinin
öğrenciyle etkileşim içinde bulunabildiği model olarak günümüze kadar gelmiştir(Arat ve
Bakan, 2011: 7).
3.Temel Sanat Eğitimi Dersi
Sanat neredeyse insanlık tarihiyle yaşıttır. Bir çeşit çalışma biçimidir. İnsan yaşamı gereği
doğayı değiştirerek ona üstünlük kurma çabası içerisinde olmuş ve tasarlama yetisiyle
kendisinde gördüğü eksiklikleri biçimsel ve maddesel objelerle gidermeye çalışmış. İnsanın
bedensel eksikliğini gidermek ya da kendini dış etkenlere karşı güçlendirmek amacıyla
meydana getirdiği düşünce teknik olarak el sanatlarıyla somutlaşmıştır. Bilinçli yada bilinçsiz
olarak insan hayatının her döneminde insanoğlu sanatla ilişki içerisinde bulunmuştur. Örnek
vermek gerekirse insanın kendini korumak ve avını yakalama iç güdüsüyle yaptığı ok, bıçak,
pala, ve balta gibi el aletleri demircilik; gündelik yaşam gereksinimlerini gidermek için kilden
yaptığı kap kacak seramik; ahşaptan yaptığı masa, barınak gibi el aletleri dülgerlik; süs, takı
gibi ikincil gereksinimlerini karşılamak üzere yaptığı aksesuarlar kuyumculuk; yaşanılan
olayları duvar resimleriyle ifade etmek ise resim sanatının temellerini oluştururken insan
yaşamının her evresinde sanatın mevcut olduğu görmek mümkündür (İnan, 2006).
Sanat evrensel olma özelliğiyle diğer bilim dallarından farklılık gösterir. Sanat eğitiminin
ana amaçlarından biri insanlık tarihini gelecek nesillere aktarmak, insanlığın geçmişine ışık
tutarak inanç, yaşam, kültür gibi öğeleri göz önüne sererek geçmişi anlamamıza yardımcı
olmaktır. İnsanların yaratılışsal açıdan fıtratında olan bir takım özelliklerin öğrenme ve merak
etme dürtüsüyle incelemesi yeteneğe ve kabiliyete dönüştürme isteğiyle eğitim denen olgu
oluşmuştur. İnsan; fiziksel ve ruhsal özellikleri bünyesinde barındıran yapısıyla düşünce ve
beceri zenginliğiyle kendisine imkânlar sağlayan bir canlı olma özelliği göstermektedir. Bu
yönden gözlemlenildiğinde bireyi bütün olarak ele alan ve bireye bu anlayışla yaklaşan sanat
eğitiminin de kendine özel bazı ilke teori ve yöntemlerinin kavranması ve eğitimin her
aşamasında kullanılması önem arz etmektedir. Bu ilke teori ve yöntemlerin öğretilmesinin
amacı bireyde istenilen sanatsal kazanımlar yaratma özverisidir (Şahin Ustaoğlu, 2019).
3.1. Temel Sanat Eğitimi Dersinin Gerekliliği ve Özellikleri
Temel sanat eğitimi dersi; sanat eğitiminin temellerinin atıldığı ilk adım olarak kabul
edilen bireyin görsel açıdan algılama, inceleme ve tasarlama özelliğini kazanabilmesi,
yeteneklerinin farkında olabilmesi, sıradanlıktan kurtulabilmesi adına gerçekleştirilen;
sorgulamayı, eleştirmeyi, gözlemleyebilmeyi öğretmeyi hedefleyen derstir.
Tarihi perspektif içinde temel sanat eğitiminin temelleri endüstri devrimi ile atıldığı
araştırmalar ışığında bilinmektedir. El sanatlarından gelen gelenek devam ettirilmiş usta-çırak
ilişkisi içerisinde sanat ve tasarım eğitimi verilmiştir. Fakat resmi olarak ilk kez Walter
Gropius’un Almanya’da kurduğu Bauhaus okulunda temel sanat eğitimi verilmeye
başlanmıştır. Bu eğitim kurumu William Morris’in Jhon Ruskin ile İngiltere’de başlattığı
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makineleşmenin getirmiş olduğu kalitesiz ve estetik kaygıdan uzak ürünlerin eleştirildiği
makineleşmenin yanında sanatçı kimliğinin yansıtılması gerektiği düşüncesiyle kurduğu Arts
and Crafts akımının devamı niteliğinde kurulan sanat okuludur. Bauhaus’a göre temel sanat
eğitimi yaratıcı kişiliğin, sanatsal yeteneklerini ortaya çıkartan, görsel bilinç ve düşünceyle
zihinde estetik bilgi yoğunluğu sağlamanın ana eğitimidir. Bauhaus’ta temel sanat eğitimi
Wassily Kandinski, Edward Munch, Paul Klee gibi önemli sanatçılar tarafından uygulamalı ve
kuramsal olarak verilmiştir(İnan, 2006).
Türkiye’de tasarım eğitiminin temeli, 1998’den beri temel sanat eğitimi dersi ile
verilmektedir. Gözlem ve araştırma gerektiren bu temel ders, kolaydan zora işlenmekte ve
uygulama gerektiren çalışmaları ortaya çıkarmaktadır. Bu ders güzel sanatlar ve tasarım
fakültelerinde 1.sınıf güz döneminde başlayıp bahar döneminde de devam etmektedir.(Filiz,
Canbolat ve Kakan, 2018).
Günümüze kadar sanatçı ve tasarımcı yetiştirme konusunda pek çok söz söylenilmiştir.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre eğitim müfredatları sürekli geliştirilmeye çalışılmış
küresel anlamda sanat eserleri verebilmek adına ülkeler sanatçı ve tasarımcı yetiştirebilmek
adına sanat ve tasarım fakültelerinde yaratıcılığı arttırabilmenin yolunu farklı uygulamalı
eğitimlerle aramışlardır. Yaratıcılık insanda bilinçaltının bilinç üstüyle çatışması sonucu ortaya
çıkan yeni fikirler, yeni ürünler ortaya çıkarma yeteneğidir.
19. yy. Avrupa’sında sanayileşme devrimi sonrası elde edilen ekonomik seviye toplumu
estetiksel arayışa yönlendirmiş, bu değer arayışına çözüm olarak eğitim kurumlarında verilen
temel sanat eğitimi sanatçı ve tasarımcı yetiştirmede etkin rol oynamıştır. Farklı sosyoekonomik ortamlardan gelen tasarımcı adaylarının sanatsal ve bilimsel açıdan belirli bir alt
yapıya sahip olabilmeleri için sanat disiplinleri arasında yer alan tüm bölümlerin birinci
sınıflarına Temel sanat eğitimi dersi konulmuş ve günümüzde de konulmaya devam
edilmektedir. Temel sanat eğitimi dersinin üniversitelerde konulmuş olmasının sebebi bir
ihtiyaçtan ötürü meydana gelmiştir. Üniversite eğitimi öncesi eksik kalan görsel algının
gelişimini arttırmak amaçlı bu eksikliğin kısa sürede tamamlanması hedeflenilerek zorunlu
şekilde konulmuştur. Zorunlu eğitim sürecinde verilen sanatsal eğitimler yeterli seviyede
olsaydı üniversitelerde temel sanat eğitimi dersine gerek kalmayabilirdi. Öğrencilerde
hissedilen bu eksikliği gidermek amacıyla verilen temel sanat eğitimi doğayı tanımak, doğadan
ilham almak, doğayı incelemeye yöneltmek amacıyla verilen içinde desen, kültür-sanat, teknik
çizim vb. gibi derslerin temelini de barındıran nitelikli bir derstir(İnan, 2006).
Sonuç olarak bir sanatçıyı diğer bireylerden ayıran en önemli özellik yaratıcılık
özellikleridir temel sanat eğitimi de sanatçı veya tasarımcı olma yolunda ilerleyen bir bireyin
yaratıcılık özelliğini ortaya çıkarma, edindiği bilgileri artistik dile çevirebilmesi konusunda
fayda sağlar.
Çağın gerekliliklerini yerine getiren, hızla gelişen ve değişen dünyaya adapte olabilen
bireyler yetiştirmeyi hedefleyen toplumlar, minimum on yılda bir eğitim sistemlerini kontrol
ettikleri, gerekirse sistemi yeniledikleri veya yenilemek durumunda kaldıkları dönemler
olabiliyor. Günümüzde de Covid-19 sebebiyle örgün öğrenimin sürdürülememesi dolayısıyla
temel sanat eğitimi de uzaktan eğitim sistemiyle yürütülmektedir. Sanatsal yönü gelişmiş
bireyler yetiştirmek için öncelikli koşullar sağlıklı bir müfredat, doğru eğitmen ve müfredatın
uygulanabileceği ortamdır. Ancak bu koşullar oluştuğunda estetik kişilik oluşumundan söz
edilebilir fakat pandemi öncesi örgün eğitim yoluyla uygulamalı olarak verilen temel sanat
eğitimi pandemi sonrası uzaktan eğitim sistemiyle verilmeye başlanmıştır.
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3.2. Temel Sanat Eğitimi Dersinde Öğretim Yöntemleri
Çizip eser ürütebilmenin veya tasarlayabilmenin temeli çizim kurallarını doğru
öğrenmekten geçer. Bu kuralları ezberlemek ile kavramak arasında oldukça fark vardır.
Üniversiteye geçiş dönemi alışkanlık haline gelmiş ezberleme mantığı temel sanat eğitimi
dersinde de kendini gösterebilmekte ve öğrenciler ne çizdiğini bilmeden salt kurallara bağlı
kalarak doğru gibi görünen eserler ürettikleri görülmektedir. Fakat üst sınıflara geçtiklerinde
bu durumun olumsuz tarafları kendi fikirlerini doğru biçimde ifade edememe gibi durumlarla
ortaya çıkmış, tasarladıkları iki boyutlu eserleri üçüncü boyutta veya gerçek yaşamda
sorgulayamadıkları görülmüştür. Öğrencilerin başarı yakalamasında eğitmenin uyguladığı
öğretim yöntemleri de önemli bir etkendir. Yöntem; öğrencinin kazanım sağlayabilmesi adına
izlenilen yoldur. Teknik; belirlenen yöntemin uygulamaya konulma şeklidir. Temel sanat
eğitimi dersinde kullanılan öğretim yöntemlerine aşağıda maddeler halinde kısaca
değinilmiştir.
• Anlatım ile öğretim yöntemi; Geleneksel eğitim anlayışından gelen öğretmen merkezli
bir öğretim yöntemidir, öğretmen aktif anlatıcı öğrenci pasif dinleyici konumundadır. Bu
yöntem ile öğretmen öğrenciye konuyla alakalı bildiklerini doğrudan anlatarak öğretmeye
çalışır.
• Tartışma yolu ile öğretim yöntemi; Öğretilmek istenen konu üzerinden öğrencileri
düşünmeye sevk etmek, açıklayıcı olmak ve öğretilenleri pekiştirmek amaçlı kullanılan
öğretim yöntemdir. Az sayıda nüfusu olan sınıflarda grup etkinlikleriyle uygulamak daha
etkilidir. Bu yöntemin kullanılması öğrenciye ifade özgürlüğü sağlamakla birlikte kendini
ifade edebilme özelliği de kazandırmaktadır. Sınıf içi etkileşimle birlikte dersin içine
öğrenciyi aktif olarak sokmaktadır(Varol, 2008).
• Örnek olay ile öğretim yöntemi; Örnek olay ile öğretim yöntemi, konu ile ilgili belli bir
odak noktasına yönlenilerek uygulanan bir öğretim yöntemidir. Bir sorunu, bir problemi,
bir olayın sebeplerini irdeleyerek ortaya çıkarma ve bu soruna çözüm üretmek
istenildiğinde olayın problemine dikkat çekilerek tartışma ortamı yaratılarak öğretme
ortamı sağlanır(Şahin, 2014).
• Demonstrasyon (Gösteri) ile öğretim yöntemi; Göster izlet yöntemi de denilebilir,
öğretmenin bir becerinin, bir yetinin nasıl yapılacağını öğrencilerin gözleri önünde nasıl
yapıldığını gösterme biçimidir. Öğretmen merkezli, anlatımın görsel halidir. Göze ve
kulağa aynı anda hitap ederek öğrencilerin hem görüp hem işitebildiği bir noktadan
uygulama yönteminin açıklandığı tekniğinin gösterildiği öğretme biçimidir. Sözel ve yazılı
öğretimden daha etkili bir öğretim yöntemidir. Genellikle atölye ortamında uygulanan
derslerde daha yaygın kullanılır. Eğitmen gösterdikten sonra öğrencilerinde aynı işlemi
uygulaması yaşayarak öğrenmesini sağlar(Şahin, 2014).
• Problem çözme ile öğretim yöntemi; Aktarılmak istenen konu üzerine bir problemin
farklı açılardan masaya yatırılması, sisteminin çözülmeye çalışılması, değerlendirilmesi,
problem çözümü için gerekli olan bilgilerin araştırılması, eldeki imkânlar kullanılarak
problemin çözüme kavuşturulması gibi süreçleri barındıran öğretim yöntemdir. Öğrenciyi
sistemin içine dâhil ettiği için atölye ortamında ağırlıklı uygulanan, sorgulama, eleştirel
düşünme, karar verme ve problemler arası ilişkilendirmeler kurma alışkanlığı kazandırır
(Toktaş, 2009: 36).
• Soru ve cevap ile öğretim yöntemi; Eğitmenin öğretmek istediği konuya ilişkin
hazırladığı sorular ile öğrenciyi düşünmeye sevk ederek öğretme esasına dayanan öğretim
yöntemidir. Bu yöntemle öğrencilerin aktif katılımı sağlanır. Eğitmen açısından ise
konuların pekiştirilebilmesine merak edilen konuların meydana çıkarılmasına olanak
sağlar. Ders sürecinde öğrenciler de öğretmene sorular sorar ve sınıf arkadaşlarıyla konuyu
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tartışabilir. Atölye ortamında uygulanan derslerde bu yöntemin sıklıkla tercih edilmesi,
konuyla ilgili farklı düşüncelerin, uygulama tekniklerinin ve ifade biçimlerinin ortaya
çıkarılmasına, öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesine imkân verir (Toktaş, 2009:
37).
• Gözlem gezisi ile öğretim yöntemi; Eğitim kurumu veya öğretmen tarafından organize
edilen, eğitim amaçlı tüm gezi faaliyetleri bu öğretim yöntemine hizmet etmektedir.
Gözlem, eğitim amacıyla öğrencide hedeflenen kazanımları sağlamak için belirli bir plan
dâhilinde gerçekleşir. Temel sanat eğitiminde özellikle doğayı inceleme doğadan ilham
alma amaçlı doğa gezileri düzenlenmekte ilerleyen yıllarda sanat eğitiminin farklı
aşamalarında, müze ve sanat galerisine gidilerek sanatsal faaliyetleri takip edip, ders
esnasında işlenilen konuların pekiştirilmesini amaçlanmaktadır. Müzeler ve sanat galerileri
öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak eğitilmeleri için oldukça uygun
mekânlardır. Bu mekânlar günümüzün de en bilinir iletişim ve bilişim kaynaklarıdır.
Günümüzde geliştirilen yazılımlarla sağlanan sanal müzecilik de uzaktan eğitim sistemine
örnek olarak kullanılan ve sanata katkı sağlayan bir teknolojik gelişimdir. Temel sanat
eğitiminde görmek öğrencide tasarlama ve üretme isteğini uyandıran temel bir etkendir.
Sadece anlatım yöntemiyle sürdürülen temel sanat eğitimi her zaman eksik kalır.
Öğrencilerin örnek sanat eserleriyle buluşması sanat eseri üzerindeki estetiksel
düşünceleri, ilke ve elemanları somut anlamda görüp anlaması konuyu kavramasında
oldukça etkilidir (Varol, 2008).
3.3. Uzaktan Eğitim ile Örnek Çalışmalara İlişkin Bulgular
Konu ile ilgili yapılan literatür taramaları sonucunda ulaşılan araştırma sonuçları
özetlenmeye çalışılmıştır, Kahraman (2020), tarafından yapılan ‘’ Uzaktan Eğitim Yöntemiyle
Temel Tasarım Dersinde Üç Boyutlu Tasarım Uygulaması’’ adlı çalışmada Yıldız Teknik
Üniversitesi Sanat Bölümünde verilen temel tasarım isimli dersin üç boyutlu tasarım konusu
2019-2020 eğitim-öğretim yılında pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim sistemiyle devam
edilmek zorunda kalınan döneme denk gelmesi dolayısıyla öğrencilere üç boyutlu tasarımı
öğretebilme, üç boyutlu düşünebilme, tasarlayabilme ve çizebilme sürecinin uzaktan eğitim
modeline uyarlamak ve amaçlanılan kazanımları sağlayabilmek adına bir çalışma yapmıştır.
Çalışma nitel araştırma tekniklerinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Tarama yöntemi ve
örnek olay araştırması şeklinde yürütülmüştür. Uzaktan eğitim yoluyla temel tasarım eğitimini
bitiren 50 öğrenciye anket uygulaması yapılmış anket sonuçları analiz edilmiştir. Yıldız Teknik
Üniversitesi’nin öğrencilerin kullanımına sunduğu onlinekampus isimli uzaktan eğitim sistemi
uygulamalı bir ders olan Temel Tasarım dersinin yürütülmesi için gerekli özelliklere sahip
olduğu çalışma sonucunda ortaya konulmuştur. Bu çalışma ile uzaktan eğitim modeliyle
uygulamalı derslerinde sürdürülebileceği veriler ışığında anlaşılmıştır. Gerekli şartlar tam
anlamıyla sağlandığı durumda ve eğitmenin uzaktan eğitim sistemine adapte olarak kendini
güncelleyebilmesi sonucunda uzaktan eğitim yöntemiyle sunulan uygulamalı derslerde de
başarı oranının üst seviyelerde olabileceği araştırma sonucunda vurgulanmıştır.
Ergüney (2017), tarafından ‘’ İnternet Yoluyla Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Sorunlar
ve Çözüm Önerileri ‘’ adlı doktora tezi yazılmıştır tezin amacı Türkiye’de ‘internet yoluyla
uzaktan eğitim’ uygulamalarında yaşanan sorunları ortaya koymak ve bu sorunlara çözüm
önerileri getirerek, bu alanda TBMM, MEB, YÖK, yükseköğretim kurumları vb. gibi karar
alıcılara yol gösterici nitelikte bir çalışma sunmak ve henüz devam etmekte olan tartışmalara
katkıda bulunmaktır. Çalışma nitel araştırma tekniklerinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır.
Tarama yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın Sonuçlarına göre uzaktan eğitimin örgün eğitime
oranla eğitim-öğretimde fırsat eşitliği sağladığı, coğrafî konumları farklılık gösteren
öğrencilere daha rahat ulaşılması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin rahatlıkla zamanında
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verilmesi, yer, mekân, zaman olgusunda esnekliğe sahip olması, eğitim materyallerinin
dağıtımı ve paylaşımındaki artış, çalışan öğrencilerin çalışmasına engel teşkil etmeden eğitim
görebilmesi ve üretkenliği arttırması, öğrencilerin yol masraflarında azalma sağlaması, bilgiye
ulaşmayı kolaylaştırması, hayat boyu öğrenme fırsatını arttırması, özel eğitime ihtiyaç duyan
bireylerin eğitimlerinin aksamaması, bireylere eğitim konusunda kaliteli kuruluşlardan eğitim
alma fırsatı sağlaması, öğretmen, öğrenci ve ders materyallerinin kolaylıkla bir araya geliyor
olması, psikolojik etkenler olmadan öğrencinin baskı altında kalmaksızın kendi özgür iradesi
ile öğrenme faaliyetini gerçekleştirmesi gibi öğrenci başarısını etkileyen birçok avantajı
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Birçok bakımdan fayda sağlayan uzaktan eğitim sisteminin getirmiş olduğu dezavantajlar
da bu araştırmada ortaya konulmuştur. Bu dezavantajlar ise; örgün eğitimde görülen ikili insan
ilişkileri uzaktan eğitimde gelişmemektedir, öğrencilerin asosyal olmalarını tetiklemektedir,
uygulamaya yönelik derslerde atölye ortamını kendi imkânları dâhilinde sağlayamadıkları
durumlarda bu derslerden yeterince yararlanamadıkları görülmektedir, beceri ve tutuma yönelik
davranışların gerçekleştirilmesinde etkili değildir, öğrenciler kişisel gelişimin parçası olan
üniversite deneyiminden mahrum kalmaktadırlar, dersleri dinlemek öğrencilerin inisiyatifinde
olduğu için ders bırakma oranları yüksektir, laboratuar veya atölye ortamında çalışma
imkânının olmaması sebebiyle deneye ve uygulamaya yönelik dersler uzaktan verildiğinde
verimlilik oranı azalmaktadır, uzaktan eğitim sistemi içinde var olan, yukarıda sıralanan öğrenci
başarısını etkileyen çeşitli sakıncalar ve sınırlılıklara rağmen uzaktan eğitim, eğitim sistemi
içerisinde uygun alanlarda daha da yaygınlaştırılması gerektiği sonuç olarak vurgulanmıştır.
Can (2020), tarafından yapılan, ‘Covid-19 pandemisi ve pedagojik yansımaları:
Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları’ adlı çalışmada, küresel düzeyde önemli
etkilere neden olan Covid-19 pandemisinin üzerine uygulanan uzaktan eğitim sisteminin
göstermiş olduğu ilk verilerine dayalı bir durum tespiti ile genel bir değerlendirme yapılması
ve gelecekteki uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik öneriler sunulması amaçlanmıştır. Sonuç
olarak bu öneriler; Pandemi sebebiyle, eğitim alanında da bir bilim kurulu oluşturulmasına
ihtiyaç olduğu, eğitimin disiplinler arasından oluşturulan uzmanların katılımı ile bir “eğitim
bilim kurulu” oluşturulması gerektiği bu tür kriz durumlarında, eğitim uygulamalarının nasıl
yürütüleceğine diğer birimlerle eşgüdüm halinde çalışarak bilimsel anlamda katkı sağlaması
gerektiği, Türkiye’de her bölgesinde internet erişiminin sağlanması için yeterli alt yapının
oluşturulması, böylece uygun yerde, uygun koşullarla geniş kitlelere eğitim olanaklarının
sağlanmasında faydalı olacağı, eğitimi devam eden tüm öğrencilere internet desteği sağlanması
gerektiği, uzaktan eğitimde, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede alternatif ölçme ve
değerlendirme yaklaşımlarına ihtiyaç olduğu, bu tür kriz durumlarında açık ve uzaktan eğitim
uygulamalarında öğrencilerin sınıf/ders geçme, ders başarılarını ölçme ve değerlendirme
süreçlerinin iyi bir şekilde tasarlanması ve uygulanması gerektiği, online gerçekleştirilecek
sınavların geçerliği, güvenirliği, şeffaflığı, güvenliği ve denetlenebilir olmasına yönelik yasal
ve pedagojik uygulamalar geliştirilmesi gerektiği, uluslar arası düzeyde uzaktan eğitim
sistemlerini izleme, öğretim sonuçlarını değerlendirme ve geliştirme amaçlı olarak öğrenci,
öğretmen, veli ve akademisyenlerin katılımı ile geniş kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiği
ve elde edilecek sonuçlardan yararlanılması gerektiği gibi konularda sonuç olarak önerilerde
bulunmuştur.
Koyuncugil (2001), tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde temel sanat eğitimi alan
öğrencilerin yaptığı çalışmalarda, temel sanat atölyesinde oluşan sosyal etkileşimi tespit etmeye
çalışmıştır. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri
araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğrencilerin ders içi çalışmalarında tasarım tercihleri
ve tasarım eğitimine girişte izlenen yöntemin temel sanat eğitimi dersinin hedefleriyle tutarlılığı
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incelenmiş. Araştırma sonucunda öğrencilerin atölye ortamında öğretim elemanlarıyla
girdikleri sosyal etkileşim ve algılama eğilimlerinden dolayı tasarımlarda benzer tercihler
oluşturdukları, bunun sonucunda temel tasarım dersinin hedefleriyle çelişkili bir durumun
ortaya çıktığı görülmüştür(Toktaş, 2009: 12).Uzaktan eğitim sisteminde uygulama esnasında
öğrenciler aynı mekânlarda bulunmadıkları için tasarımlarda birbirine benzer sonuçlar
çıkmayacaktır ve bu durum fikir ayrılıklarıyla tasarım zenginliği yaratacağı sonuç olarak
vurgulanmıştır.
Temel sanat eğitimi dersinin genel anlamda problemlerinin araştırıldığı yabancı ve yerli
kaynaklarda birçok çalışma bulunmaktadır, fakat uzaktan eğitim sisteminin temel sanat
eğitiminde öğrencinin başarısına etkisinin incelendiği çalışma sayısı oldukça azdır.
4. Sonuç
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin ilk yıllarında uygulamalı olarak verilen temel
sanat eğitimi dersini uzaktan eğitimle alan öğrencilerin örgün eğitime oranla öğrencilerin
başarısına veya başarısızlığına etkisi bağımlı değişkenleri olan verilere sahiptir. Covid-19
salgını, küresel anlamda birçok sistemi etkilediği gibi eğitim sistemini de etkilemiş, okulların
ve eğitim kurumlarının kapanmasına sebep olmuştur. Bu salgın sebebiyle, Türkiye’de tüm
öğretim kademelerinde örgün eğitim faaliyetleri ertelenmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmiş,
öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede çevrimiçi sınav uygulamaları denenmiştir.
Dünyayı etkisi altına alan bu salgın, birey için önem arz eden eğitim sisteminin ayakta durması
için ülkeleri yeniliğe zorlamış, eğitimin geleceğine yönelik yenilikçi düşünme şekilleri
üretebilmek, eğitim adına sürekliliği devam ettirebilmek için farklı çözümler geliştirmenin
gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma ile normal süreçte uygulamalı olarak atölye
ortamında yürütülen temel sanat eğitimi dersinin uzaktan eğitim sistemiyle verilmeye
başlandığı bu pandemi sürecinde, dersin amacına ve içeriğine uygunluğunu saptamak, öğrenme
ve öğretme sürecinde uzaktan eğitim sistemin getirdiği avantajları ve dezavantajları
değerlendirmek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin karşılaştıkları sorunlara çözüm aramak,
sistemin gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilerin ders kazanımlarını arttırmak adına
önemlidir. Olası muhtemel doğal afetler, savaşlar, zorunlu göçler, depremler, salgın hastalıklar
gibi kriz durumlarında ilk etkilenen, askıya alınan veya önemsenmeyen olgu sanatsal eğitimler
ve faaliyetlerdir. Bu durumun bir nebze azaltılması adına ve oluşan bu geçici krizlerin sanatçı
ve tasarımcı olma yolunda ilerleyen öğrencilerin eğitim süreçlerine denk gelmesi sebebiyle
psikolojik, sosyal yaşam ve eğitim üzerine olan derin etkilerini ve kaygılarını azaltmak adına
uzaktan eğitim sisteminden en verimli şekilde yararlanmanın yollarının aranması
gerekmektedir. Araştırma sonucunda temel sanat eğitiminde öğretim yöntemleri göz önüne
alındığında uzaktan eğitim sistemiyle de bu yöntemlerin uygulanabileceği ve dersin
sürdürülebilirliği anlaşılmıştır. Fakat uzaktan eğitim sisteminde kullanılan iletişim
teknolojisine erişimde yaşanılabilecek eşitsizliğin eğitim sürecinde öğrenmeyi etkilediği,
uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin imkânlarının ve öğrenme farklılıklarının bu tarz
durumlarda yetkili merciler tarafından azaltılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. UNESCO’ya
göre pandemiden dolayı uzaktan eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde etkili ve verimli
olabilmesi için öncelikli özellikler; pedagojik, teknolojik, içerik, ölçme ve değerlendirme
aşamalarının iyi ve detaylı düşünülüp planlanılması gerekmektedir. Uzaktan eğitim sisteminin
tüm detaylarının düşüldüğünde de öğrencilerin öğrenmesini garanti etmediğini ve sosyal
etkileşim ihtiyacını ortadan kaldıramadığını atlamamak gerekir. Fakat öğrencinin anlamadığı
konularda dersin kaydedilebilir olması sebebiyle geriye yönelik dersi tekrar dinleyebilmesi
öğrenimi kolaylaştırıcı etkileri örgün eğitime oranla fazla olduğu durumlarla da avantaj
sağladığı görülebilmektedir. Açık öğretim fakültelerine sahip Anadolu Üniversitesi, Atatürk
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Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi gibi öğretim kurumlarında bulunan bölümler ile ortak
derslere sahip diğer bölümler için uzaktan eğitim sistemine uygun öğretim materyalleri hali
hazırda mevcut durumdadır fakat Güzel Sanatlar Fakülteleri gibi uygulamalı derslerin
yoğunlukta olduğu fakültelerde verilen dersler için etkileşimi yüksek öğretim materyallerine
ihtiyaç duyulduğu bu pandemi sürecinde ortaya çıkmış durumdadır. Müfredatta yer alan ders
programının yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitim sistemine uygun hale getirilmesi
gerekmektedir. Özellikle ders içeriğinde yer alan uygulama için seçilecek malzemelerin kolay
ulaşılabilir ve öğretilen yöntemlerin evde de uygulanabilir olmalarını sağlamak önemli bir
detaydır. Bu hususlara dikkat edildikten sonra öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle verilen
temel sanat eğitimi gibi uygulamalı derslerde de başarı seviyesi dersin amacıyla doğru orantıda
ilerleyecektir. Fakat tercih edilen uzaktan eğitim sistemi çağın gerekliliklerini yerine
getirebiliyor olması, öğrenci ve öğretici arasında ki etkileşimi üst seviyede tutması
gerekmektedir. Öğretici ve öğrencinin de sistemin genel özelliklerine hâkim düzeyde olması
ders verimliliğini arttırabilecek önemli etkenler arasında yer almaktadır. Bu etkenler
sağlandığında öğrencilerle verimli bir şekilde temel sanat eğitimi yürütülebilir durumda
olacaktır. Tabi ki atölye içinde yürütülen örgün eğitimin duygusal etkisini sağlayabileceği
anlayışına varmak uzun zaman alsa da değişen dünyanın insanlığa getirmiş olduğu yeniliklere
ayak uydurup sistemin olumsuzluklarına takılmak yerine bu durumları azaltmanın yollarını
arayarak olumlu yönlerini geliştirmeye çalışılmalıdır.
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Kahramanmaraş'ta Geleneksel Yöntemlerle Yapilan Deri İmalatinin
Günümüzdeki Durumu
Cem KARAKIZ*

1. Giriş
Tarih içerisinde insanlığın yaşantısı incelendiğinde, doğa ve hayvanlarla olan ilişkisi
günümüze somut belgeler olarak ulaşmıştır. Taş ve metallerdan yapılan savaş eşyaları, ev
eşyaları, hayvan postlarından yapılmış giysiler ve ayak giyecekleri gibi insanoğlunun günlük
yaşamını devam ettirmek için kullandığı gereçler günümüze ışık tutmaktadır. Sanayi ve
endüstriyelleşmenin olmadığı zamanlarda insanlar ham malzemeleri kullanılabilir hale
getirebilmek için farklı yöntemlerle doğanın nimetlerini ürüne çevirebilmişlerdir. Bu zaman
dilimleri içerisinde insanlık bilgiyi üst üste koyarak birbirleri ile paylaşmış, medeniyetlerin
kültür hazinelerine yansıyan birikimler haline getirmişlerdir.
Türklerin yaşadığı bölgelere bakıldığında, insanlığa fayda sağlayan bu bilgi birikiminin
ve üretimin izleri kendisini açıkça göstermekte ve günümüzde de hissedilmektedir.
Çinli bir seyyah olan Wang Yen-Te seyahatnamesinde, Türk beldesi olan ve 7. Yüzyılda
Göktürklerin beldesi haline gelen coğrafyanın, Beşbalık bölgesini ziyaretinde şu bilgileri
vermiştir; Beşbalık’ın kuzeyindeki dağlarda amonyak imal ediliyordu. Dağın içinden sık sık
duman yükseliyordu. Fakat hiç sis yoktu. Bundan başka, ışık ve alevler, meşalenin yanması
gibiydi. Kuşlar ve farelerin hepsi kırmızı renkli görünüyordu. Bu amonyağın kullanıldığı işlerde
çalışan kimseler ayakkabı giyerlerdi. Ayakkabılarının tabanında tahta vardı. Eğer
ayakkabılarının tabanı deriden olsaydı, onlar kavrulurdu. Dağın eteğinde mavi çamur üreten bir
mağara vardır. Çamur mağaranın dışına çıktığı zaman, derhal kumtaşına dönüşürdü. Yerliler
bunu deri tabaklamakta kullanırdı. Şehrin içinde pek çok iki katlı binalar vardır. İnsanlar iyi
yüzlüdür ve usta sanatkarlardır. Altın gümüş bakır ve demir kaplar üzerine çalışırlardı. (İzgi,
1989: 77)
Dericilik ve ayakkabıcılık tüm Türk kavimlerinde sürdürülmüş bir sanattır (Yelmen,
2007: 279). Yelmen’in dericilikle ilgili yaptığı araştırmalara göre 2400 yıl önce Hun Türkleri
deri işlemesini biliyor, deriden çizme, ayakkabı, pantalon ve giysiler üreterek kullanıyorlardı.
İbn-i Batuta’nın Seyahatnamesi’nden Anadolu’nun pek çok bölgesinde dericiliğin yapıldığını
ve bu arada çeşitli ayakkabıların üretildiğini ayrıntlı bir şekilde öğreniyoruz (Yelmen, 2007:
278).
‘Erken devir Türkleri’ olarak isimlendirilen İslamiyetten önceki Türklerin Bozkır tipi
yaşam tarzının getirdiği giyim ve ayakkabı/çizme alışkanlıkları kazılardan çıkartılan örnekler
ve yazılı kaynaklarla ortaya çıkartılmıştır. Arkeolojik kazılarda elde edilen günümüze en iyi
biçimde gelebilmiş ve sanat tarihi bakımından en değerli olanı arkeolog S.I. Rudenko tarafından
1947’de kazısı yapılmış II. Pazırık kurganından (M. Ö. 5 -3. yüzyıl, Proto-Türk veya Hun)
çıkarılan; mezarda yatan kadına ait iki çift çizmedir (Çoruhlu, 2007: 162).
Anadolu’da Selçukluların tarım, hayvancılık, sanayi ve ticarette gelişmiş oldukları ve
yetiştirilen hayvanların deri, yün ve kıllarının değerlendirildiği tarihi belgelerde
bahsedilmektedir. Hayvancılık bu kadar yaygın olduğu, hayvansal ürünler bu kadar iyi biçimde
değerlendirildiği gözönüne alındığında, bilinen deri ürünlerinden yola çıkarak (ayakkabı, giysi,
Öğretim Görevlisi, Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim,
Ayakkabı Tasarımı ve Deri Bölümü, ckarakiz@ktun.edu.tr
*

137

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

kemer) Anadolu toprakları üzerinde deri tabaklamanın ileri düzeylerde bilindiği ve gelişmiş
olduğu rahatlıkla söylenebilir (Dağtaş, 2007: 23).
İstanbul’un fethiyle beraber, Fatih Sultan Mehmed özellikle deri işlemeciliğine ve
deriden ürün yapımına büyük önem vermiştir. İstanbul’un Kazlıçeşme semtinde yerleşmiş
bulunan deri sanayinin en az beş yüz yıllık, incelemeye değer bir tarihi vardır. Fatih Sultan
Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra giriştiği onarma ve yenileştirme çalışmaları sırasında
Yedikule’den Kazlıçeşme’ye uzanan kıyıda 33 salhane, 360 tabakhane yaptırmıştır. II.
Mahmud dönemine denk gelen 1810 yılında da askeri ayakkabı için deri ve kösele üretimi
amacıyla Beykoz’da bir fabrika kurulmuştur (Başar, 2013: 49-50).
Tabaklama endüstrisi, mavi ham deriyi elde edebilmek için, kromla tabaklama işleminden
büyük miktarda katı ve sıvı kalıntı üretir. Katı kalıntılar (deri talaşları ve artıkları) kütle olarak
yaklaşık %3 Cr3+ içerir. Deri tabaklama işlemi, diğer tabaklama maddelerinin yanı sıra,
tabaklama işleminde oluşan polinükleer bir krom-kollajen kompleksi nedeniyle stabil ve atıl
olan ıslak mavi deri adı verilen bir ürüne yol açan Cr3+ kullanır. Islak mavi deri en çok
kullanılan işlenmiş derilerden biridir ve bu nedenle tabaklama endüstrileri büyük miktarda
krom içeren katı atık üretir. Bu atıkta bulunan krom kromdur ve çevreye zararsız kabul edilir.
Ancak ortamda kontrol edilemeyen koşullar altında mutajenik krom formuna oksitlenebilir.
Brezilya'da krom içerikli katı atık üretimi yılda yaklaşık 100.000 ton olup, ciddi bir çevre
sorunu haline gelmiştir. Bu atığı tabaklama endüstrisinden uzaklaştırmak için, esas olarak
metalik ve organik kirleticileri sulu ortamdan uzaklaştırmak için adsorban olarak çeşitli
teknolojiler kullanılmaktadır (Oliveira ve ark, 2011: 1094).
Tabaklama işlemi sırasında derilere 3 değerlikli krom tuzları verilmektedir. Ancak deriye
verilen Cr+3’ün çeşitli faktörlerin etkisiyle (yaşlanma ve UV ışığına maruz kalma) tüketim
aşamasında Cr+6’ya yükseltgendiği bilinmektedir. Cr+6, birinci derecede kanserojen, teneffüs
edildiğinde veya yutulduğunda çok toksik, korozif olarak bilinmektedir. Yüksek mobilitesinden
dolayı kolaylıkla insan vücuduna girebilmekte ve bunun sonucunda alerjik reaksiyonlara, çeşitli
solunum yolları ve cilt kanserlerine ve DNA zincirlerinde mutasyona yol açabilmektedir (Işık,
2004: 350).

Genel anlamda Türkiye'nin sahip olduğu kurulu üretim kapasitesi çok yüksek olup, bütün
Dünya’da üretilen ham deri işleme kapasitesinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak
şimdiye kadar uygulanan yanlış politikalar ve yaşanan ekonomik krizler sonucunda kapasite
kullanımı %30 'lara kadar gerilemiş ve işletmelerin birçoğu atıl durumda kalmıştır (9. Kalkınma
Planı 2007).
Ekonomik ve ekolojik kavramlar günümüzde herkesin meşguliyetinin bir parçasıdır ve
gelecekte de olacaktır. Ülkemizde deri sanayinde krom içeren deri atıklarının (krom talaşı ve
tabaklanmış yarmalar dahil) üretimi uzun yıllardır gerçek bir sorun olarak kabul edilmektedir.
Derilerin deriye dönüştürülmesinde temel kimyasal madde olarak 33◦ S bazlıkta yaklaşık %25
Cr2O3 içeren krom bazik tuzlarının kullanılması, tabaklama işlemini tüm dünyada en büyük
kirleticilerden biri haline getirmiştir. Krom deri atıkları, esas olarak tabaklama işleminden sonra
gerçekleştirilen mekanik işlemler sırasında üretilir. (Malek vd, 2009: 156).
Diğer sanayi kollarında olduğu gibi, deri sanayide ekolojik açıdan tüm dünyada çok sıkı
bir şekilde gözlem altına alınmıştır. Çünkü ham deri mamul hale dönüştürülürken, amaçlanan
mamul tipine ve kullanılan teknolojiye bağlı olarak hacmi ve kirlilik yükü değişiklik gösteren
katı, sıvı ve gaz formunda atıklar açığa çıkmaktadır (8. Kalkınma Planı 2001).
Günümüz Dünya ürün pazarında, özellikle gelişmiş ülkelerdeki bilinçli tüketiciler insan
sağlığına ve çevreye zararı olmayan ürünleri tercih etmektedir. Bu yüzden, deri üretiminde
çevreye daha az zarar veren yöntemlerin kullanılması, zararlı atıkların miktarının azaltılması ve
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geri dönüşümü üzerinde önemle durulmaktadır. Eko-Deri, Bio-Deri, Green- Leather olarak
isimlendirilen yeni bir literatür oluşmuştur. Bahsi geçen bu kavramlar, üretilen mamüllerin
insan sağlığına ve doğaya uyumlu olmasının yanısıra, çevre dostu üretim yapıldığını da ifade
etmektedir.
Deri işlentisi potansiyel çevre kirliliği yaratan bir endüstri olarak tanınmaktadır. Derilerin
mamul hale dönüştürülerek dayanım kazandırılması amacıyla uygulanan tabaklama işleminde
günümüzde % 90'a varan oranda bazik krom sülfat kullanılmaktadır. Bu kadar yüksek oranda
kullanılan bir kimyasalın gerek kullanımı sırasında, gerekse derinin kullanımı sırasında ve
sonrasında atık olarak ortaya deşarj edilme riski bulunmaktadır. (Çelik, 2014: 19).
Ham Deri Girişi
Islatma İşlemi

Yıkama
Kireçe Yatırma

Tabaklama

Kireçten Arındırma

Yıkama
Boyama
Yağ Giderme

• Genel Atıksu

• Sülfürlü Atıksu

• Genel Atıksu

• Kromlu Atıksu

• Genel Atıksu

Tabaklama olayını şu şekilde tanımlamak mümkündür. Çeşitli tip ve özelliklerdeki
tabaklama veya tabaklayıcı maddelerin sulu ortamda mekanik etkiyle deriye nüfuz ettirilerek
kolajende bulunan serbest veya reaktif bağ yerleri ile fiziksel ve kimyasal anlamda reaksiyona
sokulması sonucu doğal kolajen yapısının sağlamlaştırılmasına veya kolay bozulmaz ve
kullanılabilir forma dönüştürülmesi olayına tabaklama denir (Çelik, 2014:12).

Deri işlentisinde kullanılan çeşitli kimyasalların yapısında bulunabilen veya direkt olarak
işlentide kullanılabilen formaldehit, araştırma örneklerinin tümünde dış giysiler için verilen
standart sınırların içerisinde bulunmuştur. Ancak insan ekolojisi ve çevre açısından normal
kullanımlarda bile kullanıcıya zararlı etkileri kesin olarak belli olmayan bu gibi maddelerin
giysilerde kullanımından kaçınmak, özellikle ihracat potansiyeli olan ürünler için daha sağlıklı
olacaktır. (Gülümser, 2001: 155-156).
İnsan sağlığına ve çevreye duyarlılığın artması, günümüzde beraberinde bir sıra önlemler
alınmasınıda beraberinde getirmiştir. Çevreye duyarlı üretim proseslerinin tasarlanması bugün
daha çok önem kazanmaktadır. Bu sebeple insanların kullanımına sunulan tüketim ürünlerinde
çevreye duyarlı üretim teknolojileri geliştirilmesi daha çok tartışılmaktadır.
Deri sektörü gerek çevreye verdiği büyük kirlilik ve insan sağlığı açısından yüzyıllardır
kullanılan geleneksel ve çevreci proseslerin endüstriyel olarak geliştirilmesine açık bir
uygulama alanına sahiptir. Bu sayede, yapılacak planlama ve uygulamalar ile daha sağlıklı bir
çevreye, daha az zararı olan tabaklama maddelerinin kullanıldığı çalışmamızın göstergesi
olacaktır.

2. Yöntem
Bu araştırmada veri toplama yöntemi tarama modelli bir araştırmadır. Araştırmada iki
yöntem kullanılmıştır. Birincisi literatür taraması, ikincisi saha araştırması yapılmış, bu
çerçevede Kahramanmaraş’ta deri tabakçısı Abdullah AÇIKSARI görüşülmüş. Örnek Olay
(Özel Durum) İncelemesi temel alınmıştır. Belirlenen probleme göre, geleneksel özelliklere
sahip olan bu geleneksel üretim yönteminin, malzeme, üretim aşamaları, biçim, ortaya çıkan
atıklar ve etkileri, gözlem ve görüşmeler ile detaylı analiz edilmeye çalışılmıştır.

3. Bulgular
Kahramanmaraş’ta deri üretimi Dulkadiroğlu beyliği dönemine kadar gitmekte ve
öncesinde de Türkmenler’in orta Asya’dan beri bu meslek kültürünü Anadolu’ya
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beraberlerinde getirdikleri tarihi bilgiler ışığında söylenebilir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında da
deri tabaklama mesleğini yapan debbağların Maraş’taki durumlarına baktığımızda, savaştan
yeni çıkmış bir şehir için oldukça kalabalık ve sayıca fazladır. 1935 yılı genel nüfus sayımı kat’i
ve mufassal neticelerine bakıldığında, nüfusun meslek, zümre, grup ve sınıfları itibarı ile ayrılışı
başlığı altındaki tabloya bakıldığında, Maraşta tabaklık mesleğini yapan 222 meslek mensubu
bulunmaktadır. Bunların 216’sı erkek, 6 tanesi ise kadın tabak olarak kayıtlara geçmiştir.

Tablo.1 Maraş Vilayeti 1935 Genel Nüfus Sayımı, syf 76

Kahramanmaraş’ta geleneksel yöntemler kullanılarak organik deri üreten 4 adet
tabakhane kalmıştır. Bu tabakhaneler Adana çevre yolu üzerinde yanyana deri üretimine devam
etmektedir. Bu çalışmada Abdullah AÇIKSARI ile görüşülmüş ve yerinde fotoğraflar çekilerek
bilgi alınmıştır. 7 nesildir bu işi yaptıklarını söyleyen açıksarı mesleği babası Mehmet
Açıksarı’dan öğrendiğini, babasınında babası Hanifi Açıksarı’dan öğrendiğini, dedesininde işi
babasının dedesi olan Abdallah Açıksarı’dan öğrendiğini aktarmıştır. Kahramanmaraşta bir çok
aile dericilik geçmişine sahip olmakla birlikte bu işi devam ettiren sadece Açıksarı ailesi
kalmıştır.
Kahramanmaraş’ta geleneksel yöntemlerle yapılan deri tabaklama işlemleri, ilk önce
mezbahanelerden seçilerek alınan ham deriler, eski bir yöntem olan tuzlu konservasyon
işlemine tabi tutulur. Küf mantarının oluşmasını ve deride bulunan mikroorganizmaların
yaşamasını engelleyerek derinin uzun süre dayanmasını sağlamak amacıyla tuzlu konservasyon
yapılır. Bu işlem salamura olarakta bilinen tuzlama yöntemdir. Amaç derideki suyun
giderilmesidir.
Kireçe yatırma işleminden önce, taş kireç olarak bilinen kalıp kireçler, kireç havuzlarına
alınarak suda ayran kıvamına gelinceye kadar bekletilir. Kireç havuzlarında 30 ila 45 gün arası
bekletiler, 5-6 gün arayla havuzdan çıkarılan deriler alt üst edilerek tekrar kireçli suya alınır.
Böylece deride kireçli suyun temas etmediği yerlere de nüfuz etmesi sağlanır. Kireçli suda
derilerin kıl dokuları ve et kalıntılarının ayrılması sağlanır. Yeterli süre kireçli suda bekleyen
deriler temiz suya alınarak kireçten arındırılır. Kireçleme işlemine tabi tutulan derilerin
yüzeyinde kalan kıl ve et kalıntıları önceleri Maraş’ta kirdimanan bıçağı denilen uzun ve yay
biçimindeki yatağana benzer metal bıçaklar yardımı ile ağaç parçaları üzerinde kazınarak
temizlenirken, günümüzde makinalar yardımı ile giderilmektedir.

Resim 1. Kireçli havuzlarda bekletme işlemi
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Kahramanmaraş tabakhanelerinde yüzyılın ortalarına kadar tabaklamada köpek dışkısı
kullanılırken, günümüzde kuş dışkıları kullanılmaktadır. Köpek dışkılarını toplamanın bir
meslek olduğu o zamanlarda bu işe “it bohuculuğu” denildiği yaşlı debbağlar tarafından
aktarılmaktadır. Hayvanların insanlarla iç içe yaşadığı, şehir kültürünün günümüzdeki gibi
hareketli olmadığı zamanlarda, özellikle bu işi yapanlar tarafından köpekler beslenip başlarında
beklenir ve köpekler dışkılarını yaptığı anda dışkıların altlarından sıcak iken teneke kovalara
toplanıp, tabakhanelere koşturarak götürüldüğü, şu an 90 yaşının üzerinde olan en yaşlı debbağ
Hüseyin Açıksarı’nın kendisinden dinlenmiştir. Tabakhaneye bok yetiştirmek deyiminin de bu
hikayeyi özetlediği söylenebilir.

Resim 2. Palamut ve tetri bitkilerinin öğütülmesi
Doğal deri tabaklamasında, meşe ağacının palamut meyvelerinin kadehsi kısmı
kullanılır. Palamutların ağaç başından toplanan yere düşmemiş olanları suda şerbetlemeyi daha
iyi yaptığı için tercih sebebidir. Türkiye’nin farklı illerinden temin edilen palamutlar Açıksarı
kardeşlerin tabakhanesinin bir kısmında kurulmuş olan değirmende öğütülmektedir. Tetri
bitkisi ise Kahramanmaraş ve çevre ilçelerde yetişmekte, buralardan temin edilmektedir.
Buraya kadar uygulanan işlemlerden sonra, kuş dışkıları kullanılarak deri gözenekleri
daha belirgin ve dokusu daha yumuşak hale getirilir. Derinin içerisinde bulunan istenmeyen
proteinler, tetri ve palamut şerbetli sudaki enzimler sayesinde arındırılır. 1-2 gün dışkılarda
tutulan deriler yıkandıktan sonra, tetri denilen öğütülmüş bitki ve öğütülmüş palamut şerbeti
içerisinde 5-6 gün dolaplama işlemine tabi tutulur. Tetri halk arasında sumak olarak bilinen
bitkinin meyve vermeyen cinsine denilir.

Resim 3.Palamut ve tetri şerbetine yatırılan deriler
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1970’ li yıllara kadar palamut ve tetri suyu ile oluşturulan şerbet halindeki su içerisinde,
peştemal giyerek derileri elle dolaplama yaptıklarını söyleyen açıksarı kardeşler, günümüzde
teknolojininin gelişmesi ile bu yöntemi yapan debbağhane kalmadığını, debbağların artık
motorla çalışan büyük dolapları ve çarklı havuzları kullandıklarını belirtmişlerdir. Bölgenin en
büyük deri dolabı da hala Açıksarı kardeşlerin tabakhanesinde bulunmaktadır.

Resim 4.Palamut ve tetri şerbetinden çıkarılan deriler
Önceleri el ile alt üst yapmak suretiyle çevirilerek dolaplanan deriler, günümüzde
makinaların monte edildiği havuzlarda dönderilmektedir. Havuzlardan alınan deriler istenilen
renklerde boyanmak üzere çıkarılır. Kök boyalar kullanılarak boyanan deriler kurutulmak üzere
gerilerek güneşe bırakılır.

Resim 5. Derilerin kurumaya bırakılması
Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aksu çayı bölgesinde bulunan
tabakhaneler yan yana dört işletme olarak çalışmaktadır. Kahramanmaraş’ın bir su şehri olması
dolayısı ile tabaklanan derilerin kaliteli çıktığını belirten Abdullah Açıksarı, deri tabaklamada
su sertliğinin de çok önemli bir unsur olduğunu bu yüzden her şehirin suyunun tabaklamaya
gelmediğini söylemiştir. Kireç oranı ve sertliği yüksek olan bölgelerin derisi ile kıyas
edilemeyecek deri dokusu ve yumuşaklığı olduğu için, Maraş derisi bu yüzden bazı iş
alanlarında hala tercih edilmektedir.
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Resim 6. Derilerin boyanması
Kurutulmaya bırakılan deriler toplandıktan sonra kök boyalar ile tercih ve sipariş edilen
renklere göre boyanır. Boyama işlemi el yordamı ile pamuk bezlerle yapılır. Kök boyalar
Kahramanmaraş yaylalarında yetişen bitkilerden elde edilir. Ceviz kabuğundan yeşil renk, nar
ve çiçeğinden kırmızı renk gibi doğal boyalar derinin yapısına zarar vermediği için halen
kullanılmaktadır. Kök boya yapanlar azaldığı için eskisi kadar renk çeşidi bulamadıklarını
söyleyen Abdullah Açıksarı, geleneksel yöntemlerle bitki ve köklerinden boya yapanların
yerini, kimya teknolojisinin gelişmesi ile yerini endüstriyel boyacılığa bırakması, bu işi
yapanlarında başka işlere yönelmesine sebep olduğunu belirtmiştir.

Resim 7. Boyanan derilerin yağlanması
İstenilen renklere boyanan deriler, büyük kazanlarda eritilen iç yağları ile yağlanır.
Yağlama işlemi derinin yumuşaklığını ve doğallığını koruması için yapılır. Yağlanan derilerin
cildi perdahlamadan sonra daha parlak ve düzgün görünümde olur. Derilerin yağlama işlemi,
bir tahta üzerine çakılan koyun yünü ile yağ sıcakken yapılır. Derinin tüm yüzeyine yağın
işlemesi gereklidir.
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Resim 8. Son dolaplama

Yağlaması yapılan deriler bir gün bekletildikten sonra, yağ kokusundan arındırılmak
üzere tetri ve palamut kompostunda bir kez daha dolaplanır. Tetri ve palamut kompostunda
dolaplanan derilerin aynı zamanda boyası da bu işlem sayesinde deride daha iyi tutunarak rengi
sabitlenir. Dolaplanan deriler açık havaya serilerek tekrar kurutulur. Bu işlemlerden sonra
derilerin finisaj işlemlerine geçilir.

Resim 9. Deri Perdahlama
Son işlem olarak derilerin cildini düzlemek amacıyla deri perdahlaması denilen işleme
geçilir. Perdahlama işlemi Levger denilen ahşap malzemeye takılan, kalın bir cam ile deri
yüzeyinde ütüleme işlemidir. Böylece deri üzerinde kırışıklık ve katlanma var ise bunlar
açılarak deri yüzeyi düz ve daha parlak hale getirilir.
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Resim 10. Organik Maraş derisinden üretilmiş Edik

Kahramanmaraş’ta geleneksel yöntemlerle üretilen organik derilerden, hala deri
mamülü üretimi yapan firmalar deri almakta ve bu derilerden çarık, edik, postal, yemeni, koşum
takımı ve semer gibi ürünler üretmeye devam etmektedirler. Çarık üretimi Türkiye’de şu an
sadece kahramanmaraş ilinde yapılmaktadır. Üretilen çarığa çarık diyebilmek için organik deri
ile, tersten gizli dikişli olması gerektiğini söyleyen Abdullah Açıksarı, en eski Türk ayakkabı
olan çarığın hammaddesinin kendi ürettikleri geleneksel Maraş derisi olduğunu dile
getirmektedir.

Resim 11. Son Tabak Abdullah AÇIKSARI
Kromla tabaklama yapan deri üretiminde, bu sektörde çalışanlar açısından,
karşılaşılabilecek sağlık sorunları değerlendirildiğinde, işçilerde hipertansiyon, kronik nonspesifik respiretuvar (bronşit ve akciğer hastalıkları), krom intoksikasyonu, solventlerin
intoksikasyonu, kimyasal malzemelerin kanserojen etkisi gibi riskler bulunmaktadır. Organik
tabaklamada bu etkiler, kullanılan doğal malzemelerden dolayı, bu işte çalışanların söylemine
göre “bir çok hastalığa karşı da bağışıklıklarını yükseltmekte” ve dirençlerini artırmaktadır.
Abdullah Açıksarı bu yönü ile Organik Maraş derisi üretiminde bu risklerin olmadığını,
ürettikleri derilerden çıkan atıklarında ağır metal içermemesinden dolayı çevreye zarar
vermediğini belirtmiştir.
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Keçe Sanatı Ve Görsel Tasarım İlişkisi
Dilek TEZCAN* - Emre İDACITÜRK**

Keçe Sanatı ve Tarihsel Gelişimi
Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre keçe, “Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca
dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş” olarak tanımlanmaktadır (Çeliker, 2011:2). Yapılan
kaynak araştırmalarında en eski keçe sözcüğüne ve keçenin kullanıldığına M. Ö. 1200- 1100
yıllarında yapılan Troya Savaşları’nı konu alan Anadolulu Homeros’un İLİADA adlı eserinin
10. bölümünde rastlanır (Şanlı ve Keçeci, 2019:1150).
“Odysseus öküz derisinden bir tolga geçirdi başına,
Kayışlarla iyicene gerilmişti tolganın içi,
Dışına bir yaban domuzunun ak dişleri Çepe çevre, sık sık, ustaca dizilişti,
Dibine de keçe döşenmişti.” (Şanlı ve Keçeci, 2019:1150).
Geleneksel yöntemlerle yapılmış ilk keçe örneklerine M.Ö. 4 ve 3. yüzyıllara tarihlenen
Pazırık Kurganlarında rastlanmıştır. Bu örneklerdeki tepme keçeler, aplike tekniği ile
desenlendirilmiştir (Çeliker, 2011:2). Türk El Sanatlarının ilk örneklerini vermesi açısından
önemli bir yere sahip olan Pazırık kurganları Asya'nın merkezinde bulunan Milattan Önce 5.
Yüzyıla dayanan en eski yerleşim bölgesidir (Damar,2016: 30).
Pazırık Kurganları, deniz düzeyinden 1600 m yükseklikteki Büyük Ulagan vadisinde yer
alan Çulışman Irmağı ile Başkaus Irmağı arasında bulunmuştur. İlk kazılarla 1. Kurgan ortaya
çıkarılmıştır. Mezarın içinde iklimin soğukluğundan ötürü donma olduğu için, eşyaların çoğu
çürümeden günümüze kadar gelebilmiştir. İkinci Pazırık Kurganında bulunan önü kapalı bir
gömlek, Noyun-Ula’daki bir gömleğe çok benzemektedir. Katanda Kurganında da bu tür bir
gömlek vardır. Pazırık gömleğinin üzerinde altın süsler de bulunmaktadır. Üçüncü Kurgan’da,
giysilerin fiyonk biçiminde düğümlenmiş kuşakları da vardır. Türklerin ileriki çağlarda kaftan
olarak adlandırdıkları uzun giysiler, Pazırık Kurganlarında da bulunmaktadır. Pazırık
Kurganlarında ele geçirilen keçe çoraplar, çizmeler, taraklar, gözgüler (aynalar), çalgılar o
çağın Türk yaşam biçimi üzerine bir fikir vermektedir (Çeliker, 2011:3).

Görsel 1. II Numaralı Pazırık kurganından çıkarılan keçeden yapılmış küçük ve uzun çorap örnekleri
Hermitage Müzesi (Ekim,2006: 116).

Dünyanın en eski halısı olarak kabul edilen ve MÖ. 500 yılına tarihlendirilen “Pazırık
Halı” ve halı ile aynı kurganda bulunan keçe örneği, günümüzde nesli tükendiği için doğal
*

İstanbul Aydın Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Mimari Restorasyon Programı, İstanbul/ dilektezcan@aydin.edu.tr
Antalya Akev Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Grafik Tasarımı Programı, Antalya / emre.idaciturk@akev.edu.tr
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147

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

boyamacılıkta artık kullanılmayan Polonya kermesi (Porphyrophora polonica) ve kökboya ile
kırmızı renge boyanmış keçe sanatının aplike tekniği ile yapılmış en erken örneklerinden biridir
(Çeliker, 2011:3).

Görsel 2. V Numaralı Pazırık kurganından çıkarılan kırmızı renk Polonya kermesi ile boyanmış keçe halı. Rusya
Devlet Müzesi (Ekim, 2006: 137).

Pazırık Kurganından çıkan örneklerden biri de aplike tekniği ile yapılmış, kartal
griffon’un bir dağ keçisine saldırışını anlatan eyer örtüsüdür. Kırmızı renkteki keçe zemin
üzerine yeşil, beyaz ve krem renklerinde keçe parçaları kompozisyonu oluşturacak şekilde
yerleştirilmiş ve aplike tekniği uygulanmıştır (Çeliker, 2011:3). Çok realist ve ölümü yaklaşan
keçinin ürpermelerini bütün kuvveti ile aksettiren sahne, simetrik olarak arka arkaya iki defa
tekrarlanmıştır (Aslanapa, 2018: 4).

Görsel 3. I Numaralı Pazırık kurganından çıkarılan 1934 Keçe ve At kılı karışımından; dövme ve aplike
tekniğinde 119 x 60 cm boyutlarında yapılmış eyer ve eyer detayı. Rusya Devlet Müzesi (Ekim,2006: 108).

Beşinci Pazırık Kurganından çıkarılan başka bir örnek ise tepme keçeden yapılan, bir
çadırı koruyan “töz” olarak kullanıldığı tahmin edilen kuğu figürüdür (Çeliker, 2011:3). 30 cm
boyunda aplike teknikler kullanılarak yapılan kuğu figürü gövdesi keçeden, kuş gagası, kuş
gagasının üzerindeki çıkıntı siyah keçeden yapılmıştır. Ayaklar; dikey konumdaki figürü
destekleyen, kırmızımsı kahverengi yün kıl karışımı kumaştan yapılmıştır ve tahta kazıklar
üzerine geçirilmiştir (Ekim, 2006:79).

Görsel 4. V Numaralı Pazırık kurganından çıkarılan aplike teknikler kullanılarak yapılan keçe kuğu figürü.
Rusya Devlet Müzesi (Ekim,2006:134).
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Hun kültürünün devamı olarak da adlandırılan Göktürklerde aynı kültürün ve sanatın
devamını sürdürmüşlerdir. Diğer Türk devletleri gibi Göktürklerde Orta Asya’nın çetin
ikliminden korunmak için keçeyi çok farklı kullanım alanları için üreterek zorunlu ihtiyaçlarını
gidermeyi sürdürmüşlerdir (Erengül,2019:6). Çin ve Bizans kaynaklarına göre, Göktürklerde
mavi renk, semavi bir anlam taşıdığından dolayı, Göktürklerin kubbeli otağları gök renginde
keçelerle örtülmüştür. Burada özellikle tepme keçe tekniği ile yapılan gök rengindeki örtülerin
kutsallık sembolü olarak kullanılması; Göktürklerin keçe sanatına gösterdikleri önemi
yansıtmaktadır. Göktürklerde tepme keçe yaygılar (örtüler), kağanların tahta çıkış törenlerinde
de kullanılmıştır. Kağanın kendisine tabi beyler tarafından bir keçe üzerinde havaya
kaldırılması ve daha sonra güneşin döndüğü yönde, dokuz kez otağın etrafında döndürülmesi
geleneği vardır (Özyer, 2012:17).
Göktürkler döneminde keçenin kullanıldığı bir diğer alan kuklalar olmuştur. Bu döneme
ait hükümdar ve diğer kişilerin mezarlarında, ölen kişinin tasviri olarak, keçeden veya kumaştan
yapılmış “tuli” adı verilen büyük kuklalara rastlanmıştır. Göktürklere ait mezarlardan çıkan
kuklalar dışında, Çin kaynaklarında Göktürklerin, tanrıların keçe ve deriden tasvirlerini
yaptıkları ve bunları direklerde (alem gibi) taşıdıkları belirtilmiştir (Özyer, 2012:18).
Orta Asya’da göçebe yaşam sürdüren Türk toplulukları, 1071’de Alparslan’ın
Malazgirt’te Bizans ordularını yenmesinden sonra, kısa sürede Anadolu’ya egemen olmuşlardır
(Çağıl, 2009:26). Anadolu’da yerleşik ve göçebe düzende yaşamaya başlayan Selçuklular ’da
çadır, eyer örtüleri, çizme, börk ve giyim kuşamda keçe kullanımına devam etmiştir (Çeliker,
2011:4). Giyim ve kuşamlarında da tepme keçe yöntemiyle elde etikleri ürünleri
kullanmışlardır (Damar, 2016:52). Bu dönemde tepme keçeden yapılan ve çoban giysisi olarak
bilinen kepeneklere, soğuktan korunmak amaçlı başlıklar eklenmiştir (Şanlı ve Keçeci,
2019:1151).
Anadolu Selçuklular döneminde keçe merkezlerinden birisi Konya olmuştur. Konya’da
Mevlevi teşkilatının üyeleri, günümüze kadar süren bir gelenekle, başlarına tepme keçeden
yapılmış ‘’sikke’’ler giymişlerdir (Damar, 2016:52). Yine bu dönemde keçe giysilerin üzerine
yapılan bezemeler zenginleşmiştir.

Görsel 5. Konya’da Mevlevilerin kullandığı Sikke örneği, (Damar,2016:52).

Selçuklular dönemindeki ahilik teşkilatı yerini, Osmanlılar döneminde Loncalara
bırakmış ve bu loncalarda Keçecilik de yerini almıştır (Çeliker, 2011:4). Osmanlı
hükümdarlarından I. Abdülhamit Devri’nde keçeci esnafı İstanbul’da müstakil bir sanatkâr
zümresi olarak görülmekteydi. Bunlar aldıkları yün ve yapağı ile cebehane, mehterhane,
tophane, has ahur, buzhane ve tersanede üretir ve belirtilen fiyat üzerinden teslim ederlerdi.
İstanbul’un fethinden tahminen 1783 senesine kadar keçecilerin işledikleri bütün bu keçeleri
At Pazarı’nda ve Yeni Bahçe’de kendilerine tahsis edilen birer hamamda pişirmeleri
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gelenekselleşmiştir. Hatta At Pazarı’nda 20, Yeni Bahçe’de ise 10 kadar dükkân hep bu
keçeciler tarafından kiralanmaktaydı (Özyer, 2012:18).
Osmanlı Dönemi’nde düzenlenen şenliklerde şairlerin ifadelerine konu olan keçe, aynı
zamanda kavuk veya serpuş denilen baş giysilerinde de kullanılmıştır. Kavuklar, biçimlerine
göre; külah, kılansuva, üsküf, börk, kallavi, mücevveze, takke, kalpak, fes gibi isimlerle
çeşitlilik göstermiştir. (Özyer, 2012:18). Osmanlı Beyliğinde, “Üsküf” denilen başlık, ilk kez
Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Bey tarafından giyilmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda orduda,
Yeniçerilerin giysilerinden, başlıklarına, hatta ayakkabılarına kadar birçok yerde keçe
kullanılmıştır. Kılıç talimlerini, ıslak keçeye pala sallamak suretiyle yapmışlardır (Şanlı ve
Keçeci, 2019:1151).
Anadolu ve çevresinde Selçuklu Dönemi, Beylikler Dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu
Dönemi gibi çok engin bir tarihî perspektifle gelişen ve Cumhuriyet Dönemi’nde süregelen
Türk el sanatlarının dünya kültüründe kendine özgü bir yeri vardır. Türk Keçecilik sanatı, Orta
Asya’dan Anadolu’ya uzanan tarihsel süreçte değişim ve dönüşümlerle sürdürülen önemli
geleneksel el sanatlarından olma özelliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir (Şanlı ve Keçeci,
2019:1151).
Keçe Sanatında Kullanılan Araç ve Gereçler
Yün: Keçenin hammaddesi olan yün, kuzu ve benzeri hayvanları dış etkilerden koruyan deri
üründür (Begiç, 2014:212). Hayvansal lifler içerisinde yer alan kuzu yünü, alpaka, angora, deve
yünü keçeleşme özelliği yüksek olan elyaflardır. Keçe yapımında genellikle keçeleşme özelliği
diğer liflere göre daha yüksek olan kuzu yünü kullanılmaktadır. Duruma göre deve yünü, alpaka
ve angora da kullanılmaktadır (Arpaözü, 2021:33).
Boyalar: Keçe yapımında kök boyalar kullanılmaktadır. Kök boyalar bitkisel ve hayvansal
boyar maddelerle kimyasal bir sürece bağlı kalınmadan ya da en az kimyasal işlem sonucunda
elde edilen boyalardır (Begiç,1999:16).
Boya Kazanı: Yün ve keçenin boyanmasında kullanılan, bakırdan yapılmış büyük kaptır.
Altında bulunan ocak sayesinde içindeki su kaynatılıp, kökler içine atılarak istenilen renk elde
edilir, böylece yün ve keçeler boyanır (Özyer, 2012: 46).
Yün Tarama (Atma) Makinesi: Temizlenmiş yünün ince lif haline gelmesini sağlayan
makinedir (Özyer, 2012: 49). Eskiden bu işlem için önce taraklarda yün taranır, daha sonra
tıntıs (Hallaç) adı verilen yay ve tokmakla atma işlemi gerçekleştirilirdi. Günümüzde ise yün
atma işlemini el makinelerinin yerine yün tarama makinesi adı verilen elektronik sistemler
gerçekleştirmektedir (Arpaözü, 2021:43).

Görsel 6. Tıntıs (Hallaç) ile
Yün Atma İşlemi (Arpaözü, 2021:44).

Görsel 7. Yün Atma Makinası (Özyer, 2012:49).
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Hasır Kalıp: Hasır kalıplar bitki saplarından ve saz gövdelerinden örülmektedir. Hasır kalıplar
üzerine desen yerleştirme ve tepme esnasında kullanılmaktadır (Begiç, 2014:231).
Sepki (Çubuk): Görüntüsü yelpaze biçiminde, değişik malzemelerden yapılan ve yünün,
hasırın üzerine saçılmasında kullanılan bir araçtır (Özyer, 2012: 50).
İbrik: Keçe yapımı sırsında yünlerin üzerine serpilen suyun eşit bir şekilde dağılmasına
yardımcı olur. İbriğin yanı sıra tas veya çalı süpürge de kullanılmaktadır (Arpaözü, 2021:46).
Kalıpmeç: Kalıpleş (kalıppeş) Kalıpleş, tepilme işlemi için rulo şeklinde sarılan kalıpların
yıpranmasını önlemek için dışına sarılan kalın kumaştır (Begiç, 2014:234).
İp: Kalıpmeç sarılan kalıpları bağlamak için kullanılır. Eskiden pamuk ipler tercih edilirken,
günümüzde naylon ipler de kullanılmaktadır (Arpaözü, 2021:47).
Makas: Keçenin kesiminde kullanılan özel bir araçtır (Özyer, 2012: 46).

Görsel 8. Makas (Begiç, 2014:236).

Tepme-Pişirme Makinesi: “Buhar yardımı ile yünün keçeleşmesini sağlayan makinedir.
Tepme makinesinden çıkan kalıp içindeki keçe pişirme makinesinde yaklaşık 7-8 saat sürekli
olarak buhar verilerek pişirilir” (Begiç, 2014:236). Eski dönemlerde tepme makineleri yokken
tepme işlemi beden gücü kullanılarak yapılırdı. Pişirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için
rulo haline getirilen pişirme işlemi gerçekleştirilecek pişirme işleminin gerçekleşmesi için
pişirme hamamlarında sıcak su sıcak yerle buluşturulur en az iki üç kişi rulo haline getirilen
keçeye beden gücüyle eşit oranda uyguladıkları basınçla keçeyi ayakları ile teperek pişirme
işlemini gerçekleştirirlerdi.

Görsel 9. Pişirme makinesi (Begiç, 2014:237).

Sabun: Yünün keçeleşmesini hızlandırmak için kullanılır (Begiç, 1999:16). Yeşil sabun veya
arap sabunu tercih edilir.
Süpürge: Genellikle süpürge otu adı verilen bitkiden yapılan, tepme aşamasından önce kalıba
yayılan yüne su serpmede kullanılan araçtır. (Begiç, 2014:241).
Kantar: Yünün tartılmasında kullanılmaktadır (Özyer, 2012: 51).
Pres Makinesi Sıcak metal yüzeyiyle keçe ürünlere basınç uygulayarak düzgün ve net
görüntüye sahip olmasını sağlayan makinedir (Begiç, 2014:237).
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Görsel 10. Pres Makinesi (Dilek Tezcan arşivi, 2015).

Keçe Sanatının Kullanım Alanları
Çadır: Çadır, özellikle bozkır bölgelerinde bulunan, hayvancılıkla geçinen ve “yaylak” ile
“kışlak” arasında belirli yerlerde ibadet ve törenlerini yapan yarı yerleşik Türk toplulukları ve
diğer bozkır topluluklarından günümüze kadar kullanılagelmiş, sükûnet yeridir (Deveci, 2017:
434).

Görsel 11. Çadır, https://www.guneygundemi.com/haber/gocebe-hayatin-turklerde-gelistirdigi-ozellikler
(Erişim: 13.11.2021)

Kepenek-Çapan: Soğuk ve bozkırlarla kaplı Orta Asya’da doğan “çapan”, çobanlar için
tasarlanmıştır. Ulupamir Kırgız köyünde çapan olarak adlandırılan bu ürün Türklerde kepenek
ismi ile bilinmektedir. Çobanlar tarafından giyilmekte olan bu kepenekler keçeden yapılmakta
ve kahve, siyah, beyaz, gri renkteki yünlerden oluşmaktadır. Genel itibariyle dikişsiz, kolsuz
olarak yapılmakta olup az dahi olsa dikişlilerine de rastlanmaktadır. Kışın sıcak tutması için
yazın ise gölgelik yapmak ve serin tutması amacıyla kullanılır (Yüzügüldü, 2019: 66).

Görsel 12. Çoban Kepeneği (Damar, 2016:58)

Aba: Yünün doğal beyaz ve siyah renkleriyle üretilen, üç boyutlu, dikişsiz, önü açık keçe
hırkadır (Özyer, 2012: 23).
Yelek: Üç boyutlu olarak üretilen, kolsuz, önü açık keçe giysidir (Özyer, 2012: 23).
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Hartavi: Sipahilerin yeniçeri keçesine benzer olarak giydikleri toparlak keçe külahtır (Özyer,
2012: 24).
Börk: Beyaz yünden imal edilen, 45 cm. boyunda arkaya omuzlara kadar devrilen başlıktır.
Arka kısmı enseyi örter. Soğuktan korur, savaşta kılıç darbelerinin boyun kısmına zarar
vermesini önler. Selçuklu ve Osmanlı ordularında askerler tarafından kullanılmıştır. Daha çok
Yeniçerilerle özdeşleşmiştir (Begiç, 2014: 245).

Görsel 13. Börk (Begiç, 2014:237).

Külah: Dikişsiz, tek parçadan yapılmış sivri uçlu başlık. Keçeci esnafı giyer (Özyer, 2012: 23).
Sikke: Mevlevi dervişlerinin giydiği devetüyü rengindeki keçe külahın adıdır (Özyer, 2012:
24).
Fes: Bu keçe başlık Osmanlı’da çok kullanılmış, İstanbul’da fes üretimi için “Feshane”
kurulmuştur. Memur ve askerin kullanımının yanı sıra fesi, halk da sade ya da işlemeli olarak
kullanmıştır. Kadın başlığı olarak kullanılanların kenarlarına yemeni, krep gibi kumaşlar
sarılmış, mücevher takılmıştır (Özyer, 2012: 24).
Kavuk: Osmanlı’da yüksek rütbeli kişilerin kullandığı bir keçe başlıktır. Eni yüksekliğinden
fazladır. Keçe külah çevresine, birkaç santimetre eninde bez sarılarak elde edilir (Özyer, 2012:
24).
Yamcı: Süvarilerin yağmurda giydiği keçe başlık, pelerindir (Özyer, 2012: 24).
Alakeçe: Yaygı keçesi de denir. Evlerde, çadırlarda ve toprak evlerde yerlere serilen desenli
veya desensiz değişik boyutlardaki keçelerdir (Özyer, 2012: 24).
Kapı Keçesi: Çadır, cami ya da konutlarda ısı yalıtımı için kapılara takılan keçedir. Nakışlı ya
da nakışsız üretildiği gibi, deriyle de işlem görebilir (Özyer, 2012: 25).
Sedir Keçesi: Sedir üzerine yaymak için, sedirin boyutlarına göre üretilen desenli keçedir
(Özyer, 2012: 25).
Seccade (Namazlık) Seccade, üzerinde namaz kılımak amacıyla üretilmiş yaygıdır (Begiç,
2014:253).
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Görsel 14. Seccade (Namazlık) (Begiç, 2014:254).

Sargı-Bebe Keçesi (Boortka): Özellikle Orta Asya Türklerinde küçük çocuğu sarmak için
kullanılmaktadır. Başka bir bakış açısıyla kundak vazifesi görmektedir. Bohça gibi dört köşesi
olan bir yaygıdır. Çocuğu soğuğa ve sıcağa karşı korumaktadır (Yüzügüldü, 2019: 67).
Süt Keçesi: Süt keçesi, yaylalarda bulunan, göçebe hayat yaşamayı sürdüren halk tarafından
süt tavasının üzerine örtülmek için kullanılan bir keçe kullanım alanıdır. 1 -1,5 cm. kalınlığında
olup süte toz toprak, yabancı maddeler girmemesi ve soğumaması için kullanılmaktadır
(Yüzügüldü, 2019: 67).
Yük Keçesi: Göçerlerde yolculuk sırasında eşyaların yağmur ve pislikten korunması, yerleşik
durumda eşyaların üzerine örtülerek dağınıklığı saklamak amacı ile kullanılır (Özyer, 2012:
25).
Eyer Keçesi (Ter Keçesi): “Eyeri üzerine geçirilen ve atın sırtını örten, çoğunlukla saraçlı,
tiftik püsküllü, püskülsüz desenli veya desensiz keçelerdir.” Eğer keçeleri, Türklerde yaşam ve
kültüründe pazırık geçmişine dayanmaktadır. Anadolu’da hayvanların sırtının terini almak için
yapılmış bu örtülere “terlik”, “ter keçesi” adı verilirken, Orta Asya Türklerinde “çaprak” ya da
“şakrak” ile bilinmektedir (Yüzügüldü, 2019: 69).

Görsel 15. Eyer Keçesi (Yüzügüldü, 2019: 69).

Tepme Keçe Şömen Tablo Yapımı
Sanatçının zevki doğrultusunda ana malzemesi keçe kullanılarak yapılacak şömen
tablosunun form ve tasarımı belirlendikten sonra uygulanacak forma uygun kalıp (havalı poşet)
hazırlanır ve hazırlanan kalıp zemine serilir.
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Görsel 16. Kalıp (havalı poşet) (Dilek Tezcan arşivi, 2015).

Hazırlanan kalıp üzerine belirlenen forma uygun yünler koparılıp kalıba yerleştirilmeye
başlanır. Yünler kalıba yerleştirilirken ne kadar ince koparılıp yerleştirilirse çalışması yapılacak
şömen tablosunun kalınlık orantısı tam ve o kadar düzgün olur.

Görsel 17. Yünün koparılışı (Dilek Tezcan arşivi, 2015).

Şömen tablosuna yapılması istenilen desenin şekli, belirlenen yün liflerinin renklerine
göre tasarıma bakılarak şekillendirilir. Şekillendirilen desen, sanatçının zevki doğrultusunda
yaptığı dikdörtgen forma yerleştirilir.

Görsel 18. Desenlendirme işlemi (Dilek Tezcan arşivi, 2015).

Forma desen yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra, çalışmanın üzerine ince bir kat
organze tül yerleştirilir. Ayrı bir kapta sıcak su ile arap sabunu karıştırılır.

Görsel 19. Arap sabunu ile suyun hazırlanışı (Dilek Tezcan arşivi, 2015).
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Elde edilen sıcak sabunlu su, çalışmaya yerleştirilen organze tül üzerinden, elle yavaş
yavaş serpiştirilerek yüzeyin tamamı ıslatılır.

Görsel 20. Yüzeyin ıslatılması (Dilek Tezcan arşivi, 2015).

Çalışma üzerinden organze tül alınır ve ıslak halde olan çalışma en alttaki kalıp (havalı
poşet) ile rulo haline getirilerek dövme işlemine başlanır. Yaklaşık olarak 100 defa dövme
işlemi yapıldıktan sonra çalışma açılır ve çalışma çevrilerek diğer taraftan tekrar rulo haline
getirilerek yine aynı şekilde 100 defa dövme işlemi yapılır. Bu işlem çalışmanın dörtkenarında
tekrarlanır.

Görsel 21. Dövme işlemi (Dilek Tezcan arşivi, 2015).

Dörtkenarında dövme işlemi tamamlandıktan sonra çalışma açılır ve kalıp (havalı
poşet)tan çıkarılarak soğuk su ile iyice yıkanarak sabunlarından arındırılır. Sabunundan
arındırılan çalışmanın suyu iyice sıkılarak kurumaya bırakılır. Kurumuş olan çalışma pres
makinesine verilir. Pres makinesinde presleme işlemi tamamlanan şömen tablosu, düzgün ve
net bir görüntüye sahip olarak son halini alır.

Görsel 22. Şömen tablosu (Dilek Tezcan arşivi, 2015).
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Görsel Tasarım
Görsel tasarımı tanımlayabilmek için öncelikle tasarım kavramını açıklamak
gerekmektedir. Tasarım, bir üst başlık olarak tüm tasarım dalları için ortak kullanılan bir
terimdir. Tasarım insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Modernleşme sürecinde insanlık
hem kendi yaşam konforunu arttırmak hem de yaşam pratiğini daha kolay hale getirmek için
birçok ürün geliştirmiştir. Bu ürünlerin tasarım süreçlerinin amacına uygunluğunun yanı sıra
estetik değeri de önemli bir ölçüttür. Atabey (2018, s.47)’e göre görsel tasarım, fikir ve
düşüncelerin iletilmesini estetik bir biçimde ifade etmeye aracılık etmektedir. Her görselin bir
kullanım amacı bulunmaktadır. Toplumun kültürel değerleri, görsel içeriklerin
oluşturulmasında önemli bir kriterdir. Bu noktada görsel tasarımın yapısal karakteri, toplumsal
ve tarihsel perspektiften bağımsız değildir.
Görsel tasarım ise, görsel tasarım yapı elemanlarını bir alan içerisinde estetik çerçevede
kullanmak olarak özetlenebilir. Bir tasarımın kalitesi, özgün değerinin yanı sıra tasarım
ilkelerine uygunluğu açısından da değerlendirilir.
Görsel Tasarım Ögeleri
Görsel tasarımı oluşturan ögeler, bir sanat eseri veya bir görsel tasarım çalışmasının
temelini oluştururlar. Bu aşamada görsel olarak ortaya konmak istenen sanatsal fikrin
oluşmasına aracılık ederler. Bu ögeler özetle; çizgi, nokta, renk, boşluk, şekil ve dokudur. Bu
ögelerin bir araya gelmesi ile sanatsal veya tasarımsal açılardan bir fikrin gelişimi
tamamlanmaktadır (Gezer, 2019, s.597). Eğer bir benzetme yapmak gerekirse bir natürmort
resminin kompozisyonunda kullanılan renkler; nokta ve çizgiler, bilinçli bir şekilde bırakılan
boşluklar, her bir ögeye ait dokular ve formlar tablonun bütününü oluşturur. Bir eserdeki
bütünlük duygusu aslına bakıldığında görsel tasarım ögelerinin birleşimi ile elde edilmektedir.
Bir bakıma görsel ögeler olmaksızın bir eser veya tasarım ortaya konamaz ancak bu ögelerin
nasıl ve ne şekilde bir araya geleceği konusuna sanatçı veya tasarımcıların özgün bakış açıları
yön vermektedir.

Görsel 23. Görsel tasarım ögeleri, https://mergen.anadolu.edu.tr/courses/95/pages/tasarim-ogeleri-ve-ilkeleri
(Erişim: 13.11.2021)

Görsel Tasarım İlkeleri
Görsel tasarım belirli görsel kriterlere sahip olduğu sürece nitelik kazanmaktadır. Her
tasarım disiplini içerisinde farklı farklı isimlere ve değerlendirme ölçütlerine sahip olsalar da
görsel tasarım ilkelerini temelde on başlık altında sıralamak mümkündür. Bu ilkeler ise; denge,
hiyerarşi, örüntü, ritim, boşluk (mekân), orantı (proporsiyon), vurgu, hareket, uyum, kontrast
olarak tanımlanmaktadır. Tasarım fikirlerinin oluşturulmasında ilgili ilkelerin göz önünde
bulundurulması, görsel açıdan etkili sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.
Çizgi; şekil, renk, yazı karakteri ve desen gibi tüm ögeleri, bu tasarım ilkeleri bağlamında
biçimlendirilir.
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Görsel tasarım ilkelerinden kontrast, kompozisyon içerisinde tasarımı oluşturan
unsurların birbirinden farklı biçimsel yönlerinin ön plana çıkarılarak bir denge oluşturmaktır.
Denge ise, görsel tasarım ögelerinin estetik bir düzen anlayışı ile alan içerisine
yerleştirilmesidir. Hiyerarşi, tasarımda kullanılacak olan elemanların görsel algı kuralları
gözetilerek küçük-orta-büyük dengesi içerisinde ele alınmasıdır. Örüntü, tasarlanan biçimsel
ögelerin rastgele ya da düzenli olarak tekrar edilmesidir. Ritim; tasarımda kullanılan renk, form
ve dokuların kompozisyon alanı içerisinde peş peşe kullanılması ile hareketlendirilmesidir.
Boşluk ilkesine, kompozisyon içerisinde bilinçli bırakılan boş alanlarla izleyicinin asıl
odaklanması gereken noktalara dikkatinin çekilmesi ya da tasarım görünümünün sade ve
anlaşılır kılınması amaçlarıyla başvurulabilmektedir. Orantı ise, tasarım alanı içerisindeki
elemanların tüm biçimlerle olan boyutsal ilişkisidir. Vurgu ilkesinde, kompozisyonda etkin ve
kontrast renk kullanımlarıyla; boyut hiyerarşisi veya dokusal müdahalelerle izleyicinin
dikkatinin belirli bir bölgeye odaklanması amaçlanmaktadır. Hareket ilkesi, izleyicinin görsel
algısında tasarım ögelerinin hareket içerisindeymişçesine tasarlanma kaygısı demektir. Uyum
ilkesinde ise, tasarım elemanlarının bir armoni içerisinde parça bütün ilişkileriyle ortaya
konması amaçlanmaktadır (Yaşar, 2015).
Keçe Sanatında Görsel Tasarım
Keçe ve görsel tasarım ilişkisi bağlamında yapılan araştırma, grafik tasarımın
anlayışının bir gereği olan yalın form kullanımları ve ona eşlik eden renk armonileri özelinde
gerçekleştirilmiştir.
Örneğin, aslında dijital bir illüstratör olarak kariyerine başlayan Jacopo Rosati, daha
sonraları el yapımı bir estetiği benimseyerek keçe ile çalışmaya başlamış ve grafik anlatım
dilinin baskın olduğu bir görsel anlatım tarzı ile birçok çalışma üretmiştir. (Hassel, 2016).

Görsel 24. Jacopo Rosati, Keçe çalışmaları (Hassel, 2016).

Keçe ile yapılan görsel tasarım çalışmaları eğitim odaklı da kullanılabilmektedir.
Jennifer Voelkel’ın ürettiği alfabe çalışmasında harfler, keçe üzerine yapıştırılmakta ve bu
harflerden çocukların yeni kelimeler bulmaları ve öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Keçenin
dayanıklı yapısı, renklerle birlikte grafik görselleştirilmeye çok uygun bir malzeme oluşuyla
okul öncesi ve okul sonrası birçok eğitici materyalde kullanıldığı görülmektedir.

Görsel 25. Jennifer Voelkel, Keçeden alfabe oyunu (Voelkel, 2017).
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Doğum günü ve kutlama amaçlarıyla da kullanıldığı bilinen keçe, ülkemizde olduğu
gibi yurt dışında da sıklıkla kullanılan bir malzemedir. Larissa Holland’ın keçe çalışmaları
gerek illüstratif gerekse tipografik olarak grafik görselleştirmeye örnektirler.

Görsel 26. Larissa Holland, Keçeden illüstrasyon ve harf çalışmaları (Holland, 2019).

Keçe, çeşitli kent veya turistik bölgelerin ve onlarla özdeşleşmiş olan panoramaların
görselleştirilmelerinde de kullanılmaktadır. Bu görsellere eşlik eden yer isimlerinin her biri
farklı bir tipografik kaygı ve renklerle ele alınmış ve bu bölgelerin kimliğini en iyi
yansıtabilecek yazı karakterleri üzerinde durulmuştur. Keçeden flama tasarımı olarak
tamamlanan çalışmalar birer grafik ürün haline dönüşmüştür.

Görsel 27. Keçeden flama tasarımları, https://www.yohoco.ca/
(Erişim: 13.11.2021)

Görsel açıdan birçok alanda örneğine rastlanan keçe; tekstil, görsel kitap, hediyelik
eşya, eğitici materyaller, dekoratif süs malzemeleri gibi başlıklarla ön plana çıkmaktadır.
Dayanıklı bir malzeme oluşuyla keçe, grafik tasarım sürecinin görsel karakterini yansıtmak için
oldukça uygundur.
Sonuç ve Öneriler
• “Keçe Sanatı ve Görsel Tasarım İlişkisi’’ başlıklı bu çalışmada; keçe sanatının kaynağının
Orta Asya’ya uzandığı ve Orta Asya’ya özgü göçebe bir hayat yaşayan Türklerin de en eski
el sanatlarından biri olduğunun altı çizilmiştir.
• Türk kültür tarihi içerisinde keçe sanatının en eski örneklerinin Hunlara ait Pazırık
kurganlarında yer aldığı belirtilmiştir. Göçebe bir hayat yaşayan Türk boyları göçer yaşam
kültürlerinde keçeyi yaşadıkları çadırlarda, çadırlarının iç döşemesinde, at koşum
takımlarında ve giysilerinde kullanarak doğanın olumsuz etkilerinden korunmaya
çalışmışlardır.
• Hunlardan Selçukluya, Selçukludan Beylik ve Osmanlı Dönemi eserlerine yansıyan keçe
sanatı uygulamaları kısmen alan değiştirerek çeşit zenginliği kazanmış, farklı boyutlar
kazanmış ve en parlak dönemini Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamıştır.
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• Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan keçe; geçmişte çadır örtüsünden giyim kuşama
kadar çeşitli alanlarda kullanılmış, kullanım alanının genişliği nedeniyle, günümüzde de
birçok alanda kullanılarak yaşamın bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir.
•

Özellikle geçmişten günümüze kadar aradan geçen zamana rağmen malzeme, teknik ve
üslup özelliklerinin günümüz keçe eserlerine yansımış olması dikkat çekicidir.

• Keçe aynı zamanda görsel tasarıma ait yapı elemanlarının bir tasarım yüzeyi olarak
kullanıldığı bir alandır. Görsel tasarım ilkeleri ışığında sanatçı ve tasarımcılar, estetik
dışavurumculuklarını kullanarak keçe ile birçok ürün ortaya koymaktadırlar.
• Keçenin tarihsel süreçte Türk kültüründeki önemi eğitimin her kademesinde özellikle altı
çizilmeli ve bu alanda sanatçı ve tasarımcıların düzenleyeceği çalıştaylarla konuya dair
toplumsal farkındalık düzeyi arttırılmaya çalışılmalıdır.
• Bildiri konusuyla ilgili araştırma bulgularında konu ile ilgili birçok eserin mevcut olduğu
görülmüş ve bu çalışmadaki tespitlerin farklı araştırmalara zemin oluşturacağı
düşünülmüştür.
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The Main Trends In Modern Landscape Painting Of Uzbekistan
Dilnoza Jurakhanovna Tulanova 

Painters' interest to main problems nowadays, to the point of showing traditions,
expansion of art expression arsenal explain the landscape genre of Uzbekistan during 1990s.
New ways in forms and colours, searching for the unique expressive method, original art
manner during the period of Independence had a very sharp and radical nature. Contemplation
and lyric, that became one of the main elements of national landscape in the landscape
development process did not go on secondary plan, but became a sign and metaphoric form.
Anyway, the circle of landscape works in this period is rather narrow, but in spite of this there
are many traditions and directions in a landscape genre. Tendency to the enrichment of the plot
material matches with the emotional enrichment of language and picturesque handwriting. In
modern art salons and at the special exhibitions lyrical landscapes, views of mountains begin
to dominate, the number of chamber landscapes is increasing and artists don not address to the
industrial themes, the other note appeared in their art - the note of worries about the future of
their planet.
Figuratively-styled system of landscape genre was made in 1990s, in which it was
possible to select the following art ideas and trends: lyrical landscape – a scene of local
architectural monuments, pieces of native nature.(N.Kuzybaev, A.Yunusov, A.Mirsagatov,
Abdurahmanov, H.Mirzaahmedov,M.Voronov); philosophical-aesthetic, oriented on deep and
innovative understanding of ethnocultural basis of the heritage (J.Usmanov, F.Ahmadaliev,
L.Ibragimov, E.Kambina, H.Ziyahanov, F.Gambarova); coliur-plastic or decorative line
(Y.Chernyshov, R.Ahmedov, R.Shodiev, J.Umarbekov, A.Mirzaev,Y.Taldykin, E.Melnikov,
Y.Salpinkidi, G.Baymatov, V.Burmakin, I.Shin, R.Gagloeva).
The inspired artists use fancy and colour motives of traditions. We can say that the
division between tendencies in landscape painting is becoming complicated, because searching
for an individual credo prevails and the genre specifics are not saved.
The activation of art life, organization of large international republic exhibitions
stimulated painters to the searching of new interesting picturesque decisions. Many artists trips'
to the countries of C.I.S. and to the foreign countries promoted the enrichment of the thematic
range of landscape painting.
In the increasing range of searching, contacts with heritage, attempts to open art ideas in
it, creative activity of A.Mirzaev and artists, that are similar with his decorative orientation
(Y.Chernyshov, R.Shodiev, E.Miller, Y.Salpinkidi, V.Burmakin, R.Gagloeva, V.Kim)
characterize the important aspects (1 p.132)
In Mirzaev's pictures “Sukok”, “Gremo”, “San trope”, “Gurzuf”, that are given
comments by N.Ahmedova, a frank conversationality of interpreting the motive, a powerful
generalization of plastics and colour create a special world, which is under internal laws control
and also becomes the exponent of expressions of the artist feelings (3p.134). The pictures of
A.Mirzaev show a brightly denominated expressive nature, as it is in traditional embroidery (
“Ped poplar”, “The house in mountains”(1997), “Morning in Humsan”. Their colour is
saturated, contrasting, open, that draws them to brightly denominated decisions of national
decorative art. The dynamism of plastic forms are similar with circulatory arteries in human


Associate Professor. Tashkent State Pedagogical University, named after Nizami (Uzbekistan).
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body, “life beats with a key in them”.The artist is not afraid of experiments, in spite of some
compositional ornateness of pictures, however the are charged with a positive energy.It is
sanguine that public art of Uzbekistan and the landscapes of masters can stimulate creative
potential of spectators according to their mood. The landscape backgrounds, having a shining
colour purity and a “carpet” plane of composition, waft the belief nature, like a magic garden,
every detail of which performs a poetical charming. The landscape details reach a big emotional
power. Meantime, the experience of A.Mirzaev shows that in spite of frank colour
transformation, master manages to keep genre traditions.
The continuation of this line in landscape painting of Uzbekistan in 1980-90s we can see
in a creative activity of R.Shodiev in works of whom the connection with public art is not only
shown in a coloristic conception. There is a line of public perception of the world as a united
rhythm and cycle the expresses philosophical idea of unity of the whole world in his pictures
like “Autumn broadcloth”, “Unfinished time”, “Requiem” (3p.134)
The next artist, that unfortunately is already gone Y.Chernyshov was a monumentalist,
being a carrier of the heritage of fovies tradition and postimpressionism, he created impulsive,
dynamic, decorative landscapes through the Russian prism of Sezann followers. The artist also
created bright compositions with broad touches of local colours. We can say that Y.Chernyshov
loved the nature deeply, was an initiator of many plenary trips in republic. All of his pictures,
as the pictures of big professional, are completed and have a picturesque convincing. The artist
did not perceive the world with illusory. Possessing a big plastic culture, he was able to
generalize this world, simplify amounts, put pictures on the relation of great local picturesque
stain. His way to the decoration is a total of long creative searching and natural work. The
landscapes of U.Chernyshov “Blue mountains”,”Under the summer sun”, “Bright evening” and
many others are a ringing of colours of East miniature anf perfect taste of the author.
The artist Y.Salpikindi is a greek, for which a long being in the East was not traceless,
because it created many interesting works in a landscape genre. Nature became an own thing
for many artists. In 1980s it created an ecological group of artists (Y.Strelnikov, Y.Chernyshov,
Y.Taldykin, R.Gagleeva, Y.Salpinkidi, V.Chub, I.Shin and others). Their problem was a deep
contact with artist's nature.
Y.Salpinkidi's landscapes are close to monumentalism. They remind us rich east rugs by
their brightness of coloring. First he put the linen on the base of the etude, systematizing its
separate elements in one decision of plane and decoration (“An old cherry”, “The spring and
snow”, “A creek in the night.Autumn”. In other pictures master strengthens the attention to the
line – subjects lose their strict constructiveness, they are already serpentine, intertwining,
pulsing, swelling colour masses, in which we feel an initial form (“Cactuses on Lekaviton”,
“Greeks”).
Gradually Y.Salpinkidi leaves a clear landscape, often putting naked women's in his
pictures, interpreting them as a part of nature. Showing a merging and a contrast of the soft
women's body and a hard stone, circularity of stones and fullness of women's forms, master
creates an effect of nature denuding in front of the spectators. Sometimes the outlines of the
feminine figures we can see on enormous stones (“The creek at sunset”,1996)
The artist of associatively-metaphoric direction G.Baymatov belongs to the circle of
masters that think deeply and sharply about modern life. Working in landscape genre, he
researched people's life in natural ambience. Each of his series (for example, “Urgut”) has an
internal nerve, a logic of the development, presenting different stages in a study of reality to the
spectators: from concrete nature sketches to generalized images, where real motives are
transformed by artist's wish and his talent of improvisation.
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One more tendency of modern landscape painting is an image of historical cities. So, in
2002 at the exhibition that was devoted to the legendary Samarkand the creative activity of
great artist in Samarkand A.Isaev was broadly shown. The picturesque linen of this artist shows
an emotional trepidation and a fine colouristic sound. His landscapes were woven from
exquisite silver, golden and pastel tones.
With the development of art-market in Uzbekistan a tendency to commercialization of art
was determined in art galleries and salons. It is the most noticeable in landscapes.
The tendency to the deepening of lyrical and romantic interpretation dominates here, but
this line of national painting is more valuable as a “good”.
The types of east cities – Bukhara, Samarkand, Khiva or an architectural landscape always
attract tourists. It is naturally. The west graphic arts also had a very difficult period of time.
Uzbekistan reached this period too, when most of the pictures were painted only for the
commercial aim.
For example, this kind of landscape in the creative activity of M.Voronov became the
main genre. His paintings belong to the historical images of architectural monuments, they are:
“Rain”, “Sunrise”, “Navruz”, “First snow”, where the artist shows the image of historical
monuments in Uzbekistan with a fantastic background.
The continuator of this line is M.Yuldashev – a master of monumental-epic landscape.
The artist, fixing historical buildings, describes them in a quite unusual, uzbek art, fairy-epic,
heroic-high individual style. If in the end of 19 th and in the beginning of 20th centuries artists
R.Zommer, L.Bure, I.Kazakov and others fixed the monuments of Middle Asia on their paper,
M.Yuldashev's paintings are full of high lyric, and the artist looks at Samarkand, Bukhara,
Khiva, Kuna-Urgench not from the outside, but from the inside of them like a man, who lived
in Asia for a long time, for whom the monuments are not only original historic events, guarantee
of heroes and legendary acts, expressive symbols of a high art talent of their creators.
The next tendency in a landscape painting is a development of philosophy direction, when
a sign, a symbol or a metaphor become the main language of art expression and open laws of
the nature, its connection with a time factor and a human factor. For the artists of this group the
most important thing is problems with an interpretation of real forms by symbols. It is very
interesting to follow the creative activity of artist J.Usmanov in this situation.
The conventionality of space and picture, that are far from the reality, peculiarity of style
make us notice the influence of Middle miniature art in D.Usmanov's pictures (2 p.27-29). If
you want to understand the meaning of his pictures, you must look at the works of other Middle
East artists: Attar, Navoiy, Nizami, Rumi, Al-Gazali. The Usmanov's landscapes are a harmony
between nature and humans. The nature is beautiful in any time for the artists. Each of the
pictures is represented using its own colours. Continuing the traditions of landscape in Middle
East miniature and imitate the style at the same time, continuing the conception of Sufism, or a
look at the nature, as the Cosmos, J.Usmanov shows us the nature in its whole size, infinity and
changeableness, as a harmonious slim whole ( “An autumn meditation”, “A spring stream”,
“Fall of the leaves”, “Awakening”. For example, the picture “Dessert melody” (1997) is woven
from the perfect combination of pearl-milk, golden-green colours. The symbols of dessert are
shown in its top plan – giants. Moving, they make a kind of symbolic manner, on the right – a
figure that is meditating dervish, who has already reached so called nirvana – the highest form
of calm, the end of people's aims. The evidence of this is an aureole round his neck. Only alone
with a nature a human knows himself. That is why the artist puts parallels with buddhistic
studies. These tendencies Benyamin explains in a positive key as firm steps towards a new
culture, a new image of art. It is important to notice that the previous traditional value of art
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work connects Benyamin with a sacral nature of art creation. And only a refusal or liberation
from it transforms the art into a modern period. Benyamin also links an aura round traditional
art work with a sacral ritual nature of art. A unique value of real work of art is based on the
ritual, in which it found its first using. This basis can be mediated; however it overlooks a
secular ritual even in the most profane forms (p3). The other point of view about changes was
made in the book of Veydle “The death of art”. The loosing of sacral sources for him was not
a renovation, but a deep crisis. “An art experience is a religious experience in its depth-Veydle
thinks-because appearance of faith must include every creative act, because the world, where
the art lives, is clear only for a religion” (4p74). It explains us the connection of Usmanov’s
landscapes with Sufism traditions. Next Veydle says: “A logic of art is a logic of religion…The
art not only comes close to religion, but also stays there for a long time, being with it deeply.
“Radical experiments in art of that time is connected with a searching for lost sacral source or
the foundation of the create activity.” “Good morning” (1997) – is a kind of nature code, which
composition is dividedinto 2 parts by its colours. The left side of the picture is hidden, here we
can see an identification of nature with an image of Eastern woman, who modestly closes her
face with a veil, the right side-especially its top part reminds landscapes of Van Gogh. The artist
is not interested in the dynamic and changeableness of landscape, but in fixation of permanent
characteristics (understanding of the image of nature in Islam). J.Usmanov gives full and
geometric forms to the nature, emphasizes their volume and stability. Comparison of some
colours, especially in landscapes of J.Usmanov-turquoise-blue, deciduous-green-shows the
unity and wholeness of static character and a magic metaphoric understanding of world,
connected with traditions of Sufism.
Fantastic landscapes of artist, gradually getting free from the narrow paper, become
installations. J.Usmanov “builds” a landscape with stones, sand, wood and worries for the
Mother Nature. Where these nature material master exspressiv that the natures theis
installations is about landscape ecologic thematic: “Aral”, “the thirst”, “Spring”, “A life tree”.
One more tendency of development of landscape painting for the period of Independence
is a chamber of creating landscapes, where there were artists' own feelings and worries, that
was the reason of spiritual orientation. Specific installation on the motives changes into more
associative image structure of landscapes, where the main role is for master's subjective
feelings. It especially is shown in a creative activity of young artists (Y.Li, D.Ahunbabaev,
Y.Kulagina, T.Li). As our short experience showed, a landscape for the painting of Uzbekistan
is a big genre, its genesis and a development are not separable from the development and
evolution of art in whole. And only in landscape the most important world outlook and
philosophic conceptions of natural culture are concentrated, where we can easily see the
paradigm of national consciousness.
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Postmodernist Modada Eklektisizm Ve Sembolik Tasarım Değerine
Yansımaları
Emine KOCA* - Merve BALKIŞ**

1. GİRİŞ
Modernizmin eleştirisi temelli 20. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış olan
postmedernizm akımının farklı tanımları olsa da genel olarak; kurallara bağlılık, tekdüzelik ve
bütünlüğün yerine heterojenlik ve parçalılık esasına dayanan yeni sanat ve düşünce anlayışının
genel adı olduğu bilinmektedir. Huyssen (1994:108), postmodernizmin modernizmden kopma
olduğunu savunanların yanı sıra modernizmin kendi içindeki bir eleştiri olduğunu iddia
edenlerin de varlığından bahsetmektedir. Charles Jencks, ‘Postmodernizm nedir?’ başlıklı
kitabında postmodernizmi hem modernizmin devamı hem de modernizmin aşılması olarak
açıklamaktadır (Antmen, 2014: 275). Fineberg’e (2014:353) göre, modernizm geleneğe
başkaldırırken, postmodernizm baskın özelliğe veya akıma karşı çıkarak, çelişkili öğelerin
kullanılmasını savunur. Harvey (1997:21) ise kültürel söylemin yeniden tanımlanmasında,
postmodernizmin heterojenliği ve farklılığı özgürleştirici güçler olarak öne çıkardığını
belirterek farklı bir perspektif sunmuştur. Posmedernizmin hangi bakış açısıyla ele alınırsa
alınsın etkin olduğu farklı alanlarda, farklı kültür ve toplumlarda farklı tarzlar oluştursa da
çoğulculuğu, yerelliği ve özgürleşmeyi ön plana çıkaran postmodern kültürü oluşturduğunu
söylemek mümkündür. Murphy’nin (1995:173), “postmodernistlerce geliştirilen
epistemolojinin kültürel bir anlamı da olduğuna ve kültürün artık eylemin doğuşunu önceleyen
bir buyruklar sistemi olmadığına” dikkat çekerek, postmodern kültürün boyutlarını açıklaması
bu söylemi doğrular niteliktedir.
Postmodernizm, önceleri yok sayılan çeşitli konuları, sanatsal üslupları gündeme
getirmiş; azınlıkların fikirlerini ve sanatlarını ön plana çıkarmıştır. Yüksek sanat kavramını
alaşağı eden postmodernizm, popüler kültür öğelerini sanatın içine sokarak sanat ile yaşam
arasındaki sınırların erimesini sağlamıştır (Şenel, 2013: 383-384). Dolayısıyla, birbiriyle iç içe
olan ve birbirinden beslenen iki alan olan sanat ve modanın postmodern dönemdeki
etkileşiminin daha da artması ile postmodern kültürel nesnelerin, yapılarındaki eklektizim ve
başkaldırı yoluyla yaratılan farklılıklar, giysilerin tasarım değerlerine yansıyarak modayı
yönlendirici bir güç haline dönüşmüştür. Süreç içerisinde toplumların tüketim kültürlerini de
etkileyen bu durum moda tasarımcılarını yeni arayışlara yönlendirmiştir.
1990’ların başlarında Martin Margiela ve Ann Demeulemeester gibi tasarımcıların da
aralarında bulunduğu Antwerp Altılısı olarak anılan bir grup moda tasarımcısının, giysilerin
kenarlarını bitmemiş bir şekilde ve dikişlerini açıkta bırakarak hazırladıkları dekonstrüktivist
tasarımlar postmodern olarak anılmıştır (Barnard, 2010: 181). Loschek (2009:185), Jean Paul
Gaultier tarafından 1990’da Madonna için bir cinsel cazibe ifadesi olarak tasarlanan altın rengi
korsenin postmodernizmin duyusal açısını geliştirdiğine dikkat çekerek, kendini sürekli bir
biçimde yeniden keşfeden Madonna’nın postmodernizmin mükemmel pop ikonu olarak kabul
edilmesini sağladığını belirtmiştir. Süreç içinde giysi modasında postmodern akımın izleri
bazen siluet bazen, teknik, bazen de malzeme, renk ve aksesuarların kullanımıyla görülmüş olsa
da temel besin kaynağının tasarımcının esinlendiği konular olduğu açıkça görülebilmektedir.
Bu kaynaklar arasında kültürel ve etnik öğelerin önemli bir yeri olduğu bilinmektedir.
Modanın sınırlanamayacak kadar geniş yelpazesi içinde birçok kültürden birçok öğe
barınmakta ve bu öğeler kendi küllerinden doğan efsanevi anka kuşu gibi yeni olarak, yeniden
modayı yönlendirmektedirler (Koca ve Koç, 2019:3). Postmodernist moda, tarihin
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derinliklerine gönderme yaparken, tekrarlanmaya başkaldırı olarak kullandığı gelenekselle
moderni buluşturan yenilikçi yanı en önemli karakteristiği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
özellik postmodern tasarımcıları diğer tasarımcılardan farklı kılmaktadır.
1.1. Eklektisizm, Moda ve Sembolik Tasarım Değeri
Postmodernist yaklaşımlardan biri olan eklektisizm, bir sisteme ait olan veya tek başına
anlam ifade eden unsurların birden fazlasını toplanması ile meydana getirilen yeni sistem veya
sistemler olarak ifade edilir. Sanattaki veya tasarımdaki unsurların yeniden ve birlikte
kullanılması olarak da özetlenmektedir (Can,2017: 240). Postmodernizmde, bütünleşik bir
estetik öğe yerine, ayrık öğelerin tutarlı bir varlık oluşturup oluşturmadıklarına bakılmaksızın
bir araya getirilmesinde eklektik bir tutum sergilenmektedir (Crane, 2018: 248). Pek çok alanda
olduğu gibi moda tasarımı alanında da özgünlük ve farklılık yaratmak amacıyla eklektik
yaklaşımların sıklıkla benimsendiği görülmektedir.
Günümüz moda sektörünün içinde bulunduğu rekabet ortamında tasarımcılar
koleksiyonlarında daha yaratıcı ve özgün olmak için bir konsept üzerinde çalışma zorunluluğu
hissetmektedirler. Tasarımcıların geleneksel form, doku ve dokumaları kullanarak, çağdaş
yorumları ve sıra dışı yaklaşımlarıyla, kültürel öğeleri yeni tasarımlarına yansıtmaları
tasarımlarına özgünlük kazandıracağı gibi, modanın alışıla geldik gelişimini değiştirmektedir
(Koca vd., 2015:128). Eklektisizm yaklaşımıyla tasarımcıların kültürel öğeleri tasarımlarında
kullanmaları geleneksel ve modernin bir arada harmanlanmasının en tipik örnekleridir.
Tasarımcılar bu armoniyi, kültürel öğeleri yaratıcılık yetenekleri doğrultusunda farklı şekilde
kullanarak yansıtırlar. Japon kültürünün yanı sıra diğer kültürlerin de yer aldığı geniş bir ilham
yelpazesine sahip olan Kenzo Takada’nın eklektik tasarımları ile çok çeşitli dönemlerden ve
yerlerden nesnelere olan tutkusunu podyumlara yansıtması postmodernist modanın en tipik
örneklerinden biridir.
Günümüzde, eklektik tarzlarıyla podyumlarda dikkatleri üzerine toplayan tasarımcıların
gün geçtikçe artmasıyla, “eklektik” modanın moda sözcüğü haline dönüşmüştür. 2019
Sonbahar/Kış koleksiyonlarında Tory Burch, Versace ve Kate Spade gibi ünlü marka ve
tasarımcıların, feminen asilerden şehir dışı bohemlere kadar pek çok kültürel unsuru bir arada
barındıran tasarımlarıyla ön plana çıkması eklektik akımın en bariz göstergelerinden biri olarak
görülebilir. Orijinalinden yabancılaştırılan ve yeni bir bütünde bir araya getirilen tarihî ve etnik
kostüm detaylarını postmodernist bir yaklaşımla kullanan tasarımcılara John Galliano, Jean
Paul Gaultier, Tory Burch, Versace and Kate Spade ve Vivienne Westwood gibi ünlü
tasarımcılar örnek verilebilir.
Kültürün kendisi, insan davranışının eseri olarak fikirlerden, sembollerden ve değerlerden
oluştuğu dikkate alındığında; bu öğelerin oluşturduğu sonsuz esin kaynaklarının tasarımcıların
özgün ve yaratıcı koleksiyonlar hazırlamalarına olanak sağlarken, aynı zamanda giysilerin
sembolik tasarım değerlerini de artırdığı görülmektedir. Giysi sembolik değeri giysilerin temel
işlevi olan koruma özelliğinin ötesinde kişisel, sosyal, kültürel özellikleri yansıtan görsel ve
anlamsal değerlerdir. Bu değerler estetik ve semantik açıdan ele alındığında içinde pek çok
faktörü barındırdığı görülebilmektedir. Siluet, renk, kumaş, süsleme vb. özellikleri ile trendleri
yansıtan bir giysi güncel moda ürünü olduğu kadar, kullanıcısına hissettirdiği güven, aidiyet,
statü gibi duygularla ve tasarım özellikleri ile yansıttığı mesajlarla sembolik işlev de
görmektedir. Bu bağlamda, giysinin sembolik değeri de ortaya çıkmaktadır.
Eklektisizmin ışığında kültürel öğeleri barındıran giysiler sembolik tüketim olgusunu da
tetiklemektedir (Can,2017: 240). Postmodern dönemde sembol ve imgelerin tüketiminin ön
plana çıkması; tüketicilerinde toplumsal açıdan imaj ve anlam üreticisi olmaları ile en büyük
tüketim kanallarından biri olan modanın, bu süreçte sembolik tüketimde önemli bir kanal olarak
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kullanıldığı söylenebilir (Çetin, 2016: 68-70). Bu nedenle giysinin tasarım değeri ve
tasarımcının yaratıcılığına katkıları açısından, esin kaynağının tasarım oluşturma sürecinde
önemli bir rolü vardır. Özellikle kültürel öğelerin esin kaynağı olarak kullanıldığı giysi
tasarımlarında, geçmişin geleneksel ruhunun günümüz trendleriyle birleştirildiği bu süreç çok
daha önem kazanmaktadır (Koca vd., 2009: 90).
Bu düşünceden hareketle çalışmada; eklektik bir yaklaşımla kültürel öğeleri güncel
trendler ile harmanlayan moda tasarımcılarının örnek tasarımları görsel analiz metodu ile
incelenerek, bu yaklaşımın giysi tasarımlarının sembolik değerlerinin artırılmasındaki katkıları
yorumlanmıştır.
2. Materyal ve Metot
Eklektisizm yaklaşımının giysilerin sembolik tasarım değerlerine etkilerinin
belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma, temelde görsel fenemonloji araştırmasıdır. Görsel
fenemonloji bir olaya ya da olguya ilişkin oluşturduğu anlamların görsel bir bakış açısı ile
yapılandırılmasına dayalı bir yöntemdir. Bir olayı ya da olguyu bireylerin nasıl
deneyimledikleri ve nasıl yorumladıkları görsel fenemonolojinin odak alanıdır ve süreçte etken
olan görsel sorgulamadır (Bedir Erişti, 2018: 165). Çalışmanın materyali; araştırma problemi
ile ilgili olarak evrende yer alan çok sayıdaki durumdan tipik olan biriyle oluşturulduğu tipik
durum örneklemesi yöntemi (Büyüköztürk, 2012: 11) ile belirlenmiştir. Çevrimiçi platformlar
taranarak eklektik öğeleri içeren postmodern giysi tasarım görselleri arasından tipik olan 16
adet giysi tasarımı araştırma kapsamında incelenmiştir.
Postmodern bağlamda moda ve eklektisizm ilişkisi sembolik değerler göz önünde
bulundurularak içerik analizi yöntemi ile giysilerde kültürel öğelerin ne şekilde kullanıldığı
incelenmiştir. İçerik tabloları oluşturularak, farklı tasarımcılara ait 16 adet giysi tasarımındaki
kültürel öğelerin kullanımı; tasarım bileşenleri açısından form/silüet özellikleri,
malzeme/kumaş özellikleri, süsleme özellikleri, motif/desen/figür/sembol/aksesuar özellikleri
olmak üzere dört başlık altında incelenerek değerlendirilmiştir.
3. Eklektisizm Yaklaşımıyla Kültürel Öğelerin Postmodern Giysi Tasarımlarına
Yansımaları
Postmodern giysi tasarımları bağlamında eklektisizm yaklaşımı; ayrı karakteristiklere
sahip olan veya aynı dönemi yansıtmayan farklı tarzların veya bu tarzlara ait parçaların bir
araya getirilerek kullanılması olarak tanımlanabilir. Çalışma kapsamında kültürel öğelerin
kullanıldığı eklektik tasarımlar, giysi tasarımlarının bileşenleri açısından dört başlık altında
tablolarda sunularak incelenmiş olmakla birlikte, tasarımcıların yaratıcılığıyla bağlantılı olarak,
giysilerde bu bileşenlerin birden fazlasının yer alabildiği de görülebilmektedir.
3.1.Eklektik yaklaşımla postmodern giysi tasarımlarında kültürel formların kullanımı
Bir giysi tasarımının temel bileşenlerinden biri olan siluet formu, eklektik yaklaşımda tek
başına kullanılabildiği gibi diğer bileşenlerin biri veya birkaçıyla birlikte kullanılarak tasarımın
estetik ve görselliği artırılabilir. Örneğin, bir giysi tasarımının da siluet ve malzeme bileşenler
bir arada kullanılabileceği gibi, malzeme, süsleme, desen ve aksesuar bileşenleri de bir arada
kullanılarak aynı görsel etki yaratılabilmekte ve giysinin sembolik tasarım değeri
artırılabilmektedir.
Tablo 1. Eklektisizmin geleneksel giysi formları ile modaya kültürel yansımaları
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Issey Miyake

Leena Singh

Chanel

Aslı Filinta

(Met Museum, 2021)

(Samal, 2019)

(Wordpress, 2015)

(Aslı Filinta, 2020)

Tablo 1’deki farklı tasarımcılara ait tasarımlarda, sadece giysi kültürel formları
kullanıldığı gibi formların diğer kültürel öğelerle birlikte yorumlanmasıyla yaratılan
farklılıkların tasarımların görselliğini artırıldığını söylemek mümkündür. Tablo 1’deki
tasarımlara dair analizler Tablo 2,3,4 ve 5’te yapılmıştır.
Tablo 2. Issey Miyake Tasarım görsel analizi
Tasarım: Issey Miyake (Met Museum, 2021)

Kullanılan kültürel öğe: Kimono (Kimono,2021)

Tasarımcının ilham kaynağı; Japon geleneksel giysisi kimono
Tablo 2’deki kimono geleneksel formunun güncel olan renk, kumaş ve siluet trendleriyle
bir arada kullanılmasıyla oluşturulan giysi tasarımı, eklektik tasarımlarda sadece form
bileşeninin kullanılmasıyla oluşturulan görsel etkinin en güzel örneklerinden biridir. Bu etkinin
kullanıcısında yaratacağı diğerlerinden ayırt edilme ve farklı olmanın yanı sıra kültürel aidiyet
ve modayı izleme duygusu, aynı zamanda giysinin sembolik değerini de yansıtmaktadır.
‘Giyilecek bir şey’ anlamına gelen Japon geleneksel giysisi kimono (Assman, 2018: 360),
Japon kültürünün bir parçası olmasına rağmen, bu kültürün dışında pek çok tasarımcının
sıklıkla başvurduğu esin kaynağı olarak eklektik tasarımlarda kullanılmaktadır. Günümüzde
özellikle “Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo gibi Japon tasarımcılar, temelinde kendi
kültürlerinden esinlenerek yapmış oldukları yenilikçi tasarımlar ile alışılmış giysi siluetlerinin,
kumaşlarının ve malzemelerin kullanımını sorgulayarak” (Worsley, 2018: 181), sembolik
değerleri yüksek eklektik tasarımların tipik örneklerini sunmaktadırlar.
Tablo 3. Leena Singh Tasarım görsel analizi
Tasarım: Leena Singh (Samal, 2019)

Kullanılan kültürel öğe: Şalvar (Koca ve Baran, 2014: 29).

Tasarımcının ilham kaynağı; geleneksel Türk giyiminin bir parçası olan şalvar
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Tablo 3’teki geleneksel şalvar formunun modern bir öğe olan transparan form ile
kullanıldığı giysi tasarımında, şalvarın fonksiyonel özelliğinin sembolik değere
dönüştürüldüğü, yarattığı görsel etkiden anlaşılmaktadır. Kültürel olanın modernle birleşiminin
eklektik bir yansıması olan postmodern şalvarın, gelenekselin konforu ile günümüz modasının
estetik unsurlarının birleşimi olduğu söylenebileceği gibi kullanıcısına hissettirdiği her türlü
etkinin giysinin sembolik değeri ile doğrudan ilişkili olduğunu da söylemek mümkündür.
Türk giyinme kültürü içinde hem kadın hem de erkek giysilerinde kullanılan şalvarın
(Koca ve Baran, 2014: 27), dönem dönem birçok ünlü tasarımcı tarafından modern giysi
tasarımlarının vurgulayıcı tasarım detayı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca, Şalvar’ın
Orta Asya’dan gelerek Hint giyim kuşamında yer edinmiş olması (Samal, 2019), Leena Singh
gibi tasarımlarında kültürel öğeleri kullanan Hint kökenli tasarımcıların da tasarımlarında bu
giysi formuna yer vermelerini ve kültürel etkileşimin eklektik tasarımcıların kültürel esin
kaynaklarının zenginleşmesini sağlamaktadır.
Tablo 4. Chanel Tasarım Analizi
Tasarım: Chanel

Kullanılan kültürel öğe: Amerikan yerlileri giysi
formları- başlık ve aksesuarlar (Native American, 1867)

(Wordpress, 2015)

Tasarımcının ilham kaynağı; Amerikan yerlilerinin giysi formları
Tasarım: Aslı Filinta, 2020

Kullanılan kültürel öğe:Geleneksel entari ve cepken

(1-Erler Tekstil, 2020/2-Aslı Filinta 2020)

(Koca ve Koç, 2016:332; Koç ve Koca, 2015:249)

1

2

Tasarımcının ilham kaynağı; geleneksel Türk giyiminin parçaları entari/fistan ve cepken

Amerikan yerlilerinin giysi formunun süsleme ve aksesuarlarla birlikte kullanıldığı Tablo
4’teki postmodern giysi tasarımında, kültürel ile modernin eklektik yansıması açıkça
görülebilmektedir. Kültürel öğeler yoğun ve vurgulayıcı olmasına rağmen, giysi tasarımının
modern görselliği tasarımcının yaratıcılığı ile ilişkili olduğu kadar, güçlü, emin, görkemli,
özgün mesajlarıyla sağlanmış olan sembolik değeriyle de doğru orantılıdır.
Tablo 5. Aslı Filinta Tasarım Analizi
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Tasarımcı, 2020 New York Moda Haftası’nda Türk giyim kültürünün form, malzeme,
süsleme ve aksesuar bileşenlerinin tümünden esinlenerek oluşturduğu “Bashı-Bazouk” isimli
koleksiyonuyla, eklektik yaklaşımın tasarımların sembolik değerlerine etkisini sergilemiştir. Bu
koleksiyondaki iki giysi tasarımında da ayak bileği hizasına kadar giyilen entari ve bel
hizasında cepken formunun, kumaş ve süsleme unsurlarının görsel etki yaratan geleneksel
öğeler olduğu Tablo 5’te görülmektedir.
Koç ve Koca (2011:11), Osmanlı dönemi giyiminin içte don üstüne elbise, dışta entari,
cepken (kısa ceket), şallar, ferace ve en dışta ve kaftandan oluşan katmanlardan oluştuğunu
belirtmektedir. Türk giyimin ana unsurlarını oluşturan bu iki giysinin orijinalinde olduğu gibi
katman oluşturacak biçimde kullanılmasının, sadece form olarak değil kullanım özelliği ile de
güncel tasarımların estetik görünümlerine katkı sağlandığı görülmektedir. Bununla birlikte, kap
formuna dönüştürülmüş üstlüğünün işlemeleri ve kemer tokasındaki geleneksel motifleriyle
gelenek ve modernin birlikteliği eklektik bakış açısının güzel bir yansıması olarak
görülmektedir. Bu öğelerle giysinin görselliğine yüklenen mistik, gizemli, sıra dışılık vb.
anlamlar tasarımın sembolik değerlerini de artırmaktadır. Ayrıca, tasarımcının kültürel olana
güncel dokunuşları, uluslararası platformlarda moda müşterisine hem Türk kültürünü
tanıtabilmek hem de kimliği olan tasarımları sunabilmek açısından önem taşımaktadır.
3.2.Eklektik yaklaşımla postmodern giysi tasarımlarında geleneksel kumaşların
kullanımı
Moda tasarımcılarının eklektik tasarımlarında geleneksel kumaşlara veya bu kumaşların
üretiminde kullanılan tekniklere sık sık yer verdiği görülmektedir. Yerel ve etnik malzemelerin
kullanıldığı güncel trendlerle yorumlanmış giysi tasarımlarının uluslararası platformlarda
oldukça dikkat çektiği ve tüketicinin beğenisini kazandığı görülmektedir. Günümüzde, eklektik
dokunuşların etkin olduğu postmodern koleksiyonları ile anılarak, kendi çizgisini oluşturmuş
tasarımcı ve markaların sayısı her geçen gün artmaktadır.
Tablo 6. Eklektisizmin geleneksel kumaşlarla modaya kültürel yansımaları

Cemil İpekçi

Kutnia

Rohit Bal

Afroditi Hera

(Cemil İpekçi,2002)

(Kutnia, 2021)

(Nimi Notes, 2015)

(Worldwide Couture, 2021)

Tablo 6’da farklı ülkelerden tasarımcıların yerel/geleneksel kumaşları ve malzemeleri
kullanarak hazırladıkları eklektik tasarımları görülmektedir. Tasarımcıların sadece kendi
kültürel öğelerinden değil başka kültürlerden de ilham alarak postmodern tasarımlar
hazırlamaları, eklektik bakış açısının tasarımlarında yarattığı katma değerin bilincinde oldukları
anlamına gelmektedir. Tablo 6’da yer alan giysi tasarımlarının analizleri Tablo 7,8,9,10’da yer
almaktadır.
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Tablo 7. Cemil İpekçi Tasarım Analizi
Tasarım: Cemil İpekçi (Cemil İpekçi,2002)

Kullanılan kültürel öğe: Pazen Kumaş

Tasarımcının ilham kaynağı; günlük Türk kadın giyiminde yaygın kullanılan pazen kumaş

Tablo 7’de, Azra Akın’ın 2002 Miss World'de Dünya Güzeli ünvanını kazandığı
platformda giydiği, Cemil İpekçi’nin tasarladığı pazen elbisenin en iyi kostüm ve en iyi tasarım
ödülünü almış olması, eklektik yaklaşımın tasarım değerine etkisini gösteren en güzel
örneklerden biridir. Tasarımcı, Türk kadınının günlük giysilerinin ana malzemelerinden biri
olan geleneksel pazen kumaşı, modern bir siluete büründürmüş ve ona güzellik kraliçesinin
giyeceği sembolik bir değer kazandırmıştır. Aynı kumaştan tasarlanmış çizmesi ile
postmodernist bir tutum sergilenen bu giysinin ödül alması ve ülkeyi temsil etmesi giysi
tasarımının sembolik değerini daha da artıran etkenlerdir.
Tablo 8. Kutnia Tasarım Analizi
Tasarım: Kutnia, (Kutnia,2021)

Kullanılan kültürel öğe: Kutnu dokuma

Tasarımcının ilham kaynağı; Türk giyim kültüründe yaygın kullanılan kutnu dokuma

Tablo 8’deki geleneksel Türk dokumalarından biri olan kutnu ile görselliği artırılmış olan
giysi tasarımının eklektik yanı, sanayi ürünü kumaşla geleneksel dokumanın bir arada
kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Çözgüsündeki floş ipek ve atkısındaki pamuk ipliğiyle,
renkli çizgileri ve parlaklığı kazandırılmış olan kutnu dokuma ile tasarımlara sembolik değer
kazandırılmış olmasının yanı sıra markanın adı ve imajıyla da özdeşleşmesi, kültürel öğelerin
kullanıcı ve tasarımcı paydaşlar açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Zira,
Kutnia markası, doğal liflerden elde edilen bu dokumayı sevilen bir markaya dönüştürmeyi ve
kutnu ustalığının ve dokuma kültürünün güçlenerek yeni nesillere taşınmasını sağlamayı
amaçlamaktadır (Kutnia,2021). Eski ve yeninin birlikteliğiyle yaratılmış olan postmodern
tasarımların sadece görsel olarak şıklık, ilgi çekicilik, estetiklik açısından değil, marka imajı
oluşturmada da önemli işlev görmesi, artırılan sembolik değerin göstergesidir.
Tablo 9. Rohit Bal Tasarım Analizi
Eklektik yaklaşımla geleneksel malzeme ve kumaşlarla yenilikçi ve güncel tasarımlar
oluşturmanın en görünür örneklerinden biri olan Tablo 9’daki giysi tasarımının postmodern
moda ürünü olduğunu söylemek mümkündür. Günlük giyimde ya da özel günlerde sarılarak
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giyilen, genellikle ipekten, işlemeli ya da sade 4-9 metre kumaş olan saree (Khan, 2015), rengi,
ışıltısı, işlemeleri ve ipek dokusunun verdiği göz alıcı ve cezbedici özellikleriyle giysiye
özgünlük kazandırmaktadır. Ayrıca ait olduğu kültür içinde üretilmesinden kaynaklanan elde
edilebilirlik özelliğiyle de herkesin ulaşamayacağı bir giysi mesajı vermesi, bu kumaşla
tasarlanmış giysilerin sembolik değerini artırmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı saree kumaş,
sadece Hintli tasarımcılar tarafından değil, eklektik bakış açısına sahip pek çok tasarımcı
tarafından farklı kombinasyonlar oluşturmak için tercih edilmektedir.
Tablo 10. Afroditi Hera Tasarım Analizi
Tasarımcı: Afroditi Hera (Worldwide Couture,2021)

Kullanılan kültürel öğe: İkat dokuma

Tasarımcının ilham kaynağı; değişik coğrafyalarda farklı tekniklerle üretilen geleneksel ikat dokuma
Tasarım: Rohit Bal (Nimi Notes, 2015)

Kullanılan kültürel öğe: Hint saree(sari) kumaşı
(Saree, 2021)

Tasarımcının ilham kaynağı;Hint geleneksel giyiminde kullanılan saree kumaş

Tablo 10’daki ikat dokuma ile tasarlanmış giysi tasarımının kumaş desenleri ile dikkat
çektiği görülebilmektedir. Tasarımcı, ikat dokuma desenelerini ‘Divine’ isimli koleksiyonunu
oluşturan giysi tasarımında farklı şekillerde kullanmıştır. Belirli bir uzunlukta, açıktan koyuya
doğru boyanan çözgü ve atkı ipliklerinin dokuma esnasında ortaya çıkardığı ikad deseni
(Yarmacı ve Akpınarlı, 2020:1551-1556), tekniğe özgü olması nedeniyle özel ve orijinal mesajı
iletir. Modern çizgilerle bütünleşen bu mesaj giysinin sembolik tasarım değerini artıran önemli
unsurlardandır.
3.3.Eklektik yaklaşımla postmodern giysi tasarımlarında geleneksel süsleme tekniklerinin
kullanımı
Geleneksel süsleme teknikleri ve bu tekniklerde kullanılan malzeme ve renkler,
tasarımcıların kültürel olanı postmoderne dönüştürürken ilham aldıkları bir diğer eklektik araç
haline gelmiştir. Globalleşen Dünya’da herhangi bir kültüre ait öğeler başka kültürler tarafından
da farkedilmekte ve kullanılmaktadır. Son yıllarda kültürlere özgü farklı geleneksel işleme
teknikleri houte couture markalarının ready to wear koleksiyonlarında sıklıkla başvurduğu
tasarım öğelerinden biri olarak moda tüketicilerinin ilgisini çekmektedir.
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Tablo 11. Eklektisizmin geleneksel süsleme teknikleriyle modaya kültürel yansımaları.

Barbara Bui

Jeremy Scott/ Moschino

Alexander McQueen

B Yellow Tail

(Vogue, 2015)

(Bindrani, 2019)

(Vogue, 2014)

(Tarr, 2014)

Tablo 11’de farklı tasarımcıların geleneksel süsleme tekniklerini eklektik bir yaklaşımla
modern giysi tasarımlarında yorumladıkları giysi tasarımlarının her birinin ayrı görsel
çekiciliğe sahip olduğu görülmektedir. Tasarımcıların renk, malzeme ve teknik açısından
zengin olan Hint süsleme tekniklerini kullanmaları dikkat çekicidir. Tablo 11’deki giysi
tasarımlarına dair analizler Tablo 12,13,14 ve 15’te yer almaktadır.
Tasarım: Barbara Bui (Vogue, 2015)

Kullanılan kültürel öğe: Banjara Nakışı (Banjara,2021)

Tasarımcının ilham kaynağı; Hindistanın Banjara bölgesinin geleneksel nakışı
Tasarım:Jeremy
2019)

Scott/Moschino

(Bindrani,

Kullanılan kültürel öğe: Banjara Nakışı
(Banjara,2021)

Tasarımcının ilham kaynağı; Hindistanın Banjara bölgesinin geleneksel nakışı

Tablo 12. Barbara Bui tasarım analizi
Tablo 12’de tasarımcı, tüm yüzeyi orijinal Banjara nakışıyla işlenmiş ceketi minimalist
elbiseyle birlikte kullanarak eklektik bir yaklaşım sergilemiştir. Küçük parçalar üzerinde
uygulanan aplike, kanaviçe, patch wrok, ayna işi ve kapitone tekniklerinin bir araya
getirilmesiyle oluşturulan nakış desenlerinin temelinin Banjara mitlerine dayanması
(Aggarwal,2021:160), kullanıldığı giysilere semantik bir işlev yüklemektedir. Nakışa özgü
kırmızı lacivert ve turuncu renkler bu işlevi güçlendirmektedir.
Tablo 13. Jeremy Scot tasarım analizi
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Tablo 13’teki Banjara nakışı ile tüm yüzeyi işlenmiş minimalist straplez elbise ve cepken
formundaki bolero eklektik yaklaşımla kültüreli yorumlamanın görkemli bir örneğidir.
Crane’nin (2018:248), “postmodernin geleneksel ve geleneksel olmayan arasında gidip
gelmeleri, belirsiz etkiler yaratmıştır” tanımlamasıyla örtüşen tasarımda, zengin renk çeşitliliği
ve el işçiliğinin yarattığı görsel etki sembolik değerin bir yansıması olarak görülmektedir.
Sembolik değerlere önem verdiği bilinen tasarımcının bu eklektik tasarımını, kişilere göre
niceliği artırılabilecek lüks, gösteriş, cazibe, şıklık, özel, tek gibi sembolik değer ifadeleri ile
tanımlamak mümkündür. Tasarımcının kültüreli yorumlama biçimi aynı zamanda markanın
çizgisini de yansıtmaktadır.
Tasarım: BYellow Tail (Tarr, 2014)

Kullanılan kültürel öğe: Patchwork (Graham,2019: 25)

Tasarımcının ilham kaynağı; Patchwork (kırkyama) dikim ve süsleme tekniği

Tablo 14.Alexander McQueen Tasarım Analizi
Tablo 14’te, Türk giyiminde olduğu gibi pek çok ülkenin geleneksel giyiminde kullanılan
kanaviçe ve goblen işlemelerin modern giysi formlarıyla bir arada kullanıldığı, postmodern
tasarımlar görülmektedir. Farklı kültürlerde farklı renk ve desenlerle işlenen kanaviçe
işlemelerin farklı görsel etkisi özel, trend, markaya aidiyet gibi duyguların yanı sıra yoğun el
işçiliği ve kullanım geçmişiyle moda tüketicisinde yarattığı duygular giysinin sembolik
değerini artırmaktadır.
Tasarım: Alexander McQueen (Vogue, 2018)

Kullanılan kültürel öğe: kaneviçe/goblen işleme
(Etamin, 2021)

Tasarımcının ilham kaynağı; kanaviçe ve goblen işleme tekniği

Tablo 15. BYellow Tail Tasarım Analizi
Tablo 15’teki tasarımlarda, el işçiliği yoğun, geleneksel bir teknikle yaratılan görsel
efektlerin modern giysi formlarıyla birlikteliğinin yarattığı; ayırt edici, sürdürülebilir, renkli,
tek olma etkileri giysilerin sembolik tasarım değerini artırmıştır. Ayrıca, benzeri olmayan
giysiyi giyen kişinin hissettiği ayrıcalıklı olma ve kendine güven duygusu, o giysinin sembolik
değerini artırır. Kumaş parçalarının estetik anlayışla birleştirilerek yüzey oluşturulduğu
kırkyama tekniği, geçmişte ekonomik koşulların zorunlu kıldığı bir uygulama olmasına
rağmen, günümüzde giysilere sembolik değer kazandıran bir teknik olarak özellikle eklektik
tasarımcılar tarafından tercih edilmektedir. B. Yellow Tail markası Amerikan Yerlilerinin
giyim kuşam ve el sanatlarına önem veren ve koleksiyonlarında bu öğelerden ilham alan bir
marka olarak tanınmaktadır.
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3.4.Eklektik yaklaşımla postmodern giysi tasarımlarında kültürel desen, sembol ve
aksesuarların kullanımı
Malzeme, teknik veya giysi formları dışında kültürlere ait desenlerin, sembollerin veya
aksesuarların kullanılması ya da yorumlanması, tasarımcıların eklektik yaklaşımla kültürel
öğeleri harmanlayıp postmodern tasarımlar oluşturmalarında bir diğer yöntemidir.
Tablo 16. Eklektisizmin kültürel desen, sembol ve aksesuarlarla modaya kültürel yansımaları

Dolce Gabbana

Versace

Valentino

Stella Jean

(Dolce Gabbana, 2021)

(Vogue, 2017)

(Vogue, 2014)

(Bindrani, 2019)

Tablo 16’da eklektisizmin desen, sembol ve aksesuarlarla modaya kültürel
yansımalarına dair farklı tasarımcıların giysi tasarım örnekleri görülmektedir. İlgili örneklerin
analizleri, Tablo 17, Tablo 18, Tablo19 ve Tablo 20’de yer almaktadır.
Tablo 17. Dolce Gabbana Tasarım Analizi
Tasarım: Dolce Gabbana

Kullanılan kültürel öğe: İtalya Mayolika Desenleri

(Dolce Gabbana, 2021)

(Seramik sanat, 2021)

Tasarımcının ilham kaynağı; İtalya Mayolika Desenleri

Tablo 17’deki Mayolika desenlerinin tüm yüzeyini kapladığı giyside, tasarımcı ülke
kimliğini yansıtarak tasarıma özgünlük kazandırırken, desenlerin çağrıştırdığı milli, kültürel,
aidiyet, bağlılık vb. hisleri ile de tasarımın sembolik değerini artırmıştır. Mayolika sanat
tarihinde 15. ve 16. yy’da kalay kullanılarak renklendirilmiş seramiklere verilen genel isimdir.
9. yy günümüz Irak’ında ortaya çıkan teknik önce İslam dünyasına ardından da İspanyol
denizciler ile İtalya’ya taşınmış ve zamanla İtalya ile özdeşleşmiştir (Seramik sanat, 2021).
Tablo 18. Gianni Versace Tasarım Analizi
Tasarım: Gianni Versace, 2018

Kullanılan Kültürel Öğe: Amerikan yerlileri figürleri

(Vogue, 2017)

(Düşünbil Portal, 2016)

Tablo 18’deki pantolon ve tunikten oluşan iki parçalı giysi tasarımının üzerinde Versace
sembolleriyle birlikte kullanılmış Amerikan yerlilerinin figürleri dikkat çekmektedir. tasarımda
markanın sembollerinin çağrıştırdığı marka sadakati, ayrıcalık, lüks, aidiyet, güven gibi
kavramlarının kültür, ırk, etnik gibi kavramlarla bir arada bulunması, eklektisizmin yansıması
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Tasarımcının ilham kaynağı; Amerikan yerlilerinin figürleri
Tasarım: Stella Jean (Bindrani, 2019)

Kullanılan kültürel öğe: Parchin Kari Hint süsleme tekniği
(Direct Create Community, 2016)

Tasarımcının ilham kaynağı; Parchin Kari mermere kakma tekniği ile yapılan Hint el sanatı

olarak görülmektedir. Bu yansımalar aynı zamanda tasarımın sembolik değerini de
belirlemektedir.
Tablo 19. Valentino Tasarım Analizi
Tablo 19’daki antik Mısır motif ve desenlerinin modern giysi formlarında kullanıldığı
giysi tasarımında, geometrik şekiller ve tekrarlarından oluşan desen özelliği giysinin
görselliğini artıran en önemli öğe olarak dikkat çekmektedir. Gelenek ile gelenek olmayanın
birlikteliğini yansıtan bu eklektik tasarımın üzerinde barındırdığı kültürel ve sosyal iletilerin
her biri sembolik değerini de yansıtmaktadır.
Tablo 20. Stella Jean Tasarım Analizi
Tasarım: Valentino (Vogue, 2014)

Kullanılan kültürel öğe: Antik Mısır motifleri
(Graham, 2019: 25)

Tasarımcının ilham kaynağı; Antik Mısır motifleri

Tablo 20’de görülen modern formda elbise ve mantodan oluşan giysi tasarımı,
yüzeyindeki Hint el sanatı desenleri ve yaka kenarındaki aynı tekniğin süslemeleriyle,
geleneksel ve modernin buluştuğu eklektik tasarımların tipik örneğidir. Renkli, canlı, farklı,
kimlik, etnik gibi çağrışımları ile mesajlar yüklenmiş, sembolik değeri yüksek bir giysi tasarımı
olduğunu söylemek mümkündür.
4. SONUÇ
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Eklektisizm yaklaşımının giysilerin sembolik tasarım değerlerine etkilerinin
belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada; eklektik bir yaklaşımla kültürel öğeleri güncel
trendler ile harmanlayan moda tasarımcılarının örnek tasarımları, tasarım bileşenleri açısından
dört başlık altında incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
 Eklektik yaklaşımda postmodern giysi tasarımlarında kültürel formlar tek başına
kullanılabildiği gibi diğer bileşenlerin biri veya birkaçıyla birlikte kullanılarak tasarımın
görselliği ve sembolik değeri artırılabilmektedir. Tasarımın çağrıştırdığı mesajlar arasında;
ayırt edilme, farklılık, kültürel aidiyet, modayı izleme, mistik, gizem, güven vb. yer almakta ve
giysinin sembolik değerini oluşturmaktadırlar.
 Eklektik yaklaşımla postmodern giysi tasarımlarında geleneksel kumaşların kullanımı
ile eski ve yeninin birlikteliği sağlanarak, sadece görsel olarak şıklık, ilgi çekicilik, estetiklik
değil, marka imajı da oluşturulabilmektedir. Geleneksel kumaşların ait olduğu kültür içinde
üretilmesinden kaynaklanan elde edilebilirlik özelliğiyle herkesin ulaşamayacağı bir giysi
mesajı vermesi, bu kumaşla tasarlanmış giysilerin sembolik değerini artırmaktadır.
 Eklektik yaklaşımla postmodern giysi tasarımlarında geleneksel süsleme tekniklerinin
kullanılması ile giysilere yüklenen semantik işlev; kişilere göre niceliği artırılabilecek lüks,
gösteriş, cazibe, şıklık, özel, tek gibi sembolik değer ifadeleri ile tanımlanabilmektedir.
Tasarımcının kültüreli bu şekilde yorumlama biçimi aynı zamanda markanın çizgisini de
yansıtmaktadır.
 Eklektik yaklaşımla postmodern giysi tasarımlarında kültürel desen, sembol ve
aksesuarların kullanımı ile tasarımcı ülke kimliğini yansıtarak tasarıma özgünlük
kazandırırken, desenlerin çağrıştırdığı milli, kültürel, aidiyet, bağlılık vb. hisleri ile de tasarımın
sembolik değerini artırmıştır.
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Ankara Estergon Kalesi Türk Kültür Müzesi’nde Bulunan Türk İşi
İşlemeli Uçkurlar
Emine ODABAŞI*

1. Giriş
İnsanoğlu var olduğu tarihten günümüze kadar el sanatları ile iç içe yaşamışlardır.
İnsanlar giydiği ve çevresinde kullandığı eşyaları, kendi yaratıcı gücünü ve el emeğini
kullanarak süslemeler yapması el sanatlarında işlemenin ortaya çıkmasına, giderek gelişmesine
ve yaygınlaşmasına neden olmuştur.
Toplumun yaratıcı zekâsı, ince zevk ve becerisini yansıtan el işlemeleri, zengin kültürün
önemli belgelerinden biridir (Çırakoğlu ve Alyüz, 2008: 78). Türkler geçmişten günümüze
kadar birçok ürünü, çeşitli teknikler ile süslemiştir. Bu teknikler ve ürünler arasında yer alan
Türk işi tekniği ile işlenmiş uçkurlar Türk kültüründe önemli bir yer tutmaktadır.
Öz Türkçede kuşak anlamına gelen uçkur, kur ve iç kelimelerinden iç kuşağı manasına
gelen “içkur” zamanla “uçkur” olarak kullanılmıştır (Berker, 1981:23). Uçkur bel bağı olarak
ve şalvar ile iç donunun bel büzgüsünden geçirilerek kullanılır (Önder, 1998:257).

Fotoğraf 1: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Fotoğraf 2: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Geleneksel işlemeli kıyafetlerin aksesuarları arasında yer alan uçkurlar; iç don, çakşır,
şalvar, potur, zıpka vb. kıyafetlerin belini tutturmak ve süs olarak kıyafetin dışına sarkıtmak
amacıyla yapılmış, iki dar kenarı geleneksel işleme teknikleri ile bezenmiş kuşaklardır (Koçu,
1969:236).
Uçkurun ölçüleri çeşitli araştırmalar taranarak incelenmiş olup, bu araştırmalarda verilen
ölçüler şu şekildedir; Ther; boyu 170 – 200 cm, eni 25 – 30 cm, Berker ve Markaloğlu; boyu
225 – 230 cm, eni 20 – 25 cm, Önder ise en uzunluğunu 10 – 15 cm olarak vermiştir. Ölçülerden
de anlaşıldığı gibi uçkurların eni 10 cm. ile 30 cm. arasında, boyları ise 170 cm. ile 230 cm.’ye
kadar değişiklik göstermektedir.

Araştırma Görevlisi/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, El Sanatları Bölümü,
Ankara-Türkiye/ emine.odabasi@hbv.edu.tr
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Uçkur, Bazı yağlık ya da peşkirlerin dikkatle incelendiklerinde, bir çift uçkur oldukları
dikkati çeker. Bu durumda işleme genellikle birbirinden çok az farklı iki tane tek motiften
oluşur. Bezin tam ortasından bir çözgü ipliği çekilmiştir. Böylece bez buradan kesilip iki uçkura
dönüştürülebilir. Bu tür işlemeli uçkurlara gelin-damat uçkuru da denilebilmektedir (Ther,
1993:10). Araştırma kapsamında incelenen Ankara Estergon Kalesi Türk Kültür Müzesi’nde
bulunan uçkurlar Türk işi tekniği ile süslenmiştir.
1.1. Türk İşi

Kasnak veya gergef üzerine gerilen kumaşlar üzerine; iplik, tel ve sim kullanarak işlenen,
mürver iğne tekniği dışında tersi yüzü aynı görünüşte olan işleme çeşididir. Geleneksel
işlemelerimizden olan bu işleme türü kumaşa desen çizilerek geçirilir (Sain, 1994: 17). Türk
işi, dokuma iplikleri üzerinden yürütülerek yapılan iğne tekniklerinden; sayılarak yapılan
iğneler grubunda yer almakla birlikte çizilerek te yapılan bir tekniktir. Türk işlemelerinden elde
bulunan en eski kaynaklar 16. yüzyıl örnekleridir. Bu yüzyıl işlemelerinde, motifler çok sade,
iddiasız ve doğadaki görünümünden oldukça farklı stilize edilmiştir (Özcan, 1994: 3). 16.
yüzyılda dokumacılığın çok ilerlediği ve işlemelerde kalın bükümlü, doğal boyalı ipek iplikler,
çok ince çekilmiş altın, gümüş ve metal iplikler vb. gereçlerin kullanıldığı günümüze ulaşan
örneklerden anlaşılmaktadır (Köklü, 2002: 75).

Fotoğraf 3: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Fotoğraf 4: Türk İşi İşlemeli Uçkur

17. yüzyıl işlemeleri incelendiğinde, kaliteli keten dokumaların ve metal bükümlü ipek
ipliklerin giderek yaygınlaştığı dikkati çekmektedir. Bu dönemde 16. yy. ‘a göre; pesent ve
hesap iğnelerinin artış gösterdiği bu iğne teknikleri ile birlikte hasır iğne, sarma balıksırtı,
civankaşı iğne tekniklerinin de kullanıldığı anlaşılmaktadır (Köklü, 2002: 76).

Fotoğraf 5: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Fotoğraf 6: Türk İşi İşlemeli Uçkur

İşlemenin kolay ve rahat uygulanması, yapılacak ürünün uzun süre kullanılabilmesi,
gerektiğinde yıkanması veya temizlenmesi için seçilecek kumaş kullanışlı ve dayanıklı
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olmalıdır. Türk işinde, bazı teknikler iplik sayılarak yapıldığından kumaş iplikleri aynı
kalınlıkta ve sıklıkta olmalıdır. En uygun kumaşlar, atkı ve çözgü ipliklerinin birbirlerini bir
alt, bir üst (bez ayağı dokuma örgüsüyle) sık dokunmuş olanlarıdır.
Teknik ipek, saten, tafta, yün, pamuk vb. ipliği sayılamayan kumaşlara da uygulanabilir.
Bu tür kumaşlarda iplik sayılarak yapılan teknikler yerine, şekle göre yapılan teknikler tercih
edilir (Sain, 1994: 20). Bu teknikte kullanılan iplikler teknolojik bakımdan dokumanın aslına
uygun olarak seçilir (örneğin ipek üzerine ipek iplikle). Ayrıca ince kumaşlar üzerine ince
iplikler, kalın kumaşlar üzerine kalın ipliklerle çalışılmasına ve ipliklerin solmayan,
pürüzlenmeyen, sağlam olması dikkat edilmelidir. Ayrıca işlenecek iplik ile kumaşın renk
uyumu yapacak nitelikte olmalıdır.
Türk işi işlemelerinde; pamuk, ipek, yün, sentetik, madensel ve yassı tel gibi iplik çeşitleri
kullanılmaktadır (Sain, 1987: 7-8).

Fotoğraf 7: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Fotoğraf 8: Türk İşi İşlemeli Uçkur

1.1.1. Türk işi iğne teknikleri

Pesent iğneleri; düz pesent, verev pesent, tahrirli pesent, gölgeli pesent, dönerek pesent,
kaydırmalı pesent, sarma iğneleri; dolgulu sarma, düz sarma, verev sarmadır. Muşabak, mürver,
hasır iğne, civankaşı, balıksırtı, puan, gözeme, susma kullanılan teknikler arasında yer
almaktadır.
Araştırma kapsamında elde edilen eserlerde; düz pesent, verev pesent, kaydırmalı pesent,
düz sarma, balıksırtı, civankaşı, puan ve gözeme teknikleri uygulanmış olduğu saptanmıştır.
Düz Pesent: Türk işi tekniğinin en önemli iğne tekniklerinden biridir. Pesent boyları iplik,
kumaş ve desen özelliğine göre değişebilir. Gölgeli ya da tek renk olarak uyulabilmektedir
(Köklü, 2002: 108).
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Fotoğraf 9: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Fotoğraf 10: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Verev Pesent: Adından da anlaşıldığı gibi verev bir görünümü vardır. Türk işinde sıkça
kullanılan bir tekniktir. İpliği sayılabilen kumaşlara uygulandığı gibi sayılamayan kumaşlara
çizilerek uygulanmaktadır (Köklü, 2002: 109).

Fotoğraf 11: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Fotoğraf 12: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Kaydrımalı Pesent: Pesent sıraları bir önceki pesent sırasının tam orta noktasına batılması

ile oluşturulmaktadır. Pesent sıraları sürekli birbirinin yarısından kaydırılarak uygulanır. İplik
sayıları mutlaka çift sayı olmalıdır (Alyüz, 2007:36).
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Fotoğraf 13: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Fotoğraf 14: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Düz sarma: Çok eski zamanlarda günümüze kadar kullanılan bir işleme tekniğidir. İşleme
yapılan malzemenin yan yana sıralanması ile oluşur. Arada boşluk kalmaması için iğne bir
önceki sıranın hemen yanına batırılması gerekmektedir (Art Of Embroidery, 2010: 74-76).
Çizilen desenin sınır çizgileri üzerinde iğne ile ipliğin karşılıklı olarak bir noktadan batırılıp,
bir noktadan verev olarak desenin şekline göre çıkarılması işlemiyle uygulanan bir iğnedir.

Bu iğne yalnız başına uygulandığı gibi başka iğnelerle birlikte kullanılmıştır. Türk
işlemelerinde çiçeklerin dalları ya da küçük yapraklar gibi küçük birimlerin üzerinde
uygulanırken 19. ve 20. yüzyılın başlarında büyük yüzeyleri doldurmada kullanılmıştır (Barışta,
1997: 120).

Fotoğraf 15: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Fotoğraf 16: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Balık Sırtı: İnsanlar, duygu ve düşüncelerini bazen sözlü, bazen yazılı, bazen de çeşitli
zeminler üzerine motiflerle süsleyerek dile getirmişlerdir. El emeğiyle yaratılan bu eserler,
ustalık isteyen, zengin anlamlarla yüklü ve çeşitli tekniklerle süslüdür. Bu teknikler arasında
yer alan balıksırtı tekniği Türk işlemelerinde tek başına ya da yardımcı iğne tekniği olarak
uygulanmaktadır.

Balıksırtı yapraklar dallar gibi küçük birimlerin bezenmesinde kullanılan bir tekniktir.
Bazı yörelerde “karını yarık” olarak adlandırılır (Barışta, 1997: 29). Bir atkının aralığı ortalama
olarak merkez yapılır, bunun sapına ve soluna verev olarak iplikler sarılması yoluyla yapılarak
oluşturulan tekniktir (Art Of Embroidery, 2010: 78). İki yüzünde aynı görünüşe sahip, istenilen
uzunlukta ve genişlikte işlenebilir ve görünüşü balık kılçığına benzemesi nedenle adına
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balıksırtı denmiştir. Balıksırtı tekniği desenin şekline göre işlenmektedir. 17. yüzyılda yalnız
başına doldurma iğnesi olarak kullanıldığı görülmüştür (Barışta, 1997: 30).

Fotoğraf 17: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Fotoğraf 18: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Civan Kaşı: Dokuma üzerinde dokuma ya da brokar etkisi yaratmak için uygulanılan bu

iğne sarma ile yapılan üçgenlerden oluşur. Osmanlı İmparatorluğunda özellikle kalın
bordürlerin bezemesinde kullanılmıştır (Barışta, 1997: 43). Türk işi tekniğinde kenar sularını
yapmada, desenin içini doldurmada sıklıkla kullanılan bir tekniktir (Köklü, 2002: 99).

Fotoğraf 19: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Fotoğraf 20: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Puan: Kompozisyonda yuvarlak alanlarda yapılan bir tekniktir. Kabarık ve dolgulu

olması için üç kat uygulanmaktadır. Birinci kat desene parelel şekilde, ikinci kat birinci katın
üzerinden desene dik gelecek şekilde ve yuvarlak şekle uygun olarak yapılır. Her iki katta
çizginin biraz iç kısmından yapılır. Üçüncü kat ise desen yine paralel şekilde yuvarlak çiziğinin
tam üzerinden uygulanır. Bütün katlar sargı tekniğinde işlenir.

Fotoğraf 21: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Fotoğraf 22: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Gözeme: Motiflerin dış veya iç çizgilerini göstermek için uygulanılır (Odabaşı, 2021:75).
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Fotoğraf 23: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Ciğerdeldi: Beyaz iş teknikleri arasında yer alan ciğer deldi, desendeki yuvarlaklıklara
uygulanır. Bu yuvarlaklıklar, ciğerdeldi denilen ucu sivri, gövdesi gittikçe genişleyen yuvarlak
bir araç ile delinir ve kenarları sarılarak meydana gelir .

Fotoğraf 24: Türk İşi İşlemeli Uçkur

Fotoğraf 25: Türk İşi İşlemeli Uçkur

2. Yöntem/Method
Araştırma materyalini, Ankara Estergon Kalesi Türk Kültür Müzesi’nde bulunan 25 adet
Türk işi tekniği ile işlenmiş uçkurlar oluşturmaktadır. Uçkurların fotoğrafları ve envanter
bilgileri müzedeki yetkili kişilerden alınmış, araştırmacı tarafından incelenmiş ve elde edilen
bilgilerle bilgi formları hazırlanmıştır. Bilgi formlarından yararlanılarak dokumaların; eni ve
boyu, dokumada, işlemede ve kenar süslemede kullanılan gereçler, teknik, dokumada, işlemede
ve kenar süslemede kullanılan renkler, motif ve kompozisyon özellikleri ile ilgili bilgiler elde
edilmiştir. Bu bilgiler değerlendirilerek tablolar halinde sunulmuştur.
2.

Bulgular

3.1. Uçkurların Boyları

Eserlerin eni, dokumanın uzun kenara dik olarak ölçülen genişlik; boyu ise dokumanın
iplik yönünün başlangıç ve sonu arasındaki uzunluk olarak tanımlanmıştır.
Araştırma kapsamında incelenen uçkurların boyutlarının dağılımına ait veriler
değerlendirilerek sonuçları tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: Uçkurların En ve Boy Ölçülerinin (Cm) Dağılımı
Eser
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Toplam

En
(cm)
27
36
38
42
46
20
36
38
36
39
16
21
39
17
37
39
39
36
20
43
20
40
44
39
40

Boy
(cm)
156
120
139
246
150
210
116
190
129
112
148
213
138
201
197
225
236
190
220
214
216
112
130
156
204

25
25
Türk

Tablo 1. incelendiğinde Estergon Kalesi
Kültür Müzesi’nde bulunan uçkurlarda
kullanılan dokumanın en ölçülerinin minimum ve maksimum değeri 16 cm. ile 46 cm. arasında,
boy ölçülerinin ise 112 cm. ile 246 cm. arasında değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.
3.2. Uçkurların Dokumasında, İşlemesinde ve Kenar Süslemesinde Kullanılan Gereçler

Araştırma kapsamında incelenen uçkurların dokumasında, işlemesinde ve kenar
süslemesinde kullanılan gereçlerin dağılımına ait veriler değerlendirilerek sonuçları tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2: Uçkurların Dokumasında, İşlemesinde ve Kenar Süslemesinde Kullanılan Gereçlerin Dağılımı
Uçkurlarda Kullanılan
Gereçler

İşleme

Dokuma

Kenar Süsleme

n

%

n

%

n

%

İpek İplik

20

80

-

-

-

-

Pamuk İplik

5

20

-

-

-

-

Yassı Tel + Sim

-

-

-

-

İpek İplik

-

-

-

-

11

44

Pamuk İplik

-

-

-

-

14

56

25

100

25

100

25

100

Toplam

25

100

Tablo 2. incelendiğinde araştırma kapsamında incelenen uçkurların dokumalarında %80
oranda ipek iplik, %20 oranda pamuk iplik kullanıldığı saptanmıştır. Uçkurların işlemesinin
tamamında yassı tel ile birlikte sim kullanıldığı tespit edilmiş olup, kenar süslemesinde ise %56
oranda ipek iplik, %44 oranda pamuk iplik kullanıldığı görülmüştür.
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3.3. Uçkurların Dokumasında, İşlemesinde ve Kenar Süslemesinde Kullanılan
Teknikler
Araştırma kapsamında incelenen uçkurların dokumasında, işlemesinde ve kenar
süslemesinde kullanılan tekniklerin dağılımına ait veriler değerlendirilerek sonuçları tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3: Uçkurların Dokumasında, İşlemesinde ve Kenar Süslemesinde Kullanılan Tekniklerin Dağılımı
Uçkurlarda Kullanılan Teknikler
Bezayağı

Türk İşi

Düz Sarma
Düz Pesent
Verev Pesent
Kaydırmalı Pesent
Balıksırtı
Civankaşı
Puan
Gözeme

Beyaz İş
Ciğerdeldi
Antika
İğne Oyası
Tığ Oyası
Sürfle
Baskı Dikişi
Makine Dikişi
Toplam

Dokuma
n
%
25
100
-

İşleme
n
%
23
92
13
52
8
32
11
44
7
28
1
4
5
20
5
20

Kenar Süsleme
n
%
-

-

-

9
-

36
-

6
10
1
3
4
1

24
40
4
12
16
4

25

100

-

-

25

100

* İşleme verilerinde birden fazla şıkkına cevap verildiği için toplamları alınmamıştır.

Tablo 3. incelendiğinde araştırma kapsamında incelenen uçkurların dokumalarının
tamamı bezayağı tekniği ile dokunduğu saptanmıştır. Uçkurların işlemesinde Türk işi
tekniğinden; %92 oranda düz sarma, %52 oranda düz pesent, %44 oranda kaydırmalı pesent,
%32 oranda verev pesent, %28 oranda balıksırtı, %20 oranda puan ve gözeme, %4 oranda
civankaşı iğnelerinin, Beyaz iş tekniğinden; %36 oranda ciğerdeldi iğnesinin kullanıldığı tespit
edilmiştir. İncelenen uçkurların kenar süslemesinde %40 oranda iğne oyası, %24 oranda antika,
%16 oranda baskı dikişi, %12 oranda sürfle, %4 oranda ise tığ oyası ve makine dikişi
kullanıldığı görülmüştür.
3.4. Uçkurların Dokumasında, İşlemesinde ve Kenar Süslemesinde Kullanılan
Renkler
Araştırma kapsamında incelenen uçkurların dokumasında, işlemesinde ve kenar
süslemesinde kullanılan tekniklerin dağılımına ait veriler değerlendirilerek sonuçları tablo 4’de
verilmiştir.
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Tablo 4: Uçkurların Dokumasında, İşlemesinde ve Kenar Süslemesinde Kullanılan Renklerin Dağılımı
Uçkurlarda Kullanılan Renkler

İşlemede

Dokumada

Kenar Süslemede

n

%

n

%

n

%

Bej Rengi

21

84

-

-

-

-

Bej Rengi+Krem Rengi

1

4

-

-

-

-

Bej Rengi+Gri Rengi

1

4

-

-

-

-

Bej Rengi+Kırmızı Rengi

1

4

-

-

-

-

Krem Rengi

1

4

-

-

-

-

Altın Sarısı+ Gümüş Beyazı

-

-

18

72

-

-

Altın Sarısı

-

-

4

16

-

-

Gümüş Beyazı

-

-

3

12

-

-

Bej Rengi

-

-

-

-

23

92

Krem Rengi

-

-

-

-

2

8

25

100

25

100

25

100

Toplam

Tablo 4. incelendiğinde Estergon Kalesi Türk Kültür Müzesinde bulunan uçkurların
dokumalarında %84 oranda bej rengi, %4 oranda krem rengi, bej rengi+krem rengi, bej
rengi+kırmızı, bej rengi-gri kullanıldığı tespit edilmiştir.
Elde edilen verilere göre uçkurların işlemesinde %72 oranda altın sarısı+gümüş beyazı, %16
oranda altın sarısı, %12 oranda gümüş beyazı kullanıldığı anlaşılmıştır.
Araştırma kapsamında ele alınan uçkurların kenar süslemesinde ise %92 oranda bej rengi, %8
oranda ise krem rengi kullanıldığı görülmüştür.
3.5. Uçkurların İşlemesinde Kullanılan Motif Özellikleri
Araştırma kapsamında incelenen uçkurların işlemesinde kullanılan motif özellikleri
dağılımına ait veriler değerlendirilerek sonuçları tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: Uçkurların İşlemesinde Kullanılan Motif Özellikleri Dağılımı
Motif Özellikleri
Tomurcuk
Çiçek
Karanfil
Papatya
Gül
Mine Çiçeği
Bitkisel
Yıldız Çiçeği
Zambak
Yaprak
Dal
“S” Kıvrımlı Dal
“C” Kıvrımlı Dal
Geometrik Zigzag
Daire

İşleme
n
6
15
5
4
1
1
1
1
24
19
11
2
1
11

%
24
60
20
16
4
4
4
4
96
76
44
8
4
44

* Birden fazla şıkkına cevap verildiği için toplamları alınmamıştır.
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Tablo 5 incelendiğinde araştırma kapsamında incelenen uçkurların işlemesinde bitkisel
bezmeden %96 oranda yaprak, %76 oranda dal, %60 oranda çiçek, %44 oranda “S” kıvrımlı
dal, %24 oranda tomurcuk, %20 oranda karanfil, %16 oranda papatya, %8 oranda “C” kıvrımlı
dal, %4 oranda gül, mine çiçeği, yıldız çiçeği, zambak, geometrik bezmelerden ise %44 oranda
daire, %4 oranda zigzag kullanıldığı tespit edilmiştir.
3.6. Uçkurlarda Kullanılan Kompozisyon Özellikleri

Araştırma kapsamında incelenen uçkurlarda kullanılan kompozisyon özellikleri
dağılımına ait veriler değerlendirilerek sonuçları tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6: Uçkurlarda Kullanılan Kompozisyon Özellikleri Dağılımı
Ürünlerde Kullanılan Kompozisyon Özellikleri

Ana Motif

Kenar Motif

n

%

n

%

Bir Merkeze Yönlendirilmiş Düzenlemeler + Düzgün Sıralamalarla Yapılan
Düzenlemeler
Bir Merkeze Yönlendirilmiş Düzenlemeler

1
3

4
12

-

-

Düzgün Sıralamalarla Yapılan Düzenlemeler

14

56

4

16

Bağlantılı Sıralamalarla Yapılan Düzenlemeler

7

28

17

68

Bağlantılı Sıralamalarla Yapılan Düzenlemeler + Düzgün Sıralamalarla
Yapılan
Kenar Motifi Kullanılmayan

-

-

1

4

-

-

3

12

25

100

25

100

Toplam

Tablo 6 incelendiğinde araştırma kapsamında incelenen eserlerin kompozisyon
özelliklerine ilişkin veriler ana motif ve kenar motif olarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Araştırma kapsamında incelenen uçkurların ana motifinde %56 oranda düzgün sıralamalarla
yapılan düzenlemelerin, %28 oranda bağlantılı sıralamalarla yapılan düzenlemelerin, %12
oranda bir merkeze yönlendirilmiş düzenlemelerin, %4 oranda ise bir merkeze yönlendirilmiş
düzenlemeler + düzgün sıralamalarla yapılan düzenlemelerin kullanıldığı saptanmıştır.
Uçkurların kenar motifinde %68 oranda bağlantılı sıralamalarla yapılan düzenlemelerin,
%16 oranda düzgün sıralamalarla yapılan düzenlemelerin, %4 oranda ise bağlantılı
sıralamalarla yapılan düzenlemeler ile birlikte düzgün sıralamalarla yapılan düzenlemelerin
kullanıldığı tespit edilmiştir.
Eserlerin kenar motifinde genel olarak bordür şeklinde bağlantılı sıralamalar düzenlenen
kompozisyonların yer aldığı anlaşılmış olup, uçkurların, %12 oranda kenar motifine
rastlanmamıştır.
4. Sonuç
Ankara Estergon Kalesi Türk Kültür Müzesi’nde bulunan Türk işi işlemeli uçkurlarda
kullanılan dokumaların ölçülerinin değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Elde edilen verilere göre
eserlerin kullanım amacı göz önüne alındığında boyutlarının ölçüleri kullanacak kişinin
cinsiyeti, yaş grubu ve fiziksel özelliklerine göre değiştiği düşünülmektedir.
Araştırma kapsamında alınan uçkurların dokumasının tamamına yakınında ipek iplik, az
oranda ise pamuk iplik kullanıldığı anlaşılmıştır. Uçkurların işlemesinin tamamında yassı tel
ile birlikte sim kullanıldığı tespit edilmiştir. Kenar süslemesi ise pamuk iplik ve ipek ipliğin
yaklaşık olarak aynı oranda kullanılarak yapıldığı anlaşılmıştır.
İncelenen uçkurların dokumalarının tamamı bez ayağı tekniği ile dokunduğu saptanmış
olup, uçkurların işlemesinde Türk işi tekniğinden; pesentlerden; düz, verev ve kaydırmalı
pesent, düz sarma, balıksırtı, civankaşı, puan ve gözeme iğnelerinin kullanıldığı tespit
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edilmiştir. Bu tekniklere yardımcı iğne tekniği olarak Beyaz iş tekniğinden ciğerdeldi iğnesinin
kullanıldığı anlaşılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre uçkurların kenar süslemesinde iğne oyası, antika, baskı dikişi,
sürfile ve az oranda ise tığ oyası ve makine dikişi kullanıldığı görülmüştür.
Bu incelemelere göre; eserlerin işlemesinde sarma tekniğinin pesentlerin kenarlarında,
yapraklarda ve dallarda kullanıldığı anlaşılmış olup, puan ve beyaz iş tekniği olan ciğerdeldi
ise desenlerin aralarında serpme şeklinde uygulandığı tespit edilmiştir.
İncelenen uçkurların kenar süslemesinde kullanılan iğne oyasının zürafa tekniği ile
yapıldığı anlaşılmıştır.
Estergon Kalesi Türk Kültür Müzesi’nde bulunan Türk işi işlemeli uçkurların tamamına
yakınında bej rengi dokuma kullanıldığı tespit edilmiş olup, bej rengi ile birlikte kullanılan
krem renginin dokumaya desen vermek için, kırmızı ve gri rengin ise dokumanın kenarında
çizgi olarak kullanıldığı saptanmıştır.
Elde edilen verilere göre uçkurların işlemesinde altın sarısı ile gümüş beyazı birlikte
kullanıldığı tespit edilmiş, az sayıda ise tek renk olarak altın sarısı ve gümüş beyazı kullanıldığı
anlaşılmıştır.
Araştırma kapsamında ele alınan uçkurların kenar süslemesinin tamamına yakınında bej
rengi, az sayıda ise krem rengi kullanıldığı görülmüştür. Bu verilere göre; eserlerin kenar
süslemesinde kullanılan renklerin eserlerin dokumlarında kullanılan renkler ile aynı renkte
tercih edildiği dikkat çekmektedir.
İncelenen uçkurların işlemesinde bitkisel bezmeden; yaprak, dal, kıvrımlı dal, “S” ve “C”
kıvrımlı dal, tomurcuk, çiçek, karanfil, papatya, gül, mine çiçeği, yıldız çiçeği, zambak,
geometrik bezmelerden ise daire ve zigzag kullanıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen verilere
göre uçkurların işlemesinde bitkisel ve geometrik olmak üzere iki farklı bezeme çeşidinin
kullanıldığı saptanmıştır. Eserlerin süslemesinde çoğunlukla bitkisel bezemenin kullanılması
ile birlikte geometrik bezmelerden dairenin ciğerdeldi tekniği yapımında kullanıldığı
görülmüştür.
Estergon Kalesi Türk Kültür Müzesi’nde bulunan uçkurların kompozisyon özellikleri ana
motif ve kenar motif olarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Araştırma kapsamında incelenen uçkurların ana motifinde en fazla düzgün sıralamalarla
yapılan düzenlemelerin kullanıldığı saptanmış olup, bağlantılı sıralamalarla yapılan
düzenlemelerin, bir merkeze yönlendirilmiş düzenlemelerin ve bir merkeze yönlendirilmiş
düzenlemeler ile birlikte düzgün sıralamalarla yapılan düzenlemelerin kullanıldığı tespit
edilmiştir.
Uçkurların kenar motifinde en fazla bağlantılı sıralamalarla yapılan düzenlemelerin
kullanıldığı anlaşılmış olup, bunu düzgün sıralamalarla yapılan düzenlemelerin takip etmiş ve
az sayıda ise bağlantılı sıralamalarla yapılan düzenlemeler ile birlikte düzgün sıralamalarla
yapılan düzenlemelerin kullanıldığı anlaşılmıştır.
Eserlerin kenar motifinde genel olarak bordür şeklinde bağlantılı sıralamalar düzenlenen
kompozisyonların yer aldığı anlaşılmakta olup, az sayıda ise uçkurda kenar motifine
rastlanmamıştır.
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Okul Yöneticilerinin Sanat Eğitimine İlişkin Görüşlerinin
Değerlendirilmesi
Esra Ekinci * - Abdurrahman Ekinci**

1.Giriş
Eğitim bireyi bir bütün olarak bugüne ve geleceğe hazırlama işlevi görür. Bireysel açıdan
da sahip olunan yetenek ve potansiyelin en üst düzeyde işlev kazanmasına yönelik amaç
eğitimin önemli hedeflerinden biri olarak ifade edilebilir. Bu çerçevede birey ve toplum için
sanat ve eğitimi, eğitim sisteminin önemli bir boyutunu oluşturmalıdır.
Sanat eğitimi bireye yaratıcılık, eleştirel düşünme, yorumlama becerisi, merak, sosyal
beceriler, iletişim ve gözlemsel beceriler yeteneği kazandırmaktadır. Bu bakımdan sanat
eğitimi, kendine özgü disiplinleri kapsadığından temel eğitimin bir parçası olarak
görülmektedir. Bu kapsamdaki çalışmaların amacı sadece yetenekli bireylerin sanat yapabilme
becerilerini geliştirmeye yönelik bir çaba değil, her bireyin ifade becerilerini geliştirmek
amacıyla alması gereken bir eğitim olarak görülmelidir (Arıkan ve Şirin, 2020: 124).
Sanat eğitiminin bir diğer temel amacı ise, bireyin çevresini bakarak değil görerek,
duyarak değil işiterek, sadece dokunarak değil hissederek algılamasını sağlamaktadır (Mercin
ve Alakuş, 2007:15). Toplumların sahip olduğu kültürel zenginlikler, ancak sanat eğitimi
yoluyla gelecek kuşaklara aktarılabilir (Akkurt ve Boratav, 2018: 56). Bireyin sanatsal
becerilerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda sanat eğitimi bireyin
kültürel ve tarihi çevreyle olan ilişkilerin kavranmasına ilişkin yeteneklerinin de geliştirilmesi
sosyal öğrenmeyi daha etkili hale getirmektedir (Orhun, 2005).
Türkiye’de sanat eğitimi ve bu kapsamdaki dersler okullarda önemli sorunlarla karşı
karşıyadır. Yöneticilerin bu derse olan genel yargı ve tutumları, velilerin dersi gereksiz görmesi
ve genel olarak sanatın sadece yetenek ile ilişkilendirilmesi, okullarda sanat eğitimine uygun
ortam bulunmaması gibi sorunlar, öğrencilerin sanatsal gelişimine dair temel engeller olarak
ifade edilebilir. Çocuğun sanat eğitimini yeterli düzeyde alması sadece sanat derslerinde
gösterdiği çaba ve ilginin fazla olmasıyla değil öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin sanata
yönelik pozitif tutumları ve uygun ortam hazırlamaları ile doğrudan ilişkilidir (Çakmak ve
Türkcan, 2019: 770).
Okullarda sanat eğitimine ilişkin yukarıda ifade edilen sorunların neler olduğunu
belirlemede okullara liderlik etmesi beklenen okul yöneticilerinin görüşlerinin önem taşıdığını
ifade etmek mümkündür.
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2. Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseni esas alınmıştır.
Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip
olmadığımız olguları aydınlatma amacı taşır. Olgubilim araştırmalarında veri toplama
kaynakları araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya
yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 72,74). Bu amaçla okullarda
sanat eğitimine yönelik görüşler mevcut uygulamanın içinde, sorunu ve süreci yaşayan okulun
yönetim ve öğretimsel sürecine liderlik eden okul yöneticilerinden toplanmıştır. Elde edilen
verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, örneklemden
alınan yazılı verilerin sistemli şekilde sınıflanması, bir başka deyişle yazılanların
kategorileştirilmesi ve okuyucunun anlayacağı şekilde düzenleyerek yorumlama süreci olarak
tanımlanabilir (Balcı, 2001, Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir
örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme, zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen
durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006; Glesne,
2013). Zengin bilgi edinileceği düşünülen bir grup olarak Mardin Artuklu Üniversitesi Eğitim
Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimine devam eden okul yöneticileri kolay
ulaşılabilir örneklem tekniğine uygun olarak çalışma grubunu oluşturmuştur. Programa devam
eden 54 okul yöneticisine veri toplama aracı dağıtılmış ve araştırmaya gönüllü olarak katılan
32 okul yöneticisinden elde edilen veri toplama aracına dayalı olarak görüşler analiz edilmiştir.
Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Bilgiler
Görev

Müdür

11

Müdür
Yardımcısı

21

Cinsiyet Erkek

Okul
Türü

23

Kadın

9

İlk

9

Orta

9

Lise

14

Verilerin Toplanması ve Analizi
Veri toplama aracı olarak okul yöneticilerinin okullarında sanat eğitimine ilişkin
görüşlerini almak amacıyla görüş alma formu düzenlenmiştir. Formun ilk taslağı ile ilgili eğitim
bilimleri alanından üç akademisyen ve dört okul yöneticinden görüş alınmış ve son şekli
verilmiştir. Veri toplama aracının uygulanan son hali kişisel bilgileri alma amaçlı üç soru ve
okul yöneticilerinin görüşlerini almak amacıyla düzenlenen sekiz sorudan oluşmaktadır. Veri
toplama aracının son hali okul yöneticilerine online ortamda gönderilerek görüşlerini detaylı
şekilde yazmaları istenmiş ve aynı yöntemle toplanmıştır. Eksik, yetersiz doldurulan veri
toplama araçları ayıklandıktan sonra 32 veri toplama aracına dayalı olarak analizler yapılmıştır.
Araştırmanın verileri okul yöneticilerinin okullarında sanat eğitimine ilişkin görüşlerine
dayanmaktadır. Bu çerçevede, araştırmaya katılan okul yöneticilerinin soru formlarına
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yazdıkları görüşler ve ifadeler nitel veri analizlerinden olan içerik analizine tabi tutulmuş, sorun
alanlarına göre görüşler verilerden çıkarılan kavramlar ve sorulan sorulara göre yapılan
sınıflama ile düzenlenerek tablolar halinde sunulmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Veriler
yorumlanırken okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı ifadeler alınmış ve bazı durumlarda
görüşleri doğrudan alıntılarla yorumlanmıştır.
Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği için uzman incelemesi ve katılımcı teyidi stratejileri
kullanılmıştır. Bu amaçla araştırma yöntemi ve veri analizi uzman görüşleri çerçevesinde
düzenlenmiş ayrıca; elde edilen bulgular, araştırmaya katılmış olan 12 okul yöneticisinin
incelmesine sunularak son şeklini almış ve yorumlanmıştır.
3. Bulgular
Okul yöneticilerinin okullarında sanat eğitimine ilişkin mevcut durum ve önerilerine dair
görüşlerine dayalı olarak elde edilen bulgular sorulan sorulara dayalı temalar altında
düzenlenerek tablo halinde sunulmuştur.
Tablo 2. Sanat Eğitiminin Önemine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
-

-

-

sanat eğitimi önemlidir (32)
yaratıcılık ve estetik özellikleri
geliştirir,
öğrencilerin sosyal ilişkilerini
güçlendirir,
özgüven,
işbirliği
ve
yardımlaşma
becerileri
kazandırır,
bir işi başarma ve ürün sunma,
üretken olmayı sağlar,
sosyal bakımdan kendini ifade
etme
ve
iç
dünyasındaki
duyguları ifade etme ihtiyacını
karşılar,
daha mutlu ve sağlıklı bir ruh ve
zihne sahip olmayı sağlar,
gözlem yapma ve hayal kurma
becerisini geliştirir,

-

özgür düşünebilmesi ve kendini özgürce ifade
etmesini sağlar,
yaşamı güzelleştirir, insana ve çevresine değer
katar,
yetenek gelişimine imkan sağlar,
huzur vererek yaşamın stresinden korur,
pozitif bir bakış açısı kazandırır,
bireyin kişisel ve toplumsal açıdan iletişimini
güçlendirir,
toplumsal ilişkilerinde sevgi ve saygıyı temel
alarak barışçıl ilişkiler geliştirir,
yaşadığı çevreye estetik yaklaşımıyla yenilikler
kazandırma imkanına sahip olur,
bireyi motive eder,
geniş bir bakış açısı kazandırır,
yaşamdan haz duyma ve bireyin kendini tanıma
imkanı sağlar,
etrafına duyarlı ve etkileşim içerisinde olmasına
imkan sağlar,

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin tümü sanat eğitiminin önemli olduğunu ifade
etmişlerdir. Özellikle bireysel faydaları üzerinde yoğunlaşan okul yöneticilerinin görüşlerini
yansıtan içerik analizi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
Okul yöneticilerinin görüşleri incelendiğinde Y1 nolu yönetici, “Bence sanat eğitimi çok
önemlidir, çünkü Sanat eğitimi, bireyin yaratıcı güç ve potansiyellerini eğitmek, estetik
düşünce ve bilinci örgütlemek için gereklidir. Sanat, özellikle okullarda öğrencilerin sosyal
ilişkilerini ayarlamasını, işbirliği ve yardımlaşmayı, doğruyu seçme ve ifade edebilmeyi, bir
işe başlayıp bitirme sevinci tatmayı, üretken olmayı sağladığı için gereklidir” demiştir. Okul
yöneticisinin dile getirdiği bireysel ve sosyal boyutları ile sanat eğitiminin çok yönlü katkısı
okullarda sanat eğitimine ilişkin dikkat çekici görülmüştür. Y3 nolu yönetici ise “Bireyde temel
yaşamsal, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlar giderildikten sonra sanat önemli bir ihtiyaç
haline gelir. Sanat eğitimi ile kazanılan estetik bakış açısı bireyin hayatının tüm alanına,
düşüncelerine ve kişiliğine de yansıyacak düzeyde estetik duyarlık kazandırılmış olacaktır.
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Özellikle küçük yaştan itibaren bireylerde estetik anlayışın gelişmesi ve estetik anlayışa sahip
bireylerin varlığı daha yaşanabilir bir dünyanın temellerini oluşturacaktır” görüşü ile sanat
eğitiminin toplumsal yaşama katkısı ve erken yaşlarda sanat eğitiminin önemine yaptığı vurgu
dikkat çekicidir. Benzer şekilde Arıkan ve Şirin de (2020) sanat eğitiminin küçük yaşlardan
itibaren verilmesinin bireyin ruhsal ve zihinsel gelişimi ile toplumsal kültür ve sanatsal düzeyin
gelişimine katkısı açısından oldukça önemli görmektedir.
Y6 nolu okul yöneticisi de bu bağlamda görüş belirtmiştir. “Sanat eğitimine çocukların
gözlem yapma becerilerini geliştirdiği için okullarda önem verilmesi gerekir. Ayrıca
öğrencilerde pratik düşünme, yaratıcı düşünme ve hayal gücüne olumlu yönde katkı
sağladığını düşünüyorum. Sürekli akademik olarak gelişmeleri üzerinde durulan
öğrencilerin sanat eğitiminin göz ardı edilmesinden dolayı kendini anlayamayan,
yaptıklarından haz duymayan çocuklar yetiştiriyoruz.” Bu yönüyle akademik ve bilişsel
düzeydeki eğitimin öğrencilerin estetik ve haz duygusunu öldürdüğünü ifade etmek
mümkündür. Oysa sanat eğitimi aynı zamanda akademik düzeyde eğitimi tamamlayıcı bir
nitelik taşır. Aksi takdirde öğrencilerin haz almadığı, mutlu olmadığı bir okul yaşamı ve
sürecine zorlandığını ifade etmek mümkündür. Zira, Sanat eğitiminin amaçlarından biri bireye
estetik bir bakış açısı kazandırarak, toplumun yapıcı, yaratıcı ve üretken üyeleri haline
gelmesini sağlamaktır. Ayrıca sanat eğitimi ile bireyin çevresindeki güzelliklerin farkında
özgür, özgün, insancıl, toplumsal bir duyarlılık ile yetişmesine katkı sağlamak oldukça kritik
bir değer taşımaktadır (Balcı,1996).
Tablo 3. Okullarda Sanat Eğitimine Verilen Öneme İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
-

-

Okullarda
sanat
eğitimine
yeterince önem verilmemektedir
(32)
Mihver derslerin gölgesinde
kalıyor,
Sınav temelli eğitim,
Akademik başarı beklentisi,
Ailelerin
sınava
yönelik
beklentisi,
Sanat eğitimi için yeterli alan ve
donanım, altyapı olmaması,
Toplumsal olarak sanata değer
verilmemesi,

-

-

Sanata ilişkin ders saat sayısı yetersizliği,
Alanda yeterli öğretmen olmaması,
Sınıf öğretmenlerinin sanat eğitimi ve ders
alanlarında yetersizliği
Hayal gücünü sınırlayan ezberci programın hakim
olması
Yerleştirme sınavlarına etkisinin olmaması,
Veli, öğretmen ve okul yöneticilerince de gereksiz
görülmesi,
Sanat eğitiminin önemsenmemesi

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul yöneticilerinin tümü (32 Y) okullarda
sanat eğitimine yeterince önem verilmediği görüşünü ifade etmişlerdir. Yeterince önem
verilmeme sebebi olarak önde gelen hususların yöneticiler tarafından sınav temelli eğitim
sistemi, akademik başarı odaklı beklenti ve sanata dair derslerin sınav kapsamı dışında
olmasından dolayı göz ardı edilmesi olarak ifade edilmiştir. Yazar, Aslan ve Şener’in (2014)
yaptığı araştırmada elde edilen bulguların da benzer olduğu ve sanat eğitimine yeterlince önem
verilmeme nedenleri olarak “ailelerin ekonomik durumlarının yetersizliği ve derse bakış
açılarının iyi olmadığı, hizmet içi eğitimde problemlerin olduğu, okullardaki derslik
problemleri, ders saatinin azlığı, sanat eğitimi programlarının yetersizliği, alan dışı
öğretmenlerin dersi yürütmesi, okul yöneticilerinin dersi bir yan alan olarak görmesi, derse
karşı “olmasa da olur” mantığının varlığı ve sistemden kaynaklanan sorunlar” tespit edilmiştir.
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Bu araştırma kapsamında görüşleri öne çıkan okul yöneticilerinden Y7 nolu katılımcı
“Sanat eğitimine gerekli ehemmiyetin verilmemesinin başlıca nedeni, sistemin bireyi sonuç
odaklı bir sınava yönlendirmesi ve ailelerin de o alana uygun yönlerin geliştirilmesine ilişkin
duydukları kaygıdır.” Demiştir. Benzer şekilde, Y13 nolu katılımcı da “Okullarda sanat
eğitimine yeterli düzeyde önem verildiğini düşünmüyorum çünkü sınav odaklı eğitimde hem
veliler hem de öğrenciler diğer derslere ağırlık vermek zorunda bırakılıyor” tespiti ile sınav
baskısı altında öğrenci, veli, öğretmen ve okul yöneticilerinin sanat alanına yeterince önem
vermedikleri yönünde görüş belirtmiştir. Katılımcıların çoğunun öncelikle dile getirdiği sınav
kaygısı sorunu, sanat eğitimine okul yaşamında yeterince yer verilmemesi ve göz ardı
edilmesinde en önemli sorundur.
Ayrıca, donanım, öğretmen yeterlikleri ve yeterli ve uygun mekanların olmamasını da bu
kapsamda sanat eğitiminin önündeki engeller olarak ifade etmek mümkündür.
Y11 nolu katılımcı da bu çerçevede görüş ifade etmiştir. “Sanat eğitiminin hayata etkisi
olmadığı, başarılı bir öğrencilik hayatıyla sanatın ilgisiz olduğu düşüncesi büyük bir
yanılgı. Bir başka neden eğitim sistemi, özellikle görsel sanatlar ve müzik derslerine giren
sınıf öğretmenlerinin bu alanda yeterli olmadığı görülmüştür. Bu tür özel sanat alanlarına
branş dersleri hocalarının girmesi gerekir diye düşünüyorum, özellikle de ilkokullarda. Bir
başka konu da sanat eğitiminin ekonomik boyutu var. Bir sanat alanında eğitim görmek,
hem kurs hem de materyal ve araç ihtiyacı olduğu için biraz da masraflıdır” diyerek, sanat
eğitiminde öğretmen yeterliliği ve donanım ve ekonomik sorunları sıralamıştır.
Yazar, Aslan ve Şener’in (2014) yaptığı araştırmada ise sanat eğitimine verilen öneme
ilişkin öğretmen görüşleri alınmıştır. Buna göre, ailelerin dersi önemsememesi %96, ders
saatinin yetersizliği %100, araç-gereç yetersizliği %96, sınavlarda sanatla ilgili soru olmayışı
%96, Atölyelerin olmayışı % 100, derse karşı ilgisizlik %92, milli eğitim sistemindeki
eksiklikler %92 ve ailelerin ekonomik durumunun yetersizliği %88 oranında çıkmıştır. Bu
oranlar sanat eğitimine neredeyse hiçbir değerin verilmediğini göstermektedir.
Tablo 4. Sanat Eğitimine Yeterince Önem Verilmemesinde Sınav Merkezli Eğitim Sisteminin
Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
-

-

-

Sınavda sorumlu olunmadığından
sanat
dersleri
önemsiz
görülmektedir.
Destekleme kursları yönergesinde
sanat derslerinin kapsam dışı
bırakılması
Yüksek düzeydeki sınav kaygısı
ve yarışı
Sanat
eğitiminin
akademik
eğitime kurban edilmesi,
Ailelerin sınava yönelik ders ve
alanları öncelemesi,

-

-

Eğitimin sadece bilişsel alana ve bir sınava endeksli
şekillenmesi,
Öğretmen, yönetici, veli ve öğrenci için sınavda soru
çıkmayan derslerin gereksiz görülmesi,
Derslerin önem sırasının sınavda kaç soru çıktığına
göre değerlendirilmesi
Sanat eğitiminin okullarda ve okul dışı süreçte
zaman kaybı olarak görülmesi.

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin tümü merkezi yerleştirme sınavlarının sanat
eğitimini olumsuz etkileyen bir işlev gördüğünü ifade etmişlerdir. Bu bakımdan sınav kapsamı
dışında yer alan derslerin önemsiz görüldüğü, dersin sınavdaki ağırlığına göre değer biçildiği
bir anlayış sanat eğitimi açısından oldukça sorunlu bir algı oluşturmaktadır. Tablo 3’te yer alan
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okul yöneticilerinin sorun alanına ilişkin görüşleri de yönetici, öğretmen, veli ve dolaylı olarak
da öğrenci açısından sınavın temel hedef olduğu ve sanata dair ders ve faaliyetlerin zaman kaybı
ve gereksiz bir uğraş olarak algılandığı bulgusunu ortaya koymaktadır. Y18 bu çerçevede
“Öğrencilerin eğitim hayatına önemli derecede etki eden merkezi sınavlar maalesef sanat
eğitimine verilen önemi ve ilgiyi azaltmaktadır. Okullarda akademik başarı ön planda
olduğundan genelde sanat eğitimi ile ilgili dersler önemsiz görülmektedir” Sınav bu yönüyle
veli, öğretmen ve yönetici açısından da temel öncelik olarak değerlendirilmektedir. Hatta
sınavlara bir anlamda desteklemeye yönelik kurslarda da benzer bir düzenleme ile benzer
şekilde sanat, beceri ve spor dersleri ihmal edilmektedir. Y2 nolu katılımcı da bu bağlamda
değerlendirilebilecek “Sanat eğitimini okul-öğretmen açısından her ne kadar vermeye
çalışsak da sınav sisteminin yoğunluğu ve zorluğu öğrenci ve veliyi bu tür çalışmalara
katılmaktan veya daha fazla zaman ayırmaktan alıkoyuyor maalesef. Örneğin; Destekleme
ve Yetiştirme Kurslarında daha önce temel dersler dışında Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel
Sanatlar gibi dersler açabiliyorduk. DYK’ da o dersleri açtığımızda veliler sınavda çıkmıyor
diye çocuklarını kurslara göndermek istemiyordu. DYK yönergesinde de artık sadece temel
derslerden DYK açılabiliyor.” Tespiti ile MEB tarafından desteklenen hafta sonu kurslarında
da benzer şekilde sanat ve beceri derslerinin kapsam dışı bırakıldığını, sınav temelli derslere
yönelik olarak öğrencilere destek verildiğini ifade etmek mümkündür. Bu bulgu esasında ilk ve
ortaöğretimin bir bütün olarak temel iki sınava hazırlayan dershane işlevine büründüğüne
ilişkin önemli bir sorun olarak ifade edilebilir. 29 Nolu Yönetici ise, “Sınav merkezli eğitim
sisteminin okullardaki sanat eğitimine olumsuz etkisi çok fazladır. Aileler çocuklarının
ileride iyi bir meslek sahibi olması için ilkokuldan başlayarak liseye kadar okuldaki yoğun
ders programından, hafta sonu kurslara ve özel derslere kadar uzanan çok yoğun bir
program içerisindeler. Ancak çocuklarımız çoğu zaman bu yoğun programı kaldıramayıp
ruhsal, psikolojik sıkıntılar yaşamaktadırlar. Böyle olunca da kimsenin aklına sanatsal
eğitim çalışmaları gelmemektedir.” Demiştir. Bu yönüyle sınav stresi ve ağır bir ders yükü ve
yarışa dayalı sürecin sanat eğitimini gölgede bıraktığını ifade etmek mümkündür. Bu bakımdan
sanatın eğitim sisteminde ve okullarda göz ardı edilmesinin nedenlerinden birinin sınav
sistemine dayalı akademik temelli eğitim olduğunu ifade etmek mümkündür (Özsoy, 2003).
Tablo 5. Sanat Eğitimi İçin Okulların Fiziki İmkân ve Donanımının Yeterliliğine İlişkin Okul
Yöneticilerinin Görüşleri
-

Okullarda sanat eğitimi için uygun
bölüm ve atölyeler yok/yetersiz.
Okulun tasarımında sanat ve
beceri alanları oluşturulmalı
Okullarda sanat eğitimi için
gerekli malzeme ve donanım
desteği yoktur.

-

Kitap desteği gibi sanat ve beceri dersleri için de
materyal desteği sağlanmalı.
Atölye olan okullarda da donanım ve materyal yok,
Uygun ortam oluşturulursa tanıtım ve reklamla
çocukların ilgisi oluşturulabilir.

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin tümü, okullarında sanat eğitimine yönelik fiziki
mekan, atölye ve donanımın yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Okullarda sanat eğitimi için
uygun mekanlar, ilgi çekici ortam ve donanıma sahip etkinlik ortamlarının varlığı kuşkusuz
öğrencilerin ilgisini çekecek ve sanata bakışa pozitif katkı sağlayacaktır. Y27 nolu katılımcı bu
bağlamda görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir. “Okullardaki fiziki altyapının sanatsal
eğitimlere ayrılan bölüm, atölye veya çalışma alanları yetersiz. Bunun için eğitim kurumu
inşa edilirken sanat veya beceri eğitimine uygun ferah tasarlanmış atölyelerin yapılması
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gerekir.” Bir başka katılımcı da (Y19) benzer şekilde, “Okulumda sanat eğitimi için kısıtlı
imkanlar mevcut. Fiziki ve donanımsal eksiklikler çok fazla. Bundan sonra yapılacak
okulların tasarımında sanat eğitimi için fiziki şartlar oluşturulmalı ve sanat eğitimi için
donanımsal sınıflar veya okullar yapılmalı” demiştir. Özellikle okul tasarımlarının derslik
bazlı olması ve teorik, öğretmen aktarımına ve öğrencinin pasif, edilgin kalmasına yönelik inşa
edilmesi sanat eğitimi için uygun olmayan sınav merkezleri olarak nitelenmesine sebep
olabilmektedir. Oysa, özellikle günümüzde öğrencilerin ilgi ve becerilerine uygun farklı
etkinlik mekanları ve öğrenme ortamlarına dayalı olarak inşa edilmesi gereken okullar sanat ve
estetik başta olmak üzere farklı yetenek alanlarına hitap edecek şekilde tasarlanmalıdır.
Y24 Nolu katılımcı ise “Okullarımız sanat eğitimi için fiziki şartlar ve donanım
açısından çok zayıftır. Belli bir kısım devlet okullarında bu şartlar uygun olsa bile sanat
eğitimi çalışmaları yeterli düzeyde yapılmamaktadır. Daha önceden bahsettiğim gibi merkezi
sınav odaklı sistemden kaynaklıdır. Elimde olsa tüm kademelerimizdeki okullarda müfredatı
yarı yarıya indirip diğer tüm zamanı sanat eğitimi kültürel ve sportif faaliyetlere ayırırım”
diyerek, sanat eğitiminin önemini vurgulamıştır. Bilginin her yerde ve ulaşılabilir olduğu
günümüzde değerli ve zor olanın beceri ve yeteneklerin gelişimi olduğu gerçeği ile de örtüşen
bu tespit oldukça önemlidir. Konuya yönelik araştırmalarda da (Çakmak ve
Tablo 6. Velilerin Sanat Eğitimine Bakış Açılarına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
-

Sanat eğitimine önem verenlerin
sayısı oldukça az

-

Veli için sanat bir meslek veya mesleğe hazırlık
olmadığı için ilgi alanı dışında kalmaktadır.

-

Veliler sınav başarısına odaklı,
sınavda yer alamayan derslere
duyarsız,

-

Veliler sanat eğitiminin öneminin farkında değil.

-

Sanat eğitimine sadece eğitim ve gelir düzeyi yüksek
kesim kısmen ilgi göstermekte,

-

Veliler sanat eğitimi kapsamında öğrenciden
herhangi bir beklenti sahibi değildir.

-

Veli için öğrencinin geleceği sınav
ve sonucunda istihdam olarak
düşülmekte

-

Veliler sanat eğitimine yönelik
dersleri zaman kaybı olarak
görmektedir.

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin tümü velilerin sanat eğitimine yeterince önem
vermediğini ifade etmişlerdir. Özellikle eğitim ve gelir düzeyi düşük velilerin sanat eğitimine
daha ilgisiz kaldığını ifade eden okul yöneticileri, bunun temel sebebinin sınav temelli
değerlendirme ve istihdam algısı olduğunu ifade etmişlerdir. Buna karşın velilerin sanat
eğitimine duyarsız kalmasının en temel sebebi, sınavlar olarak tespit edilmiştir.
Bu kapsamda Y36 nolu katılımcı “Ülkemizde okullarda yapılan sınav merkezli eğitimde
sanat eğitimine yeterince yer verilmediğinden dolayı veliler de pek önem vermiyor. Nitelikli
okullar olarak tabir ettiğimiz eğitim kurumları öğrenci alırken merkezi sınav puanına dayalı
olarak yerleştirme yapmaktadır. Bundan dolayı öğrenci velileri arasında sanat eğitimine
önem verenlerin sayısı yok denecek kadar azdır” diyerek sanat eğitiminin akademik öğretimin
gölgesinde kaldığını ifade etmektedir. Benzer bir görüş de Y18 nolu katılımcı tarafından dile
getirilmiştir. “Veliler sanat eğitimi derslerini zaman kaybı olarak görmekte. Veliler sanat
eğitimi yerine ölçütü görülen akademik başarıyı istiyor. Çünkü okullarımızda akademik
başarıyı artırmaya göre çalışmalar yapılmakta. Akademik başarı için sanat eğitimini heba
ediyoruz. Buda gelişimini tamamlamamış bir nesil olarak karşımıza çıkıyor.” Bu görüş, sanat
eğitiminden yoksun gençlerin tek yönlü, yetenek gelişim imkanını kaçırmış ve eksik kalmış bir
eğitim sürecinden geçtiğine yönelik önemli bir tespit olarak öne çıkmaktadır.
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Y9 nolu katılımcı okul yöneticisi ise, “Maalesef sanat eğitimi, aileler açısından diğer
dersler kadar önemsenmiyor. Sanat eğitiminin hayata etkisi olmadığı, başarılı bir öğrencilik
hayatıyla sanatın ilgisiz olduğu düşüncesi büyük bir yanılgı”; benzer şekilde Y17 nolu
katılımcı da “Bu noktada birçok veli sınav merkezli sistem yüzünden çocuğunun sanat
eğitimine sıcak bakmamakta ya da zaman ayırmasına engel olmaktadır. Merkezi sınav
sisteminde “sanat” da kendine alan bulursa mevcut bakış açısının süreç içerisinde
değişeceğini düşünüyorum” demektedir.
Yukarıda ifade edilen görüşler bir bütün olarak değerlendirildiğinde velilerin olumsuz
bakış açıları veya ilgisiz olma nedenlerinin temelinde çocukları için sınav ve gelecek kaygısı
olduğunu ifade etmek mümkündür.
Tablo 6. Sanat Eğitiminin Daha Etkili Olmasına Yönelik Okul Yöneticilerinin Görüş ve Önerileri
-

Okullarda
sanat
atölyeleri,
mekanları oluşturulmalı, okul
tasarımı çok yönlü ele alınmalı

-

Okullara sanatsal faaliyet ve
eğitimler için “sanat bütçesi”
sağlanmalıdır.

-

-

Ders saatleri dışında da sanat
eğitimi
ve
etkinlikleri
yapılmalıdır.

-

Sanat eğitiminin önemine ilişkin veli ve eğitimcilere
yönelik bilgilendirici çalışmalar yapılmalı

-

Sanat dersleri sadece ilgili branş öğretmenlerince
verilmeli,

-

Sınav odaklı eğitimin son bulması gerelidir,

-

Sanata
ilgili
ve
yetenekli
öğrencilerin
yönlendirilmesi ve desteklenmesi gerekir.

-

Sanatsal faaliyet ve gezilerle ilgi oluşturulmalıdır

Ders saatlerini artırarak sanat
kapsamındaki ders ve faaliyetleri
teşvik edilmelidir.

Okul yöneticilerinin sanat eğitimine ilişkin önerileri okullarda sanata dair eğitim ve
faaliyet mekanlarının oluşturulması, okulların ekonomik ve tasarım açısından desteklenmesi,
ders saatleri ve günleri dışında sanat eğitimi ve etkinliklerinin yapılması, ders saat sayısının
artırılması, derslerin ilgili alan öğretmenleri tarafından verilmesi gibi öneriler sunmuşlardır.
Y38 nolu katılımcı, “Yeni yapılacak ve fiziki şartları uygun olan her okulda sanat
atölyelerinin oluşturulması ve yeterli donanıma sahip olması gerekmektedir. Sanatsal
faaliyetlerin, merkezi sınavlara da katkısı oluşturulabilir. Okul yıl sonu sergisine eser sunan
öğrenci veya katıldığı mahalli-ulusal sanat yarışmalarında dereceye giren, katılan öğrenciler
ek puanlarla desteklenebilir diye düşünüyorum. Mevzuat uygun hale getirilerek okul saatleri
dışında da sanat eğitimi verilebilmelidir” demektedir. Özellikle merkezi yerleştirme
sınavlarına ilişkin sanat derslerinin katkısının sağlanmasına yönelik önerinin önemli olduğunu
ifade etmek mümkündür. Zira, okul yöneticilerinin görüşlerinin önemli bir kısmı merkezi
sınavların kapsamı dışında kalmasından dolayı sanat eğitimi ve özelde derslerine önem
verilmediği yönündedir. Bu kapsamda yapılabilecek bir çalışmaya okul yöneticisinin sunduğu
öneri oldukça katkı sağlayıcı bir değerlendirme olarak ifade edilebilir.
Y5 nolu yönetici de “Öncelikle bu derslere yönelik öğrencileri teşvik etmeliyiz. Örneğin,
ortaokul ve liselerde müzik ve görsel sanatlar dersi haftalık 1 er saattir. Bu durum sanat
eğitiminin gözümüzde ne kadar değersiz olduğunu gösteriyor, öncelikle ders saatini
artırmalıyız ki derslerin önemi artsın.” Diyerek ders saat sayılarının artırılmasını
önermektedir. Y8 nolu okul yöneticisi ise “Bu derslerin sadece branş öğretmenleri tarafından
verilmesi sağlanmalı ayrıca fiziki ve donanım eksiği olan okullara da gerekli imkanlar
sağlanmalıdır” tespiti ile öğretmen niteliğine vurgu yapmaktadır.
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4. Sonuç Ve Öneriler
Okul yöneticilerinin sanat eğitimine yönelik görüşlerini değerlendirmeyi amaçlayan bu
çalışmada elde edilen bulgulara dair sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
Araştırmaya katılan okul yöneticileri sanat eğitiminin bireyin gelişiminde ve bütünsel
olarak eğitim sistemi içerisinde önemi ve sınav merkezli eğitim ve okul tasarımının da sanat
eğitimini ihmal etmeye yol açtığı konusunda hemfikirdirler. Özellikle sanat derslerinin öğrenci,
veli hatta öğretmenler tarafından yeterince önemsenmediğini dile getiren okul yöneticileri,
sanat derslerinin zaman zaman sınava yönelik hazırlık amacıyla diğer derslerdeki eksiklerin
giderilmesi için değerlendirildiğini ifade etmişlerdir.
Okul yöneticilerinin görüşlerinden elde edilen sonuçlardan biri de okulların tasarım ve
donanımsal açıdan sanat eğitimine elverişli olmadığı yönündedir. Özellikle derslik bazlı ve
öğretmen aktarımına dayalı, sınav odaklı okul yapısı sanat eğitiminin ihmal edilmesine elverişli
bir fiziki işleyiş sunmaktadır. Okul yöneticileri bu kapsamda okulların fiziki açıdan sanat
atölyeleri, mekanları ve donanımları bakımından zenginleştirilmesi gerektiğini ifade
etmişlerdir.
Sanat eğitiminin daha etkili ve verimli olabilmesi için öneriler:
Sınav merkezli eğitim tasarımından vazgeçilmelidir.
Yetenek temelli bir yönlendirme yapılmalıdır.
Okulların tasarımı çok yönlü ve sanatsal bakış açısı ile gerçekleştirilmelidir.
Sanat dersleri, ilgili alanlardaki branş öğretmenleri tarafından verilmelidir.
Sanatın kişilik gelişimi, estetik ve etik kaygı ve sosyal açıdan öneminde dair eğitimciler
ve velilere yönelik bilgilendirici çalışmalar yapılmalıdır.
6. Ders saatleri ve günleri dışında da okullar sanat merkezleri olarak kullanılabilmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.
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Karagöz Müziğinin Eğitim Müziğine Uyarlanması
Ezgi TEKGÜL* - Soner OKAN*

1. Giriş
Toplumlar tarafından yüzyıllar içerisinde üretilen, aktarılan ve gelenekselleşen sanat
ürünleri, ait oldukları coğrafyanın kültürel, geleneksel ve sanatsal birikimini yansıtmaktadır.
Bu tür birikimlerin somut olarak görülebildiği sanatlardan biri müzikli sahne oyunlarıdır. “İlk
örnekleri Doğu ve Güneydoğu Asya’da görülen, zaman içerisinde Ortadoğu, Anadolu, Kuzey
Afrika ve Avrupa’da yaygınlaşan ve “gölge oyunu” olarak adlandırılan sanatın Anadolu’daki
ilk örneklerine ise 16. yüzyılda rastlanmaktadır” (Ersan, 2011: 6). Türk gölge oyunu Karagöz,
bu oyunların en önemli örneklerinden biridir.
“Karagöz oyunu hakkında farklı düşünceler olsa da araştırmacılar, en az 600 yıllık bir
geçmişi olan Türk gölge oyununun kendine has olduğu görüşünde birleşmektedirler. Uzun
yıllar içerisinde gölge oyunu kendi tekniğini ve söylemini yaratmış, Türk Karagözü olarak
dünya literatüründe yerini almıştır” (Kımışoğlu, 2018: 449). “Karagöz, Osmanlı İmparatorluğu
Dönemi’nde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik olarak sergilenirken, Cumhuriyet
Dönemi ile birlikte ele aldıkları konular ve temalar açısından, çocuklara yönelik olarak
üretilmiş ve sunulmuştur. Karagöz metinleri ve gösterileri incelendiğinde, türe ilişkin
geleneksel formun korunduğu, ancak çağdaş seyircinin ihtiyacına yönelik olarak içeriğe dair
değişiklikler ve güncellemeler yapıldığı görülmektedir” (Çırpıcı ve Dağyapan, 2018: 64-65).
Karagöz oyunu ortaya çıktığı zamandan şimdiye kadar etkisini hiç yitirmemiştir. Bu oyun
günümüzde hala yaşatılan, sergilenen, üretilmeye devam eden ve hakkında kitaplar yazılan
araştırma konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Karagöz oyunları, diğer kültürlerdeki gölge oyunları gibi ait olduğu toplumu yansıtan
figürlere sahiptir. “Bu oyunda müzik, şiir, destan, dans ve ışık gibi pek çok öge bulunmakta ve
bu ögeler bir ahenk içinde bir araya gelmektedir” (Karagözcülük Derneği, 1969). Karagöz,
sadece içerdiği karakterlerin sergilediği oyunlarla değil, sayılan bu ögelerle bir bütün olarak
değerlendirilmektedir. Karakterler, karakterlerin kostümleri, kullanılan şiveler, müzikler,
danslar ve oyunlarda tasviri yapılan mekânlar toplumun sahip olduğu kültürel çeşitliliğe özgü
özellikler üzerine kurgulanmıştır. Bu bağlamda gölge oyunlarında geniş yer tutan müziğin de
bu aidiyetten fazlaca etkilendiği söylenebilmektedir. En yaygın ve karakteristik gölge
oyunlarından biri olan Karagöz oyunları müziklerine bakıldığında ağırlıklı olarak Türk sanat
müziğini ve Türk halk müziğinden örnekler bulunduğu görülmektedir. Hatta bu iki türün
dışında Osmanlı-Türk popüler müzik örneklerinden olan kantoları görmek mümkündür.
Karagöz oyunlarında kullanılan müzikler oyuna özgü özellikler kazandığı için tamamına
“Karagöz müziği” denilebilmektedir. “Karagöz müziğinin dokusundaki şarkıları söyleyiş
biçimi, ses tonu ve konuşma şeklindeki dil özelliklerinin temel sebebi İstanbul folklorunu
oluşturan Müslim ve gayrimüslim etnik grupların İstanbul merkezinde Türkçe konuşmaları ya
da öğrenme sürecinin bütünüdür” (Özdemir, 2018: 247). Karagöz müziği repertuvarı, makam
ve usul bakımından oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Kültürümüzün önemli bir parçası olan
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Karagöz oyunlarının gelecek nesillere aktarılması hususunda Karagöz müziğinin önemi
büyüktür.
“Karagöz müziğinde geleneksel müziklerimizde kullanılan makam ve usul özellikleri
yoğun olarak görülmektedir. Oyunda yer alan karakterlerin söyledikleri şarkıların, gerek melodi
gerekse söz bakımından karakterlerin özelliklerini barındırmaktadır. Bu durum şarkıların ‘Türk
müziği repertuvarından mı Karagöz’e uyarlanmıştır? Yoksa Karagöz’den mi Türk müziği
repertuvarına kazandırılmıştır?’ sorusunu doğurmaktadır. Bestekârların ağırlıkla anonim
olması bu sorunun cevabının verilmesini güçleştirse de yapılan çalışmalar ve Türk müziğinin
müzikal yapısı müziklerin Karagöz oyunu için bestelenen şarkılar olduğu sonucuna
götürmektedir. Oyundaki şarkılar kendine has bir üslup ve karakter kazanmıştır. Zamanla bu
müzikler ‘Karagöz Müziği’ diye adlandırılmaya başlamıştır. Bu adlandırmada neredeyse
müziksiz bir karagöz oyununun bulunmaması da büyük rol oynamaktadır. Öyle ki, bazı
oyunların adeta müzik üzerine kurulu olduğu örnekleri bile görmek mümkündür” (Üngör,
1989). “Karagöz müziği aktarımı usta çırak ilişkisiyle bütünsel bir eğitim aracılığıyla sözlü
kültür ortamında aktarılmaktadır” (Özdemir, 2018: 247). Buradaki usta-çırak ilişkisi göz önüne
alındığında, Karagöz oyununda çalınan ve söylenen eserlerin, notaya alınmadan önce meşk
usulüyle aktarıldığını söylemek mümkündür.
Üngör (1989), 219 tane şarkıdan oluşan hayal şarkıları repertuvarında yer alan 211 şarkıyı
incelemiştir. Bunlardan 94 tanesinin bestekârı bilinmekle birlikte 154 tanesinin makamı tespit
edilmiştir. Üngör kitabında 60 tane karakterden bahsetmektedir. Hayal şarkılarını Karagöz’deki
bu tipler seslendirmektedir. Sayıca en fazla şarkıyı Hacivat seslendirmektedir (61 şarkı).
Hacivat’ı 55 şarkı ile Çelebi, 42 şarkı ile Zenne, 26 şarkı ile Karagöz izlemektedir. 25 tip ise
birer şarkı seslendirmektedir.
Kuyumcu (2018) “Karagöz’ü Nasıl Yaşatırız?” adlı çalışmada, Karagöz’ün yaşatılması
ve günümüz öğrencilerine tanıtılması için, oyun tabanlı öğrenme modeli oluşturularak
kullanılmasını, okulda bir gölge oyunu salonunun oluşturulmasını, okullarda ders
programlarına entegre edilerek, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin bizzat kendilerinin
oynatmalarını önermektedir.
Bu araştırmada somut olmayan kültürel mirasımızın önemli ögelerinden biri olan
Karagöz oyunlarına özgü müziklerin eğitim müziğe kazandırılarak, çocukların Karagöz
müziklerini tanıması, çalması, söylemesi ve bu geleneğin sonraki kuşaklara aktarılmasına
katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. “Eğitim müziği, Türkiye’de ilk ve orta öğretim
düzeyinde ele alınarak tanımlanırsa; geleneksel ve çağdaş, teksesli ve çoksesli, yerel, ulusal ve
evrensel nitelikli müziklerimizden, ilk ve orta öğretim müzik eğitim programlarında öngörülen
amaçların, öğrenciye kazandırılmasında ve geliştirilmesinde eğitim-öğretim malzemesi olarak
kullanılmak üzere, amaçlara, öğrencilere, belli eğitim-öğretim ilkelerine ve belli estetik
ölçütlere uygun olarak seçilen örneklerden oluşan dağarcıktır” (Uçan, 1990: 239). Şarkılar
programda yer alan bu kazanım ve uygulamalara uygun olarak, çocukların çalgılarıyla çalıp
söyleyebilecekleri, kolayca kavrayabilecekleri ve sözlerini anlayabilecekleri bir sadeliğe
kavuşturulmaya çalışılmıştır.
Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir niteliğe sahiptir. Kültür Bakanlığı Yayınları
tarafından 1989 yılında basılan Etem Ruhi Üngör tarafından hazırlanmış olan “Karagöz
Musikisi” kitabı, doküman incelemesi yöntemi ile incelenerek eğitim müziğine uyarlamaya
uygun olan iki eser belirlenmiş, seçilen iki eser T.C. Milli Eğitim Bakanlığı müzik dersi öğretim
programına göre düzenlenmiştir. Bu bağamda programda yer alan makam ve usullere uygun
olarak eserler notasyonda sadeleştirilmiş, sözleri günümüz Türkçesine uyarlanmış, öğrencilerin
ses sınırları düşünülerek transpoze edilmiştir.
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Şarkıların eğitim müziğine uyarlanmasında Müzik Dersi Öğretim Programında yer alan
şu kazanımlar göz önüne alınmıştır:








Türk müziğinin makamsal yapısını fark eder.
Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.
Farklı ritmik yapıdaki ezgileri, müzikleri seslendirir.
Yurdumuza ait başlıca müzik türlerini ayırt eder.
Yurdumuza ait müzik türlerinin kültürümüzün bir değeri ve zenginliği olduğunu fark
eder.
Türk müziği kültürünü tanır.
Yurdumuza ait müzik türlerinden eserler seslendirir.

BUGÜN HİÇ BAKMADIN YÜZÜME ADLI ŞARKININ EĞİTİM MÜZİĞİNE
UYARLANIŞI
Bugün Hiç Bakmadın Yüzüme adlı şarkının özgün hali analiz edilerek, makamsal yapısı,
ses genişliği, içerdiği altere sesler, nota değerleri gibi özelliklerine değinilmiştir. Bu özellikler
şarkının uyarlanmış olan haliyle karşılaştırılmış ve şarkının nasıl bir yapıya dönüştüğü analiz
edilmiş ve açıklanmıştır.

Şekil 1. Bugün Hiç Bakmadın yüzüme adlı şarkının notası
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Şekil 1’de Neyzen Mehmet Bey’e ait olan Bugün Hiç Bakmadın Yüzüme adlı şarkının
notası görülmektedir. Eser Rast makamında 4/4’lük usulde bestelenmiştir. 4/4’lük usul Türk
Müziği’nde Sofyan usulü olarak adlandırılmakla birlikle, bu eserde Düyek olarak gösterilmiştir.
Eserin yapısı zemin, nakarat, meyan ve nakarat yani a+b+c+b şeklindedir. Şarkıda dört ölçülük
bir aranağme bulunmaktadır. Şarkının ses genişliği ırak ve muhayyer perdeleri arasındadır. Rast
makamı dizisi gereği segâh ve eviç perdeleri kullanılmıştır. Ayrıca nim hisar ve acem perdeleri
de eser içerisinde yer almaktadır. Şarkıda dörtlük, sekizlik, on altılık ve otuz ikilik süreler
kullanılmıştır.

Şekil 2. Bugün Hiç Bakmadın yüzüme adlı şarkının eğitim müziğine uyarlanmış hali.

Şekil 2’de görüldüğü gibi Bugün Hiç Bakmadın Yüzüme adlı şarkı, do majör tonu
üzerinde uyarlanmıştır. Şarkının ses genişliği dokuz sestir. Genellikle dörtlük ve sekizlik
notalara, nadiren on altılık notalara yer verilmiştir. Farsça olan “meh” ve “şeb” kelimeleri
yerine ay ve hoş kelimeleri kullanılmıştır.
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Tablo 1. Bugün Hiç Bakmadın Yüzüme adlı şarkının orijinal notası ile uyarlamasının
karşılaştırması.
Bugün
Yüzüme

Hiç

Bakmadın Orijinali

Eğitim Müziğine Uyarlanışı

Makam-Ton

Rast

Do Majör

Ses Genişliği

Fa Diyez-La (On ses)

Do-Re (Dokuz ses)

İçerdiği altere sesler

1 koma si bemol, 4 koma fa Si bemol, la bemol
diyez

İçerdiği nota değerleri

4’lük, 8’lik, 16’lık, 32’lik

4’lük, 8’lik, 16’lık

Uyarlanan Kelimeler

Mah-meh (ay), şeb (Gece)

Ay, hoş

Tablo 1’e göre Bugün Hiç bakmadın Yüzüme adlı şarkının Rast makamındaki dizisi, do
majör tonuna aktarılmıştır. On sesten oluşan ses genişliği dokuz sese indirilerek çocuk ses sınırı
içerisinde olmasına çalışılmıştır. Otuz ikilik notaların çalınıp söylenme zorluğu göz önüne
alınmış ve uyarlamada ağırlıklı olarak dörtlük ve sekizlik notalara yer verilmiştir. Uyarlanmış
olan şarkıda nadiren on altılık notalar bulunmaktadır. Açık ve anlaşılır olması düşüncesiyle
Farsça olan “meh” ve “şeb” kelimeleri yerine “ay” ve “hoş” kelimeleri kullanılmıştır. Bu
kelimeler seçilirken anlam bütünlüğünün bozulmamasına özen gösterilmiştir. 18 ölçüden
oluşan şarkı 13 ölçüye indirilerek daha kolay öğrenilebilir, çalınıp söylenebilir bir sadeliğe
ulaşılması amaçlanmıştır.
Gelin Kızlar Annemize Soralım Adlı Şarkının Eğitim Müziğine Uyarlanışı
Öncelikle Gelin Kızlar Annemize Soralım adlı şarkının orijinali analiz edilerek şarkının
makamsal yapısı, ses genişliği, içerdiği altere sesler, nota değerleri gibi özellikleri tespit
edilmiştir. Bu özellikler şarkının uyarlanmış olan haliyle karşılaştırılmış ve şarkının nasıl bir
yapıya dönüştüğü analiz edilmiş ve açıklanmıştır.
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Şekil 3. Gelin Kızlar Annemize Soralım Adlı Şarkının notası.

Şekil 3’te Hacı Faik Bey’e ait olan Gelin Kızlar Annemize Soralım adlı eserin notası
görülmektedir. Eser Nihavent makamındadır. Şarkı, 3/4 (Semai), 8/8 (Düyek) ve 10/8
(Curcuna) usullerini barındırmaktadır. Eserin aranağmesi semai usulündedir. Şarkının ses
genişliği yegâh ve muhayyer perdeleri arasındadır. Nihavent makamı dizisi gereği kürdi ve nim
hisar perdeleri kullanılmıştır. Yeden ses ırak perdesidir. Buselik perdesi, eviç perdesi ve nim
şehnaz perdeleri de eser içerisinde yer almaktadır. Şarkıda dörtlük, sekizlik, on altılık ve otuz
ikilik süreler kullanılmıştır.
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Şekil 4. Gelin Kızlar Annemize Soralım adlı şarkının eğitim müziğine uyarlanmış hali.
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Şekil 4’te görüldüğü gibi Gelin Kızlar Annemize Soralım adlı şarkı, do minör tonu
üzerinde uyarlanmıştır. Şarkının ses genişliği on sestir. Genellikle dörtlük ve sekizlik notalara,
nadiren on altılık notalara yer verilmiştir. Aranağmenin sadece çalınması değil, lal ve la heceleri
ile söylenebilmesi de sağlanmıştır.
Tablo 2. Gelin Kızlar Annemize Soralım adlı şarkının orijinal notası ile uyarlamasının
karşılaştırması.
Gelin Kızlar
Soralım

Annemize Orijinali

Eğitim Müziğine Uyarlanışı

Makam-Ton

Nihavent

Do Minör

Ses Genişliği

Re-La (On iki ses)

Si-Re (On ses)

İçerdiği altere sesler

5 koma si bemol (Kürdi), 5 Si bemol, mi bemol, la
koma mi bemol (Nim hisar), bemol, re bemol
4 koma fa diyez (Irak ve
eviç), 5 koma la bemol (Nim
şehnaz)

İçerdiği nota değerleri

4’lük, 8’lik, 16’lık, 32’lik

4’lük, 8’lik, 16’lık

Tablo 2’ye göre Gelin Kızlar Annemize Soralım adlı şarkının Nihavent makamındaki
dizisi, do minör tonuna aktarılmıştır. On iki sesten oluşan ses genişliği on sese indirilmiştir.
Otuz ikilik notalar azaltılmış, ağırlıklı olarak dörtlük ve sekizlik notalara yer verilmiştir.
Şarkıda nadiren on altılık notalar bulunmaktadır. Şarkının kolay öğrenilebilir, çalınıp
söylenebilir ve anlaşılabilir bir sadelikte olması gözetilmiştir.
Her iki eserin eğitim müziğine uyarlanmış hali 5. sınıf seviyesi bazında aşağıdaki
kazanımları;


Türk müziğinin makamsal yapısını fark eder.

Türk müziğinin temel dokusu göz önünde bulundurularak öğrencilerin rast ve hüseyni
makamlarına yönelik dinleti (türkü, şarkı, alıştırma vb.) çalışmaları yapılmalıdır.


Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.

Bu sınıf düzeyinde 3/4’lük ve 4/4’lük basit ölçüler ile birlik-ikilik nota ve birlik-ikilik sus
değerleri verilmelidir.


Farklı ritmik yapıdaki ezgileri seslendirir.

5/8’lik, 7/8’lik ve 9/8’lik aksak ölçüler/usuller kulaktan öğretme yöntemi ile verilmelidir.
6. Sınıf seviyesi bazında aşağıdaki kazanımları;


Yurdumuza ait başlıca müzik türlerini ayırt eder.

Türk halk müziği, Türk sanat müziği, dinî müzik, mehter müziği ve çok sesli Türk
müziklerinden seçkin örnekler öğrencilerin ses sınırlarına ve sınıf düzeyine uygun olarak
verilmelidir.



Yurdumuza ait müzik türlerinin kültürümüzün bir değeri ve zenginliği olduğunu fark
eder.
Farklı ritmik yapıdaki müzikleri seslendirir.
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Müzikler kulaktan öğretilmiş basit, bileşik ve aksak ölçülerle sınırlı olmalıdır..
7. Sınıf seviyesi bazında aşağıdaki kazanımları;


Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.

Ses değişim dönemi dikkate alınarak kalın la, kalın si, ince re, ince mi notaları; çoğaltma
noktası, tekrar işaretleri ve 7/8’lik aksak ölçü/usul verilmelidir.


Türk müziği kültürünü tanır.

Türk müziği kültürüne felsefesi ve eserleriyle katkıda bulunmuş şahsiyetler vurgulanmalıdır.
8. Sınıf seviyesi bazında aşağıdaki kazanımları karşılamaktadır:


Yurdumuza ait müzik türlerinden eserler seslendirir.

Türk halk müziği, Türk sanat müziği, dinî müzik, mehter müziği ve çok sesli Türk
müziklerinden seçkin örnekler öğrencilerin ses sınırlarına ve sınıf düzeyine uygun olarak
verilmelidir.
SONUÇ
Bu araştırmada Karagöz müziği olarak bilinen Bugün Hiç Bakmadın Yüzüme ve Gelin
Kızlar Annemize Soralım adlı şarkıları eğitim müziğine uyarlama çalışması yapılmıştır.
Şarkılar ezgi boyutunda sadeleştirilmiş, sözleri anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde ve
prozodi kurallarına uygun olarak günümüz Türkçesine uyarlanmıştır. Nota değerleri kolay
çalınıp söylenebilir olabilmesi için yeniden düzenlenmiştir. Otuz ikilik notalar azaltılarak,
ağırlıklı olarak dörtlük ve sekizlik notalara yer verilmiştir. Eserlerin bestelendikleri makamlar,
özleri zedelenmeden tampere sisteme uyarlanmıştır.
Uyarlamaların Milli Eğitim Bakanlığı Müzik Dersi Öğretim Programında yer alan
ilköğretim ikinci kademe kazanımlarını karşılar, destekler niteliktedir. Öğretim programında
yer alan;





Farklı ritmik yapıdaki ezgileri seslendirme,
Türk Müziği’nin yapısını fark etme,
Farklı ritmik yapıdaki (basit, bileşik, aksak) müzikleri seslendirme ve
Türk Müziği’nin makamsal bir yapıda olduğunu fark etme gibi kazanımların
gerçekleştirilmesinde bu uyarlamaların faydalı olacağı düşünülmektedir.

Sonuçlardan hareketle;





Karagöz müziğine eğitim müziği dağarında ve müzik dersi ders kitaplarında yer
verilmesi,
Genel eğitimde kullanılan çalgılara yönelik düzenlemelerin yapılması,
Şarkıların eşlikli olarak yeniden düzenlenesi ve bu eşliklerin midi kayıtlarının
hazırlanması,
Eserlerin, içerdiği türe göre oyun, makam, usul, çalgı ve bestecilerin öğretilmesinde
kullanılması önerilmektedir.
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Melez Düşünce Yöntemi ile Yapılan Sosyal İçerikli Afiş Tasarımları:
Greenpeace Örnekleri
Mehmet ÖZKARTAL* - Fatıma TOKGÖZ GÜN**
1. Giriş

İletişim, insanoğlunun var olduğu günden itibaren kendini değiştirmiş sürekli
güncellemiş olarak çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. İletişim biçimleri arasında
görsel, işitsel ve davranışsal iletişim modelleri mevcuttur. Bu modeller insanların yaşam
boyunca iletişim evreleri içerisinde gereksinim duydukları bilgiyi sözlü ve sözsüz olarak
aktarmalarını sağlamıştır. Zaman içerisinde insanlar, çevre şartları ve kültür gibi faktörler,
iletişim biçimlerini şekillendirip farklılaştırmıştır. Bu faktörler iletişim becerilerinin şekillenip
gelişmesinde önemli bir yere sahiptir (Yaban, 2012). Görsel iletişim serüveni mağara
duvarlarından başlayarak günümüze kadar oldukça değişik bir sürece sahiptir. Görsel iletişim,
görüntü aracılığı ile oluşturulmuş bilginin, sözcüklere gereksinim duyulmaksızın insanlar
arasındaki alışverişidir. Görsel iletişim dili, iletişimdeki sınırları ortadan kaldırdığı için evrensel
bir dil bütünlüğüne de sahiptir. Bu sebeple tarihte en çok rastlanan iletişim örneklerindendir.
Görmenin konuşmadan önce gelişmesi; görsel iletişimin temelini oluşturmaktadır.
Araştırmalarda Fransa’da yer alan Lascaux Mağarasındaki resimlerin İ.Ö. 15.000 yıllarına ait
olduğu ve mağarada yer alan çizimlerin sanatın ve görsel iletişimin ilk örnekleri olarak
karşımıza çıktığı belirtilmiştir.

Görsel 1: Fransa’da Lascaux Mağarasındaki Hayvan Figürleri
https://arkeofili.com/tarih-oncesi-donemden-11-magara-sanati/

Mağara dönemlerinden beri artan insan nüfusu değişimleri zorunlu hale getirmiştir. En
önemli değişimlerden birisi olan sanayi devrimi beraberinde hızlı üretimi ve bununla birlikte
hızlı tüketimi, hızlı tüketim ile de çevre sorunlarını getirmiştir. Tüketimin neden olduğu çevre
sorunlarına dikkat çekmek için tasarımın iyileştirici gücünden faydalanılmaktadır. Çevre ile
ilgili duyarlı olma konularında görsel iletişim tasarımı örneklerine oldukça sık rastlanmaktadır.
Görsel iletişim insanları hızlı bir şekilde bilgilendirdiği, topluluklara hızlı bir şekilde
ulaşabildiği için en sık tercih edilen iletişim unsurlarındandır. Küresel ısınmanın etkilerinin
daha fark edilir olduğu dünyada insanların sebep olduğu olumsuz çevre koşullarına dikkat
*
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çekmek ya da daha yaşanılır bir çevreyi gelecek nesillere bırakmak için tasarımcılar tarafından
ortaya çıkan görsel tasarım çalışmaları insanların dikkatlerini çekmektedir.
Tasarım dili güçlü bir yapıya sahip olduğundan toplumlar uygulayacakları yeni
kurallarda, insanlar üzerinde kullanacakları yeni yapılanmalarda görsel iletişimim tasarımından
faydalanmışlardır. Yapılan araştırmada çevreyi ve doğayı araştırma kapsamına almış bir
topluluk olan Greenpeace için 2018 yılında Lion’s Heart ajansın yapmış olduğu çalışmalar
incelenmiş ve çalışmalarda insanların doğaya nasıl zarar verdiğine dikkat çekmek için hangi
görsel iletişim örneklerinin melez düşünce yöntemi ile kullanıldığı betimleme yöntemi ile
açıklanmıştır.
2. Melez
Değiştikçe güçlenen, güçlendikçe değişimi beraberinde getiren görsel iletişim,
teknolojinin bünyesine dahil olması ile birlikte hızlı bir şekilde kitlelere yayılıp ortaya çıkan
yapıtlarla insanları etkisi altında bırakmıştır. Bünyesine kattığı melez teknik, tarihten beri
süregelen melez yöntem ve melez düşünce tarzı aynı zamanda söz konusu etkileşimin hızını
artırmakta ve varılmak istenen sonuca güçlü bir şekilde varmayı da beraberinde getirmektedir.
Kökleri yüzyıllar öncesine kadar uzanan melez kavramı mitolojik karakterlerde, teknoloji
alanında, sanatın her alanında, biyolojide ve edebiyat gibi birçok farklı alanda gerek teknik ve
düşünce bakımından gerekse yöntem bakımından iki ya da daha fazla şeyin birleşmesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Clarke melezi, “hibritin kökeni Latince’de hibrida olan, ama bazen
“mongrel” (melez bitki, köpek, insan ya da karışık soylu) olarak adlandırılan ve daha çok evcil
dişi domuz ile vahşi yabani domuzunun doğurduğu hayvanı ifade etmek için kullanılan bir
kelime olduğunu belirtmektedir” (Clarke, [19.08.2021]). Melez kavramı Türk Dil Kurumuna
göre; sıfat olarak “biyolojide değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki),
kırma, azma, hibrit, metis, değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse), ve katışık, karışık”
olarak tanımlanır (TDK, [09.08.2021]). “Bakhtin’in edebiyat alanı için tanımladığı melezleşme
kavramı küresel bilgi çağında pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Küreselleşme ile
birlikte yenilenen melezleşme kavramı, farklı kültürlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan
durumları tanımlarken aynı zamanda teknoloji, tasarım, sanat, edebiyat gibi dallardaki
etkileşimleri ve bu etkileşimler sonucu ortaya çıkan yeni türleri bir başlık altında toplamaya
yarayan bir kavram haline gelmiştir” (Baranseli, 2009: 16). Melez tasarımlara sanat alanında
göstergebilimin hizmet ettiği görülmektedir. Göstergebilim ve melez yöntem, düşünce ya da
tekniğin kullanılması ile ortaya çıkan melez çalışmalarda hedef kitlenin etkilenmesi ve istenilen
amaca hızlı bir şekilde ulaşılması da beraberinde gelmiştir. Dolayısı ile tasarımlarda kullanılan
görsellerin doğru şekilde kullanımı hatta tasarımlarda “Ne söylendiğinden daha çok nasıl
söylendiği” nin önemli olduğunu ifade eden Ambrose ve Haris (2012: 66) tasarımda melez
çalışmaların çok daha yaratıcı sonuçlar ortaya koyduğunu da vurgulamaktadır.
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Görsel 2: Ayak İzi Afiş Tasarımı
https://barisozcan.com/hibrit-dusunebiliyor-musunuz (18.09.2021).

Dünya haritasının ve insan ayak izinin birleştiği melez tasarımda, insanlığın yüzyıllardır
oradan oraya göçüp gittiği ve gittiği her noktada bir iz bıraktığından bahsedilmektedir.
İnsanlığın ortak memleketi olan Afrika’nın ayağı ve diğer kıtaların parmakları oluşturduğu
görülmektedir. Kıtalardan oluşan ayak dünyaya insanoğlunun bıraktığı bir iz olarak karşımıza
çıkmaktadır (Özcan, [18.09.2021]).
Görsel iletişim tasarım örnekleri içinde barındırdığı çeşitlilikten dolayı melez sanat
disiplinlerine gerçek örnekler oluşturmaktadır. Melez sanat çalışmaları bazen birden fazla
objenin karışımı, bazen birden fazla tekniğin karışımı, bazen de birden fazla düşüncenin
karışımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı tasarımda melezlik kavramını tek bir çatı
altında toplayamayız. Tasarımcının tasarımlarını oluştururken yaşadığı toplum, içinde
bulunduğu koşullar onun ilham kaynağını oluşturur. Bu sebeple aslında bir tasarımcının yaşam
alanı, bulunduğu ortamda ya da toplumda iyi bir gözlemci olması onun tasarımlarının beslenme
kaynağını oluşturmaktadır.
Görsel iletişim tasarımcısı büründüğü tasarımcı kimliğinin yanı sıra topluma karşı ciddi
sorumluluklara da sahiptir. Sosyal sorumluluklar çevreye karşı, insanlara karşı, hayvanlara
karşı olarak ya da toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenerek karşımıza çıkmaktadır. Topluma
faydası dokunabilecek her türlü tasarım görsel iletişim tasarımcısının sorumluluğu altındadır.
Sosyal medya ya da sosyal alanlarda yayınlanan, sergilenen afiş ve benzeri tasarım ürünleri
melez teknikler ile hem göz hem de kulak ile aynı anda etkileşime girerek insanların daha hızlı
dikkatini çekmekte ve daha çok kesime ulaşabilmektedir.
3. Afiş
TDK’ya göre afiş; “bir şeyi duyurmak için veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın
görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası” (TDK, 2021) olarak
tanımlanmıştır. Afiş, kullanım alanlarına göre değişkenlik göstermektedir. Afişler, ticari, sosyal
ve kültürel afişler olmak üzere üç ana başlık altında toplanmaktadırlar. Ticari afişler, reklam
amaçlı üretilirler ve bir ürünün tanıtımını yapmaktadırlar. Çok daha sanatsal olduğu düşünülen
kültürel afişler, sinema, tiyatro gibi etkinlikler için yapılmaktadır. Toplumsal sorunlara dikkat
çekmeye çalışan sosyal afişlerde ise insanları bilinçlendirme, söz konusu olay ya da durum ile
ilgili ikna etme çabası bulunmaktadır. “Sağlık, ulaşım, sivil savunma, trafik, çevre gibi
konularda eğitici ve uyarıcı nitelikteki afişlerin yanı sıra, politik bir düşünceyi ya da siyasi bir
partiyi tanıtan afişler, sosyal afişler gurubunda yer almaktadır” (Becer, 2019: 202).
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Görsel 3: Reklam Afişi Örneği
https://www.log.com.tr/zekice-hazirlanmis-15-kaliteli-reklam-afisi-galeri/ (01.10.2021)

Görsel 4: Reklam Afişi Örneği
Dosya:Deli Dumrul Güngör 1079 Dilmen oyun afiş.jpeg - Vikipedi (wikipedia.org) (01.10.2021)

Görsel 5: Sosyal Afiş Örneği
https://twitter.com/benboylereklami/status/279707702668701696
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Dünyada uzun zamandır gerçekleşen küresel değişim aynı zamanda doğa olaylarını,
yaban hayatını, insanların yaşam alanlarını da hızla etkilemiştir bazen yok etmiştir bazen de
yaşanılmaz kılmıştır. Greenpeace birçok ülkede sivil toplum kuruluşlarını çevresel sorunları
çözmek için oluşturmuştur. Greenpeace, ABD’de 1971 yılında yapılan nükleer silah testini
durdurmak için Alaska kıyılarında Amchitka adasına yelken açan küçük bir topluluk tarafından
kurulmuştur. Yolculuk esnasında kullanılan küçük balıkçı teknesine verilen “The Greenpeace”
adı aynı zamanda kuruluşun adıdır. Greenpeace doğal dünyayı yıkımdan koruma, gelecek
nesillere daha temiz, yeşil, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam alanı bırakmayı çalışmalarında
hedef edinmiştir. Günümüzde birçok insanın bildiği Greenpeace dünyayı kurtarmak için
çalışmalarını bütün ülkelerde ciddi bir şekilde sürdürmektedir. 2018 Temmuz ayında Peru’da
Lion’s Heart ajans tarafından Greenpeace için yapılan etkili çalışmalardan birisi de “The
Pollution Footprint” dir.

Görsel 6: Denizlerde oluşan kirlilik (2018)
https://www.adsoftheworld.com/media/print/greenpeace_the_pollution_footprint_3

“Deniz kirliliği, kimyasal, endüstriyel, tarımsal ve evsel atıkların denizlere dökülmesi
veya karışması ile yeryüzündeki su birikintilerinde oluşan çevre kirliliği türüdür. Denizlerin
kirlenmesi sonucunda istilacı türler yayılmaktadır. Deniz kirliliğinin kaynaklarının çoğu kara
kökenlidir. Kirlilik sıklıkla, tarımsal yüzeysel akış, rüzgârın savurduğu atık ve tozlar gibi yayılı
kirlilik kaynaklıdır. Su kirliliğinin bir çeşidi olan besin maddesi kirliliği, denizlere aşırı oranda
besin maddesi deşarjı ile oluşan kirliliklerdir. Su yüzeylerinin ötrofikasyonunun asıl sebebidir
ve azot ile fosfor gibi aşırı besin maddelerinin yosun üremesini artırması sonucunu doğurur”
(Wikipedia, 2014). Çalışmada yer alan iz, dünyadaki denizlere her gün sayısız atılan plastik
şişelerden oluşmaktadır. Çalışmada hem izin plastiklerden oluşması hem de deniz yüzeyinde
oluşması aynı zamanda melez düşünce yöntemi ile tasarıma bir katkı sağlamaktadır.
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Görsel 7: Orman Madenciliği ile yasa dışı ağaç kesimi (2018)
https://www.adsoftheworld.com/media/print/greenpeace_the_pollution_footprint_2

Orman madenciliği ile dünyanın her yerinde yasadışı ağaçların kesildiği haberleri
ülkemizde olduğu gibi dünyanın diğer ülkelerinde de görülmektedir. Çalışmada ormanda
kesilen ağaçların oluşturduğu boşluklardan oluşan bir iz oluşturularak tasarımda melez düşünce
oluşturulmuştur. Böylelikle hem ormanlarda yasadışı ağaç kesiminin dünyada ne kadar büyük
bir oran oluşturduğuna, insanoğlunun yasadışı ağaç keserek ne büyük bir yıkım oluşturduğuna,
ağaç kesiminin nasıl büyük bir tahribata yol açtığına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Tasarımcı
kullandığı renk, görsel ve slogan ile melez düşünce desteklenmiştir.

Görsel 8: Araçlardan çıkan gazların yarattığı hava kirliliği (2018)
https://www.adsoftheworld.com/media/print/greenpeace_the_pollution_footprint

Dünyada teknolojinin kullanım hızının artması ile birlikte ortaya çıkan bireysel araç
edinme ile birlikte hava kirliliğinin hızla artmasına dikkat çekmeye çalışan afiş tasarımında
hava kirliliğinden oluşan iz ile tasarımda melez düşünceye katkı sağlanmıştır.
Peru’da Greenpeace için Lion’s Heart ajansı tarafından tasarlanan afiş çalışmalarında,
insanların doğaya verdiği zararlara dikkat çekilmesi amaç edinilmiştir. Bu sebeple insanların
sebep olduğu yıkımlardan ortaya çıkan izler ile tasarımlar tamamlanmıştır. Tasarımlarda yer
alan “Is this the footprint we want to leave?” “Bırakmak istediğiniz iz bu mu?” sloganı ile yine
insanları düşünmeye teşvik eden tasarımlar oldukça etkileyicidirler. Dünya üzerinde yaşayan
her birey farkında olarak küçük gördüğü zararlı eylemler ile gelecek nesillere kalıtsal hasarlar
bırakabilmektedir. Bu sebeple kullanılan plastik ürünler yerine geri dönüştürülebilen ürünler
kullanarak, araçların egzoz gazları için önerilen filtreleri takarak ya da ormanlardaki izinsiz
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ağaç kesimini önleyerek gelecek nesillere çok daha güçlü nefes alabilen bir dünya bırakmak
elimizde. Greenpeace’in yaptığı çevresel kampanyalar ile toplumları kendi sorunları hakkında
bilinçlendirmesi oldukça önem taşımaktadır.
4. Sonuç
Görsel iletişim ortaya çıktığı günden beri insanların kendini ifade etme aracıdır. Güçlü
tasarımlar güçlü altyapı ile oluşmaktadır. Bir tasarımcı kendi tasarımlarını ortaya çıkartırken
aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarını da iyi belirlemeli ve onları en güçlü şekilde ifade eden
tasarımlar ortaya koymalıdır. Teknolojinin sunduğu olanaklar ile ortaya çıkan tasarımlar
melezleşerek çok daha güçlü, etkileyici ve kararlı gözükmektedirler. Bunun nedeni melez
düşünebilen tasarımcıların aynı zamanda melez yöntem ve tekniği yine tasarımlarda özgürce
kullanmasıdır. Ortaya çıkan tasarımlar melez yöntem ve teknikler ile dünyada hızla yayılabilir
ve insanları hızla etkisi altına alabilir. Dolayısı ile tasarımcıların özgür, sorumluluğunu bilen,
sorumluluk alabilen, güncel ve duygusal olmaları gerekmektedir. Birçok toplum kuruluşunun
yanı sıra Greenpeace örneklerinin de etkili bir görsel iletişim örneği olarak karşımıza çıkığı
ifade edilmiş ve melez düşünce, yöntem ve teknik olarak incelenmiştir. Çalışmalarda kullanılan
tekniklerin etkili bir dili ve yöntemi olduğu görülmektedir.
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Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının “Uzaktan Eğitim” ve
“Koronavirüs (Covid-19) Salgını” Olgularına Yönelik Metaforik Algıları
Ali Ertuğrul KÜPELİ14*- Hande BOLU SERT** - Asım TOPAKLI***

1. Giriş
İnsanlık tarihi sayfalarına pek çok salgın hastalık sürecini kaydetmiştir. 2019 yılı Aralık
ayından bu yana ilk önce Çin’in Wuhan kentinde başlayan, daha sonra da tüm dünyaya yayılan
yeni bir salgın ile mücadele içerisinde bulunmaktayız. Küreselleşen dünya, ulaşım şartlarının
kolaylığı, artan dünya nüfusu ve buna paralel olarak ülke ve şehirlerin kalabalıklaşması, ülkeler
ve kıtalar arası hareketin kolaylaşması ve artması gibi sebeplerden dolayı salgın eski
örneklerine göre çok daha hızlı ve geniş kitlelere yayılmıştır.
Özkoçak ve diğerleri (2020: 1186-1187) çalışmasında salgınların genel özelliklerini geniş
coğrafi alanlarda hızlı yayılımların görülmesi, mevsimlerden bağımsız olarak yayılması,
mutasyonlar sonucu yenilenen virüsler nedeniyle ortaya çıkması, ölümcül sonuçlar doğurması,
nüfus bağışıklığının çok zayıf olması hatta hiç olmaması, insanların yaşam tarzlarında değişim
ve dönüşümlere yol açmaları olarak sıralamıştır.
Salgınların genel özellikleri içinde yer alan insanların yaşam tarzlarındaki değişiklikler
ve dönüşümler eğitim sistemine de yansımış ve uzaktan eğitim salgın döneminin eğitim
anlamında vazgeçilmezi olmuştur. Uzaktan eğitim yoluyla salgının bulaşma riski ev ortamından
yürütülmesi nedeniyle ortadan kaldırılmış aynı zamanda eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği
sağlanmıştır. Elbette ki koronavirüs (covid-19) salgını ve salgın dolayısıyla örgün eğitimin
uzaktan eğitim şeklinde sürdürülmesi gerek öğrenciler, gerek veliler, gerekse eğitimciler adına
yeni, alışılması ve öğrenilmesi gereken bir durum olmuştur.
Uzaktan eğitim Gülnar (2008: 262) tarafından öğretici ile öğrencilerin aynı fiziksel
ortamda ya da aynı zaman dilimini paylaşmadıkları, teknolojik vasıtaların yardımı ile eğitimöğretim-öğrenim çalışmalarının belli bir program dahilinde sürdürülmesi şeklinde ifade
edilmiştir. Gülnar uzaktan eğitimin özelliklerini; uzaktan eğitim sistemlerinin bilgi
kaynaklarına erişmede ve öğrencilerini bu kaynaklara ulaştırılmasında etkin bir yöntem
izlemesi, eğitim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde idame ettirilmesinde teknolojiden en üst
seviyede yararlanması, uzaktan eğitim sürecinde öğrencinin ve öğreticinin zaman ve mekân
olarak bağımsız olması olarak sıralamıştır. Yurdakul (2010: 262) zaman ve mekan
bağımsızlığının yanı sıra uzaktaki bir merkezin öğretim süreçlerini tasarlaması, uygulaması,
değerlendirmesi ve geliştirmesi; uzakta öğrenenlerin ise kendine sunulan etkileşimsel ya da
etkileşimsel olmayan öğretim süreçlerinden bireysel özellikleri (öğrenme hızı, güdülenmişlik
düzeyi, genel yeteneği, öğrenme stratejileri, hedefleri vb.) ya da içinde bulunduğu koşulları
(çalışma, zaman, yer, sosyo-ekonomik durum vb.) elverdiği ölçüde yararlanması şeklinde ifade
etmiştir.
Pandemi sürecinde yürütülen uzaktan eğitime çok farklı bir bakış açısı ile “acil uzaktan
eğitim” tanımlaması yapıldığı görülmektedir. Sezgin (2021: 275) bu süreçteki ana hedefi
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aksayan eğitsel faaliyetlere acil olarak geçici çözümler oluşturabilmek, öğretici ve öğrenenleri
çeşitli çevrimiçi teknolojiler yardımıyla hızlı bir şekilde bir araya getirme refleksi olarak
tanımlamıştır. Covid-19 salgınının ülkemizde görülmeye başlaması ve ardından hızlı bir şekilde
yayılması ile alınan ani tedbirler içerisinde yer alan uzaktan eğitim salgının yayılmasını
önlemek amacıyla zorunluluktan ortaya çıkmış, çok fazla planlı ve programlı bir başlangıç
yapılamamış, eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi birinci hedef olmuştur. Eğitim kurumları,
öğrenciler, öğreticiler ve veliler bu sürece hazır değilken birden kendilerini bu sürecin
içerisinde bulmuşlardır.
Uzaktan eğitimin, bir başka deyişle acil uzaktan eğitimin ya da internet teknolojisi ile
birlikte “çevrimiçi” eğitimin zamandan ve mekândan bağımsız oluşu öğretmen, öğrenci ve
eğitimin sürdürülebilirliği için pandemi döneminde avantajlı bir durum olmuştur. Ancak bunun
yanında bir takım zorlukları da getirmiştir. Öncelikle araştırmanın yapıldığı süreçte salgının
yeni başlamış olması, insanlar üzerinde oluşturduğu korku ve kaygı gibi duygular, koronavirüs
ve uzaktan eğitim sürecine yönelik algıları etkilemiştir. Daha önce de belirtildiği gibi sürece
hazırlıksız yakalanma, teknik bir takım olanaksızlıklar, uzaktan eğitime yönelik tüm
paydaşların deneyimsizliği gibi faktörler de özellikle öğrencilerin bu süreç ile ilgili algılarını
şekillendirmiştir.
Birçok kavram ya da olgu için kullanılabileceği gibi gerek koronavirüs (covid-19) salgını,
gerekse salgın sonucu ortaya çıkan uzaktan eğitim sürecini öğrencilerin algıları boyutunda
incelemeye yönelik olarak daha somut bir tablo çizmek adına metaforlar kullanılabilir.
İnsanların birtakım olgulara yönelik oluşturduğu metaforlar ve bu metaforların incelenmesi, söz
konusu olgulara yönelik insanların algılarını ve değerlendirmelerini anlamak açısından son
derece önemlidir. Ulusal ve uluslararası literatürde metafor incelemelerine yönelik pek çok
çalışmaya ulaşmak mümkündür. Metaforların eğitim-öğretim surecinde aktif bir biçimde
kullanılmaya başlaması ile birlikte birçok yararın ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Metaforların
eğitim-öğretim süreci içerisinde kullanılması soyut, içinden çıkılması zor konu ve kavramları
daha pratik, işlevsel ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması bakımından faydalı olmaktadır
(Güneş ve Fırat, 2016: 177).
Metafor, çoğu insan için sıradan bir dilden ziyade şiirsel hayal gücünün kullanıldığı
olağanüstü bir söz söyleme sanatıdır (Lakoff ve Johnson, 1980: 453). Türk Dil Kurumu, metafor
sözcüğünü herhangi bir kelimeyi ya da kavramı var olan anlamı dışında başkaca anlamları
çağrıştıracak şekilde kullanma olarak açıklamaktadır (TDK, 2011). Metafor kelimesi, Yunanca
da “Metaphrein” ya da “Metafora” köklerinden gelmekte olup, meta kökü değiştirmek, pherein
ise taşımak anlamına gelmektedir (Levine, 2005: 172). Metafor pek çok Avrupa dilinde mecazi
bir anlamı karşılarken, Türk dilinde ise benzetme anlamı karşılamaktadır (Soysal ve Afacan,
2012: 288). Son zamanlarda metafor kullanımları daha çok bireylerin soyut anlam içerikli,
komplike veya kuramsal bir kavramı anlamlandırmak ve izah edebilmek maksadı ile etki gücü
yüksek bir zihinsel araç̧ olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda görsel sanatlar öğretmeni
adaylarının, uzaktan eğitim ve covid-19 salgını kavramlarına ilişkin metafor algılarını ortaya
koyan herhangi bir araştırmaya literatür taramasında rastlanmamıştır. Bu amaç doğrultusunda
araştırma görsel sanatlar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim ve koronavirüs (covid-19)
salgını kavramlarına ilişkin bakış açılarını ortaya koymak için uygulanmıştır. Bunu yanında
metaforlar, bireylerin sübjektif olarak kendilerini ve yaşamış olduğu çevreyi algılama
biçimlerini ortaya koymaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan sanat eğitimi alan
öğrencilerin diğer öğrenci tiplerine nazaran hayal gücü yüksek ve çok yönlü düşünebilme
yetilerinin iyi olması göz önüne alındığında metaforlar ile geliştirmeleri istenen olgulara ilişkin
farklı şekillerde kendilerini ifade edebilmelerinin mümkün olduğu söylenebilir.
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1.1. Araştırmanın Amacı
İlgili alanyazın incelendiğinde uzaktan eğitim alan öğrenciler ve öğretmen adaylarının
Koronavirüs (covid-19) salgını ve uzaktan eğitime yönelik metaforik algılarını anlamaya
yönelik çalışmalar olduğu, bununla beraber görsel sanatlar öğretmeni adayı öğrencilerini
kapsayan bir araştırma yapılmadığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı görsel
sanatlar öğretmeni adayı öğrencilerin Koronavirüs (covid-19) salgını ve uzaktan eğitim
kapsamındaki deneyimlerini metaforik imge ve algılarla incelemektir. Bu bağlamda aşağıdaki
araştırma sorularına yanıtlar aranmıştır:
1. Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının “koronavirüs (covid-19) salgını” olgusuna
yükledikleri olumlu ve olumsuz metaforlar nelerdir?
2. Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının “uzaktan eğitim” olgusuna yükledikleri olumlu
ve olumsuz metaforlar nelerdir?
2. Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve verilerin analizi
konularında açıklamalara yer verilmiştir.
2.1. Araştırma Modeli
Görsel sanatlar öğretmeni adayı öğrencilerin koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan
eğitime ilişkin metaforik algılarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma nitel araştırma modelleri
arasında yer alan olgubilim / fenomenoloji deseni kullanılarak yürütülmüştür. Nitel araştırma
“gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı,
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik
nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 39).
Nitel araştırma desenleri içinde yer alan fenomenoloji ya da diğer bir deyişle olgubilim
çalışmaları “hem odaklanılan olgunun tanımı ve boyutları hem de katılımcıların bu olgu ile
yaşadıkları, hissettikleri ve oluşturdukları anlamlar açısından derinlemesine veri sunmaktadır”
(Aydın, 2014: 291).
Olgular karşımıza olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi
farklı şekillerde çıkarlar. Bu karşılaşma durumu bahsi geçen olguları tam olarak anladığımız
anlamına gelmez. İnsanlara tamamen yabancı olmayan ancak tam olarak da anlaşılamayan
olguları araştırmaya yönelik çalışmalarda olgubilim uygun bir araştırmadır (Yıldırım ve
Şİmşek, 2011: 72). Patton (2014: 104)’a göre olgubilim yaklaşımlarının ortak noktası insanların
deneyimi nasıl anlamlandırdığını ve hem bireysel, hem de paylaşılan anlam olarak deneyimi
bilince nasıl dönüştürdüklerini keşfetme olarak ifade edilmiştir.
Yapılan araştırmada görsel sanatlar öğretmeni adaylarının “uzaktan eğitim” ve
“koronavirüs (covid-19)” olgularını yönelik deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarına
odaklanan metaforik bir çalışma yapılmıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Gazi
Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi
Anabilim Dalında öğrenim gören, toplam 245 öğrenciden meydana gelmektedir. Veri toplama
aracı olarak ise yapılandırılmış form 151 öğrenci tarafından cevaplanmış, fakat bunlardan
cevaplanmayan ve metafor kaynağı ya da mantıksal dayanağı olmadığı belirlenen 51’i
değerlendirilmeyerek araştırma toplamda 100 öğrenci ile yürütülmüştür. Değerlendirilen
formlar Ö1, Ö2, ..., Ö100 olarak isimlendirilmiş̧ ve doğrudan örneklendirmeler bu kodlarla
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birlikte sunulmuştur. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1, Tablo 2
ve Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler-Cinsiyet
Frekans (n)

Yüzde (%)

Kız
Erkek

72
28

72
28

Toplam

100

100

Demografik Bilgi
Cinsiyet

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler -Sınıf Düzeyi
Frekans (n)

Yüzde (%)

1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf

23
20
23
34

23
20
23
34

Toplam

100

100

Demografik Bilgi

Sınıf

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler -Yaş
Demografik Bilgi
Yaş

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
32
33
36
38
57
63
Toplam

Frekans (n)

Yüzde (%)

3
3
9
12
21
21
3
8
3
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

3
3
9
12
21
21
3
8
3
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

100

100

Çalışmaya katılan öğrencilerin 72’si (%72) kız, 28’ü (%28) erkek; 23’ü (%23) 1. Sınıf,
20’si (%20) 2. Sınıf, 23’ü (%23) 3. Sınıf ve 34’ü (%34) 4. Sınıf öğrencisidir. Ayrıca 3’ü (%3)
17 yaşında, 3’ü (%3) 18 yaşında, 9’u (%9) 19 yaşında, 12’si (%12) 20 yaşında, 21’i (%21) 21
yaşında, 21’i (%21) 22 yaşında, 3’ü (%3) 23 yaşında, 8’i (%8) 24 yaşında, 3’ü (%3) 25 yaşında,
4’ü (%4) 26 yaşında, 2’si (%2) 27 yaşında, 2’si (%2) 29 yaşında ve diğerleri her biri %1 olmak
kaydı ile sırasıyla 30, 32, 33, 36, 38, 57 ve 63 yaşındadır.
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2.3. Veri Toplama Araçları
Veriler internet üzerinden doldurulabilen “uzaktan eğitim” ve “koronavirüs (covid-19)
salgını” kavramlarına yönelik “metaforik algı formu” ile elde edilmiştir. Formda ilk olarak
metafor kavramı ile ilgili kısa bir tanım ve farklı kavramların metaforlarına ait örnek cümleler
verilmiş̧, ardından “Uzaktan eğitim..... gibidir; çünkü....... ” ve “Koronavirüs (covid-19)
salgını...... gibidir; çünkü......... ” ibareleri kullanılmıştır.
Koronavirüs (covid19) salgını ve uzaktan eğitim kavramlarına ait metaforları belirlerken
“gibi” kavramı metaforun konusu ile metaforun kaynağı arasındaki bağı daha net bir şekilde
gösterdiği için kullanılmaktadır. “Çünkü” kavramı da öğrencilerin kendi metaforları için bir
gerekçe sunmalarını sağlamaktadır (Saban, 2009: 285). Bu araştırmada da “gibi” kelimesinden
önce bir kavram kullanmaları, “çünkü” ifadesinden sonra ise kullanmış oldukları metaforu
açıklamalı bir şekilde yazmaları istenmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında elde edilen veriler için içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi
birbirine benzeyen verilerin, belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmesi ve
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenerek, yorumlanmasıdır Yıldırım ve Şimşek,
2011: 227).
Çepni (2014, s.186), içerik analizi “verilerin kodlanması”, “kategorilerin ve daha sonra
da temaların bulunması”, “verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması”
ve son olarak da “bulguların yorumlanması” aşamaları ile gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. Bu
aşamalar ışığında öncelikle “Uzaktan eğitim” ve “koronavirüs (covid-19)” kavramlarına
yönelik olarak metafor niteliğinde üretilen ve gerekçesi belirtilen tüm metaforlar araştırma
kapsamına alınarak numaralandırılmıştır. Üretilen metaforlar ve gerekçeleri değerlendirilerek
her iki kavram için ayrı ayrı “olumlu” ve “olumsuz” olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.
Olumsuz kategorideki metaforlar kendi içlerinde birlik ve bütünlük sağlayacak şekilde temalara
ayrılmış ve metaforlar bu temalar altında toplanmıştır. Kategoriler, temalar ve metaforlar
tablolaştırılarak yüzde olarak büyükten küçüğe sıralanmış, elde edilen bulgular yorumlanmıştır.
3. Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde, görsel sanatlar öğretmen adaylarının, uzaktan eğitim ve koronavirüs (covid19) salgını kavramlarına yönelik geliştirdikleri metaforlarla ilgili olarak elde edilen bulgular
tablolar halinde gösterilerek araştırma sorularına göre alt başlıklar halinde analiz edilerek
yorumlanmıştır.
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3.1. Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının “Uzaktan Eğitim” Olgusuna Yönelik
Geliştirdikleri Metaforlara İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Tablo 4. Katılımcıların “Uzaktan Eğitim” kavramına ilişkin geliştirdikleri geçerli metaforlar, temalar ve
kategoriler
Kategoriler

Temalar

Metoforlar % / f

Toplam % / f

Olumlu

Eğitsel

Hedef (1), Kitap (1), Kurtarıcı (1), Sessiz yürüyüş
(1), Sünger (1), Telefon Jokeri (1), Yol (1), Zincir
(1), Labirent (1)

9

Yarar Sağlama

Ağrı kesici (1), Fırsat (1), Fonksiyonellik (1), İlaç
(1), Kendini keşfetmek (1), Nimet (1), Sağlık (1),
Tasarruf (1), Telafi (1)

9

Erişilebilirlik

Avantaj (1), Hayat (1), Kelebek (1), Konfor (1),
Rehber (1)

5

Yenilik

Olumsuz

Bisiklet (1), Farklı bir tat (1), Gelecek (1), Gelişim 5
(1), Yenilik (1)

Etkileşim

İletişim (1), Sosyalleşmek (2)

3

Verimlilik

Disiplinsizlik (1), Davul (2), Havagazı (1), Hazır
Mantı (1), Kişisel Gelişim Kitapları (1), Kitap (1),
Koşu Bandı (2), Meyvesiz Ağaç (1), Uçan Halı (1),
Umut Etmek (1), Uzun Paragraflar (1), Üvey Anne
(1)

14

Mecburiyet

Brokoli (1), Hapishane (1), Hasret (2), Kafes (1),
Suni Sancı (1), Tatsız Bir Yemek (1), İmitasyon (1),
Küçük Araba Oyuncağı (1), Masal (1), Mecburiyet
(2), Sınırlılık (1), Zorunluluk (1)

14

Güçlük

Bilgisayar Oyunu (1), Çıkmaz Yol (1), Çöp (1), Dağ
(2), Dert (1), Dolaşmış İp Yumakları (1), Kaktüs (1),
Karın Ağrısı (1), Kumanda (1), Nehir (1), Zorluk (2)

13

Eğitsel

Basit Öğrenme (1), Bitmiş Kalem (1), Neşter Yarası
(1), Rahatlık (1), Self Servis (1), Silgili Kalem (1),
Solmuş Çiçek (1)

7

Etkileşim

Gölge (1), Miyop Gözlüğü (1), Samimiyetsizlik (1),
Sonbahar (1), Sosyal Mesafe (1)

5

Belirsizlik

Ispanak (1), Sürpriz Kutusu (1), Ruh (1), Rüya (1),
Simülasyon (1)

5

Haz Alma

Oyuncak (1), Sıcak Su (1), Tatsız Sakız (1)

3

Ulaşılamayan (1), Ulaşamamak (1), Yıldızlar (1)

3

Dolunay (1), Dövüş Sanatları (1), Elektrik (1)

3

Kandırmaca (1), Sahtekarlık (1)

2

Erişilebilirlik
Deneyim
Güven

Toplam % / f: 100
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Öğrencilerin uzaktan eğitim kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlar olumlu ve
olumsuz olmak üzere iki kategoride incelenmiştir. Öğrencilerin %31’i olumlu, %69’u olumsuz
metaforlar geliştirmiştir.
Olumlu kategorideki metaforlar “eğitsel”, “yarar sağlama”, “erişilebilirlik”, “yenilik” ve
“etkileşim” temaları altında gruplandırılmıştır. Metaforların en yüksek oranla %9’u “eğitsel”
ve “yarar sağlama” teması altında toplanmıştır.
“Eğitsel” teması altında öğrenciler “hedef”, “kitap”, “kurtarıcı”, “sessiz yürüyüş”,
“sünger”, “telefon jokeri”, “yol”, “zincir” ve “labirent” metaforlarını geliştirmiştir. Öğrenciler
geliştirdikleri bu metaforlar ile eğitim sürecine yönelik görüşlerini ifade etmişler; planlı ve
programlı olması gerektiğini, en iyi şekilde yararlanabilmek için öğrencinin de özverili olması
gerektiğini, öğrenci- öğretmen ilişkisinin ve eğitimin devamlılığını sağladığını, daha dingin ve
sakin bir ortam sağladığını, uyumlu ve birbiri ile ilişkili süreçler içerdiğini, kimi zaman zorlasa
bile keyifli olduğunu ifade etmişlerdir.
“Uzaktan eğitim TV programlarındaki telefon jokeri gibidir çünkü ikisinde de dar bir
zamanda en can alıcı bilgiyi veya bilgileri öğrenmeye çalışırsın.” (Ö 18)
“Yarar sağlama” teması altında “ağrı kesici”, “fırsat”, “fonksiyonellik”, “ilaç”, “kendini
keşfetmek”, “nimet”, “sağlık”, “tasarruf”, “telafi” metaforlarına ulaşılmıştır. Bu temada
öğrenciler uzaktan eğitim sürecinin bulunulan zor şartlar içerisinde eğitimin sürdürülebilmesi
için bir alternatif olduğunu, öğrenci açısından eğitimin sürdürülebilirliği yönünde
değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu, zaman ve mekân açısından hem öğrenciye hem
de eğiticiye kolaylıklar sunduğunu, öğrencilerin kendilerine zaman ayırma şansı bulduklarını,
sağlık açısından önemli olduğunu belirtmişlerdir.
“Uzaktan eğitim telafi gibidir çünkü yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı zamanlarda
eğitim sürecindeki zorunlu boşluğu doldurmaya çalışır.” (Ö 34)
Olumlu kategori içerisinde %5 oranla “erişilebilirlik” ve “yenilik” temaları ikinci sırada
yer almaktadır. Erişilebilirlik teması altında tespit edilen metaforlar “avantaj”, “hayat”,
“kelebek”, “konfor”, “rehber” şeklindedir. Bu metaforlar incelendiğinde öğrencilerin mekâna
bağlı kalmadan birden çok derse erişebildiklerini, içinde eğitime yönelik her şey barındırdığını,
güvenli bir süreç sağladığını ifade ettikleri tespit edilmiştir.
“Uzaktan eğitim konfor gibidir çünkü güvenli koşullar altında kolaylık sürdürülebilir.”
(Ö 80)
“Yenilik” teması incelendiğinde “bisiklet”, “farklı bir tat”, “gelecek”, “gelişim” ve
“yenilik” metaforlarına ulaşılmıştır. Bu metaforlar ile öğrencilerin uzaktan eğitimin başlarda
heyecanlı ve alışılmışın dışında bir süreç olarak gördükleri, teknolojik gelişmelerin zemin
hazırladığını ve bu eğitim modelinin gelecekte daha da çok kullanılabileceğini düşündükleri
söylenebilir.
“Uzaktan eğitim farklı bir tat gibidir çünkü daha önceden deneyimlemiş olmadığın için
ağızda bilinmedik bir his bırakır” (Ö 84)
Olumlu kategoride son olarak tespit edilen tema %3 oranla “etkileşim” teması olmuştur.
Bu tema altında “iletişim” ve “sosyalleşmek” metaforlarına ulaşılmıştır. Öğrenciler bu
metaforlar ile pandemi sürecinde arkadaşları ve öğretim üyeleri ile sosyalleşmeye devam
ettiklerini, yüzlerini görüp seslerini duyarak iletişim kurabildiklerini ve fikir paylaşımlarında
bulunabildiklerini belirtmişlerdir.
Olumsuz kategorideki metaforlar “verimlilik”, “mecburiyet”, “güçlük”, “eğitsel”,
“etkileşim”, “belirsizlik”, “haz alma”, “erişilebilirlik”, “deneyim” ve “güven” temaları altında
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gruplandırılmıştır. Olumsuz metaforların %14’ü “verimlilik” ve “mecburiyet” temaları altında
toplanmıştır. Verimlilik teması altında “disiplinsizlik”, “davul”, “havagazı”, “hazır mantı”,
“kişisel gelişim kitapları”, “kitap”, “koşu bandı”, “meyvesiz ağaç”, “uçan halı”, “umut etmek”,
“uzun paragraflar” ve “üvey anne” metaforlarına ulaşılmıştır. Bu metaforlarla öğrenciler
uzaktan eğitimde yeterince disiplin sağlanamadığını; uzaktan eğitimin içeriğinin yeterince
doldurulamadığını, elle tutulur bir nitelikte olmayıp, yeterince fayda ve ilerleme sağlamadığını;
gerçek hayatla ilgisinin olmadığını, kalıcı olmadığını ve örgün eğitimin hissini vermediğini;
uzaktan eğitime yeterince zaman ayırılamadığında verim alınamayacağını vurgulamışlardır.
“Uzaktan eğitim koşu bandı gibidir çünkü sürekli koşarsın ama ulaşabildiğin bir yer var
mıdır anlayamazsın” (Ö 2)
“Mecburiyet” teması altında ulaşılabilen metaforlar “brokoli”, “hapishane”, “hasret”,
“kafes”, “suni sancı”, “tatsız bir yemek”, “imitasyon”, “küçük araba oyuncağı”, “masal”,
“mecburiyet”, “sınırlılık” ve “zorunluluk” tur. Bu metaforların içinde öğrencilerin uzaktan
eğitimi sevmedikleri halde devam etmek durumunda olduklarını, kendilerini çıkmazda
hissettiklerini, okula özlem duyduklarını, mecburiyet hissi yarattığını, örgün eğitimden uzak
kaldıkları için bu durumu kabullenmek durumunda kaldıklarını düşündüklerini söylemek
mümkündür.
“Uzaktan eğitim tatsız bir yemek gibidir çünkü sadece aç kalmamak için yersin.” (Ö 52)
“Güçlük” teması %13 oranla olumsuz kategoride yer alan bir diğer temadır. Bu tema
içerisinde “bilgisayar oyunu”, “çıkmaz yol”, “çöp”, “dağ”, “dert”, “dolaşmış ip yumakları”,
“kaktüs”, “karın ağrısı”, “kumanda”, “nehir” ve “zorluk” metaforlarına ulaşılmıştır.
Öğrencilerin geliştirdikleri bu metaforlar ile uzaktan eğitimi mücadele edilmesi gereken zorlu,
karmaşık ve büyük oranda da olumlu bir sonucu olmayan bir süreç olarak gördükleri
anlaşılmaktadır.
“Uzaktan eğitim dolaşmış ip yumakları gibidir çünkü çözmeye çalıştıkça daha da
dolaşır.” (Ö 86)
“Eğitsel” tema %7 oranla metaforlar üretilen temalardan biri olmuştur. “Basit öğrenme”,
“bitmiş kalem”, “neşter yarası”, “rahatlık”, “self servis”, “silgili kalem” ve “solmuş çiçek”
metaforları bu tema içerisinde yer almaktadır. Bu tema içerisinde öğrenciler uzaktan eğitimin
örgün eğitimin atmosferini yansıtmadığını, öğrenilenlerin kalıcılığına inanmadıklarını, kimi
derslerde gösterdikleri gayreti kimi derslerde gösteremediklerini, bu süreç geçtiğinde bile
mutlaka üzerlerinde eğitsel anlamda izlerinin kalacağını ve uzaktan eğitim sürecini daha çok
kendi çabaları ile geçirdiklerini ifade etmişlerdir.
“Uzaktan eğitim neşter yarası gibidir çünkü yara iyileşir ama izi kalır.” (Ö 22)
“Etkileşim” ve “belirsizlik” temaları %5 oranla olumsuz kategoride yer almaktadır.
“Etkileşim” teması altında “gölge”, “miyop gözlüğü”, “samimiyetsizlik”, “sonbahar” ve
“sosyal mesafe” metaforları yer almaktadır. Öğrencilerin kullandıkları bu metaforlardan
uzaktan eğitim sürecinin etkileşimi engellediğini, ders süreçlerinde insanların birbirinden uzak
olduğunu, yüzeysel ve samimiyetsiz bir atmosfer içerisinde geçtiğini düşündükleri söylenebilir.
“Uzaktan eğitim sonbahar gibidir çünkü aynı ağacın dallarından düşen farklı yapraklar
, düştükleri yerde her ne kadar beraber görünse de aslında tek başlarına ve birbirlerinden
habersizdirler.'' (Ö 66)
“Belirsizlik” teması altında ise “ıspanak”, “sürpriz kutusu”, “ruh”, “rüya” ve
“simülasyon” metaforları bulunmaktadır. Tema altındaki metaforlar değerlendirildiğinde
öğrencilerin uzaktan eğitim konusunda tam olarak duygu ve düşüncelerini tespit edemedikleri,
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sürecin onlara tam olarak ne vereceğini bilemedikleri, elle tutulur bir süreç olmaktan çok bazı
şeylerin belirsizlik içerisinde kaldığını düşündükleri tespit edilmiştir.
“Uzaktan eğitim süpriz kutusu gibidir çünkü içinden ne çıkacağını bilemez, çıkacak şeyin
hoşunuza gidip gitmeyeceğini kestiremezsiniz.” (Ö 98)
Metaforların %3’ü “haz alma”, “erişilebilirlik” ve “deneyim” temaları altında
gruplanmıştır. “Haz alma” teması altında “oyuncak”, “sıcak su”, “tatsız sakız” metaforları
bulunmaktadır. Öğrenciler bu tema altında geliştirdikleri metaforlar ile uzak eğitim süreci
içerisinde sıkıldıklarını, zevk almadıklarını ifade etmişlerdir.
“Uzaktan eğitim tatsız sakız gibidir çünkü tadı olmayan sakızın tutulmayacağı gibi eğitim
hocasız ve sınıfsız olmaz.” (Ö 38)
“Erişilebilirlik” teması içerisinde “ulaşılamayan”, “ulaşamamak” ve “yıldızlar”
metaforları değerlendirilmiştir. Bu tema altında öğrencilerin uzaktan eğitim süreci içerisinde
örgün eğitime ve onun olanaklarına ulaşamadıklarını, teknik bir takım olanaksızlıkların uzaktan
eğitim sürecine erişilebilirliği zorlaştırdığını vurguladıkları görülmektedir.
“Uzaktan eğitim yıldızlar gibidir çünkü gece olmazsa yıldızlar görünmez, internetin
olmazsa dersi dinleyemezsin.” (Ö 89)
“Deneyim” teması altında ise “dolunay”, “dövüş sanatları” ve “elektrik” metaforlarına
ulaşılmıştır. Bu metaforlar ile öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde örgün eğitimin yokluğunu
deneyimleyerek kıymetini anladıkları, uzaktan eğitim sürecinin verimliliği için tecrübe ve
deneyimin gerekli olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır.
“Uzaktan eğitim dövüş sanatları gibidir çünkü herkes teoride kullanabilir ama işe
yaraması için tecrübe ve alışkanlık gerekir. Aynı zamanda o tecrübeyi kullanacak uygun
ortam.” (Ö 75)
Olumsuz kategorideki son tema %2 oranla “Güven” temasıdır. Bu temaya ait metaforlar
ise “kandırmaca” ve “sahtekarlık” tır. Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlardan özellikle
uzaktan eğitim sürecinin ölçme ve değerlendirme konusunda güvensiz olduğunu ifade ettikleri
söylenebilir.
“Uzaktan eğitim kandırmaca gibidir çünkü herkesin kendi vicdanına bırakılmıştır.
Ödevler, sınavlar olsa bile bir başkasına yaptırılmadığını kimse garantileyemez. Gerçekten
emek verenlerle krizi fırsata çeviren insanları ayrıştırmak olanıksızlaşmıştır. Haksızlığın
olacağına inandığım bir eğitim dönemi olmuştur.” (Ö 27)
Görüldüğü gibi uzaktan eğitim sürecine yönelik geliştirilen metaforların çoğu olumsuz yönde
olmuştur. Sürecin verimliliği, güçlüğü, sürece duyulan güven, etkileşimsizlik gibi kavramlar üzerinden
eleştirel bir bakış açısı ile metaforlar geliştirilmiştir.

3.2. Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının “Koronavirüs (covid-19) salgını” Olgusuna
Yönelik Geliştirdikleri Metaforlara İlişkin Bulgular ve Yorumlar
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Tablo 5. Katılımcıların “Koronavirüs (covid-19) salgını” kavramına ilişkin geliştirdikleri geçerli metaforlar,
temalar ve kategoriler
Kategoriler

Temalar

Metoforlar % / f

Toplam % / f

Olumlu

Eğitsel

Ders (2), Fırsat (1), Öğretmen (1), Pencere (1),
Yaşam (1)

6

Beklenmedik

Eşitlik (1)

1

Duygusal

Derinlere Yolculuk (1)

1

Güçlük

Ağaç kurdu (1), Acı biber (1), Balon (1), Bataklık
(2), Bilgisayar oyunu (1), Dipsiz kuyu (1),
Direnmek (1), Engelli Koşu (1), Gardiyan (1),
Kâbus (3), Kanser (1), Karabasan (1), Karanlık (1),
Mesafe (1), Parazit (1), Saplantı (1), Sınav (1),
Talihsizlik (1), Tartışmak (1), Tehdit (1), Yıkım (1)

24

Risk

Aşk (1), Ateş (1), Bumerang (1), Çamur (1), Çığ
(2), Karadelik (1), Kene (3), Korku (1), Kötü
yemek (1), Nükleer bomba (2), Orman yangını (1),
Oyun (1), Saat (1), Saklambaç (1), Sigara (1),
Tuzak (1), Uyarı (1), Mıknatıs (1)

22

Yayılma

İnternet (1), Kötü Koku (1), Kötü Talih (1),
Moğollar (1), Musibet (1), Otobüs (1), Örümcek
ağı (1), Patlamış mısır (1), Sakız (2), Tarihi olay
(1), Dedikodu (4), Desen (1), Duygusuz insan (1),
Grip (1)

18

Mecburiyet

Hapis (4), Meditasyon (1), Sıkışmak (1), Sivrilik
(1), Tabut (1), Yelkenli (1)

9

Belirsizlik

Davetsiz misafir (2), Başlangıç (2), Belirsizlik (1),
Bilinmeyen (1), Diş Dolgusu (1)

7

Duygusal

Depresyon (1), Duygular (2), İç hesaplaşması (1),
Kalp kırıklığı (1), Kara Bulut (1), Mide Bulantısı
(1)

7

Eğitsel

Kötü polis (1), Nasihat (1), Roman (1), Savaş (2)

5

Olumsuz

Toplam % / f: 100

Öğrencilerin koronavirüs (covid-19) salgını kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlar
olumlu ve olumsuz olmak üzere iki kategoride incelenmiştir. Öğrencilerin %8’i olumlu, %92’si
olumsuz metaforlar geliştirmiştir. Koronavirüs salgınının olumsuz yönde algılanması ve büyük
çoğunlukla bu yönde metaforlar içermesi son derece doğaldır. Buna rağmen olumlu yönde
değerlendirilecek metaforlar içermesi de incelemeye değerdir.
Olumlu kategorideki metaforlar “eğitsel”, “beklenmedik” ve “duygusal” temaları altında
gruplandırılmıştır. %6’lık oranla “Eğitsel” temadaki yer alan metaforlar “ders”, “fırsat”,
“öğretmen”, “pencere” ve “yaşam” dır. Öğrenciler salgının insanlığa temizlik, mesafe, dikkat,
sabır, sorumluluk ve kendine zaman ayırma konusunda öğretici olduğunu; zamanı farklı şekilde
kullanma ve farklı şeyler deneme fırsatı sunduğunu; bu süreçte sevdiklerinin, yaşamın ve her
şeyin değerini anladıklarını ifade etmişlerdir.
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“Koronavirüs (covid-19) salgını öğretmen gibidir çünkü bize sabrı ve sorumluluklarımızı
öğretmiş, kendimize vakit ayırıp kaliteli vakit geçirmenizi sağlamıştır.” (Ö 78)
“Beklenmedik” ve “duygusal” temaları %1’lik oranlar olumlu kategoride yer almaktadır.
“Beklenmedik” teması içerisinde yer alan “eşitlik” metaforu ile öğrenci salgın sürecinde
beklenmedik bir şekilde salgın karşısında tüm insanlığın eşitlendiğini vurgulamıştır.
“Duygusal” teması içerisinde yer alan “derinlere yolculuk” teması ile öğrenci salgın sürecinde
duygusal anlamda kendini daha iyi tanıdığını ifade etmiştir.
“Koronavirüs (covid-19) salgını eşitlik gibidir çünkü fakir, zengin demeden genç-yaşlı
demeden bütün insanları eşit hale getirmiştir.” (Ö 29)
Olumsuz kategorideki metaforlar “güçlük”, “risk”, “yayılma”, “mecburiyet”,
“belirsizlik”, “duygusal” ve “eğitsel” temaları altında gruplandırılmıştır. Bu kategoride en
yüksek oran %24 ile “güçlük” teması altında yer alan metaforlara aittir. Bu metaforlar “ağaç
kurdu”, “acı biber, “balon”, “bataklık”, “bilgisayar oyunu”, “dipsiz kuyu”, “direnmek”, “engelli
koşu”, “gardiyan”, “kâbus”, “kanser”, “karabasan”, “karanlık”, “mesafe”, “parazit”, “saplantı”,
“sınav”, “talihsizlik”, “tartışmak”, “tehdit” ve “yıkım” dır. Öğrenciler bu metaforlar ile
koronavirüs salgınını hayatlarını tehdit eden, kurtulması güç, uzun süre unutulmayacak, etkileri
devam edecek ve yeni sorunlara neden olacak bir süreç; dünyadaki yönetim sistemleri sebebiyle
büyük problemlere sebebiyet veren, sağlığı, eğitimi ekonomiyi kötü yönde etkileyen bir durum;
insanın doğayı tahribatı ve düzeni bozuşu karşısında bir sonuç; salgının ortaya koyduğu
güçlükleri aşmaya yönelik toplu bir mücadele gerektiren ve insanların yaşam rutinlerini,
iletişimi etkileyen bir olgu olarak ortaya koymuştur.
“Koronavirüs (covid-19) salgını bilgisayar oyunu gibidir çünkü etap geçtikçe başka
sorunlarla karşılaşıyorsun.” (Ö 80)
“Risk” %22’lik oranla metafor üretilen bir diğer tema olmuştur. Tema altında “aşk”,
“ateş”, “bumerang”, “çamur”, “çığ”, “karadelik”, “kene”, “korku”, “kötü yemek”, “nükleer
bomba”, “orman yangını”, “oyun”, “saat”, “saklambaç”, “sigara”, “tuzak”, “uyarı” ve
“mıknatıs” metaforları üretilmiştir. Metaforlar yorumlandığında özellikle sosyal mesafeye
dikkat edilmediği sürece ölüm riskinin daha fazla olacağı, bulaştığı insana zarar vereceği,
kolayca yayılıp tüm insanları tehdit ettiği, korku ve kaygı uyandıran bir süreç olduğu üzerinde
durulduğu görülmektedir.
“Koronavirüs (covid-19) salgını mıknatıs gibidir çünkü haddinden fazla yakınında
durursan seni kendine çeker.” (Ö 33)
“Yayılma” teması altında toplanan metaforlar tüm metaforların %18’ini oluşturmaktadır.
Bu metaforlar “internet”, “kötü koku”, “kötü talih”, “Moğollar”, “musibet”, “otobüs”,
“örümcek ağı”, “patlamış mısır”, “sakız”, “tarihi olay”, “dedikodu”, “desen”, “duygusuz insan”
ve “grip” tir. Bu tema altında geliştirilen metaforlar ile öğrenciler koronavirüsün çabuk
yayılması, hayatı tehdit etmesi ve tüm dünyaya yayılarak herkesin kâbusu haline gelmesi; kolay
yayılabileceğinin insanlar tarafından anlaşılması ve tedbirli davranılması gerekliliği; yayılma
ile birlikte ekonomi, sosyal ilişkiler ve insanları ilgilendiren birçok şeyin etkilendiği gibi
konular üzerinde durmuşlardır.
“Koronavirüs (covid-19) salgını sakız gibidir çünkü insanlığa bir yapıştı mı insanlık bir
daha zor kurtulur.” (Ö 44)
Metaforların %9’u “mecburiyet” teması altında gruplandırılmıştır. “Hapis”,
“meditasyon”, “sıkışmak”, “sivrilik”, “tabut” ve “yelkenli” metaforları bu grupta bulunan
metaforlardır. Öğrenciler bu tema altında salgının onları mecbur bıraktığı durumlar üzerinde
237

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

durmuşlardır. Yaşamlarının durması; kendi kendinlerine, yalnız kalma durumu; belli sınırlar
içine sıkışmış gibi hissetme öğrencilerin geliştirdikleri metaforlardan anlaşılabilmektedir.
“Koronavirüs (covid-19) salgını sıkışmak gibidir çünkü hareket edemiyoruz, sınırlarımız
belli ve dışına asla çıkamıyoruz.” (Ö 47)
“Belirsizlik” ve “duygusal” temaları %7’lik bir oranla olumsuz kategori içerisinde yer
almaktadır. “Belirsizlik” teması içinde “davetsiz misafir”, “başlangıç”, “belirsizlik”,
“bilinmeyen” ve “diş dolgusu”metaforları bulunmaktadır. Salgının öngörülemeyen bir şekilde
ortaya çıkışı ve insanları hazırlıksız, ne yapacaklarını bilmez bir şekilde yakalayışı, salgınla
birlikte değişen yaşam içinde ya da bundan sonra insanları nelerin beklediğinin bilinmezliği
geliştirilen metaforlar ile vurgulanmıştır.
“Koronavirüs (covid-19) salgını başlangıç gibidir çünkü salgından sonra bana göre
hiçbir şey eskisi olmayacak ve bu durum bir şeylerin başlangıcı.” (Ö 58)
“Duygusal” tema altında ise “depresyon”, “duygular”, “iç hesaplaşması”, “kalp
kırıklığı”, “kara bulut”, “mide bulantısı” bulunmaktadır. Öğrenciler geliştirdikleri metaforlar
ile bu süreci evlere kapanılan, sosyalleşmenin bittiği ve daha da kötüsü insanların sevdiklerini
yitirdikleri bir süreç olarak görmüşlerdir. Bu süreçte bilinmezlik ve hastalanma kaygısı
yaşamışlar, salgının sebebi olarak insanları görmüşler, yaşama sevinçlerini yitirmişlerdir.
“Koronavirüs (covid-19) salgını karabulut gibidir çünkü insanın yaşama sevincini
azaltır.” (Ö 94)
%5 oranla olumsuz kategorinin son teması da “Eğitsel” dir. Bu tema içerisinde “kötü
polis”, “nasihat”, “roman” ve “savaş” metaforları yer almaktadır. Öğrenciler geliştirdikleri
metaforlar ile bu sürece eğitsel bir anlam yüklemişlerdir. Salgın sürecinin kötü olmasına
rağmen insanlara birçok ders verdiği, elimizdeyken değerini bilmediğimiz birçok şeyin yokluğu
karşısında değerini anladığımızı, öğretilerinin yanı sıra ne zaman biteceğinin bilinememesi gibi
konularda duygu ve düşüncelerini ifade etmişlerdir.
“Koronavirüs (covid-19) salgını
roman
gibidir çünkü okudukça yeni olaylar
öğrenir, kişiler tanırsın ama vakit geçtikçe de acaba ne zaman bitecek diye düşünürsün.” (Ö
67)
Kısaca özetlemek gerekirse öğrencilerin koronavirüs (covid-19) salgınına yönelik olarak
geliştirdikleri metaforların büyük bir çoğunluğunun olumsuz olduğu görülmektedir. Bahsi
geçen kavramın salgın bir hastalık olması nedeniyle bu durum son derece normaldir. Metaforlar
özellikle sürecin güçlüğü, bilinmezliği; salgının insanların hayatını tehdit etmesi ve hızla tüm
dünyaya yayılması, insanların tüm hayatını ve yaşam standartlarını etkilemesi, bir takım
mecburiyetler içine hapsetmesi üzerinde odaklanmıştır.
4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
2019 yılında ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılarak geçen iki yılın
ardından hala devam eden koronavirüs (covid-19) salgını tüm insanların yaşam rutinlerini
etkilemiştir. Bu süreçten etkilenen önemli unsurlardan biri de hiç kuşkusuz ki eğitim sistemi
olmuştur. Bulaş riskini en aza indirgemek ve sosyal mesafeyi sağlamak adına uzun süre okullar
örgün eğitimi kesip uzaktan eğitime geçmişlerdir. Ülkemiz için uzaktan eğitim yeni bir kavram
olmamasına rağmen, eğitimin tüm basamaklarında topyekûn uzaktan eğitime geçiş gerek
kurumlar, gerek eğitimciler, gerek öğrenciler, gerekse veriler açısından yeni ve beklenmedik
bir durum olarak karşımıza çıkmıştır.
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Yapılan araştırma ile Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı lisans öğrencilerinin uzaktan eğitim ve koronavirüs
(covid-19) salgını kavramlarına ilişkin metaforik algılarını ortaya konmuştur. Araştırma
sonuçlarına göre; “uzaktan eğitim” kavramına yönelik 93 metafor ortaya çıkmış ve bu
metaforlar olumlu ve olumsuz olmak üzere 2 kategoriye ayrılmış. Olumlu metaforlar 5,
olumsuz metaforlar ise 10 tema altında toplanmıştır. “Uzaktan eğitim” kavramına ilişkin ortaya
konan metaforların %31’i olumlu yöndeyken, %69’u olumsuz olmuştur.
Konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik
olarak olumsuz algılarının daha fazla olduğu görülmektedir. Elbette bu durumun tersine çıkan
sonuçlar da bulunmaktadır. Örneğin Çivril ve arkadaşlarının (2018: 55) yaptıkları ve uzaktan
eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılarının tespit edilmesine yönelik araştırmada
metaforların çok yüksek oranda olumlu (%94.4), çok düşük oranda ise olumsuz (%5.6) olduğu
görülmüştür. Bu durum çalışmanın yapıldığı yükseköğretim kurumuna bağlı olabileceği
düşünülmüştür. Ayrıca araştırmanın sürdürüldüğü öğrenci grubunun pandemi öncesinde
eğitimlerini uzaktan eğitim yoluyla sürdüren bir grup olması da önemlidir.
Olumlu kategorideki metaforlar “eğitsel”, “yarar sağlama”, “erişilebilirlik”, “yenilik” ve
“etkileşim” temaları altında gruplandırılmıştır. Metaforların en yüksek oranla %9’u “eğitsel”
ve “yarar sağlama” teması altında toplandığı görülmektedir. Öğrenciler geliştirdikleri
metaforlar ile uzaktan eğitimin özellikle öğrenci- öğretmen ilişkisinin ve eğitimin devamlılığını
sağladığını, zaman ve mekân açısından hem öğrenciye hem de eğiticiye kolaylıklar sunduğunu
ifade etmişlerdir. Öğrencilerin üzerinde durduğu bir diğer nokta ise uzaktan eğitimin bireysel
çaba gerektirdiği olmuştur.
Alanyazın incelendiğinde yapılan birçok çalışmada buna benzer sonuçlara rastlamak
mümkündür. Bozkurt (2020: 9), araştırmasında uzaktan eğitim uygulamalarının eğitimin
devamlılığını sağlama rolünü üzerinde durmuştur. Yine yaptığı araştırmada Akpolat (2021:
510) öğrencilerin uzaktan eğitimin bireysel çaba gerektirdiğini düşündüklerini ifade etmiştir.
Olumlu kategori içerisinde bulunan “erişilebilirlik” ve “yenilik” temaları altında tespit
edilen metaforlar incelendiğinde öğrencilerin zaman ve mekân bağımsızlığı ile derslerine
ulaşabildiklerini ifade ettikleri görülmektedir. Bu sonuç yapılan diğer metaforik çalışmalarla da
uyumluluk göstermektedir. Ortaokul öğrencileri ile yapılan araştırmada öğrenciler, uzaktan
eğitim ile bilgiye kısa sürede ulaştıklarını, zaman ve yerden (mekandan) bağımsız olarak erişim
sağlayabildiklerini belirtmişlerdir (Akpolat, 2021: 506). Öğrencilerin uzaktan eğitimi
alışılmışın dışında bir süreç ve yenilik olarak görmüşlerdir.
Uzaktan eğitime dair olumlu metaforlar içerisinde yer alan “etkileşim” teması ile
öğrenciler pandemi sürecinde arkadaşları ve öğretim üyeleri ile iletişimlerini sürdürebildiklerini
belirtmişlerdir.
Uzaktan eğitime yönelik olumsuz kategorideki metaforlara bakıldığında “verimlilik”,
“mecburiyet”, “güçlük”, “eğitsel”, “etkileşim”, “belirsizlik”, “haz alma”, “erişilebilirlik”,
“deneyim” ve “güven” temaları altında gruplandığı görülmektedir. Olumsuz metaforların
%14’ü “verimlilik” ve “mecburiyet” temalarıdır. Öğrenciler uzaktan eğitimi disiplinsiz, içeriği
yeterince doldurulamayan, verimsiz, kalıcı olmayan bir nitelikte görmektedir. “Mecburiyet”
teması altında ise öğrenciler uzaktan eğitimi sevmedikleri halde devam etmek durumunda
olduklarını, okula özlem duydukları halde bu duruma kendilerini mecbur hissettiklerini
belirtmişlerdir.
Pandemi öncesinde öğretmen adaylarına yönelik olarak yapılan bir diğer metaforik
araştırmada uzaktan eğitime yönelik geliştirilen metaforlar ve örnek açıklamalar dikkate
alındığında birçoğunun olumsuz nitelik taşıdığı görülmektedir. Araştırmaya dahil olan
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öğretmen adayları genellikle uzaktan eğitim yoluyla işledikleri dersin hocasını yalnızca ekranda
görme fırsatı elde ettikleri için yeterince iletişim kuramadıklarını, hoca-öğrenci ilişkisi
hissedemediklerini, konulara odaklanamadıklarını, derslerin birbirinden kopuk olduğunu,
sıkıldıklarını ve yapılan araştırma ile paralel olarak derslerin genellikle verimsiz geçtiğini ifade
etmişlerdir (Kaleli Yılmaz ve Güven, 2015: 308). Yine aynı şekilde Akpolat (2021: 505)
çalışmasında öğrencilerin uzaktan eğitimin; kişisel özellikler, internet sorunları, ders süresi,
kontrol mekanizmasının yetersizliği gibi konular nedeni ile verimsiz olduğunu belirtmiştir.
Yükseköğretim öğrencilerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik algılarına yönelik
yapılan bir diğer araştırmada öğrenciler uzaktan eğitimin etkililiğinin yüz yüze eğitime göre
daha az olduğunu düşünmektedirler. Özellikle içeriğin kalitesi ve kalite güvencesi
sağlanmasına yönelik bir ihtiyacın ortaya çıkması dikkat çekici bulunmuştur (Aksoy ve ark.,
2021: 299).
Uzaktan eğitime yönelik olarak yapılan metafor incelemesi araştırmalarında sadece
öğrenciler değil, öğretmenlerde aynı görüşleri paylaşmaktadır. Kazu ve arkadaşlarının (2021:
706) yaptığı çalışmada araştırmaya katılan öğretmenlerin %37,2’si uzaktan eğitimin verimli
geçtiğini düşünürken, %62,8’i verimsiz geçtiğini düşünmektedir. Bu oran öğretmenler bazında
bakıldığında son derece dikkat çekicidir. Öğretmenler verimsizliğe gerekçe olarak öğrenci
katılımının azlığını, öğrencilerin motivasyon eksikliğini ve teknolojik alt yapı eksikliğini dile
getirmişlerdir.
Salgının ilk dönemlerini kapsayan araştırma sürecinde uzaktan eğitime yönelik birtakım
belirsizlikler; eğitim-öğretimde alışılmışın dışına çıkma; teknik birtakım olanaksızlıklar gerek
öğrencilerin gerek öğretim elemanlarının gerekse kurumların bu sürece hazırlıksız yakalanmış
olması gibi unsurların salgının ilk döneminde eğitim-öğretimin devamlılığı için başvurulan
uzaktan eğitim sürecini olumsuz yönde etkilediği ve öğrenciler tarafından olumsuz
algılanmasına neden olduğu söylenebilir.
Yine uzaktan eğitimin verimsizliğine vurgu yapan ve öğrenci, öğretmen ve velilerin
metaforik algılarının bu amaç doğrultusunda ortaya koyan bir araştırmada, katılımcıların
kullanmış oldukları metaforlardan uzaktan eğitimin verimli olmadığı, özellikle öğrencilerin yüz
yüze eğitim ortamının sağlamış olduğu sosyalleşmeden mahrum kaldığı, uzaktan eğitimin yüz
yüze eğitiminin bir ikamesi olduğu ancak yetersiz bir uygulama süreci olduğu ifade edilmiştir.
(Karakuş ve Karacaoğlu, 2021: 59).
Yapılan araştırmada uzaktan eğitimin “güçlük” teması altında zor ve karmaşık bir süreç
olduğunu, “eğitsel” tema altında örgün eğitimin atmosferini yansıtmadığını, öğrenilenlerin
kalıcılığına inanmadıklarını ve eğitsel anlamda olumsuz yansımaları olacağını, “etkileşim”
teması ile etkileşim olmadığı, samimiyetsiz bir süreci içerdiğini, “belirsizlik” teması içerisinde
ise uzaktan eğitim konusunda ta olarak ne hissettiklerini bilmediklerini, bu sürecin onlara tam
olarak ne vereceğini bilmediklerini ifade etmişlerdir.
Alanyazın incelendiğinde araştırmaya paralel bir takım sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan
araştırmalarda öğrenciler uzaktan eğitimin etkileşime olanak tanımadığını, etkin olarak derse
katılamadıklarını düşünmektedirler. (Akpolat, 2021: 506). Aksoy ve arkadaşlarının (2021: 300)
yürüttükleri araştırma sonucunda da etkileşime yönelik olarak benzer sonuçlar ortaya çıkmış ve
öğrenciler, uzaktan eğitimde etkileşimin de yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada,
uzaktan eğitim yoluyla öğrenme içeriğinin sunulmasında etkileşimi artırmaya yönelik öğretim
tasarımı yapılmasının önemi vurgulanmıştır. Bir diğer çalışmada da “etkileşim”
kategorilerindeki metaforların çoğunlukla olumsuz olduğu ve öğrencilerin uzaktan eğitimle
ilgili olarak olumsuz duygu ve düşüncelerin sahip olduğu belirtilmiş, uzaktan eğitimin karşılıklı
etkileşim konusunda eksik kaldığı ifade edilmiştir (Çokyaman ve Ünal, 2021: 1694).
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Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının “haz alma”, “erişilebilirlik”, “deneyim” ve “güven”
temaları altında ürettikleri metaforlar incelendiğinde uzaktan eğitimden zevk almadıkları,
teknik bir takım aksaklıklar nedeniyle eğitime erişilebilirliğin olumsuz yönde etkilendiği, bu
süreci deneyimleyerek örgün eğitimin kıymetini anladıkları, uzaktan eğitim sürecinin verimli
bir şekilde yürütülebilmesi için deneyimin gerekli olduğunu düşündükleri ve süreç içerisinde
yer alan ölçme değerlendirme konularında güvensizlik yaşadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.
“Koronavirüs salgını” kavramına yönelik metaforlar yine olumlu ve olumsuz olmak üzere
iki kategoriye ayrılmıştır. Koronavirüse yönelik ortaya konan 81 metafor olumlu kategoride 3,
olumsuz kategoride 7 tema altında değerlendirilmiştir. Öğrencilerin “koronavirüs salgını”
kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların %92’sinin olumsuz olduğu görülmektedir.
Olumsuz kategorideki metaforlar “güçlük”, “risk”, “yayılma”, “mecburiyet”, “belirsizlik”,
“duygusal” ve “eğitsel” temaları altında gruplandırılmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü eğitimöğretim döneminde ortaya çıkan salgının yarattığı korku, hayatın ani ve olumsuz yönde
değişimi, ortaya çıkan kaygı durumu düşünüldüğünde geliştirilen olumsuz metaforların son
derece doğal olduğu söylenebilir. Elde edilen sonuçlar yapılan diğer araştırmalar ile uyumluluk
göstermektedir. Görgülü Arı ve Arslan’ın (2020: 512) araştırmalarında ortaokul öğrencilerinin
salgına yönelik ürettikleri metaforlar genel olarak incelendiğinde, öğrencilerin tümünün Covid19 salgınına yönelik olarak olumsuz metaforlar ürettikleri ve üretilen metaforların çoğunun
salgının hızlı bir şekilde yayılmasıyla ve öldürücülük özelliği ile ilişkilendirildiği
görülmektedir.
Araştırma sonucunda ve tüm diğer araştırmalardan çıkan düşünceler ışığında öğrencilere,
öğretim elemanlarına ve kurumlara aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
●
Öğrenciler uzaktan eğitime yönelik olarak kendi öz denetimlerini sağlamaya,
öğrenme sorumluluklarını yerine getirebilme yetilerini geliştirebilmeli ve bu konuda teşvik
edilmelidir.
●
Üniversitelerde görevli öğretim elemanları uzaktan eğitim süreçlerini çok daha
iyi planlayıp, programlayarak, çevrimiçi alternatif öğretim yöntemleri ile derslerini
destekleyebilmeli, öğrenci motivasyonunu arttırıcı birtakım uygulamalar geliştirmelidir.
●
Daha sonra ortaya çıkabilecek pandemi gibi olağan dışı durumlar için kurum
bünyesinde eğitim sürdürülebilirliği için aktif stratejilerin geliştirilmesi ve uygulamaya hazır
durumda olması gerekmektedir.
●
Üniversiteler öğretim elemanlarına uzaktan eğitim sistemlerini daha iyi ve aktif
kullanabilmelerine yönelik olarak eğitimler sunabilmelidir.
●
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı gibi uygulamalı derslerinde sıklıkla bulunduğu
anabilim dallarına yönelik çağın şartlarına ve ders içeriklerine uygun yeni uzaktan eğitim
uygulamaları kurgulanmalıdır.
●

Uzaktan eğitime uygun farklı ölçme değerlendirme stratejileri geliştirilmelidir.

●
Üniversiteler uzaktan eğitime yönelik olarak alt yapılarını güçlendirmeli, fırsat
eşitliğine yönelik olarak öğrenciler desteklenmelidir,
●
Öğrenciler pandemi benzeri beklenmedik, kaygı ve korku yaratan bu tarz
durumlara yönelik psikolojik olarak da desteklenmeli ve üniversitelerin bu anlamda rehberlik
hizmetleri yürütebilecek birimleri olmalıdır.
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Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Geliştirilen Eğitim Yöntemlerinin
Tarihsel Yaklaşımı
Hacer AZAK
Gelişen bilimsel ve teknolojik alanlarla paralel bir şekilde sanatsal alanlar da gelişim
göstermektedir. Sanatsal gelişmeler için çoğunlukla özel yeteneğe sahip çocukların
yetiştirilmesi ve bu özelliklerinin geliştirilmesine de ayrıyeten ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle
özel yetenekli çocukların tanılanması ve onlara verilecek eğitimler çok kıymetlidir.
Özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmaların tarihi incelendiğinde, üstün yetenekli
çocukların normal gelişim gösteren çocuklara göre, yetenekli oldukları alanda daha hızlı
ilerledikleri vurgulanmaktadır. Ancak tanımlanan bu üstün yeteneklilik özellikleri de
değişebilmektedir. Örneğin, görsel sanat alanında üstün yetenekli olan çocuk sadece bu alanda
yaşıtlarından üstün olma özelliği göstererek diğer gelişim alanlarında standart gelişim
izleyebilir (Metin, 1999).
Özel yetenekli çocukların tanımı genel anlamda yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen;
yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri
anlayabilen, ilgi duyduğu alanlarda bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde
performans gösteren çocuk olarak tanımlanmaktadır.
Özel yetenekli çocukları diğerlerinden ayırt eden temel özellikleri; Uykuya daha az
ihtiyaç duyma, hızlı dil gelişimi, geniş sözcük dağarcığı, akıcı konuşma, gelişim basamaklarını
erken tamamlama (erken yürüme, erken konuşma), kitaplara, sözlük, atlas, takvim ve
bulmacalara çok erken yaşlarda aşırı ilgi duyma, iyi gözlem yeteneği, ilgi alanlarında uzun
dikkat süresi, güçlü hafıza, iletişimde genellikle akranları yerine yetişkinleri tercih etme
gelişmiş mizah yeteneği, hızlı ve kolay öğrenme özgün fikir üretme vb. sıralayabiliriz
(Yıldırım,2012; Ersoy ve ark.2004). Özel yetenekli çocuklarda bahsi geçen bu özelliklerin
tamamı gözlenmeyebilir. Bu konuda çocukları üstün yetenekli olarak tanı koymak oldukça
güçtür. Çünkü bir kişide gösterilen bu özellikler diğer kişide olmayabilir.
Özellikle 20.yüzyılın ortalarından itibaren gelişmiş ülkelerde daha fazla önem verildiği,
hatta bebeklikten itibaren özel eğitim yöntemleri ve materyalleri geliştirdikleri görülmektedir.
Gelişmiş ülkelerde özel yetenekli öğrencilerin eğitimiyle ilgili birçok araştırmaya
rastlanmaktadır. Araştırmacıların özel yetenekli öğrenciler için birtakım eğitim modelleri
ortaya koydukları görülmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır; Purdue Modeli, Program
Farklılaştırma Modeli, Birleştirilmiş Program Modeli, Parelel Program Modeli, Gagne’nin
Üstünlük ve Yeteneklilik Farklılaştırılmış Modeli, Okul Zenginleştirme Modeli. Özel yetenekli
öğrenciler için oluşturulan bu öğretimdeki farklılaştırma stratejileri; hızlandırma, gruplama ve
zenginleştirme olarak sınıflandırılmaktadır. Hızlandırma programları, okula erken başlama,
sınıf atlama, üst sınıftan ders alma gibi uygulamaları içerir. Gruplama programları; özel sınıf,
özel okul, yarım gün ya da tam gün homojen ya da heterojen gruplama, kaynak merkezlerinde
gruplama, ev-okul (“homeschooling”) gibi uygulamalardır. Zenginleştirme programları;
sanatsal ve akademik alanda destekleyici programlar, çevrimiçi eğitim, proje yarışmaları,
akademik yarışmalar, alan gezileri, öğrenme merkezleri, mentörlük gibi uygulamaları
içermektedir (Ataman, 2003; Davis ve Rimm, 2004).
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Karabulut ve arkadaşları 2010 yılında hazırladığı ‘Türkiye’de Üstün Yetenekliler
Eğitimi Tarihi Süreci’ isimli yüksek lisans tezinde yabancı ülkelerde özel yetenekli çocukların
gelişimine yönelik yapılan çalışmaları şöyle özetlemiştir; Pek çok ülkede spor, müzik, görsel
sanatlar ile fen ve matematikte üstün yetenek sergileyenlere ilk ya da ortaöğretim düzeyinde
farklı eğitim uygulaması yaygın görmüştür.
Özellikle eski SSCB ya da bugünkü Rusya yabancı diller, sanat ve spor alanlarında geniş
bir coğrafyadan topladığı öğrencilere küçük yaşlardan itibaren farklı bir eğitim sunmayı
geleneğinin bir parçası haline getirmiştir. Benzer bir durum fen, matematik ve teknik eğitim
için de geçerlidir. Moskova, Saint Petesburg, Kiev ve Novosibirsk’teki “bilim kenti”nde lise
düzeyinden itibaren bu konuda yüksek potansiyel gösterenlere lise, üniversite ve lisansüstü
düzeyde tamamen farklı bir eğitim sunulmaktadır (Akarsu, 2004).
İsveç, Norveç, Danimarka ve Hollanda gibi ülkeler üstün yetenekliler eğitimini örgün
öğretimin içinde bireyselleşme ile çözmektedir. Her çocuk kendi sınıfında öğretmeninin
yönlendirmesi ile arkadaşlarından daha hızlı, daha derin ve farklı öğrenme yaşantılarına maruz
kalabiliyor. Ancak genellikle üniversitelere ya da eğitimden sorumlu yerel yönetimlere bağlı
olarak kurulan merkezlerde (Örneğin Hollanda’da Nymegen Üniversitesi’ne bağlı Üstün
Yetenekliler Eğitimi Merkezi) Öğretmen yetiştirme, öğrenme malzemesi geliştirme ve konuyla
ilgili bilimsel çalışmalar yapılmaktadır (Davaslıgil ve ark., 2004).
Özel yetenekli çocukların eğitiminin örgün eğitimle en uyumlu biçimde kaynaştırıldığı,
bilimsel verilerle eğitim kuramlarının en yerinde uygulamalarının yapıldığı ülkelerden birisi
Kanada’dır. Özellikle Ontario eyaletinde eğitim yaşantıları kapsam, derinlik, hız ve çeşitlilik
açısından farklılaştırılarak öğrencilere sunulmaktadır. Okullarda programın okula uyumunu
sağlayan bir koordinatörlük kurulmuştur. Buna bağlı olarak çalışan bir grup öğretmen ile
öğrenciler bir yandan bu özel programdan yararlanmakta bir taraftan da üstün yetenek
sergilemedikleri alanlarda yaşıtları ile normal öğretimlerine devam etmektedir. Öğretmenlere
hizmet içi eğitim verilerek programlara okul düzeyinde katkıda bulunulmaktadır. Üniversitelere
bağlı enstitüler öğretmenlere lisansüstü düzeyde eğitim sunmakta ve üstün yetenekliler alanında
kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapılmaktadır. Üniversitede bu alanda çalışan
akademisyenlerle yerel eğitim otoriteleri ve okullar birlikte çalışmaktadır. Eyalet bütçesinde
üstün yeteneklilerin eğitimine ciddi mali kaynak ayıran ülkelerin başında gelmektedir (Bilgili,
2004).
Çin’de 1973 yılında başlayan ve daha önceki farklılaştırma yasaklarına rağmen zaman
içinde gelişerek üstün yeteneklilerin sınavla seçilerek ayrı bir eğitime tabi tutuldukları ortaokul
ve lise düzeyinde okullar ile bu konuların çalışıldığı bir merkez vardır. Seçkinci/seçici eğitime
karşı bazı ülkelerde (İngiltere, Avusturya, Yeni Zelenda gibi) bu tür çocuklar için ayrı okullar
açılmakta, ana –baba dernekleri ve araştırma merkezleri açılmakta toplum ve hükümetlere
üstün yetenekliler eğitiminin gerekliliği ve yararları hakkında yayınlar yapılmaktadır.
Almanya’daki “gymnasium”lar bir tür yetenek seçimine dayalı okullar olmasına rağmen, spor
ve genel yetenekte üstünlere büyük oranda yer veren ve farklı eğitim uygulayan okullar ve
üniversitelerle işbirliği yaparak çalışan ve fonlarını devletten alan bir üstün yetenekliler eğitimi
merkezi (Bildungund Begabung) da vardır (Akarsu,2004).
Türkiye tarihi incelendiğinde üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik çalışmalar
incelendiğinde en yoğun eğitimin görüldüğü dönem, Osmanlı İmparatorluğu zamanında
kurulan Enderun Mektepleri’dir. Bugün birçok gelişmiş ülkedeki üstün yeteneklilerin eğitimine
de kaynak olan Enderun Mektebi, kuruluşuile birlikte Osmanlı’nın 400 yıllık sivil ve askeri
yönetim, bilim ve sanat kadroları bu mektepte yetiştirilen öğrenciler oluşturmuştur.
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Cumhuriyet döneminde devletin himayesinde üstün yetenekli çocukların eğitilmesi için
1948 yılında çıkarılan İdil Biret- Suna Kan yasası 1956 yılında yasa kapsamı genişletilerek
“6660 Sayılı Müzik ve Plastik Sanatlarda Olağanüstü Yetenek Gösteren Çocuklar Hakkında
Kanun” yürürlüğe girmiştir. Bu kanun halen yürürlüktedir; fakat 1978’den sonra kimse yasa
kapsamına alınmadığı gözlenmiştir. 1948-1978 arasında dünyaca ünlü 17 sanatçı devlet
tarafından yetiştirilmiştir (Enç,1979).
Eğitim tarihimizde belki de en çok damga vuran eğitim modeli ise Köy Enstitüleridir.
1940 yılında çıkartılan bir yasa ile ülke kalkınmasını köylerden başlatmak için, diğer
öğrencilere göre daha yetenekli olan çocukların eğitim-öğretimleri için kurulmuştur. Öğretim
programları hazırlanırken formal eğitim değil uygulamaya yönelik ve tüm hayat becerilerini
kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Seçilen öğrenciler ise özel yetenekli çocuklardan seçilmiştir.
1964 yılında matematik ve fen alanında üstün yetenekli çocukların eğitilmesi için
Ankara Fen Lisesi kurulmuş aynı yıldan itibaren Ankara Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin
5 yıl süre ile bazı ilkokullarda özel sınıf ve türdeş kümeler denemesi olmuştur (Özsoy ve
ark.,1991) 1416 sayılı kanun kapsamında üstün yetenekli öğrencilerin devlet himayesinde
yurtdışında eğitim alması konusunda çalışmalar yürütülmüş, buna paralel olarak Devlet Parasız
Yatılı Sınavı, Yüksek Öğrenim ve TÜBİTAK Bursları ile öğrencilere yardımcı olunmuştur
(Enç,1979).
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve bugün sayıları 52’ye ulaşan
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki
çocukların üstün veya özel yeteneklerini geliştirerek okul dışı zamanlarını değerlendirilmesine
katkı sağlamaktadır. İstanbul Üniversitesi’nin proje ilköğretim okulu olan Ford Otosan Beyazıt
İlköğretim Okulu resmi bir okul olarak üstün yetenekliler eğitimi vermektedir (Davaslıgil,
2004).
1929 yılında Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun göre her yıl
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise mezunları ve yüksek öğrenimin çeşitli dallarını bitirenler
için batı ülkelerinde ihtisas öğrenimini görmek isteyen öğrenciler seçilmiştir.
Ülkemizde şu an aktif olarak özel yetenekli bireylere eğitim Bilim ve Sanat Merkezleri
(BİLSEM)’nde gerçekleşmektedir. 1993 yılında ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim
şartları dikkate alınarak, en fazla sayıda özel yetenekli çocuğa en uygun modelle ulaşılabilmesi
için, farklı ülkelerde uygulanan modeller incelenmiş, uygulanabilirlikleri tartışılmış, daha
önceki akademik çalışmalar da temel alınarak ülkemiz şartlarına uygun yeni bir model
geliştirilmiştir. BİLSEM’lerde eğitim başlangıçta pilot proje olarak beş ilde kurulmuş (Ankara,
İstanbul, İzmir, Bayburt ve Denizli) öğrenci seçimi, öğretmen seçimi ve eğitimi, aile eğitimi ve
bina hazırlıkları ile başlatılan ve bugün sayıları 80’i aşan bir uygulama haline gelmiştir.
BİLSEM’ lerde verilen eğitim ‘Ek Uygulama Merkezi’ mantığında oluşturulmuştur.
BİLSEM’ler de uygulanan eğitim programları normal öğretim kurumlarından daha
farklıdır. Aşamalı olarak gerçekleştirilen bu programın aşamaları şu şekildedir;






Uyum,
Destek Eğitimi,
Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,
Özel Yetenekleri Geliştirme,
Proje Üretimi/Yönetimi Eğitim Programlarıdır.

BİLSEM’ler de verilen eğitime bir ders örneği verecek olursak örnek bir uygulama
aşağıdaki gibidir. Örnek konumuz ısı yalıtımı olsun. Öğretmen merkezli geleneksel yöntemde
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konu ile ilgili kavramlar, özellikler anlatım metoduyla öğrencilere aktarılır, örnek soru
çözümleri yapılır, üzerine bir de test çözüldüğünde ders tamamlanmış sayılmaktadır. Fakat bu
durum uzun süreli ve öğrencilerin çok da hoşuna giden bir öğrenme modeli olmamaktadır. Bu
ders modeli örnek ile açıklanacak olursak öğrencilere örnek olay okunur ve ardından
kendilerinin de ısı yalıtımlı bir mini buz dolabı yapmaları istenir. Öğrenciler gruplara ayrılır.
İlk olarak öğrencilerin ısı yalıtımı konusunda araştırma yapmaları için süre tanınır ve
yapacakları projenin prototipini çizmeleri istenir. Daha sonra öğrenciler tasarımlarını yapmaya
başlarlar. Tamamlanan buz dolaplarına başlangıç sıcaklıkları aynı olan içerisinde buz dolu olan
bardaklar verilir buzdolaplarına koymaları istenir. 15 dk sonra buzların son sıcaklıkları ölçülür
ve en az ısı kaybı olan buzdolabı bulunur. Daha sonra tasarımı ve maliyet fiyatları da
karşılaştırılarak en uygun dolap modeli belirlenir. Etkinlik sonunda öğrencilere hangi
malzemelerin kullanılmasıyla daha iyi bir ısı yalıtımı yapılabileceği üzerine bir tartışma
yürütülür ve öğrencilerin ısı yalıtımı için kullanılan malzemeleri kendilerinin bulması sağlanır.
Bu yolla öğrenciler eğlenerek, yaparak yaşayarak öğrenme modeli ile bilgiyi daha kalıcı
bir şekilde içselleştirirler. Etkinlikte araştırma yaparak bilim ve teknolojiyi, hesaplamalar
yaparak matematiği, tasarım ve üretim yaparak mühendisliği yani STEM’in her basamağını
kullanarak konuyu öğrenmiş olurlar.
Bu sayede yapılan ders işleyişi ile özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitim
tamamlanmış olmaktadır. Sanattan bilime kadar geniş bir yelpazede öğrencilerin eğitimi ve
farklı alanlarda ki yeteneği keşfedilerek öğrencilerin özel eğitim alması ve yeteneğinin
geliştirilmesi sağlanmaktadır.
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Geliştirilen Yeni Eğitim Modelinin Fen Bilimleri Ders Öğretiminde
Uygulanması
Hacer AZAK
Son 10 yıl içerisinde ülkemizdeki Türk eğitim sistemin de eğitim programlarının
yapılandırmacı anlayışa göre şekillenmesi köklü bir değişiklik olarak nitelendirilmektedir.
Uygulanan bu eğitim programı ile öğretmen odaklı öğretim yerine öğrenci odaklı ve aktif
katılımlı öğretim etkinliğine dayandırılmaktadır. Bu sayede eğitim süreci içerisinde
öğrencilerin materyal kullanımı ders başarısında ki yarattığı olumlu etki takip edilebilmiştir.
Ülkemizde ise 2004–2005 eğitim yılında başta pilot uygulamaları yapılıp 2005–2006 eğitim
yılında tüm ülkede yeni bir eğitim yaklaşımı uygulanmaya konulmuştur.
Öğretim programı (curriculum) kavramının ilk profesyonel olarak kullanılması 1900’lerin
başında başlamıştır. Eğitim programı ifadesi ise Amerika’da yaklaşık 1820’lerden bu yana
kullanılmaktadır. Bu ifadenin İngilizce karşılığı olan “curriculum” ; “koşmak” veya “dersi
sürdürmek” anlamına gelen Latince bir sözcük olan “currere”den gelir (Wiles ve Bondi, 2002:
29). Türkçe tanımı olarak Selahattin Ertürk, “curriculum” karşılığı olan, “yetişek” kavramını
kullanmıştır. Ancak bu kavramların kullanımı, dar bir eğitim bilimci çevresiyle sınırlı kalmış
daha yaygın olarak “eğitim programı” kullanılmıştır (Yılmaz, 2006)
Bu uygulanan eğitim programı sayesinde, öğretmenlerin halen kullandıkları klasik
ölçme araçları çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirmeli testler, yazılı yoklamalar vb yanında,
süreci değerlendirmek için; performans değerlendirmesini, öğrenci ürün dosyası
hazırlanmasını, öğrencilerin duyuşsal gelişimlerini izlemeyi ve derse yönelik tutum ve
kendilerine güvenleri hakkında bilgi edinmek için ölçekler – gözlem, görüşme vb –
kullanılmasını da önermektedir.
Eğitim programlarının yenilenen yapılandırmacı anlayışa göre MEB uygulama program
geliştirme modeliyle şu şekilde vurgulamıştır;
.Öğrenmede davranışçı program yaklaşımından çok, bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme
yaklaşımları dikkate alınmıştır.
• Konuların farklı sınıflarda, daha üst düzey hedefler göz önüne alınarak öğretilmesi
(sarmallık ilkesi) esas alınmıştır.
• Ölçme ve değerlendirmede, yapılandırmacı öğrenme teorisine dayanan alternatif
değerlendirme yaklaşımları dikkate alınmıştır.
• Derslerin ezbercilikten uzak, eğlenceli, hayatın içinde ve kullanılabilir olmasına, bilgi
ve becerilere öncelik verilmiştir.
• Okulda, zamanın büyük bölümü, öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri
ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol
göstereceği etkinliklere ayrılmıştır.
• Türkçe’yi severek ve istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmeleri
öngörülmüştür.
• Genel olarak, program yapısının, değişikliklere dinamik bir biçimde uyum
sağlayabilecek kadar esnek olması öngörülmüştür.
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• Okuma-yazma öğretiminde, “ses temelli cümle yöntemi” getirilmiştir.
• Birinci sınıftan başlayarak, bitişik eğik yazı kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
• İlkokul ve ortaokul mantığına göre düzenlenmiş olan parçalı program anlayışı yerine,
programlar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretime uygun hale getirilmiştir.
• Tüm dersler için sekiz ortak beceri saptanmıştır (eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme,
iletişim, araştırma – sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma,
girişimcilik, Türkçe’yi doğru, etkili ve güzel kullanma becerileri).
• Dersler, sınıf seviyelerine göre kavram analizlerine tabi tutulduğu gibi, dersler arası
kaynaştırmalar da yapılmış ve tüm dersler birbiriyle ilişkilendirilmiştir.
• Spor kültürü ve olimpik eğitim, sağlık kültürü, rehberlik ve psikolojik danışma, kariyer
bilincini geliştirme, girişimcilik, afet ve güvenli yaşam, özel eğitim ile insan hakları ve
vatandaşlık ara disiplinleri programlara yerleştirilmiştir.
• Davranış ifadesi yerine, bilgi, beceri, anlayış ve tutumları içerecek şekilde
“kazanımlar” ifadesi kullanılmıştır.
• Baskın doğrusal (lineer) düşünce yerine, karşılıklı nedensellik ilkesi ve çoklu sebepçoklu sonuç anlayışı öne çıkarılmıştır.
• Programlar, etkinliklerle zenginleştirilerek daha çok öğrenci merkezli hale
getirilmiştir.
• Türkçe’ye duyarlılık, tüm derslerin ana becerisi haline gelmiştir.
Geleneksel eğitim sistemi bütün beklentileri karşılamada yetersiz kalmaktadır. Bu
yüzden eğitimde yeni teknolojilerin daha etkili bir şekilde nasıl kullanılacağı önemli hale
gelmektedir. İçerik yönetim sistemlerinin de olduğu e-öğrenme ortamları ile sınıf içi yüz yüze
öğrenme ortamlarının harmanlanması önemli bir çözüm yolu olarak karşımıza
çıkmaktadır.(Altun ve ark., 2008 ).
Geleneksel yöntemlerde öğrenci başarısı, süreç sonunda ürüne bağlı ve süreçten
bağımsız düşünülürken, yeni/alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinde daha
geniş bir yelpaze de öğrencinin de sürecin bir parçası haline gelmektedir.
Yapılan literatür araştırmaları göstermiştir ki;
Öğrencilerden dersin içeriğine uygun görev tanımlarının oluşturulup sorumluluk
verilmesinin öğrencilerin performanslarının birçok yönden değerlendirilebilmesine olanak
sağlamaktadır (Gelbal ve Kelecioğlu, 2007; Çepni ve Ayvacı, 2007; Kutlu, ve ark., 2008).
Alıcı ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada; öz, akran ve öğretmen değerlendirme
teknikleri bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak kullanılmıştır. Öz değerlendirme de belirlenen
bir içerikte öğrencinin kendisinin çalışmasına değer yargısında bulunur iken, grup çalışması
sürecinde bireylerin diğerlerinin çalışmalarına eleştirel bir bakış açısı ile değer yargısında
bulunarak akran değerlendirilmesi yapılmıştır (Alıcı, 2008).
Eğitim sürecinde bir davranışın oluşması için kişinin kendi yaşantıları ile bilgi birikimi
sağlaması gerekmektedir. İlkokul düzeyindeki öğrenciler genel anlamda soyut olan dersleri
anlamlandırmakta ve hayal etmekte zorluk çekmektedirler. Bu derslerin en başında da
matematik ve fen bilimleri dersleri gelmektedir. Yeni öğretim modelleri üzerinde yapılan
yapılandırmacı yaklaşımlar belki de en çok bu dersleri etkilemiştir.
Fen bilimleri dersi öğretimi yıllar içerisinde belki de en çok değişikliğe uğrayan
derslerden biri olmuştur. Yapılan bu değişikliklerinin sebebi olarak her yıl farklılaşan üniteler
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ve konu içerikleri yer almaktadır. Örneğin son olarak genellikle ünite sonlarına eklenen
astronomi ve uzay bilimleri üniteleri artık her sınıf düzeyinde ilk ünite olarak okutulmaktadır.
Astronomi ve uzay bilimleri ünitelerinin eğitim-öğretim programlarının ilk ünitesi
olarak alınmasının başlıca nedenleri arasında hep yıl sonuna bırakılması ve es geçilmesi yer
alsa da bir başka nedeni de soyut bir kavram olan bu ünitenin geleceğin konuları ve mesleklerini
de ilgilendirmesi olabilir. Öğrenciler uzaya büyük bir ilgi duymaktadır ancak bu konuda ön
bilgileri çok az ve birçoğu da hatalıdır. Bunun yanı sıra astronomi bilgilerine ulaşacakları doğru
kaynaklar da oldukça azdır. Haber kanalları veya internette sık sık karşımıza çıkan siteler de
oldukça yanlış bilgileri başta halka ve öğrencilere aşılamaktadır.
Günümüzde sahip olduğu önemi ve güncelliğini koruyan astronomi alanı çok büyük
fırsatları bünyesinde barındırmaktadır. Ülkelerin yaptıkları harcamalar yalnızca astronominin
gözlem ve keşif boyutu ile sınırlı değildir. Özellikle eğitim alanında yapılan birçok harcama
öğrencilerin kaliteli birer astronomi eğitimi almalarını amaçlamaktadır. Ülkemizde çeşitli
birçok gözlemevi ve yapılan projeler sayesinde astronomi eğitimi gerçekleştirilmektedir
(Başakcı, 2018). Yenilenmiş olan öğretim programı ile birlikte astronomi eğitimi öğrenciler
için daha nitelikli ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi hedeflenmiştir. Fen eğitiminde önemli
bir yer tutan astronomi, öğrencilerin birden fazla becerilerinin gelişmesinde katkı
sağlamaktadır. Özellikle bireylerin alternatif, sorgulayıcı, mantıksal, eleştirel ve yaratıcı
düşünme becerilerinin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır (Tunca, 2002).
İlk olarak 20. yy sonlarında bir öğretim programı ile bütünleştirilen astronomi dersi,
öğrencilerin fen bilimlerine karşı sahip oldukları tutum ve ilgi de büyük değişikliklere yol
açmıştır(Sakallı, 2008). Bu dersler ile ilgili öğrencilere becerilerine de uygun olarak
yapılandırmacı eğitim modeli uygulanmaktadır. Bu sebeple derslerde sık sık materyal
kullanımına yer verilmektedir. Bu sayede astronomi eğitimi öğrencilerin bilimsel süreç
becerilerini geliştirmede önemli derecede etki sağlamaktadır (Tombul, 2019)
Astronomi konusunda öğrenme problemi 8.sınıf Fen Bilimleri dersi ilk ünitesi olan
‘Mevsimler ve İklim’ ünitesi ‘Mevsimlerin Oluşumu’ konusunda da öğrenme problemi
yaşanmaktadır. Yeni eklenen bu konu sınav döneminde olan öğrenciler için oldukça soyut
kavramlar haline dönüşmektedir.Öğrenciler için sorun olarak karşılaşılan bu durumu ortadan
kaldırmak için konunun öğretimi içinde son dönemlerde farklı materyal ve etkinlikler
tasarlanmaktadır. Özellikle ekinoks tarihleri olan ’21 Mart ve 23 Eylül’ tarihlerinde uluslararası
ölçekte ‘Eratosthenes Experiment’ etkinliği düzenlenmektedir. “Dünya’nın çevresini ölçme”
etkinliği Eratosthenes’in M.Ö. 276 yılında Mısır’ın İskenderiye ve Syene şehirlerinde öğle
saatlerinde dik duran çubukların oluşturduğu gölge boylarını ölçerek gerçekleştirmiş olduğu
yöntemdir. Bu sebeple de bu deney Eratosthenes’in anısına Eratosthenes Experiment ismiyle
anılmaktadır.
Yaz günlerinin en uzun olduğu gündönümünde, saat öğlene yaklaştıkça, cisimlerin de
gölge boyları kısalmaktadır. Bunun böyle olduğunu anlamak için yeryüzüne çakılan iki sopanın
uzantılarının yerküre merkezine kadar uzatılmış oldukları göz önüne bulundurulmuştur. Bu
sayede uzantıları yerküre merkezinde birbiriyle kesişen iki çizgi 7,2 derecelik bir açı yapmak
suretiyle birbirine kavuşmuş olmaktadırlar. Basit bir oran orantı yöntemi ile M.Ö bir dönemde
sadece aklını ve bir çubuğu kullanarak Eratosthenes Dünya’nın çevresini çok küçük bir hata
payı ile hesaplamıştır. Günümüzde ise bu çalışmalar ‘Eratosthenes Experiment’ ismiyle Dünya
genelinde yapılmaktadır.
Bu etkinlik tüm dünya genelinde öğretmen ve öğrencilere açık bir etkinlik haline
gelmiştir. Katılımcılar ekinoks tarihlerinde eş zamanlı olarak yerel öğle saatlerinde ölçümler
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almakta, bu ölçümleri birbirleriyle paylaşmakta ve böylece M.Ö 276 yılında sadece bir çubuk
kullanılarak Dünya’nın çevresini ölçen Eratosthenes’i anmaktadırlar.
Etkinliklerinin ardından deneyi yaparken çektikleri bir fotoğrafla da yarışmaya
katılmaktadırlar. Böylece öğrenciler hem üniteyi eğlenerek yarışarak ve kendi öğrenme
süreçlerini yaratarak öğrenmekte hem de bilgilerini kalıcı hale getirmektedirler.
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Maden Sanatlarında Gümüş Mutfak Eşyası Ürünler
Haldun ŞEKERCİ

İnsanların fizyolojik ihtiyaçları Amerikalı psikolog Abraham Harold Maslow’un 1943
yılında yazdığı A Theory of Human Motivation isimli makalesine göre ihtiyaçlar hiyerarşisi
teorisi piramidinde en alt düzeyde yer almaktadır. Buna rağmen diğer ihtiyaçların
gerçekleştirilebilmesi için en temelde olan ihtiyaçtır. Özellikle beslenme fizyolojik ihtiyaçlar
içerisinde de en temel noktada yer aldığı söylenebilir. Çoban, (2021:114) bireyin bir canlı
olmak ihtiyaç duyduğu ve yaşamının kaynağı olan besin, su, hava ihtiyacı ve uyku, cinsellik,
boşaltım gibi ihtiyaçları bulunduğunu, Hiyerarşi içerisinde bir üst basamağa geçen bireyin
alttaki basamaktan yeterli düzeyde ihtiyaçlarını karşılıyor olmasını beklendiğini aktarmaktadır.

Görsel 1: Maslow Teorisi İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Piramidi(Vikipedi, 04.11.2021).

Beslenme ihtiyacına bağlı olarak; bireyler yaşamını sürdürmek için içgüdüsel olarak
çevresinde bulunan bitkileri toplamış ve hayvanları avlamıştır. Ateşin keşfiyle birlikte sindirimi
zor gıda maddelerini kolayca sindirmeye başlamış avcı toplayıcılıktan tarıma geçişte bazı
hayvan ve bitki türleri evcilleştirilmiş, zamanla, insan kendi zekâsı, emeği ve deneyimiyle
topladığı bitkilerin ve avladığı hayvanların kendisine yararlı olanlarını seçerek üretmeye

Görsel 2: Eski Çağlarda Toplayıcı, Avcı, Tarım Toplumu(Özşen, 04.01.2017).
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haldunsekerci@gmail.com, haldun.sekerci@dpu.edu.tr, 5333404845
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başlamış, hatta üretimin olmadığı kıtlık zamanlarda yeterli besin bulabilmek, ürettiklerinin
yenebilir niteliklerini arttırmak için besin hazırlama, saklama ve depolama tekniklerini
öğrenmiştir(Kaplan ve Yurdugül, 2018:582). Geçmiş uygarlıklardan günümüze gelen eserler
incelendiği zaman insanların gelişim sürecine bağlı olarak çok çeşitli hammaddelerden çok
değişik formlarda değişik amaçlar ile gıda maddelerine yönelik eşyalar ortaya çıkarttıkları
görülmektedir. Pişirme, saklama, kullanma gibi amaçlar için gıdalara yönelik kaplar
çeşitlenmektedir. Memiş ve Ersoy’un (2015:877-892) Geleneksel Gıda Muhafaza
Yöntemleri’ne yönelik yaptıkları çalışmanın geneli incelendiğinde gıdalara yönelik kapların
toprak, deri, ahşap, bakır, kalaylı kaplar, sırlı toprak kaplar, tulumlar, havanlar gibi çok çeşitli
olduğu görülebillir. Yine ortaçağda yiyecekler çoğunlukla tabakta, bazen de güveç içinde servis
edilmektedir. Konuklar kendi haklarını kaşık yardımıyla ya da elleriyle önlerinde bulunan ve
tahta ya da kalaydan yapılmış tabaklara alırlar, sofrada bıçak kullanılır ancak konukların kendi
bıçaklarını kendilerinin getirmesi beklenmekteydi. Yalnızca çok seçkin konuklara evden bıçak
çıkartılmakta, bıçaklar iyi tanıdığı olması ya da çok seçkin bir konuk olmaması şartıyla diğer
konuklardan en azından biriyle ortaklaşa kullanılmaktaydı. Çatal ise Avrupa'da 15. yüzyıla
kadar yaygın değildi ve en çok İtalya'da kullanılmaktaydı. İtalya'da da 14. yüzyılda tüm sosyal
sınıflar arasında yaygınlaşana kadar pek kullanılmamıştı. Yemek kültüründeki bu
alışkanlıkların, 11. yüzyılda Bizans Prensesi Theodora Dukena'nın sofra âdâbının etkisiyle
değiştiği söylenebilir. Ostia Dükü'nün eşi olan prensesin, ülkesinden getirdiği refakatçilerin
yemeğini önce hadımağalarına kestirerek ve prensesin lokmalarını altından yapılmış bir çatalla
yediği bilinmekteydi(Henish, 1986:185-186).

Görsel 3: Antik Dönem Mutfak Kapları (Akkurnaz, 2016:1)

Tava, tencere, çaydanlık gibi günümüzün mutfak kültüründe de hâlâ kullanılan pek çok
mutfak gereci, yoksullar için aşırı pahalı olsalar da o dönemde kullanılmaya başlanmıştır. Çoğu
zaman tencere, tava ve kazanlar ya doğrudan ateşe koyulmuş ya da demir üçayaklar üzerinde
korların üzerine bırakılmıştır. Aşçıların işini kolaylaştırmak için çeşit çeşit bıçaklar, kepçeler,
karıştırma kaşıkları, havan, kevgirler ve rendeler yapılmıştır(Adamson, 2014:161-164). Yine
günümüzde zengin bir sentez mutfak kültürü olan Türkler Orta Asya’dan göç ederken gittikleri
yerlere geleneklerini de götürmüşlerdir. Anadolu’ya yerleşen Türkler, eski beslenme
alışkanlıklarını muhafaza etmekle birlikte, yeni yemek kültürleriyle de karşılaşmış ve bunlardan
etkilenmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin imparatorluk özelliklerinden dolayı pek çok
farklı etnik ve dini grubu bünyesinde bulundurmuş olmaları Türk Mutfağı’nın zenginliğini
sağlayan önemli unsurlardır. Yaygın görüşe göre Türk Mutfağı, dünyanın en iyi mutfaklarından
birisidir
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Görsel 4: Eski Türklerde Sofra ve Eşyaları (Uzunağaç, 2015:5-21)

Göçebe Türkler’in evleri kıl çadırlar olmuştur. Çadırlarda mutfak için özel bir alanın
ayrılmış olması Türkler‟in beslenmeye verdikleri önemi göstermektedir. Kaşgarlı Mahmud,
Divan-u Lügat’it Türk adlı eserinde; bardak, selçibiçek (aşçı bıçağı), etlik (et çengeli), ıwrık
(ibrik), tewsi (tepsi), kova, saç, şiş, soku (havan) ve susgak (susak, tahta su kabı) gibi aletlerin
yanı sıra; küp, çanak, çömçe (tahta kepçe), kaşuk, tekne, tuzluk gibi toprak ve ahşap eşyalar;
sarnıç (su tulumu), tulkuk (tuluk), tagar (çuval), sanaç (işlenmiş koyun derisinden torba) gibi
deriden yapılan araç gereçlerin eski Türkler tarafından kullanılmış olduğunu
aktarmıştır(Demirgül, 2018:105-109).

Görsel 5: Değişik madenlerden çeşitli türde mutfak eşyaları(Ntv,
14.09.2020).

15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadarki çeşitli defter ve belgelerde geçen mutfak kapları,
aslında yemek türleri ve sofra adetleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Yerde oturarak yemek
yeme geleneği sinileri; sofradaki herkesin aynı kaptan yeme geleneği büyük boyutlu kapları;
çorsa, hoşaf, şerbet gibi çoklukla tüketilen sıvı gıdalar değişik isimlerle anılan kase türlerini;
yemekten sonra kahve geleneği fincan, kahve ibriği, kahve stilinden oluşan kahve takımlarını;
yenilen yemeğin gülsuyu ve güzel koku ile bitirilmesi de gülabdan ve buhurdanları
doğurmuştur. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak için leğen ve ibrik, kurulanmak için
peşkir, peçete yerine kullanmak için de makramalar, yemek ve sofralarda kullanılan diğer
gereçlerdir. Arşiv belgelerinde (mutfak masraf, sayım, muhallefet, hediye defterleri gibi) sık
sık isimleri geçen kap türleri şunlardır; Tabak, kase, üsküre, çanak, bardak, yatuk, badye, kuze
(su testisi), ibrik, leğen, buhurdan, gülabdan, yekmürdi, matara, kavanoz, sürahi, fincan, fincan
tabağı, ayaklı çanak, anberdan, memekten (tuzluk), iftar tabağı, çay ibriği, kumkuma,
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zemzemiye, tatlı tabağı, meyveden, çorba tası, tabe, (tava), yayuk, yemek kaşığı, hoşab kasesi,
şerbet kasesi, hoşab üsküresi, şerbet fincanı(Özdemir, 12.10.2018).

Görsel 6: Değişik madenlerden çeşitli türde mutfak eşyaları
(Baltacı, 2020:1).

XVI. yüzyılda İstanbul’u ve Anadolu’yu ziyaret eden Hans Dernschwam, Türklerin
yemeği yerdi oturarak yediklerini, yere deri bir sofra yaydıklarını, üzerine tahta ve kalaylanmış
bakır bir sini oturttuklarını, sininin üzerine 2-3 kap yemek, ekmek ve kaşık koyduklarını, dizler
üzerine de bir peşkir örttüklerini yazar. Ayrıca kapaklı pırıl pırıl kalaylı bakır çukur sahanların
İstanbul’da kullanılmasının âdet olduğundan söz eden Dernschwam, bu kapakların şeklini de
çizerek göstermiştir. Bakır koleksiyonu içinde, 17-19. yüzyıllar arasına tarihlenen yaklaşık 400
parça tombak eser vardır. Bakır üzerine civa ve altın yaldızla yapılan tombak eserler, altın gibi
görünümleri ile saray ve konaklarda sevilerek kullanılmışlardır. Bakır kaplarla hemen hemen
aynı formlarda yapılan tombak eserler arasında çoğunluğu buhurdan ve gülabdanlar ile kapaklı
tas ve sahanlar, şerbet güğümleri, ibrik ve leğenler oluşturur. Porselen kapların üzerine tombak
kapakların örtüldüğü minyatürlerden bilindiği gibi, koleksiyondaki kapak sayısından da
anlaşılmaktadır. Pişmiş toprak kapaklı tencere ve çömlekler, helva dağıtımında kullanılan helva
güveçleri, büyük erzak küpleri; mermer tabak, tepsi, bardak ve şekerlikler; bronz havan ve
ağırlıklar bu koleksiyonun diğer önemli eşyalarıdır(Tarihsahnesi, 14.12.2014).
Gıdalara yönelik üretilen eşyalarda metal olarak kullanılan hammaddelerden bir
taneside gümüştür. Gümüşün toksik olmaması ve antibakteriyel özelliği bilim insanları
tarafından ispatlanmıştır. Bu özellikleri ile yüzyıllar boyunca gıda maddeleri için
kullanılmışlardır. Gümüşün toksik olmadığı ile ilgili olarak Lansdown (2010:59-60) tüm gümüş
formlarının vücut dokularına girdikten sonra birikim yaptıkları ve çok azının atıldığı ifadelerin
aksine, gümüş insan vücudunda aktif olarak metabolize olur ve sonunda büyük bir kısmı
karaciğer, idrar ve saç yoluyla ortadan kaldırıldığını, gümüşün kurşun ve cıva gibi insan
vücudundaki birikimli zehir gibi davranabileceğine veya herhangi bir dokuda toksik seviyelere
ulaştığına dair çok az delil olduğunu, ancak bunun, hayatı tehdit eden veya toksisitenin klinik
bir oluşumu olduğunu gösteren hiçbir kanıt görülmediğini açıklamaktadır. Gümüş aynı zamanda,
insan
vücudunun
içinde
ve
dışında
bir
antimikrobiyal
ajan
gibi
davranır. Az miktarlarda kullanıldığı zaman toksik değildir ve memeli hücrelere
antimikrobiyal etkide bulunur. Modern batı tıbbı gümüş elementini doğal ve suni olarak en etkili
antimikrobiyal ajan olarak kabul etmektedir. İlk antibiyotik maddenin gümüş olduğu
düşünülmektedir. Antimikrobiyal özellikteki gümüşün tarihi eskilere dayanmaktadır. Örneğin; Gümüş
sikkeler, eski Roma ve Yunan medeniyetinde suyu temizlemek için kullanılmaktaydı.
Bugün ise, NASA uzay mekiklerinde aynı amaç için hala gümüşü kullanmaktadır(Çoşkunçay, 2017:89). Yine 1990 yılında Amerika Zehirli Maddeler ve Hastalık Kayıt Dairesi gümüşün bağışıklık,
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kardiyovasküler, sinir veya üreme sistemleri için toksik olmadığını bildirmiştir. Journal of
Material Engineering and Performance’ın Nisan 2010 tarihli sayısında, gümüş, bakır ve altın
gibi metaller “ağır metaller” değil asil metaller olduğu, gümüşün mikroorganizmalar üzerinde
elektron taşıma sistemini engellemek ve DNA replikasyonunu önleme dahil olmak üzere çeşitli
etkileri bulunduğu, Nanoscale Research Letters’in 28 Ocak 2016 tarihli sayısında, çalışmalarda,
gümüşün geniş bir mantar, virüs ve bakteri yelpazesine karşı antimikrobiyal etkinlik gösterdiği
söylenmiştir(Yıldız, 27.01.2020). Gümüşün insanın bildiği en ölümcül patojenlerin çoğunu
öldürebildiği de bilinmektedir. Gümüş, içme suyunda fekal koliformun % 100’ünü öldürür.
Yapılan bir çalışmanın sonuçlarında, şehir su kaynağına katılan milyarda bir gümüş iyonunun
tüm fekal koliform olarak tanımlanan E.coli bakterilerini yok ettiğini göstermiştir(Erturhan,
13.08.2021). İngiltere, Rusya, İspanya, İtalya gibi çoğunluğu Müslüman olmayan ülkelerde
yüzyıllar boyu gümüş mutfak eşyaları kullanıla gelmiştir. Gümüşün sağlık üzerinde olumlu
etkilerine rağmen İslam toplumları, gümüş ve altın mutfak eşyaları kullanmayı İslam
peygamberinin hadisleri temel alınarak uygun görmemişlerdir. Alpay (2016:11-12) Osmanlığı
Mutfağı çalışmasında bu durumu şöyle açıklamaktadır; “Hazine ve gümüş koleksiyonlarındaki
altın ve gümüş kaplarda sultan ve üst düzey saraylıların yemek yedikleri bilinir. Ancak şer’i
kanunlara göre altın ve gümüş kaplarla yemek yeme yasaklandığından, sultanların sarı Çin
porselenleri kullandıkları anlaşılmaktadır. Divan-ı Hümayun’dan çıkan H. 1204 tarihli bir
hükümle ilgili vesika altın ve gümüş kapların kullanılmasının yasaklanmasıyla ilgilidir. M.
Baudier konuyla ilgili olarak şu bilgileri verir; Ramazan günlerinde hiçbir altın kap kullanılmaz,
yemekler çok değerli ve nadir sarı porselen kaplara konulur. Sultan II. Beyazid zamanında
konulan altın ve gümüş kaplarda yemek âdetinin en geç III. Murad devrinde kaldırıldığı ve
porselen kaplara geçildiği söylenmekle birlikte, koleksiyonlarda bulunan altın ve gümüş mutfak
eşyalarından bu yasağa tümüyle uyulmadığı anlaşılır. Divan’a elçi geldiğinde gümüş sini
çıkarıldığı bilinir. Padişahlar altın ve gümüş kaplarda yemek yemez, çünkü şeriat kurallarına
göre bu kaplar erkeklere yasak, ancak kadınların yemeleri serbesttir” diye belirtmiştir.
Gümüş eşyalar bu bağlamda mutfak eşyaları hangi toplumsal sınıfta olursa olsun bir
şekilde az veya çok mutfağa girmeyi başarabildiği görülmektedir. Gümüş mutfak eşyalarını da
kapsayan gümüş eşya ile ilgili “Gümüş hammadde kullanılarak ziynet eşyası dışında, hayatta
gerekli olan, yapılmış/ortaya çıkartılmış her türlü nesneye gümüş eşya denir”(Şekerci, 2020:4).
Bir tanımlama ile karşılaşılır. Tanım doğrultusunda gümüş eşya denince çok geniş bir kavram
anlatılmaya çalışılsa da bu konuda uzman olmayanlar için ilk akla gelen ürünler tabak, çatalkaşık, bardak, sürahi gibi türler olduğu varsayılsa bile gondol, miğfer, at koşumu, biblo, kupa,
çerçeve, duvar freski, tabaka, ibrik, meyvelik, okka takımı, sütlük, kahvelik, ayna takımı,
şamdan, fincan zarfı, ve türleri gibi çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahiptir.
Osmanlı dönemi boyunca devam eden gümüş eşya üretimi 20. asrın başlarında savaşlar
ve Osmanlı Devleti’nin yıkılması nedeniyle gerileme dönemine girmiştir. Buna rağmen
Kapalıçarşı çevresindeki varlığını sürdürmüştür. Üretilen gümüş eşyaların çoğu İstanbul’da ve
diğer illerdeki mağazalarda pazarlanırken yine turizm aracılığı ile yurt dışına gitmektedir.
(GESAD, 2005:1; GEİK, 2005:8). Gümüş eşyaların bu bağlamda gümüş mutfak eşyalarının
yapımında “dövme”, “döküm”, “sıvama” “pres”
olmak üzere dört ana yapım tekniği
uygulanmaktadır. Yapım tekniklerini kısaca ana hatları ile ele alınırsa; “dövme” tekniğinde
dövü ustası yapacağı gümüş mutfak eşyasını çeşitli türde örs ve çekiçler yardımı ile
şekillendirir, “döküm” tekniğinde negatif kalıplar arasına metal akıtma yöntemi ile pozitif
eşyanın şekillendirilmesi ile elde edilir, “sıvama” tekniğinde bir torna makinesinde gümüş
hammadde istenilen mutfak eşyası kalıbının üzerine çelik çubuklar ile yatırılarak şekillendirme
sağlanır, “pres” tekniğinde ise hidrolik makinelere bağlanan kalıpların gümüş plakalara
basınçla basılması ile sağlanmaktadır. Gümüş mutfak eşyalarının süslenmesinde çoğunlukla
uygulanan tekniklerden; ince teller aracılığı ile yapılan telkâri, özel boyaların eşya yüzeyine
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sabitlenmesi ile yapılan mine, eşyanın yüzeyindeki çukur kısımların özel kimyasallar ile
karatılması ile yapılan oksit, eşya yüzeyin kıl testereler aracılığıyla motifi delip çıkartılma
işlemine ajur, kıymetli taşların eşya üzerine kasalama işlemini yaparak taşın yüzeye sabitlenen
taşla süsleme, eşya yüzeyinde bazı bölgelerin elektroliz yöntemi ile kaplanan rodaj, eşyaların
yüzeyinde bölgelerin çelik kalemlerle talaş kaldırarak parlatılan kalem, desenin eşya üzerine
çelik kalemlerle içten ve dıştan vurarak geçirilen kakma olduğu görülmektedir.
İstanbul Kalcılar Handa yapılan araştırmada özgün nitelik gösteren 86 adet gümüş mutfak
eşyası tespit edilmiş bunlardan 30 adedi çalışma kapsamında incelenmiştir.

Görsel 7: a) Gümüş Şerbetlik b) Gümüş Sahan c) Gümüş Sahan d) Gümüş Ibrık
(KK:1, Biros, Samuel 2021; Görsel: Şekerci, Haldun, 2021)

Gümüş şerbetlik (Görsel 7a.) sıvama tekniği ile yapılmıştır. Şerbetliğin yüzeyi kakma
tekniği kullanılarak bezenmiştir. Bezemeler helozonik yapıdadır. Kapak, kulp ve boyun kısmı
döküm tekniği ile imal edilmiştir. Bu kısımlarda bitkisel motifler ile bezenmiştir. Şerbetliğin
tabak kısmı da aynı şekilde sıvama ve kakma teknikleri kullanılmıştır.
Gümüş sahanlar’ın (Görsel 7b.,7c.) kulp, kapak, tabak kısımları sıvama tekniği ile
şekillendirilmiştir. Sahanların genelinde süsleme öğesi bulunmamasına rağmen 7b.
görselindeki sahanın tabağının kenar bordürüne geometrik motif işlenmiştir. Görsel 7b ve 7c
deki iki sahanın yüzeyleri süslenmemiş polisaj yapılarak sade bırakılmıştır. Sahanın formunun
yuvarlak geometrik yapıda olduğu, ikisinin kapak kısmındaki tutma yerlerinde kum döküm
yöntemi ile yapılmış 7b görselinde bitkisel 7c görselinde simge kullanıldığı görülebilir.
Gümüş Ibrık (Görsel 7d) tabakla birlikte 2 parçadan oluşmaktadır. Ibrığın ağız kısmına
helozonik süsleme yapılmıştır. Kapak kısmı ve sap kısmında döküm tekniği ile elde edilmiş
bitkisel motifler kullanılmıştır. Ibrığın genelinde belirtilen yerler dışında bir süsleme öğesine
veya tekniğine rastlanmamakta polisaj yapılarak sade biçimde tasarımlandığı görülmektedir.

Görsel 8: a) Gümüş Sahan b) Gümüş Sahan c) Gümüş Servis (KK:1, Biros, Samuel 2021; Görsel:
Şekerci, Haldun, 2021)
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Gümüş sahanların (Görsel 8a.,8b.) kulp, kapak, tabak kısımları sıvama tekniği ile
şekillendirilmişlerdir. 8a. görselindeki sahan kalem tekniği ile 8b. görselindeki sahan kakma
tekniği ile süslenmiştir. 8a. görselindeki sahanın tasarımında geometrik formdan katmansı
yapıdan oluştuğu, tüm yüzeyin ve tüm parçalarının bitkisel motifler ile süslendiği
görülmektedir. 8b. deki sahanın formunun geometrik yapıda olduğu, süslemenin üst odak
noktadan başlayarak kapağın sonuna oradan da tabağın dışına giden bir his uyandıracak şekilde
yan yana gelen çizgilerden oluştuğu durağanlıktan kurtaran kapak kısmında ve tabak kısmında
bitkisel motiflerin oluşan kesmeler atılarak süslendiği görülmektedir. Kesme süslemelerde
kakama tekniği ile yapıldığı görülmektedir.
Gümüş servisin (Görsel 8c.) ayaklı forma sahip olduğu, yapımında sıvama tekniği
kullanıldığı tespit edilmiştir. Servis formunun tencere kısmına bir borcam yerleştirilmiş bu
borcam tencereye monteli 4 parça ayakla sallanması engellenmiştir. Borcamın üstüne yine
sıvama tekniği ile bir kapak yapılmış kapağın kulpu döküm tekniği ile yapılmış ve hayvansal
motif kullanılmıştır.

Görsel 9: a) Gümüş Sahan b) Gümüş Sahan c) Gümüş Servis
(KK:1, Biros, Samuel 2021; Görsel: Şekerci, Haldun, 2021)

Gümüş servis kaşıklarının (Görsel 9a.,9b) ağız kısımları pres tekniği ile
şekillendirilmiştir. Görsel 9a daki kaşığın sap kısmınında preste yapıldığı 9b deki kaşığın
sapının ise döküm tekniği ile üretilerek montajı yapılmıştır. Kaşıkların saplarının uçlarında
döküm tekniği ile yapılmış bitkisel bezemeler görülmektedir. Görsel 9a daki kaşığın sap ve ağız
kısımlarının polisajla parlatıldıktan sonra bir işlem yapılmadığı sadece uç kısmındaki bitkisel
bezemenin olduğu kısmın sarı renkli radyum kaplama yapıldığı, bunun yanında Görsel 9b deki
kaşığın tamamının sarı renkli radyum ile kaplandığı tespit edilmiştir.
Gümüş servis maşaların’dan (Görsel 9c.,9d.,9e.,9f) 5 tanesinin(Görsel 9c.,9c’nin
sağındaki ve solundaki ürün, 9e.) geometrik ve bitkisel motiflerin karışımından elde edilen
motifler ile süslendiği görülmektedir maşalar döküm tekniği ile iki şer parça olarak üretilip daha
sonra perçin ile birleştirilmişlerdir. Görsel 9c.,9c’nin sağındaki ve solundaki ürünlerde ajur
tekniği uygulanmıştır. Düz formlu desensiz servis maşaları ise görsel 9f ve solundaki iki
maşadır. Tüm maşalar değişik türde geometrik yapıya sahiptir. Polisaj sonrası herhangi bir
kaplama işlemine rastlanmamıştır. Bu tür maşalar daha çok pasta, şeker, limon ikramı gibi
amaçlar için kullanılmaktadır. Görsel 9d deki yine döküm yöntemi ile elde edilmiş iki parçalı
makas istenirse servis zamanı her türlü ihtiyaç dahilinde kesim için de kullanılmaktadır. Polisaj
yapılarak parlatılmış insan motifleri le bezenmiştir.
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Görsel 10: a) Gümüş Çay Seti b) Gümüş Çay Bardağı Seti (KK:1, Biros, Samuel 2021;
Görsel: Şekerci, Haldun, 2021)

Gümüş çay seti (Görsel 10a.) dem, su, sütlük, şekerlik ve tepsi olmak üzere 5 parçadan
oluşmaktadır. Çay setinin dem, su, sütlük, şekerlik parçalarının bir yüzlerinde ve ülük
kısımlarında kakma tekniği ile bitkisel bezemeler yapılmıştır. Yine bu parçaların sap ve kapak
tutamakları döküm tekniği ile elde edilmiş bitkisel motifli parçalardan oluşmaktadır. Sadece
sütlüğün iç tarafı sarı elektroliz kaplama yapılmıştır. Tepsi dikdörtgen formlu sadece polisaj
yapılmış ve hiçbir süsleme öğesine yer verilmemiş sapları yine döküm tekniği ile elde edilerek
monte edilmiştir.
Gümüş çay bardağı seti (Görsel 10b.) çay tabağı, çay kaşığı, limon tabağı ve limon
kaşığından 2’li, 4’lü, 6’lı takımlar oluşmaktadır. Bu tür setlerin tabakları genellikle sade olduğu
gibi bazılarında tabak kenarına çeşitli desenlerde ince bordürler çekildiği de görülür. Yine çay
kaşıkları sade olabildiği gibi, ince bordürlü yada tamamı desenli olabilir. Desenleri çoğunlukla
hayvansal, bitkisel ve geometriktir. Limon tabakları çay tabaklarına göre daha yayvan formda
üretilir. Çay tabakları ve limon tabakları sıvama tekniği ile üretilir. Çay kaşıklarında ise
presleme yöntemi kullanılır. Limon çatalları ise genellikle döküm yöntemi ile yine uçlarında
bitkisel, hayvansal ve geometrik motiflerin çok kullanıldığı şekilde bir kerede imal edilirler.
Görsel 10b de örneklendirilen ürünler ve bu tür ürünlerin çoğunda kaplama yöntemi yerine düz
polisaj parlatma yöntemi tercih edilmektedir. Çünkü bu tür malzemeler devamlı ısıya, temizliği,
asite ve bunlarla birlikte çok sık kullanıma tabi olmaları kaplama yapılan bölgelerin kısa sürede
renk değiştirerek, görsel açıdan olumsuz bir durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Görsel 11: a) Gümüş Yemek Servis Seti b), c), d), e) Gümüş Sürahiler (KK:1, Biros, Samuel 2021; Görsel:
Şekerci, Haldun, 2021)
)
Gümüş yemek servis seti (Görsel 11a.)
Kase ve tepsi olmak üzere iki parçadan
oluşmaktadır. Genel kullanım amacı vardır istenilen yiyecek servisi için kullanılabilir. Kase ve
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tepsi oval formludur. İki parçanın yapımında da sıvama tekniğinden faydalanılmıştır. Yüzeyde
herhangi bir bezeme yada kaplama kullanılmamış, polisaj yapılarak sadece parlatılmıştır.
Gümüş sürahiler (Görsel 11b., 11c, 11d., 11e.,) sıvama tekniği kullanılarak
yapılmışlardır. Sürahilerin kulpları döküm tekniği ile dokulu bir yüzeyi bulunacak şekilde imal
edilerek ağız ve gövde arasına monte edilmişlerdir. Sürahilerin bazı modelleri kaide üzerine
yükselirken bazıları direk gövdeden tabana oturmaktadır. Sürahilerin ağız formları değişik
geometrik biçimdedir. 11b deki görseldeki sürahide gövde süslemesinde helozonik yapı kakma
tekniği ile şekillendirilmiştir. Diğer sürahiler sadece polisaj tekniği uygulanarak sade
bırakılmıştır. Araştırma kapsamında daha öncede bahsedildiği üzre gümüşün suyu temizle
özelliğinden dolayı suyun temas edeceği iç bölge tamamen cilasız, kaplamasız, temizliği
yapıldıktan sonra üretimin gerçekleştiği ilk şekli muhafaza edilerek işleme tabi tutulmamıştır.

Görsel 12: a) Gümüş Çatal, Kaşık, Bıçak seti b) Gümüş Tabaklar (KK:2, Dikenel, Mehmet 2021; Görsel:
Şekerci, Haldun, 2021)

Gümüş çatal, kaşık, bıçak setleri (Görsel 12a) genel olarak takım halinde ticari sunumu
yapıldığı tespit edilmiştir. 12a daki görselde değişik setlerden değişik form ve süslemeye sahip
çatal, kaşık, bıçaklar çeşitlenerek örneklenmiştir. Parçaların üretiminde pres tekniğinden
yararlanılmaktadır. Saplarda sade dokusal bezemeler bazen sapın tamamına hakimken bazen
bordür bazende belirli bir bölgede olduğu gözlemlenmiştir. Motiflerin girif olmayan yüzeye
yakın geometrik ve dokusal türde oldukları görülmüştür. Sık kullanılan malzemeler olması
sebebi ile çay bardakları kısmında ayrıntılı açıklandığı gibi herhangi bir kaplama yapılmamış
sadece polisajla parlatılmıştır.
Gümüş tabaklar (Görsel 12b) her ihtiyaca cevap verecek şekilde şekillenebilmektedir.
Örnek olarak incelenen tabaklar hem pasta hem yemek tabağı olarak kullanabilmektedir.
Sıvama tekniği ile üretilerek kenarlarına helozonik bordür geçilmiştir. Tabaklarda çay
bardakları ve kaşıklarda açıklandığı gibi gıda tüketimi için ayrıca sık kullanılacaklarından
polisajla parlatma dışında herhangi başka bir işleme tabi tutulmadıkları tespit edilmiştir.
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Görsel 13: a) Gümüş Kupa-Kadeh Bardaklar b) Gümüş Standart Bardaklar (KK:2, Dikenel, Mehmet 2021;
Görsel: Şekerci, Haldun, 2021)

Gümüş kadeh bardaklar (Görsel 13a) çok değişik formlarda olabildiği bulunmuştur.
Örnek kapsamındaki iki bardağın kaidelerinin düz gövdelerin kakma tekniği ile bitkisel motifler
ile süslenerek oksitlendiği görülmektedir. İç kısımları sarı kaplama yapılmıştır. 13b deki
görselde de iç kısımda kaplama vardır. Kaplama yapılan bu tür ürünler gıda tüketimine yönelik
kullanımdan çok dekoratif, hediyelik ürün sınıfında yapılmaktadırlar. Görsel 13c de görüldüğü
üzere gıda için olan bardağın iç kısmı kaplamaya tabi tutulmamıştır.
Gümüş standart bardaklar (Görsel 13b., 13.c) istenilen her türlü sıvı tüketiminde
kullanılmaktadır. Gövdeye oturan bu tür bardakların her türlü formu olabilmektedir. Araştırma
süresinde ve yerlerinde en yaygın iki örnek seçilmiştir. 13b. ve 13c görsellerindeki bardakların
dış kısımları kakma tekniği ile yapılmış bitkisel motifler sahiptir. 13b görselindeki örneğin içi
sarı radyum kaplama yapılmıştır. Motif tabandan başlamaktadır üst kısım ise düz bırakılarak
tasarım oluşturulmuştur. 13 c görsel örneğinde ise motif bardağın tam orta noktasına
konumlandırılmıştır.13b ve 13c görsellerindeki örneklerde bitkisel motiflerin araları
oksitlenmiştir. Görsel 13 teki örneklerin tümünde polisaj yapılarak parlatıldığı da tespit
edilmiştir.
Gümüş mutfak eşyalarını incelemek amacı ile yapılan çalışmada, gümüşten mutfak
eşyalarının varlığına ve kullanım alanlarına dikkat çekmesi ve açısından özgün veriye sahiptir.
Bu çalışma Türkiye’nin kuyumculuk kültürü alt dallarından olan Gümüş Eşya Yapımının
incelenmesi amacı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın materyalini Maden Sanatları
bağlamında Gümüş Mutfak Eşyalarına ait veriler oluşturmaktadır. Çalışma literatür taraması,
karşılıklı yapılandırılmış görüşme, alan çalışması yapılarak verilerin düzenlenip sonuçların
çıkartıldığı nitel yönteme dayalı tarama modelidir. Araştırmanın saha çalışması İstanbul ilinde
ulaşılabilen gümüş eşya atölyelerinden elde edilen veriler ile sınırlıdır. Veriler amaç
doğrultusunda düzenli bir biçimde verilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda; mutfak
eşyaları, maden mutfak eşyaları, gümüş mutfak eşyaları, yapımı, tanımı, tarihçesi, gelişim
süreci, mevcuttur durumu ele alınmıştır. Gümüş mutfak eşyaları yapımında kullanılan yapım
ve süsleme teknikleri detaylı açıklamalar ile sunularak üretilen gümüş eşyalardan seksen altı
tanesi incelenmiştir. Bu gümüş eşyalardan kasti olarak örneklem seçilen otuz tanesinin
nitelikleri üzerinde durulmuştur. Çalışma kapsamında yer alan bulgular görsel öğeler ile
desteklenmiştir. İnsanların temel ihtiyacı olan beslenmeyi karşılarken, besin öğeleri ile
kullanılan birçok eşya icat edip geliştirdiği görülmektedir. Bu eşyalar birçok hammadde
kullanılarak yapılmıştır. Pişirme yöntemlerinin gelişmesi ile maden mutfak eşyaları gelişmiş,
bu eşyaların yapıldığı madenlerin toksik özelliklerinin izale edilmesi için mutfak gereçlerinde
kullanılan madenler sınırlanmış ve yöntemler geliştirilmiştir. Gümüş eşyaların toksik nitelik
göstermediği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Dünya genelinde gümüş mutfak eşyaları çok sık
kullanılırken, İslam topluluklarında kullanımının sınırlandığı görülmektedir. Türkiyede’de
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gümüş mutfak eşyaları kullanıldığı görülmüştür. Bu eşyaların bir sınırının olmadığı akla
gelebilecek her tür gümüş mutfak eşyasının üretildiği görülmüştür. Bu mutfak eşyalarında
çeşitli süsleme teknikleri kullanılsa da toksik özellik göstermemesi açısından daha çok parlatma
yaptıktan sonra başka bir işlem yapılmadığı görülebilir. Gümüş mutfak eşyalarının yapımında
maden sanatlarında kullanılan temel yapım tekniklerinin tamamının kullanılmaktadır. Gümüş
eşyaların bağlamında mutfak eşyalarının üretiminin bugünkü durumuna ulaşmasına dönük
başlangıç noktasının Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da sanat ve zanaat alanında yeni bir
gelişim süreci başlatmasına tarihlendiği söylenebilir.
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Sanat Galerilerinde Ergonomik Fizibilite
Harun DİLER* - Yasemin OĞUZ GÜNER**

1.Giriş
Sanat eserini yaratmak ne kadar zorsa, onu değerince tanıtmak ve sergilemek de bir o
kadar önemli. Çünkü sergilenecek obje ne olursa olsun o eseri değerinde sergilemek için gerekli
koşulların oluşturulması gerekmektedir. Bu koşulların iyi olması Sanat Galerisinin prestijini
arttırması açısından da önemlidir. Sanat Galerileri özel kişilere, kuruluşlara ya da devlete ait
olabilmektedir.
Sanat müzesi veya sanat galerisi, başta görsel sanatlar olmak üzere, her türlü sanat
sergisinin gerçekleştirildiği binaya veya mekana verilen isimdir. Sanat müzeleri kamu
kuruluşları olabildikleri gibi özel kuruluşlar veya vakıflar da olabilirler. Ancak bir yapının müze
olabilmesi için ilk şart sabit bir koleksiyona sahip olmasıdır.
Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı’nın (EKAV) dikkatini çekmiş ve 2008 yılında
alışveriş merkezlerinin (AVM) ziyaretçilerini sanatla buluşturabilmek adına bir proje
hazırlamıştır. Projenizin kültür ve sanata destek olabilecek, halkın sanatla bütünleşmesinde
olumlu adımlar atılmasını sağlayacak bir proje olduğu kanaatine varılarak yasal düzenleme
hazırlığına girişilmiştir. Taslakta satış alanı 2 bin 500- 5 bin metrekare arasında olan AVM’lerin
100, 5001-10 bin metrekare arasında olanların 150, 10 bin metrekareden büyük olanların ise
200 metrekarelik alanları “Sanat Galerisi ve Atölyesi” olarak ayırması şartı yer almıştır.
Türkiye’de kültürün ve sanatın yükselen bir değer olmasına katkıda bulunmayı amaçladığımız
bir toplumsal duyarlılık projesi bu. Hiçbir ticari amacı yoktur. Avrupa Kültür Başkenti kavramı
1980’lerde o zamanın Yunanistan Kültür Bakanı sanatçı Melina Mercouri tarafından
düşünülmüş ve projelendirilmiş, AB’ye kabul ettirilip 1985 yılında ilk olarak Atina’da
başlatılmıştır. Şimdi AB ülkeleri bu projeyi sürdürmektedir.
Müzelerin işi değerli ve ilginç nesnelerden oluşan koleksiyonları saklamak, korumak ve
bunları sergilemektir. Parçalar ziyaretçilere tanıtılmak ve bilgi vermek amacıyla etiketlenir.
Geçmişte müzelerde olabildiğince çok sayıda parça sergilemeye önem verilir, serginin
düzenlenmesi ve parçaların sunuluş biçimiyle pek ilgilenilmezken günümüzde müze ve
galerilerde düzenleme biçimine özel önem verilmektedir.
Sergi yapmak isteyen sanatçı eserlerinin doğru ışık altında doğru proporsiyon ölçülerde
sergilenmesini ayrıca serginin tanıtılmasından serilmesine, toplanmasına, eserlerin
güvenliğinden açılış ve basın organizasyonuna ve maliyete kadar birçok ayrıntısında
mükemmellik arar.
Bazı galeriler sergi masraflarına karışmazken, parasal desteği özel kişilerden ya da
kuruluşlardan, bazıları da devletten sağlar.
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2.Yöntem
Araştırma amaçlarına uygun olarak “Betimsel” araştırma modeli kullanılmıştır.
Betimsel araştırmalar, bir konudaki herhangi bir durumu saptamayı hedefleyen araştırmalardır
(Erdoğan, 1998, s.60-61). Bu araştırma modellerinde amaç; eldeki problemi, bu problemle ilgili
durumları, değişkenleri ve değişkenler arası ilişkileri tanımlamaktır (Kurtuluş, 1998, s.310). Bu
çalışmaya maliyet dışında ideal bir Galerideki ergonomik fizibilite saptanmak istenmiştir.
Bunun için teorik verilerin dışında tecrübe ve beklentiler tartışılmıştır.
3. I. Bölüm
Eylemler
Sergi organizasyonu için rezervasyon görüşmelerinin yapılması
aSanatseverlerin sergiye girişleri
bSergi salonuna eserlerin taşınması ve sergilenmesi
cSergi açılışında misafirlere sunulmak üzere ikram ve/veya dinleti/gösteri
etkinliklerinin kokteyl mutfağında hazırlanıp kokteyl salonuna hazırlanması
dSanatseverlerin sohbet ve eser sahipleriyle görüşmesi için kokteyl salonuna
alınması
eSergilenecek eserlerin, sergi salonu ve heykel bahçelerinde gezilmesi, workshop
ya da amfi tiyatroda yapılacak etkinliklere katılınması
fÖnceki sergilerden oluşan mini müze ve katalog ve broşürlerin saklandığı /
sergilendiği Müze ve Arşiv Salonuna araştırma vb için ziyaret edilmesi
gKafeterya hizmetlerinden faydalanmak için Kafeteryanın kullanımı
hTuvalet ve Bebek ihtiyaçlarının giderilmesi
iTemizlik, yiyecek içecek ve ardiye malzemelerinin depolanması
Mekanlar
aGiriş
bGörüşme ve Toplantı odası
cSergi Salonu
dHeykel Bahçesi
eWorkshop bahçesi
fAmfi Tiyatro
gKokteyl Salonu
hTuvalet (3 adet) ve Anne-Bebek Bakım odası
iDepo
jKafeterya
kKokteyl Mutfağı
lÖnceki sergilerden oluşan mini müze ve katalog ve broşürlerin saklandığı /
sergilendiği Müze ve Arşiv Salonu

Şekil: Barış Sergi Salonu
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Sergilenecek her büyüklükteki eserin ve malzemenin rahatça geçebileceği genişlikte
dışta 2 parçadan oluşan kapılar ile Ana giriş sağlanacaktır.
Aynı binanın 2 acil çıkışı dışında diğer tüm mekanların giriş ve çıkışı bina içinden
sağlanacaktır. Böylece güvenlik önlemi alınması kolaylaşacaktır.

Şekil: Ana Giriş Kapısı

Ana giriş kapısı iç kısmında fotoselli, hava perdesi ile ısı izolasyonuna yardımcı
olacakşekilde planlanmış olup daha büyük malzemelerin taşınabilmesi için kapılar kenar
kaöşebentlerine kadar açılabilecek olmalıdır. Kapının her iki içte kalan kısmında sergi haberleri
ayaklı pano ile salon kapalıyken de sanatseverlere bilgi vermesi ön görülmüştür.
*Kafeterya
Misafirlerin, kafeterya ihtiyaçlarına cevap verecek yeme- içme, sosyalleşme
dinlenme ortamı olmasının dışında çalışanların mola alanı olabilecek mekandır.

ve

Şekil: Kafeterya Planı

http://galeri2.arkitera.com/main.php?g2_itemId=15974 28.04.2018
*Görüşme ve Toplantı Salonu
Sergi müracaatlarının, organizasyonlarının ve toplantıların yapılabileceği bir mekandır.
Mekanda görüşmelerin yapılacağı, misafirlerin ağırlanacağı, evrakların saklanacağı,
sekreteryanın kayıt yapacağı mekanlar mevcuttur.
*Heykel Bahçesi
Binada iki adet olmak üzere büyük ve geniş alana ihtiyacı karşılaması amaçlı
tasarlanmıştır. Heykel Bahçesinde değişebilir sergi mekanı tercihine imkan verecek, tekerlekli
ve raylı tabanlar, yüksekliği antropometrik insan ölçülerine göre sergilemede ayarlanabilecek
ayaklı sergi tablaları, tavandan sarkıtılabilecek eserler için hareketli çengeller, hareketli ışıklar
mekan içinde özgür yerleşim imkanını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

267

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Şekil: Sergi Salonu

Sergi salonu, beş ayrı koridordan oluşmaktadır. Her koridor kendi içinde birbirine
benzer şekilde tasarlanmıştır.
*Kokteyl Salonu
Yiyecek içeceklerin sunulması için ortada portatif dört yapraklı yonca şeklinde
kurulmaktadır. Böylece yonca şeklinin aralarından geçebilme ve tek bir masa etrafında
sosyalleşebilme imkanı düşünülmüştür.
Kokteyl Salonunda müzik dinletisi için yeri için sabit bir sahne yerine, yeri
değiştirilebilir ve elektrik düzeneğinin tavandan sarkıtılarak ulaştırılacağı bir koktey ortamı
tasarlanmıştır. Siyah renkli ve lake tekerlekli ve stoperli 4adet masa ortadan birleştirilmektedir.
Yonca yaprakların başlarına yerleştirilmek üzere, sekiz adet mor kadife döşemeli çelik ayaklı
bar sandalyeleri yerleştirilir.
Genellikle ayakta yapılan kokteyl etkinliği için portatif bar sanadalyeleri ve daha rahat
oturma ihtiyacında olanlar için duvardan açılan siyah deri ve kadife mor renkli birerli olmak
üzere, avangard tasarımlı sandalye koltuklar düşünülmüştür.
*Amfi Tiyatro / Konferans Salonu

Şekil: Amfi Tiyatro Planı

https://www.akustikkaplama.net/sahne-sistemleri/sahne-tasarimi.html 28.04.20
II.Bölüm
Ergonomi
Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek bunlara uygun
yaşama ve çalışma ortamları yaratmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Dolayısıyla Sanat
Galerisindeki mekana ilişkin unsurların eyleme uygunluğunun oluşturulması gereklidir.
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Mekandaki kapı, raf, masa, sandalye, wc, beyaz perde, ses düzeni, sandalye gibi
unsurların sanat galerisindeki eylemleri karşılaması ve hizmet edebilmesine yönelik ihtiyaçların
saptanması gerekecektir. Sanatçı ve sanat eseri kadar diğer bir perspektifte müşteri
memnuniyeti, kalite çalışmalarına sanat galerilerinin değerlendirilmesi gelmektedir. Sergi
salonunu ziyaret eden kişilerin algıladıkları hizmet kalitesinin boyutları ve bu kalite
boyutlarının memnuniyet ve sergiyi tavsiye etme durumları gibi algılanan hizmet kalitesi
boyutlarının ziyaretçilerin demografik özelliklerine, sergi katılma sıklığına ve sergiden
haberdar olma durumlarına göre farklılıkları da incelenmesi gerekmektedir.
Gelişmiş toplumlardaki sanatsal kurumlar, hizmet verdikleri kişilerin aldıkları
hizmetleri nasıl değerlendirdiklerine dair çalışmalar sürdürmektedir. Toplam kalite yönetiminin
bir gereği olarak, sürekli gelişme için ölçümün devamlı yapılması ve gerekli görülen
eksikliklerin bu bilimsel bulgulara dayalı olarak giderilmesi sunulan hizmetin kalitesini
artırabilecektir. Sanat kurumları, hedef tüketicilerinin kendilerinden tam olarak ne beklediğini
ortaya koymak amacıyla bir dizi çalışma içine girer. Sanat eserinin satılması, pazar için serginin
yapıldığı sanat galerisinin de kalitesinin ergonomik değerlendirilmesinden geçecektir.
Eğer alınan hizmet, beklenenden daha iyi ise hizmet kalitesi yüksek, aksi halde ise
hizmet kalitesi düşük algılanacaktır (Altunışık, Özdemir ve Torlak: 2007, s.176). Bu
algılamalar ise müşteri tatmininin en önemli belirleyicisidir. Müşteri tatmini, tüketim deneyimi
sonucunda memnun olma durumu olarak tanımlanmaktadır (Oliver ve Swan, 1989, s.26).
Sanatçılar gibi galeriler de sanat dünyasının görselliğini artırmak için uzmanlaşır ve bu konuda
belirli bir ün elde etmeye çalışırlar (Rengers ve Velthuis, 2002, s. 4). Sanat eserinin sergilendiği
kanallar ürüne ve sanatçıya prestij katmakta ve bir sanat galerisi çoğu zaman ziyaretçinin
deneyim yaşamasında belirleyici bir nokta olmaktadır (Petkus, 2004, s.49). Bu doğrultuda,
sanat eserlerinin sergilendiği sanat galerileri birer perakendeci işletme mantığı ile yönetilmekte
(Argan, 2007, s.174) ve sergileme konusunda küratör adı verilen uzman kişilerden
yararlanmaktadır.
Sanatsal alanlarda hizmet kalitesini değerlendirme çalışmalarında canlı performans ile
sergileme gerektiren sanat dalları arasında da ziyaretçi algılamaları arasında farklılık olacağı
muhakkaktır. Örneğin, sahne sanatlarında personelle etkileşim kalitesi, gösteri kalitesi, hizmet
estetiği, ulaşım kolaylığı ve yardımcı hizmetlerin sunuluşu kalite boyutları olarak
değerlendirilebilir (Swanson ve Davis, 2006, s.125; Harvey, 1998, s.587). Örneğin, Hume ve
arkadaşlarının (2008) yapmış olduğu çalışmada sahne sanatları deneyimi sonucu elde edilen
kalite; fiziksel çevre ve hizmet personeli boyutu olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada
gösteriler öz hizmeti oluştururken, hizmet çevresi ve öz hizmetin dağıtımında rol oynayan
personel ile ziyaretçilerin etkileşiminin de önemli olduğu ortaya konulmuştur (Hume ve Mort,
2008, s.314). Ziyaretçilerin sergi katılımında algıladıkları kalite ile ilgili Jung’un (2006, s.9596) yapmış olduğu çalışmada ise altı boyut ortaya konmuştur. Bunlar: Danışma yönetimi, kayıt
yaptırma, konsept, sergi ve tanıtım ve yerleşim ve ulaşımdır.
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Sergi salonunda algılanan hizmet kalite boyutları, Rust ve Oliver’ın sunmuş olduğu üç
boyut ile içeriksel olarak yakından ilgili olup bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu boyutlar:
teknik kalite, fonksiyonel kalite ve fiziksel çevredir (Brady ve Cronin, 2001, s.43-44).
Sanatsal Ün: Ziyaretçiler sergileri, belirli bir üne sahip olan sanatçının ürününü görmek
ve satın almak için ziyaret ederler (Lee, 2005, s.298). Çağdaş sanat pazarında kalite sanat eserini
üreten sanatçıya bağlıdır. Geçmiş dönemlerden günümüze sanatçının imzası, sanat işinin temel
özelliğidir (Martin, 2007, s.17). Sanat eserinin kalitesi sanatçının tüm yapmış olduğu eserlerin
kalitesiyle bağlantılıdır. Bu açıdan sergi ziyaretlerinde sanatçının ünü, eserin niteliği ve galeri
çekirdek ürün olarak değerlendirilmektedir. Etkileşim: Hizmet kalitesini belirleyen önemli bir
unsur da hizmet karşılaşmalarıdır. Hizmet karşılaşmaları boyunca, tüketici ve çalışanın
etkileşimi gerekir. Bu etkilenme hangi hizmet sektöründe olunduğuyla ilgili olarak farklılık
göstermektedir. Örneğin, sigorta şirketinin müşterisi için personel ile etkileşim tatmin üzerinde
çok büyük bir öneme sahip olacaktır. Başka bir deyişle, profesyonel hizmetlerin
değerlendirilmesinde insan etkileşimi önemli bir rol oynamaktadır (Bitner, 1990, s.71). Sergi
salonunda görev alan kişilerin ziyaretçiler ile ilişki kurması, algılanan kalite üzerinde önemli
olabilmektedir. Bu karşılaşmaların kalite boyutu, cevap verme, güvenilirlik, bilgilendirme ve
empati şeklinde sınıflandırılabilir. Hizmet kalitesi hizmet karşılaşmaları esnasında sağlanan
içeriklegenişletilebilir (Swanson ve Davis, 2006, s.125; Oliva ve Bean, 2008, s.167). Atmosfer:
Hizmet kalitesi ile ilgili diğer bir unsur da hizmet çevresidir. Hizmet çevresi, hizmet
karşılaşmalarının diğer boyutlarından daha çok araştırılmaya çalışılmıştır. Boş zaman
hizmetlerinin tüketiminde hizmetin sunumunun yapıldığı fiziksel mekan, hizmet kalitesinin
algılanmasında çok büyük bir öneme sahiptir. Bu açıdan müze, tiyatro ve sergi salonu gibi
yerlerde boş zamanını değerlendirmek isteyen ziyaretçiler için hizmetin sunulduğu yer,
deneyimin tüketiciler tarafından algılanması üzerinde büyük bir öneme sahiptir. Bu bakımdan
hizmet yerinin anlaşılması açısından tüketiciler tarafından nasıl algılandığının bilinmesi gerekir
(Swanson ve Davis, 2006, s.126; Herrington ve Capella, 1996, s.29). Hizmet çevresi
kapsamında değerlendirilecek konular içerisinde sergi salonunun atmosferi de bulunmaktadır.
Atmosfer tüketici davranışlarını etkilemede çevresel kanıtların düzenlenmesi ve kontrolü olarak
tanımlanmaktadır (Kotler, 1973, s.48; Hoffman ve Turley, 2002, s.34). Hizmet yerindeki
atmosferin tasarlanması üç düzeyde tanımlanmaktadır. Bunlar; park yeri, hizmetin sunulduğu
alan olarak değerlendirilecek dış olanaklar; hizmet yerinin tasarlanması, tüketicilere hizmet
sunumu esnasında kullanılan ekipmanlar, hava kalitesi, sıcaklık, müzik gibi iç olanaklar ve son
olarak da firma kartı, kırtasiye malzemeleri, çalışanların görünüşü ve üniformaları gibi diğer
somut mallar değerlendirilmektedir (Bonnin, 2006, s.48; Herrington ve Capella, 1996, s.27).
Sergi salonu bakımından atmosfer, sergi salonundaki iç ve dış olanakların yaratmış olduğu
izlenim şeklinde değerlendirilir.
III.Bölüm
Mekanların Birimler Üzerinden Değerlendirilmesi
-Fonksiyonel Değerlendirilmesi
Sergi Salonlarının düzenlenmesinde koleksiyon ve sergi türü arasındaki bağlantı ve
bunlar arasında nasıl bir iletişim kurulacağı yani sergileme konsepti önemli bir etkendir. Açık
planda, ana ve yardımcı mekanlarda, doğrusal zincir, labirent, kompleks ya da döngü şeklinde
sergi salonu düzeni olabilmektedir.

270

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Şekil: Sergilenecek eserin antropometriye uygun açıları

*Giriş
Giriş binanın da ana girişi olup planda da sergi alanına girişi temsil eder
*Sergi Salonu
Sergi salonları 5 ayrı parçadan oluşan yıldız biçiminde tasarlanmış olup koridor
biçiminde tasarlanmıştır.

*Müze ve Arşiv Salonu
Güzel Sanatlarla ilgili yapılmış tüm sergi ve koleksiyonların sergilendikten sonra
arşivleştirerek sonradan gelen sanatseverlerin bilgiye ulaşmalarını amaç edinmiş bu
düşünceyle, dünyada tüketimin sanat ürünlerini korumaya yönelik bir alan tasarlanmıştır.

-Estetik Gerekler
Güzel sanatların sergileneceği mekan estetik olmakla birlikte her türlü alanın eserlerinin
konseptini gölgede bırakmayacak renk ve üslupta hazırlanmalıdır. Giriş mekanı konukları
karşılama alanı olması nedeniyle daha serbest renk ve üslupta hazırlanabilirse de temel tasarım
ilkeleri ve estetik beğeniye cevap verebilir özellikte olmalıdır. Ayrıca diğer mekanlardan da
tamamen bağımsız planlanamaz.
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-Teknolojik Gerekler
Binanın teknolojik gereklere cevap verebilmesi için yapısal gereklerinde alt yapı, temel
yapı, izolasyon, duvar özellikleri, havalandırma, çatı, taşıyıcı sistemi, döşeme, ısıtma, soğutma
başta olmak üzere önemli oldukça önem arz eder. Yanı sıra yangın, temiz- kirli su arıtma, çöp
ayrıştırma birimleri tasarım planı içerisine dahil edilmelidir.
-Yapısal Gerekler
Sabit ve hareketli yüklerin yapıya uygunluğu her bina için olduğu gibi sergi ve müze
gibi duvar, zemin ve tavan yüklerinin sergi amaçlı artacağı düşünülerek seçilmelidir.
Yapı malzemelerinin dayanıklılığı yangına karşı da önem arz eder. DIN4102’ de belirli
yanmaya dayanıklılığı için gerekli kaplama kalınlığının tercih edilmesi gibi çelik kolon ve
kirişlerin seçilmesinin yanı sıra dolgu oranları ve seçilecek yapı elemanları da yapıya
uyarlanması gerekir.
Sabit yükler ve yüklenmeler için yapı elemanlarının duvar için de seçilmesi gerekir.
Duvara asılan eserler, eserlerin asılacağı dolaplar, ışık ve aksesuarlar için duygun duvar tipinin
seçilmesi önemli bir diğer unsurdur. Aksi takdirde estetik sebeple seçilecek duvar tipi, sergide
sağlamlık açısından uygun olmayabilir. Benzer şekilde daha çok mekan yerleştirme ve tekstil
sanatının heykelsi formlarının sergilenmesinde güçlü tavan yapısına ihtiyaç vardır. Bu nedenle
bu tip mekanlarda çelik konstrüksiyon ve uzak sistem tavanın uygun olacağı düşünülmektedir.
-Işıklandırma
Eserlerin spot, mekanların kokteyl salonunda, toplantı salonu, depo, müze ve arşiv
salonu, amfi, kafeterya, workshop alanı tuvaletler ve anne bebek bakım odaları ihtiyacı
ölçüsünde aydınlık olmalıdır. Işık sensörlerinin tuvalet ve bakım odalarında , acil çıkış
istikametinde kullanımı enerji tasarrufu açısından olumlu olacaktır.
-Isıtma- Soğutma
Klimalarla havalandırma, ısıtma ve soğutma gerçekleştirilir.
Ses Düzeni
Yeterli teknolojik kaynaklardan yararlanılarak, gerek konuşmalarda gerekse müzikte
kullanılacaktır.
-Psikolojik Gerekler
-Temel Tasarım Elemanlarının Uygulaması
Çizgi
İki boyut olarak algıladığımız çizgi , 3 boyutlu tasarım ile birlikte hacim kazanır.
Psikolojik etkisi ile beraber ,tasarımda kullanılan çizgisel dokunuşlar kullanıldığı yön ve
değişimlere göre nesnelere yönlendirme ve süreklilik etkisi verir. Bu şekilde çizgi,işlevsel
olarak kullanışlı, görsel ve sözel bir dile sahiptir. Yatay çizgiler sakin ve pasif,düşey çizgiler
hareketli ve statik ,diyagonal çizgiler ise dinamik ve canlı bir etkiye sahiptir. Mies van der Rohe
örneğinde;baskın olarak kullanılan düşey çizgilerle, yüzey ve hacim vurgulanmıştır.Bu
doğrultuda, kullanılan çizgisel eleman doku,malzeme kullanımına bağlı olarak görsel
etkiyi,hacmi ve yön hissiyatını değiştirerek farklı yönelmeler sunar.
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Şekil: R. Crown Hall, Kentsel Tasarım ve Mimarlık Okulu,Illinois Teknoloji
Enstitüsü,Chicago,1956, Mies van der Rohe

Şekil
Geometrik şekiller mekana veya tasarıma pasif ve dekoratif bir etki
kazandırırken,organik şekiller daha statiktir.Şekillerin tasarımda tekrarlarla kullanımı bir
hareketlilik oluştururken, dekoratif etkisiyi de arttırır. Bu süreçte,şekillerin
soyutlanması,kesişimi veya farklı metodlar ile kullanımı yeni ve farklı şekiller elde etmenize
olanak sağlar.Bu sayede oluşan şekiller mekana rahatça adapte olur ve aidiyet kazanır. Doluluk
ve boşluk olarak tanımlayacağımız bu negatif ve pozitif alanların denge uyumu; şekillerin alana
adaptasyonu ,aidiyeti ve kararlı duruşu açısından önemlidir.

Şekil: Yapıda “Şekil” Diagonal Mutfak Tezgahı
http://www.tasarimgunlukleri.com/2015/08/27/tasarimin-yapi-taslari-tasarim-prensipleri-veelemanlari-002/ 30.04.2018

Biçim(Form)
Biçim çizgi, renk ve diğer yüzey elemanlarının birbirleriyle ilişkileri sonucu
oluşan,hacmi ve kütleyi tanımlayarak objeleri üç boyutlu olarak incelememizi sağlayan ve
şekilleri birbirlerine göre yerleşimleri ile ele alan bir terimdir. Nesnelerin varlığını ifade
etmemize olanak sağlayan bu terim, simetrik veya asimetrik, organik, inorganik, doğal, yapay,
dinamik veya durgun bir görsel algı oluşturur.Bu görsel algılamanın fiziksel boyutunun ortaya
çıkabilmesi için çizgi,renk ve ışık biçime canlılık kazandırır.
Biçimlendirmede tasarım elemanlarına doğada olduğu gibi bütünü oluşturma
potansiyeli ile yaklaşılmalıdır. Böylece işlev , biçim,estetik bütünlüğüne sahip eserler elde
etmek mümkün olacaktır. Villa Savoye örneğinde; yapının formdaki hacimsel uyumu ve
dengesi , mekana olan işgal tavrı formun oluşturduğu algısal durumdur.
Mekan
”İnsanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli
olan boşluk.” (Hasol) Bu tanıma göre; mekan insanı çevreden ayıran, bir anlamda yalıtan ve
fonksiyona göre anlamlanan bir boşluktur. Mekan, canlıyı içine alan, onu evrensel boşluktan
ayıran bir uzay parçasını belirtmektedir.
Bütün kullanılan alanlar mekan olarak tanımlanır ve tasarım alanı da bu mekanın
üzerindedir. Sergi salonu, kokteyl salonu, burada kullanılacak masanın, sandalyenin özellikleri
mekânsal tasarımı gerektirir. Tasarımcı çalıştığı mekanda neyi ön plana çıkartmak istiyorsa
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yapacağı tasarımda onu detaylandırır. Kişel bakışı, bilgisi ve yeteneğiyle kendine has yaptığı
her mekan tasarımı başarılı arz edilir.
Renk
Renk, çeşitli cisimlerden yansıyarak gelen ışınların, ışığın gözün retinasına ulaşması ile
oluşan, görsel algı sonucu bireyde oluşturduğu duygudur. Renk faktörünün önemi ,tasarımdaki
rolü kaçınılmaz bir gerçektir. Bu sebeple öncellikle önemli alt bilgiler hakkında bilgi sahibi
olmak bizler için daha faydalı olacaktır. Rengin 3 boyutu vardır ;Türü, rengi tanıma ve
tanımlama; Tonu, rengin siyaha veya beyaza oranla açıklık veya koyuluk derecesi;Yoğunluğu,
aynı rengin farklı tonlardaki saflık ve doygunluk derecesidir.
Ana Renkler : Kırmızı – Mavi – Sarı
Ara Renkler : Turuncu – Yeşil – Mor
Tarafsız Renkler : Beyaz – Siyah – Gri
Kontrast – Zıt Renkler : Sarı – Mor / Kırmızı – Yeşil / Turuncu – Mavi
Armoni – Bütünleyici Renkler : Mor – Mavi / Kırmızı – Yeşil / Turuncu – Mavi

Şekil: Renkler ve psikolojik etkileri

https://indigodergisi.com/2014/03/bana-rengini-soyle-sana-kim-oldugunu-soyleyeyim3/ E.T.30.04.2018
Tasarımda,sıcak(kırmızı,sarı turuncu) ve koyu sıcak renklere sahip elemanlar ön plana
çıkarken,soğuk(mavi,yeşil,mor) ve açık soğuk renkler ise geri planda kalırlar.Tasarım
sürecinde ve sunumunda büyük etki sağlayacak olan renk uygulamalarının psikolojik
özellikleri;
- Parlak renkler, heyecan
- Pastel renkler, sakin
- Malzemenin öz niteliğini ifade eder
- Renk formu belirler
- Renk oranları etkiler
- Renk ölçeği ortaya çıkarır.
- Renk ağırlık duygusu oluşturur. ( Koyu renkli elemanlar ağır, açık renkli elemanlar ise
hafif algılanmaktadırlar.)
Renklerin algılanan etkileri ve anlamları ise;
Mavi : Sonsuzluk etkisi yaratır. Açık tonları yatıştırıcı, güven veren bir etki yaratır.
Yeşil : Sakin, barışçıl, hassas, yumuşak bir etki yapar. Neşe ve sükuneti ifade eder.
Sarı : Uyaran, neşelendiren, dikkat çeken bir etki yaratmaktadır. Genişlemeyi, iletişimi
ifade eder.
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Kırmızı : Heyecanlandırıcı, uyarıcı bir etki yapar. Enerji ve gücü temsil eder.
Pembe : Küçük alanlarda zenginliği ve önemi vurgular
Kahverengi : Mutsuz, kederli.Sıcak rengin yanında soğuk, soğuk rengin yanında sıcak
etkisi yapan ara bir renktir.
Turuncu, sarı ve beyazla birleştiğinde rahatlatıcı bir etki yaratmaktadır.
Gri : Siyaha giden tonları kasvetli, beyaza giden tonları huzurlu bir etki yaratmaktadır.
Beyaz : Kullanıldığı bir mekanda güneş ışığını yansıtırsa uyarıcı, neşeli bir etki
yaratmaktadır.
Renklerin doğru kullanımı etkili tasarım kompozisyonlarına olanak sağlayacaktır. Bu
noktada örneği inceleyecek olursak; duvardaki mavi-yeşil ve sandalyelerdeki kırmızı-turuncu
tonlar bağımsız tonlardır. Doğal ahşap tonlarına karşı kullanılan bu tonlar, siyah zemin ile beyaz
masa arasında göze çarpar. Sandalyeler mavi –yeşil duvar ile rahat ve eğlenceli bir duygu etkisi
uyandırır.
Doku
Doku, üç-boyutlu yapıya sahip, objenin hem dış yapısı hem de içyapısı hakkında bilgi
veren,sonsuz çeşitliliğe sahip ,yüzeyde gölge ve ışık oyunları ve malzeme özelliği ile birlikte
kendini gösteren özel bir niteliktir. Doku sürekli devam eden bir desenin yüzeyinin pürüzünü
veya herhangi bir 3 boyutlu hissi bize gösterir. Çalıştığımız bölgenin kent dokusu,tarihi
,sosyolojik kültürel dokusu gibi soyut ve somut açılardan ele alarak analizlemelerle
tasarımlarıma başlanır.
Dokuların nesnelere,mekana veya çalışma ürünlerine kattığı farklı somut etkiler ve bu
doğrultuda somut bir analiz yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır;
-Dokunun yapı etkisi; sert dokulu yüzeyler yakınlık etkisi, yumuşak dokulu yüzeyler
uzaklık etkisi verir.
-Doku ve renk etkisi; sıcak renkli dokular yakınlık etkisi, mat yüzeyli dokular uzaklık
etkisi verir.
-Dokunun ışıklılık etkisi; parlak yüzeyli dokular yakınlık etkisi, mat yüzeyli dokular
uzaklık etkisi verir.
-Dokunun işleniş etkisi; ince ve ayrıntılı işleniş dokulu yüzeyler yakınlık ve keskinlik
duygusu verir. Dağınık, ayrıntısız ve belirsiz işlenmiş dokulu yüzeyler uzaklık etkisi verir.
Ayrıca doku, yumuşaklık-sertlik, ağırlık-hafiflik, sessizlik-gürültü, huzur-tedirginlik,
durgunluk-hareketlilik, sakinlik-heyecanlılık, rehavet-kasvet gibi psikolojik etkiler de yaratır.
Yumuşak dokulu yüzeyler; sükunet, rahatlık, monotonluk, soğuk,güçsüz ( hastane, lokanta vb.
tercih edilir) Sert dokulu yüzeyler, dinamik, uyarıcı, ilgi çekici, güçlü ve daha sıcak, heyecan
verici ( heykel vs. )
Desen(Patern)
Desen, kişinin forma yaklaşma biçimidir.Basit desen dediğimiz yani iki boyutlu desende
ışık ve gölge ,çizgi ve kontur ile gösterilir, gelişmiş yani üç boyutlu desende ise form hacim
kazanır ve bu şekilde tasarımlanır.Desen, tasarım sürecinde, konseptin kendisi desen ile birlikte
üretilebilir veya yardımcı eleman olarak kullanılabilir. Bu tamamen tasarımcının tasarıma
yaklaşım biçimi ile ilişkilidir.
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Desen tutarlı ve düzenli bir şekilde yüzeyleri ve yapıları organize eden bir yapıdır. Doğa
elementleri incelenerek yapılan soyutlama çalışmaları bu konuda öncüyken, tamamen kişisel
tasarımsal bir süreçle de ürün meydana gelebilir.
Desen, şekil veya formda planlı veya rasgele tekrar ederek yüzeysel bir uygulama olarak
tarif edilebilir.Aynı zamanda da kompozisyonun yani bütünlüğün parçalarını düzenleyen
iskelet konumunu alabilir. Bu kompozisyon içinde iyi bir desen tasarlayabilmek, desenin
işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, form, ritm, kompozisyon, perspektif, ışık
ve renk elemanlarının doğru yaklaşım uygulaması ile sağlanabilir.
Temel Tasarım Prensipleri
Denge
Bir tasarım prensibi olarak denge, tasarımı oluşturan parçaların tanımlı ve estetik bir
biçimde yerleştirilmesidir.
Hiyerarşi
Görsel hiyerarşi, insan gözünün gördüklerini algılama düzenidir. Bu düzen ise algı alanı
içerisindeki formlar arasında bulunan görsel kontrastla oluşur.
Örüntü
“Bir düzen ve yineleme içerisindeki iki ya da üç boyutlu nesneler topluluğudur.”
Örüntü, tasarım elemanlarının planlı yada rastgele tekrarlar halinde yerleştirilmesiyle,
yüzeylerin yada resimlerin kalitesini artırmak için kullanılır.
Ritim
Elemanların-renklerin, şekillerin, formların, mekanların-boşlukların ve dokuların görsel
hareketlerinin tekrarıdır.
Boşluk (Mekan)
Bir sanat çalışmasının içindeki yada çevresindeki boş alan yada yüzeydir.
Boşluk(Mekan) iki boyutlu yada üç boyutlu olabileceği gibi, negatif ve/veya pozitifte olabilir.
Proporsiyon(Orantı)
Bir tasarımdaki çeşitli elemanların, göreceli boyut ve ölçeklerine göre kendi aralarında
ve parçalarla bütün arasında bulunan oranlarıdır.
Vurgu
Bir tasarımda odak noktası oluşturur. Dikkatleri tasarımın en önemli gördüğümüz
kısmına çekmemizi sağlar.
Hareket
Sanatçının, gözü bir kompozisyonun içine, çevresine yada kompozisyona doğru
yönlendirmesinin yoludur. Görsel bir imajda hareket, objeler imajın içinde hareket ediyormuş
hissiyatı uyandırdığında ortaya çıkar.
Uyum
Bütün bir kompozisyonun ahengi-armonisi demektir. Kompozisyonun parçaları
bütüncül bir görsel tema gibi çalışır.
Tasarımdaki farklı elemanların farklılıklarının vurgulanmasını sağlayan ve/veya bu
elemanlarının aralarında denge oluşturan kombinasyonlardır.
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-Toplumsal Gerekler
Sanatkarın sanat eseri oluşturması için gereken ilhama yön veren, ruhunu ve hislerini
yoğuran, içinde yaşadığı toplumun inanç değeri ve kültürüdür. Bunun sonucu olarak sanatkâr,
içinde yaşadığı toplumdan aldıklarını kendi dimağında şekillendirip topluma sanat olarak iade
eder.

Şekil: St. Mary’s Cathedral – Sydney – Stained Glass.

İçinde yaşadığımız toplumun ağırlıklı Türk ve Müslüman olması tasarımda çok kültürü,
ayrımcılık yapmadan kucaklamayı hedeflemelidir. Birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan
farklı inançların, değer yargıların yegane bileşkesi olan sanatın evrenselliğinden güç alınmış bir
sergi salonu tasarımında da evrensel ilkeler yakalanmalıdır. Politik, dinsel ve toplumsal tüm
verileri sanat çatısında birleştirecek, sadece Türk kültürü ya da Müslümanlık kaygılarıyla
tasarlanmamalıdır. Temel unsur “insan” ve “sanat” olmalıdır. Bu nedenle bina içinde mescid,
klişe vb inaç evleri çıkartılmıştır.
-Geleneksel ve Kültürel Yapılar
Kültür, toplumu yöneten güç sistemleri içinde göz ardı edilemeyecek yönlendirme
etkisine sahip en önemli unsurlardan biridir. Günlük yaşam içerisinde karşılaştığımız popüler
kültür unsurları, büyük bir önem arz ederek kitleler üzerinde etkin bir hal alırlar. Popüler
kültürde kültürel farklılıkların kalmadığı bireysel ya da kitlesel bir aynılaştırma durumu
hâkimdir. Mesela, “Moda, kitlesel bir olgudur. Yaygınlaştığı oranda kendini ispatlar, varlığını
ve gerekçesini işler. Fakat bir popüler kültür unsuru olarak dövmeye değinecek olursak, kitlesel
bir kimlik arayışının sonucu değil, bireysel bir kimlik arayışının sonucudur” (Sengir, 2014: 20).
Şekil: Görselliğin Temel Bölümleri (Sengir, 2014: 25).
Gerçek gerçeklik çıplak gözümüzün gördüğü algıda yatarken, “Sanal gerçeklik, yaygın
bir görme şekli için model oluşturmaktadır. Çağdaş kültür, giderek daha fazla bilgi örnek ya da
özel bir model olarak işin perde arkasında durduğunu ya da basit anlamıyla, her yerde birden
ortaya çıktığını görüyoruz” (Heim, 1998: 3). Sanal gerçeklik günümüzün hâkim sistemi
içerisinde gerçek gerçeklikten daha fazla önem taşımaktadır.
“Kültür endüstrisi, kültürün endüstriyel kimliği, kültürel yeni olguların çeşitliliği ve
günlük yaşamın içindeki gücü ile orantılı olarak kendini göstermiştir. Kültürün kapitalizmle
birlikte bir meta haline getirilip ticaretinin yapılmasıyla kültür endüstrisi kavramı gündeme
gelmiştir” (Sengir, 2014: 27). Bu bağlamda tüketim için üretimin yapıldığı ihtiyacın ön planda
olmadığı Kültür endüstrisi bir çok alanı hatta sanatı bile etkiler durumdadır. Sanatsal
üretimlerin sergilendiği sergi salonlarının kültürel donanım açısından ihtiyaç olduğu düşüncesi
maalesef toplumun popüler kültür bakışından nasibini almaktadır. Genç neslin ağırlıkta olduğu
tüketimin her sanat üretimini üretildiğinden çok daha kısa sürede tüketilmesine neden
olmaktadır. Sergi salonlarının çekiciliğe olan ihtiyacı bu sepeplerden dolayı
yatsınamamaktadır. Dolayısıyla sergi salonlarının rejenerasyona teknolojik ve görsel cazibede
ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.
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Sergi salonu tasarlanırken tüketim hızını yavaşlatmak alanı verimli kullanmak ve yaşam
alanlarına dönüştürmek istenmiştir. Her yaştan bireyin rahatlıkla gezebileceği, yemek, içmek,
dinlenmek, konferans , workshop etkinliklerine katılabilmek bebek bakımı, tuvalet ihtiyaçlarını
giderebilmek, toplantı yapabilmek ve hatta kitap okumak, resim yapmak gibi etkinliklere de
izin verecek şekilde ergonomik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanmıştır. Kültürel açıdan
gelişimi destekleyen, sanata ve bilgiye önem veren insanların bir araya gelebileceği,
sosyalleşeceği mekanlara ihtiyaç olduğu ve arttırılması gerektiği düşünülmektedir.
Kültürel olarak anne bebek bakım odası ayrı bir mekana alınmış, emzirme ve uyutma
ortamlarında konfor göz önünde bulundurulmuştur. Engelliler için rampa giriş, ayrı bir
mekanda tuvalet ve binanın hiçbir yerinde merdiven, kat ya da koridor geçişlerinde basamak
yerleştirilmemiştir.
Toplantı salonu hem sergi, workshop, konferans etkinliklerinin planlanması hem de
dışardan destek vermek isteyen, eğitim almak isteyen, iş arayanlar için de kullanılabilecek
danışma ve buluşma yeri olarak düşünülmüştür. Kültürel açıdan kopuklukların arttığı, iletişimin
dijital ortam üzerinden sürdürüldüğü gerçeği yüz yüze iletişimin önüne geçmemesi ve bu
konudaki ihtiyaçlar için talebin mekan içerisine yerleştirilmesi gereği düşünülmüştür.
Sergi koridorlarında kaosu önlemek için mekanın genişliği, tabela ve zemin
yönlendirmeleriyle mekanların yeri genel görünüme uygun şekilde yapılması düşünülmüştür.
Mat tonlarda taban ve duvar renginin kontrastlığında, eserlerin açık aralarla ve karşı karşıya
gelmeyecek şekilde yerleştirilebilmeleri düşünülmüştür. Her koridorun ortak alan olan kokteyl
salonuna çıkması dinlenme imkanına izin vermesi için planlanmıştır.
Yapılan geçmiş etkinlikleri görme, biriktirme ve arşivleme imkanı, hızlı yaşam temposu
ve tüketim çağı olması nedeniyle göz ardı edilebilmektedir. Kültürel yatkınlığımızın, çabuk
unutma sorunlarına karşın arşivleme ve hatırlama alışkanlığını kazandırma amaçlı arşiv odası
planlanmıştır.
-Toplumsal Kurumlar
Kültür-sanat etkinliklerinin desteklenmesi, kültürel üretimin ve farklı kitlelere erişimin
en temel ihtiyaçlarından biridir. Sponsorluk, bağış, hamilik, sadakat/üyelik programları gibi
birçok sistem, bu desteklerin sürdürülebilir olması için gereklidir. Ancak bu noktada kaygan
ekonomiler, daralan kültür-sanat ekosistemleri ve 21. yüzyılın ihtiyaçları, kültür kurumlarını
destek mekanizmaları ararken ve bu destek mekanizmalarını sürdürülebilir kılmaya çalışırken
yeni bir anlayış benimsemeye de teşvik ediyor. Ancak bütün bunların yanında, iş birlikçileri,
kültür sektöründe sürdürülebilir destek mekanizmaları olarak önemli bir yere sahiptir. Bu kültür
kurumlarına sadece bir “sponsor” olarak değil, birlikte aynı amaç uğruna aynı yolda
yürüdükleri, bir teşvik yaratmayı ve birlikte başarmayı hedefledikleri sistemleri oluşturması
gerekmektedir. Bu sistemlerin oluşması için gereken en temel üç şey ise, bütün bu değerlerin
kurum kültüründe yer alması, bu destek ile uzun vadeli bir değer yaratılacağına olan inanç ve
tabii ki her iki kurumun da bu iş birliğinin sonucunda gerçekleşecek somut ve soyut faydaya
olan güveni ve inancıdır. Bu bilinçte olan her kurum kültür ve sanata dolayısıyla sanatçıya ve
bu yoldaki üreticiye aynı zamanda içinde bulunduğu topluma destek sağlamış, kurumsal
kimliğine başka bir anlam daha kazandırmış olacaktır.
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Zan-Lun Huang’ın Çalışmalarında Posthuman Etkiler
Mehmet Ali BÜYÜKPARMAKSIZ*

1. Giriş
Tarih boyunca insan bedeni sanatın, sanatçıların ve sanatsal çalışmaların konusu
olmuştur. Önceleri geleneksel anlatım yöntemleri ile ifade edilen beden, siyasal ve sosyal bir
gösterge biçimi olarak her zaman sanatın nesnesi olmaya devam etmiştir. Sonraları beden;
sanatçının elinde biyolojik bir dönüşüm geçirmiş, yapay araçlarla birleşmiş ve hybrid bir yapı
meydana gelmiştir (Er, 2010: 73). Günümüzde ise biyoteknolojik gelişmeler ve iletişim
teknolojileri; bedenlerimizi yeniden tasarlamanın, önemli araçları haline gelmiştir (Haraway,
2006: 34). Teknolojinin içinde bulunduğu post-insan geleceğine girmek üzereyiz ve kademeli
bu süreçte en önemli unsurun zaman olduğu söylenebilir (Fukuyama, 2002: 217). Teosantrizm
sürecinden Antroposantrizm sürecine, bu süreçten de robot-insan merkezli diyebileceğimiz
“cybersantirizm” süreci yaşanmaktadır. Kendi zekâsını ve bedenini yapay zekâlara ve biyonik
adamlara yerini bırakan insanlık, böylece organik süreçten mekanik sürece evrilmektedir (Dağ,
2018: 221). Bu organizmalar; makine ve insanın oluşturduğu toplumsal gerçekliğe ait kurgusal
melez yaratıklardır (Haraway, 2006: 2). Bu süreçte bedenlerimizi yeniden tasarlarken
bedenlerimiz ve benliğimiz bir dönüşüme uğramıştır.
Bu aşamada insan sonrası (post-insan) bir vizyon ortaya çıkar. İnsanlar ölümsüzlüğe
ulaşma çabası içinde bedenlerinin kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirerek daha üstün bir
noktaya geçmeye çalışmaktadır. Postmodern dönemle birlikte kesin sınırlar ortadan kalkmış ve
bedensel varoluş da yapay yaşam formları (bilgisayar simülasyonu, sibernetik mekanizma,
robot teleolojisi) ve biyolojik organizma ile kaynaşarak biyolojik yeni bir post-insan türü
yaratmıştır. Bu bağlamda gelecek post-insanın, bedenden ayrılmış bilgi örüntüsünün bir
uzantısı olduğu söylenebilir (Waters, 2006: 41-43). Posthumanizm, “bilim ve teknolojinin
imkânlarını kullanarak insanın fiziksel, zihinsel ve duygusal kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla
mevcut deazvantajları ve kusurlarından arındırılarak insanı aşmayı, insanın ötesine geçmeyi,
üst-insanlığa geçişi ifade etmektedir” (Ünal, 2019: 30).
Posthuman bedenler, hümanizmi ve beşerî bilimleri yerinden eden benlik ve öteki, insan
ve uzaylı, sanallık ve gerçeklik gibi bedensel konfigürasyonların olduğu denemeler
koleksiyonudur (Halberstam and Livingston, 1995). İnsan sonrası bedenler, postmodern
ilişkilerin nedenleri ve sonuçlarıdır. Post-insan bedeni; bir teknolojidir, bir ekrandır, yansıtılan
bir görüntüdür. Bu AIDS'li bir beden, kirlenmiş bir beden, ölümcül bir beden, bir tekno-beden,
tuhaf bir bedendir (Halberstam and Livingston, 1995: 3). Genetik mühendisliğinin melez
deneyleri, veri tabanlarının giderek karmaşıklaşması, sosyal ağ teknolojilerinin katmanlı
dünyası, son derece deneysel ve ütopik teknolojinin dili, bizi belirsiz bir geleceğe ulaştırmıştır.
Bu gelecek insanlığın geldiği bir sonraki aşamayı temsil etmektedir. Buna rağmen teknolojik
toplum ya da çağdaş toplum belirsiz bir dijital geleceğin habercisidir (Kroker, 2014: 2).
Dolayısıyla insan vücudunun kendisi artık posthumanizm’den sonra insanlıktan çıkmakta ve
insan olmayan melez bir hale bürünmektedir (Halberstam and Livingston, 1995: 3).
İnsan-makina ilişkisinde mekanik ya da elektronik olanın yaşama dahil olması cinsiyet,
kimlik, dil vb. bağlamlarda insan ötesi (posthuman) yapıları farklılaştırmış ve dönüştürmüştür
(Sakallı, 2018: 90). Postmodernizm, posthümanizm, postyapısalcılık, postkolonyalizm, postendüstriyel kapitalizm ve ona eşlik eden günümüz ideolojileri, kimlik ve beden üzerinde nasıl
*
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etkiler oluştuğunu göstermektedir. Disiplinlerarası bir sorgulamayla insan sonrası bedenler,
bugüne ayak uydurma çabalarını temsil eder (Halberstam and Livingston, 1995: 4).
Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu teknolojiyle olan ilişkimizle ilgili insan sonrası bir geleceğe
girip girmeyeceğimizi belirleyen ve böyle bir geleceğin daha önce açabileceği ahlaki uçurum
alınacak siyasi kararlara göre şekillenecektir (Fukuyama, 2002: 17).
Gelişen teknoloji, geleneksel anlamda yapılan sanata farklı bir boyut getirmiş, günümüz
sanatını; makineler, robotlar ve biyoteknoloji ile harmanlayarak sanatçılara farklı bakış açıları
sağlamıştır (Erdoğan, 2018: 21). Dolayısıyla posthumanizm; farklı insan ve hayvan, insan ve
makine, canlı ve cansız, hayvan-insan melezleri oluşturmak için film, heykel, çizim ve fotoğraf
gibi medyaları birleştirmektedir (Chkhaidze, 2015). Braidotti’ye (2014: 111) göre, insan sonrası
bedenlerin neye muktedir olduğunu görmek için daha yoğun bir şekilde deneyler yapılması
gerekmektedir. Dijital olarak teknolojinin hızlı serüveni, zombilerin, klonların, avatarların ve
uzaylıların hayaletimsi dünyası, robotlarla kuşatılmış, tekinsiz ve sınırda olanın imgeleri
günümüz dünyasına eşlik etmektedir. Bu noktada dünyanın giderek kayıp bir insanlığın
savunucuları ve dijital teknolojilerin hikayeleri ile daha fazla meşgul olacağı söylenebilir
(Kroker, 2014: 2-3).
1.1. Tayvan Çağdaş Sanatı
1945’ten sonraki dönem, Tayvan’daki politik geçişin sonucunda sanatta muazzam bir
dönüşüme işaret etmektedir (Lin, 2021). Modern sanat kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte
Tayvan çağdaş sanatında Doğu ve Batıyı bütünleştiren bir yaklaşım sergilenmiş ve modern
sanatın gelişmesi için savaş sonrası Tayvan yeni bir yapılanma dönemine girmiştir. Bu
değişimin ardından özellikle 1960’larda Tayvan da bir grup sanatçı ve ilerici sanat derneğinin
çabalarıyla bir sergi açılmış ve bu sergide yaratıcı bir bakış açısı ortaya konmuştur. Bu serginin
amacı tam da o dönemin sanatta modernleşme hareketini ve atmosferini gözler önüne sermektir.
Sonraki süreçte bu sanatçılar Tayvan’da eğitim gördükten sonra geleneğin kendilerine dayattığı
tüm kısıtlamalardan uzaklaşmaya çalışmışlar, Avrupa ve Amerika’ya Tayvan modern sanatının
öncüleri olarak gitmişlerdir (Asiaartcenter, 2021).
20. yüzyılın başlarında Tayvan’daki sanatsal anlayış, modern Japonya, Avrupa ve
Amerika’daki entelektüel eğilimlerle yakın bir ilişki içindedir. Bir yandan da Japonlar,
Tayvan’daki egemenliklerini sona erdirmelerine rağmen sanatsal etki 1950’lerde hala etkisini
sürdürmüştür. 1960’larda, Tayvan’daki sanat dünyası Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
sanatsal eğilimden güçlü bir şekilde etkilenmiştir. Soğuk Savaş döneminden bu yana, Japonya
ve Amerika’nın etkisinin yanı sıra, 1990’lardan bu yana Tayvan’da yerli eğilimler de artmıştır.
(Lin, 2021). Bu bağlamda mürekkep bazlı guohua ve ulusal resim Tayvan’da önemli bir gelişim
göstermiştir. 1950’lerin sonlarında modern olan bir sanata yönelik bu eğilimler, radikal sanat
gruplarınca desteklenmiştir. 1970’lerin sonlarında akademi dışavurumcu bir şekilde değişikliğe
uğramıştır. Sıkı yönetimin sona ermesinden sonra 1990’lara kadar siyasi bir sanatın var olduğu
söylenebilir. 1980’lerin ortalarında İngiltere, İtalya, İspanya ve ABD’den dönen sanatçılar,
Tayvan’a pop art ve felsefi soyutlamayı içeren dekoratif bir minimalizm getirmişlerdir.
1980’lerin sonlarında sanatçılar, Tayvan'da cinsiyet, coğrafi köken ve sosyal güce dayanan Çin
milliyetçiliğinin ötesinde kimlik hikayelerini çalışmalarında işlemişlerdir (Clark, 2015).
Tayvan çağdaş sanatının önemli son dönem sanatçılarından biri de Zan Lun Huang’dır.
Huang, 1979 yılında Tayvan’ın Yilan şehrinde doğmuştur. 2008 yılında Tayvan Ulusal Sanat
Üniversitesi’nde Güzel Sanatlarda lisans eğitimini, 2011 yılında da Taipei Ulusal Sanat
Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini bitirmiştir. 2008 yılından bu yana Tayvan ve Çin’de
birçok kişisel sergisi ve çok sayıda karma sergiye katılan Huang, 2011 yılında New Taipei
Şehrinin Ortaya Çıkan Sanatçı Ödülü’nü almıştır. Eserleri Tayvan Ulusal Güzel Sanatlar
Müzesi, Yilan Şehri Kültür İşleri Bürosu, Tayvan ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır
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(Wroartcenter, 2021). Zan Lun Huang’ın çalışmaları, özbenlik farkındalığı ile dış çevre
arasında çok katmanlı bir söylem ortaya çıkaran biyoloji ve makinenin karışımı üzerine
odaklanmaktadır. Huang, insan sonrası dönemde insanların hayattan ne isteyeceğini ve gelecek
nesil cinsiyet kimliklerinin neler olabileceğini ortaya koymaktadır.
Tayvanlı sanatçı Zan-Lun Huang, yıllar boyunca çalışmalarını simüle edilmiş
malzemeler, güçlendirilmiş makineler, monte edilmiş kalıplar ve görüntüleme cihazları gibi
çeşitli yaklaşımlarla posthuman bir şekilde yaratmıştır. Huang, insan yapımı nesneler,
endüstriyel atıklar ve kullanılmış bilgisayarlardan alınan çeşitli parçalardan oluşan sanat
eserleri sayesinde, insan arzularının arkasına gizlenmiş posthuman yapıları ortaya çıkarmaya
çalışmaktadır (Shih-Ming, 2020). Sanatçı, robotlar, siborglar ve melez canavarlar ile geleceğin
post-insanını tasarlamıştır. Kızılötesi sensörler ve mekanik cihazlarla etkileşimli heykel
çalışmaları, doğrudan insan sonrası durum ve biyolojik sibernetiğin sorunları ile ilgilidir (Wu,
2019: 445). Huang’ın “melez teknolojik beden” kullanımı, bir taraftan gelecek toplumların
varsayım ve eleştirilerini ortaya koyarken diğer yandan da beden imgesini çağdaş sanat
sektöründe tartışmaya açmaktadır (Chih-Yung, 2020). Çağdaş sanat dünyası, sanayileşmiş
uygarlığın yarattığı felaketleri; çevrenin, ekolojik sistemin ve geleceğin simülasyonu olarak
kullanılan mekanik aygıtların kullanımıyla eleştirmektedir (Shih-Ming, 2020).
Bu çalışmada, gelecekte yeni insan varoluşunu nelerin beklediğini, Zan-Lun Huang’ın
çalışmalarındaki insan sonrası teknolojik ve biyo-konstrüktif beden üzerinden başkalaşan yeni
sanat anlayışlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Huang, çalışmalarında sanal ile gerçek olanı
yan yana getirip geleceği ve bugünü iç içe geçirerek farklı bir uzay-zaman ortaya koymaktadır.
İnsan sonrası dönemde insanların hayattan ne isteyeceğini ve gelecek nesil cinsiyet
kimliklerinin neler olabileceğini yorumlamaktadır. Günümüzde sanatın, koşullara bağlı olarak
değişmesiyle sanatçıların ekoloji ve beden arasındaki bağı nasıl kurmaları gerektiğini
göstermesi açısından bu çalışma önem taşımaktadır.
2. Bulgular ve Yorum

Görsel 1. Zan Lun Huang, Monkey See, Monkey Do, Tuval Üzerine Yağlıboya, Altın Folyo, Bakır Folyo, Kömür
Çubuğu, 126x172 cm., 2016.

Robotlar, insanları taklit eden mekanik araçlardır. Huang’ın “Monkey See, Monkey Do”
(Görsel 1) isimli çalışmasında bir çift boynuz tutan ve bir geyiği taklit etmeye çalışan robotik
bir kız betimlenmiştir.
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Görsel 2-3. Zan Lun Huang, (Real Smile I, Real Smile II) Gerçek Gülümseme I, Gerçek Gülümseme II. Tuval
Üzerine Yağlıboya, Altın Folyo, Bakır Folyo, Kömür Çubuğu, 86x126 cm., 2016.

20. yüzyılın başlarında otoriter rejimler Tayvan’ı idareleri altına almış ve sanat ortamı
bundan olumsuz etkilenmiştir. Çin, Japonya ve Avrupa-Amerikan sanatının etkisinde kalan
Tayvanlı ressamlar; orijinal ve tamamen kendilerine ait modern bir sanat yaratmanın yollarını
aramışlardır. Tayvanlı sanatçılar, kültürel dalgalanmalara rağmen yeni bir stil oluşturmak için
çaba göstermişlerdir (Hawks, 2021). Bu sanatçılardan Zan Lun Huang, Tayvan çağdaş
sanatında posthuman bir stil ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Huang’ın “Real Smile I ve
Real Smile II” (Görsel 2-3) yağlıboya çalışmaları robotlarla insanları posthuman melez bir
şekilde tasvir etmektedir. Huang, bu çalışmalarında farklı malzemeler ile sanatsal bakış açısını
yansıtırken geleneksel anlatım yöntemlerini de terk etmediği görülmektedir.

Görsel 4 Zan Lun Huang, Theater. FRP, Machine Elements,
Görsel 5. Zan Lun Huang, The Child, 2010.
Golden Foil, LED Light Tube, Acrylic Box, 160x90x60 cm, 2016.

Bu çalışmada Zan-Lun Huang, model oyuncak şeklinde bir robotun henüz monte
edilmemiş parçalarını mekanik bir eleştiri ile sergilemiştir (Wu, 2019: 445-446). Huang, insan
ve makinenin melezleşmesinden, programlanmış elementlerden ve atıklardan oluşan mekanikorganik birleşimi posthuman bir robot tasarlamıştır (Görsel 4-5).
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Görsel 6. Zan Lun Huang, The Type Specimen, FRP, Makine Elemanları, Boru, Lazer Kesim Paslanmaz Çelik,
Altın Folyo, Sunta, LED ışık Tüpü, Müzik, 120x60 cm., 2016.

“The Type Specimen” (Görsel 6) çalışmasında Huang, klasik tarzda dekore edilmiş fanus
içindeki bir robot kafası görülmektedir. Bu çalışma ile Huang’ın bir fanusun içinde insanlığın
saklanarak tarih olduğunu ve gelecek ütopyaların artık çöktüğünü ifade ettiği söylenebilir.

Görsel 7. Zan Lun Huang, The Coin Operated Rocking Horse, FRP, Makine Elemanları, Paslanmaz Çelik Lazer
Kesim, Altın Folyo, Müzik, Kar-98K Tüfek, 270x200x90 cm. 2016.

Zan Lun Huang, “The Coin Operated Rocking Horse” (Görsel 7) isimli çalışmasında
elektrikli bir sallanan atı, elinde İkinci Dünya Savaşı silahı tutan fütüristik bir robotla
birleştirmiştir (Mocataipei, 2021). İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra teknolojik gelişmelerin
ardından insan-insan olmayan, organik-inorganik ve doğal-yapay sınırları bulanıklaşmıştır
(Wu, 2019: 443). Savaş tarihini ve gelecekteki uygarlık vizyonunu iç içe geçiren bu eser şu
soruyu öne sürmektedir: insanoğlu savaşlar ve silahlar olmadan yeni bir medeniyete
girişebilecek mi? Bu çalışmada sanatçı, insanın henüz gelmemiş olan şeylere olan arzusunu
daha iyi bir gelecek için çocuk şarkıları ile birleştirerek ortaya koymaktadır. Huang, metaanlatılar hakkındaki düşüncesini sanal ile gerçek olanı yan yana getirip geleceği ve bugünü iç
içe geçirerek farklı bir uzay-zaman ortaya koymuştur (Mocataipei, 2021). Böylece Huang,
bilinmeyeni nasıl hayal etmemiz gerektiğini bedenler üzerinden göstermiştir.
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Görsel 8-9. Zan Lun Huang Evolution-David, 197x75x60 cm, 2013. FRP, makine elemanları, keçi boynuzu, suni
kürk, Tayvan Çağdaş Kültür Laboratuvarı (C-Lab), Taipei, 2021.

Zan Lun Huang’ın diğer bir çalışması heykel “David” (Görsel 8-9) insanla hayvan
karışımı bir eserdir. Animatronik15 olarak tasarlanmış olan heykel David, (2013) boş
bakışlarıyla halsiz gibi görünmektedir. Adeta David’in boynuzlarının altına gömülmüş üzgün
insanlığı temsil ettiği söylenebilir. Huang, David’i Fukuyama’nın biyoteknolojik ilerlemenin
yozlaşması sonucu insanlıktan ayrılan bir unsur olarak görmektedir (Artasiapacific, 2021).
Fukuyama, insan sonrası gelecekte; insan doğasını temel bir problem olarak görmüş; genetik
mühendisliği, biyoteknolojinin ve diğer teknolojilerin gelişiminin benzeri görülmemiş bir
etkiyle karşı karşıya kaldığını belirtmiştir. Biyoteknoloji birçok insanın saldırısına sebep olsa
da Fukuyama insan sonrası aşamada insan doğası hakkında yeniden düşünmeyi önermektedir
(Zhiyong, 2015). Bu bağlamda Huang; “David” ile genetik modifikasyonla oluşan melez bir
organizma, etkileşimli bir antropomorfik16 makine yaratmıştır (Wixsite, 2015). Huang’ın
çalışmaları tam da alışılmış düşünme biçimlerinin üzerinde olduğu söylenebilir.

Görsel 10-11-12. Zan-Lun Huang, Double, Çift Kişilik Oda, Videoart, 2015.

İnsan-hayvan melezleri hem insan hem de insan olmayan hayvan unsurlarını içerir. Bu
melezler binlerce yıldır mitolojide ve dinde önemli bir rol oynamıştır. Zan-Lun Huang’ın
“Double” isimli çalışmasında kafasında boynuzları olan bir kız görülmekte ve bu kız elinde bir
“Animatronik, insan, hayvan ve bitkilere benzeyen robotik sistemler oluşturmak için kullanılan multidisipliner
bir teknolojidir. Animatronik teknolojisi ile oluşturulan figürleri; üç boyutlu karakterli filmlerde, müzelerde ayrıca
eğlence ve tema parkı gibi alanlarda görebilirsiniz” (Evli, 2021).
2
“Antropomorfizm ya da insan biçimcilik, insanî niteliklerin başka bir varlığa atfedilmesidir.”(Wikipedia, 2021).
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bıçakla boynuzunu kesmektedir. Eski Çin yemek kültüründen ortaya çıkan Double (çifte)
(Görsel 10-11-12) insan vücuduna karşılık gelen organları tamamlamak için hayvan organlarını
kullanmaktadır. Bu videoda insan bedenlerinin ve ruhlarının zayıflamış kısımlarının hayvan
organları ile tamamlanabileceği gösterilmekte ve aslında insanlığın eksikliği sorgulanmaktır.

Görsel 13. Zan Lun Huang, P307 (2008).97x103x50 cm., Görsel 14. Zan Lun Huang, P886, 2009.
FRP, Mechanics

Biyoteknolojinin, genetik mühendisliğinin ve çeşitli tıbbi teknolojilerin ortaya çıkması;
gen transferine izin verilmesi gibi etkenler ile insan-hayvan gibi gen etkileşimleri aşılamada
başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Böylece, insan vücudu gittikçe doğallığını kaybetmiş ve
yapay bir hale gelmiştir (Zhiyong, 2015). Posthumanizmin genel felsefesi gelişen teknolojinin
insan vücudunu daha da güçlendireceğine olan inançtır. Huang’ın P307, P886, A321(Görsel
13-14-15-16-17-18) ismini verdiği kodlardan oluşan çalışmalarda giderek daha fazla insan
olmayan formlar görülmektedir. Bu çalışmalarda insan yapısı yapaylaşarak posthuman bir yapı
oluşmuştur.

Görsel 15. Zan Lun Huang, A321,2009. Görsel 16. Zan Lun Huang, P201, 2008.

Huang, hayattaki birçok ürünün hayvan deneylerinden geçtiğini belirtmiştir. Çamaşır
deterjanı, şampuan, duş jeli ve hatta yanık merhemi vb. ürünlerin test aşamasında birçok hayvan
yaralanmıştır. Bu bağlamda günlük yaşamda insan ve canlıların dengesi bozulmuştur. Dönüp
aynaya bakıldığında acı çekenin hayvanlar değil hayvanlaşmış suretlerimizin olduğu ve
birbirimizin yansımalarını gördüğümüz söylenebilir (Wixsite, 2015). Bu yapay yaşamların
hayatta kalma koşulları, diğer türlerin sömürülmesinin neden olduğu zarar üzerine insanın
kendi üzerine düşünmesini ve iç gözlemini gerektirmektedir. Huang’ın eserlerinin, acımasız
insanlık sonrası bu tür davranışları engellemenin anahtarı olabilecek empati ve ahlaki vicdanı
uyandırmaya çalıştığı söylenebilir (Wu, 2019: 449).
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Görsel 17. Zan Lun Huang, P321, 2009.

Görsel 18. Zan Lun Huang, P175, 2009.

Günümüz; biyoteknolojik melezlik, transgenetik gibi konular etrafında dönmektedir. Bu
çalışmada Huang, çok yönlü bakış açısıyla insan ırkı ile diğer biyolojik sistemler arasındaki
melezlik ile karakterize edilen insan sonrası hayal gücünü ortaya koymuştur (Ocula, 2021).
Huang’ın “Annie” (Görsel 18-19) isimli çalışmasında, ağzında solunum cihazı bulunan geyiğe
benzer insan-hayvan karşımı melez bir heykel görülmektedir. Burun ve ciğerlerden gelen hırıltı
sesi, karbondioksiti dışarı atmaya çalışır. Bu çalışma ile Huang, duyulara meydan okuyarak
görsel-işitsel bir şekilde insan doğasının gerçekliğini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Akla şu soru
gelmektedir: Acaba Annie, solunum cihazıyla hayatta kalmaya mı çalışıyor? Yoksa yardım mı
istiyor? (Wixsite, 2015). Dolayısıyla küresel pandeminin etkisi altında, yeni virüs anlayışları
oluşmakta ve bu çalışma tam da insanın maskelere bağımlı olduğu bir çağda virüslere karşı
daha korunaklı hale gelmesini ifade eden posthuman bir yapıyı ifade etmektedir. İnsanlığın bu
süreçte hastalıklarla yüzleşmesi ve bu hastalıklardan korunmak için teknolojiden ve genlerden
yardım alması kaçınılmaz gibi görünmektedir.

Görsel 19-20. Zan Lun Huang, Annie, 2013. FRP, Machine, Artificial Fur, Antlers, Turtle Shell, 90x150x90cm.

Klonlanmış koyun Dolly 2001 yılında doğmuştur. 2006 yılında, İngiliz bilim adamları
ikiden fazla geni karıştıran bir melez hücreyi bulmuşlar ve insan organlarını başka bir hayvanın
vücuduna aktarmışlardır. Tüm bu olup bitenlerin artık korkunç bir hikâye olmadığı ve bir
gerçek olduğu söylenebilir (Huang, 2020). Zan-Lun Huang, “The Dolly” (Görsel 21) isimli
çalışmasında, insan organlarını başka hayvanlara aktarmış ve türler üzerine insan görünümlü
koyun ile melez, posthuman bir yapı ortaya koymuştur.
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Görsel 21. Zan-Lun Huang, The Dolly, FRP, Machine Elements, Feathers, 90x75x60 cm, 3pcs, 2009.

21. yüzyılın tıbbi gelişmeleriyle geliştirilen teknoloji, insan ruhunu ve bedeni arasındaki
fiziksel ilişkileri, aynı zamanda insanın bedenini daha fazla farklılaştırma isteği, Tanrı’nın
yaratılışının ötesine geçmesini sağlamıştır. Böyle bir insan sonrası durum insan, makine ve
hayvanların melezleşmesine odaklanmıştır. Bu türler arası organizmaların, canavara ya da
ucubeye benzer yapılara dönüştüğünü söylemek mümkündür (Zhiyong, 2015). Bu tür
melezleşmiş yapılarda tekinsizlikten bahsedilebilir. Ancet’e (2010: 102) göre; tekinsizlik
duygusu, türlerin birbiriyle karışımından doğar. Bu tekinsiz yapılar ucube olarak nitelendirilir
ve aynı zamanda insanı rahatsız edicidir.
3. Sonuç
Yaşadığımız yüzyılın ve yakın geleceğin sanatsal yönelimlerine ışık tutan posthuman
yaklaşımlar, insanı merkeze konumlandıran dilsel ve simgesel sistemlerin nasıl kurgulandığını
göstermektedir (Şahiner, 2020: 151). Ontolojik bağlamda varlığın özü dönüşüm geçirmiş ve
yeni bir insan tasarımı olan posthuman yapılar, yaratıcı ve yok edici bir özellik kazanarak
önemli bir güç haline gelmiştir (Demir, 2018: 99). Huang’a göre insanlar hiçbir zaman
mükemmel ve ölümsüz olmadı. Bu nedenle de bir şekilde ulaşılamaz ölümsüzlüğü aramaları
gerekmektedir (Digiarts, 2011). Fukuyama’ya (2002: 218) göre evrimin bir sonraki aşaması,
bilinçli olarak kendi biyolojik hayatımızın sorumluluğunu almamızdan geçmektedir. Post-insan
dünyasının kendi özgür dünyamız gibi görüneceğini, eşit, müreffeh, sevecen, şefkatli, daha
sağlıklı, daha uzun ömürlü ve belki de bugünden daha fazla zekaya sahip olabileceğimiz
varsayılabilir. Tüm bunlara rağmen post-insan dünyası çok daha hiyerarşik, sosyal çatışmaların
çok olduğu ve şu anda var olandan daha rekabetçi bir dünyanın da var olabileceği söylenebilir.
Huang’ın eserleri, ilişkisel estetik perspektifinden incelediğinde, yapay hayatları gören
izleyici, teknolojik manipülasyon ile benliğinin farkına varmakta ve kendi üzerine düşünerek
kendinde bir bilinç oluşmaktadır. Bu bağlamda etkileşim sürecinde katılımcıların işin interaktif
ara yüzü tarafından manipüle edildiği söylenebilir (Wu, 2019: 449).
Görüleceği gibi sanat, teknolojik gelişmeler ve posthuman yaklaşımlar ile başka bir
boyuta geçmiştir. İnsanın ölümsüzlük arzusu büyük bir tabu olmaktan çıkmış, posthumanistler
üstün insanı tasarlamak için biyoteknolojiden yararlanmıştır. Bu bağlamda Zan Lun Huang,
gerçek sanatı keşfetmek için uç noktada posthuman bir dil kullanmış, resimler, kinetik
makineler, üç boyutlu heykeller, mekânsal ve video enstalasyonlar ile insanın ölümsüzlüğüne
göndermeler yaparak robotik ve hayvansal formlardan insan-makine, insan-hayvan şeklinde
eserler oluşturmuştur. Aynı zamanda Huang, oluşturmuş olduğu çalışmaları ile insan sonrası
dönemde insanların hayattan ne isteyeceğini, gelecek nesil cinsiyet kimliklerinin neler
olabileceğini, sanatçıların ekoloji ve beden arasındaki bağı nasıl kurmaları gerektiğini
göstermiştir. Sonuç olarak sanatçıların; gelecekte çeşitli biyolojik türlerle ve daha farklı
289

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

malzemeler deneyerek insan bedeninin sınırlarını aşmaya çalışacakları ve posthuman sanat
eserleri ortaya koyacakları söylenebilir.
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Mermer Sanatının İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Fine-Kinney Risk
Değerlendirme Yöntemi ile İncelenmesi
Ali BİLGİÇ * - Aysel ÇİMEN**
1.

Giriş

İş sağlığı ve güvenliği (İSG ) konuları hem toplum hem de iş dünyası için büyük önem
taşımaktadır (Arbin ve ark., 2021: 105131). Her yıl 2.78 milyondan fazla insan işle ilgili kazalar
nedeniyle hayatını kaybetmekte ve ayrıca her yıl yaklaşık 374 milyon ölümcül olmayan
yaralanma meydana gelmektedir. Bunların her biri dört günden fazla işe gelmeme ile
sonuçlanmaktadır (Uluslararası Çalışma Örgütü, 2020). İnsani maliyeti tahmin etmek zordur,
ancak kötü İSG uygulamalarının ekonomik yükünün her yıl küresel GSYİH'nın yüzde 3,94'ü
olduğu tahmin edilmektedir (Uluslararası Çalışma Örgütü, 2020). Dünyadaki gelişmelere
paralel olarak Türkiye’de de sanayileşme ve teknolojik gelişmeler hızlı bir şekilde
ilerlemektedir ve işyerlerinde çalışan personellerin güvenliği ve sağlığı ile ilgili sorunlar ön
plana çıkmaya başlamıştır. Çalışanlar, gelişen teknoloji ile birlikte daha önce karşılaşmadıkları
yeni tehlike ve risklere maruz kalmaktadır (Ağca, 2010: 1). Diğer taraftan, her geçen gün iş
kazalarının işletmelere getirdiği maddi ve manevi kayıplar İSG konusunun önemini daha da
artırmaktadır.
İSG disiplinler arası bir alandır ve iş ya da istihdama dahil olan bireylerin refahını,
güvenliğini ve sağlığını korumakla yükümlüdür. (Şimşek, 2020: 92). Sağlık, işverenler,
çalışanlar ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere işyerindeki bütün bireylerin hem bedensel hem
de ruhen hastalık ve yaralanma biçimindeki zararlardan korunması ile ilgilidir. Güvenlik,
çalışma ortamındaki fiziksel şartlarla ilişkilidir ve hasar - zarar riskinin ortadan kaldırıldığı ya
da kabul edilebilir bir seviyeye indirildiği zaman geçerlidir (Towlson, 2003;Şimşek, 2020: 92).
İSG ise, çalışanları işyerinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek zararlı çalışma koşullarından
korumaya yönelik sistematik araştırmaları içerir (Kuleshov ve ark., 2021: 1). Ülkemizde 2012
yılında kanunlaşan “6331 İSG Kanunu” ile birlikte İSG’nin önemi bir kat daha artmıştır. Bu
kanun kapsamında birçok yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliklerden biri 29.12.2012 tarihli
28512 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan “İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”dir.
Yapılacak olan risk değerlendirilmelerinin nasıl gerçekleştirileceği bu yönetmelikte
düzenlenmiştir.
Mermer çok geniş bir taş sınıfını içine almaktadır ve bilimsel ve ticari olarak iki
kategoride tanımlanmaktadır. Bilimsel olarak mermer “Metamorfizma (başkalaşım) süreci
geçiren ve metamorfizma izleri taşıyan kalker, dominit gibi karbonat içeren kayaçlar” olarak
tanımlanmaktadır (DPT, 2001; Elazığ mermer raporu, 2011: 5). Ticari olarak mermerin tanımı
“Ticari standartlara uygun boyutlarda blok verebilen, kesilip parlatılan veya yüzeyi işlenebilen
ve taş özellikleri kaplama taşı normlarına uygun olan her türden taş (metamorfik, magmatik ve
tortul)”şeklinde ifade edilmektedir (Erkek ve Özdemir, 2011). Eski çağdan günümüze kadar
teknolojinin gelişmesiyle, mermerin işlenmesi heykel ve obje üretiminde sanatsal bir sürece
sahiptir. (Tirik ve ark., 2017:1). Günümüzde mermer sanatı, genel olarak mermer sanat
atölyelerinde yapılmaktadır. Mermer sanat atölyesinde çalışanlar birçok risk etmeleri ile karşı
karşıya kalmaktadır. Literatür taramasında, mermer sanat atölyesine ait bir risk değerlendirmesi
bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, uygulama alanı olarak seçilen mermer sanat
atölyesinin Risk Değerlendirmesi çalışması İSG Risk Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında
*

Öğr. Gör. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, alibilgic@kmu.edu.tr
Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, acimen@kmu.edu.tr
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yapılmıştır. Fine-Kinney yöntemiyle uygulanan risk analizi sonrası elde edilen riskleri
kaynağında yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirmek için alınması gereken tedbirler
ve önlemler belirlenmiştir. Bu araştırmada elde edilen bulgularla mermer sanat atölyelerinde
alınması gereken tedbirlerin ve önlemlerin belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği kavramının
öneminin açıklanması ve uygulama alanı olarak seçilen atölyede yapılan bu çalışmanın diğer
mermer sanat atölyelerine örnek olması amaçlanmıştır.
2.

Yöntem

İSG için temel konulardan biri mesleki tehlikelerin önlenmesi ve kontrol altına
alınmasıdır ( Gül, Ak ve Güneri, 2017: 187 ). Risk değerlendirmesi, tehlikeleri belirlemek ve
risk durumuna karar vermek için bir araç olarak kullanılmıştır (İlbahar ve ark.,
2018: 124). Yapılacak risk değerlendirmesi sistemdeki tehlikeleri ve buna bağlı riskleri
belirlemek için çok sayıda nitel, nicel ve birleşik risk değerlendirme veya analizi yöntemleri
kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan İSG risk analiz yöntemleri arasında karar
matrisi yöntemi, hata türü ve etkileri analizi (FMEA), hata ağacı analizi (FTA), olay ağacı
analizi (ETA), insan güvenilirlik değerlendirmesi (HRA), tehlike ve işletilebilme çalışması
(HAZOP), ön tehlike analizi (PHA), Fine-Kinney, whatif-olursa ne olur, neden sonuç analizleri
bulunmaktadır. Bu yöntemlerden Fine-Kinney metodu, tehlikelerin nicel değerlendirmeleri için
kapsamlı bir risk değerlendirme metodu olduğu için oldukça yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır.
b.

Fine-Kinney Metodu Yöntemi

FineKinney yöntemi, MIL-STD-882 standartlarından türetilen ve 1976'da Kinney ve
Wiruth tarafından geliştirilen nicel bir risk değerlendirme yöntemidir (Mutlu, 2021). Bu
yöntemde, tespit edilen her tehlike için üç parametre (olasılık, frekans ve şiddet) dikkate
alınır. Daha sonra bu parametreler çarpılarak Denklem 1'de gösterildiği gibi bir "Risk
Skoru(puanı)" elde edilir (Kokangül ve ark., 2017).
Risk Puanı = Şiddet x Olasılık x Frekans

(1)

Bu denklemde kullanılan şiddet parametresi tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan,
işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarı; olasılık parametresi zarar ya da hasarın
zaman içinde gerçekleşme ihtimalini ve frekans parametresi ise tehlikeye maruz kalma sıklığı
şeklinde tanımlanmaktadır. Risk puanını hesaplamak için kullanılan kavramların
değerlendirme tabloları Tablo 2.1, Tablo 2.2 , Tablo 2.3'te gösterilmektedir ve risk puanının
kendisi ise Tablo 2.4'te belirtilmiştir (Kuş,2021; Gökoğlu, 2021: 19-21).
Tablo 2.3. Fine-Kinney olasılık skalası.

Tablo 2.2.Fine-Kinney frekans skalası.

Olasılık

Puan

Frekans

Puan

Beklenmez

0,2

Hemen hemen sürekli (bir saatte birkaç defa)

10

Beklenmez Fakat Mümkün

0,5

Sık (vardiya da bir veya birkaç defa)

6

Mümkün Fakat Düşük

1

Ara sıra (hafta bir veya birkaç defa)

3

Olası

3

Sık değil (ayda bir veya birkaç defa)

2

Yüksek, Oldukça mümkün

6

Seyrek (yılda bir veya birkaç defa)

1

Beklenir, Kesin

10

Çok Seyrek (yılda bir veya daha az)

0,5
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Tablo 2.3.Fine-Kinney şiddet skalası
Şiddet

Puan

Birden fazla ölümlü kaza Çevresel
Felaket

100

Ölümlü kaza, uzuv kaybı Ciddi çevresel
zarar

40

Kalıcı hasar / yaralanma, iş kaybı
Çevresel engel oluşturma,

15

Önemli hasar / yaralanma, dış ilkyardım
Sınırlı dış çevresel zarar

7

Küçük hasar / yaralanma, iç ilkyardım
Sınırlı iç çevresel zarar

3

Ucuz atlatma Çevresel zarar yok

1

Tablo 2.4.Fine-Kinney risk puan tablosu
Risk Puanı

Risk durumu

R > 400

Çok Yüksek Risk‐ Derhal Tedbir alınmalı

200 < R < 400

Yüksek Risk‐ Kısa vadeli eylem planına
alınmalı

70 < R < 200

Önemli Risk‐Dikkatle İzlenmeli

20 < R < 70

Olası Risk‐ Eylem Planına alınmalıdır

R < 20

Kabul Edilebilir –Acil Eylem gerekmeyebilir

3. Uygulama
Mermer sanat atölyesinde öncelikle tehlikeler belirlenmiş ve tanımlanmıştır. Belirlenmiş
olan herbir tehlike için olasılık, frekans ve şiddet değerleri sırayla Tablo2.1, Tablo 2.2 ve Tablo
2.3 ‘e göre değerlendirilmiştir ve her bir tehlike için risk puanları hesaplanmıştır. Bulunan bu
risk puanlarına göre Tablo 2.4 ‘teki tehlikelerin öncelikleri belirlenmiştir.
4. Bulgular
Bu kısımda çalışma alanı olarak belirlenmiş olan mermer sanat atölyesinin FineKineny
metodu ile yapılan risk değerlendirmesi Tablo 4.1’de verilmiştir.Tablo 4.1’de en önemli 20
tehlike ve bunların risk derecelerine göre sıralanmış ve alınması gereken önlemler
açıklanmıştır.
Tablo 4.2.Mermer sanat atölyesinin Fine-Kinney metodu ile risk değerlendirmesi.

40

15

Şiddet

40
Olası Risk k
15
Kabul Edilebilir

90
Risk
Önemli Risk Risk Derecesi

40
15

3

2
2

0,5

40
Olası Risk

1
2

Elle kaldırma ve taşıma
işleri içineğitimi
verilmeli ve bu eğitim
uygun bir şekilde
yapılmalıdır.
Atölye ortamında
kullanılacak olan el
aletleri kullanma
talimatına uygun bir
şekilde kullanılmalıdır.

Olasılık
1

Atölyede ortamında
tozlu çalışmalar
sırasında çalışanların
maske kullanması
gerekmektedir.

Alınacak Önlemler

Frekans

Yetkili olmayan kişiler
tarafından bakım onarım
yapılmaması için gerekli
tedbirler alınmalıdır.

0,5

Şiddet
15
40
40

240
240
240
Risk
Yüksek Risk Yüksek Risk Yüksek Risk Risk Derecesi

15

Kalan Risk
Puanlama

Risk Kontrol Planı

135
Önemli Risk

Frekans
2
2
2
3

Elle uygun olmayan taşıma
şekilleri nedeniyle iş
kazaları ve sağlık
problemleri meydana
gelmesi
Elektrikli el aletleri
talimatlara uygun
kullanmaması sonucu
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.
Yetkili olmayan çalışanlar
tarafından el aletlerinin
bakım ve onarımlarının
yapılması istenilmeyen
sonuçlar meydana gelebilir.
Atölyede çalışanların maske
kullanmaması mermer
tozunun, burun iltihabı,
astım, kronik bronşit ve
akciğer fonksiyonlarının
zarar görmesi gibi
rahatsızlıkları sebep olması

Yaralanma / Yaralanma / Yaralanma / Risk Tanımı
ölüm
ölüm
ölüm
3
3
6
Olasılık

Tehlike

Risk Puanlama

3

Kişisel koruyucu
maske

Tehlike ve Risk Tanımlama

Meslek hastalığı

Bölüm
Atölye
Atölye
Atölye

El aletlerinin
bakım ve tamir

Atölye

1

Elektrikli el
aletleri

4

Elle yük taşıma

2

Yapılan
İş/Ekipman

3

Sıra No

İş Adımı Tanımlama
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27
Olası Risk

3
40

40
Olası Risk
20
Olası Risk

40
40
7
15
15

15
30
14
40
Kabul Edi Olası Risk Kabul Edilebilir Olası Risk
lebilir
20
Olası Risk

40
40
15
15

15
15
16
Kabul Edilebi Kabul Edil Kabul Edilebilir
lir
ebilir
35
Olası Risk

7
15
40

10
9
Kabul Edilebi Kabul Edilebi
lir
lir

3

3
1

1
0,5

1
1

1
0,2

10
2

1
0,5

2
1

0,5
0,2

2
2

0,5
1

1
10
3

0,5
0,2

Atölye ortamında
gürültü çalışma
esnasında çalışanların
kulaklık kullanması için
gerekli önlem
alınmalıdır.
Mermer depo alanına
yetkisiz kişilerin
girmemesi için gerekli
tedbirlerin alınması
gerekmektedir.
Mermer blokların veya
malzemelerin indirilmesi
ve yüklenmesi işlemleri
talimatlara uygun
yapılmalıdır.

0,5

Atölye ve depo ortamı
sağlık ve güvenlik
işaretleri yönetmeliğine
uygun düzenlenmelidir.

0,5

7

126
Önemli Risk
120
Önemli Risk

40
40

120
Önemli Risk
90
Önemli Risk

40
15

80
Önemli
Risk
80
Olası
Risk
80
Önemli Risk

80
Önemli
Risk

80
Önemli Risk

40
40

80
Önemli Risk
60
Önemli Risk

75
Önemli Risk

40

15

Yüksekte çalışma
eğitimi verilmelidir.

Seyyar elektrik
kablolarının ezilmesi
veya bu kablolara
çalışanların takılmaması
için gerekli önlem
alınmalıdır.
Kullanılacak mermerin
zemine veya tezgah
üzerine düzgün şekilde
yerleştirilmesi için
gerekli tedbir
alınmalıdır.

40

40

40

120
Önemli
Risk

40

3
1
3

Yaralanma Yaralanma / Ölüm
/ ölüm
3
1

1
2
2
2
2

60
Olası Risk

Araçlar ile rampa arasına
çalışanların sıkışması

Kullanılan el aletleri
yapılacak işe uygun
seçilip kullanması için
gerekli önlem
alınmalıdır.
Kullanılan makinaların
ve el aletlerinin
kullanım, bakım onarım
ve isg talimatları
oluşturulmalı ve çalışan
personel görecek şekilde
uygun yerlere
asılmalıdır.
Yalıtkan paspas
konulmalıdır ve Makine
emniyet yönetmeliği, iş
ekipmanları yönetmeliği
ve elektrikle ilgili
yönetmeliklere uygun
önlemler alınmalıdır.
Mermerlerin düzgün
şekilde istiflenmesi için
gerekli önlemler
alınmalıdır.
Çalışmalar sonucunda el
aletleri korucu kılıflarına
koyulmalı ve güvenli
yerlerde muhafaza
(raflar, çantalar vb.)
edilmelidir.
Atölye zeminin kaygan
olmaması için sürekli
önlemlerin alınması
gerekmektedir.

Çalışan personele temel
isg eğitimi verilmelidir.

40

Atölye
Depo
Depo

Mermer blokların
araçlara
yüklenmesi/indiril
mesi/dış saha

Yetkisiz kişilerin girmesi
sonucu istenilmeyen
sonuçlar meydana gelebilir.

3

2

Yaralanma /
ölüm
6

2

16
17

Mermer depolama
alanı

18

Atölyede
ortamında gürültü

Atölyede çalışanların
gürültülü ortamlarda
kulaklık kullanılmaması

2

Atölye

Çalışma yapılan
alanlarda sağlık
ve güvenlik
işaretleri

6

Atölye

Temel isg eğitimi

0,5

Atölye

Kullanılan
mermer

0,5

Atölye

Seyyar elektrik
kabloları

15

12

Yüksekte çalışma

13

Kaygan zemin

14

El aletleri

Yaralanma / ölüm

Yaralanma /
ölüm
3
Yaralanm Yaralanma
a / ölüm
/ ölüm
1
1
Yaralanma /
ölüm
1
Yaralanma /
ölüm
1

Çalışan personelin temel isg
eğitiminin bulunmaması
sonucu istenilmeyen
sonuçlar meydana gelebilir.
Sağlık ve güvenlik
işaretlerinin bulunmaması
sonucu personel acil
durumlarda veya tehlikeli
bölgelere girmesi

Yaralanma / Yaralanma / Meslek hastalığı Yaralanma / Yaralanma
ölüm
ölüm
ölüm
/ ölüm
3
3
0,5
1
1

Atölye
Atölye

Kullanılan mermerin zemine
veya tezgah üzerinde
düzgün koyulmaması
sonucu istenilmeyen
sonuçlar meydana gelebilir.

Atölye

Seyyar elektrik kablolarının
ezilmesi veya bu kablolara
çalışanların takılması

Depo

Yüksekte çalışma sırasında
düşme sonucu istenilmeyen
sonuçlar meydana gelebilir.

Atölye

Atölye zeminin kaygan
olması sonucu çalışanların
düşmesi

Mermerlerin
istiflenmesi

Atölye

El aletlerinin gelişi güzel
yerlere bırakılması sonucu
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.

Elektrik panoları

Atölye

Kullanılan mermerlerin
düzgün istiflenmemesi
sonucu çalışanların üzerine
düşmesi

7

Yalıtkan paspas
bulunmaması ve kaçak akım
rölesinin olmaması veya
devre dışı bırakılması
sonucu istenilmeyen
sonuçlar meydana gelebilir.

8

Kullanılan
makine ve el
aletlerinin
talimatları

Kullanılan makine ve el
aletlerinin kullanım, bakım
onarım ve isg talimatlarının
bulunmaması çalışan
personel dikkatsiz
kullanması sonucu
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.

9

El aletlerinin uygun yerlerde
ve düzgün kullanılmaması

10

El aletlerinden
balyoz, çekiç vb.
aletler

11

6

5
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1

1

15

Atölye ortamında
çalışacak olanlar kişisel
koruyucu donanımlardan
ayakkabı giymelidir.

0,5

1

15

7,5
15
Kabul Edilebi Kabul Edilebi
lir
lir

45
Olası Risk

15

Kullanılacak caraskalın
ne kadar yük kaldıracağı
görünür bir yere asılmalı
ve caraskalı eğitimli
kişiler kullanmalıdır.

45
Olası Risk

15

1
1

Kişisel koruyucu
ayakkabı

Atölyede çalışanların
koruyucu ayakkabı
kullanmaması sonucu
istenilmeyen sonuçlar
meydana gelebilir.

Yaralanma / Yaralanma /
ölüm
ölüm
3
3

Caraskal

Kaldırmada kullanılacak
caraskalın fazla miktarda
kaldırılması malzeme
düşmesi

Atölye
Atölye ve
Depo

20

19
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Tablo 4.1’de görüldüğü gibi üç tane yüksek risk tespit edilmiştir. Bu yüksek risklerden
ikisi için gerekli önlemler alındıktan sonra olası riske düşmektedir. Üçüncü yüksek risk ise
ergonomik risk etmenlerinden biri olan elle kaldırma ve taşıma işleri için alınacak önlemler
yerine getirilse bile, hala önemli risk olmaktadır. Önemli risk olarak on dört tehlike tespit
edilmiştir ve bu riskler için gerekli önlemler alındıktan sonra bu riskler olası veya kabul
edilebilir risk derecesine inmektedir.
5. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada mermer sanat atölyesi İSG açısından incelenmiştir ve atölye ortamında
oluşabilecek meslek hastalığı ve iş kazalarının azaltılabilmesi amacıyla yaygın bir kullanımı
olan Fine-Kinney metodu ile risk değerlendirilmesi yapılmıştır ve oluşabilecek olası riskler,
etkileri ve alınacak önlemler veya tedbirler belirlenmiştir. Mermer sanat atölyesinde alınması
gereken bu tedbirlere ek olarak 6331 sayılı İSG Kanunu’na ve bu kanuna dayanarak çıkarılmış
tüzük, tebliğ, yönetmelik ve yasalar ile ilgili diğer tedbirler de alınmalıdır. Böylece İSG
açısından daha güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşacaktır. Gelecekteki mermer sanat
atölyelerinde yapılacak risk analizi çalışmalarına yapılan Fine-Kinney yöntemine ait risk
değerlendirmesinin örnek olacağı düşünülmektedir.
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Konya Müzelerinde Bulunan Deri Ayakkabı Örneklerinin Tarihsel Açıdan
İncelenmesi
Yasemin KOPARAN* - Hatice HARMANKAYA**
1. Giriş
İnsanlık tarihi kadar eski olan ayakkabı, giyim unsurlarındandır. İnsanoğlunu doğa
koşullarından ve dış etmenlerden korumak amacıyla ayağı sarmak için ortaya çıkmıştır.
Zamanla ayakları koruma amacının yanı sıra toplumsal bir statü, milliyet, meslek gibi birçok
konumun sembolik göstergesi haline gelmiştir (Berkol, 2019:87). Tarihi açıdan ayakkabının en
eski formları sandalet ve çarıklardır. İlk ayakkabılar ayak etrafına sarılan ve dikilen hayvan
derilerinden yapılmıştır. Ayakkabılarda en temel malzeme olarak deri kullanılmasının nedenleri
dayanıklılık, hava geçirgenliği, kolay şekillendirilebilmesi ve esnekliği gibi nitelikleridir
(Berkol, 2019: 87). Kaynaklara göre en eski ayakkabı izi, kuruyan çamur içinde sertleşen
Mezopotamya’da rastlanmış örnektir (Korugan, 2001:18). Günümüze ulaşan en eski ayakkabı
örneği ise 1938 yılında yapılan arkeolojik kazılar sonuncuda Amerika Bileşik Devletleri’nin
Oregon Eyaletindeki Fork Rock mağarasında bulunan 10 bin yıl öncesine ait sandaletlerdir
(Resim 1). Bu sandaletler yavşan otu bitkisinin dallarının örülmesiyle oluşturulmuştur (Kandal,
2020: 2).

Resim 1. 10 Bin Yıllık Ayakkabı Örneği Sandalet,Museum of Natural and Cultural History, (URL1, 2021)

Tarihi açıdan en iyi saklanabilmiş ayakkabılardan biri, Alpler’deki buzullarda keşfedilen
“Avcı Otzi’’ buz adamına aittir. Otzi’ye ait ayakkabılar geyik ve ayı derisinden yapılmıştır
(Kanbak, 2010: 20). Hayvan derisinden yapılmış en eski ayakkabı, buz adam ile birlikte, 5300
yıllık fosil olan “Tirol Alps These” ayakkabısıdır. Ermenistan’daki bir mağarada bulunmuştur.
Beş bin yıl öncesine ait olan ayakkabı, tek parça deridendir ve kapanması bir kayışla yapılmıştır.
Ayrıca ayakkabının içi samanla doldurularak dış etkenlere karşı yalıtım, ayağa rahatlık ve
sıcaklık sağlanmaya çalışılmıştır (Resim 2). Tek parça basit formdaki ayakkabıların dünyanın
en kuzey bölgelerinde olanlarla benzer olduğu saptanmıştır (Tunç, 2013: 18; Kandal, 2020: 3).

Resim 2. Beş Bin Yıl Öncesine Ait Deri Ayakkabı Tirol Alps These (URL 2, 2021)

*
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Mısırlılar döneminde Firavun mezarlarında deriden sandaletler bulunmuştur. (Yelmen,
2018: 327). Mısırlılar M.Ö. 3700’lü yıllarda papirüsten sandaletler yapmışlardır. Mısır Kahire
Müzesinde 3500 yıllık sandaletler yer almaktadır (Resim 3). Mısır ikliminin kuru ve sıcak
olması, ayrıca Firavun mezarlarındaki koruma imkânları sayesinde sandaletler binlerce yıldır
bozulmadan korunabilmiş ve günümüze kadar çürümeden ulaşmıştır. Mısırlılar M.Ö. III.
binden itibaren, basit bir tabana ve ayak bileğine bağlanan kayışa sahip bir sandalet tipi
giymişleridir (Çelik, 2010: 17).

Resim 3. Mısır Sandaleti, Kahire Müzesi (İmre, 2016: 194)

Mısır örneklerinden sonra ikinci önemli buluntu olarak görülen ve Sovyet arkeolog
Rudenko ve ekibi tarafından Sibirya’daki Altay dağlarında bulunan Pazırık kurganlarında
yaklaşık 2400 yıllık deri, kürk ve keçe çizmeler ortaya çıkarılmıştır (Somçağ ve Akçakale, 216:
214). Altay dağlarındaki karlardan süzülen sular, kurganlar içine yavaş yavaş akmış ve orada
donarak buzlu bir ortam hazırlamıştır. Deriden, keçeden ve kürkten olan eşyalar bozulmadan,
çürümeden günümüze kadar ulaşmıştır (Yelmen, 2016: 327). Mezopotamya’da Asurlular
tarafından M.S. 800 yıllarına ait kırmızı renkte bitkisel boya ile renklendirilen, koncu ayak
bileğinde, bağcıklı deri bir Kopt ayakkabısı (Resim 4) kullanıldığı görülmüştür (Somçağ, 2014:
14).

Resim 4. Kopt Ayakkabı, (Somçağ, 2014: 14)

Asurlulardan sonra Hititlilerde burnu yukarı doğru kalkık, kapalı ayakkabılar
kullanmışlardır. Hattuşaş bölgesindeki Yazılıkaya tapınaklarında Hitit tanrıları, bu
ayakkabılarla tasvir edilmişlerdir (Somçağ, 2014: 14). Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan İvriz
kaya kabartmalarında tanrıların ayakkabıları yukarıya doğru kalkık ve sivridir (Resim 5). Bu
tip ayakkabılar Anadolu’da da kullanılmıştır (Resim 6).
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Resim 5. İvriz Kaya Kabartmaları, (Koparan, 2019)

Resim 6: Anadolu’da Giyilen Ucu Sivri Ayakkabı,
(Yıldız, 1993:402)

Roma ve Yunan uygarlıklarında sandaletler önemli rol oynamış olup ve Mısır
medeniyetinden etkilenilmiştir. Yunan mitolojisinde sandaletlerden oldukça fazla söz
edilmektedir. Antik Yunan uygarlığında ayak estetiğine büyük önem verilmiş, taş
kabartmalarında, figürlerinde ve vazolarında sandaletler resmedilmiştir (Resim 7). Antik
Yunanlılarda sağ ve sol ayak için farklı ölçülerde ayakkabı çalışılmıştır. Yunan ayakkabı
giyiminde cinsiyet ayrımı olmaksızın sandaletler kadınlar ve erkekler tarafından kullanılmıştır
(Harmankaya ve Arkadaşları, 2012: 149; Kanbak, 2010: 24).

Resim 7.Yunan Uygarlığı Sandaletleri (Komşuoğlu ve Arkadaşları, 1986: 144)

Roma ayakkabıları aslında Yunan modellerinin devamı gibi gözükse de sosyal bir statü
sembolü olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Romalıların biri sandalet türü olan “solea”lar ve
ikincisi geleneksel kıyafetleri olan “toga” larla giyilen “calceus”lar olmak üzere iki tür ayakkabı
bulunmaktadır. . Bu türlerin dışında, Roma’da önemli şahısların kullandığı altın ve gümüşle
işlenmiş beyaz veya siyah deriden gösterişli ayakkabılar (Resim 8) kullanılmıştır (Kanbak,
2010: 26).

Resim 8. Roma Sandaletleri (Türkoğlu, 2002: 104)
301

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Bizans ayakkabıları, Pers ve Orta Asya Türk kavimlerinin ayakkabı formlarından
etkilenmiştir. Orta Asya Türklerinin giydiği bot ve çizmeler siyah, kırmızı, sarı renklerde
Bizans döneminde de giyilmiştir (Çelik, 2010: 34).
Orta Asya ve İç Asya’da yaşayan topluluklar avlanarak yaşamışlardır. Bu dönem insanları
avlanmaya giderken ayaklarına konçlu çizme giymişler ve bu çizmeler bozkır kültüründe
yaşayan eski Türklerde zaman içinde gelişerek nihai şeklini almıştır. Birçok Türk topluluğunda
Hunlarda, Göktürklerde, Uygurlularda ve Moğollarda da yaygın olarak kullanılmıştır (Tunç,
2013: 23).Türk kültürünü yansıtan en eski ayakkabı örnekleri II. Pazırık kurganından çıkarılan
mezarda yatan kadına ait iki çift çizmedir. Kurganlardan çıkan çizmelerde ince işçilikli sanat
değeri yüksek süslemeler görülmekte olup, bazılarının renkli deri parçaları ile aplike edildiği,
kalay, altın ve gümüş teller ile süslendiği bilinmektedir (Somçağ, 2014: 17). Türk kültür
tarihinde Orta Asya’dan başlayarak ayakkabılar çeşitlenmiş ve değişik adlarla anılmıştır. Orta
Asya’da başta çizme olmak üzere çarık, edük-etik, basmak gibi ayakkabı türleri (Resim 9)
giyilmiştir (Özdemir, 2007: 69).

Resim 9: Orta Asya’da Çizme ve Ayakkabı Çeşitleri (Özdemir, 2007: 69)

Orta Asya Türk sanatından etkilenen Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminin giyim
tarzında çizme önemini korumuş, çizmelerin konçları bazen düz bazen de diz kapağının
üzerinde yuvarlak dizlik biçiminde olmuştur. Eski Türklerde soyluluk, güç ve saygınlığın,
iktidarın sembolü olan kırmızı çizme kullanımı, sarı deriden çizme ve kemer geleneği
sürdürülmüştür (Somçağ, 2014: 20).
Osmanlı imparatorluğunun geniş coğrafyasında, devlet ve toplum yapısındaki çeşitlilik
ayakkabı çeşitlerine de yansımıştır (Çelik, 2010: 36). Çarık, Osmanlıdan Cumhuriyetin ilk
yıllarına kadar köylünün giydiği en yaygın ve makbul ayakkabı çeşidi olmuştur. Kapıkulu
ocağının yüksek rütbeli subayları ise bir tür imtiyaz simgesi olarak sarı renkli pabuç ve çizme
giymişlerdir. Osmanlı yeniçeri ocağında ise yayalar sarı çizme, bölükbaşları kırmızı çizme,
küçük zabitler siyah çizme giymişlerdir. O dönemde, gayrimüslimlerin sarı renk ayakkabı
giymesi nizamnamelere aykırı olduğu için sadece siyah ve kırmızı giyebilmişlerdir (Kuru ve
Paksoy, 2008: 824).
Cumhuriyetin ilanından sonra savaştan çıkmış olan Anadolu halkının gelir seviyesi düşük
olduğu için ayakkabıya olan talepte azalma olmuştur. Cumhuriyet döneminde kısıtlı talep ve
üretimin tamamen el emeğine dayanması gibi nedenlerle ayakkabı üretimi de sınırlı kalmıştır.
Şehir ve kasabalarda yaşayanların önemli bir bölümünün ısmarlama ayakkabı giydiği bu
dönemde, sipariş üzerine ayakkabı üreten ayakkabı ustaları yer almıştır (Kuru ve Paksoy, 2008:
824).
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2. Yöntem
Araştırmanın amacı; ayakkabıların tarihsel gelişim sürecini ele alarak, Konya
müzelerinde bulunan ayakkabı örneklerini yapı, form ve süsleme özellikleri açısından
incelemek ve dönem örnekleri ile karşılaştırmaktır. Betimsel yöntem kapsamında üç aşamada
yürütülen araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında görsel ve yazılı
kaynaklar taranmış, elde edilen veriler araştırmanın çerçevesine uygun şekilde aktarılmıştır.
İkinci aşamada Konya müzelerinde bulanan deri ayakkabı örnekleri incelenmiştir. Alınan
izinler doğrultusunda Konya il merkezinde bulunan Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Şehir
Müzesi ve Kütüphanesinin arşivinden seçilen 2 adet deri ayakkabı, Etnografya Müzesinin
arşivinden seçilen 3 adet deri ayakkabı araştırmaya dahil edilmiştir. Müzelerden seçilen
ayakkabı örnekleri; model, teknik, yapı ve süsleme açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın
son bölümünde ise dönemin benzer örnek ayakkabı örnekleri ile ilgili müzelerden seçilerek
incelenen ayakkabı örnekleri karşılaştırılmıştır. Müzelerden ayakkabı örneklerinin
seçilmesinde maksimum çeşitleme örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu örnekleme tekniğinde
amaç, farklı türlerdeki örneklerin seçilerek konu kapsamı içerisinde tüm özelliklerinin
değerlendirilmesidir. Oluşturulan örneklem aracılığıyla çeşitliliği gösteren örnekler arasında
herhangi ortak ya da paylaşılan olguların olup olmadığı bulunmaya çalışılmıştır. Maksimum
çeşitliliğe dayalı örneklemden elde edilen bulgular daha zengin sonuçlar sağlar (Yıldırım ve
Şimşek, 2008: 108, 109). Müzelerde benzer özellikler taşıyan ayakkabı türlerinden bir tanesi
çalışmaya alınmıştır.
3. Bulgular
Konya müzelerinde bulunan deri ayakkabı örneklerinin tarihi süreçteki benzer örnekleri
ile incelendiği bu bölümde ayakkabıların yapı, form, teknik ve süsleme özellikleri ile ilgili
bilgileri verilmiştir.
Örnek 1

Resim 10. Çarık Ön Görünümü

Resim 11: Çarık Taban Görünümü

Resim 10 ve 11 deki 18. Yüzyıl sonuna ait çarık örneği, A. R. İzzet Koyunoğlu Şehir
Müzesi koleksiyonunda 1138 envanter numarası ile arşivde yer almaktadır. Natural manda
derisinden yapılmış olan çarığın uzunluğu 28 cm, genişliği ise 10 cm dir. Müzede tek eşi
bulunan eser bütün olarak çalışılmıştır. Oldukça sert ve kalın manda derisinden yapılan çarığa
ıslatılarak şekil verilmiştir. Derinin kenarları hafif kıvrılmış ve uç kısmında üçgen şeklinde
burun oluşturulmuştur. Çarığın sadece uç kısımları sırım ile saya dikişi yapılarak
birleştirilmiştir. Bu şekilde kullanımı kolay olmayacağından dolayı burun kısmına meşinden
bir kulak eklenmiş ve kulaktan sırım geçirilerek bilekten bağlama yapılmıştır. Ayrıca süsleme
olarak çarığın tüm kenarlarına delikler delinerek sırım ile verev sarma yapılmış ve derinin
kenarında oluşan kötü görüntünün kaybolması sağlanmıştır.
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Benzeşik Örnekler 1

a

d

b

c

e

f
Resim 12.Çarık Örnekleri
a) Asker Çarığı (Somçağ, 2014: 88), b) Sırımlı Çarık (Mıhlandız, 2020: 133), c) Çarık (Kuru ve Paksoy,
2008: 827), d) Bartın ve Civarı Köylülerin Giydiği Yemeni(Kanbak, 2010: 10), e) Konya Ereğli Müzesinden
Erkek Çarığı (Mıhlandız, 2020: 159), f) Karadağ Çarığı (Çelik, 2010: 63).

Araştırma kapsamında müzede incelenen örnek ile benzeşik olan çarık örneklerinin ortak
noktası, hepsinin tek parçadan oluşması ve kalın manda derisinin ıslatılarak şekil verilmesidir.
Tüm çarık örneklerinin burunlarında dikiş vardır ve ucu yukarıya doğru kalkıktır. Resim 12 “f”
dışındaki tüm örneklerde müzede incelenen örnekte dâhil olmak üzere, çarıkların tüm
kenarlarına sırım ile dikiş yapılmış, resim 12 “f” deki örnekte ise biye geçirilmiştir. Resim 12
“a ve f” deki örnekler boyanmış diğerleri müzede yer alan örnek gibi naturaldir. Örnek 1 de ve
resim 12 “c, e ve f” de burun kısmına kulak eklenmiş ve kulaktan sırım geçirilerek bilekten
bağlama yapılmıştır. Diğer örneklerde kulak konulmadan arkadan gelen sırım ile bilekten
bağlama yapılmıştır. Diğerlerinden farklı olarak; resim 12 “a” daki çarığın iki kenarından
deriden kulak oluşturulmuştur. Resim 12 “e” de yanlarda iki kulak yapılmış ve kulaklardan deri
parçası geçirilerek kemer oluşturulmuştur. Resim 12 “f” deki örnekte ise orta dışında sağda üç,
solda üç olmak üzere altı kulak yapılmış ve bağlama sırımı o kulaklardan geçirilmiştir.
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Örnek 2

Resim 13. Ham Çarık Ön Görünümü

Resim 14. Ham Çarık Taban Görünümü

Resim 13 ve 14 deki 19. Yüzyıl sonuna ait çarık örneği, Konya Etnografya Müzesi
koleksiyonunda 3259 envanter numarası ile arşivde yer almaktadır ve Keçi derisinden yapılan
çarığın uzunluğu 26 cm, genişliği 11 cm dir. Keçi derisi tam olarak sepilenmemiştir. Deri
sadece nalpara diye adlandırılan bir aletle etlerinden arındırılarak tuzlama işlemi yapılmıştır.
Kıllarından tam olarak ayrıştırılmayan deri çiğ olarak kasnağa geçirilerek kurutulmuştur. Deri
bu işlemlerden sonra şeritler halinde kesilerek tekstil teriminde kullanılan bir alt bir üst bez
ayağı denilen teknikle dokunmuştur. Bütün olarak çalışılmıştır. Derinin kenarları hafif kıvrılmış
ve uç kısmında üçgen şekilde burun oluşturulmuştur. Burun kısmı saya dikişi ile
birleştirilmiştir. Kenar temizliği yine keçi kılından oluşturulan ip ile verev sarma ile
temizlenmiştir. Ayrıca çarığın kenarlarına manda derisinden sekiz adet kemer oluşturularak
tutturulmuş ve kıl ip geçirilerek ayaktan bağlama yapılmıştır. İçine de keçeden tabanlık
yapılmıştır.
Benzeşik Örnekler 2

a

b
Resim 15. Ham Çarık Görselleri
a) Ham Çarık (Çelik, 2010: 63), b) Ham Çarık (Somçağ, 2014: 33)

Araştırmada yer alan müzedeki örnek ile benzeşik olan çarık örneklerinin ortak noktası
tam olarak sepilenmemiş keçi derisinden ve tek parça olarak yapılmış olmalarıdır. Çarıklara
ıslatılarak şekil verilmiş ve burun kısımlarından dikilmiştir. Çarıklardaki farklılıkları ise;
müzedeki çarık örneğinin tabanı bez ayağı dokumadan yapılmıştır. Resim 15’deki “a ve b”
örneklerinin tabanları düz olarak oluşturulmuştur. Resim 15 “a” da burun kısmında deriden
uzun bir kulak yapılmış ve arka kısmada deri eklenerek ayağa giyme ve bağlama
kolaylaştırılmıştır. Ayrıca sağ ve sol yanlarda üçer kulak oluşturulmuş bu kısımlardan sırım
geçirilerek ayağa bağlama yapılmıştır. Resim 15 “b” de ise çarığın sağ ve sol kenarlarından
ikişer ip geçirilerek ayağa bağlama sağlanmıştır. Örnek 2 de ise sağ ve solda ikişer adet kulak
oluşturularak ip geçirilmiş ve ayağa bağlanması sağlanmaktadır.
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Örnek 3

Resim 16. Galoşlu Deri Ayakkabı

Resim 17. Galoşlu Deri Ayakkabı Detay

Resim 16 ve 17 daki 20. yüzyıla ait galoşlu deri ayakkabı örneği, Konya Etnografya
Müzesi koleksiyonunda 5438 envanter numarası ile arşivde yer almaktadır. Ayakkabı ve galoş
olarak iki parçadan oluşmuştur. Ayakkabı ölçüleri; genişliği 7,8 cm, yüksekliği 6 cm, konç
yüksekliği 6 cm, ökçe yüksekliği 3,5 cm dir. Galoş ölçüsü; genişliği 8,5 cm, yüksekliği 3,8 cm,
ökçe yüksekliği 1,5 cm dir. Ayakkabı bölümünde koyu kahve, konç kısmında açık kahverengi
deri kullanılmıştır. Ayakkabı parçaları makine dikişi ile birleştirilmiştir. Sivri burunlu olan
ayakkabının konç kenarına halkalı rivetler çakılıp ayaklı düğmeler bu halkalara geçirilmiştir.
Konç kapama parçasına düğme ilikleri açılmış ve bu kesikler elde rişliyö dikişiyle sarılmıştır.
Taban yapıştırılarak birleştirilmiş, tabanın monte sağlamlığını arttırmak için tahta çiviler
çakılmıştır. Galoş bölümünde ise parçalar yapıştırılarak ve tahta çivilerle çakılarak
birleştirilmiştir. Ökçe tabana metal çiviler çakılarak tutturulmuş, metal pim vida, galoşun arka
ortasına yerleştirilmiştir.
Benzeşik Örnekler 3

a

b

c

d

e
f
Resim 18. Galoşlu Deri Ayakkabılar
a) Galoş Potin (Çelik, 2010: 42), b) Galoş Potin (Mıhlandız, 2020: 221), c) Ankara Galoşu (Arık ve
Arkadaşları, 1972: 18), d) Galoşlu Ayakkabı (Somçağ, 2014: 38), e) Galoşlu Ayakkabı, Türk İslam Esreleri
Müzesi (Özdemir, 2007: 161), f) Cumhuriyet Dönemi Galoşlu Ayakkabı (Çelik, 2010: 97).
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Araştırmada kapsamında müzede incelenen örnek ile benzeşik olan galoşlu ayakkabı
örneklerinin ortak noktası ayakkabı ve galoş olarak iki parçadan oluşmaları, sivri burunlu
olmaları ve vida galoşun arka ortasına metal pim ile yerleştirilmiş olmalarıdır. Farklı noktaları
ise; örnek 3 teki galoşlu ayakkabının düğmeli olmasıdır. Resim 18 deki galoşlu ayakkabıların
sadece “c” örneğinde kenarda fermuar varken diğerlerinin ise kenarlarında lastik
bulunmaktadır. Ayrıca resim 18 deki “a, b ve c” örnekleri, örnek 3 de olduğu gibi işlemesizdir.
Resim 18 deki “a” benzeşik örneğinde pul ve kenarında ipliklerle süsleme, “b” örneğinde renkli
kapamalar ve ipliklerle süsleme, “c” örneğinin ise ön bölümünde süsleme olarak bağcık yer
almaktadır. Müzede incelenen galoş ile benzeşik özellikler taşıyan ayakkabılar arasından resim
18 “d, e ve f” örneklerinde bitkisel bezemeler kullanılarak sim sırma ile kordon tutturma
yapılarak süslenmişlerdir.
Örnek 4

Resim 19. Dival İşi Süslü Terlik Ön Görünümü

Resim 20. Dival İşi Süslü Terlik Taban Görünümü

Resim 19 ve 20 deki 20. yüzyıla ait dival işi ile süslü terlik örneği, Konya Etnografya
Müzesi koleksiyonunda 4558 envanter numarası ile arşivde yer almaktadır. Terliğin uzunluğu
29 cm, genişliği 11 cm dir. İki parçadan oluşturulan terliğin tabanında kösele denilen ve
ayakkabı tabanlarında kullanılan oldukça kalın bir deri yer almaktadır. Terliğin tabanı mumlu
ip kullanılarak saya dikişi ile dikilmiştir. Ayrıca tabanda üç adet yuvarlak çiçeğe benzer damga
bulunmaktadır. Üst kısmı vaketa denilen daha ince bir deriden oluşturulmuştur. Burun olarak
adlandırılan ön kısım ince karton ile sertleştirilmiş ve elde makine dikişi ile birleştirilmiştir.
Terliğin tabanında bulunan damgalardan üst bölgede orta ve yanlarda olmak üzere üçer adet
daha bulunmaktadır. Terliğin taban kısmında mor renkli kadife kumaş üzerine gümüş renkli
sırma ile stilize çiçek ve dal motifleri dival işi işlenmiştir. Ayrıca tabanın tüm yüzeyi gümüş
renkli pullarla süslenmiştir. Tabanda sertleştirici olarak yine karton kullanılmıştır.
Benzeşik Örnekler 4

a

b

c

Resim 21. Dival İşi İşlemeli Terlik Örnekleri
a) Sırma İşlemeli Terlik (Çelik, 2010: 46), b) Osmanlı Dönemine Ait Başmak Örneği (Kanbak, 2010: 9),
c)Sırma İşlemeli Terlik (Özdemir, 2007: 126).
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Araştırma kapsamında müzede incelenen örnek ile benzeşik olan işlemeli terlik örnekleri
oldukça benzer özellikler taşımaktadırlar. Sadece resim 21 deki “c” örneğinin burun kısmı
yuvarlak formda oluşturulurken diğer örneklerin burnu sivridir. Farklı yönleri ise terliğin
tabanlarındaki motiflerdir. Örnek 4 de gümüş renkli sırma ile stilize çiçek ve dal motifleri dival
işi tekniği kullanılarak işlenmişken, resim 21 de yer alan “a” örneğinde sarı renkli sırma ile
stilize çiçek motifleri ve geometrik desenler dival işi tekniği ile işlenmiştir. Benzer terlikler
arasındaki “b” örneğinde sarı renkli sırma ile geometrik motifler dival işi işlenmiştir. Terlikler
içinde “c” örneğinde ise gümüş renkli sırma ile stilize çiçek motifleri dival işi işlenmiştir.
Örnek 5

Resim 22. Terlik Ön Görünümü

Resim 23. Terlik Taban Görünümü

Resim 22 ve 23 deki 19. yüzyıla ait terlik örneği, A.R. İzzet Koyunoğlu Şehir Müzesi
koleksiyonunda 7664/ 809 envanter numarası ile arşivde yer almaktadır. Terliğin uzunluğu 28,3
cm, genişliği 11,5 cm dir. Terlik alt ve üst bölüm olmak üzere iki parçadan oluşmuştur. Terliğin
alt kısmı köseleden yapılmış ve tabanına hilal biçiminde ökçe yerleştirilmiştir. Ökçe, tabana
mumlu iplikle aralıklı olarak elde dikerek monte edilmiştir. Üst bölümü ve kenar yüksekliği
sarı renkli meşin deriden oluşturulmuştur. Terlik elde saya dikişi ile birleştirilmiştir. Taban
kısmına kahverengi ince deri yerleştirilmiş, yuvarlak bir desen ve o yuvarlaklıktan uzanan dört
çizgi ile desen verilmiştir.
Benzeşik Örnek 5

Resim 24. Kıvrık Burunlu Erkek Terlikleri (Lukas, 2018: 397).

Tek resimde iki farklı örnek olarak yer almaktadır. Ön planda yer alan benzeşik örnek
araştırma kapsamında müzede incelenen örnek ile aynı özelliklere sahiptir. Resim 24 de arka
planda kalan örnek ile bazı farklılıkları vardır. Bu farklılıklar ise örnek 5 de yer alan terliğin
burun kısmı az bir şekilde yukarıya doğru kıvrıkken Resim 24 de arka planda kalan örnekte ise
oldukça fazla kıvrıktır. Ayrıca örnek 5 deki ve resim 24 de ön planda kalan örneklerde taban
kısımları deri ile hafif yukarı doğru set oluşturmaktadır. Resim 24 de arka planda kalan örnekte
ise taban kısmında herhangi bir set yoktur tamamen düzdür.
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4. Sonuç
Tarih içeresinde ve araştırma konusu kapsamında incelenen örneklere bakıldığında
ayakkabıların büyük oranda deriden yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda
değerlendirildiğinde ayakkabıcılık mesleğinin dericilik mesleği içinde önemli bir yere sahip
olduğu söylenebilir. Ayakkabıların ilk çağlardan itibaren kullanımlarına bakıldığında avcılık
yapan insanoğlunun, avladığı hayvanların derisinden giysiler oluşturduğu, dış etmenlerden
korunmak için basit yöntemlerle ayağı kaplayan ayakkabılar yaptığı bilinmektedir. Ayakkabılar
tüm ürün tasarımlarında olduğu gibi zamanla şekillenerek günümüzde giysinin tamamlayıcısı
ve statü göstergesi haline gelmiştir.
Tarihi açıdan ayakkabıların büyük çoğunluğunun deriden yapılmış olması ve derinin
uzun yıllar sağlamlığını koruması yönünden ayakkabılar hakkında birçok bilgiye
ulaşılmaktadır. Araştırmada yer alan örneklere bakıldığında her ayakkabıdan ayrı bir sanat ve
zanaat eseri ortaya çıktığı görülür Ayakkabılar koleksiyonu yapılacak bir nesne, müzelere
taşınacak ve teşhir edilecek, gelecek nesillere tanıtılacak birer obje olmuştur.
Bu çalışmada her dönemde ve her toplumda insan ihtiyaçlarının vazgeçilmezleri
arasında yer alan ayakkabılar tarihi açıdan değerlendirilmiştir. Konya müzelerinde sergilenen
veya arşivde yer alan deri ayakkabılar malzeme, yapı/form ve süsleme özellikleri bakımından
incelenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında müzede yer alan örnekler dışında tarihi süreç
içeresinde benzeşik örnekleri bulunarak ortak ve farklı özellikleri vurgulanmıştır. Araştırmada
incelenen ayakkabı örnekleri dönemleri ve çeşitleri kapsamında değerlendirildiğinde; tasarım
nitelikleri açısından oldukça benzer, işlevsel ve estetik değerlere sahip oldukları görülmüştür.
Aynı zamanda çalışma kapsamında maddi kültür mirası ürünleri tanıtılarak, günümüz
üretimlerinde esin kaynağı olarak kullanılabileceği kanaatine ulaşılmıştır. Müzelerde kalan
kültürel değerlerin güncel yaşama dâhil edilmesine örnek teşkil etmesi açısından çalışma önem
arz etmektedir.
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Türk Kültüründe Kullanılan Motiflerin Halılar Üzerindeki Simgesel
Özellikleri
Tekin BAYRAK* - Mustafa KONUK**

1. Giriş
Türk kimliği Dünya tarihinin en köklü ve en eski medeniyetlerinden birisidir. Oldukça
geniş dünya coğrafyasına hâkim olan birçok toplumla yüzleşerek ve etkileşime girerek kendi
kültürlerine ve karşı kültürlere çok renklilik katmıştır. Bu etkileşimin en eski ve günümüze
kadar devamlılığını sürdürmüş örneklerinden birisi de dünyanın birçok yerinde bulunan ve yine
Anadolu’da çokça görülen kaya resimleridir.
Türk tarihinin binlerce yıllık geçmişe sahip olması münasebetiyle milyonlarca km2 lik
eski dünya olan Avrasya ve Afrika kıtalarında etkinliğini göstermiş olması bir gerçektir.
Bulundukları coğrafi şartlardan etkilenen ve bunları yaşam tarzı haline getiren Türk toplulukları
bu sosyal ve ekonomik yapıyı göç ettikleri diğer bölgelere de taşımışlardır. Yayılmacı ve göçer
bir yaşam tarzına sahip olan Türkler dünya üzerinde birçok alana yerleşmesi sonucu
kültürlerini, dillerini, yaşam tarzlarını ve sembollerini beraberlerinde götürmüşlerdir (Kuban,
1993: 103).
Birçok farklı bilim dalında değerlendirme yapılırken, Türklerin anayurdunun Altay
dağları olduğu, yine başka bir bilim dalına göre anayurt olarak Kuzeybatı Asya’yı seçtiği
bildirilmektedir. Kültürel açıdan değerlendirildiği zaman Altay-Kırgız bozkırları İlk Türk
anayurdu olarak bildirilmektedir. Neticede bir gerçeğin her bilim dalına göre ispatı
göstermektedir ki Türk kimliği ve Türk toplulukları yaşadığı bölgede etkin bir iz bırakmıştır
(Memiş, 2009: 33). Bu da anayurt olarak dünya coğrafyasında çoğu alanda varlığının
sürdürüldü gerçeğini ortaya çıkarmaktadır (Turan, 1993: 19).
Hayatta kalma mücadelesi ve ortama uyum stratejisi hayvancılığı kültür haline
getirmiştir. Paleolitik dönemden beri Anadolulu toprakları da dâhil olmak üzere hayvancılık
yayılmış, uzak yerlere ulaşma arzusunu da beraberinde getirmiştir (Kafesoğlu, 1996: 31).
Coğrafi şartların ve yeryüzü şekillerinin yapısına göre yerleşim alanlarında kültürel izlerin
aktarımı ihtiyacı doğmuş, bu eylemlerin tamamını ölümsüzleştirmek için kaya resimlemeleri
üzerine işlemişlerdir. Geniş bir coğrafyada işlenmiş milyonlarca kaya resmi tek elden çıkmış
gibi ve aynı geleneği yansıtan bir içerikte oluşturulmuştur. Kültüre has bilgilerin
çözümlenebileceği simgesel öğelerin binlerce kilometre uzaklıkta olması ve benzerlik payının
çok yüksek değerde olması tesadüfen ortaya çıkmışlığı çürütmektedir. Bilimsel baz da olumsuz
değerlendirmelerin ve reddetmelerin olduğu bu olgu bizlere göstermektedir ki, binlerce yıllık
ve farklı coğrafyalarda var olan kaya resimleme içerikleri Türk Kültüründen izleri gelecek
nesillere aktaran yazılı ve görsel kaynaklardır.
Türk tarihinden ipuçları veren Petroglifler (Kaya Resmi) Türk resim sanatının atası
olarak da kabul edilmektedir. Kültürümüzde var olan dini inançlarımızın, Türk mitolojisinden
estantelerin, günlük hayat sahnelerinin, savaş sahnelerinin, av sahnelerinin ve hayvan
mücadelelerinin işlendiği taş tabletler daha sonra kurulan Türk devletlerince gelenek haline
getirilerek süreğen bir hal almıştır. Hun devleti ve Göktürk devleti bu gelenekten geri
kalmayarak kaya resimleme tekniği görülmektedir ( Çoruhlu, 1997: 20). MS. yapılan yerleşik
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hayat sahneleri, askeri sahneler ve savaş sahneleri Türk, İskit ve Sibirya izlerini simgesel olarak
daha da belirginleştirmiş (Martinov, 2013: 1).
Başta Orta Asya da ve bir çok kıtada ilk çağlardan beri izleri görülen kaya resimleri
zaman ve mekan açısından farklılık göstererek sürekli bir gelişim izlemiştir. Türk kaya
resimleri olarak adlandırabileceğimiz simgeler ilk başlarda dövme tekniği ile oluşturulmuştur.
Daha sonraları kazıma tekniği ile devam eden süreç yakın dönemde ise çizme tekniği ile
oluşturulmuştur. Anadolu da birçok bölgede bulunan kaya resimlerinde de bu üç tekniğin
kullanılması süreçsel açıdan ipuçları vermektedir (Musabayev, 1998: 2).
İlk dönemlerde yapılan kaya resimlerinde sanatsal bir üslup değerlendirmesi yapmak
mümkün değildir. Zaman içinde gelişen teknikler aslında yavaş yavaş üsluba yönelmeyi
göstermektedir. Gerek diğer coğrafyalarda gerekse de Anadolu’da bulunan tüm erken içerik
tamamen hayvansal üslupta yapılmıştır. Av hayvanları, kurban için seçilen hayvanlar ve yine
hayvan mücadeleleri ön plana çıkmaktadır. Göktürk devletine kadar aynı tekniksel üslup
ağırlıkla devam etmiş, yakın zamana geçişte mekan, mitolojik içerik, savaş sahneleri ve
gündelik yaşam eklenmiştir ( Martınov, 2013: 1). Bu bağlamda aslında Türk Resim sanatının
temellerini ikonografik olarak kaya resimlerinin oluşturduğunu söyleyebiliriz (Çoruhlu, 2006:
12).
Yakın zaman üslubuna bakıldığında ise savaşan insan figürleri, günlük hayatta
kullanılan etkenler ve çeşitli sembolik ifadeler artış göstermiştir, bu simgelerden farklı olarak
damgalar, dikdörtgen şekiller ve ön işaretleri de kayalar üzerine resmedilmiştir ( Ceylan, 2015,
9). Sosyal hayattan sahnelerin, dini ritüellerin ve toy sahnelerinden görüntülerin günümüz
düğünlerinde var olan görsel etkilerle birebir örtüşmesi bir geleneğin tesadüfi olmadığını
binlerce yıllık süreçte halen daha varlığını sürdürdüğünün ispatıdır (Yılmaz, 2013: 225) .
Dünya coğrafyasında bulunan Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Nahcivan,
Kazakistan, Moğolistan, Uygur Özerk Bölgesi, Altay ve Hakasya bölgelerinde sayısız kaya
resmi bulunmaktadır. Ayrıca Anadolu’da Erzurum, Erzincan, Kars, Van, Ardahan, Hakkari,
Ankara, Muğla, Aydın ve Karaman illerinde yine sayısız kaya resmi bulunmaktadır. Orta
Asya’da kayalar üzerine işlenmiş bütün ayrıntı, Anadolu’da bulunan kaya resimleriyle birebir
benzer özelliklerde ve kendilerine has olması Türk Kültürünün geniş bir coğrafyada hakim
olduğunu belirtmektedir. Gelecek süreçte de daha fazla detayın gün yüzüne çıkarılması ve diğer
disiplinlerin özelliklede dokumaları destekler nitelikteki çalışmaları bu olguyu
güçlendirecektir. Bu sayede Anadolu’daki Dokumalardaki motiflerin Türklerin Anadolu’ ya
yerleşme sürecini binlerce yıl öncesine dayanmaktadır olgusunu daha güvenilir hale
getirmektedir.
Türk toplumlarının yine tarihe iz bırakan başka bir mirası ise dokumalar olmuştur.
Anlatılmak istenen her türlü duygusal mesajı kayalarda olduğu gibi dokumalarda da
göstermiştir. Kelimeleri adeta motifler ve sembollerle imlek imlek işleyerek metinler
oluşturmuşlardır. Anlamlandırılan bu etkilerin detayları gelecek nesiller için okunması gereken
destanlar olarak da adlandırılabilmektedir.
Bütün kültürel miraslarda olduğu gibi dokumalarda ve halılarda motiflerin ve
sembollerin kimliği nesnesel birliktelikle o somut yapının kimlik kazanmasına neden
olmaktadır( Mülayim, 1998:219). Gelenekselleşen ve kimlik kazan bu halı ve dokumalar duygu
ve düşüncenin okunmasında birincil etken olarak görülebilmektedir. Anadolu’da her bölgede
kullanılan farklı ve benzer motifler uzun süre yaşanmışlık gösteren bir Türk kültürü ürünü
olduğu gerçeğini de göstermektedir.
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2. Türk Kültüründe Kullanılan Motiflerin Halılar Üzerindeki Simgesel Özellikleri
Anadolu coğrafyası binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Geçmişten
günümüze bu kültürleri aydınlatmak amacıyla disiplinler arası bir çalışma ve araştırma süreci
hiç durmadan devam etmektedir. Toplumların sosyo-ekonomik durumlarını, dini inançlarını hiç
şüphesiz ki görsel ve yazılı kaynaklarla analiz etmektedirler. Yazılı kaynakların öncesinde
arkeolojik değer taşıyan her türlü detay görsel açıdan değerlendirildiği zaman önemli bilgilere
ulaşabilmektedir. Toplumların tüm değerlerini ölümsüzleştirmek için mağara duvarlarına veya
kayalar üzerine resmettikleri tasvirler ve semboller yüzlerce yıllık, hatta binlerce yıllık gizemini
korumaktadır. Arkaik dönem olarak adlandırılan bu süreçte yapılan bütün simgeler petroglif
olarak literatürde yerini almıştır. İnsanların yaşadığı sürecin neredeyse tamamına yakın bilgileri
sunmaktadır. Günlük hayattan sahnelerin, av sahnelerinin, dini ritüellerinin ve sosyal yaşamın
değerlendirilmesini daha kolay yorumlamamızı sağlamaktadır. Bir başka değişle yorumların ve
değerlendirmelerin birer kanıtlayıcı belgesi olmuştur.
Anadolu’nun birçok bölgesinde çokça karşılaşılan kaya üstü resimlerde teknik benzerlik
ve üslup benzerliği Orta Asya’dan Sibirya’ya kadar uzanması Türk kültüründen izleri açıkça
göstermektedir. Türk kültürü Anadolu’da işlenmiş kaya resimlerinde dünyadaki örnekleri ile
birebir örtüşmektedir (Somuncuoğlu, 2012: 1).
Anadolu’da halı ve dokumanın ilk kullanımını (konar-geçer yaşam tarzı gereği) nemi
önlemek ve yeri sıcak tutma amacıyla günlük hayatın bir parçası olarak yapıldığı bilinmektedir.
Zamanla bu amaç kültürün bir parçası olan sanat eseri özelliği kazanmıştır. Sürekli değişen ve
gelişen halı ve dokuma kültürü bir çok bilim dalı içinde araştırma konusu olmuştur (Aslanapa,
1997; 19).
Günümüze kadar gelebilen motiflerin aynı anlamları ifade etmesi ve Dünya
coğrafyasında benzer özellikler göstermesi Türk kültürünün karakterli ve istikrarlı tutumuyla
ilişkilendirilmektedir. Orta Asya da ve Anadolu’da yaygın olarak kullanılan halı ve
dokumacılık kültürü çoğu kıtada da zamanla önem kazanmaya başlamıştır. Gerek sanat eseri
niteliği taşıması gerekse de günlük hayatın bir parçası olması gelecek nesillerinde önemli bir
olgusu olacağı kesindir.
İlk halı örneği olarak Pazırık Halısı kabul edilmektedir. 1950 li yıllarda arkeolojik kazılar
sonucunda ortaya çıkarılan M. Ö. 2 ve 3. Yüzyıllara ait olduğu anlaşılan halı örneği ilk olarak
kabul edilmektedir. Türk üslubunun ilk değeri olarak da kabul edilen eser motif ve sembol
açısından önemli detayları yansıtmaktadır (Aslanapa, 1987: 9).
Anadolu’da da 13. Yüzyıldan itibaren halı ve dokumacılık gelişmeye başlamış ve
günümüze kadar sürekli bir değişim ve gelişim göstermiştir. Bu gelişimle birlikte geleneksel
üslup devam etmiştir. Bunun yanı sıra yeni motif ve semboller eklenmiştir. Geometrik ve
bitkisel semboller, hayvan figürleri eklenerek Türk halı sanatının temel unsurları
oluşturulmuştur (Yetkin, 1991: 7).
Türk kültüründe var olan halı yelpazesi farklı sanat dalları be bilim dallarınca ele alınsa
da yerini korumuş ve Türk kültürünü yansıtan araçlardan birisi olma özelliğini sürdürmüştür.
Genellikle halı motifleri binlerce yıllık bir birikim sonucunda stilize edilerek birçok yörede aynı
üslupta halılar üzerine işlenmiştir. Bu motifler; Elibelinde, Koçboynuzu, Bereket, İnsan Figürü,
Saçbağı, Küpe, Bukağı, Yıldız. Su Yolu, El-Tarak, Muska, Göz, Yılan, Akrep, Kurt, Hayat
Ağacı ve Kuş olarak adlandırılmış ve dokumalarda imlek imlek işlenmişlerdir.
Elibelinde motifi dişiliği sembolize eden bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır.
Analığı, doğurganlığı ve bereketi ve mutluluğu da ifade edebilmektedir. Yaratılıştan bugüne
kadar analık ve kadınlık olgusu Türk kültür dokumalarında da farklı motiflerle karşımıza
çıkmaktadır. Canlılardaki yaşamı sürdürme ve üremenin sembolü olan kadın simgesi
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dokumalarda sembolik olarak Elibelinde motifi ile günümüze kadar etkisini göstermektedir.
Anadolu’da ana tanrıça olarak ta kabul edilen bu motif Anadolu coğrafyasın da farklı
görüntülerde kullanılarak dokuma kompozisyonlarında yerini almıştır (Görsel 1).

Görsel 1: Elibelinde Motifleri, (Erbek, 2002: 20).

Koçboynuzu motifi, erkeklik ve bereketin sembolik ifadesi olarak dokumalarda varlığını
göstermiştir. Boynuz, Anadolu insanlık tarihinde gücü ve erkekliği temsil etmiş ve sanatsal
ifadelerde farklı simgelerde yerini almıştır. Türk dokumalarında koç ve boynuz motifleri Türk
tarihi ve dokumalarıyla hemen hemen aynı kronolojiye sahiptir. Boynuzun anatomik
yapısındaki farklılıklarda dokumalarda farklı olarak ele alınmıştır. Karşıdan görünüş ve yandan
duruş dokumalardaki motiflerle bağdaştırılarak kompozisyonlarda yerini almıştır. Türk
sanatının birçok dalında ele alınan koç ve boynuz motifi çokça stilize edilerek dokumalara
yansıtılmıştır (Görsel 2).

Görsel 2: Koçboynuzu Motifleri, (Erbek, 2002: 36).

Bereket motifi Anadolu’da genellikle elibelinde ve koçboynuzu motifleriyle birlikte
kullanılan bir sembol olmuştur. Bitkilerden ve hayvanlardan oluşan farklı form birleşimleri
bereket motifi olarak bilinmektedir. Evliliği, çiftleşmeyi, doğurganlığı ve evliliği sembolize
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etmektedir. El sanatları içinde önemli bir sembol olan bereket motifi diğer sanat dallarında
farklı üsluplarda ele alınmıştır. Birçok uygarlıkta da yaşam ağacı sembolü olarak kullanılan
bereket motifi Anadolu dokumalarında çokça formda kullanılmıştır (Görsel 3).

Görsel 3: Bereket Motifleri, (Erbek, 2002: 54).

İnsan figürü yine Türk dokumalarında önemli bir motif olmuştur. İş gücünün ve üretimin
simgesi olan insan ayrıca aklında sembolik ifadesi olarak sembolleştirilmiştir. Birçok Anadolu
medeniyetinde farklı sanat dallarında insan figürüne yer verilmiştir. Gerek yalnız başına
gerekse de farklı motiflerle bağlantılı sunulan sembolik ifadeler halılarda kompozisyonlarda
yerini almıştır. Doğumu, ölümü ve yaşam sürecinde insanın rol oynadığı bütün olgular insan
motifi ile bağdaştırılmıştır. Birçok geometrik ve anatomik ifade üslubu ile dokumaların önemli
bir etkeni olmuştur (Görsel 4).

Görsel 4: İnsan Motifleri, (Erbek, 2002: 65).

Saçbağı motifi yine insan motifinden bağımsız olarak evliliği ve doğumu sembolize
etmektedir. Kadın simgesi olan saç be bağlama şekilleri dokumalar için farklı bir motif olgusu
doğurmuştur. Kadının toplumdaki yerini ve kendini ifade etme özelliği olarak ta bilinen saç
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örgü stili sembolik olarak dokumalarda yerini almıştır. Sanatın birçok dalında yer bulan saç
bağlama olgusu dokumalarda da çokça farklı simgelerle motif özelliği kazanmıştır (Görsel 5).

Görsel 5: Saçbağı Motifleri, (Erbek, 2002: 68).

Küpe motifi yine kadınlarda kullanılan bir özellik olduğu için ve genellikle çekiciliği
temsil ettiği için dokumalarda kullanılmıştır. Kadın figürünü ön plana çıkarmak için diğer sanat
dallarında da çokça karşılaşılan bir semboldür. Anadolu’da önemli bir yeri olan küpe geometrik
ve bitkisel bir üslupla dokumalarda yerini almıştır (Görsel 6).

Görsel 6: Küpe Motifleri, (Erbek, 2002: 74).

Türk dokuma sanatında öncelikli kullanılan motiflerden biride bukağı motifidir. Türk
kültüründe önemli olan atın ön ayaklarında kullanılan bir aygıt olan bukağı, dokumalarda da
yerini almıştır. Bu motifin zenginliği, kadın-erkek birlikteliğini ve sevgiyi sembolize ettiği
bilinmektedir. Anadolu’da da kadınların ve kızların bel kuşağı olarak simgeleşmesi,
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dokumalarda farklı sembollerle günümüze kadar devam eden bir geleneksel bir motif halini
almıştır (Görsel 7).

Görsel 7: Bukağı Motifleri (Erbek, 2002: 78).

Eski inanışlarda ay ve güneş gibi yıldızlarında önemli bir etkisi bulunmaktadır. Yıldızlar
Anadolu insanında yazgı olarak sembolleşmişlerdir. Birçok bilim ve sanat dalında yıldız
simgesi insanlarla bağdaştırılmışlardır. Yıldız motifinin dünya sanat tarihinde ve Anadolu
kültüründe önemli bir yeri vardır. Türk dokuma sanatında yıldız motifi birçok farklı üslupta ve
sembolde günümüze kadar gelmiştir (Görsel 8).

Görsel 8: Yıldız Motifleri (Erbek, 2002: 96).

Su, yediden doğuşun, yaşamın ve bereketin sembolü olarak birçok medeniyette
karşımıza çıkmaktadır. Dokumalarda da su motifi yaşamı temsil etmektedir. Anadolu’da
kadınların yaşamında yer alan suyu dokumalarda da yansıtması kültürel bir geleneğin
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yansımasıdır. Hareketi ve deseni oluşturmak için genelliklerde suyolu motifi sembolleştirilerek
kullanılmıştır. Bu geleneksel motif günümüze kadar dokumalarda yerini almıştır (Görsel 9).

Görsel 9: Su Yolu Motifleri (Erbek, 2002: 106).

Yaratıcılığın sembolü olan el insanoğlunun en önemli uzuvlarından birisidir. İnsanoğlu
tarafından oluşturulan bütün etkenler eller yardımı ile gerçekleşmektedir. Bu yeti el ve benzer
sembolleri değerli kılmıştır. Kuvvetin ve kudretin temsilci olan üçlü, beşli ve yedili el biçimi
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ayrıca tarak olarak da adlandırılmaktadır. Orta Asya’dan günümüze kadar geçen süreçte
dokumalarda el-tarak motifi çokça ve farklı simgelerde işlenmişlerdir (Görsel 10).

Görsel 10: El-Tarak Motifleri, (Erbek, 2002: 116).

İnsanlık tarihiyle başlayan inançsal sistem günümüz modern yaşamına değin varlığını
göstermektedir. Kötülüklerden ve olumsuzluklardan uzaklaşmak ve korunmak amacıyla somut
veya soyut bazı geleneksel tedbirler almışlardır. Anadolu halkları da bu geleneklere muska
çözüm aramıştır. Bir çok Türk inanışında görülen bu gelenek el sanatlarına ve uygulamalara
yansımıştır. Anadolu insanı bu geleneği farklı geometrik sembollerle dokumalarda
ölümsüzleştirmiştir (Görsel 11).

Görsel 11: Muska Motifleri (Erbek, 2002: 126).

İnsan uzuvlarından olan göz, yine Anadolu dokumalarında vazgeçilmez bir motif
olmuştur. Koçboynuzu, eli belinde ve bereket motiflerinin destekleyicisi olan göz motifi,
sembolik olarak etrafa serpiştirilmiş bazen de bu motifleri içerisinde yerini almıştır (Görsel 12).
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Görsel 12: Göz Motifleri, (Erbek, 2002: 130).

Dokumalarda kullanılan motiflerden bir diğeri de yılan sembolüdür. İnsan yaşamında
olduğu gibi uzun bir evrimsel sürece sahip oluşu dokumalara da yansımasına neden olmuştur.
Hayatın doğa güçlerine sahip oluşu inancı insanoğluyla bağdaştırılmış ve farklı biçimlerde
motif olarak kullanılmıştır. Günümüze değin birçok sanat dalında yer bulan yılan sembolü Türk
dünyasında dokumalarda ve el sanatlarında önemli sayılmıştır (Görsel 13).

Görsel 13: Yılan Motifleri (Erbek, 2002: 150).

Kurt sembolü ışığı ve güneşi sembolize eden geleneksel motiflerden birisidir. Türk
kültüründe kurt simgesi binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Dünya sanat tarihinde ve Türk sanat
tarihinde birçok sanat dalında farklı biçimlerde ve formlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu
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bağlamda Anadolu dokumalarında da geleneğe bağlılık süreci kurt motifinin önemini
artırmıştır. Bordür etrafında ve zeminlerde çokça kullanılmaktadır (Görsel 14).

Görsel 14: Kurt Motifleri (Erbek, 2002: 161).

Son olarak Anadolu dokumalarında önemli bir yer tutan motif hayat ağacı motifidir.
Değişen evreni ve cennete ulaşmanın yolu olarak ta bilinen hayat ağacının sembolik
yansımaları dokumalarda da görülmektedir. Can ağacı olarak da adlandırılan bu motif farklı
biçimlerde ve üsluplarda dokumalarda yerini korumaktadır (Görsel 15).

Görsel 15: Hayat Ağacı Motifleri, (Erbek, 2002: 170).
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3. Sonuç
Yayılmacı ve konar-göçer bir yaşam mücadelesi veren Türk toplumları dünya
coğrafyasında binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Binlerce kilometrekarelik alanda yaşamış ve
yayılmacı politikayla birçok bölgede izlerini bırakmışlardır. Literatürde aydınlatılmış
milyonlarca somut delillerden en etkileyici ve ispatlananı şüphesiz dokuma çeşitlerinde ki Türk
kültüründen izler olmuştur. Arkaik üslupla başlayan ve tekniksel olarak sürekli bir ilerleme
gösteren sanatsal ifadeler günümüze kadar ulaşmış ve kültür mirası haline gelmiştir.
Her geçen gün yenilerinin eklendiği bu deliller Anadolu’da Türk kültüründen izleri çok
çok önceden yaşanılmış kılmaktadır. Türk kültüründeki inanışların, yaşanılmış günlük hayattan
sahnelerin, sosyo-ekonomik yapıların ve coşkularının anlatıldığı dokuma motifleri tesadüfi
olarak değil Türk kimliğinin önemli bir unsuru olmuşlardır. Birçok disiplin tarafından birleşik
detaylar Türk kültürünü her geçen gün zenginleştirmektedir. Dünyada varlığını kabullendirmiş
Türk toplumun her yönde gelişmişliğini gösteren çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu
çalışmada dünya coğrafyasında var olan bir gerçeğin hatırlatılarak Anadolu’da Türk varlığının
bilinen tarihlerden daha erken dönemlerde var olduğunu desteklemek arzusundayız. Bu
bağlamda bu gerçeği destekler nitelikte somut örnekler araştırmada yansıtılmış, dokumalardaki
Türk izlerinin her türlü motifsel detayını aydınlatılması amaçlanmıştır.
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Kronik Diyaliz Tedavisi Gören Kadınların Aile İşlevselliğinde Uğraş
Terapisi Desteği
Yasemin OĞUZ GÜNER*

Giriş
Kronik hastalıklar genellikle yavaş ilerleme gösteren, hayat boyu süren ve tıbbi
girişimlerle kesin tedavisi olamayan hastalıklardır. Hastanın komplikasyonlar ve takip amaçlı
hastaneye bağlanmasına neden olup tedavideki amaç hastalığın kontrolünü sağlayarak kişinin
ve bakım verenlerin yaşamlarını kolaylaştırmak üzerinedir. Ancak medikal ilerlemelere rağmen
kronik hastalıklar genetik yatkınlık, sedanter yaşam, sanayileşme, kötü beslenme, çevre kirliliği
ve stresörler nedeniyle dünyada ve ülkemizde kronik hastalık oranları giderek artmıştır.
Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi alan hastalar organ bağışındaki
yetersizlikler nedeniyle her geçen gün artan diyaliz merkezlerinin kurulmasına, daha fazla uzun
süreli diyaliz uygulamalarına neden olmuştur. Diyaliz hastalarında hastalığın evresi, süresi,
komplikasyonlar, diyaliz merkezine bağımlılık gibi durumlar hastalarda, tedaviye uyum
güçlüğü, anksiyete, depresyon başta olmak üzere pek çok sorunların yaşanmasına neden
olabilmektedir. Kronik hastalıklar, hasta ve aile içi iletişimi ve etkileşimi çeşitli yönlerden
etkiler. Bu süreç ailenin yeniden yaşam alışkanlıklarını düzenlemek, yeni beceriler öğrenmekle
kalmaz aynı zamanda tutumlarını, aile içi rol ve statülerini, maddi, manevi, psikolojik ve sosyal
ilişkilerini düzenlemek zorunda kalır.
I.

Kronik Böbrek Yetmezliği’nde Yaşam Kalitesi

Etyolojisini en çok diyabet, hipertansiyon, obezite gibi genetik geçişli hastalıklardan
alan Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY), böbrek enfeksiyonları, gebelik, ilaç kullanımı,
doğumsal anomaliler ve fonksiyon bozukluklarına dayanmaktadır. Yaşam boyu kronik
hastalıkla ilgili tedavi ve bakım ihtiyacı, hastanın hastaneye ve ailesine bağlı kalmasına,
çalışma, eğitim hayatına devam etme gibi bireyselliğe ait kazanımlardan uzaklaşmasına neden
olmaktadır. Çünkü, diyaliz tedavisi ya hemodiyaliz için haftada üç gün dörder saat ya da periton
diyalizi ile her gün dört beş kere ortalama beş saatlik süreci kapsamaktadır. İlaç kullanımı, diyet
kısıtlılığı, komplikasyon ve rutin takip için hastaneye bağlılık, tedavi sürecinin belirsizliği,
ölüm korkusu, hastalığın beyin biyokimyasıyla ilgili etkileri nedeniyle psikolojik, davranış
değişikliklerine neden olmaktadır. Sadece KBY tedavisi alan hasta değil ailenin de hastalığı
yönetme ile ilgili becerilerin elde edildiği, mutfak alışkanlığından, ekonomik düzenlemelere,
sosyal yaşamdan aile içi rol değişikliklerine ve aile işlevselliğine etkilerinin olduğu, yaşam
kalitesinin düştüğü bir yaşam deneyimidir.
Kadın ve erkekler arasında anlamlı farklılığın bulunmadığı KBY hasta oranları,
toplumun en küçük birimi olan ailenin çocuk, yaşlı ya da erişkin bireylerinin yaşayabileceği bir
sağlık sorunudur. Halk sağlığı ve sağlık giderleri açısından üzerinde durulmaya başlanan,
sağlıksız beslenme ve hastalık ilişkisinde, obezite, tuz tüketimi, ailesel diyabet ve hipertansiyon
hastalıklarının erken yaştan sağlık kontrollerinin yapılması, ayrıca böbrek yetmezliği ve organ
bağışı konusunda halkın eğitimi konularına eğilmeyi gerektirmiştir.

*

Öğretim Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Programı,
yaseminoguz@akdeniz.edu.tr
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Son dönem böbrek yetmezliği geri dönüşümsüz böbrek hasarlanmasının oluştuğu,
böbreğin süzme yeteneğinin büyük bir kısmının ya da tamamının bozulduğu, sıvı ve üre,
kreatinin gibi toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılamadığı, bu nedenle de medikal desteğin
sağlanmaması halinde hastanın ölümüne yol açan bir durumdur. Bu nedenle medikal tedavi
yani organ nakli ya da diyaliz tedavisi hastanın yaşayabilmesi için en önemli renal replasman
tedavileridir. Organ bağışının yetersizliği nedeniyle canlı vericili nakillerin yüksek oranda
yapılabildiği ülkemiz ve dünyadaki pek çok ülke için diyaliz KBY için tek seçenektir. Ancak
ne var ki hastanın diyaliz tedavisiyle hayatta kalması düşünülürken 20-25 yıl diyalizle geçecek
yaşam içerisinde “iyi hissetme”, “mutlu yaşam”, “yaşam doyumu” kısacası yüksek yaşam
kalitesi konuları geri planda kalmıştır. Hastalar gelişen medikal yaklaşımlarla daha uzun
hayatta kalabilme ancak düşük yaşam kalitesi nedeniyle mutlu olamamaktadır. Sadece ruh
sağlığı tek başına düşünülmemelidir. Ruh sağlığı bozulan, anksiyete, depresyon yaşayan bir
KBY hastasının şizofreni gibi ağır hastalıklardan farkı bulunmamaktadır. Beyin biyokimyası
üremik toksinler nedeniyle bozulan, davranış bozukluklarına neden olan bir KBY hastası
diyaliz seanslarına gelmemesi, ilaç kullanmaması, diyet kısıtlamalarına uymaması hayati risk
yaratacak sonuçlara neden olabilmektedir. Hastanın tedaviye uyumsuzluğu nedeniyle organ
nakli olmuş bir hastanın psikososyal sorunlar nedeniyle ilaç kullanımını bırakması böbrek
rejeksiyonuna (organ reddi) neden olabilmektedir. Diyaliz tedavisi alan hastada bekar olma,
yalnız yaşama, bakım ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamada yetersizlik gibi sorunların evli
hastalardan daha fazla yaşandığı, hastanın ruh sağlığı ve sağ kalımını olumsuz etkilediği
bilinmektedir. Yalnızlık, aile ve yakınların desteğinde bozulmalar, özgüvende azalma,
ümitsizlik, kaygı, ölüm korkusu gibi psikososyal nedenler hastanın yaşam kalitesini ve tedaviye
uyumunu önemli ölçüde etkilemektedir.
II.

Kronik Böbrek Yetmezliği’nde Aile İşlevselliği

Toplumun en küçük birimi olan aile aynı zamanda toplumun yaşam koşullarını ve
yaşam kalitesini büyük ölçüde etkiler. Aile ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Ortaya çıkan
tanımların ortak noktası ise toplumun en temel sosyal kurumlarından biri olmasıdır. Ailenin
işlevleri; ailenin devamlılığını sağlamada üreme işlevi, aile üyeleri arasında iletişim ve
duygusal paylaşımla psikolojik doyum işlevi, temel ihtiyaçların karşılanması için ekonomik
işlevi, çocukların yetiştirilmesinde eğitim, kimlik edindirme, sorun çözme, barınma, eğitim ve
besin gibi ihtiyaçların sağlanması ve aileyi bir arada tutarak ailenin devamlılığını sağlamak
olarak sıralayabiliriz.
Aile bireylerinin birbirlerine uygun tepkilerde bulunması, birbirleri ile samimi bağlar
kurması, birbirleri ile yapıcı iletişimde olmaları ve problemlerini çözebilmeleri aile
işlevselliğinde büyük önem taşımaktadır ve sağlıklı aileler bu işlevleri yerine getirmektedir
(Bulut, 1993). Sağlıklı aile üyelerinin özellikleri içinde yer alan etkili iletişim, sorunları açıkça
konuşarak çözmekte kronik hastalık için can alıcı noktasında yer almaktadır. Diğer yandan aile
üyelerinin birbirini desteklemesi ve cesaretlendirmesi, KBY hastalarında en önemli hayatta
kalma ve motivasyon nedenidir.
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Şekil 1: Aile İşlevselliği

Ailenin hasta üzerinde psikolojik ve sosyolojik etkisi, bazı tanımlarda aile işlevini daha
ön plana çıkartmaktadır;
‘Sevgi, bağlılık, ait olma, mutlu olma gibi psikolojik ihtiyaçların karşılanması’,
‘Üyelerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi’, ‘Üyelerinin güvende olmasının
sağlanması’, Üyelerinin birbirine karşılıksız olarak yardım etmesi’ bu tanımlardan bir kaçıdır.
Bu bağlamda kronik hastanın bulunduğu ailede, aile işlevselliğinin sürdürülmesi
hastalık öncesi sürece ve ilişkilere dayanmaktadır. Aile işleyişi “bir aile sisteminin üyelerini
birbirine bağlayan ilişki kalıpları” anlamına gelmektedir (Pak, 2019). Ailenin işleyişi için
aileler temel, gelişimsel ve krizlerle ilgili görevlerin yönetimi için modeller geliştirmektedir.
Hastalık durumuna sağlıklı biçimde uyum sağlayabilen aileler, stres yaratan olaylar için yeni
kaynaklar ve baş etme yollar geliştirerek sistemin dengesini başarılı olarak koruyabilirler.
Değişen yaşam koşullarına adaptasyon ve sürecin yönetiminde aile içi dayanışma, etkili
iletişimin sürdürülmesi, rol değişikliklerinin kompanse edilmesi, hastalığın aile işlevselliğinin
önüne geçmemesi için ortak bilinçle hareket etmek gerekmektedir. Aksi halde aile
bütünlüğünün sarsıldığı, parçalandığı ya da tek bir kişi üzerinden daha çok bakım ihtiyacının
yürütüldüğü durumlar yaşanmaktadır. Aile içinde daha çok çalışmayan orta yaşlı bekar
kadınların ağırlıklı olarak bakım gereksinimlerinin karşılandığı daha çok geleneksel
kültürlerde, bakım hizmeti beklenen kişilerde tükenmişlik sendromu oluşmaktadır.
Ailenin değişim ve dönüşümünde belirleyici etken, insanların duydukları gereksinimler
ve bunları karşılama biçimleri, bu amaçla aralarında kurdukları ilişkilerdir. Bu değişim ve
dönüşümde zorunlu olarak roller de yer alabilmektedir. İş, çocukların bakımı, hastalık gibi
durumlar rol değişimlerini zorunlu kılan durumlardan bir kaçıdır.
Problem çözme aile işlevselliğinde, ailenin maddi manevi sorunları çözebilme
becerisidir. Kadınların ve erkeklerin kronik hastalıklarda literatürde problem çözme ilişkili
yayın olmamasına karşın, sahada kadınların kronik böbrek yetmezliği yaşamalarının aile
işlevselliğinde problem çözme becerisinin ailenin diğer üyeleri arasında zorlanıldığı hatta eşleri
tarafından yalnız bırakıldıkları, gebelik böbrek yetmezliği ve lohusalık süreçlerinde diğer
çocukların bakımı ve eş dayanışmasında eksikliklerin yaşandığı gözlenmektedir. Aile içindeki
rollerin nasıl dağıldığını, verilen görevlerin yerine ne derece getirildiğini kapsar. Bu görevlere
ek olarak aileyi idare edebilme yeteneği, çocukları yetiştirme, beslenme, bakım, konut gibi
ihtiyaçların karşılanması rolleri de kapsamaktadır. Özellikle sosyokültürel ve ekonomik düzeyi
düşük ailelerin ebeveyn kronik böbrek yetmezliği tedavi sürecinde ekonomik kaygıların daha
fazla olduğu görülmektedir. Çalışma hayatına devam edemeyen KBY hastası eş, aile gelirinde
azalmanın yaşanması ve hastalığa bağlı giderlerin artması nedeniyle ekonomik sorunların
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yaşanmasına neden olabilmektedir. Kadın KBY hastalarında eş ve anne rolü aile içinde hasta
rolüne dönüşmesine ve buna bağlı aile işlevselliğinde yeni düzenlemeler yapılmazsa sorunların
yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu en çok kaygı, depresyon, iletişim sorunları ve davranış
bozukluklarının görülebilmesi ile sonuçlanmaktadır.

Şekil 2: Aile işlevselliğinde KBYile değişen kadının rolü

Çocukların böbrek yetmezliği olduğu ailelerin aile işlevselliğinde ise daha ziyada hasta
çocuk ön planda tutulması sağlıklı kardeşlerin ihmali ile o çocukların davranış bozukluğu ve
akademik başarıda düşüklük gibi sorunların yaşanabildiği görülmektedir. Eşler arası ilişkilerin
güçlü olduğu ailelerde ise sürecin adaptasyonla rahatladığı ve düzeldiği görülmektedir. Yapılan
bir çalışmada engelli üyeye sahip ailelerdeki bireylerin psikolojik dayanıklılığı ile algılanan aile
işlevselliği arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmanın sonucunda engelli üyeye sahip
ailelerin psikolojik dayanıklılığını arttırmak isteniliyorsa, aile faktörünü göz önünde
bulundurmak gerektiği sonucuna varılmıştır (Kamışlı, 2018) . Ancak bu süreçte hastalığın ve
aile işlevselliğinin yönetilebilmesi için profesyonel danışmanlık hizmetlerinin olması ve stresle
baş etme ile ilgili hasta ve hasta yakınlarının destek alması gerektiği düşünülmektedir.
Ülkemizde uygulamada kronik böbrek yetmezliği tedavi ekibinde psikososyal danışmanlık
hizmetlerinin yok denecek kadar az olması, aile işlevselliği ve yaşam kalitesi konusundaki
sorunlarla ailelerin yalnız kalmasına neden olmaktadır.
III.

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Psikososyal Destek İhtiyacı ve Uğraş
Terapisi

Hemodiyaliz hastaları ile yapılan bir çalışmada, kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan
grupta kontrol grubuna göre yüksek düzeyde anksiyete ve depresyon riski tespit edilmiştir.
Karabulutlu ve Okanlı’ nın çalışmasında (2011) hemodiyaliz hastalarının en fazla güç kaybı ve
yorgunluk belirtileri yaşadıkları ve bu belirtileri hastalıkla ilişkilendirdikleri belirtilmektedir.
Bir başka hemodiyaliz hastaları ile yapılan çalışmada ise kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan
grupta kontrol grubuna göre yüksek düzeyde anksiyete ve depresyon riski tespit edilmiştir
(Özdemir ve Taşçı, 2012: 62).
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Şekil 3: KBY’de Stresörler ve Başetme

Hastalık, kişinin günlük yaşamına olan engeli arttıkça yaşam kalitesinin giderek
düşmesine neden olur. Hastaneye yatış, damar yolları sorunları, ağrı, kanama, diyaliz tedavisi
için haftada 3 gün hastanede olma zorunluluğu, diyet kısıtlılığı ve tedavi sürecinin belirsizliği
hastanın yaşam kalitesini ve yaşam doyumunu etkileyerek anksiyete ve depresyon başta olmak
üzere uyum sorunları yaşamasına neden olur. Hasta ve ailesi, rollerini, yaşam hedeflerini,
alışkanlıklarını yeniden düzenlemek durumunda kalır. İnkar, ümit, güven, güçlük ve kontrol
duyusunu içeren psikolojik faktörlerin, pozitif uyum davranışları olduğu belirtilmektedir.
Sosyal uyumun etkilendiği faktörler arasında hastalığa bağlı değişen fiziksel görünüş, iletişim
yeteneği, fizik çevre, insan, para ve toplumsal hizmetler gibi sosyal kaynaklar, bireysel ve
toplumsal inanç, değer ve tutumlardır. Bireyin sahip olduğu değer ve inançlar iş ve eğlence
hayatı, yaşadığı çevre ve sağlık bakım sistemlerinden etkilenmektedir (Özdemir ve Taşçı,
2013). Evli olan hastalarda rol kaybı yüksek, problem çözme düşük, Davranış kontrolü ve
iletişimin düşük olduğu, genel işlev kaybının yüksek olduğu bildirilmiştir.
Psikososyal tedavi ve bakımın odak noktası, hasta ve ailenin baş etme becerilerini
geliştirerek hastalığa uyumlarını artırmaktır. Kronik hastalıklar bireylerin yaşamını her açıdan
etkilediği için sağlık çalışanları tarafından uzun süreli olarak izlemi gerektirmektedir (Özdemir
ve Taşçı, 2013). Psikolojik bakım dört düzeyde ele alınmaktadır. Bu bağlamda rutin koruyucu
psikolojik bakımda hasta ve ailesi ile stresle baş etme konusunda danışmanlık verilmesi,
terapötik ilişki kurulup takip edilmesi, problem çözüm sürecinde destek psikolojik ve sosyal
hizmetler desteğinin olması gerekmektedir. Aksi halde KBY hasta ve ailelerinde psikolojik,
aile işlevselliği ve medikal tedaviye uyum sorunları her zaman var olacaktır.
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Şekil 4: Psikolojik bakım (Kocaman, 2005)

Uğraş terapisi Avrupa ve Amerika'da nöroloji, ortopedi, romatoloji, çocuk hastalıkları,
psikiyatri, geriatri gibi alanlarda rehabilitasyon amacıyla kullanılan, hastaların günlük yaşam
aktivitelerine katılımlarını sağlamak ve rehabilitasyonu için kullanılmaktadır. Terapi süreci
değerlendirme, tanı, planlama, uygulama ve yeniden değerlendirmeden oluşmaktadır. Duyu,
motor ve bilişsel yaklaşımlarla ilişkilendirilerek aktivite çalışılır. Sosyalleşmeye ilişkin
çekinceleri ortadan kaldıran, becerilerini ve ilgi alanları üzerinde yoğunlaşarak kronik
hastalıkla ilgili kişideki fizyolojik, psikolojik sorunlarla baş etmesine destek olunur. Bu
destekle hastalar yeni amaç, ilgi alanı ve bakış geliştirebilirler.
Şizofreni tedavisinde uğraşı terapi etkinlikleri sırasında bazı özgün becerilerin öğrenilip,
geliştirilmesinin ve hastane dışında devam ettirilmesinin tedavi edici bir yönü olduğu öne
sürülmüştür. Farklı organik kaynaklı davranış bozuklukları ve duygu durum bozukluklarına
neden olan hastalıklarda uğraş terapisinin farklı yaş grubu ve cinsiyet gözetmeksizin olumlu
etkisi olduğu bilinmektedir.

Tablo 1: Tanı gruplarında uğraşı tercihleri

Çalışmalarda kadınlar uğraşı uygulamaları ile hem kişiler arası işlevselliklerinde hem
de bireysel ve sosyal performanslarında erkeklere göre kontrol grubundan daha anlamlı bir
düzelme ile kadınların işlevsellik konusunda daha avantajlı bir paterne sahip olduğu
belirtilmektedir. Bir çalışmada kadınların kişiler arası işlevsellik puanları temel alındığında
erkeklere göre uğraşı uygulamalarından daha fazla yarar gördüğü, erkeklerin ise bireysel ve
sosyal performans açısından daha fazla yarar gördüğü sonucu çıkmıştır. Fiziksel hastalıklar,
sakatlıklar, demans ve psikiyatrik hastalıklarda uğraş terapisinin etkisini araştıran çalışmalar
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yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda bakılan parametreler farklı olsa da beklenen etkiye göre
olumlu ve olumsuz sonuçlar bildirilmiştir. Organik beyin kimyasını değiştiren hastalıklardan
KBY gibi Şizofreni hastalarında yapılan çalışmalarda işlevsellik, aile doyumu, sosyalleşme gibi
parametrelerde anlamlı olarak olumlu etkisi bildirilmiştir (Çakmak ve ark., 2016)

Şekil 5: KBY’de tedavi yaklaşımı

Hasta birey, kendini ne kadar güçlü hissederse, sorunlarla baş etme becerisini ne kadar
iyi kullanırsa, kendisi ve aile üyeleri de bu durumdan o denli olumlu etkilenecektir. Kişinin
benlik saygısı, işe yaramama duygusundan uzaklaşması, toplumla etkileşime girme yönünde
sosyal ortamların oluşturulması, ürettiklerinin sergilenmesi, beğenilmesi, yaşama bir yerinden
tutunması ve iyi hissetmesi yönünde sosyal desteğin önemli olduğu düşünülmektedir. Astan’ın
çalışmasında ise, sosyal desteği düşük olan hastaların büyük ölçüde depresyon ve anksiyete
semptomlarına sahip olduğu gözlenmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışmada, depresyon ve
anksiyete üzerinde sosyal desteğin anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür (Yavuz, 2018).
Yapılan diğer bir araştırmada sosyal bağları güçlü olan kişilerin daha uzun yaşadıkları
ve strese bağlı hastalıklara yakalanma olasılıklarının daha az olduğu belirtilmiştir. Sosyal
çevreden alınan yardımın içeriği ne olursa olsun, kişinin çaresizlik duygusunu azaltmakta ve
stresle başa çıkma konusunda kendine olan güvenini artırmaktadır. Bireyin stres kaynağının
başkalarıyla paylaşılması, stresin daha kolay tolere edilmesini, bireysel endişe ve çatışmalarıyla
başa çıkma konusunda daha verimli olabilmesini sağlar. Bunların dışında, eşle olumlu ilişkiler,
istediğini yapacak yeterli zamana sahip olmak, dostlarını ziyaret edebilmek, sosyal etkinlikler
planlayabilmek için sağlık ve ekonomik girdilere sahip olmak, akraba, arkadaş ve toplumsal
ilişkileri sürdürebilmek, uyum sorunları ve ruhsal sıkıntıları daha rahat atlatabilmeyi
sağlayacaktır.
Sonuç
Kronik hastalıklardan olan KBY, hastayı, ailesini ya da yakın çevresini farklı süreçler
beklemektedir. Hastalığın ailenin hayatına girmesiyle birlikte aile işlevselliğinde ve yaşam
kalitesinde olan değişiklikler medikal süreçten bağımsız değildir. Her ne kadar hastanın hayatta
kalması için diyaliz tedavisi gibi medikal desteğin ön plana çıktığı bir durum olsa da tedaviye
uyum ve yaşam kalitesi ancak psikososyal destek ile daha az sorunlu ilerleyeceği
düşünülmektedir. Diyaliz tedavisine bağlı en çok fiziksel işlev kaybı, aile işlevselliğinin
bozulması ve ekonomik kayıplar hastaları ve ailelerini etkilemektedir.
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Zor durumlarda yakın çevreden görülen sosyal desteğin, stres verici olayların etkisini
azaltma rolü olduğu, kişiye değer verildiğinin hissetirilmesi, stres vericilerle başa çıkmak
üzerinde hastaya ve aile işlevselliğinin sürdürülmesinde önemli katkı sağladığı çalışma
sonuçlarında bildirilmiştir. Sosyal destekler stres vericileri ortadan kaldırmasa bile kişilerin
endişe düzeylerini düşürerek, kişilerin daha iyimser, kendilerini daha fazla kontrol edebilir,
stresle başa çıkmak için yeni yollar deneme konusunda daha istekli olmalarını sağladığı
bilinmektedir. Çalışmalarda aile üyelerinde kronik hastalık bulunan diyaliz hastalarının,
problem çözme, davranış kontrolü, iletişim ile genel işlevler puanlarının aile işlevselliklerini
olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Kanser hastalıkları, zihin hastalıkları, organik
hastalığın etkilediği ve davranış değişikliğine yol açan hastalıklarda terapötik yaklaşımlar son
derece önemli olmakla birlikte kronik böbrek yetmezliği hasta grubuna yapılan psikososyal
destek uygulamaları dünyadaki uygulamaların gerisinde yer almaktadır. Bu amaçla yapılan bu
çalışmada ihtiyacı gündeme getirmek ve aynı zamanda uğraş terapisi için istihdam olabileceği
ifade edilmek istenmiştir. Diyaliz hastalarının sosyal işlevselliği, yaşam doyumları, yaşam
kaliteleri, mesleki doyumları gibi birçok noktada çalışmalar yapılıp, eksik görülen noktalarda
yeni politikalar geliştirilmelidir.
Bu amaçla kronik hastalarla çalışırken bazı dikkate alınması gereken durumlar
bulunmaktadır. Çalışmalar yön vermek için literatür ve deneyimler paylaşılmak istenmiştir.
Uğraş terapisi uygulamaları yapılırken; hastanın hastalığa adaptasyon sürecindeki yerini
bilmek, hastanın ilgi alanı ve yetenekleri konusunda görüşerek etkinliği belirlemek, eğer
hastanın hareket kısıtlılığı varsa örneğin sol kol arteriovenöz fistülü(hemodiyaliz için damar
giriş yolu) varsa ya da sol hemiplejili (felç) hasta ise ona uygun planlama yapmak gerekecektir.
Diyaliz hastaları aile içindeki bireylere bakım yükü getirdiği için yaşanan süreçler hasta ve
ailesini olumsuz yönde etkilemektedir. Hastalara bakım veren aile üyelerinin yaşam kalitesinin
azaldığı ve tükenmişliğinin arttığı bildirilmiştir. Uğraş terapisi etkinliği hastane ortamında
planlanması hastaların sosyalleşmesi ve paylaşımda bulunması için daha uygun olacak, enerji
ve ekonomik giderleri daha uygun kullanılacaktır. Grup çalışmalarında yetişkin ve çocukların
gelişim ihtiyaçları nedeniyle ayrı tutulmalıdır. Hastaların tedavi süreleri ve günleri onların bu
konuda aynı ya da ayrı gün planlama talepleri göz önünde bulundurulmalıdır. Profesyonel,
bütüncül, dürüst ve etik davranmalıdır. Medikal ön eğitim ya da bilgilendirme süreci olmalıdır.
Uygulayıcı eğitimi hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik rehberlik ve
danışmanlık, güzel sanatlar eğitimi alan kişiler için uğraş terapisi uygulayıcılığı yeni bir
istihdam olarak hastane bünyesinde gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Kanser hastaları
ve Bireysel Eğitim Planı adı altında yapılan hastane içi uygulamalar gibi hastaya sunulabilecek
stresle baş etme, ilgi alanı oluşturma, sosyal ve psikolojik destek vermek amacıyla
oluşturulabilecek bir uygulama olacağı düşünülmektedir.
Sanatsal aktivitelerde hastanın ilgi alanı, yeteneği, isteği, yaşam şekli, yaşadığı çevre,
eğitim ve sosyal düzeyi göz önünde bulundurulması hastanın yararına olabilecek başlıklardır.
Bu uygulamalar sadece stresle baş etme yöntemi olarak değil bilişsel, sosyal, psikolojik amaçlı
planlamalardır. Uğraş terapisi uygulamaları, zihinsel ve motor işlevlerin korunmasına Kronik
hastalıkların psikolojik komplikasyonlarının geciktirilmesine, Kronik hastalığa bağlı hastaneye
yatış, cerrahi müdahele sonrası süreçte psikolojik iyilik halini korumada, Yaşamla bağlantının
kuvvetlenmesine ve yaşam kalitesine katkı sağlamış olacaktır. KBY hastalarında
multidisipliner ekibin içinde uğraş terapisi uygulayıcıları psikolog, hemşire, sosyal hizmetler,
güzel sanatlar eğitimi alan kişiler bu bağlamda medikal ön eğitimden geçirilerek yer almasının
faydalı olacağı alan yazındaki diğer bilişsel, davranışsal, motor becerileri etkileyen kronik
hastalıklarda etkisinin kanıtlandığı gibi bu hasta grubunda da olması gerektiği yaşam kalitesi
ve psikososyal destekte önemli olduğu düşünülmektedir.
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Kent Kimliğinde Cittaslow
(Yönlendirme Tasarımları Üzerine Bir Değerlendirme)
Zehra ÇOLAK TOPAKLI* - Asım TOPAKLI**

1.Giriş
Kent kimliği birçok farklı uygulamanın, disiplinin senkronize ve uyum içinde
çalışmasıyla oluşturulabilir. Çevresel grafik tasarımlar kent kimliğini oluşturmada önemli bir
yere sahiptir. Ballast, Çevresel grafik tasarımı şu şekilde tanımlamaktadır; iç ve dış mekânlarda
bilgi verme, yönlendirme ve mekâna olan duyguyu artırma vb. işlevleri olan iletişim
sistemlerini içermektedir (Aktaran: Dur, 2011: 93). Bu sistemlerden biride kentin lokal anlamda
iletişim dili olan yönlendirme ve işaretleme dizge tasarımlarıdır.
Her kentin kendi içerisinde, tarihini, gelenek ve göreneklerini, yerel özelliklerini
barındırdığı bir diğerinden ayıran ruhu vardır. Kente kullanılan politikalar olumlu-olumsuz bu
ruhun oluşturulmasını etkilemektedir. Cittaslow hareketi kent ruhunu kaybetmeden,
kalkınabilen, yaşamın kolaylaştırıldığı şehirlerdir. Bu bağlamda kent kimliğini tamamlayıcı
unsurlardan biri olan çevresel grafik tasarımlar, Cittaslow kentlerinde: kent ruhunu yansıtan,
doğru tasarımlarla uygulanması önem arz etmektedir. Dolayısıyla Cittaslow kentlerindeki
yönlendirme ve işaretleme dizge tasarımlarının, tasarım sorunlarının incelenmesi, Cittaslow’a
uygunluğunun araştırılması araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır.
Görsel iletişim ve tasarım artık hayatın her alanına girmiş ve çok büyük bir sektör haline
gelmiştir. Özellikle son dönemdeki gelişmeler “tasarım” kavramını vazgeçilmezler arasına
sokmuş, tasarımı birçok alana hitap edebilir bir hale getirmiştir. Bu durum toplum olarak
bizlerin, tasarım kavramını anlamaya ve kendimizi bu bağlamda güncellenmemize sebep
oluşturur. Bu sebeple bireyin ya da toplumun, tasarım beklentilerini karşılamak zorunluluğu
içerisindeyiz. Tasarım kavramının vazgeçilmez olması, bireylerin buna uyum sağlamasını
beraberinde getirmiştir. Çünkü günümüz tasarım anlayışına ayak uyduramayanlar maalesef
birçok problemle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu problemlerle karşı karşıya kalanlardan biride
şehirlerdir. Şehirlerin kendilerine özgü kültürel kimliklerine sahip olmasına karşın bu
kimliklerini çevre grafiklerine yansıtmada ciddi problemler yaşadıkları aşikârdır. Özellikle
dünya düzeni üzerinde küreselleşmenin hâkim olduğu günümüzde, insanlar arasındaki iletişim
ve değişim çok gelişmiştir. Buna negatif etki olarak farklılıkların törpülenerek tek bir model
insan oluşturmaya gittiğini ve sıradanlığın hâkim olacağı bir düzenin oluşabileceği endişesi
artmıştır. Bu negatiflikleri önlemek amacıyla kültürüne değerlerine sahip çıkan aynı zamanda
da gelişen toplumlar oluşturmayı hedefleyen Cittaslow hareketi araştırmanın konusu içerisinde
büyük bir öneme sahiptir. Bu hareketin belli amaçları vardır ve bu doğrultuda hareket edilir.
Bunların temelini çevre politikaları, alt yapı politikaları, kent dokusunu ve kalitesini artırmak
gibi politikalar oluşturmaktadır. Bu politikaların hepsi yerel değerlere sahip çıkmak fikri
etrafında şekil alır. Sanat ve tasarım kavramına da büyük önem veren bu felsefi hareketin ortaya
çıkardığı şehirlerin, kimliklerini de bu doğrultuda şekillendirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
kentsel kimliğin oluşturulmasında büyük öneme sahip olan çevre grafikleri araştırmanın
konusunu oluşturup Cittaslow felsefesinin çevre grafiklerine yansıması üzerinde durulmuştur.
Grafik Tasarımcı / zzehracolak@gmail.com
Öğr. Gör. Dr. / Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Ferizli MYO / Tasarım Bölümü / Grafik Tasarım
Programı / atopakli@gmail.com
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Bu araştırmanın amacı, araştırma alanıyla ilgili literatür taraması yaparak bulgulara
ulaşmaktır. Bu bulgular neticesinde Cittaslow felsefesini benimsemiş ülkemiz şehirlerinin kent
kimliği oluşturmada etkili olan çevre grafiklerinin incelenmesi bu grafiklerin insanların beğeni
ve algı düzeylerine uygunluğu, Cittaslow hareketini benimsemiş şehirler tarafından
kullanılabilirliği, bireylerin işlerini daha da çok kolaylaştıracak tasarımlar yapılmasına katkıda
bulunması, yerel değerlerin çevre grafikleriyle uyumu, ayrıca çevre görsel kirliliğinin ortadan
kaldırılmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Çevre-Kültür daima birbiriyle etkileşim içerisinde yol alır, gelişir. Toplumlar geliştikçe
iletişimin önemi ve çeşitliliği giderek artmaktadır. Kent Kimliğini oluşturmada ve yapay
çevrede iletişimi sağlayan çevre grafiği: iki ya da üç boyutlu grafikler, biçimler ve işaretler
kullanarak, belli bir mekân duygusu yaratmayı sağlar (Poggenpohl,1993). Bu mekânlar
içerisinde bulunduğu toplumun yerel değerlerini güçlendirmede etkin rol üstlenebilmektedirler.
Cittaslow felsefesinin de temel taşlarından biri yerel değerlere sahip çıkmaktır. Bu kapsamda
çevre grafiği içerisinde ele alacağımız tasarımlar kentlerin kültürel, sosyal ve ekonomik
değerlerini oluşturmada önemli bir yere sahiptir. Ele alıp inceleyeceğimiz konu bu anlamda
önemli bir alanı oluşturmaktadır.
Yavaş Kent hareketinin Türkiye’ deki ilk üyesi İzmir’in Seferihisar ilçesidir. Daha sonra
üye olan şehirler şu şekilde sıralanmaktadır: Yenipazar/Aydın, Taraklı/Sakarya,
Gökçeada/Çanakkale, Akyaka/Muğla, Yalvaç/Isparta, Vize/Kırklareli, Perşembe/Ordu,
Şanlıurfa/Halfeti, Şavşat/Artvin, Uzundere/Erzurum, Bolu/Göynük, Bolu/Mudurnu,
Sinop/Gerze, Muğla/Köyceğiz, Bitlis/Ahlat Cittaslow ağına üye şehirler arasındadır. Çalışmada
Cittaslow ağına üye olmuş ülkemizden beş şehir incelenecektir.
Çalışmanın amaçsal örneklemi, Türkiye Cittaslow ağına üye şehirler arasından, bilginin
güncelliği ve ulaşılabilirliği evreni etrafında seçilmiştir. Bu kriterlere göre; Ordu/Perşembe,
Bolu/Göynük, Sakarya/Taraklı, Isparta/Yalvaç, Sinop/Gerze çalışma sınırlarını oluşturmuştur.
2.Bulgular ve Yorum
Bu bölümde Türkiye’deki Cittaslow ağına bağlı kentlerden yönlendirme tasarımlarına yer
verilmiştir. Ele aldığımız konu çerçevesinde Ordu/Perşembe, Bolu/Göynük, Sakarya/Taraklı,
Isparta/Yalvaç, Sinop/Gerze’nin yönlendirme ve işaretleme dizge tasarımları, grafik tasarım
unsurları göz önünde bulundurularak, uzman görüşü formu sonuçlarının ışığında
değerlendirilmiştir.
Kentler rastgele belirlenmiş olup, yönlendirme ve işaretleme dizge tasarımı görsellerine
yer verilmiş ve grafik tasarım açısından analizleri yapılmıştır.
2.1. Ordu/Perşembe Yönlendirme ve İşaretleme Dizge Tasarımları
Ordu/Perşembe Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde bulunan ve Türkiye’nin 8. Dünyanın
ise 161. Cittaslow şehridir. Çalışmalarına 2010 yılında başlayan Ordu’nun Perşembe ilçesi 59
tane Cittaslow kriterini tamamladıktan sonra yüzde 54.74 puan alarak sakin şehir olmuştur
(Sanal-1, 2019).
Aşağıdaki görüntülerde Perşembe ilçesine ait yönlendirme ve işaretleme dizge tasarımları
yer almaktadır.
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Görsel-1 (Sol), Görsel-2 (Sağ): Ordu/Perşembe, şehir içi cadde-sokak yönlendirme
tasarımları

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Ordu Büyükşehir belediyesine bağlı olan Perşembe, Büyükşehir’in tabela sistemini
kullanmaktadır. İstanbul büyükşehir belediyesinin yönlendirme ve işaretleme tabela örneğiyle
benzer nitelikte olan bu tasarımda sadece renk farklılıkları bulunmaktadır. Mavi, beyaz ve yeşil
bloktan oluşan tabela ayaklı ve duvara monteli olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır. Fakat
görsel-2’de görüldüğü üzere eski tabelalar halen şehir merkezinde kullanılmaktadır. Bu durum
tasarım bütünlüğünü bozmaktadır.
Görsel-3 (Sol), Görsel-4 (Sağ): Ordu/Perşembe, şehir içi cadde-sokak yönlendirme
tasarımları

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Yönlendirme tasarımlarının algılanabilirlik ve okunurluk gibi önemli kriterlerini
etkileyen faktörler arasında, tasarımların boyutlandırılması ve konumlandırılmasıdır. Ayaklı
tabelaların yaklaşık 2 metre yükseklikte boyutlandırılması algılanabilirliği ve okunurluğu
olumlu yönde etkilemektedir. Fakat görsel-5 ve 6’da tabelaların bakımın yapılmayışı ve
kullanılan malzemeden kaynaklı biçimlerinde meydana gelen yıpranmalar ve bunun yanında
bu tabelaların diğer çevresel grafik ögeleriyle birlikte kullanımı tabelaların işlevselliğini
olumsuz etkilemektedir. Kent merkezindeki tabelaların bakımsızlığı konumlandırma yanlışlığı
çevresel kirliliğe neden olduğu gibi bu bağlamda kent kimliğini de olumsuz yönde etkilediği
düşünülmektedir.
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Görsel-5 (Sol), Görsel-6 (Sağ): Ordu/Perşembe, şehir içi cadde-sokak yönlendirme
tasarımları

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

2.2. Bolu/Göynük Yönlendirme ve İşaretleme Dizge Tasarımları
Cittaslow ağına dâhil kentler çerçevesinde baktığımızda Bolu’nun Göynük ilçesi tarihi
kent dokusuna sahipliğiyle dikkat çekmektedir. Tarihi kent kimliğini oluştururken kentin
ambiyansını etkileyen grafikler büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede baktığımızda çevre
grafikleri bağlamında ele aldığımız yönlendirme ve işaretleme dizge tasarımları, kentten
görüntülerle desteklenerek yorumlanmıştır.
Görsel-7(Sol), Görsel-8 (Sağ) Göynük şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel- 7 ve 8’deki cadde yönlendirme tasarımında renklerin kontrast oluşu okunurluğu
artırsada tabela konum itibariyle direğin arkasında kaldığı için odak noktada yer almayıp
işlevini yerine getirememektedir.
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Görsel-9 (Sol), Görsel-10 (Sağ): Göynük şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel-9 ve 10’daki sokak yönlendirmesine baktığımızda cadde yönlendirmesiyle ortak
bir dile sahiptir. Fakat sokağın başına değil ortasına konumlandırılmıştır. Bu sokak
yönlendirmesi de odak noktada yer almamaktadır.
Görsel-11 (Sol), Görsel-12 (Sağ): Göynük şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel-11 ve 12’deki yönlendirme tabelası eski ve yıpranmıştır. Diğer yönlendirme
tabelalarındaki cadde sokak yönlendirmeleriyle ortak bir tasarımı vardır.
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Görsel-13: Göynük şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel-13’de de görüldüğü üzere birçok tabela birlikte gelişi güzel kullanılmış,
algılanırlıktan uzaklaşıp görüntü kirliliğine sebep olmuştur. Sarı çerçeveye alınan kule yolu
yönlendirme tasarımı beyaz-kahverengi temalı ortak tasarım dilinden uzaklaşmıştır. Ayrıca
ağacın üzerine çakılarak çevreye zarar verilmiş, Cittaslow felsefesinin temel yapı taşlarından
olan çevrecilik burada ihlal edilmiştir.
Görsel-14 (Sol), Görsel-15 (Sağ): Göynük şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel-14 ve 15’de tabelalar odak noktaya konumlandırılmıştır. Elektirik direklerinin
üzerine çakılmış olması çevrede görüntü kirliliği yaratmaktadır. Görsel-15’deki butik otel
yönlendirme tasarımı okunurluğu desteklememektedir.
2.3. Isparta/Yalvaç Yönlendirme ve İşaretleme Dizge Tasarımları
2012 yılında cittaslow unvanı alan ve Isparta’nın ilçelerinden biri olan Yalvaç, Anadolu’nun
bir zamanlar en işlek coğrafyası olarak bilinmektedir. Tarih öncesi çağlardan bu yana bin bir çeşit
medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu’nun bir zamanlar belki de en işlek coğrafyasına, tüm
yolların, yolcuların buluştuğu bir konuma sahip Yalvaç, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel
yaşamlardan kıymetli el işçiliklerine ve tarımsal üretimiyle önemli bir yere sahiptir (Sanal-2, 2019).
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Görsel-16 (Sol), Görsel-17 (Sağ): Yalvaç şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Yukarıdaki görsellerde sokağın ismi ve yönlendirmesi anlaşılır olsa da diğer bilgilerin
kendi içerisinde anlaşılırlığı yoktur.
Görsel-18 (Sol), Görsel-19 (Sağ): Yalvaç şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel-18’deki tabela duvara gelişigüzel monte edilmiştir. Konumlandırırken estetik
kaygılar göz ardı edildiği görülmektedir.
Görsel-19’da görselinin ekli olduğu sokak yönlendirmesinin yıpranmış, üzerinin
boyanmış olması gibi faktörler okunurluğunu olumsuz yönde etkilemiştir. Yine bu
yönlendirmenin de ağaç elektrik direğine gelişigüzel monte edilmesi mekanda görsel kirliliğe
sebep olan etmenler arasında yerini almasını sağlamıştır.
Görsel-20 (Sol), Görsel-21 (Sağ): Yalvaç şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel-20’deki sokak yönlendirmesi diğer cadde sokak yönlendirmelerinden farklı olarak
üzerinde belediye logosuna yer vermiştir. Yönlendirmenin yönünü piktogram aracılığıyla değil
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de tabelanın formu ile verilmek istenmiştir. Tabela direğine bakacak olursak görselden de
anlaşıldığı üzere yıpranmış ve pas içindedir.
Görsel-21’deki görselde de görüldüğü gibi kamu kurumları ile cadde sokak
yönlendirmelerinin rengi aynı kullanılmış sadece tarihi mekân yönlendirmelerinde renk
farklılığına gidilmiştir. Tabelanın bütününe baktığımızda tasarım dili bir ve konunu odak
noktada yer almıştır.
Görsel-22 (Sol), Görsel-23 (Sağ): Yalvaç şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel-23’deki kapı işaretleme tasarımı konum olarak bahçe kapısının yanında yer alması
konumlandırılmasının doğru olduğu kanısına vardırsa da çiçek dallarının altında kalması
gölgede ve arka planda kalmasına sebep olmuş buda alıcıya ulaşmayı zorlaştırmıştır. Satır
aralıklarının birbirine yakındır. “15” rakamının büyük yazılması anlamdaki etkiyi artırmıştır.
Görsel-23’deki kapı numarası işaretleme tasarımı diğer kapı numaralarıyla uyum
göstermiştir. Üzerinde sonradan eklenilen el yazısı bilgilendirmeler mevcuttur. Bu
bilgilendirmeler okunur ve anlaşılır değildir. Bina boyanırken kapı numarasının bazı bölümleri
boyanmıştır estetik duramasa da mesajı iletmeye zarar vermemiştir.
2.4. Sakarya/Taraklı Yönlendirme ve İşaretleme Dizge Tasarımları
İlçede kullanılan mevcut cadde ve sokak yönlendirme tasarımları aşağıda görüntülerle
gösterilmiştir.
Görsel-24 (Sol), Görsel-25 (Sağ): Yalvaç şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel-24’deki menekşe sokağı yönlendirme tabelasının üzerinde bulunan ok işaretinin
net şekilde kullanımı anlamı güçlendirmiştir. Tipografide noktalı harflerin noktasının kullanımı
anlaşılır olmamıştır. Görsel-25 ‘deki yönlendirme tasarımlarından farklı şekilde tipografi simgeye
yer verilmiştir.
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Görsel-26 (Sol), Görsel-27 (Sağ): Yalvaç şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel-26’daki sokak yönlendirme tabelası diğer tabelalara oranla daha alçak
konumlandırılmıştır. Tipografisi okunurdur. Renk kontrastı etkili kullanılmıştır.
Görsel-27’da kırmızı çerçeveye aldığımız yönlendirme tabelası sokak üzerinde bulunan
herhangi bir direğe alelade konumlandırılmış olup tabelada yer yer yıpranmalar mevcuttur. Bu
yıpranmaların tipografinin üzerinde olması mesajın anlaşılırlığını zedelediği düşülmektedir.
Görsel-28 (Sol), Görsel-29 (Sağ): Yalvaç şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel-28 ve 29’u kamu ve özel kurum yönlendirme tabelaları bakımından birlikte ele
alacak olursak renklendirmede kullanılan siyah beyaz kontrastı etkili olsa da kamu ile özel
kurum tabelalarında birlikte kullanımı uygun olmamıştır. Görsel 28’de piktograma yer
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verilmeyip Görsel-29’daki hastane yönlendirmesinde piktogram kullanımı tabelalar arasındaki
görsel dil birliğini bozmuştur.
Görsel-30 (Sol), Görsel-31 (Sağ): Yalvaç şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel-30’daki kapı numarası diğer yönlendirme ve işaretleme tasarımlarıyla uyumlu
değildir. Bu tasarımlar bir dizge olarak ele alınır ve birlikte tasarlanırlar. Bu açıdan bakacak
olursak ne diğer işaretleme tasarımlarıyla ne de yönlendirme tasarımlarıyla aynı tasarım dilini
konuşmamaktadır. Bu açıdan negatif etkileri olacaktır.
Görsel-31’deki kapı numarası cadde sokak ismi gibi detay bilgileri içermese de estetik
açıdan iyi bir etki bırakmaktadır. Ayrıca tabelanın çini olması ilçe kent kimliğini yansıtmakta
Cittaslow felsefesinin kendi kendine dönüşen şehirler kriterine uygunluk göstermektedir.
2.5. Gerze Yönlendirme ve İşaretleme Dizge Tasarımları
Görsel-32 (Sol), Görsel-33 (Sağ): Gerze şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2019.

Görsel-32’de görüldüğü üzere; sokak yönlendirme tabelasının, gerek kullanıldığı duvarın
üzerindeki delikler gerekse göz hizasının altında bulunuşu fark edilirliğini olumsuz yönde
etkilemiştir. Yönlendirme tabelasının eski ve yıpranmış olması bunun beraberinde kullanılan
yazı fontunun da Regular oluşu okunurluğuna negatif yönde etkilendiği söylenebilir.
Görsel-33’de Sokak tabelasının çöp kutusunun arkasında kalması, yönlendirmenin yanı
sıra bilgilenmemizi de sağlayan sokak isminin bir kısmının boyanmış olması gibi sebepler
tabelayı işlevinden uzaklaştırmıştır.
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Görsel-34: Gerze şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2018

Yönlendirme tabelaları kullanıldığı fiziksel çevreden ayrı düşünülemez. Tasarımın
yapım aşamasında nereye nasıl konumlandırılacağı önemli bir rol oynamaktadır. Yönlendirme
tabelasının sosyal çevre ile sürekli etkileşimli olduğu düşünüldüğünde, fark edilirliği çok büyük
önem arz etmektedir. Görsel-34’te gördüğümüz tabelanın ağacın üzerine yerleştirilmesi fark
edilirliğini olumsuz etkilemiştir.
Görsel-35 (Sol), Görsel-36 (Sağ): Gerze şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2018

Dış mekanda kullanılan tasarımlarda göz önünde bulundurulması gereken en önemli
kriterlerden biride malzeme kullanımıdır. Kullanılan malzeme, materyal dış mekan koşullarına
uyum sağlamalı, çevre koşullarının etkisiyle değişime uğramamalıdır. Görsel-35’de görüldüğü
üzere sokak tabelası güneş, yağmur, nem v.b. çevre fiziksel koşullarından etkilenerek sokak
ismi tamamen silinmiş ve tabela işlevini yitirdiği görülmektedir.
Yönlendirmeler ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun etkileşime gireceği nokta iyi
belirlenmemişse hedefine ulaşamaz. Bunun yanı sıra yönlendirme tasarımlarının önemi
etkileşime girecek çevre tarafından da bilinmesi önemli bir rol oynamaktadır. Görsel-36’ya
bakacak olursak yönlendirme konum itibariyle özel şahsa ait duvar üzerine montelenmiştir.
Yönlendirmenin önemi bakımından şahısın bilgilendirilmemiş olması üzerine, tabelanın
duvarla birlikte boyanması yönlendirmenin ve bilgilendirmenin tamamen ortadan
kaldırılmasına sebep olduğu düşünülmektedir.

343

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Görsel-37 (Sol), Görsel-38 (Sağ): Gerze şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2018

Sokak tabelaları adres bulmada önemli araçlardan biridir. Görsel-37 ve 38’de
gördüğümüz tabela gelişigüzel bir şekilde elektrik direğine sıkıştırılmış ve yıpranmış
durumdadır.
Görsel-39 (Sol), Görsel-40 (Sağ): Gerze şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2018

Tabelaların fark edilirlik, okunurluk gibi kriterlerini etkileyen bir diğer faktör ise diğer
yönlendirmelerle birlikte kullanımıdır. Burada tasarımcıların bütün bunları önceden tespit edip
yönlendirmeler arasında karmaşa yaratmayıp, bütünlük içerisinde bilgilendirme ve
yönlendirme hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. Görsel-39 ve 40’da da görüldüğü üzere
yönlendirmelerin birlikte kullanımı çevre ile etkileşimi en aza indirmiş, algılanırlık seviyesini
düşürmüş tüm bunların yanı sıra görüntü kirliliğine de neden olmuştur.
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Görsel-41 (Sol), Görsel-42 (Sağ): Gerze şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2018

Yönlendirme, kullanıldığı yer bakımından; araçların yönlendirilmesinden tamamen
uzaklaşmış, yayaların dahi fark etmekte güçlük çekeceği, yönlendirmenin hiçbir hedefine
ulaşamayacağı bir nesne halini almıştır.
Görsel-41: Gerze şehir içi yönlendirme tasarımı

Kaynak: Çolak Topaklı, 2018

Görsel-41’e baktığımızda özel ve tüzel kişilere ait birbirinden farklı yönlendirme
tabelalarını bir arada görmekteyiz. Tabelaların gelişigüzel yerleştirilmesi, tasarım öğelerinden
yoksun, farklı renk ve şekillerde oluşu gibi sebepler yönlendirmelerin amacından uzaklaşıp,
görüntü kirliğine sebep olduğu, kent kimliğini ise olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir.
3. Sonuç ve Öneriler
Bilginin tasarlanma ihtiyacı günümüzde oldukça artmıştır. Açık ve kapalı alanlarda
oldukça yaygın kullanılan bilgilendirme tasarımları bilinçsizce tasarlandığı ve uygulandığı
taktirde çok daha farklı sorunları beraberinde getirmektedir. Bunlar görsel kirlilik, anlam
kargaşası, algılanamama vb. sorunlardır. Bu kapsamda bilgilendirme tasarımlarının düzenli ve
özenli kullanımı özellikle kentler ve diğer tüm açık kapalı mekân için önem arz etmektedir.
Bilgilendirme tasarımı içerisinde ele alınan çevresel grafik tasarım unsurları şehirlerin
marka oluşumu içerisinde önemli rol oynamaktadırlar. Şehrin kendi kültürel tarihi vb.
özelliklerinin tüm çevresel grafikler üzerinde gösterilmesi o şehre bir kimlik kazandırmaktadır.
Araştırmamız da çevresel grafik tasarımlar içerisinde ele aldığımız yönlendirme ve işaretleme
tasarımları şehrin kimliğini belirleyen önemli ögeler olduğu görülmüştür.
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Araştırma sonucunda, Cittaslow ağına bağlı bazı kentlerin cadde, sokak yönlendirme ve
işaretleme dizge tasarımları, literatür taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda yapılan
değerlendirmeler sonucunda yetersiz oldukları görülmüştür.
Değerlendirmelerin yapılmasında etkili olan uzman görüşü sonuçları aşağıda verilmiştir.
a. Yönlendirme ve işaretleme tasarımında toplumsal gelişmişlik düzeyi göz önünde
bulundurulmalıdır.
b. Yönlendirme ve işaretleme tasarımı, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak
konumlandırılmalıdır.
c. Yönlendirme ve işaretleme tasarımı, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak
tasarlanmalıdır.
d. Yönlendirme ve işaretleme tasarımı, konumlandırılacağı mekândan farklı görsel etkiye
sahip olmalıdır.
e. Yönlendirme ve işaretleme tasarımı kent kimliğine uygun olmalıdır.
f. Yönlendirme ve işaretleme tasarımı bütçe açısından sınırlandırılmamalıdır.
g. Yönlendirme ve işaretleme tasarımı tasarlanırken ürüne dönüşme evresi göz önünde
bulundurulmalıdır.
h. Yönlendirme ve işaretleme tasarımları endüstriyel şekilde ürüne dönüşmelidir.
i. Yönlendirme ve işaretleme tasarımları bazı durumlarda şehrin olanaklarına
(zanaatlarına v.s.) bağlı olarak ürüne dönüşmelidir.
j. Yönlendirme ve işaretleme tasarımı şehrin mevsimsel nüfus artışı ve kültürel
çeşitliliğine göre tasarlanmalıdır.
k. Yönlendirme ve işaretleme tasarımında belediye logosu yer almamalıdır.
l. Yönlendirme ve işaretleme tasarımında cittaslow logosu yer almalıdır.
Bu araştırmada varılan yargılar neticesinde içerisinde bulunan toplumu, mekânı
yansıtmada önemli olan çevre grafikleri içerisinde ele alınan yönlendirme tasarımları mekânla
arasında kavramsal bir bağ oluşturmalıdır. Bunun yanı sıra tasarım aşamasından önce çevre
koşulları ve kültürel değerlerin iyi analiz edilmesi gerekli görülmüştür. Tasarımların toplumla
arasında iletişimi güçlendiren, kentin kültürel değerlerini yansıtan, görsel kirliliği ortadan
kaldıran, işlevselliği yüksek tasarım uygulamaları yapılabilir.
Bu tasarımlar yönlendirme bilgisini net bir şekilde veren, okunaklı, fark edilir, gündüz ve
gece algılanabilir, mekân kavramını içinde barındıran aynı zamanda estetik kaygılara da sahip
olabilir.
Yerel yönetimler bu konuda sanat danışmanlarıyla fikir alışverişinde bulunabilir ve bu
alana da çok daha hassas davranabilirler. Ayrıca yapılan ya da yapılacak olan tasarımlar;
profesyonel, işinde deneyimli tasarımcılar tarafından oluşturulabilir.
Bunun yanı sıra Cittaslow felsefesi iyi benimsenerek oluşturulacak yönlendirme ve
işaretleme tasarımları bu felsefe ışığında kente uygun hale getirilebilir.
Kaynaklar
Uyan Dur, Banu İnanç (2011). Bilgilendirme Tasarımında İlkeler, Öğeler ve
Uygulama Sorunları “Bilgilendirme Tasarımı Uygulaması”, Sanatta Yeterlilik Tezi,
Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Poggenpohl, Sharon Helmer. (1993). Graphic Design: A Career Guide and Education
Directory [Elektronik Sürüm], The American Institute of Graphic Arts.
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İstanbul Çağdaş Sanat Fuarlarının, Temel Sanat Eleman ve İlkeleri
Açısından Değerlendirilmesi
Yeşim ERMİŞ *

1. Giriş
Tasarlanmak istenen çalışmanın doğru bir şekilde kompoze edilmesi vermek istediği
mesaj için uygun ifade biçimini oluşturması sanat elemanları ve ilkelerinin doğru organize
edilmesi ile mümkün olmaktadır. Chapman, (1992:16-18) Sanat elemanlarının; görmeyi,
tanımlamayı ve yaratmayı öğrenebileceğimiz nitelikler olduğunu belirtmiş. Tasarım eleman ve
ilkelerinin ise, sanat eserinin planlanmasında üzerinde düşünülmesi gereken kılavuzlar
olduğunu ve ilkelerin aynı zamanda çalışmanın analiz edilmesine yardımcı olduğunu
açıklamıştır. Gökay,(2010:54) Sanat elemanlarını sanatı oluşturan yapı taşları olarak ifade
etmiş ve bu elemanların; Nokta, Çizgi, Doku, Leke, Şekil, Biçim ve Form, Renk olarak
sınıflandırıldığı belirtmiştir.
Temel Sanat Eleman ve İlkeleri bir kompozisyon içindeki objelerin düzenlenmesini,
birbiriyle olan etkileşimini doğrudan etkilemektedir. Tasarımcının ana amaçlarından biri de
farkındalık yaratarak etkileşimin kontrolünü sağlamaktır. Tasarımın öğeleri ise, düzenlenecek
objelerdir. Yıllar içinde sanat eleman ve ilkeleri, tasarımcı ve sanatçılar için evrensel rehber
haline gelmiştir, (Öztuna,2007: 23) Buluş zenginliği, Orjinallik, üretim sorunlarına yeni
çözümler bulma, farklı bakış açıları üretme, varsayımları deneme, gibi çeşitli boyutlarda
kendini göstermektedir (Gökaydın, 2010:21). Bu durumda da Tasarım ya da eserin
oluşturulması ve estetik bir kurgunun inşaa edilmesi için sanatçıların sanat eleman ve ilkelerine
çok hakim olmalıdır.
Sanat Eleman ve ilkeleri, algılamanın doğal bir parçasıdır. Yaşadığımız dünyada farkında
bile olmadığımız bu eleman ve ilkeler tasarımcılar için farklı bir önem taşır. Etkili bir tasarım
yaratabilmek için bunların bilincinde olmak zorundadırlar. Bilincine varmak için ise eleman ve
ilkeleri anlamak gözlemlemek ve kavramak temel koşullardan birisidir. Bu nedenle bazı
tasarımların diğer tasarımlardan daha işlevsel olduğu sonucunu göstermektedir. (Öztuna,2007:
24)
Nokta tasarımın oluşturulmasında birinci derece önemli bir tasarım elemanıdır. Diğer
Tasarım elemanlarına başlangıcını oluşturur. Nokta aynı zamanda yer belirleyici bir işarettir.
Noktanın açık koyu, büyük, küçük, dağınık ya da planlı şekillerde kullanılması gibi aynı
zamanda yan yana gelerek çizgi eşit aralıklarla kullanılan noktalarda yüzey oluşturabilecek
etkinlikte de de kullanılabilir. Nokta önemli bilgilere dikkat çekme vurgulama veya çizimsel
bir görsel odak noktası olarak hizmet etmek maksadı ile de kullanılabilmektedir. Noktanın
herhangi bir yüzey üzerinde sayısı arttıkça etkisi değişirken, tek başına iken durgunluğu ifade
eder. Ancak çoğaldıkça durgunluktan çıkarak dinamizme, ritme kargaşaya dönüşebilmektedir.
Noktalar yanyana geldiklerinde birbirleri ile ilişkiye girer bu bağlantı bazen çizgiselliğe bazen
de lekeselliğe dönüşebilmektedir. Noktanın büyüklük küçüklük farkları ışık ve renk
değişiklikleri yanyana geldiklerindeki sıralanış farklılıkları zengin görsel etkilerin elde
edilmesini sağlar yüzeyde sıklaşıp seyrekleşen noktalar açık koyu etkiyi oraya çıkarır. Bir
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merkeze doğru sıklaşarak toplanan noktalar birleşme ve toplanma merkezden giderek uzaklaşan
noktalarda patlama etkisi vermektedir (Yazıcığlu, 2017: 60-63).
Noktaya anlam veya noktalama yüklemek sanatçının yaratma becerisine bağlıdır. Sık ve
seyrek noktalar, izleyici de imgesel çağrışımlara bağlı çeşitli biçim hareket, derinlik, ışık-gölge
algılarını meydana getirmektedir. Birkaç noktaya birarada bakıldığında, göz kendiliğinden ve
sürekli olarak bir bağıntı kurmaya başlamaktadır (Deliduman ve Orhon, 2006:16-18). Nokta ya
da bir işaret koyarak başlayan çizgi, hareket eden noktanın alandaki izi olarak tanımlanabilir.
Çizgi dar uzun geniş ince olabileceği gibi her alet ve malzemenin karakterine göre de şekil
alabilmektedır (Civcir,2015: 45). Çizgiye bir kuvvet unsuru veya kaydeden unsur olarak
bakılabilinir. Çünkü hareketi ve gücü vardır. Çizgi adeta yaşayan bir olaydır (Gökaydın,2010:
78).
Çizgi esasen sanatçının duygusunun karmaşık bir ifade aracıdır. Ya da bir sadeleştirme
duygusunu tanımlayabilmektedir. Sanatçı çoğunlukla belli amaçlar için çizgi kullanır.
tasarımlarda kullanılan çizginin niteliği; çizginin farklı kalınlıklarda ve ton değerleri ile
kullanılması çalışmaya başta hareketlilik ve dinamizm olmak üzere çok farklı anlamlar
sağlayabilir.(Yazıcıoğlu,2017:117) Usta bir sanatçının elinde çizgi hareketli bir kütle etkisi
yaratabilmektedir. Düz çizgi durgunluk, eğri çizgiler ise dinamizm etkisi hissettirmektedir.
Çizgilerin yukarı yükselişi hayatı ve canlılığı ifade ederken aşağı inmesi ölüm ve bitiş anlamına
gelmektedir (Ersoy, 2016: 136). Yatay düz çizgi kuvvet ve sükunet, düşey çizgiler kesinlik,
zikzak çizgiler de heyecan duygusunu ifade ederken diyagonaller kararsızlığı sembolize
edebilmektedir. Ve bu hareketler ritmik bir karaktere dönüştüğünde göze hoş gelen bir uyum
yakalanabilir (Deliduman ve Orhon, 2006:19). Çellek ve Sağocak (2014: 52) çizgi konusu ile
ilgili düşüncelerini açıklarken: “Dalgalı eğri çizgiler yumuşaklığı çağırıştırır..… Yumuşak
kavisler sakinliği, ani kırılmalar coşkuyu yansıtmaktadır. Düz, paralel çizgiler durağanlığın
göstergesi iken…..Kırık çizgiler bir karmaşayı yaşatmaktadır. Sıklaşan yada seyrekleşen
çizgiler ise bir ritim oluşturmaktadır ifadelerine yer verirler. Her sanatçının özgün bir çizgi
değerine sahip olduğunu belirten Üner,(2013: 64) anlamı ve kapsamı bakımından bir sanat
değeri oluşturan çizgiyi; sanatçının duygularını yansıtabileceği bir eleman olarak
nitelemektedir.
Doku; hem dokunma hem de görme duyusu ile anlaşılan bir sanat elemanıdır. Kaya duvarı
boyunca el sürüldüğünde veya çıplak ayakla kumda yürürken dokunma yolu ile doku rahatlıkla
hissedilmektedir. Bununla beraber bakarak da dokuyu yaşayabilmek mümkün olmaktadır.
Doğada olduğu kadar sanat eserini de zenginleştiren, renk, biçim, ışık ve gölge plastik
yapının önemli parçası olan doku salt duyusal bir niteliğe sahip oluşundan dolayı sanatçıların
ilgisini çekmiştir (Kalmık, t.y.: 1-4). Doku tasarımda, fiziksel ya da sanal olarak
kullanılabilmektedır. Pürüzlü veya pürüzsüz bir kağıt, kaba veya ince bir kumaş parlak veya
mat bir ambalaj malzemesi doku olarak kullanılabilmektedir. Fiziksel dokular; çalışmanın
izleyicide uyandırdığı izlenimi daha etkili kılmaktadır (Lupton ve Phillips, 2015: 69). Teknik
ve bilim alanındaki hızlı gelişmeler beraberinde teleskop, mikroskop gibi araçların gelişmesi,
X ray ve ultraviyole gibi ışınların görünür hale gelmesine ve bu vesile ile yeni bakış açılarının
gelişmesine katkı sağlamıştır. (Kalmık, t.y. : 8-10).
Retina Sanatı, Hücre Sanatı, Enstalasyon gibi güncel sanat akımları içerisinde “Doku”
bir sanat elemanı olarak sanatçıların eserlerinde en çok kullandıkları yüzey etkisinden en çok
faydalandıkları tasarım elemanıdır. Geçmiş zaman diliminde sanatçılar daha çok konu olarak
dokuyu seçerken günümüz sanatçıları dokuyu sanat nesnesi olarak da kullanarak bir sanat eseri
haline getirmiştir.
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Leke; bir yüzeyde oluşan görülebilir ve hissedilebilir renk, doku, ton değerlerinin
farklılaşması olarak belirtilmektedir (Atmaca, 2014: 47). Resim sanatında yüzeyin homojen
biçimde tek bir renk kullanılarak örtülmesidir (Sözen ve Tanyeli, 2007: 147). Atalayer, (1994:
151) Lekeyi doğasal görünüşlerin, plastik yüzeysel görünüş bileşimi ışık ve gölgenin derinliği,
yüzeysel ve uzaysal sınırların, dokuların bloklaşmış yüzeysel algısı ve anlatımını leke olarak
ifade etmektedir. Kompozisyonun oluşturulmasında renklerin önemi çok büyüktür. Renklerin
tasarımdaki dağılımı çalışmanın ruhu hakkında bizi bilgilendirmektedir. Doğru renk kullanımı,
tasarımı daha güçlü ve etkili kılmaktadır. Başarılı bir çalışmada; etkin renk kullanımı, doğru
dağılım ve uyum gibi özellikler aranmaktadır (Atmaca, 2014: 33).
Renk tasarımı kuvvetlendiren kabullendiren ve alışagelmişlik duygusunu oluşturan bir
etmendir. Renk içermeyen bir obje ve mekan tasarlamak mümkün görünmemektedir (Uzun,
1998: 130). Renklerin duygulara hitap etmesi, heyecan yaratması bakımından insanları daha
çabuk etkisi altına almaktadır. Renklerle biçim dolgunluk kazanır. 19. y.y.’dan sonra yapılan
resim çalışmalarında rengin ön plana geçerek çizginin yerini aldığı görülmüştür (Ersoy, 2016;
138). Renk leke değeri olarak kullanımının yanısıra derinlik kavramını da ilgilendiren önemli
bir elemandır. Derinlik renklerin cansızlaştırılması ile elde edilmektedir. Ön planlara geldikçe
rengin canlılığı artmaktadır. İki boyutlu düzlemde derinlik yanılsamasının oluşturulmasında
diğer bir yolda renklerin ve ton değerlerinin kullanımı ile oluşturulmaktadır (Atmaca, 2014:
33). Sanatın oluşumunda önemli bir yere sahip olan sanat ilkeleri, sanat elemanlarına yön veren
onların organizasyonunu sağlayan ilkelerdir. Tasarım ilkeleri genellikle denge, vurgu, oranorantı ve ölçek, tekrar ve ritim, birlik ve çeşitlilik şeklindedir (Sayre, 2013: 151).
Hareket duygusu oluşturan görsel ritimler “tekrar” üzerine kurgulanmaktadır. Tekrarlar,
görsel ünitelerin belli ölçü ve özelliklerle altını çizerek mesajı yada kurguyu pekiştirmektedir.
Bir vurguyu pekiştirmek maksadı ile tasarım öğesinin tekrarlanması, akıcılığı sağlayarak daha
etkileyici bir tasarım oluşturmaktadır (Öztuna, 2008: 35).
Tekrar benzer formların, öğelerinin, biçiminin, renginin ve dokusunun birbirleri ile ilişki
kurabilecekleri şekilde ikinci kez veya daha fazla arka arkaya kullanılması ile ortaya çıkan
düzenlemelerdir. Doku tekrarı, pozisyon tekrarı, renk tekrarı, ölçü tekrarı, form tekrarı şeklinde
beşe ayrılmaktadır. Tekrar yolu ile tasarlanan formlar, bir ritim oluştururlar uyum ve zıtlığında
ilavesi ile monotonluktan kurtulunur (Yazıcıoğlu, 2017:143-147). Ritim, sanatçının duygu
yaratmak için görsel öğeleri bir araya getirme biçimini ifade eder. görsel desen ritim yaratabilir.
Akan çizgiler şekil ve renk aralıklarında kademeli değişiklikler yapılarak ritim oluşturulabilir
(Chapman, 1992:19).
Postmodern dönem beraberinde birçok uygulamanın sanat eseri olarak görülmesine
zemin hazırlamış ve sanatın sınırlarını genişletmiştir. Bu bakış açısıyla Araştırma, 2014-2019
yılları arasında ki Contemporary İstanbul kataloglarında yer alan çalışmalar ile
sınırlandırılmıştır. Contemporary İstanbul Fuarlarındaki incelenen çalışmalarda sanatçıların,
tasarımlarını oluşturmada temel sanat eleman ve ilkelerini ne şekilde kullandıkları, günümüz
sanatının yöntem ve teknikleri ile nasıl bütünleştirdikleri analiz edilmiştir. Çalışma da temel
sanat eleman ve ilkelerinin günümüz sanat eseri üretiminde ne derecede rol oynadığını
sanatçıların eserleri üzerinden analiz ederek gözler önüne sermek amaçlanmıştır. Araştırma
Contemporary İstanbul Fuarlarına katılan sanatçıların eserlerine temel sanat eleman ve
ilkelerinin, sanatsal form oluşturma aşamasında ne şekilde yansıdığının anlaşılması açısından
önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu Araştırmada 2014-2019 yılları arasında, İstanbul Çağdaş Sanat Fuarlarına katılan
sanatçıların çalışmalarından seçilen 38 eser Temel Sanat Elemanları açısından incelenerek
yorumlanmıştır. Elde edilen veriler nitel veri analizi yöntemi kullanılarak oluşturulan 6 alt
başlıklar altında toplanarak değerlendirilmiştir.
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Temel Sanat Elemanlarından Nokta Konusu Kullanılarak Oluşturulan Çalışmalar,
Temel Sanat Elemanlarından Çizgi Konusu Kullanılarak Oluşturulan Çalışmalar, Temel Sanat
Elemanlarından Doku Konusun Ön Planda Olduğu Çalışmalar, Temel Sanat Elemanlarından
Leke Konusunun Yorum Olarak Tercih Edildiği Çalışmalar, Temel Sanat Elemanlarından Renk
Konusunun Öznel Bir İfade Aracı Olarak Seçildiği Çalışmalar, Temel Sanat İlkelerinden Tekrar
ve Ritim Konusunu Sanat Dili Olarak Kullanan Sanatçı Eserleri olmak üzere gruplandırılmıştır.
1-Temel Sanat Elemanlarından Nokta Konusu Kullanılarak Oluşturulan Çalışmalar

Görsel 1.Emre Namyeter Untitled, Lightbox 130x130x30 cm Ci 2019
Görsel 2. Yayaoi Kusama Birth Ageing, Sickness and Death 2007 Silks screen on canvas
130 x 162 cm Cİ 2017
Görsel 3. Shinya Sakurai United Colors, 2013 Mixed Media 97 × 145.5 Ci 2014
Emre Namyeter’in Ci 2019 da yaptığı işinde nokta bir bütün olarak eserin tamamında
karşımızda yer almaktadır. İçiçe geçmiş renkli yuvarlak şekilde tasarlanmış çalışma karşıdan
bir göze benzemektedir. Gözün dokusu, yeşil ve kırmızı gibi seçilen zıt renkler ile en dikkat
çeken bir renk olan sarı ve siyah renk tercihi ve nokta konusunun bir arada kullanıldığı tasarım
günümüzde retina art olarak nitelendirilen akımın çalışmalarına benzemektedir. Görsel 2 de
sanatsal yorumunu noktalar üzerine kuran noktaya aşık bir sanatçı Yayaoi Kusama’nın Birth
Ageing, Sickness and Death isimli işin de Doğum, Yaşlanma, Hastalık ve Ölüm konusu
işlenmiş olup tuval üzerine serigrafidir. Seçilen siyah renk seçimi ve eğik yatay çizgiler kasveti
ve durağanlığı temsil etmektedir. Sanatçı noktanın her halini, her boyutunu her rengini,
mekanda, heykelde, seramikte, giyside, enstalasyonda kullanarak nokta ile bütünleşmiş bir
nokta sanatçısıdır. Shinya Sakurai’nin “United Colors” isimli çalışmasında karışık teknik ile
sıcak ve nötr renklerden oluşan noktalar resme dinamizm katmaktadır.
2-Temel Sanat Elemanlarından Çizgi Konusu Kullanılarak Oluşturulan Çalışmalar

Görsel 4. Çağrı Saray 3 Sığınak_no1: Fransa Milli Kütüphanesi / 3 Asylum_no1: Çizim (Işıklı kutu) /
85 x 100 x 10 cm.
350

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Görsel 5. Didem Yağcı Untittled 2019 Mixed media on canvas 120cm Ci 2019

Sanatçının duygu ve düşüncelerini paylaşmak için çizgi kullanımlarını planlayarak
tasarımlarını oluşturur. Cİ 2015’te sergilenen Çağrı Saray’ın “Sığınak” çalışmasında das eğri
ve diyagonal çizgileri kullanarak derinlik hissi oluşturduğu görülmektedir. Didem Yağcı keçe
ham maddesi yada kağıt kullanarak yaptığı çalışmalarından olan “Untittled” isimli eserinde
renk ve çizgi konusu birarada kullanılarak yükseklik ve derinlik algısı üç boyutlu olarak ve
optik yanılsama etkisi hissettirilerek tasarlandığı gözlenmektedir.

Görsel 6. Liu Dao All you remember, 2014 Laser Projection, Variable Cİ 2014.
Görsel 7. Douglas Coupland Technical Sunrise Number One, 2014 Giclée on Epson Hot Press with matte finish
and UV glaze. Paper size: 70 x 42 cm, image size: 50.8 x 31.8cm 40 Cİ 2014.
Görsel 8. Gülay Semercioğlu Mediterranean, 2019 Wire, screw, wood 30 x 30 cm (detail) Ci 2019.

Liu Dao 2014 Conteomporary de “All you remember” isimli Neon Art şeklinde tasarlanan
işinde bir kadın figürünün kontur çizgilerinin ışıkla yapıldığını görmekteyiz ve bu durumun
renk, çizgi ve ışığın birlikteliğinin ifade gücünü artırdığı anlaşılmaktadır. Görsel 7’de Douglas
Coupland “Technical Sunrise” da Pop Art tarzında serigrafik çalışmada durağan alanlar düz
çizgi ile işlenirken orta hatta güneşin olduğu ve dik gelen sarı çizgiler çalışmanın dinamik
alanını oluşturmaktadır. Görsel 8’de Gülay Semercioğlu “Mediterranean” ismi ile Cİ 2019
fuarında sergilenen çalışmasında zıt renklerden kırmızı ve yeşil tercih edilmiş, çizgiler ile resme
derinlik verilmiştir.
3-Temel Sanat Elemanlarından Doku Konusunun Ön Planda Olduğu Çalışmalar

Görsel 9.Aron Demetz- Linden wood-215 cm. Ci

2014

Görsel 10.Seo Young Deok Nirvana 5, 2013 Demir zincir / Iron chain 60x55x100 cm Cİ 2014

Görsel 9’da .Aron Demetz “Linden Wood” isimli heykel işinde materyal olarak ağaç
kullanmıştır. Hatta sanatçı çalışmasının bazı yerlerinde ağacın içindeki doğal dokusuna
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müdahale etmeden özellilkle dokunun yüzey üzerinden de görünmesini istemiş ve bu ağaç
dokulu heykeller Aron Demetz’in sanatsal üslubunu oluşturmuştur. Seo Young Deok Görsel
10’da ki heykel çalışmasında teknik olarak hazır nesne tercih ederken malzeme olarak da demir
zincir halkaları çalışmanın yüzey dokusu olarak kullanmıştır. Zincirlerin terar tekrar
kullanılması ile hem doku hem de birim tekrarı uygulaması ile kadın bedenini konu alan heykel
oluşturulmuştur.

Görsel 12. Maria Kılıçlıoğlu Bal kolonisi, 2015 Reçine bileşimi ve bronz / Resin alloy and bronze 75 x 40 x 40
cm Ci 2015
Görsel 13. Tindár Presa di Coscienza sulla Storia, 2014 Mixed Media, 170 x 400 cm Cİ 2014

Ci 2015 fuarında Maria Kılıçlıoğlu “Bal kolonisi” çalışmasında hem konu olarak arı ve
bal peteği dokusunu seçerken form olarak da petek dokusunu bronz materyal kullanarak
yapmıştır. Görsel 13’de Tindár Presa Cİ 2014 de serilenen işinde yüzey dokusu olarak
ağaçlardan yapılan kağıdı seçerken model konu olarak da ağaç dokusunu, seçtiği yüzey ile
pekiştirmiştir.

Görsel 14.Suzy Hug Levy Rüzgarda Bir Ağaç / Demir, alüminyum tel / 140x105x150 cm. Cİ 2014
Görsel 15. Meltem Işık İsimsiz #6 (Şüpheli Benzeşmeler Serisi) / Diasec, farklı boyutlarda 11 parça / 166 x 110
cm- Cİ 2015

Cİ 2014 Sanat fuarında “Rüzgarda Bir Ağaç” isimli heykel işinde Suzy Hug Levy
aliminyum tel kullanarak ağacın insana dönüştüğü büyük bir çalışma tasarlamıştır. Konu olarak
ağaç yüzey olarak ise aliminyum tel dokusundan faydalanılmıştır. Görsel 15’de Meltem Işık
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(Şüpheli Benzeşmeler Serisi) eserinde farklı açılardan çekilmiş insan dokularının fotoğrafları
bir araya parça bütün ilişkisi çerçevesinde bir at görüntüsü oluşturacak biçimde tasarlanmıştır.

4-Temel Sanat Elemanlarından Leke Konusunun Yorum Olarak Tercih Edildiği
Çalışmalar

Görsel 16. Marco Grassi The Gold Experience n.1, 2014 Oil and golden leaf on Dıbond, 150 x 150 cm Cİ 2014
Görsel 17. İrfan Önürmen (Gaze). 2014 tulle 195x135 cm Cİ 2014.
Görsel 18. Halil Vurucuoğlu. Burası Artık Bizim Değil / Elle kağıt kesme üzerine suluboya & MDF üzerine
Akrilik / 140x120 cm. Cİ 2014 .

Görsel 16’da Marco Grassi’nin çalışmasında resme konu olan portrenin renk ve leke
elemanları kullanılarak yapılmış ve altın yapraklar kullanılarak tuval üzerinde lekesel dokular
oluşturularak tasarlanmıştır. Grassi’nin bu yorum ile yaptığı çalışmaları 2017 Cİ Sanat Fuarında
da görülmektedir. İrfan Önürmen Cİ 2014 ve Cİ 2015 deki sanat fuarında sergilenen
çalışmalarında malzeme olarak tülü kullanmıştır. Tül katmanlarının üst üste yerleştirilmesi ile
lekesel bir kadın portresi görüntüsü elde edilmiştir. Cİ 2014 Sanat Fuarında Halil
Vurucuoğlu’nun “Burası Artık Bizim Değil” isimli işinde kolaj ve suluboya tekniğini
kullanarak hazırladığı renkli parçaları yerleştirerek kompoze edilmiş bir manzara önünde duran
kadın figürü sanat elemanlarından leke tekniği kullanılarak yapılmıştır.

Görsel 19. Alireza Varzandeh . Puerto de la cruce, 2012 Oil on canvas, 180 x 230 cm. Cİ 2014
Görsel 20. Serkan Yüksel. Çiftlik / Ranch,. Kalıp kağıdı üzerine elle kesim / Hand-cut on mold paper 110 x 84,5
cm. Cİ 2015

Alireza Varzandeh Cİ 2014 sanat fuarında ki çalışmasında bir yat limanındaki gündelik
sokak manzarasını renklerin lekesel görüntülerini kullanarak yağlı boya ile tuval üzerine
tasarlamıştır. Serkan Yüksel Görsel 20 de Çiftlik isimli çalışmasında malzeme olarak Kalıp
kağıdı üzerine elle kesim şeklinde bir göğüs kafesi iskeleti görünen siyah bir erkek bir hayvanın
üzerine binmiş bir şekilde lekesel olarak tasarlanarak hissettirilmiştir.
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Görsel 21. Ahmet Sarı..koro .Karışık teknik / 150 x 150 cm. Cİ 2015
Görsel 22. - Jaume Plensa Shadow study XXXIII, 2012 Mixed media on paper, 158 x 112 cm. Cİ 2014.

Görsel 21 de Ahmet Sarı’nın karışık teknik ile yaptığı “ Koro” isimli çalışması lekesel
olarak ayrıntı verilmeden algılanmayı sağlayan çalışmada birbirini tekrar eden figürler görsel
hiyerarşide koro temsilini oluşturmuştur. Jaume Plensa “Shadow study” çalışmasında leke
şeklinde sol yöne doğru bakan büyük boy ve küçük boy iki figür resmedilmiştir.
5-Temel Sanat Elemanlarından Renk Konusunun Öznel Bir İfade Aracı Olarak
Seçildiği Çalışmalar

Görsel 23. Soon-Young Yang Look at window. Tempera, Pigment painting on canvas 130cm x 162cm Cİ 2014
Görsel 24. Peter Halley Time Lapse, 2014 Acryrlic and Roll-a Tex on canvas 190x172 cm Ci 2014.

Görsel 23 de Soon-Young Yang’ın “Look at window” isimli eserinde sanatçı zıt renkler
olan kırmızı ve yeşilin çarpıcılığını ön planda tuttuğu çalışmada seçtiği kare motifi yer yer
tekrar eden rengin valörlerinin de kullanıldığı birlik beraberlik dengesinde bir kompozisyon
kurmuştur. Peter Halley Ci 2014’de sergilenen “Time Lapse” isimli çalışmasında renkler
üzerine kurgulanan çizgilerden oluşan kare ve dikdörtgen birimlerin farklı renklerle tekrarı
görülmektedir. Peter Halley bu tarzını 2018 Cİ deki çalışmalarında da ön plana çıkarmıştır.

Görsel 25. Ahmet Güneştekin / Dervish’s CompanionTuval üzerine yağlıboya / 149.86 x 149.86 cm Cİ 2014354
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Görsel 26. Hasan Pehlivan. Re-presentation, 2018. Oil on canvas 150 x 120 cm Cİ 2018

Görsel 25’de yer alan Ahmet Güneştekin’in “Dervish’s Companion” eserinde çizgilerle
ve renklerle oluşturulan kurguda ön plan ve arka planda görünen küçük karelerden oluşan
daireler perspektif algısı yaratırken, zaman zaman mor ve sarı gibi zıt renkler ile mavi, mor
gibi soğuk renklerin geçisi çalışmaya bir ritim katmıştır. Sanatçının sanatsal yorumunu
oluşturan renk ve çizgisel kurgu çalışmalarını 2014, 2016,2018 deki Cİ Sanat fuarın da da
görmekteyiz. Görsel 26’da yer alan sanatçı Hasan Pehlivanın çalışmasında sarı kırmızı gibi
sıcak renkler ve yeşil kırmızının kontrastlığından yararlanarak oluşturulan bir tasarım da renkli
çizgilerle derinlik algısı oluşturulmuştur.

Görsel 27.
Wind gets
Aluminum, Variable.Cİ 2014

Blue and Joy Even the
Lost, 2013 Spray on

Görsel 28. Ardan Özmenoğlu. Kaleci /Post-it notlar üzerine karışık teknik /110 x 190 cm Cİ 2015

Görsel 27 de Cİ 2014 de sergilenen enstalasyon çalışmasında kağıttan yapılan uçak
maketi modeli aliminyum levhalardan yapılarak renk çemberinde yer alan bütün renkler ve
tonları kullanılarak tasarlanmıştır. Ardan Özmenoğlu’nun Görsel 28’de yer alan işi Cİ 2015 de
sergilenmiştir. Sanatçı renk, tekrar ve leke elemanlarından faydalanarak çalışmasını
kurgulamıştır. “Kaleci” isimli çalışmasında Özmenoğlu.bir futbol maçında bir kalecinin
kalesini kurtarmak için topa uzanışı ve onu arka planda izleyen seyircilerin konu edildiği
resimde yüzey dokusu olarak post-it olarak adlandırılan not kağıtları dikkat çeken neon
renklerde tasarlanmıştır.

Görsel 29. Kwang Ho Shin. [14ps01] Untitled, 2014. Oil on canvas. 227 x 182 cm Cİ 2015
Görsel 30. Christian Awe“eruptive III”, 2019. 120 x 100 cm Acrylic on canvas Ci 2019.

Görsel 2’ de Kwang Ho Shin Cİ 2015 deki işinde portre çalışmasını çok renkli ve lekesel
bir tarz ile yapılmıştır. Renklerin bu şekilde tüpten çıktığı gibi kullanılması Fovist bir akımın
göstergesi olarak kullanılmış olsa da günümüz resim sanatında da renkli lekesel görüntü sıradışı
ve çarpıcı bir etki uyandırmaktadır. Görsel 30. Christian Awe “eruptive III”, isimli
çalışmasında soyut dışa vurumcu olarak nitelendirilen damlatma sıçratma tekniği olarak da
anılan tarzda çalışmalar yapmıştır.
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6-Temel Sanat İlkelerinden Tekrar ve Ritim Konusunu Sanat Dili Olarak Kullanan
Sanatçı Eserleri

Görsel 31. Marco Veronese Who will be the next? Installation on a colored Wall, polyester and labels in
cardboard, 250 x 10 x 16 cm Ci 2014
Görsel 32. Daria Krotova Wind of Farewell, 2011 Glazed ceramic, 7 pieces. 500 gr/pc. Ci 2014

Görsel 31’de Marco Veronese “Who will be the next?” isimli enstalasyon çalışması ile
ile katıldığı Cİ 2014 de polyesterden yapılan ayaklar ard ardına tekrar edilmiş kırmızı bir duvar
üzerine monte edilerek farklı ülke bayraklarının karton etiketleri konmuş ve bir morgda ölüm
anında milliyetin önemsiz olduğuna herkesin ölümlü bir varlık olduğuna dair yapılan gönderme
tekrar eden ayaklarla pekiştirilmiştir. Cİ 2014 Sanat Bienalinde Daria Krotova “Wind of
Farewell” isimli 7 parçadan oluşan seramik enstalasyonunda tekrar eden el dokusundan
faydalanılmıştır.

Görsel 33. Razvan Anton. The March. Blue ball point pen on paper 168x155 Cİ 2017
Görsel 34 İhsan Oturmak. Mezopotamya’dan Mezopotamya’ya, T. Ü. yağlı boya / 120 x 120 cm Ci 2015

Razvan Anton. Cİ 2017 de ki çalışmasında tekrar eden birim olarak insan figürleri yer
almaktadır. Cİ 2015 Sanat Bienalinde İhsan Oturmak bir koyun sürüsünün kuşbakışı
görünüşünü kullanmıştır. Sürünün dairesel hareket eden ilerlemesinden yola çıkıldığının
görüldüğü çalışmada ard arda gelen tekrar olarak koyunlar birim olarak seçilmiştir. Sanatçı
eserlerinde ifade aracı olarak tekrarları sıklıkla kullanmakta ve mesajın etki gücünü
artırmaktadır.
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Görsel 35. Oksana Mas GO OFF, 2018 Natural amber, wood, metal, gilt 24 carat Diameter: 50 cm Height: 70 cm
Görsel 36. Armen Rotch Untitled Tea Bags collage 200 166 cm Ci 2017

Görsel 35’de Oksana Mas çalışmasında doğal amber, odun, metal, kullanmıştır. Birim
olarak seçilen kafatası birimi amber taşından yapılmıştır. Tekrar eden bu birimden bir küre
oluşturulmuştur. Armen Rotch Ci 2017 de çay poşetlerinden oluşturduğu kolajda birim olarak
kullanılmış çay poşetlerinin hem dokususu hemde birim olarak tekrarı ile etkili bir sonuç
oluşturulmuştur.

Görsel 37. Gamze Taşdan Tuhaf Şeyler Ormanı /Mixed media on canvas . 90 x 130 cm Cİ 2019
Görsel 38. Wedhar Riyadi. Fade Out #1, 2014. Oil on Canvas. 220 x 145cm. Cİ 2014

Gamze Taşdan Cİ 2019 da sergilenen “Tuhaf Şeyler Ormanı” çalışmasında tarz olarak
konu tekrarını kullanmıştır, oluşturulan kompozisyon yan yana ve ters şekilde tekrar edilmiş
ve tekrarlar resmin etkisini güçlendirmiş ve daha çarpıcı hale getirmiştir. Görsel 38 de yer
alan Wedhar Riyadi'nin Cİ 2014 dek i eserinde kırmızı ve yeşil gibi zıt renkler tercih ederken
çene kemiğini birim olarak kullanarak sık sık tekrar etmiştir.
SONUÇ
Sonuç olarak, 2014-2019 yılları arasında, İstanbul Çağdaş Sanat Fuarlarına katılan
sanatçıların çalışmalarından seçilen 38 eser Temel Sanat Elemanları açısından incelenerek
yorumlanmıştır. Elde edilen veriler nitel veri analizi yöntemi kullanılarak oluşturulan 6 alt
başlık altında toplanarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda temel sanat
elemanlarından nokta, çizgi, doku, leke, renk ile temel sanat ilkelerinden tekrar ve ritim
konusunun eserlerin tasarım aşamasında sanatçılar tarafından sıklıkla tercih edildiği
görülmüştür. Aynı sanatçıların Cİ Sanat fuarına farklı yıllarda benzer çalışmalarla tekrar
katıldıkları gözlenmiştir. Günümüz sanatçılarının eserlerini oluştururken temel sanat
elemanlarını bilinçli kullanmayı tercih etmelerinin vermek istedikleri duygu ve mesajın
vurgusunu arttırdığı söylenebilir. Temel sanat eleman ve ilkelerinin yerinde kullanımının
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güncel sanatçıların tasarım sürecinde yaşadıkları sancılara yol gösterici olduğu görülmektedir.
Analiz edilen eserlerde; Temel sanat eleman ve ilkeleri çerçevesinde malzeme olarak yada konu
olarak dokunun seçildiği çalışmalar olduğu gibi, eserde konunun, motifin figürün objenin
aralıklı yada birim olarak tekrarlar edilmesi ritim algısı oluştururken aynı zamanda eserdeki
etkiyi arttırarak çarpıcı hale getirmektedir. Bu bağlamda sanat eğitiminde; Contemporary
İstanbul Fuarlarındaki çalışmalara temel sanat eleman ve ilkelerinin etkisinin öğrencilerle de
paylaşılması tasarım derslerinin yeniden yorumlanması noktasında farkındalık sağlayacağı
söylenebilir.
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Suzeni ( İlme-Kasnak İşi) Tekniğinde İşlemeli Bohçalar
Şerife DOĞAN *

1.GİRİŞ
Türk plastik sanatları arasında hem güzel hem de yararlı parçalardan oluşan El sanatları,
milletlerin kültür varlıkları arasında önemli bir yere sahiptir. Toplumların sanat anlayışlarını ve
yaşam tarzlarını geçmişten geleceğe aktarmada etkin bir rol oynar. İnsanların ihtiyaçları ile
doğan el sanatları zekâ, ilim ve yetenekle artarak gelişen faaliyetlerdir.
Köklü bir geçmişi olan el sanatları estetik değerinin yanısıra toplumun yaşam biçimini,
düşünüş biçimini yansıtmaktadır. Anadolu ve çevresi bakımından zengin bir koleksiyona
sahiptir. Başlangıçta insanoğlunun ihtiyacından doğan bu işlemeler sonraki dönemlerde ve
günümüzde süslenme, yaşadıkları mekanı süsleme gibi kişisel zevk olarak yapılmıştır.
Halk arasında işlemelerin özellikle çeyizlerin kullanılmış olması bunun gelişmesine
katkıda bulunmuştur kuşkusuz ki bunda büyük bir etken de tüm eşyalarını kendi elleriyle
işleyerek gelin olmayı, çeyizini süsleme geleneği olmuştur. Sergileme geleneği bugün
Anadolu'nun bazı bölgelerinde hala gözlemlenebilir. Bu nedenle Anadolu'da geçmişte olduğu
gibi bugün de işlemeler başlı başına bir güzel sanatlar düzeyine ulaşmaktadır. Birçok farklı
işlemeli ürün türü olmasına rağmen, işleme tekniğinde, renklerinde ve sanatında geçmiş
nesillerin etkisinin kalıtsal olması mümkündür. Bazen bir eşyanın dönemi az çok işlemenin
tarzından belirlenebilir: her dönemin kendi motif ve renk tercihleri vardır. Ancak bunların tam
tarihlerini oluştırmak, başka bir deyişle,başlangıçlarını ve geçtikleri gelişim dönemlerini
tanımlamak kolay değildir.
Türk işlemelerinin mevcut en eski örnekleri 16. yüzyıla aittir. Her açıdan en değerli
parçalardır. Diğer tüm sanat ortamlarında olduğu gibi Türkiye'de de nakış işleme bu yüzyılda
en yüksek mükemmellik düzeyine ulaşmıştır (Barışta, 1995, s. 5).
1.1. Bohça
Yüzyılardır El sanatlarından çok değişik tekniğin ve malzemenin kullanıldığı ve
bunların süslenmesi için, yapılış devirlerin özelliklerine göre, farklı motif ve kompozisyondan
faydalanılmaktadır. Barındığımız evlerden, gündelik hayatta kullandığımız her türlü eşyaya
varıncaya kadar süslemenin çok yaygın bir alanda uygulanmaktadır. Bohçalar her yörede
zengin bir repertuarla karşımıza çıkmıştır.
Bohça, Türklerin günlük ev hayatı ile kültüründe çok önemli bir yer tutmuştur. Kızların
çeyizleri ve anane babaannelerin hatıraları bohçanın içinde saklanırdı. Sandıkları bir yerden
başka bir yere taşımak çok güç olması nedeniyle bohçalar eski Türk hayatında önemli bir yer
edinmiştir (Ögel, 2000, s. 275).
Bohça; kare biçiminde, dört ucu bir araya getirilerek bir eşyanın sarıldığı bezdir
(Önder, 1995, s. 28). Kare formda olan içine çeyiz, eşya, kıyafet koymaya yarayan örtü
çeşitidir. Çeyiz koymaya yarayanların işlemeli oluşu dikkat çekicidir (Özbel, 1949, s. 5).

Araştırma Görevlisi Şerife Doğan, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, El Sanatları Bölümü,
serifedogan73@gmail.com
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Bohçalar içine konacak eşyaya göre isim alır (mendil, havlu, çarşaf, çamaşır, hamam, çeyiz
vb.) (Fenercioğlu, 1973, s. 31).
Bohça, genellikle ince beyaz keten veya beyaz veya renkli satenden yapılmış kare bir
parçadır. Bohca, giysi veya nakış işi gibi çeşitli şeyleri sarmak için kullanılır (Gönül, 1969, s.
43-76).
Bohçada her köşede kümelenen motifler bütün yüzeye serpiştirilen veya dört kenarı
çevreleyen bordürlerden oluşan kompozisyonlar görülmektedir (Berker, 1981, s. 25).
Bahaddin Ögel’in Türk Kültür Tarihine Giriş adlı 3. Ciltte bohça sözcüğü boğmak
fiilinden gelmektedir. Kaşgarlı Mahmut’a göre, XI. yüzyıl Türklerince “Boğ, eşya konan heybe
veya bohça” demektir. Buradan anlaşıldığı üzere kendi başına “boğ” kelimesi, eski Türklerde
“bohça” anlamına gelmektedir.
“Bağça” kelimesi, eski ve yeni Türk kesimlerinde “bohça” karşılığı olarak söylenmiş
ve yazılmıştır. Uygurların antlaşmaları ile ilgili hukuk vesikaları içinde de yani evrakların
derlenip toplanması için kullanılan bohça kelimesinin karşılığı “bağca” kelimesi kullanılmıştır.
Moğolların batı kesimlerinden olan Kalmuklar ise bohçaya “bakça” demişlerdir. Bu kavimler
derin Çin tesirleri altında kaldığı ve Çin kültüründe de bohça bir önemli yer tutmuştur.
Türklerde “Çıkın”a da bohça denmektedir.“Çıkın” kelimesi eski ve bugünkü
Anadolu’da çok yaygındı. Ekmek çıkını, para çıkını şeklinde denilen bohça, içerisine öteberinin
bir düzen içinde konulduğu bir şeydir. XI. Yüzyıl Türkleri “ ol türgek çığdı” sözü ile “ o bohçayı
çıkıladı, bağladı”. Anadolu köylerine “dürülmüş şeyler” için söylenen “türgek” bohçalanıyor
veya çıkılanıyordu. Yine bez ve kumaşın bağlanıp, bohçalanması için “böz çığlandı”. Yani
“bez çıkılandı” deniliyordu. Altay Türklerinde beşik ve kefen içinde “çuğ” veya “çoğ”
denilirdi. çünkü beşik ve kefende, bohça gibi sarılıp sarmalanan bir şeydir (Ögel, 2000, s. 272282).
Doğum, evlenme ölüm gibi hayatın belli döneminde bohçalar, örf, adet, gelenek,
göreneklerimizle devam eden doğum bohçası, gelin bohçası, damat bohçası gibi adetlerle
yayılarak güncelliğini korumaktadır.
Aradan geçen yüzyıllara, değişen teknolojiye, malzeme ve zevklere rağmen Türk el
işleme sanatında işlemeli bohçalar bir gelenek halinde devam ettirilmiştir.
El sanatları arasında önemli bir yere sahip olan işlemeli bohça örneklerinin gelecek
nesillere aktarılması sağlanmalıdır. İşlemeli bohçaların günümüzde çeşitli tasarımlarla çanta,
valiz gibi fonksiyonel bir şekilde kullanılması bir moda halinde yaygınlaşan ve gündelik
yaşamda da yeni uygulamalara ilham kaynağı olduğu görülür.
Bohça; kare biçiminde, dört ucu bir araya getirilerek bir eşyanın sarıldığı bezdir. Kare
formdadır. İçine konacak eşyaya göre isim alır (mendil, havlu, çarşaf, çamaşır, hamam, çeyiz
vb.) Değişik kumaşlardan işlemeli ya da düz olarak yapılabilir ve çaprazlama köşeleri ile zarf
biçiminde bağlanır. Bohçalama geleneğinin, hareket halindeki yaşam tarzında eşyalarını
taşırken ya da saklarken, geçici yerleşiklikler sırasında sarıp sarmalamakla başlamış olduğu
düşünülebilir.
Konargöçer yaşam biçimi süren Türk milleti yerleşik düzenlerinde çadırını, av
malzemelerini, yiyecek erzakını, yatağını, yorganını, değerli eşyalarını, giysilerini, dokuma
ürünlerini ve çeyizlerini tarih içinde bohçalayarak denk etmiş ve taşımıştır. Doğal olarak
eşyalarını koruma güdüsüyle bohçalamışlardır.
Giyim donatımında çanta, bavul, çuval gibi eşyaları taşımak amacıyla kullanıldığı ve bu
şekilde giyimi tamamladığı görülmektedir. Yüklük gibi Türk evinin önemli mimari elemanları
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olan bazı nesnelerin yerleştirildiği üniteleri estetik bir yaklaşımla bezemek, eşyaları saklamak,
sarmak amacıyla bohçaların kullanıldıkları bilinmektedir. Osmanlı döneminde ağır, masif
duvarlara bağlı inşa edilmiş sedir, yüklük gibi ünitelerin işlemeli bohçalar, kavuk örtüleri ve
yatak örtüleriyle donatarak doğanın güzelliğini ev süslemeleriyle ölümsüzleştirdiği ve mekânı
hafiflettiği söylenebilir (Barışta, 1995, s. 21).
Yerleşik düzendeki Türkler değerli eşya, giysi, örtü, havlu gibi dokuma ürünlerini ve
çeyizlerini bohçaya sarardı. Türk etnolog, koleksiyoner ve Türk kültürü araştırmacısı Sabiha
Tansuğ, bohçada kadının yaşam öyküsünün yattığını belirterek önemine dikkat çeker. Çeyizin
saklanması için işlemeli bohçalar hazırlanır, zarf gibi katlanarak sarılır ve eski Türk evlerdeki
gömme dolapların içinde saklanırdı. Dokuma, örme eşyalar işlevlerine göre mendil bohçası,
çamaşır bohçası, çorap bohçası, elbise bohçası, nişan bohçası, gelin bohçası gibi farklı
bohçalara konulurdu. Sandık kullanımının yaygınlaşmasıyla bu bohçalar sandık içlerine
yerleştirilmişti. Sandıkların düzenli olması, aralıklarla havalandırılması kadınlar için çok
önemliydi. Sandıkların ve içindeki bohçaların, özellikle de çeyiz sandığının düzeninin
korunması için büyük özen gösterilirdi. Sandığın kullanım amacı, her gün kullanılamayacak
kadar değerli eşyaların saklanmasıdır. Günlük kullanılan eşyalar ise dolap içlerine kolayca
erişilebilecek şekilde bohçalarla yerleştirilirdi (Tansuğ, 1996, s. 24-27).
Çeyiz eşyasının muhafaza edilmesinde bohçalar çok önemliydi. Genç kızın ve ailesinin
varlığı, sandık üzerindeki süslemeler kadar bohça sayısının fazlalığı ile de anlaşılırdı.
Nişan için hazırlanan telli, süslü çeyiz bohçaları oğlan evine gönderilir ve burada
sergilenirdi. Çeyiz kız ailesi için övünç kaynağı olurdu. Oğlan tarafının hazırlattığı gelinlik ile
kız tarafının yaptırdığı damatlık da iki tarafın evlerine düğün öncesinde süslü bohçalarla
ulaştırılırdı.
Bohçaların genel süsleme programlarında kullanılan işleme tekniklerinden olan zincir
işi-suzeni, kasnak işi Türk el sanatlarında zengin çeşitleri ve zarafetleri ile müthiş bir estetik
görsel sunarlar.
1.2. Kasnak işi
Kasnak işi adında anlaşılacağı üzere kasnak ve gergefe gerilmek suretiyle
işlenildiğinden bu ismi alır. Zincire benzediği içinde “zincir işi” denilir.
Geniş ve büyük tahta kasnağa gerilen kumaş üzerine tığ ile yapılan zincir işine “kasnak
işi” adı verilir. Avrupa’da bu işlemeye tığ ile yapıldığı için “tığ işi” denmektedir (Korkusuz,
1971, s. 333).
Eski dönemlerden beri bilinen halkalı iğne çeşitlemesidir.Romalılar döneminden (4-7
yüzyıl) kalan keten üzerine zincir işi, yarma zincir işi tekniği ile işlenmiş portreler, ağaçlar ve
meyve tabakları gibi konularla bezenmiş kumaş parçaları bugün Londra Victoria and Albert
Müzesi’nde sergilenmektedir. Kalan parçalar arasında Roma imparatorluğu örnekleri incil
konularının bu iğne ile işlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır (Barışta, 1997, s. 138).
Turfan yakınlarında çok görülen işleme tekniği tığ zinciridir. “Toyuk” adlı yerde ele
geçirilmiş kumaşlar, “tığ zinciri” dediğimiz işleme tekniği ile işlenmiştir. Uygur iğneleri başlıca
3 teknik ve motif içinde toplanmıştır. 1-saç örgüsü,2- adi örgü, 3- zincirdir. Saç örgüsü ile
Uygur zincir tekniği, “Tığ zinciri” tekniğine çok yakındır. Orta Asya da çok yaygın bir teknik
olup Türklerin İran ve yakın doğuya gelmesi ile daha da yayılmıştır. Orta Asya Türk çadır
uygarlığının getirdiği her çeşit eşya ve örtülerde çadır aksamlarında yün iplik ve ipekle yapılmış
işlemeler vardır (Ögel, 2000, s. 351).
361

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Çadırlarda aplike tekniğinden sonra en çok görülen işleme suzeni tekniğidir.
Sözlüklerde “kasnaklarda iğne ile işlenen işleme” olarak açıklanan ve zincir işi diye tanıdığımız
işleme tekniğidir. Bu teknik ile işlenen bir çok Osmanlı çadırları vardır. İşlemeler daha çok
çadır tepesi ve eteğinin birleştiği yeri içten ve dıştan gizleyen pervazda yer alır (Fotoğraf 1).
Suzeninin bir işleme tekniği olduğu herkes tarafından bilinirdi ki “Suzeni işleme oba” diye
belgelerde not edilirdi. Aynı belgenin bir ok yerinde ise suzeninin bir işleme olduğunu bile
söylemeden “Suzeni” denilip geçilirdi. Başka bir belge de de işleme olduğunu gerek duymadan
en kestirme şekilde ifade edilmiştir: “suzeni baş çadır-ı hümayun”, “suzeni üç direkli çerge”,
“suzeni çetr-i hümayun” (Atasoy, 2002, s. 121).

Fotoğraf 1: Zincir işi ile işleme (Nurhan Atasoy, Otağ-ı Hümayun, Osmanlı Çadırları, İstanbul, 2002, s.121)

Zincir işi, bir Türk işlemesidir. İlk defa Türkistan ve Kafkasya da Türklerin yaşadığı
bölgelerde görülmüştür. Bu teknik İtalya'da gördüğü bu ilgi diğer doğu ülkelerinden daha
fazladır. Bu yüzden İtalya işlemesi olduğunu iddia edenler vardır. Yalnız bu işleri yapan ve
bizde “kasnak makinası” adı verilen bir makine ilk defa İtalyanlar tarafından tasarlanmıştır.
Türkistan da “ilme” adı verilen ve yaygın uygulanan bu iğnenin elimizde 18. ve 19. yüzyılda
geçen örnekleri mevcuttur (Korkusuz, 1971, s. 333).
Süslemeciliğin en önemli bir kolu olan işlemeyi de teknik bakımından iki gruba
ayırıyoruz. Bunlardan
1. grup her iki yüzünden aynı olarak meydana getirilir ki bunlara iki yüzlü işleme adı
verilir.
2. grup işlemeler her iki yüzü de ayrı olarak meydana getirilir ve bir yüzlü işlemeler adı
altında toplanır. Suzeni tekniği bu gruba girmektedir.
Türk işlemelerinde teknikler dokumanın atkı ve çözgü iplikleri üzerinde oluşan
iğnelerin uygulama biçimlerine göre beş grupta toplanmaktadır.
-Dokumanın iplikleri üzerinden yürütülen iğneler,
- Dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler,
- Dokumanın iplikleri çekilerek yapılan iğneler,
- Dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler,
- Dokumanın veya dokumaların iplikleri bağlanarak yapılan iğneler (Barışta, 1997, s. 1)
dir.
Denizli ilimiz ilçelerinden Buldan da işlemecilik ve dokumacılık iç içe geçmesiyle
birlikte Anadolu da bazı bölgelerde bu işlemeye tanbur işi ( buldan işi) denmektedir (Barışta,
1997, s. 138).
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Kasnak işi, zincire benzediği için kasnak veya ayakta çerçeve üzerinde yapılmasından
adını alır, zincir dikiş olarak da adlandırılır. Basit, kolay bir dikiş olmasına rağmen, dikiş sıraları
birbirine çok yakın olduğu için çok dikkat gerektirir. Zincir ilmek tığ ile işlenirse “suzeni”
denir (Gönül, 1969, s. 43-46).
Suzeni, bir çeşit kasnak işidir. Üzerine motif çizilmiş bez kasnağa gerilir. İğne veya tığla
kasnağın altındaki iplik başparmak yardımıyla üstten çekilir. Yani, iğne kumaşın altından
çekilir, kumaşa yukarıdan girer ve ucu ortaya çıkar. Daha sonra iplik, iğnenin ucunun altından
geçirilir, böylece iğnenin tamamı çekildiğinde bir zincir dikiş oluşur. Devam etmek için iğne
kumaşa çıktığı noktadan tekrar girer. Bu dikişle yapılan motifler zincirin spiralleri ile
doldurulur. İşleme motifin sınırı içinde bir zincir halinde sürdürülür (Barışta, 1997, s. 139)
(Şekil 1-2).

Şekil 1: İğne ile yapılan zincir işi.

Şekil 2: Tığ ile yapılan zincir işi.

18. yy. nakış iğnesi yerine tığ kullanılarak yapılan zincir iğnesinin bir çeşitlemesi olan
ilme ile süslenen parçaların ve 20. yy. ilk çeyreğinde fransız düğümü, rokoko, anavata, gibi
iğnelerin ağırlık kazandığı, makine dikişin moda olduğu ve makineyla yapılan zincir işi (tanbur
işi-suzeni) ile bezenmiş parçaların arttığı görülmektedir (Barışta, 1995, s. 90).
Elde suzeni tekniğinin uygulamasında iğne kullanılabildiği gibi, diğer nakışlardan farklı
olarak tığ aracı da kullanılabilmektedir. Suzeninin tığ ile yapımında, kumaşın yüzeyinde ilmelerin
yani zincirlerin sıralanmış hali görünümü vermesinden dolayı bazı yörelerde ilme tekniği olarak
tanınmaktadır. Yüzey zincir görünümündedir. Kumaşın tersi ise makine dikişi görünümündedir.
İşlenecek desenin genelde yuvarlak hatlı olmasına dikkat edilir. Çünkü köşeli desenlerde işlemede
ilmenin desenin yüzeyinden yürütülmesinden dolayı köşeli alanlarda dönüş yapılmasında zincir
tekniği görünmez. Bu durum işlemeyi olumsuz etkiler. Tekniği muntazam bir şekilde uygulamak
için ya yuvarlak hatlı desenler seçilmeli ya da köşelerden birinde tekniğin sonlandırılıp diğer ucunda
tekniğe yeniden başlanmalıdır (Baykasoğlu, 1994, s. 17).

Özellikle suzeni tekniği ile işlenen kumaş düz yüzeyli sık dokunuşlu kumaşlar(saten,
atlas, ipek, yerli dokumalar gibi) tercih edilmelidir. İşlemede iplik olarak, kumaşın özelliğine
uygun çamaşır ipeği, kotan ve muline en çok tercih edilen iplikler olmuştur.
2. Suzeni Tekniğinde İşlemeli Bohça Örnekleri
Konya yöresinde işlemeli bohçalar, kaynak kişiden elde edilen bilgilere göre; aile
büyükleri olan anne, anneanne, babaanne, kayınvalidelerden hediyeleşme ve miras yoluyla
ulaşmıştır. Evlenme ve düğün adetlerine göre, kayınvalideler gelinlerine düğün hediyesi olarak
işlemeli bohça vermişlerdir. Konya’da gerek müzeler gerekse koleksiyonerlerde 19. ve 20. yy’a
tarihlenen işlemeli bohçalar ile çeyiz geleneği bohçalama âdeti günümüz örnekleri ile devam
ederek zengin bir arşiv sunmaktadırlar. Çalışma örneklerinde incelenen 4 adet işlemeli
bohçalar kare formunda olup, 100 yıllıktır. Bohçalar tek yüzlü işleme grubunda olup, kasnak
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işi-suzeni-zincir işi dokumanın iplikleri üzerine yürütülen iğneler grubundadır. Dokuma
üzerinde işleme, kabartma etkisi sağlamış, bezemeli, düzenli olarak dokunmuş bir kumaş
görüntüsü vermektir (Barışta, 1997, s. 1). Bohçalar atlas kumaş üzerine işlenmiştir. Eserler
1948 doğumlu Gülhan Tekiş’e ait bohçalardır. Kendisine de ananesinden miras olarak kalmış,
halen sandıkta hatıra olarak saklamaktadır (Tekiş, 2021). Bohçaların süsleme programında
konu olarak bitkisel motifler seçilmiştir. Bohçaların süsleme programında yer alan bitki
motifleri antinatüralist bir tutumla doğaya yaklaşımlar ve doğadaki güzellikler sanatçının kendi
yorumlarıyla yansıtılmıştır (Barışta, 2001, s. 9).
Örnek 1 (Fotoğraf 2): 94x96 cm boyutlarındadır. Yavru ağzı kare formda hazırlanan
bohçanın yüzeyi işlemelidir. Bir köşesine köşebent şeklinde çiçek buketi yerleştirilmiştir.
Buket simetrik bir şekilde yanlara doğru sarkan stilize edilmiş çiçek ve dilimli yapraklar ile
motif oluşturulmuştur. Simetrik olarak düzenlenen açmış bir yıldız çiçeği ve yanlara doğru
ahenkli bir şekilde dağılan dal ve yapraklarla zenginleştirilmiş kasımpatı çiçeği görülmektedir.
Bohçanın dört kenarı su dalgası şeklinde çizgisel bir kompozisyon düzeniyle zikzak şekilde
kenar suyu yerleştirilmiştir. Kenar suyu içerisine bohçanın merkez yönünde iç kısımlarına dal
ve yapraktan oluşan küçük menekşe çiçeği yerleştirilmiştir. Bohça astarlanmamıştır. İşlemede
sarı, kırmızı, mavi, yeşil, mor ve sarı renkli çamaşır ipeği ile renklendirilmiştir.

Fotoğraf 2: Gülhan Tekiş’e ait bohça ve detayı

Örnek 2 (Fotoraf 3): 92x92 cm boyutlarındadır. Kiremit renkli kare formda hazırlanan
bohçanın yüzeyi işlemelidir. Bohçayı çevreleyen kenar bordüründe birbirine bağlantılı eğimli
su dalgası şeklinde çizgisel bir kompozisyon düzeniyle oluşturulmuştur. bu kıvrımlar iki
kademeli olarak işlenmiş ve sarmal düzende tekrar eden kıvrımların içine “U” şeklinde
kıvrımlarla çizgisel bir kompoziyon düzeniyle bordür tamamlanmıştır. Bu bordürün iç kısmına
yerleştirilen köşelerde susam çiçeği yanlara doğru uzanmış yaprak ve tomurcukları ile ortalarda
karşılıklı dört kenarına dal ve yapraklardan oluşan papatya çiçeği yerleştirilmiştir. Susam
çiçeği bohçanın merkezinde yatay olarak ve dört küşesine de merkez eksenli simetrik olarak
yerleştirlmiştir. Yine dört kenarına yerleştirilen yıldız motifi yatay-dikey merkez eksenli
simetri biçiminde yerleştirilmiştir. Bohçanın dört kenarına su dalgası şeklinde çizgisel bir
kompozisyon düzeniyle kenar suyu oluşturulmuştur. Bu kenar suyun iç kısımlarına merkeze
doğru eğimli küçük susam çiçekleri yerleştirilmiştir. Bohça astarlanmamıştır, dört kenarı 0,5
cm. kalınlığında elde makine dikişi ile kenar temizliği yapılmıştır. İşlemede sarı, beyaz, mavi,
mor renkli çamaşır ipeği kullanılmıştır.
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Fotoğraf 3: Gülhan Tekiş’e ait bohça ve detayı.

Örnek 3 (Fotoğraf 4): 92x94 cm boyutlarındadır. Mor renkli kare formda hazırlanan bohçanın
yüzeyi işlemelidir. Bohçanın dört tarafını çevreleyen bordür birbirine bağlantılı eğimli su
dalgası şeklinde çizgisel bir kompozisyon düzeniyle oluşmuştur. Bu kıvrımlar iki kademeli
olarak işlenmiş ve sarmal düzende tekrar eden kıvrımların içine “U” şeklinde kıvrımlarla
çizgisel bir kompoziyon düzeniyle bordür tamamlanmıştır. Bu bordürün iç kısmına yerleştirilen
köşelerde stilize gül motifleri yanlara doğru uzanmış yaprak ve tomurcukları ile ortalarda
karşılıklı dört kenarına dal ve yapraklardan oluşan papatya çiçeği yerleştirilmiştir. Stilize gül
motifi bohçanın merkezinde yatay olarak ve dört küşesine de merkez eksenli simetrik olarak
yerleştirilmiştir. Yine dört kenarına yerleştirilen papatya motifi yatay-dikey merkez eksenli
simetri biçiminde yerleştirilmiştir. Bohçanın dört kenarına su dalgası şeklinde çizgisel bir
kompozisyon düzeniyle kenar suyu oluşturulmuştur. Bu kenar suyun iç kısımlarına merkeze
doğru eğimli küçük helezonik kıvrımlardan oluşan küçük stize çiçekler yerleştirilmiştir. Bohça
astarlanmamıştır, dört kenarı 0,5 cm. kalınlığında katlanarak elde makine dikişi ile kenar
temizliği yapılmıştır. İşlemede sarı, beyaz, mavi, pembe renkli çamaşır ipeği kullanılmıştır.

Fotoğraf 4: Gülhan Tekiş’e ait bohça ve detayı

Örnek 4 (Fotoğraf 5) : 92x94 cm. boyutlarındadır. Gri renkli kare formda hazırlanan bohçanın
yüzeyi işlemelidir. İki dikdörtgen parçanın uzun kenarlarının birleşmesiyle kare formda bohça
oluşmuştur. İki parçadan oluşan bohça tek arçası üzerinde “S” kıvrımı içerisine hiristo teyeli
(çapraz iğne) görünümü verilerek zincir iğnesi tekniği ile işlenmiştir. “S” kıvrımın uç kısımları
ise balıksırtı tekniği ile sonlandırılmıştır. “S” kıvrımı boşluklarına üç adet çiçek buketi
yerleştirilmiştir. Çiçek buketi kasımpatı, mine, tomurcuklar ve yapraklardan oluşmaktadır.
Dört tarafını çevreleyen bordür birbirine bağlantılı eğimli su dalgası şeklinde çizgisel bir
kompozisyon düzeniyle oluşmuştur. Zikzak şeklinde kenar suyun iç kısımlarına merkeze doğru
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eğimli küçük stilize dal, yaprak ve çiçekler yerleştirilmiştir. iki parçadan oluşan bohçanın arka
yüzü bütün olarsak pembe renkte keten kumaş ile astarlanmış, kenarlarına yüzünden 0,5 cm.
kalınlığında makine dikişi ile kenar temizliği yapılmıştır. İşlemede sarı, beyaz, pembe, yeşil
renkli çamaşır ipeği kullanılmıştır. Eser sahibi Gülhan Tekiş’in annesi tarafından daha sonradan
bohça haline getirilen bu örtünün dikdörtgen olan tek parçası şark odalarında evin köşelerini
süslemek için ve gelinlerin çeyizlerinde bulunan “süs yastığı” olarak yapıldığı dikkat
çekmektedir (Tekiş, 2021). Bu farklı tür seçimlerde çeyiz olayının önemsendiğini ve bu işleme
türlerinin de kullanıldığını ortaya koymaktadır.

Fotoğraf 5: Gülhan Tekiş’e ait bohça ve detayı

3. SONUÇ
Kasnak işi-Suzeni-Zincir işi tekniği ile işlemeli bohçalar; sosyal, kültürel, ekonomik
ve coğrafi koşullara bağlı olarak zaman şeridi içinde kullanım özellikleri azalsa da evlenme ve
düğün geleneklerinin sürdürülmesinde halen bir araç konumundadır. İnançlar, adetler,
gelenekler, görenekler ve moda gibi kaynaklardan sürekli beslenmişlerdir. Günümüzde
Konya’da bohça kültüründe hemen hemen tüm çeyizlerin olmazsa olmazları arasında olan
bohçalar, görsel zenginlikleri bakımından da önemli olma özelliklerini korumaktadırlar.
Yaratıcı düşünce gücü ile ince zekâsını birleştiren Konya kadınının sanat faaliyetlerini
geliştirdiğine somut örnek teşkil etmektedirler. Konya da evlenme adetlerinde gelin bohçası
(damadın annesi tarafından düğünde geline alınan hediyelerin sunulduğu bohçadır, elbise, iç
çamaşırı, terlik v.b.), damat bohçası, gelinin annesi tarafından düğünde damada alınan
hediyelerin sunulduğu bohçadır (traş takımı, iç çamaşırı, gömlek v.b.). Kaynana bohçası ise
düğünde en önemli bohçadır. Gelin ve damat annelerine özel hazırlanan hediyelerin sunulduğu
bohçalardır. Özellikle kız tarafı kaynanaya hazırladığı bohçada, işlemeli yatak takımı, seccade
takımı, eşarp, filize ve kıllı kurt oyalı yemenileri bulundurmalıdır
Konya ilinde yöre insanı günlük yaşantısında geleneksel yaşamın izlerini halen
yaşatmaktadır. Konya’da çeyiz kültüründe bu izlerin yansımaları net bir biçimde
görülmektedir. Önceki nesillerden yeni kuşaklara aktarılan işlemeler bu durumun bir
göstergesidir.
Sonuç olarak; örf, adet, gelenek, göreneklerimizle devam eden bohçalar adetlerle
yayılarak güncelliğini korurken, endüstriyel kalkınma ve kültürel değişmeye paralel olarak
günümüz teknolojisi ile çanta görevini almaya başlamıştır. Bu nedenle işlemeli bohçalar bir
yandan el sanatları içinde yer alırken diğer yandan da valiz, çanta, bavul olarak teknolojinin
ilerlemesi ile yeni bir özellik kazandığı görülmektedir. Konya kültüründe önemli bir yere sahip
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olan el sanatlarımız arasında bohçalar artık günümüzde valiz, çanta, bavul görevini de
görmektedir.
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Konya İli’nde Bulunan İşlemeli Peşkirler Embroıdered Peşkırs In Konya
Provınce
Şerife DOĞAN *

1. Giriş
İnsanoğlu çevresinde gördüğü güzelliklere kendi yorumununu katarak yaşantısına
aktarması, hayatının her alanına yaymasıyla süsleme sanatını ortaya çıkarmıştır Türk
boylarının Anadolu'ya gelmeden önce Asya’da yaşadıkları yörelerde yaptıkları ve çevrelerinde
bulunan kültürlerde gelişen işlemeler Anadolu Türk sanatının tarihsel bir uzantısı olmuştur.
Köklü bir geçmiş uzantısı olan anadolu ve çevresi Türk işlemeciliği akan zaman içinde
bulunduğu yerin coğrafi, sosyal ve ekonomik şartlar ve beslendiği kaynaklara göre değişiklik
göstermektedir.
Türk işlemelerinin ilk örneklerine ise, Orta Asya Türklerinde rastlanır. Tarihsel belgelere
göre Türklerde ve diğer milletlerde işleme sanatı çok eski zamanlara dayanır (Örcün H., 1995,
s. 3-5).
Selçuklular döneminde işleme sanatının gün ışığına çıkmamasına rağmen 1072 yılında
yayınlanan bütün Türk boylarının kullandığı kelimelerden oluşan “Divan-ı Lügat-it Türk” Bu
konuda kapsamlı bilgiler içermektedir. Selçuklular döneminde yazılmış olan «Varka ile Gülşah
mesnevisi» minyatürlerde işlemeli çadırını gösteren detaylar dikkat çekmektedir. Bugün
Fransa’da Lyon müzesinde teşhir edilen kumaş parçası üzerinde altın işleme yazı sultan
Alaaddin Keykubat’a aittir.
Marco Polo, ibni batuta gibi gezginlerin anılarında da Anadolu’daki yaşayış biçimi,
kültür düzeyi, örf ve adetler ile ilgili bilgiler verilmekte ve işlemenin varlığına
değinmektedirler. Osmanlı dönemine gelince ise, Türk işlemelerinin elde kalan en eski
örnekleri 16. yüzyıldan kalanlardır. Osmanlı imparatorluğunun son yüzyılında gerek ustalarca
yapılmış ve beğeni kazanarak parçalarla gerekse işleme alanında da akademik eğitim verilen
«Harem-i hümayun’da yaşayan cariyelerin, kadınların hatta sultanların işlediği parçalarla Türk
işleme sanatına tarihine yeni sayfalar eklemektedir (Örcün H., 1995, s. 21).
İşleme tanımlayacak olursak, ipek, yün, pamuk, keten, metal vb. iplikler kullanılarak
çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri aracılığıyla, keçe, deri, dokuma vb. üzerine yapılan
bezemelere « İşleme» denir (Örcün H., 1995, s. 1). Her cins kumaş ve deri üzerine elde veya
makinede iğne ve tığ gibi araçlarla, kasnak, gergef ve kağıt vasıtasıyla gerilen zemin üzerine
iplik kullanılarak çeşitli tekniklerin sayılarak ve sayılmadan düz veya kabarık bir şekilde
uygulanması sonucu el emeği göz nuru ile oluşturulan süslemelerdir.
Türk el işlemeleri teknik bakımından bir yüzlü veya iki yüzlü olmak üzere iki gruba
ayrılır. Bir yüzlü olanlar her iki yüzü de ayrı olarak meydana getirilir. İki yüzlü olanlar ise her
iki yüzüde aynı olarak meydana getirilir (Akbil, 1970, s. 25).
Türk işlemelerinde teknikler dokumanın atkı ve çözgü iplikleri üzerinde oluşan iğnelerin
uygulama biçimlerine göre beş grupta toplanmaktadır.

* Araştırma Görevlisi Şerife Doğan, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, El Sanatları Bölümü,
serifedogan73@gmail.com
*
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-Dokumanın iplikleri üzerinden yürütülen iğneler, balıksırtı,
muşabbak, pesent, susma

civankaşı,

hesap işi,

- Dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler, aplike, kordon tutturma, dival işi
- Dokumanın iplikleri çekilerek yapılan iğneler, ciğerdeldi ajuru
- Dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler, kesme ajurlar
- Dokumanın veya dokumaların iplikleri bağlanarak yapılan iğneler (Barışta, 1997, s. 1)
dir.
Anadolu ve çevresinde gelişen türk işlemeleri köklü bir geçmişin ürünüdür. Anadolu’da
işleme sanatının en güzel örneklerinin görüldüğü ürünlerden biri de peşkirlerdir. Önceleri havlu
yerine kullanılan peşkirler, günümüzde antik değere sahip olup, vitrinlerde dekoratif bir unsur
olarak göze çarpmaktadır.
Peşkir kelimesi Farsça’dan girmiş olup, piş-ön ve gir-tutulan anlamlarında iki kelimenin
birleşmesi ile oluşmuş, öne tutulan anlamında bir kelimedir (Anonim 1970: 993).
İlk olarak peşkir kelimesine Anadolu Selçuklu dönemi kaynaklarında rastlanmaktadır.
Büyük Türkçe Sözlük’te peşkir, genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş, havlu; yemek
yerken kullanılan, el kurulanan, büyük mendil biçiminde pamuk ve keten bez ve peçete olarak
adlandırılmaktadır (Eren, 1998, s. 1796).
Peşkir, Derleme Sözlüğü’nde; kalın ketenden yapılan kadın önlüğü olarak
tanımlanmaktadır (Vardarlı, 1993, s. 3455).
Peşkir, elleri, yüzü yıkadıktan sonra kurulanmak için kullanılan dikdörtgen formunda
hazırlanmış örtülerdir. İki dar ucu işlemelerle bezenen peşkirlerin dize örtülerek kullanıldığı, “
sumak peşkir” adı verilen yer sofrasının çevresini kuşatacak büyüklükte hazırlanan türleri de
bulunmaktadır. aynı zamanda peçete gibi dize örtülerek kullanıldığı bilinen sumak peşkirleri
yer sofrasında oturanların hepsinin dizlerine örtülerek kullanılırdı (Barışta, 1999, s. 222).17.
yy. da kullanım alanı abdest almak olan peşkirler sofrayı tamamalayıcı bir ünite olarak da
yaygınlaşmıştır (Örcün H., 1995, s. 37).
Yağlı elleri ve dudakları silmeye yarayan el bezi, bordür halinde kenarları süsleyen
dikdörtgen yağlık ve peşkirlerde motifler iki uca işlenmektedir (Fenercioğlu, 1973, s. 30).
Sofralarda herkesin önüne konulan el bezi, peçete, mendil olarak tanımlanan peşkir, yağlık ile
aynı anlamdadır.Yağlıklar, sofranın dışında, yalnızca erkekler tarafından kullanılan el, yüz,
burun silinmeyen,işlenen yağlık erkeğin kuşağının bir kıvrımına sokularak süs gibi taşınırdı
(Koçu, 1969, s. 238).
2. İŞLEMELİ PEŞKİRLERDEN ÖRNEKLER
Peşkirlerde kullanılan kumaşların kumaş dokuma tekniğinin bezayağı olduğu tespit
edilmiştir (Şekil 1). Dokuma örgülerinin temelini oluşturan ve yoğun olarak kullanılan bezayağı
tekniğinin örgü raporu; 2 çözgü ve 2 atkı ipliğinden meydana gelmektedir. İplikler hem çözgü
yönünde, hem atkı yönünde bir üst, bir alt bağlantılı olmak üzere dokunmaktadır. Bezayağı
tekniğinde bağlantı miktarının fazla olması, hem dokumanın dayanıklı olmasını hem de işleme
tekniğinin rahat uygulanmasını sağlamaktadır. Peşkirlerin kumaşı düz olarak dokunmuştur.
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Şekil 1: Atkı ve çözgü iplikleri.

Konya/İçeri Çumra ilçesinde 1948 doğumlu Gülhan Tekiş’e ait peşkir 70 yıllık olup,
ananesinden kendisine miras olarak kalmıştır. Peşkirlerin dikdörtgen formunda olup, boyutları
eni 45 ile 55 cm. arasında boyu ise, 88 ile 110 cm. arasında değişmektedir. Peşkirlerin kenar
temizleme tekniklerinde ise; 4 adet peşkirin iki uç kenarları kumaşın atkı iplikleri çekilerek
saçak bükme tekniği uygulanmıştır. Saçak boyutu 2,5 cm. ile 3 cm. arasında değişmektedir. 1
adet peşkirin ise, iki kısa kenarı 1 cm. katlanarak elde makine dikişi ile temizlenmiştir.
Peşkirlerde bitkisel süslemelerin ağırlıklı olduğu geometrik, nesneli ve mimari süsleme
kompozisyonu görülmektedir.

Fotoğraf 1: Gülhan Tekiş’e Ait Peşkir.

Örnek 1 (Fotoğraf 1): 45x96 cm. boyutlarında dikdörtgen formundadır. Peşkirde bitkisel
süslemelerin ağırlıklı olduğu ve nesneli süsleme kompozisyonu görülmektedir. Motifler,
dokumanın iplikleri üzerinden yürütülen iğne tekniklerinden verev pesent, balıksırtı, elde
gözeme, verev hesap iğnesi ve tel kırma tekniği ile işlenmiştir. Keten dokumadan olan peşkirin
kısa kenarları saçaklıdır. Desen kompozisyonunda; karşılıklı iki kısa kenar bordüründe sarı
metal iplik ve koton ipliklerle işlenmiş çarkıfelek motifi görülmektedir. Ortada iç içe gelecek
şekilde daire ve etrafına aynı yönde yerleştirilmiş dilimli yapraklarla çarkıfelek motifi
oluşturulmuştur.
Bağlantılı sıralamalarla yan yana üç adet yerleştirilen her çarkıfelek motifinin alt
kısımlarına hesap işi iğnesi ile kenar suyu olarak su yolu (zikzak) motifi ile süslemesi
tamamlanmıştır. Motiflerin aralarına ve kenarlarına aralıklı üçer adet “x” şeklinde sarı metal
yassı tel ile tel kırma tekniği işlenerek motifin süslemesi tamamlanmıştır. Bezayağı tekniği ile
dokunan peşkirin, işlemelerinde kullanılan renkler ise; beyaz, açık ve koyu kahverengi, mavi,
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sarı, yeşildir. İki uzun kenarı kendi dokuması ile bırakılmış, iki kısa kenarı saçak bükülerek
temizlenmiştir.
Çarkıfelek motifi yalnızca süs ögesi olmadıkları ölüm-doğum ikileminin evrensel
döngüsünü sembolize eden ezoterik anlamlarıyla önem kazanmıştır. Yaşamın devamlılığı
hayatın zorlukları, dünyanın adeta bir çark gibi sürekli dönüşünü ve insan neslinin devamını
anlatır (Daş, 2018, s. 200).
Suyolu motifi insanlık tarihinde suyun önemini ve bereketini sembolize etmektedir.
Suyolu yeniden doğuşun, yaşamın sürekliliğinin, yenilenmenin, erdemin temsilidir. Anadolu
kültüründe su yaşamın kendisi demektir (Erbek, 2002, s. 25-27)

Fotoğraf 2: Gülhan Tekiş’e Ait Peşkir.

Örnek 2 (Fotoğraf 2): 50x90 cm. boyutlarında dikdörtgen formundadır. Peşkirde bitkisel
süslemelerin ağırlıklı olduğu nesneli ve mimari süsleme kompozisyonu görülmektedir.
Motifler, dokumanın iplikleri üzerinden yürütülen iğne tekniklerinden verev pesent, balıksırtı,
verev sarma iğnesi ile işlenmiştir. Keten dokumadan olan peşkirin desen kompozisyonunda;
peşkirin dört tarafına sarı metal iplik ve koton ipliklerle işlenmiş ev, tüfek ve hayat ağacı
motifleri yerleştirilmiştir. Ortada ev motifi baklava şeklinde pencereler yan yana dizilmiştir.
Evin altında helezonik kıvrımlardan oluşan motif yer almaktadır. Evin iki yanında ise, hayat
ağaçları yerleştirilmiştir.
Bağlantılı sıralamalarla yan yana yerleştirilmiş motiflerin, kenar suyu olarak tüfek motifi
ile süslemesi tamamlanmıştır. Bezayağı tekniği ile dokunan peşkirin, işlemelerinde kullanılan
renkler ise, açık mavi, koyu mavi, sarı ve yeşildir. iki kısa kenarı 1 cm. katlanarak çırpma dikişi
ile temizlenmiştir.
Hayat ağacı, kökleri göğe uzanan, dalları tüm yeryüzünü saran, her şeyi aydınlatan
güneştir. Bazen evren, baş aşağı çevrilmiş bir ağaç olarak tasavvur edilir. Binlerce yıl boyunca
her türlü büyüsel uygulamaya konu olan hayat ağacı, doğurganlıkla ilgili bir sembol olmuştur.
Tarih öncesi devirlerden itibaren doğurganlık ve üretkenliği sembolize etmiştir (Eliade, 2003,
s. 287).
Tüfek, zenginlik, güç, iktidar ve bedensel güçlülük, güzellik ile hep bağlantılı olarak
görülmektedir (Yılmaz, 2018, s. 615-626). Silahlanmış bir askeri birliğin gücünü simgelediği,
vatanını temsil ettiği ve onu koruyan orduyu simgelediği şeklinde bir yorum getirmek
mümkündür.
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Fotoğraf 3: Gülhan Tekiş’e Ait Peşkir.

Örnek 3 (Fotoğraf 3): 55x110 cm. boyutlarında dikdörtgen formundadır. Peşkirde,
bitkisel süslemelerin ağırlıklı olduğu süsleme kompozisyonu görülmektedir. Motifler
dokumanın iplikleri üzerinden yürütülen iğne tekniklerinden, verev pesent, şekline göre pesent,
muşabak, düz sarma, verev sarma ve gözeme iğnesi ile işlenmiştir. Yassı tel ile kare şeklinde
serpmeler yapılmıştır. Keten dokumadan olan peşkirin kısa kenarları saçaklıdır. Desen
kompozisyonunda; karşılıklı iki kısa kenar bordüründe sarı metal iplik ve koton ipliklerle
işlenmiş yıldız çiçeği motifi ortasında birbirine zıt bakan büyük yaprakların arasında lale motifi
yerleştirilmiştir.
Bağlantılı sıralamalarla yan yana yerleştirilmiş yıldız çiçeği motifin altında kenar suyu
olarak su yolu motifi ile süslemesi tamamlanmıştır. Bezayağı tekniği ile dokunan peşkirin,
işlemelerinde kullanılan renkler ise, açık mavi, koyu mavi, açık pembe, koyu pembe ve yeşildir.
İki uzun kenarı kendi dokuması ile bırakılmış, iki kısa kenarı saçak bükülerek temizlenmiştir.
İslam Tasavvufu'nda, Allah'ın ve kederli kalbin simgesi olan “lâle”,aynı zamanda Allah'ın
yolundan ayrılmayan ve tüm sıkıntılara karşı imanla direnen inananları temsil eder. Anadolu'da,
lâleyi şiirlerinde ilk kez Mevlâna Celaleddin Rumi'nin kullandığı kabul edilir (Eker, 2016, s.
25).
Yıldız motifi, Anadolu dokumalarında yıldız genellikle mutluluk ve bereketi simgeleyen
motif olarak bilinmektedir (Erbek, 2002, s. 112).

Fotoğraf 4: Gülhan Tekiş’e Ait Peşkir.

Örnek 4 (Fotoğraf 4): 46x88 cm boyutlarında dikdörtgen formundadır. Peşkirde, bitkisel
süslemelerin ağırlıklı olduğu süsleme kompozisyonu görülmektedir. Motifler dokumanın
iplikleri üzerinden yürütülen iğne tekniklerinden, verev pesent, şekline göre pesent, balık sırtı,
düz sarma iğnesi ile işlenmiştir. Yassı tel ile kare şeklinde sermeler yapılmıştır. Desen
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kompozisyonunda; karşılıklı iki kısa kenar bordüründe sarı metal iplik ve koton ipliklerle
işlenmiş ay motifi, kıvrımlı yaprak ve yaprak motifi yerleştirilmiştir.
Bağlantılı sıralamalarla yan yana yerleştirilmiş ay şeklinde çiçek motifin altında kenar
suyu olarak su yolu motifi ile süslemesi tamamlanmıştır. Bezayağı tekniği ile dokunan peşkirin,
işlemelerinde kullanılan renkler ise, mavi, pembe, turuncu, gül kurusu, sarı ve yeşildir. İki uzun
kenarı kendi dokuması ile bırakılmış, iki kısa kenarı saçak bükülerek temizlenmiştir.
Ayın doğup batması eski Türklerde ölüp dirilme olarak algılanmıştır. Ay bazen tapınma
kültü ve mitolojisi, bazende bir müjde ve yardım sembolü olarak ortaya çıkmıştır (Gök, 2005,
s. 286).

Fotoğraf 5: Gülhan Tekiş’e Ait Peşkir.

Örnek 5 (Fotoğraf 5): 46x101 cm boyutlarındaki peşkir, geometrik süslemelerin ağırlıklı
olduğu süsleme kompozisyonu görülmektedir. Motifler dokumanın iplikleri üzerinden
yürütülen iğne tekniklerinden, verev pesent, düz sarma, gözeme tekniği ve balıksırtı tekniği ile
işlenmiştir. Desen kompozisyonunda; karşılıklı iki kısa kenar bordüründe sarı metal iplik ve
koton ipliklerle işlenmiş daire şeklinde motifi, kıvrımlı dal ve yaprak motifi yerleştirilmiştir
Bağlantılı sıralamalarla yan yana yerleştirilmiş daire şeklinde çiçek motifin altında kenar
suyu olarak su yolu motifi ile süslemesi tamamlanmıştır. Bezayağı tekniği ile dokunan peşkirin,
işlemelerinde kullanılan renkler ise, mavi, pembe, turuncu, sarı ve yeşildir. İki uzun kenarı
kendi dokuması ile bırakılmış, iki kısa kenarı saçak bükülerek temizlenmiştir.
3. SONUÇ
Geleneksel Türk işlemelerinin içinde önemli bir yere sahip olan peşkirler,
işlevselliklerinin yanında, üzerine çeşitli iğne teknikleriyle yapılan bezemeleri ile de birer sanat
eseri konumundadırlar. Asırlarca süren saray-çarşı ve ev arasındaki alış-verişler sonucu,
Anadolu'da da benzerlik ve farklılıklarla uygulanmaya devam etmiştir. Bugün, müzelerde,
antikacılarda, sandıklarda ve özel koleksiyonlarda karşımıza çıkan peşkirlerin, Türk kültür
varlıkları içindeki yeri ve önemi kavranmalı, gereken ilgi ve değer verilmeli ve korunmalıdır.
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Uluslararası Bir Dil Olarak İngilizcenin Öğretimi Sürecinde Kültür ve
Kültürel Öğelerin Kullanımı
Süleyman GÜN*
1. İngilizce dilinin kökeni ve değişimi

Günümüzdeki haliyle kullanmakta olduğumuz modern İngilizce dilinin ilk olarak M.S. 5.
yüzyılda İngiltere'de bir batı Cermen dili olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. O dönemde
İngiltere’de yerli bir halk olan Keltler yaşamaktaydı ve kendilerine ait olan Kelt dilini
konuşmaktaydılar. Kavimler göçünün etkisiyle şu andaki kuzeybatı Almanya, güney
Danimarka ve Hollanda'dan gelen Anglolar, Saksonlar ve Jütler isimli kavimler Kuzey
Denizi’ni aşarak Britanya’ya ulaşmış ve yerli halk olan Keltleri şu anda Galler, İskoçya ve
İrlanda olarak isimlendirilen daha batı ve kuzeydeki topraklara sürmüşlerdir. Anglolar halkı
Englaland’dan gelmişlerdir ve dillerini “Englisc” olarak isimlendirmiştir. Bu kelimeler
değişime uğrayarak şu anki yer ismi olan “İngiltere” ve dil ismi olan “İngilizce” kelimeleri
türetilmiştir (Oppenheimer, 2006).

Görsel 1: Kuzey Denizini aşarak Britanya’ya ulaşan Anglolar, Saksonlar ve Jütler isimli kavimler
https://www.tech-worm.com/anglosaksonlar-kimlerdir/

İngilizce dilinin tarihsel gelişimi daha sistematik bir yaklaşımla incelendiğinde ilgili
tarihsel değişim ve gelişim sürecinin üç ana bölümde ele alındığı görülmektedir. Bu bölümler
‘Eski İngilizce’, ‘Orta İngilizce’ ve ‘Modern İngilizce’ olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bunlardan birincisi İngilizce dilinin M.S. 5. yüzyılda ortaya çıkmasıyla başlayan 450 yılı
itibariyle başlayan ve 1100 yılına kadar devam eden 650 yıllık bir sürece kapsayan Eski
İngilizce dönemidir. Eski İngilizce günümüzdeki İngilizceden ses ve şekil olarak çok farklıydı.
Bu nedenle günümüzde anadili İngilizce olan insanlar bile Eski İngilizce metinleri anlamakta
çok büyük zorluk çekmektedirler. Eski İngilizce her ne kadar farklı bir yapıya sahip olsa da
günümüz İngilizcesindeki kelimelerin yaklaşık yarısının Eski İngilizce kökenli olduğu
düşünülmektedir. Bu kelimelere örnek olarak ‘olmak’ anlamına gelen ‘be’, ‘su’ anlamına gelen
‘water’ ve ‘güçlü’ anlamına gelen ‘strong’ kelimeleri verilebilir. Yine Eski İngilizce dönemine
ait en ünlü eserlerden birisi de Beowulf manzum destanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaklaşık
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olarak 1100 yıllarına kadar aktif olarak kullanılan Eski İngilizce tarihsel gelişmeler sonucunda
etkinliğini kaybetmiş ve yerini Orta İngilizceye bırakmıştır.

Görsel 2: Eski İngilizcede yazılan Beowulf manzum destanın ilk sayfası
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=cotton_ms_vitellius_a_xv_f132r

İngiltere’nin 1066 yılında Normandiya Dükü William the Conqueror tarafından işgal
edilmesi İngilizcenin tarihsel gelişimi içinde yeni bir sürecin başlamasına neden olmuştur
(Insley, 2018). Günümüzde Fransa’nın bir bölümü olarak yer olan Normandiya halkına ait dil
Fransızcaya benzer bir dildi ve Eski İngilizce üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Bu nedenle
1100-1500 yılları arasındaki dönem Orta İngilizce olarak isimlendirilmektedir. Bu dönemde ilk
olarak toplumdaki yönetim ve ticaret işleriyle uğraşan üst kesim Normandiya dilini kullanırken
alt kesim ise İngilizce konuşmaya devam etmiştir ve iki dilli bir toplum yapısı ortaya çıkmıştır.
İlerleyen yıllarda özellikle de 14. yüzyılda İngilizce Britanya’da tekrar egemen dil haline
gelmiştir. Fakat bu süreçte de özellikle devlet yönetimi, din, hukuk sistemi, askeri konular,
moda ve yemek alanlarıyla ilgili yaklaşık 10.000 Normadiya dili (Fransızca) kökenli kelimenin
İngilizceye girdiği belirtilmektedir (Baugh ve Cable, 1993). Orta İngilizce döneminin en ünlü
yazarı ‘Canterbury Hikayerleri’ isimli eseriyle bilinen Geoffrey Chaucer olarak görülmektedir.
Her ne kadar İngilizcenin yapısı günümüz İngilizcesine yaklaşsa da hala anadili İngilizce olan
bir kişinin Orta İngilizcede üretilmiş eserleri anlaması çok zordur.
Orta İngilizcenin son dönemlerinde ve Modern İngilizcenin ilk dönemlerinde İngilizcenin
özellikle telaffuz yapısında büyük değişiklikler yaşanmış ve bu süreç 1500 yılından başlayarak
günümüze kadar devam etmekte olan Modern İngilizcenin doğuşuyla sonuçlanmıştır. Modern
İngilizce de kendi içerisinde 1500-1800 yılları arasını kapsayan Erken Modern İngilizce
Dönemi ve 1800 yılından günümüze kadar devam eden Geç Modern İngilizce Dönemi olarak
ikiye ayrılmaktadır. Modern İngilizcenin başlangıç döneminde Britanya’nın Dünyanın dört bir
yanından farklı topluluklarla iletişime geçmesi Britanya’ya kıtalararası bir statü kazandırmıştır.
Ayrıca 1800’lü yıllardan itibaren Sanayi Devriminin yaygın ve kapsamlı etkisiyle günlük
hayatta birçok köklü değişiklik insanların hayatına girmiştir. Bu değişimlerden birisi de
matbaanın icat edilmesidir. Matbaanın icadı ile birlikte çok sayıda fazla kitap ve basılı materyal
daha fazla insana erişilebilir hale gelmiştir. Bu süreçte İngilizce konuşulan ortak bir dil olmanın
yanında yazılı ortak bir dil olma fonksiyonu da kazanmıştır. Aynı zamanda İngilizce dil olarak
da bir standardizasyon sürecine girmiştir. Yazım, imla ve dilbilgisi yapılarında bir ortaklığa
gidilerek birçok yayınevinin Londra’da yer almasından dolayı da Londra diyalektiği standart
olarak kabul görmüştür. Bu süreçte dünyadaki ilk İngilizce sözlük olarak kabul gören “En Zor
İngilizce Sözcüklerin En Doğru Biçimde Yazılmasını ve Anlaşılmasını Öğreten Alfabetik Tablo”
isimli sözlük 1604 yılında Robert Cawdrey tarafından Londra’da yayımlanmıştır. Ayrıca Erken
Modern İngilizce Döneminin en önemli örneklerinden birisi de “Olmak ya da olmamak!”
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ifadesinin yer aldığı William Shakespeare tarafından kaleme alınan ‘Hamlet’ isimli edebiyat
eseridir.
Erken Modern İngilizce Döneminin akabinde özellikle Endüstri devrimi ve teknoloji
alanındaki gelişmelerin doğal bir sonucu olarak yeni kelimelere ihtiyaç duyulmuştur ve birçok
yeni kelime İngilizceye girmiştir. Bunun yanında İngiliz İmparatorluğunun dünya genelini
kapsayan yayılmacı politikası sonucunda İngilizce dili de bu sürecin doğal bir sonucu olarak
çok farklı diller ile etkileşime girmiştir. Bu etkileşimlerden de en çok etkilenen İngilizcenin
telaffuz yapısı ve kelime varlığı olmuştur. Bütün bu gelişmeler İngilizce diline önceki
yapılarından ve içeriğinden farklı özellikler kazandırmıştır. 1800’lü yıllardan başlayarak
günümüze kadar devam edegelen süreç ise Geç Modern İngilizce Dönemi olarak
betimlendirilmektedir. Britanya’da yaşayan insanların ortak bir dili olarak serüvenine
başlayana İngilizce dili, günümüzde artık anadili İngilizce olan ve daha büyük bir oranla da
anadili İngilizce olamayan milyonlarca kişi tarafından ortak bir iletişim dili (lingua franca)
haline gelmiştir. Eğitim, teknoloji, bilim, sanat, edebiyat, ticaret, iş dünyası, sanayi, eğlence
sektörü gibi alanlar başta olmak üzere neredeyse her sektör ve disiplin alanında İngilizce dili
ortak iletişim aracı olma gibi önemli bir misyonu yüklenmiş bulunmaktadır.
2. İngilizce Dilinin Günümüzdeki Durumu
İngilizce dili insanlığın tarihsel gelişimi göz önünde bulundurulduğu zaman oldukça kısa
denilebilecek bir süreçte büyük bir hızla dünya genelinde bir yayılım göstermiştir. Bu yayılımın
hızını ve önemini göstermek için günümüzde artık İngilizce’yi anadil olarak öğrenen insan
popülasyonunun anadili olmadan öğrenen insan popülasyonunun çok gerilerinde kalması
verilebilir. İngilizcenin kullanım amacına göre farklı isimlendirmeler yapılmıştır ve bunların en
yaygın olanları şunlardır; Bir Lingua Franca olarak İngilizce (ELF), Dünya İngilizceleri (WE),
Kültürlerarası Dil olarak İngilizce (EIcL) ve Uluslararası Dil olarak İngilizce (EIL) (House,
1999). Dünya genelinde İngilizcenin yayılışı sistematik bir yaklaşımla dilbilimci Braj Kachru
(1985) tarafından incelenmiştir. Kachru "Standartlar, Kodifikasyon ve Toplumsal Gerçekçilik:
Dış Çemberdeki İngiliz Dili" isimli eserinde Dünya genelinde İngilizceyi kullanan kişilerin dili
öğrenme ve kullanma farklılıklarına göre iç içe geçmiş üç çember ile modelini
görselleştirmiştir. En içeride yer alan çember İngilizcenin anadil olarak öğrenildiği ya da baskın
dil olarak kullanıldığı ülkeleri temsil etmektedir. Bu ülkelerde İngilizce konuşan toplam nüfus
320-380 milyon olarak tahmin edilmektedir ve bu ülkeler Avustralya, İngiltere, Kanada,
İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri’ni kapsamaktadır. Dış çember anadili
İngilizceden farklı bir dil olan ancak İngilizcenin de resmi ikinci dil konumunda olduğu postkolonyal ülkeleri kapsamaktadır. Dış çember ülkelerinde İngilizcenin ulusal bir dil olmasına
rağmen iç çember ülkelerindeki İngilizceden kullanım amacı bakımından farklılık göstermesi
bu çemberin ikinci bir grubu temsil etmesine neden olmuştur. Dış çember Hindistan, Nijerya,
Pakistan, Filipinler, Singapur, Güney Afrika ve 50'den fazla başka ülkeyi içine almaktadır ve
yaklaşık 300-500 milyon arasında İngilizce konuşan popülasyona karşılık gelmektedir. Üçüncü
ve en dışta yer alan çember ise genişleyen çember olarak isimlendirilmektedir. Genişleyen
çemberde yer alan ülkelerde İngilizce resmi bir dil olarak görülmemektedir ve bu ülkeler kendi
resmi anadillerine sahiptirler. Ancak bu ülkelerde İngilizce özel bir statüye sahip bir yabancı
dil olarak kabul görmektedir ve bu ülkelerin insanları İngilizceyi anadili kendi anadillerinden
farklı olan insanlarla iletişime geçmek için kullanmaktadırlar. Genişleyen çemberde yer alan
ülkelerde İngilizce dili bir yabancı dil olarak resmi eğitim sistemi içerisinde öğretilmektedir.
Genişleyen çember Çin, Türkiye, Rusya, Danimarka, Endonezya, İran, Japonya, Kore ve İsveç
gibi ülkeleri kapsamaktadır ve yaklaşık 500 milyon ile 1 milyar arasında İngilizce konuşan bir
popülasyona karşılık gelmektedir (Kachru, 1992).
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Görsel 3: Kachru tarafından geliştirilen İngilizce dilinin üç çemberi
Kachru, 1985: 12

Bu noktada dikkat çeken bir nokta ise dış çemberde yer alan ülkelerinin İngilizce konuşan
toplam nüfusunun iç çemberde yer alan ülkelerinin İngilizce konuşan toplam nüfusunun
üzerinde ve genişleyen çemberde yer alan ülkelerinin toplam nüfusunun iç çember ve dış
çemberde yer alan ülkelerin İngilizce konuşan toplam nüfusunun üzerinde olmasıdır. Bu
durumun da doğal bir sonucu olarak İngilizce’nin aidiyetinin anadili İngilizce olan ülkelerin
hegemonyasından çıkarak İngilizcenin o dili kullanan bütün bireylere ait bir dil olma
gerçekliğini ortaya çıkartmıştır (Jenkins, 2006; Seidlhofer, 2011; Pennycook, 1994).
Günümüzde İngilizce iletişimsel amaçlarla günlük hayatın içerisinde yer almaktadır ve her
geçen gün daha fazla sayıda kişi tarafından aktif bir şekilde kullanılan yaşayan ve gelişen bir
dil haline gelmiştir. Uluslararası ve kültürlerarası iletişimin sağlanması için kullanılan bir araç
olma fonksiyona bürünmüştür. İngilizce dil yeterliliği bir toplumsal statü ve kimlik olarak da
algılanmaya başlanmıştır. İngilizcenin uluslararası ve kültürlerarası bir iletişim dili olarak
öğretilmesi sürecinde kültür ve kültürel ögelerin kullanılması önemli bir yere sahip olmuş ve
farklı şekillerde dil öğretim süreçlerine ve müfredatlarına dahil edilmiştir.
3. Kültür ve kültürün ögeleri
Kültür kelimesi etimolojik temelleri “toprağı kazarak işlemek” anlamındaki Latincedeki
“cultus” kelimesine dayanmaktadır ve bu kelime anlam genişlemesi yaşayarak zamanla
“değerini arttırmak” ya da “değerini yükseltmek” anlamında kullanılmaya başlanmıştır
(Risager, 2012; Sorrells, 2015). İngiliz antropolog Edward Burnett Tylor (1974: 1) ilk defa
kültürün bilimsel bir tanımlamasını yapmıştır; “Kültür bir bileşen olarak bilgi, inanç, sanat,
ahlaki değerler, kurallar, kanunlar ve bireylerin toplumun bir parçası olarak edinmiş oldukları
alışkanlıkların bütünüdür.” Kültürün önemi Hall (1976) tarafından “İnsan yaşamında kültür ile
etkileşimde olmayan ve kültüre bağlı olarak değişmeden kalan hiçbir şey yoktur” ifadesiyle
vurgulanmıştır. Diğer bir bakış açısıyla kültür, bireyleri bir gruptan ya da belirli bir kategoriden
ayırt etmeye, farklı kılmaya yarayan bir zihin programı olarak tanımlanmıştır (Hofstede,
2001:10). Kültürü betimlemek için birçok tanım yapılsa da bütün tanımların ortak özelliği
kültürün ve kültürel ögelerin bir toplumu ya da bir topluluğu diğer topluluklardan farklı kılan
özellikler bütünü olması ve o toplumun kimliği olmasıdır.
Kültürün temel özelliklerine bakıldığı zaman Damen’ın (1987) altı temel özellikten
bahsedildiği görülmektedir. Birinci özellik kültürün öğrenilerek değişmesidir ve kültür nesilden
nesile aktarıla gelen değerler bütünü olmasından dolayı yeni nesillere öğretilmesi
vurgulanmaktadır. İkinci özellik olarak kültür ve kültürel modellerin değişmesi
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gösterilmektedir ve burada da kültürün durağan olmayan bir yapıda sürekli değişmesinin altı
çizilmektedir. Üçüncü özellik kültürün insanların yaşamlarında evrensel bir faktör olmasıdır.
Dördüncü özellik kültürün karşılıklı etkileşimi oluşturabilmek için birbiri ile ilişkili olarak
oluşturulmuş olan planları, değer yargılarını ve inançları bir araya getiren kendine özgü bir olgu
olması durumudur. Beşinci özellik dil ve kültürün karşılıklı bir etkileşim içerisinde olması yani
dilin kültürü etkilemesinin yanında kültüründe dili etkilemesi gerçekliğidir. Altıncı ve son
özellik ise kültürün çevre tarafından ortaya konulan çok çeşitli uyarıcılar ile kültürü devam
ettirenler arasında bir filtre özelliği taşımasıdır (Yu, 2011).
Kültürün kapsamı ve özellikleri incelendiğinde dil ve kültür arasında oldukça güçlü ve
yakın bir ilişkinin varlığından bahsetmek gerekir. Bu güçlü ilişkiyi daha iyi anlatmak için Nault
(2006) dil ve kültürü bir bozuk paranın iki yüzü olarak betimlemektedir. Dil ve kültür arasında
böyle güçlü bir ilişki varken İngilizcenin uluslararası bir dil olarak öğretilmesi sürecinde kültür
ve kültürel ögeler büyük bir önem kazanmaktadır.
4. Dil öğretimde kültür ve kültürel ögelerin kullanımı
Dil öğretim sürecinde kültürün ve kültürel ögelerin önemli bir yeri vardır. Dil ve kültürün
birbirini karşılıklı etkileyen bir yapıya sahip olmasından dolayı dil öğretiminde kültürün dahil
edilecek olup olmaması eğer dahil edilecekse norm alınacak kültürün ne yolla belirlenecek
olması ve hangi yöntemle dil öğretim sürecine entegre edilecek olması dil araştırmacıları
tarafından tartışılmaktadır. Genel görüş dil öğretim sürecinde kültürün de dahil edilmesidir
ancak bunun ne oranda olacağı ve nasıl olacağı konusu dilin öğrenilme ve kullanılma ortamına
göre farklılık göstermektedir. Bir grup dilbilimci ve yabancı dil eğitimcisi dil öğretim sürecinde
kullanılan materyaller aracılığıyla kültürün ve kültürel ögelerin öğretilmesini tavsiye
etmektedirler (Çakır, 2011). Bir dili öğretirken o dilin kültürünün ayrı tutulmasının uygun bir
yaklaşım olmayacağı görüşünden hareketle dilsel ve kültürel öğelerin birlikte öğretilmesi
görüşü desteklenmiştir. Aksi halde kültürel ögelerin dil öğretim sürecine dahil edilmemesi
durumunda dil öğrenen bireylerin yabancı dili kullanmaları kendi öz-kültürlerine ait
çerçevelerinden gördükleri kavramları farklı olgularla anlatmak demektir (Brooks, 1986). Aynı
zamanda yabancı dil öğrenme sürecinin dil öğrenen bireylerin kendi dillerindeki ve
kültürlerindeki kavramların karşılığını hedef dilde bulup kullanmak değil bunun daha da
ilerisinde kültürler arasında farklılıkların olduğu ve her kültürün çeşitli topluluklara ait farklı
kültürlerin olduğu bilincine varmak olmalıdır (Özil, 1991). Dil öğrenme süreci o dili konuşan
insanların günlük yaşam tarzını, düşünce yapısını ve dünya görüşünü yani kısaca o dilin
kültürünü öğrenme sürecini de içerisine almaktadır. Ancak burada karşılaşılan sorun Kachru
tarafından geliştirilen İngilizcenin dünya genelinde kullanımın üç başlık altında
sınıflandırılmasını içeren modelden yola çıkılarak İngilizcenin anadil, ikinci dil ve yabancı dil
olarak birçok topluluk tarafından kullanılması sonucundan İngilizce dilinin belirli bir topluma
ait bir dil olma fonksiyonunun ötesine geçilerek uluslararası bir iletişim dili haline gelinmesi
ve kültür öğretiminde hangi ülkeye ait kültürün norm alınacak olması belirsizliğidir. İlk olarak
İngilizcenin öğretilmesi sürecinde Birleşik Krallığın ve genel olarak da İngiliz kültürü temel
alınmıştır ve İngilizce öğretim materyallerinde İngiliz kültürüne yer verilmiştir. Bir İngilizce
kitabında kırmızı renkli telefon kulübeleri, iki katlı şehir içi otobüsler, siyah renkli taksiler,
köprü ve binalar gibi İngiltere’nin ikonlaşmış sembollerini görmek öncelikli ve normal olarak
kabul görmekteydi. Yabancı dil öğretimi sürecinde hedef dile ait konuşma metinleri, görseller,
ses kayıtları gibi işitsel materyaller ve gerçek nesneler aracılığıyla dil ve kültür öğretimi bir
arada götürülmekteydi. Ancak İngilizcenin uluslararası bir dil statüsü kazanması ile birlikte
İngilizce bir ülkenin değil o dili kullanan herkesin ortak bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bu
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nedenle İngilizce öğretim sürecinde bir ülkenin kültürünün öğretilmesi değil kültürlerarası
duyarlılık ve kültürlerarası iletişim becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir.
İngilizce öğrenim sürecinde bireyler kendilerine ait öz-kültürleri ile İngilizcenin
konuşulduğu farklı topluluklara ait hedef kültürleri tanıyarak bir kültürel farkındalık
oluşturmalıdır. Bu sayede İngilizce öğrenen bireyler kültürlerarası duyarlılık
kazanabilmelidirler. Kültürlerarası duyarlılık, kültürlerarası iletişim becerisinin bir parçası
olarak tanımlanmaktadır ve kültürlerarası iletişim becerisinin kazandırılmasına hizmet
etmektedir. Dil öğrenme sürecinde bireylerin başarılı ve etkili bir şekilde kültürel duyarlılık
becerisini kazanması için gerek duyulan etmenler Milton J. Bennett (1993) tarafından
Kültürlerarası Duyarlılık Gelişim Modeli (DMIS) ile bir araya getirilmiştir. Bennett,
kültürlerarası farklılığın bireyler üzerindeki etkilerini incelemiştir ve bireylerin farklı bir
kültürle karşılaştıklarında verebilecekleri tepkileri açıklamıştır. Bu süreci etnomerkezcilik
(etnosentrik) ve etnogörecilik (etnorelatif) başlıkları altında ikiye ayırmıştır. Etnomerkezci
bireyler kendi kültürlerini merkeze alarak diğer bütün kültürleri bu çerçeveden incelemeye
çalışırlar ve reddetme (denial), savunma (defense), küçümseme (minimanization) gibi alt
süreçleri ön plana almaktadırlar. Diğer bir taraftan, etnogöreceli bir bakış açısına sahip bireyler
kendi kültürlerini diğer kültürlerle bağdaştırma eğilimindedirler ve kabullenme (acceptance),
adapte olma (adaptation), bütünleşme (integration) gibi alt becerileri işe koşmaktadırlar.
Kültürlerarası iletişimsel yeterlilik becerisi “Kişinin kültürlerarası bilgi, beceri ve
tutumlarına dayalı olarak başka bir ülke ve kültürden insanlarla yabancı bir dilde etkili ve uygun
bir şekilde etkileşim kurma yeteneği” (Deardorff, 2009: 247) olarak tanımlanmıştır ve
İngilizcenin uluslararası bir dil statüsü kazandığı günümüzde dil öğretiminin temel bir amacı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürlerarası iletişimsel yeterlilik becerisi “tutum, bilgi,
yorumlama ve ilişkilendirme becerileri ve eleştirel-kültürel farkındalık” olmak üzere dört temel
bileşenden oluştuğu belirtilmiştir (Byram, 1997).
Sonuç olarak dil ve kültür ayrılmaz bir ilişki içerisinde olması gerekçesiyle İngilizce
öğretim süreçlerinde kültür ve kültürel ögelerin en uygun biçimde kullanılması gerekmektedir.
İngilizce dilinin öğretim sürecinde İngilizce öğrenmenin değişen amacıyla doğru orantılı olarak
kültür ve kültürel ögelerin öğretilmesi süreci de değişmiş ve daha kapsayıcı bir boyut
kazanmıştır. Norm kabul edilmiş bir ülkenin kültürünün doğrudan aktarımı yerine İngilizce
öğrenen bireylerin kendi kültürlerinin ve İngilizce konuşan diğer bireylerin kültürlerine yönelik
kültürel farkındalık oluşturulması, kültürel duyarlılık becerisinin kazanılması ve sonuç olarak
da kültürlerarası iletişimsel yeterlilik becerisinin kazanılması İngilizce öğretim süreçlerinde
kültür öğretiminin temel amacı olmalıdır.
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Öğrenmenin Geleceği Perspektifinden İngiliz Dili Öğrenme ve Öğretme
Süreçlerinde 21. Yüzyıl Becerileri
Süleyman GÜN*

1. 21. yüzyıl becerileri
Modernleşme ve modernleşme sonrası dönemde insanlık her alanda büyük bir değişim ve
gelişim süreci yaşamıştır. Bilim, teknoloji, kültür, sanat, günlük hayat gibi birçok alanda büyük
değişimler yaşanmıştır ve daha önce hiç olmadığı kadar bilgi üretilmiştir. 21.yüzyıl dünyası
artık bilgi toplumu olarak adlandırılmaktadır. Bu doğrultuda iletişim büyük önem kazanmış ve
iletişim teknolojileri hayatlarımızın bir parçası haline gelmiştir. İletişim araçlarındaki ve
teknolojideki gelişmeler bilgiye erişmeyi ve kullanmayı kolaylaştırmış ve küreselleşmenin
sonucu olarak farklı toplumlardan farklı kültürel geçmişe sahip insanlarla iletişime geçmeyi,
birlikte çalışmayı, eğitim almayı ve yaşamayı mümkün kılmıştır. Günümüz toplumlarındaki
bireylerin belirli bir kesimi bu değişimlerle hayatlarının belirli dönemlerinde karşılaşırken
toplumun yeni üyeleri ve gelecekte doğacak olan bireyleri doğdukları günden itibaren bu
değişimleri tecrübe etmekte, dijital yerli gibi yeni sıfatlar kazanmaktadırlar (Friedman, 2005).
21. yüzyıl teknoloji alanında daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir büyümeye sahne olmuştur
ve akabinde de yaşanan bilgi patlaması sebebi ile dijital çağın başlangıcı olarak kabul edilmiştir
(Beers, 2011).
21. yüzyılda bu kadar radikal değişimler yaşanırken bu yüzyılda yaşayan ve yaşayacak
olan bireylerin bu değişimlere uyum sağlaması ve bu yüzyılın beklentilerine cevap vermek için
belirli becerileri kazanmaları beklenmektedir. Bahsi geçen bu beceriler genel olarak 21. yüzyıl
becerileri olarak isimlendirilmektedir (Dede, 2009). 21. yüzyıl becerilerin eğitim, bilgi, medya,
teknoloji, yaşam ve iş dünyası gibi birçok alanla ilişkili olması sebebiyle, farklı kurum ve
kuruluşlar tarafından 21. yüzyıl becerilerine yönelik tanımlamalar ve sınıflamalar yapılmıştır.
Bu nedenle 21. yüzyıl becerilerinin ortak tek bir tanımlaması yoktur bunun yerine farklı
disiplinlere uygun olarak geliştirilmiş açıklamalar ve sınıflamalar mevcuttur (Çolak, 2018).
21. Yüzyılın Öğrenme Çerçevesi başlığıyla bir tanımlama yapılmıştır; “Kişilerin, bilimsel
ve teknolojik gelişmelerle her geçen gün daha da küreselleşen dünyaya uyum sağlayabilmeleri
ve rekabetçi iş piyasasında başarıya ulaşabilmeleri için sahip olmaları gereken öğrenme ve
yenilenme, bilgi, medya ve teknoloji, yaşam ve kariyer becerileridir” (P21, 2009: 1).
Eğitimcilerin ve okulların akademik konularda bir bütünlüğe ulaşabilmeleri amacıyla bir
vizyon programı olarak geliştirilen 21. Yüzyılın Öğrenme Çerçeve programı öğrencilerin
hayatları boyunca ve gelecekteki iş yaşamlarında başarılı olmaları için gerek duyacakları
beceri, bilgi ve yeterlikleri içermektedir. Kısaca P21 olarak da isimlendirilen 21.Yüzyıl
Öğrenme Çerçevesi temel olarak öğrenme çıktıları ve destek sistemleri bölümlerinden
oluşmaktadır. 21.Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi modelin merkezine temel konular ve 21. yüzyıl
temaları yerleştirilmiştir. Bu konu ve temaların üzerinde üç bölümden oluşan 21. yüzyıl
becerileri yer almaktadır. Modelin alt kısmında yer alan boyutlar ise standartlar ve
değerlendirme, program ve öğretim, mesleki gelişim ve öğrenme ortamlarıdır. Merkezdeki
temel konular İngilizce, okuma, dil sanatları, dünya dilleri, sanat, matematik, ekonomi, bilim,
coğrafya, tarih, devlet ve vatandaşlık olarak belirlenmiştir. Temel konulara entegre edilmesi
amacıyla belirlenen 21. yüzyıl disiplinler arası temalar ise küresel farkındalık, finansal,
ekonomi, işletme ve girişimcilik okuryazarlığı, sivil okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı ve çevre
okuryazarlığıdır (P21, 2009).
*
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21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesinde yer alan beceriler ve yeterlilikler üç başlık altında yer
almaktadır. Birinci başlık, öğrenme ve yenilenme becerileridir ve yaratıcılık, yenilik, eleştirel
düşünme, problem çözme, iletişim ve iş birliği becerilerini kapsamaktadır. İkinci başlık, bilgi,
medya ve teknoloji becerileridir ve bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve teknoloji
okuryazarlığı becerilerini içine almaktadır. Üçüncü başlık, yaşam ve kariyer becerileridir ve
adapte olabilirlik, girişkenlik, kendini yönetme, sosyal ve kültürlerarası beceriler, üretkenlik,
sorumluluk ve liderlik becerilerini içerisinde barındırmaktadır.

Görsel 1: 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi, Öğrenme Çıktıları ve Destek Sistemleri,
(P21, 2017)

21.Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi ile temel olarak öğrenme ve öğretme süreçlerine
odaklanılarak 21. yüzyıl eğitim sisteminden beklentiler ve küresel yönelimler sistematik bir
yolla çözümlenmeye çalışmış ve bu doğrultuda bireylerin 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun
beceriler kazanmaları hedeflenmiştir. Aynı şekilde 21. yüzyıl becerileri farklı kurumlar
tarafından farklı becerileri ön plana alacak şekilde betimlenmiştir.
Asya Topluluğu tarafından 2013 yılında 21. yüzyıl becerilerini ölçmek amacıyla
yayımlanan rehber kitapta 21. yüzyıl becerileri üç ana başlık altında toplanmıştır. Birinci başlık,
eleştirel düşünme, problem çözme ve bilgiyi kullanma, yaratıcılık alt boyutlarını içeren bilişsel
beceriler başlığıdır. İkinci başlık, iletişim ve işbirliği, liderlik, küresel ve kültürlerarası
farkındalık alt boyutlarını içeren kişilerarası beceriler başlığıdır. Üçüncü başlık, kendini
yönlendirme, motivasyon, öğrenmeyi öğrenme alt boyutlarını içeren öze dönük-içsel beceriler
boyutudur (Soland ve ark., 2013).
Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (OECD) tarafından 21. Yüzyıl becerileri
konusunda anahtar yetkinlikler belirlenmiştir ve 2018 yılında öğrencilerin 2030’lu yıllarda
sahip olması beklenen beceriler üç kategoride sınıflandırılmıştır. Birinci kategori, bir alana ait
bilgi, disiplinlerarası bilgi, epistemik ve süreçsel bilgi alt başlıklarını içeren bilgi boyutudur.
İkinci kategori, bilişsel, sosyal ve duygusal, uygulamaya yönelik beceriler alt başlıklarını içeren
beceri boyutudur. Üçüncü kategori, kişisel, yerel, toplumsal ve küresel alt başlıklarını içeren
tutum ve değerler boyutudur (OECD, 2018).
Uluslararası eğitimde teknoloji topluluğu tarafından öğrencilerin iş hayatına
entegrasyonunu kolaylaştırabilmek amacıyla 2016 yılında güncellenerek yayımlanan
‘Öğrenciler İçin Eğitim Teknolojileri Standartları Raporu’ kapsamında 21. yüzyıl becerileri
güçlendirilmiş öğrenciler, dijital vatandaşlık, bilgi yapılandırma, yenilikçi tasarımcı, sayısal
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düşünen, yaratıcı iletişimci, küresel işbirlikçi standartları olmak üzere yedi alt başlıkta
toplanmıştır (ISTE, 2016).
Kuzey Merkez Bölgesel Eğitim Laboratuvarı (NCREL) ve Metiri Grubu tarafından 2003
yılında gerçekleştirilen çalışma sonucunda 21. yüzyıl becerileri; dijital çağ okuryazarlığı,
yaratıcı düşünme, etkili iletişim ve yüksek verimlilik isimleri altında dört bölümde
incelenmiştir (NCREL, 2003).
Avrupa Birliği tarafından geliştirilen 21. yüzyıl becerileri sınıflaması, öğrenmeyi
öğrenme, iletişim, kültürel farkındalık ve ifade, dijital yeterlilik alt boyutlarını içine alırken
matematik, bilimde temel yeterlilikler, teknolojide temel yeterlilik, anadilde iletişim, yabancı
dillerde iletişim konuları çekirdek konular olarak yer almaktadır (Voogt ve Roblin, 2010)
2.Türkiye’de İngilizce eğitimi kapsamında 21. yüzyıl becerileri
Türkiye’de üniversitelerden ve dolayısıyla da öğretmen eğitimi vermekten sorumlu olan
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirli aralıklarla yayımlanan raporlar incelendiği
zaman ilgili dokümanlarda 21. yüzyıl becerilerine ve alt boyutlarına yer verildiği
görülmektedir. Yükseköğretimin yeniden düzenlenme girişimleri kapsamında günümüz
dünyasının değişim içerisinde olduğu ve bireylerin değişimlere uyum sağlayabilmek için gerek
duyulan bilgi, beceri ve sorumluluklara sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır.
“Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasının; ‘bireylerin dünyanın değişen
koşullarına uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması,
girişimde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten kaçınmayan, eleştirel
düşünme becerilerine sahip, insan hakları ve demokrasi, çevresel, kültürel ve
estetik değerler konularında duyarlı aktif yurttaşlar olması, ayrıca verilen
eğitimin geniş kitlelere erişerek ülkenin yarışmacı potansiyelini geliştirmesi,
yapılan araştırmaların uluslararası düzeyde saygınlığı olan bilim ve sanat
üretimine yönelmiş olması, ülkenin rekabet edebilirliğine destek olması,
topluma hizmet faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir kılınmasını
amaçlaması’ gerektiğini düşünüyoruz.” (YÖK, 2012: 3)
Türkiye’de yüksek öğretim alanında hedef ve kazanımların içinde bulunulan yüzyılın
dinamiklerine uygun şekilde tekrar belirlenmesi ile birlikte öğretim programları
güncellenmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle güncellenen öğretim programlarında
tanımlanan temel beceriler aşağıdaki gibi ifade edilmiştir;
“1. Anadil Okuryazarlığı
2. Beden Eğitimi ve Spor Yeterlilikleri
3. Bilgi Okuryazarlığı
4. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı
5. Bilim Okuryazarlığı
6. İnsan Hakları ve Demokratik Duyarlılık Yeterlilikleri
7. Matematik Okuryazarlığı
8. Öğrenme Yeterlilikleri
9. Öz Farkındalık
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10. Sanat Yeterlilikleri
11. Temel Hayat Yeterlilikleri
12. Yabancı Dil Okuryazarlığı ve Yeterlilikleri
13. Yurttaşlık Bilgisi ve Bilinci” (MEB, TTKB, 2017).
Yenilenen öğretim programlarında güncellenerek ifade edilen maddelerin farklı
branşlarda 21. yüzyıl becerileriyle bağdaştırılabilecek okuryazarlık ve yeterlilikleri içerdiği
görülmektedir. Yapılan güncellemeleri takip edecek şekilde Türkiye’deki öğretmen eğitimiyle
ilgili olarak hayata geçirilen güncel değişiklikler ile 2018 yılında eğitim fakültelerinde yer alan
programlar yeniden yapılandırılmıştır ve öğretmen yetiştirme programları güncel haline
ulaşmıştır. Bu yeniden yapılandırılma sürecinin gerekçesi olarak da içinde bulunulan çağın
getirdiği gereksinimlerin karşılanması, toplumun ihtiyaçlarına cevap verilmesi ve Türk eğitim
sisteminde tecrübe edilen yapısal değişiklikler gösterilmektedir (YÖK, 2018).
Yükseköğretimde yaşanan yeniden yapılandırılma süreciyle birlikte üniversitede öğretmenlik
eğitimi alarak mezun olacak bireylerden aşağıda ifade edilen nitelikler beklenmektedir;
“Programlardan mezun olacak öğretmen adayının; (i) evrensel, milli ve
yerel/bölgesel kültürleri ve bunlar arasındaki ortak ve farklı yanları tanıyan; (ii)
kültürel, etik, ahlaki değerler ve kişilik yönünden rol model olması, (iii) teknoloji
okur yazarı, araştırmacı öğretmen niteliği kazanmış olarak mezun olması
beklenmektedir.” (YÖK, 2018: 12)
Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan ilgili nitelikler bireylerin ulusal ve
uluslararası düzeyde kültürel farkındalık oluşturmasının, değer ve kişilik olarak rol model
olmasının ve teknolojik okuryazarlık kazanma konularının altı çizmiştir ve 21. yüzyıl
becerilerini kazandırılmasına önem verilmiştir. Yine 1972, 2007 ve 2018 yıllarında İngilizce
dersi öğretim programı tekrar düzenlenmiştir. 2018 yılında yapılan düzenle ile ders kategorileri
meslek bilgisi, genel kültür ve alan eğitimi olmak üzere üç ana gruba ayrılmıştır. Bu bağlamda
Eğitimde Proje Hazırlama, Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, Bilim ve Araştırma Etiği,
İnsan İlişkileri ve İletişim, Kültür ve Dil, Medya Okuryazarlığı, Eleştirel ve Analitik Düşünme,
Ekonomi ve Girişimcilik, Kariyer Planlama ve Geliştirme gibi dersler ortak havuzdan sunulan
dersler olarak karşımıza çıkmış ve bireylere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması
hedeflenmiştir.
3. Sonuç
İçerisinde bulunduğumuz çağ kendisinden önce gelen çağlardan neredeyse her alanda bir
farklılık göstermiş ve bilim, teknoloji, kültür, sanat gibi disiplinler ve günlük hayattaki
uygulamalarımız da bu değişimden etkilenmiştir. Teknolojideki ve iletişimdeki gelişmelerle
daha önce hiç olmadığı kadar çok bilgi üretilmesi sebebiyle içerisinde bulunduğumuz dönem
bilgi çağı olarak isimlendirilmiştir. Etrafımızda bu kadar büyük gelişmeler olurken bireylerin
de bu değişimlere uyum sağlaması doğal bir beklenti haline gelmiştir. Bilimsel ve teknolojik
gelişmeler ışığında 21. yüzyılda bireylerin kazanmaları beklenen, yaşadıkları dünyaya uyum
sağlayarak yaşamlarında ve iş hayatlarında sahip olmaları gereken beceriler 21. yüzyıl
becerileri olarak görülmektedir. Bu becerilerin de bireylere en iyi kazandırılabileceği yöntem
öğrenme ve öğretme süreçleridir. Bu bağlamda 21. yüzyılda İngilizce dilinin öğrenilmesi
bireyler için hem bir araç hem de bir hedef haline dönüşmüştür. Bu nedenle İngilizce dilinin
öğretiminde 21. yüzyıl becerilerinin aktif bir şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır.
Bununla beraber, PISA gibi uluslararası öğrenci değerlendirme programları ve TIMMS gibi
uluslararası matematik ve fen eğilimleri adıyla düzenlenen sınavlarda sürdürülebilir başarıyı
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sağlamış ve en üst sıralarda yer alan ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde eğitim
sistemlerinin her basamağında 21. yüzyıl becerilerinin yer aldığı, aktif bir şekilde kullanıldığı
ve bireylerin 21. yüzyıl becerilerinin kazanmaları hedeflenmektedir. Finlandiya, Kanada,
Singapur gibi öğretme öğrenme süreçlerinde büyük başarılara imza atan ülkelerin ilköğretim
düzeyinden itibaren 21. yüzyıl becerilerini öğrenme ve öğretme süreçlerine aktif bir şekilde
dahil edildiği görülmektedir. Bütün bu örnekler ve açıklamalar 21. yüzyıl becerilerinin önemine
işaret etmektedir (Tan-Şişman ve Karsantık, 2017).
21. yüzyılda öğrenme ve öğretme süreçleri de değişmiştir. Bilginin doğrudan öğrenene
aktarıldığı ve öğrenenin sunulan bilgiyi doğrudan kabul etmesi görüşü yerini öğrenenin eleştirel
düşünerek, farklı alanlara özgü okur-yazarlık yetkinlikleri kazandığı ve 21. yüzyıl becerilerini
kullandığı süreçlere dönüşmüştür. Bu nedenle İngilizcenin öğrenme ve öğretme süreçlerinde
21. yüzyıl becerileri etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Hem İngilizce öğrenen öğrencilerin hem
de öğreten öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine sahip olmaları ve İngilizce öğrenme ve
öğretme sürecinde uygulamaya koyabilmeleri gerekmektedir. Türkiye’de Yükseköğretim
Kurulu tarafından farklı dönemlerde 21. yüzyıl becerilerini doğrudan ve dolaylı olarak
ilgilendiren yapılandırmaların ve program güncellemelerinin varlığı 21. yüzyıl becerilerinin
edinilmesi amacına ulaşmak için olumlu ibarelerdir. Ancak, 21. yüzyıl becerileri İngilizcenin
öğrenme ve öğretme süreçlerinde planlama-program geliştirme aşamasından sınıf içi
etkinliklere kadar uzanan geniş bir yelpazede aktif bir şekilde kullanılmalıdır. Ancak bu şekilde
bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüz dünyasında ve içerisinde yaşamakta olduğumuz 21.
yüzyılda bireylerden beklenilen bilgiye erişme ve kullanma, küreselleşme olgusuna uyum
sağlama, farklı kültürlerden, farklı anadillere sahip bireylerle iletişime geçebilme, eleştirel
düşünebilme, farklı alanlarda okur-yazarlık becerisi kazanma gibi birçok bilgi ve beceriyi
edinebiliriz.
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Kum Sanatına Farklı Bir Bakış
Sevil YILMAZ AYKUL *

1.Giriş
Doğa, tüm canlılara sayısız sunduğu kaynaklar vardır. Bu sunulan kaynakları dünyadaki
canlıların yaşamlarını sürdürmelerini ve türlerinin devamını sağlamaktadır. Yer kabuğundan
çıkarılarak doğrudan veya işlenerek çeşitli amaçlarla yapılarda kullanılan taşlara genel bir tanım
olarak “Doğal Taş” denilmektedir(Yüzer ve ark., 2016; 25). Doğal taş denildiğinde akla ilk
gelen yapı taşlarıdır. Çoğunlukla bilinen doğal taş çeşitleri, traverten, granit, kayrak, mermer,
kum taşı, kireç taşı ve oniks gibi taşlardır(Orhan, 2019: 15).
Yaşadığımız çevrede, yapılara estetik, dayanıklılık ve modernlik kazandıran doğal taşlar
hayatın bir parçası olarak ilgi ve talep doğrultusunda taş üretiminde artış
yaşanmaktadır(Karahan, 2018: 1). Doğal taşlar kulanım amacı doğrultusunda insanoğlunun
birçok ihtiyacının karşılamasının yanında bir sanat eserinin ana unsurunu oluşturabilmektedir.
İnsanlar varoluşuyla birlikte doğa ile iç içe bir yaşam sürecinin izleri olarak yapmış oldukları
anıt niteliğindeki yapılar, heykeller veya kalıntılardır. Böyle yapıların günümüze kadar
ulaşmasında en önemli etken ve ana yapı malzemesi olan doğal taşların dış etkenlere karşı
dayanıklı olmasından kaynaklanmaktadır(Orhan, 2019: 14). Bu yönüyle doğal taşlar
insanoğlunun bildiği ve kullandığı en eski inşaat malzemeleri arasında yer almaktadır(Karahan,
2018: 1).
Doğal taş sektörü ülkemiz ekonomisine yalnızca madencilik alanında değil daha birçok
alanda katkı sağlamaktadır. Ülkemiz bulunduğu Alp Kuşağı bağlamında çok çeşitli ve yoğun
miktarda doğal taş rezervi bulunmaktadır. Bu rezerv daha çok doku ve renk bağlamında küresel
pazarda önemli bir konumdadır(Torun, 2012: 26). Ayrıca taşlar kulanım amacına göre daha
işlevsel ve dayanıklıdır. Bu taşların işlevsel ve dayanıklı olmasının sebebi ise taşların
üretiminde endüstriyel malzemeler kullanılmamasıdır(Yüzer ve ark., 2016: 167).
Geçmişten günümüze doğru popüler hale gelen taş, önceleri mezarlıklar, hamamlar,
evlerde kullanılan yapı taşı olarak sınıflandırılmaktaydı. Özellikle son yıllarda doğal taşlar
içerisinde yer alan mermerin ekonomik değeri gittikçe artmıştır. Mermer, “Metomorfizma olayı
sonucunda kalker ve dolomitik kalkerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşim”
şeklinde jeolojik olarak tanımlanmaktadır(Karahan, 2018: 4).
Doğal taşların yapılarda kullanımının yoğunlaşmasıyla birlikte jeolojik boyuttan
sıyrılarak arkeoloji, ekonomi, mimari, süsleme, dekorasyon basamaklarından sonra sanatsal bir
boyuta yöneldiği görülmektedir. İnsanların taşa şekil vermesiyle birlikte tarihin önemli bir
dönüm noktası oluşmuş ve taştan aletlerle yaşamlarını şekillendirmişlerdir. Çakmak taşları ateş
yakan insanlar, taş tabletler doğrultusunda düşüncelerini aktararak kültürlerinin inşasını
sağlayarak gelecek kuşaklara aktarımlarını sağlamışlardır(Öcal, 2019: 36).
1.1.Doğadan Sanata
20 yüzyılla birlikte resimde fırça ve boya ile başlayan süreç pratiğe kendisini bırakmıştır.
Böylece sanatta doğanın sınırsız kaynakları düşünceye ve yapıta aktarılmıştır. Sanattaki yeni
akımlarla doğada yer alan sınırsız kaynaklar sanatta araç niteliği kazanmıştır. Kaynağı doğa
Öğretim Görevlisi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO.,
syilmazaykul@mehmetakif.edu.tr
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olan sanatçılar doğa ile aralındaki olan mesafeyi ortadan kaldırmışlardır. 21. yüzyılda sanatta
en önemli anlatım yöntemi olarak “Arazi Sanatı” türü ortaya çıkmıştır. Bu sanat akımında
yeryüzündeki alanlar tuvale, ağaç, doğadaki taş, toprak gibi maddeleri ise fırça ve boya olarak
değerlendirilmiştir(Renkçi Taştan, 2016: 175).
Son yıllarda inşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan doğal taşlar kendisine sanatta
önemli bir yer edinmiştir. Değişik renkteki taşlar üzerinde yapılan işlemelerle elde edilen kum
sanatsal eserlerin oluşturulmasında önemli bir kaynak olmaktadır. Resim sanatında kullanılacak
olan taşları elde ederken doğada yer alan jasper, likit, manganez, serpandit, pirit, lamatit,
hematit, safir, granit ve mermer gibi 100 çeşit doğal taş kum haline getirilerek resim sanatına
kaynak oluşturmaktadır(Çoban, 2009: 10).

Resim-1 Değişik Doğal Taş Renkleri

Resim sanatına kaynak teşkil eden doğal taşlar kendi renklerinden oluşması
gerekmektedir. Çünkü boyama ile oluşturulan taşların resim sanatında kullanılması sonrasında
ilerleyen zamanlarda boyalarının kaybolduğu görülmektedir(Çoban, 2009; 10).
Doğal taşlar (volkanik taşlar, dere yatağı taşları) ve mermer fabrikalarının mozaik atık
taşları farklı boyutlarda taş kırma makinaları ile gruplara ayırma işlemi yapılmaktadır.
.

Resim-2 Mermer Kırma Makinası ve Havan
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Resim-3 Mermer Kırma Havanı

Farklı renkteki doğal taşlar kırma makinasında yada pirinç alaşımdan yapılan havanda
dövülme yapılarak kum haline getirildikten sonra çizmek istenilen çalışmalar çeşitli Adobe
İllüstratör ve Photoshop gibi çeşitli yazılımlarla yada doğaçlama yoluyla istenilen boyda;
kumaş toprak kaplar, ahşap eşyalar duralit (MDF) yüzeylere çalışmalar yapılır(Yılmaz Aykul
ve Ark., 2017:8).

Resim-4 Değişik Renklerde Doğal Kumlar

Taş kırma makinası doğrultusunda tane halini alan taşlar farklı delik boyutlarındaki üç
tane elek vasıtaasıyla kum haline dönüştürülmektedir. Sonraki aşamada ise elde edilen taneler
yıkanarak içerisindeki yabancı maddelerden arındırılmaktadır. Arındırma işlemi sonrasında
her renkteki taşlar kuruduktan sonra farklı kovalarda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Birinci teknik, çalışılan resmin çıktısı alınarak üzeri şeffaf ambalaj kaplama ile kaplanır.
Resim MDF üzerine yerleştirilmesinden sonra şeffat ambalaj ile kaplanır. Şeffaf ambalaj doğal
kum ile eskitme yapılır. Daha sonra resim hatları beyaz tutkal ile özel metal uçlu kalemler
vasıtasıyla çizilir. Çizilen sınırların içi tutkallandıktan sonra uygun renklerdeki kumlar hatlar
üzerine dağıtılır. Hatlar dışında kalan kumlar geri dönüşüm olarak kullanılması için tablodan
dökülür. Tasarımlarda renk ayarları ayrı ayrı yapılır ve uygulama yapılan alan 1 ile 1,5 saat
kurumaya bırakılır. Kuruma işleminden sonra eğer var ise diğer renkler resim üzerine dökülür.
İkinci teknik, çalışılan tasarım uygulaması işleme alınacak nesnenin üzerine çizilmesi
vasıtasıyla uygulanır.
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Resmin renklerinin canlanası için 5 çay kaşığına denk gelen malzeme 500 ml. Suya
karıştırılarak nesnenin üzerine püskürtülerek dökülür ve kurumaya bırakılır.

Resim-5 Tasarım bölümü öğrencileri kumaş üzerine yapılan çalışmalar 2019

Resim-6 Tasarım bölümü öğrencileri bez üzerine yapılan çalışmalar 2018

Resim-7 Tasarım bölümü öğrencileri farklı tasarımlarda kum çalışması 2017
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Resim-8 Hasan Uyar, Portre Kum Çalışması 2011

Resim-9 Hasan Uyar, Portre Kum Çalışması 2011
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Resim-10 Sevil Yılmaz Aykul, “Özgürlük”, Kum Çalışması, 2019

Resim-11 Sevil Yılmaz Aykul, “Görünmeyen Güç”, Kum Çalışması, 2018

1.3.Çalışmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, doğal taşların farklı işlemler sonrasında kum haline
dönüştürülerek sanatsal eserlerde kullanılarak bir ürüne dönüşmesinin araştırılması
hedeflenmiştir.
2.Yöntem
Bu araştırmada genel amaçlı durum çalışması kullanılmıştır. Bu yöntemin en önemli
özelliği bir ya da birkaç özelliğin derinlemesine incelenmesidir. Ayrıca durum çalışması
yöntemi içerisinde yer alan açıklayıcı durum çalışması tekniği araştırmada yoğun olarak
kullanılmıştır (Subaşı ve Okumuş, 2017: 420). Bu araştırmada araştırmacılar doğal taşlardan
sanat eserlerinde kullanılmasına ait literatür taramasını üniversite kütüphanesi ve internet
ortamında elde edilen kaynaklar değerlendirilmiştir. Literatür taramasında elde edilen
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kaynaklar araştırmacı tarafından analiz edilerek metin haline getirilmiş ve araştırma süreci
sonlandırılmıştır.
3.Tartışma ve Sonuç
Sanat sihirli güce sahiptir bu güç doğrultusunda kaynağını doğadan almaktadır. Doğada
yer alan taşların inşaat teknolojisinin yanında birçok sanat dalında temel kaynak olarak
kullanılmaktadır. Doğal taşları kırma işlemlerinden sonra elde edilen kum, eserlerde yerini
almaktadır. Kum sanatında farklı renklerde 100 yakın taş kırma işlemlerine tabi tutulmaktadır.
Farklı renklerden oluşan kumlar sanatçının farklı yaklaşımlarıyla eserlere dönüşür. Bu üretilen
eserler doğadan doğarak tekrar doğanın ürünleriyle sürdürülebilirlik sağlanarak kuşaklararası
aktarım gerçekleşir.
Kumlarla elde edilen eserler yalnızca resim sanatı değil birçok alanda da varlığını
hissettirmektedir. Doğanın algılarını değiştirerek farklı bir boyut da sanatsal çalışma yapmaktır.
Hedeflenen amaç sanatsal gücün kalıcılığını sağlamaktır.
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Resim-6 Tasarım bölümü öğrencileri bez üzerine yapılan çalışmalar (2018)
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Atıkların Sanatta Yansıması
Sevil YILMAZ AYKUL *

1.Giriş
Geçmişten günümüze toplumlar yaşadığı çevrenin etkisi ve yaşam biçimindeki
anlayışlarıyla şekillenen kültürleriyle sanat alanları oluşmaktadır. Toplumların yaşam
biçimlerinde görülen değişimler sanat alanlarına da birebir yansıdığını eserlerden rahatlıkla
anlaşılmaktadır. İnsanların yaşamış olduğu çevrede oluşan kaynaklara bağlı olarak sanat
eserlerinde kullanılan malzemelerde değişiklik görülmektedir.
Dünya nüfusunun hızla artmasıyla, değişen ve gelişen sanayi sektörünün çevreye ve
doğaya vermiş olduğu olumsuz etkiler son yıllarda dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Bu
durumun en önemli göstergelerinden birisi oluşan atık maddelerin miktarıdır. Özellikle son
zamanlarda atık maddelere yönelik geri dönüşüm ağı kurulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu
bağlamda düşünüldüğünde sanat dünyasında da atık malzemelerin sanat camiasında
kullanıldığı eserlere sıkça rastlanmaktadır.
Atık malzemelerin sanat dünyasına girmeye başlamasıyla birlikte sanatçılarda
sorgulayıcı ve eleştirel bir düşünce yapısına kavuştukları görülebilmektedir. Bu durum alışıla
gelmiş sanat anlayışının dışında bir yaklaşımın oluşmasına kaynak teşkil etmiştir. Böylece
sanatçı, eseri ve katılımcıların birbiri ile etkileşim halinde oldukları bir sistemin oluşmasına
neden olmuştur.
Bu durum doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesine ve bu kaynakların yerine
yenilerinin temin edilmesinde yaşanan güçlüklerden dolayı atık malzemelerin tekrar
değerlendirmesi önemli bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda sanat eserlerinde
atık malzemelerin kullanılmasına başlayan ilk akım Kübizm’dir. Bu akımın temsilcileri
arasında yer alan Picasso ve Braque’nin yapmış olduğu eserlerde atık malzemeler kullanılarak
sanat ve sanat eserine farklı bir akış kazandırılmıştır. Picasso ve Braque eserlerindeki geometrik
soyutlamalarda atık nesneleri kullanarak, yaptıkları Kolaj, Dekolaj ve Asemblajlar sanatın için
önemli yapı taşları olmuşlardır. Sanatçılar eserlerinde daha çok basmakalıp düşüncelerin dışına
çıkarak realist ve çağdaş bir yaklaşım sergilemişlerdir(Öznülüer, 2019: 699).

Resim-1: Pablo Picasso, Gitar 1914 (URL: 1)

Öğretim Görevlisi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO.,
syilmazaykul@mehmetakif.edu.tr
*

399

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Resim-2: Georges Braque, Gitarlı Kadın 1913 (URL: 2)

1.1 Sanat Kaynağı Atık Malzemeler
Sanat insanlığın varoluşundan günümüze kadar toplumun vazgeçilmez bir parçası
olmuştur. Sanatsal eserler toplumun gündelik hayatta yaşamış olduğu tüm olayları yansıtan
önemli yapıtaşlarıdır. Sanatçılar tarafından oluşturulan eserler kaynağını doğadan alarak ortaya
çıkmaktadır. Sanat eserinin iki yapısı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi biçim diğeri ise özü
oluşturmaktadır. Öz, sanat eserinin düşünsel yapısını ifade ederken, biçim ise eserde kullanılan
teknik ve malzemeleri açıklamaktadır. Eserde kullanılan malzemeler eserin nesnelliğini ve
özgünlüğünü sağlamaktadır(Sağlam ve Enginoğlu, 2013: 48).
Atık, “Atık, üretimden tüketime kadar olan aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının, artık
işine yaramayan maddelerin tamamı; hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, işlenemez
veya çevre için zarar oluşturan her türlü maddeler; atılmış, atılan.” (TDK). İnsanlar tarafından
doğaya bırakılan ve çevre için ciddi zararlar oluşturan maddeler atık olarak tanımlanmaktadır.
Dünyadaki nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerle birlikte doğal ve tabiat kaynaklarımız
hızla deformasyona uğrayarak azalmaktadır. Buna karşın doğaya bırakılan atık malzemelerin
miktarında ise hızla bir yükseliş görülmektedir. Atık maddeler günümüzde özelliklerinin ve
biçimsel yapıların farklılaşmasıyla birlikte yıllarca zararlı etkilerini sürdürebilmekte ve doğada
geri dönülemeyecek hasarlar bırakmaktadır(Yılmaz, 2020: 6).
Yapılan araştırmalarda dünya genelinde iki milyar tondan fazla çöp üretildiği sonucuna
ulaşılmıştır. Bu elde edilen çöp miktarı ile 800 bin olimpik yüzme havuzu doldurulabilmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi her yıl ortalama 773 kilogram çöp üretiyor. Buna göre,
bir Amerikan vatandaşının ürettiği çöp miktarı, Çin vatandaşının ürettiği çöp miktarından üç
kat, bir Etiyopya vatandaşından ise yedi kat fazladır. ABD'de kişi başına üretilen çöp miktarı
dünya geneli ortalamasının üç katı olduğu bilinmektedir. ABD, tek başına dünyadaki çöplerin
yüzde 12'sinden sorumludur. (URL: 3).
Ülkemizde bu miktar ise ortalama “Türkiye İstatistik
günde kişi başına düşen atık miktarı 1,16 kilogramdır(URL: 4).

Kurumuna”

göre;

Görüldüğü gibi insanlar tarafından doğaya bırakılan atık malzemelerin bir kısmı
organizmalar tarafından tüketilmesine rağmen geri kalan kısımlar tüm canlılar için tehdit
oluşturmaya devam etmektedir(Dereli ve Baykasoğlu, 2002: 28).
Son yıllarda COVİD-19 salgını ile birlikte evsel atıkların arttığı bunun yanında elektronik
atıklarda ise azalmanın olduğu ifade edilmektedir. Birleşmiş Milletler’e göre ise dünyada en
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hızlı büyüyen atık malzeme olarak elektronik atıklar oluştuğu değerlendirilmektedir. BM
raporuna göre 2014-2019 yılları arasında dünyada elektronik atık miktarı yılda 49 milyondan
60 milyon tona yükselmiştir. Ancak pandemiyle birlikte insanların yaşama ve çalışma
şekillerinin değişmesiyle birlikte elektronik atıkların miktarının değişeceği yönde bir beklenti
bulunmaktadır(URL: 5).

Resim-3: Elektronik Atıklar (URL: 6)

Günümüzde insanların tüketime olan yatkınlıkları doğrultusunda oluşan atık miktarı ve
çeşitliliği doğrultusunda sanat dallarında bu ürünlerin kullanımı da artmıştır. Kitle iletişim
araçlarının toplum içerisindeki öneminin artmasıyla birlikte sanat eserlerinin kaynaklarında da
farklılaşmalar oluşmuştur. Özellikle heykel resim gibi alanlarda atık malzemelerin çokluğu
dikkatten kaçmamaktadır(Muslu, 2011: 84).
1.2.Ülkemizde Atık Malzemelerin Sanatta Kullanılması
Ülkemizde özellikle son yıllarda atık malzemelerin geri dönüşümüne yönelik çalışmalar
yoğunlaşmıştır. Geri dönüşüm artık ülkemizde büyük bir sektör halini almıştır. Sanat dünyası
da bu gelişmelerden kendisini uzak tutamamıştır. Özellikle sanatçılar insanlar tarafından atılan
nesneleri tekrar kullanarak sanatlarını icra etmişlerdir.
Atık malzemelerin sanatta kullanılmaya özellikle 2. Dünya savaşında Almanya’dan
ülkemize gelen bir grup sanatçılar doğrultusunda 1957 yılında akım etkisini göstermeye
başlamıştır. Gropius liderliğinde fonksiyonel ve sanatsal ürünler ortaya çıkarılmıştır. Bauhaus
yaklaşımını geliştirerek, malzeme üzerinde çalışan ve malzemeyle düşünceleri birleştirerek
plastik öğeler, resmin dışına aktarılarak estetik bir yaşam anlayışı oluşturmaya
çalışmışlardır(Oflu, 2017: 33).
Bauhaus, güzel sanatlar ve tasarım eğitimini bir arada birleştiren modern sanat okuludur.
Zanaatkârlığın tüm öğrenciler için sanat, zanaat ve tasarımın pratik ve teorik yönleriyle ele
alındığı altı aylık ön hazırlık kusuruyla eğitime başlamışlardır. Bu aşamadan sonra
uzmanlaşacakları alanda üç yıl boyunca eğitimlerine devam etmişlerdir(Hodge, 2013: 133).
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Resim-4: Sanat ve Zanaat Okulu: Bauhaus (URL: 7)

Dünyayı etkisi altına alan yaklaşım ve buluşlar doğrultusunda Türk sanatçıları da atık
malzemeleri eserlerinde kullanmaya başlamışlardır. Özellikle seramik, heykel, resim,
yerleştirme ve performans sanatlarında 1950 ve sonrasında eserler ortaya çıkmaya
başlamıştır(Türe, 2019: 38).

Resim-5: Kuzgun Acar, Soyut Heykel, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi,1962 (URL 8)

Resim-6: Burhan Doğançay, “Satılık Ayakkabı”, Tuval üzerine akrilik ve karışık teknik, 1990
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(Doğançay, 2001: 201).

Resim-7: Antalya'da lodos odunlarından heykelleri tasarlayan Durul Bakan (URL: 8)

Resim-8: Antalya'da lodos odunlarından heykelleri tasarlayan Durul Bakan (URL: 12)

Resim-9: Antalya'da lodos odunlarından heykelleri tasarlayan Durul Bakan (URL: 12 )

403

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Resim -10: Araba hurdalarından hayvan heykelleri tasarlayan İngiliz sanatçı Ptolemy Elrington'ın (URL:
11 )

Resim -11: Araba hurdalarından hayvan heykelleri tasarlayan İngiliz sanatçı Ptolemy Elrington'ın (URL:
11 )

Resim -12: Araba hurdalarından hayvan heykelleri tasarlayan İngiliz sanatçı Ptolemy Elrington'ın (URL:
11 )
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Resim -13: Atık malzemelerden heykel yapan İtalyan sanatçı Dario Tironi (URL: 13)

Resim -14: Atık malzemelerden heykel yapan İtalyan sanatçı Dario Tironi (URL: 13)

Resim -15: Atık malzemelerden heykel yapan İtalyan sanatçı Dario Tironi (URL: 13)
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Resim – 16: Berlin'de, rulo kâğıt, gazete, karton çanta ve kâğıt para gibi malzemelerle eserler ortaya
koyan Japon sanatçı Yuken Teruya (URL: 14 )

Resim – 17: Berlin'de, rulo kâğıt, gazete, karton çanta ve kâğıt para gibi malzemelerle eserler ortaya
koyan Japon sanatçı Yuken Teruya (URL: 14 )

1.3.Çalışmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, insanlar tarafından oluşan atık malzemeler yine insan eliyle geri
dönüşüm sistemine dahil edilerek sanatsal bir ürüne dönüşmesinin araştırılması hedeflenmiştir.
2.Yöntem
Bu araştırmada genel amaçlı durum çalışması kullanılmıştır. Bu yöntemin en önemli
özelliği bir ya da birkaç özelliğin derinlemesine incelenmesidir. Ayrıca durum çalışması
yöntemi içerisinde yer alan açıklayıcı durum çalışması tekniği araştırmada yoğun olarak
kullanılmıştır (Subaşı ve Okumuş, 2017: 420). Bu araştırmada araştırmacılar atık malzemelerin
sanat eserlerinde kullanılmasına ait literatür taramasını üniversite kütüphanesi ve internet
ortamında elde edilen kaynaklar değerlendirilmiştir. Üniversite kütüphanesinde tezler ve
makaleler üzerinde kaynak taraması yapılmıştır. Kütüphane ortamında bulunamayan kaynaklar
ise internet ortamından temin edilmiştir. Literatür taramasında elde edilen kaynaklar
araştırmacılar tarafından analiz edilerek metin haline getirilmiş ve araştırma süreci
sonlandırılmıştır.
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3. Tartışma ve Sonuç
Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve artan teknolojik gelişmelerle birlikte atık
malzemelerin sayısında da ciddi artışlar meydana gelmiştir. Özellikle son yıllarda atıkların geri
dönüşümüne yönelik dünya çapında çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar birçok alanda
etkisinin olduğu gibi sanatta da kendisini göstermiştir. Sanatta atık malzemelerin
kullanılmasıyla birlikte sanat eserlerinde vurgulanan içeriklerde de değişmiştir. Sanat
eserlerinde Kübizmle birlikte atık malzemeler sanatçılar eserlerinde kendilerini ifade etme aracı
olarak değerlendirerek farklı bir bakış açısı kazandırmışlardır. Kolajla birlikte başlayan atık
malzemeler eserlerde kullanılmaya başlaması boş ve düz yüzeyde üç boyut kazandırılmış ancak
asıl ambalajda ise duvar yüzeyinde bağımsız olarak üç boyutlu yapıtlar ortaya çıkmıştır. Çağdaş
Türk sanatında sanatçılar atık malzemeleri kullanarak toplumsal yapı içerisinde ortaya çıkan
değişimlerin yansıtılmıştır. Sanatçılar atık malzeme kullanımı ile ortaya çıkan özgün
yapıtlardan paylaşımların yapıldığı bu araştırma yeni yapılacak araştırmalara yol gösterici
nitelikte olacaktır.
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URL 10: Resim-9: Durul Bakan At Çalışması https://geridonusumekonomisi.com.tr/sen-iyibakarsan-agac-bin-yil-yasar.html (Erişim Tarihi: 26.09.2021)
URL 11: Resim -10, 11 ve 12: https://playtusu.com/haber/2014/12/araba-jantlarini-sanatinaortak-eden-adam-ptolemy-elrington/ (Erişim Tarihi: 21.10.2021)
URL 12: Resim–13, 14 ve 15: https://www.frilligallery.com/goto/artist-detail/show/20/dariotironi ( Erişim Tarihi: 21.10.2021)
URL 13: Resim-16: https://highlike.org/yuken-teruya/ ( Erişim Tarihi: 21.10.2021)
URL 14: Resim-17: https://www.qagoma.qld.gov.au/goma10hub/artists/yuken-teruya
( Erişim Tarihi: 21.10.2021)
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Çalışma Prensiplerine Göre Seramik Enstrümanlar
Öznur YILDIRIM* - Sultan BİLGET GÜÇLÜER**

1.Giriş

Seramik, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar, çeşitli kullanım eşyaları, sanat eserleri,
ileri teknoloji seramikleri gibi birçok alanda yer edinmiştir. Bu alanlardan birisi de müziktir.
Bilinen ilk müzik aletlerinin doğada bulunan çeşitli nesnelerden yapıldığı düşünülmektedir
(Görsel 1). İkonografik kanıtlar ve olasılıklar, ses elde etmek üzere yapılan seramik obje
parçaları, Neolitik dönemin müzik kültürü bağlamında önemini gözler önüne sermektedir.
Ayrıca mezar gibi iyi korunan yerlerde bulunan eşyalar, olası müzikal kullanımları açısından
çeşitli yorumlara tabi tutulabilmektedir. Bir kemik ya da delikli bir su kabağı flüt olarak mı,
yoksa başka bir amaçla mı çalındığı yoruma oldukça açıktır. İlk insanlara göre, bir müzik aleti
kavramı bugün çoğumuzun anladığından farklı olabilirdi. Modern dünya, bir enstrümanı müzik
yapmak için cansız bir nesne, bir araç olarak kabul ederken, yerli kültürlerin hepsi olmasa da
çoğu animistik inançlara sahiptir. Animistler, evrendeki her şeyin bir ruhu ve yaşam güçleri
olduğu anlayışına sahiptir. Bir insan suretinde müzik aleti yapılmışsa, bu o toplumun onu bir
şaman veya ruhani lider gibi güçlü bir varlık olarak betimlendiği ve çeşitli dini ayinlerde,
törenlerde kullanılmış olunabileceği söylenebilir. Dönemin önemli çalgılarının seramikle
üretildiği ve yapılan müzik aletlerinin günlük yaşamda güçlü ifade biçimlerini ortaya koyduğu
düşünülmektedir (Hall 2015: 2). Seramik müzik aletleri de bu alanlardan birisidir.

Görsel 1: 2008 yılında Almanya’nın Svabya bölgesindeki bir mağarada bulunan otuz beş bin yıllık Hohle Fels
flütü kızıl akbaba kemiğinden yapılmış.
https://manifold.press/aulos-un-izinde-uflemeli-calgilarin-ortak-atasina-hangi-ilimizde-rastladim (Erişim
Tarihi:11.10.2021)

Öncelikle insanlar tarafından seramiğin günlük yaşamı kolaylaştırıcı işlevinin yanında
neden bir müzik aleti olarak tercih edildiği üzerine birkaç anekdot paylaşmak gerekmektedir.
Seramik malzemenin müzik aletlerinde kullanımının en önemli nedenlerinden bir tanesi
seramiğin çok iyi ses yansıtıcısı olmasından kaynaklanmaktadır. Seramiğin yapısı itibariyle ses
iletimine uygunluğu insanlar tarafından keşfedilince müzik aleti yapım malzemelerinden biri
olarak kullanmaya başlandığı tasavvur edilebilir. Daha sonra seramik çamurunun farklı
Araş. Gör. Dr., Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, oznuraks@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4140-8929
**
Öğrt. Gör., Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü, sultanbilget@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-5070-9355
*
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özellikleri, gözenekliliği, gözenek sıklığı, pürüzsüzlüğü gibi birçok etken göz önünde
bulundurularak daha iyi ve farklı seslerin elde edilebileceği de insanlar tarafından fark edilen
diğer bir husustur. Bu özelliklerinin dışında diğer önemli bir nokta da çamurun, müzik aleti
şeklini alırken ortaya çıkardığı heykelsi form ve dekorlama zenginliğidir (Çam, Alaybek, Okan,
2007: 96). Bu doğrultuda seramik müzik aletleri sadece tek bir amaca hizmet etmekle kalmayıp
birçok noktada fonksiyonel yapıya sahip olduğu söylenebilir: Bir tasarım objesi, eğitim aracı,
haberleşme ve iletişim aygıtı, kutsiyet atfedilen nesne, ritüel eşlikçisi, doğanın yansıması vb.
Elbette bu konu ekseninde dile getirilmesi gereken başka bir husus ise müzik aletlerinin kültür
aktarımında ve bir bölgenin kültürü hakkında bilgi sağlamasında önemli bir role sahip
olmasıdır.
Dünyanın insan yaşamına ev sahipliği yapan her bölgesinde o kültüre özgü çalgılar vardır
(Karabulut, 2013: 32). Bu bağlamda müzik aletlerinden elde edilen bilgiler kültüre ışık tutar;
yani müzik, kültürün bir parçasıdır. Kültür zaman içinde hareket eder ve böylece müzik
aracılığıyla belirli tarih türlerine de yaklaşarak anlamlandırabiliriz (Merriam, 1964: 280).
Müzik, sosyal yapıya dayalı bir sosyal davranışın sonucunda yaratılmaktadır. Bu nedenle yalnız
bir ses sistemi değil, etnolojik bir yapının oluşturduğu, belli bir davranışın sonucunu içinde
taşımaktadır (Kaplan, 2005: 60). Sanatın bütün dallarında olduğu gibi müzik de toplumların
sosyolojik ve kültürel yapılarına ışık tutan tarihi belge niteliğindedir.
Yazılı tarihin başlaması ve uygarlıkların gelişimine kadar olan dönemle ilgili bilgiler
sınırlıdır. Diğer yandan bilinen ilk uygarlıkların doğuşuyla birlikte çalgılar konusunda daha
kapsamlı bilgilere ulaşılabilmektedir. Uygarlık ve kültür kavramının başlamasıyla müzik
kültürünün ayrılmaz bir parçası olan çalgılar, ilk uygarlıklarla birlikte hızlı bir evrim sürecine
girmiştir. Bu uygarlıklar kısmen de olsa birbirleriyle etkileşime geçmiş, bu sayede çalgılar
farklı adlar almış ve şekilleri değişmiştir (Karabulut, 2013: 84). Müzik sadece sesle değil, aynı
zamanda müzik aletleriyle de temsil edilir ve bu aletlerin bazıları uzun zaman dilimlerinde
varlığını sürdürmüştür (Merriam, 1964: 278). Çalgılar, ait oldukları kültüre, ses özelliklerine
veya ses yüksekliklerine göre sınıflandırılabilir. Yapılan sınıflandırmalar içerisinde günümüzde
kullanılanların en yaygın olanı ise “yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar” gibi çalınış özelliklerine
göre düzenlenmiş olan sınıflamalardır (Karabulut, 2013: 94). Vurmalı çalgılardan davullar,
dümbelekler, üflemeli çalgılardan düdükler, flütler, okarinalar, yaylı çalgılardan harp hem
vurmalı hem üflemeli çalgı olan udu seramik ile üretilebilen bazı müzik aletlerindendir.
Bilindiği gibi birçok farklı müzik aleti türü vardır. Enstrümanları ailelere ayırmak için bir
sınıflandırma sistemi gerektirmektedir. En eski belgelenmiş enstrüman sınıflandırma sistemi,
yaklaşık 3.000 yıl önce Zhou Hanedanlığı döneminde Çin'de oluşturulmuştur (Hall, 2015: 6).
Bu sınıflandırmada çalgılar, yapımında kullanılan malzemeye göre metal, taş, kil, deri, ipek,
ahşap, kabak ve bambu olarak sekiz kategoriye ayrılmıştır. İlginç ve merak uyandıran bir sistem
olmasına rağmen, seramik enstrümanların sınıflandırmasında hepsi aynı malzeme kategorisine
girdiği için bu sınıflandırma kullanışlı ve uygun görülmemiştir.
Evrensel sınıflandırmanın temel taşı, 1888’de, Belçika’nın Brüksel kentinde bulunan Müzik
Enstrümanları Müzesi’nin (Brussels Musée Instrumental) kurucusu ve ilk müze müdürü VictorCharles Mahillon tarafından atılmıştır. Bu sınıflandırma, müze müdürü tarafından müzenin
amaçları gözetilerek tasarlanmış ve bundan dolayı sistem zayıf addedilmiştir. Mahillon’dan
yirmi beş yıl sonra bu sistemin revizyonunu Erich von Hornbostel ve Curt Sachs üstlenmiştir
(Sachs, 1940: 570-571). Yeniden düzenlenerek ortaya çıkan Sachs-Hornbostel sınıflandırma
sistemi, 1914'te Erich von Hornbostel ve Curt Sachs tarafından yayınlanmıştır; müzikologlar,
akustikçiler ve organologlar tarafından geniş çapta kabul görmüştür. Tarih öncesi olarak
paleolitik kazılarda ortaya çıkan ve coğrafi olarak tüm dünyaya yayılmış enstrümanlar dört
grupta incelenirken (Sachs, 1940: 73); günümüzde bu sınıflandırma idiofonlar (sesli objeler),
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membrafonlar (derili tamburlar), aerofonlar (üflemeli çalılar), kordofonlar (telli çalgılar) ve
elektrofonlar olarak yaratılan titreşimin yerini baz alarak çalışma prensiplerine göre beş grupta
incelenir. Çalışmanın özelinde yer alan bu gruplandırmaların açılımları şu şekildedir:







İdiofonlar (idiophones), yaylılar veya davullar gibi herhangi bir ek gerilime ihtiyaç
duymayan, doğal olarak çınlayan malzemelerden yapılmış enstrümanlardır (Sachs,
1940: 571).
Aerofonlar (aerophones), farklı bir akustik özelliğe sahip birkaç enstrümanın (free
aerophones) yanında genellikle nefesli enstrümanları içermektedir (Sachs, 1940: 573).
İçindeki hava aracılığıyla ses elde edilen çalgılardır. Bu anlamda üfleme yoluyla ses
elde edilen çalgılar grubun ana öğesini oluşturmaktadır (Karabulut, 2013: 94).
Membranofonlar (membranophones), ses bir açıklığın üzerine gerilmiş deri ya da zar
tarafından oluşan titreşim vasıtasıyla elde edilmektedir. Membranofonların tümü
olmasa da çoğunluğu davul olarak ifade edilmektedir (Sachs, 1940: 576).
Kordofonlar (chordophones), telli çalgılardır. Bu çalgılar iplere çubuklarla vurularak,
parmaklarla veya bir mızrapla çekilerek ya da rüzgârla çalınabilir (Sachs, 1940: 581).
Elektrofonlar (electrophones), alışılmış mekanik yollarla üretilen ve elektrik
titreşimlerine dönüştürülerek ses elde edilen çalgılardır (Sachs, 1940: 586).

Şekil 1: Sachs-Hornbostel enstrüman sınıflandırma sistem şeması (Magnusson, 2017: 287)

Sachs-Hombostel’in enstrümanları çalışma prensiplerine göre idiofon, membranofon,
aerofon, kordofon ve elektrofon olarak beş grupta sınıflandırmıştır. Organolojik açıdan birçok
farklı sınıflandırma sistemi müzikologlar tarafından yapılmaktadır. Ancak araştırmanın
konusunu çalışma prensiplerine göre seramik enstrümanların sınıflandırması oluşturmaktadır.
Bu kapsamda seramik enstrümanları Sachs-Hombostel sistemini kullanarak sınıflandıran Barry
Hall’dür. Hall Sachs-Hombostel’in sınıflandırmasına ek olarak; iki veya daha fazla farklı ses
üretim sistemin bir arada kullanıldığı enstrümanları "hibrit" grup altında incelemiştir. Bazı
seramik enstrümanlar içinde deri ve tel gibi yardımcı malzemeler kullanıldığı bilinmektedir.
Hall seramik enstrüman sınıflandırmasında ana yapı malzemesinin ve gövdenin kil olduğu
enstrümanları ele almıştır.
2. İdiofonlar
İdyofonlar perküsyon aletleri grubunun üyesi olarak bilinmektedir. Bu gruptaki
enstrümanlar sesleri kendi bünyesinden üretebilmektedir. Bir başka deyişle, ses üretimi
enstrümanın yapıldığı malzemelerin oluşturduğu vibrasyon ile ortaya çıkmaktadır. Bu grupta
ses üretiminin sallama, birbirine vurma, çubukla vurma gibi farklı biçimleri vardır. Birbirine
bağlı sırlı seramik rezonans odasının üzerine bambu ve elyaf ile birleştirilmiş porselen
plakalara, ucuna seramik boncuk sabitlenmiş bambu tokmaklar ile vurularak ses elde edilen
marimbalar bu gruba dahildir. Çubukla vurularak ses elde edilen ve marimbaların daha yalın
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hali olan ksilofonlar da seramik idiofonlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca metal veya ahşap
çubuğun tırtıklı yüzeye sürtülerek keskin bir ses elde edilen ve genellikle ahşaptan üretilen reco
recoların seramik örneklerine de rastlamak mümkündür. Barry Hall ahşap bir çerçeve üzerine
yerleştirdiği seramik saksıları büyüklükleri, şekilleri ve açıları dikkate alarak yerleştirerek,
birden fazla kişinin aynı anda çubukla veya elle çalabileceği temiz çan sesleri veren enstrüman
geliştirmiştir (Görsel 2). Özellikle Uzakdoğu’da kullanılan, içerisine su doldurulan seramik
tabakların suyun oluşturduğu titreşim ile notaların belirlendiği müzik aletleri de bu grupta
değerlendirilebilir. Çubukla vurularak ses elde edilen enstrümanların dışında, orijinal
örneklerinin ahşaptan görüldüğü seramik gövde üzerine yerleştirilen metal parçaları
parmaklarla titreştirmek suretiyle çalışan kalimbalar, seramik boncukları yine seramikten bir
gövde üzerine ip gibi çeşitli bağlayıcı malzemeler ile birleştirerek üretilen çıngıraklar,
Hindistan kökenli gatham adı verilen tek delikli vazo biçimli müzik aleti de bu gruba dahil
edilmiştir (Hall 2015: 9-26).

Görsel 2: (Flowerpotophones) Ahşap çerçeve üzerine yerleştirilen seramik saksılara çubuklarla vurularak ses
elde edilen müzik aleti.
http://www.ninestones.com/potophone.html (Erişim Tarihi:5.10.2021)

3. Membrafonlar
Memebrafon deri veya zar başlıklı davullara verilen genel bir isimdir. Bu tür
enstrümanlarda bulunan zar o çalgının davul olması için birincil elemandır. Davulun gövdesi,
zarın ya da derinin gerilmesi için kasnak oluşturacak bir çerçeve sağlar. Hem deri hem de
seramik gövde davul sesine katkıda bulunur. Membrafon ailesinin en güçlü seramik üyelerini
dümbelekler, çeşitli boylardaki seramik tüplerin üzerine deri gerilerek oluşturulan
“conundrums” adı verilen elle veya çubukla çalınan davullar, tefler oluşturmaktadır.
Davul kafaları yaygın olarak gerilmiş hayvan derisinden yapıldığı bazen ise hayvan
mesanesi veya sentetik malzemelerin kullanıldığı bilinmektir. Bu derileri birleştirme işlemi
yapıştırıcılarla yapıldığı gibi, genellikle iplerle gövdeye gerilerek sabitlenmektedir. Akortları
ise derinin ısıtılması ile gerçekleşmektedir. Bu tür seramik enstrümanlarda geniş gövde alanı
gerektirdiği için üzerine çeşitli dekor olanakları sağlamaktadır. Bu da farklı bölgelerin kendine
özgü dekor tekniklerinin bu enstrümanlara yansımasına olanak sağlamıştır. Sır altı, sır içi, sır
üstü, serigrafi dekorları uygulama imkanı sunduğu gibi ajur ve oyma dekorları dışında
sigrafitto, rölyef, ebru gibi yaş çamur üzerine uygulanabilen dekorlar da bu enstrümanların
gövde kısmında kullanılabilir. Örnek olarak; geometrik, renkli yüzey tasarımlı ile ünlü Fas’ın
Morocco şehrinde üretilen membrafon ailesi üyesi olan tekli veya ikli seramik dümbelekleri
gösterilebilir (Görsel 3). Benzer şekilde İran, Yunanistan, Afrika gibi ülkelerin kendine özgü
dekorları ile bezenmiş seramik vurmalı çalgıları bulunmaktadır (Hall 2015: 27-44).
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Görsel 3: Morocco seramik dümbelek seti.
https://musicaparaver.org/instruments/5127 (Erişim Tarihi:5.10.2021)

4. Aerofonlar
Aerofonlar ya da bir başka deyişle üflemeli çalgılar havanın titreşimi ile sesi oluşturan müzik
ailesi grubundandır. Trumpetler, flütler, klaksonlar, borazanlar, okarinalar, udular aerofon

grubunun üyelerindendir (Görsel 4-5). Seramik aerafonlar çok eski tarihlere dayanır. Antik
örnekleri Çin’den, Hindistan’dan kıtalar aşarak Amerika’ya kadar uzanmaktadır. Amerika’da
Kolomb öncesi yerlilerinin oldukça kompleks ve akustik açıdan gelişmiş seramik aerofonlar
yaptığı bilinmektedir. Günümüzde aerofonlar seramik enstrüman ailesinin en bilindik ve
çeşitliliğe sahip sınıflarındandır. Bu çeşitlilik seramiğin plastik şekillendirmeye
elverişliliğinden kaynaklanmaktadır. Diğer malzemelerin aksine yeniden şekillendirme için de
oldukça uygundur. Bir bambudan ya da plastikten yapılan bir flütte parmak deliklerini açtıktan
sonra düzeltmek imkansızdır. Ancak seramikte istenilen ses elde edilene kadar delikler
genişletilebilir, küçültülebilir ya da deliğin yeri değiştirilebilir (Hall 2015: 45-50).

Görsel 4-5: Seramik trompet ve klakson örnekleri.
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/503541 (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
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Seramik flütler en basit haliyle üzerinde bir üfleme deliği ve nota deliklerinin olduğu
kilden elle ya da kalıpla şekillendirilmiş tüplerdir. Hall seramik flütleri kendi içerisinde yan
flütler, blok flütler, dairesel flütler, pan flütler, çoklu flütler gibi biçimlerine göre farklı başlıklar
altında incelemektedir. Bu enstrümanlarda farklı malzemelerden üretilen muadillerinden küçük
farlılıklar gözlenmektedir. Örneğin, çoğu seramik yan flütlerde modern metal olanlarını aksine
mekanik tuşlar yoktur. Bir diğer aerofon grubu enstrümanlar okarinalardır. Kökeni altı bin yıl
öncesine kadar uzanan geleneklse Çin xun okarinaları yumurta şeklindedir (Hall, 2015: 46-51).
Günümüzde çok farklı biçimlerde okarinalar bulunmaktadır. “El yapımı ya da kalıpla
şekillendirilebileceği gibi, farklı boyutlarda da üretildikleri bilinmektedir. 4 cm’den 20 cm’e
kadar çeşitleri bulunabilmektedir. Ön ve arka yüzeyinde parmaklarla kolay kapatılıp açıla- cak
delikleri bulunan diatonik bir müzik aleti olarak literatüre geçmiştir” (Hakan Verdu Martinez,
2012: 80). Organolojik kökeni Çin olsa da okarinalar Maya ve Aztek kültüründe de özellikle
ritüellerde kullanılan bir enstrüman olarak çeşitli biçimlerde üretilmiştir. Yapılan arkeolojik
kazılar sonucunda Mayaların M.S. 700-900 yıllarına tarihlenen antropomorfik (insan biçimli)
ve zoomorfik (hayvan biçimli) flüt örneklerine rastlanmaktadır (Cheong vd. 2014). Kazı
çalışmaları ile ortaya çıkarılan Maya’lara ait bu insan figürlü okarinaların, doğa seslerinin
taklidi ile ortaya çıktığı; çeşitli ayin ve törenlerde büyü yapmak maksadıyla kullanıldığı gibi
günlük yaşamda danslara, şarkılara, kutlamalara eşlik ettiği düşünülmektedir.
Bu grupta ilk akla gelen enstrümanlar insan kaynaklı havanın titreşimi ile üretilenler olsa
da doğa kaynaklı havanın titreşimi ile ses üretimi de mümkündür. Portekiz’de bulunan şarkı
söyleyen yel değirmenleri (singing windmill) bu gruba sıra dışı bir örnek olarak verilebilir. Yel
değirmenlerinin ahşap iskeletine yerleştirilen seramik terakota vazoların içinden geçen rüzgâr
ıslık benzeri doğal sesler çıkarmaktadır (Görsel 6-7).

Görsel 6-7: Portekiz’de bulunan şarkı söyleyen yel değirmeni ve detay fotoğrafı.
http://aphotoaday1.blogspot.com/2019/09/the-singing-windmill.html (Erişim Tarihi: 10.09.2021)

Hall, globular horn (küresel korna) ve uduyu aerofon grubunun üyeleri olarak
sınıflandırmaktadır (2015: 99-103). Bu seramik müzik aletleri form olarak birbirine oldukça
benzemektedir (Görsel 8). Genellikle bu müzik aletleri boyun kısmı olan ve içerisinde sesin
vibrasyonuna olanak sağlayacak küresellikte boşluğu bulunan vazo biçimli kaplar olarak
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karşımıza çıkmaktadır. Globular hornda boyun kısmından üflemek suretiyle korna sesleri
alınmaktadır. İlk kullanım yerlerinin dinsel törenler olduğu bilinen çalgılardan biri Afrika
kökenli ilkel bir müzik aleti olan udu’dur (Toğrul, Şahin, Etikan 2019: 689). Çalışma prensibi
olarak global horndan biraz farklılık göstermektedir. Globular hornda olduğu gibi boyun
kısmında üfleme yapılmamaktadır. Udu da “gövdesinde bulunun ikinci delik sayesinde ses
yüksekliğinde ayarlamalar yaparak değişik tonlar elde edilir. Bu işlem el yardımıyla, açık olan
bu deliğin kapatılıp açılmasıyla gerçekleştirilir” (Çam, Alaybek, Okan, 2007: 97). Hall seramik
enstrümanları sınıflandırırken; bir çalgıdaki ses üreten sistemlerden biri diğerlerine göre
baskınsa, o zaman baskın olan sınıflandırmayı kullanmanın doğru olacağını belirtmiştir (Hall
2015: 7). Bu bağlamda globular horn ve udu gibi seramik enstrümanları daha çok havanın
titreşimini kullandığı için aerofon grubuna dahil etmiştir. Ancak farklı kaynaklarda bu
enstrümanlardan vurmalı çalgılar olarak bahsedilmektedir.

Görsel 8: Udu (yan delikli toprak kap tambur) örneği.
https://jeffwilletmusic.com/2012/03/24/udu/ (Erişim Tarihi: 12.10.2021)

5. Kordofonlar
Kordofonlar, sesin tellerin titreşmesiyle elde edildiği çalgılardır. İpler çeşitli
malzemelerden metal, bağırsak, ipek, naylon ve hatta at kılından yapılabilir ve koparma, vurma
veya eğilme yoluyla harekete geçirilir. Seramik enstrüman sınıfında muhtemelen en zor çalgılar
kordofon ailesindedir. Bu grupta diğer gruplara göre daha az örnek bulunmaktadır. Bunun farklı
sebepleri bulunmaktadır. Birincisi, kilin yapısından kaynaklanmaktadır. Kil, çoğu yaylı çalgıda
bulunan ses tahtasını oluşturmak için uygun değildir. Teller tek başına ses üretmek için yeterli
olmayacağından yaylı çalgılar seslerini yükseltmek için genellikle fraklı bir malzemeye daha
ihtiyaç duymaktadır. Ses tahtasının altına yerleştirilmiş bir kasa (gitar gövdesi veya ses tahtası),
enstrümanı daha da güçlendirir ve ton kalitesini artırır. Bazı ahşap türlerinin aksine kil
genellikle bu amaç için pek uygun değildir, çünkü kil daha sert olma eğilimindedir (Hall
2015:120).
Az örnek bulunmasının bir diğer nedeni, keman gitar gibi telli çalgıların genellikle
ayakta, elde tutularak ya da omuza dayanarak çalınmasından ötürü seramikten üretilen bu grup
çalgıların ağırlığı olarak düşünülmektedir. Seramik ahşaptan üretilecek bir kasaya göre daha
ağır ve kırılgan olacağından ses kalitesi bakımından olumsuzluk göstermese de tercih edilmeme
sebebi olabilir. Her ne kadar az örnek bulunsa da spesifik olarak bu konu üzerine çalışan
sanatçılar mevcuttur. Rob Mangum bu sanatçılardan bir tanesidir (Görsel 9). Mangum’a ait
kordofon grubuna ait birçok keman, tambur ve bass müzik aletleri örnekleri bulunmaktadır
(www.mangumpottery.com Erişim Tarihi: 10.10 2021).
415

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Görsel 9: Rob Mangum’a ait seramik kordofon ailesinden tambur örnekleri.
https://www.mangumpottery.com/pages/pottery-banjos-and-ceramic-instruments (Erişim Tarihi: 10.10 2021)

Seramik kordofon ailesinin bir diğer üyesi berimbaudur. Brezilya’ya özgü kapoera
orkestrasının temel çalgısı olan berimbauyu biriba ağacından yapılmış uzun bir saptan çıkan
çelik bir tele bağlanan ve çabaca adı verilen bir çeşit su kabağı oluşturmaktadır (Çevik, 38). Bu
çalgıda yer alan su kabağı yerine seramikten yapılmış ağzı dar biçimli kap ile üretilen örnekler
bulunmaktadır.
Kökenleri Antik Yunan’a kadar dayanan arp ve lir çok telli enstrümanlardandır (Akan,
2017: 75-77). Orijinalinin ahşaptan yapıldığı bilinen arp ve lirin seramik gövdeli örnekleri
mevcuttur. Arplarda teller bir ses kutusundan açılı olarak uzanır ve enstrümanın boynuna
bağlanır. Lirlerde ise küçük teller bir köprünün üzerinden geçer ve u biçiminde iki kiriş
tarafından tutulan çapraz çubuğa bağlanır. Her iki çalgı türü de benzer biçimde parmaklarla
çalınır. Arptaki ses kutusu ve lirdeki u biçimli gövdenin seramikten yapılmış örnekleri
mevcuttur (Hall 2015:121-122).
6. Hibrit Grup Çalgılar
Hibrit enstrümanlar, iki veya daha fazla farklı enstrümanın kombinasyonlarıdır. Örneğin,
bir çıngırakla veya bir davulla birleştirilmiş bir flüt. Bu gruptaki enstrümanda iki veya daha
fazla titreşim sistemi bağımsız olarak çalışabilir; ya da daha ilginç bir şekilde birleşebilirler.
Örneğin; Hall’ün şekillendirdiği sap kısmı flüt biçiminde olan kasa kısmına vurularak, aynı
zamanda bambu ve at kıllarından yapılmış yay ile çalınabilen seramik enstrüman hibrit grup
çalgı bu gruba girmektedir (Görsel 10). Benzer biçimde farklı çalışma prensiplerini birleştirerek
seramik çalgı üreten bir sanatçı Tim Gale’dir.
Gale’de “didgebek” adını verdiği hem
membrafon grubuna hem de aerofon grubuna dahil edilebilecek bir enstrüman tasarlamıştır. Bu
enstrümanda “didjerido” adı verilen geleneksel Avustralya çalgısı ve dümbeleğin birleşiminden
oluşmaktadır (Hall 2015:129-134).
Yukarıda bahsedilen sınıflandırma sistemlerine tam olarak uymayan çalgılar, Hall
tarafından hibrit grup çalgılar olarak nitelendirilmiştir. Aslında, Sachs-Hombostel sınıflandırma
sisteminin temel konseptine bu durum aykırı olsa da seramik enstrümanların
sınıflandırılmasında ayrı bir kategori olarak ele alınmıştır.

Görsel 10: Barry Hall’e ait hem yaylı hem üflemeli hem de vurmalı hibrit grup seramik enstrüman örneği. (Hall
2015: 131).
416

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

7. Sonuç
Çalışma prensiplerine göre enstrümanları sınıflandırma sisteminin en eski belgelenmiş
örneği yaklaşık 3.000 yıl önce Çin’de görülmüştür. Daha sonra 1888 yılında müze müdürü
Victor-Charles Mahillon tarafından yapılan yeni bir sınıflandırma sistemi dikkat çekmektedir.
Bu sınıflandırmadan yola çıkan Erich von Hornbostel ve Curt Sachs, eksik gördükleri noktaları
revize ederek 1914'te yayınladıkları Sachs-Hornbostel sınıflandırma sistemini oluşturmuşlardır.
Genel sınıflandırma sisteminde olduğu gibi seramik enstrümanları sınıflandırma
yaklaşımını kullanmanın da önemli faydaları vardır. Sınıflandırma sistemi her bir enstrüman
türü için çoğu zaman açık ve kolay tanımlanabilen bir kategori sağlarken enstrümanları net bir
şekilde organize etmek ve bulmak için de iyi bir yoldur. Bu kapsamda seramik enstrüman
sınıflandırmasını detaylıca ele alan Barry Hall’ün çalışmaları da oldukça önemlidir.
Enstrüman sınıflandırmaları; enstrümanların nasıl yapıldığı, kullanıldığı veya sanatta ve
toplumda oynadığı rolün ayrıntılarından ziyade, enstrümanın fiziksel, gözlemlenebilir
özelliklerine dayandırılmaktadır. Bu, kültürel önyargıları ve diğer kafa karıştırıcı gerçekleri
veya durumları önler ve sınıflandırma konusunda anlaşmazlık olasılığını azaltır. Ancak, bu
sistemin de kusurları bulunmaktadır. Bir enstrümanın yalnızca bir kategoriye dâhil edilme
durumu, birden fazla kategoriyi içeren enstrümanlar için sınıflandırma bağlamında sorun teşkil
etmektedir. Genellikle udu olarak isimlendirilen yan delikli toprak kap tamburu, bu konuyu
açıklamaya yarayacak önemli bir örnektir. Bu enstrümanın sesi, bir kap içinde titreşen hava
tarafından üretilmekte ve bu eksende onun bir aerofon grubunda yer alması gerekmektedir.
Ancak diğer açıdan udu, dış kısmına vurularak da ses üretilmesi sebebiyle idiofon grubuna da
dâhil edilebilir. Varlığını gösteren bu muğlaklık eleştirel bir bakış açısını doğurmaktadır. SachsHornbostel sınıflandırma sistemine tam olarak uymayan çalgılar, Hall tarafından yeni bir grupta
ele alınarak “hibrit” çalgılar olarak nitelendirilmiştir.
Sonuç olarak, çalışma prensiplerine göre seramik enstrümanlar, Sachs-Hombostel
sınıflandırma sisteminin dört grubu (idiofonlar, membrafonlar, aerofonlar, kordofonlar) ve
Barry Hall’ün sınıflandırmaya eklediği hibrit grubu nezdinde kısaca değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Seramik enstrümanların yaygın kullanımı, çeşitliliği ve fonksiyonelliği
bağlamında her bir seramik enstrümanın ayrı özelliklere ve farklı detaylara sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
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Sanat Pazar İlişkisinde Galeri, Müzayede Evi, Sponsorluk Ve Son
Durumlar
Özgül YİĞİT*

1. Giriş
Geçmişten günümüze sanatın çeşitli süreçlerden geçerek dönemsel etkiler altında
kaldığı ve sanat yapıtlarına bu etkilerin yansıdığı bilinmektedir. Sanatın yönlenmesine ve
varlığını korumasına önemli etkenlerden biri parayla olan ilişkisidir. Bu ilişkilerin sonucu
olarak ortaya çıkan galerilerin ne zaman kurulduğuna dair bilgiler veren Ali Artun’a göre ilk
olarak sanatın parayla olan ilişkisine değinmek gerekmektedir ve bunu her ikisinin varlığının
da birbirine tabi olduğundan, birinin ancak diğeriyle var olabilmesine bağlamaktadır. Paranın
ekonomik olduğu kadar estetik bir ikon oluşunun örneği sikkeler üzerindeki kabartma
resimlerden verilerek sanatın en kamusal ortamı olduğunun vurgusu yapılmış ve paranın bir tür
müze veya galeri işlevi gördüğü eklenmiştir (Artun, [10.04.2021]).
Sanat ile para arasındaki ilişki vurgulanırken bir pazar ortamından piyasadan yani sanat
piyasasından bahsedilir. Yine Artun’a göre, ilk büyük sanat piyasası M.Ö. I. ve II. yüzyıllarda
Anadolu’daki Antik Yunan eserlerinin Roma orduları tarafından yağmalanması üzerine
kuruludur. Yağmalanan eserler başta o zamanların müzesi olan tapınaklara veriliyordu ancak
daha sonra özel koleksiyonlar, kişisel koleksiyonlara dâhil edilerek servete dönüştürülmeye
başlanmıştır. Yağma kültürünün gelişimiyle hangi eserin yağmalanacağı ve Roma’ya
nakledileceği konusunda ordunun kadrosuna dâhil edilen küratörler çalıştırılmaya başlanıyor
ve ilk sanat piyasası bu şekilde ortaya çıkıyor. Yine sanat piyasanın oluşumunda etkili olan ilk
müzayedeler de bu dönemde Roma’da sanatın örgütlenmesi ile başlamaktadır (Artun,
[10.04.2021]).
Rönesans dönemine kadar genellikle loncalara bağımlı ya da mesen olarak anılan
kişilerce desteklenen sanatçılar, 16. yüzyılda loncalardan görece bağımsızlaşmaya başlayarak
yapıtlarını kent meydanlarında kurulan pazar ya da sergi alanlarında satma olanağı
yakalamışlardır (Çakmakoğlu, 2008:569). Günümüz sanat piyasasının ilk adımları 17. yüzyılda
Hollanda’da atılmış ve galerilerin habercileri olan dükkânlar bu zamanlarda ortaya çıkmıştır
(Artun, [10.04.2021]). Bu dönem sanatının piyasayla ilişkisi, sergiler, tüccarlar ve müzayedeler
üzerinden olmuştur.
Fransa’da sanatın tek merkezli egemen güçlerin elinden çıkarak aristokrat ve kentsoylu kesime
yayılması 18. yüzyılda Avrupa’nın kültürel yaşamının gelişmesine ve şekillenmesinde etkili
olmuştur. Yine 18. Yüzyılda İngiltere’nin ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlardaki
ilerlemesi ile birlikte güçlenen ve sanata ilgi duyan varlıklı bir sınıfın oluşmasının sonucu bu
dönemde önemli koleksiyonerler belirmiştir. Bu gelişmelerle Avrupa’nın en önemli sanat
pazarı haline gelen Londra’da müzayede evleri, sergiler, kataloglar, aracı ve koleksiyoncular
bu pazarın içinde yer almıştır. 19. Yüzyılda sanayi devrimiyle başlayan yeniçağda, tarım
kültürü ve ekonomisi ile şekillenen sanatın üretim alanları ve modelleri değişiklik göstermiş ve
beraberinde kültürel alanda bireysellik ön plana çıkmıştır. 19. Yüzyıldaki gelişmelerin ardından
20. Yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren gelişen teknoloji ile sanatsal yaratıcılığın
boyutu da değişmiş yeni mecralar keşfedilmiştir (Demirdöven ve Ödekan, 2008:58).
Bulunduğumuz yüzyılda sanat yaratım ortamları ile birlikte sanatın alımlayıcısı ve alıcısının
eserle buluştuğu ortamlarda değişime uğramıştır. Sanatın varlığını koruduğu sergileme
alanlarının fiziksel ortamları dışında pazara sunulmasına aracılık eden galeri ve müzayede
evlerinin geçmişten günümüze çalışma sistemleri dikkate değer inceleme konularıdır ve
çalışmanın takip edilen bölümünde ele alınmıştır.
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2. Sanat Pazarında Galeri, Müzayede, Koleksiyoner ve Sponsorluk
Sanat, toplum ve sermaye arasındaki ilişkilerin tanımlamasını yaparken ilk olarak
sanatçı ile alıcısı arasında oluşan ve gelişen ilişkiye bakmak gerekir.
Sanatçının kamuyla girdiği ilişkiler; himaye, pazar ve sponsorluk olmak üzere üç grupta
incelenir. Bunlardan ilki olan himaye, sanatçı ile alıcısı arasında oluşabilecek çeşitli ilişki
şekillerini ifade eder. Bir himaye türü olarak hâminin bir sanatçıyı koruması, desteklemesi ve
aralarında gelişen yakın bir ilişkiden bahsedilebilir. Sanatsal ürünlerin her biri, birden fazla
himaye biçiminin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kilise himayesi tanımlanırken, 10.
yüzyılda kurulan Fransız monarşi sistemi ile 15. ya da 16. yüzyılları arasında Avrupa’da temel
ekonomik gücü ele geçiren kapitalizmden bahsedilir. Kapitalizm 16. yüzyılda yayılarak
güçlenmeye başlayıp ve sonucunda toplumsal sınıflarla yeni kasaba ve şehirler ortaya çıkıp
gelişmiştir. Kültürel anlamda görece kiliseden kopmalar yaşanarak saray ve özel himaye
oluşmaya başlamıştır. Bireysel himaye Rönesans döneminde kiliseyle birlikte ortaya çıkar ve
Rönesans’tan sonra sanatta birçok özel hami ya da koleksiyoncunun olmasına rağmen modern
anlamda ortaya çıkışı 17. yüzyılın başları olarak tarihlendirilmektedir. Kamusal himaye daha
küçük ölçekli yerel otorite ve kurumlar tarafından sağlanmaktayken, daha büyük ölçekli devlet
himayesi ulusal boyutlu otoriteler tarafından sağlanmaktadır (Barnard, 2010: 111-120).
16. ve 17. yüzyıllarda, ticari devrimlerle büyüyen kapitalizm, görsel kültürün üretim ve
tüketim alanlarında kökten değişiklik sağlamakla beraber, himaye sistemi ortadan kalkmamış
yeniden şekillenerek belirli kurallar çerçevesinde günümüz ortamında varlığını sürdürmektedir
(Barnard, 2010:127). Sanatçının kamuyla girdiği ilişkiler arasında saydığımız himaye ve pazar
olgusu bugünün galerileri üzerinden ilerlemektedir. Sanatçının eseriyle alıcısına ulaşmasına
arabuluculuk eden galeriler, sanatçı ile pazar arasında bir köprü işlevi görürler.
19. ve 20. yüzyılda önemli gelişmeler yaşayan galeriler, sanatçılar ile onların ürettikleri
eserler arasında aracılık yapan en önemli sergileme mekânlarından biridir.
Sanat, galeri ortamında atölyenin sınırlarını aşar ve kamuya sunulur. Bir sanat eseri özel
galeride sergileniyor olsa dahi kamusaldır çünkü galericiler sadece izleyiciler ve
koleksiyonerlerle kurdukları ilişkilerde değil aynı zamanda gazete, dergi gibi eleştiri yazını
mecralarıyla da eserlerini sunarlar (Artun, 2011:152).
Sanatın değerinin belirlenmesi ve eserin ekonomik değerinin belirlenmesinin karmaşık
olduğundan bahsedilir. Sanatın özerklik kazanmasındaki en hayati etmenlerden biri olan piyasa
belirler. Sanatın zanaat olarak nitelendirildiği, sipariş üzerine yapılan icra fikrinden
kurtulmasına ve kilise, saray aristokrasi gibi himayelerinden sıyrılarak özgürleşmesi yine para
üzerinden sağlanmıştır ki bu görevi de galeriler üstlenmektedir. Sanattaki özerkleşme ile beliren
modernist galeriler ticari sanatla, piyasa resmiyle uğraşmaz, pazarı karşı olanı pazarlayarak
satmamayı satar (Artun, [10.04.2021]). Galeriler, Sanat için sanat yaptığını savunan yani
eserinin bir meta gibi görülmesini istemeyen sanatçının piyasa ile arasına koyduğu mesafeyi
koruyan mekânlardır.
“1936 yılında felsefeci ve eleştirmen Walter Benjamin sanat eserlerinin bir aurası
olduğunu ileri sürmüştür. Aura kelimesiyle, sanat eserlerinin, onların karşısında durduğumuzda
hissettiğimiz benzersiz ve orijinal bir niteliğe sahip oluşunu kastetmiştir” (Whitham, Pooke,
2018:125). Sanata ilgi duyanlar için sanata bakmanın en iyi mekânları galerilerdir. Çünkü
oralarda yaratıcılığın ve yüksek kültürün varlığı hissedilir ve algılayanın gözünde ayrı bir
kutsiyet kazanır. Alımlayıcısı için aurası olan galeriler, alıcısı için ticaretin oluştuğu şaibeli bir
ortam olabilmektedir. 19. yüzyıl sonlarında sanatın sergilenmesinde etkin olan galeriler, sanat
eserini kutsayarak müzayede aracılığı ile el değiştiren birer antik eşya olma fikrinden kurtarmış
ve sanat eserinin modern suretine kavuşmasına yardımcı olmuştur. Postmodernist süreçte
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finansallaşan sanatın ortamında müzayedeler piyasayı yarı yarıya ele geçirmiş hatta fiyat
yönetimini de ele alarak galerileri sanatı ve sanatçıyı koruma fikrinden uzaklaşmalarına neden
olmuştur (Artun, 2011:153-155). Müzayede evleriyle giriştikleri piyasa üzerindeki fiyat
belirleme rekabeti, galerileri sanatı marka haline getiren birer yuvaya dönüştürmüştür.
Müzayedeler, sanat eserinin kullanım değeriyle ilgilenmekten ziyade tüketim değeriyle
ilgilenmektedir ve bu yüzden adları üzerinde haleleri olan birer şirkete dönüşmüşlerdir. Satış
şansı yüksek yapıtları pazarlayarak fiyatlar üzerinden oynamalar yapar ve böylelikle galeriler
ile rekabete girerler (Oktay, 2003:44). Müzayedeler, sanat yapıtının satışta en yüksek değere
ulaşmasını, alıcısının ise en düşük bedeli ödemeyi istediği bir pazar ortamıdır.
Yağma kültürü ile sanat piyasasının oluşumuna paralel beliren sanat müzayedelerin ilki
MÖ 3. yüzyılda görülüyor. Romalı kumandanların yağma kültürüyle başlattığı müzayedeler,
yine Roma İmparatorluğunun yıkılmasından Rönesans’a kadar uzayan zaman diliminde gözden
düşmüş ancak Hollanda’da örgütlenmeye başlayan sanat piyasası ile yeniden ayaklanmıştır.
1744 yılında Sotheby’s ve 1766 yılında Christie’s Londra’da kurulan bugün bile hala
sanat pazarı üzerinde söz sahibi olan ve adlarını sıklıkla duyduğumuz iki müzayede evidir.
Christie’s, müzayede ortamlarını eğlenceli bir gösteri ve toplumsal olay alanlarına dönüştüren
isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Sothey’s de sanat dünyasında kariyere sahip olmak
isteyenlerin geçmesi gereken bir yoldur. Çağdaş zamanlarda sanatın örgütlenmesinde baskın
rol üstlenen müzayede şirketleri ki bunlar bahsi geçen Christie’ ve Sotheby’s firmalarıdır,
finansallaşan, iletişim ve sergi alanlarına sahip olarak sanatta güçlü enformasyonlara
dönüşmüş, küreselleşen müzayede ortamında tekelleşmeyi başarmıştır (Artun, 2011:169-170).
Galeriler, sanatçının ve sanat eserinin alıcısı, alımlayıcısı ile buluşmasını sağlayan
piyasa içinde aracılık görevini üstlenen işletmelerdir. Sanatçı üretir, galeriler ise üretilen
eserleri sanatseverlere ve koleksiyonerlere ulaştırmak adına sergi düzenler ve burada bir iş
bölümü söz konusu olmaya başlar. Sanat pazarında fiyat denetimine hâkim olan müzayedelerin
galerilerle girdiği iş birliğine bakıldığında temelde yatan arz talep ilişkisine vurgu yapılması
gerekmektedir. Pazar ortamında piyasanın arz kısmında sanatçılar, talep kısmında ise
koleksiyonerler bulunmaktadır. Özellikle müzayedelerin bu sahada varlığını koruyabilmesi için
sanatın daimi alıcısı olan koleksiyonerlere ihtiyaç duyduğu aşikârdır.
Koleksiyon fikrinin çıkış noktasını yağma kültürüdür şeklinde bir ifade yanlış olmaz.
Yağmalanan eserlerin değerlerinin giderek anlaşılması bireysel koleksiyonculuk çabalarına hız
kazandırmıştır. İlk zamanlarda başlayan bu koleksiyon oluşturma merakı, koleksiyonu
derleyenlerin ördükleri birer kozaya benzetmesi, eserleri özenle tek tek seçmeleri ve bunlar
arasında sadece kendilerinin anlayabildiği gizemli ilişkilerin türettiği mitler üzerinden
yapılmasına bağlanmaktadır. Koleksiyonlarıyla kendi öznelliklerini inşa eden koleksiyoncular
için eser toplama, biriktirme fikri bir kar ya da yarar sağlamamaktaydı. O dönemlerde ancak
şimdi aldıklarını hemen geri saymaya çalışmalarıyla sanat piyasasının spekülasyon aracı
şeklinde tanımlanıyorlar. Yine de koleksiyonerlerin sanat üzerindeki etkileri yalnızca finansla
sınırlı değildir aynı zamanda sanatın varlığı, estetik yargılar ve beğenilerin de örgütlenmesi ile
ilgilidir (Artun, 2011:148-149). Modern toplum kavramının bir dönüşümü gibi düşünülen
koleksiyonerlik günümüz kültür ortamında tüketime dayanan birer güç göstergesi halini
almıştır. Beğeni ve hazdan doğan özel koleksiyonculuk, sanat eseri üzerinden kendi otoriterini
belirledikleri bireysel şirketlere dönüşmüştür.
19. yüzyılda başlayan küreselleşme kavramı ekonomi ile başlayarak hayatın her alanına
etki etmiş önemli kavramlardan biridir. Bu küreselleşmeyi tanımlarken ulusların sosyal,
ekonomik, kültürel ve teknolojik anlamda birlikteliği söz konusu olmaktadır. Bu birliktelik
sanatla uğraşan kişileri ve onların üretimlerini dolaylı ya da doğrudan etkilemiş ve bunun
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sonucu olarak çağdaş sanatın doğmasına neden olarak ilerlemesine şahitlik etmiştir. Sanatın ve
sanatçının bakış açısının değişimiyle kentlerde görülen kültürel aktiviteler toplum üzerinde
farklı ve çekici bir yaşam tarzının oluşumunda etkili olmuş böylelikle sanatçı üreten, toplumsa
tüketen konumuna gelmişti. Sanatta üretimle birlikte tüketimin ortaya çıkması sanatın yapıtının
satılması problemini beraberinde doğurmuş, üretici konumundaki sanatçı endüstriyel sürecinin
etkisiyle pazar alanında kendisine yer bulabilmek adına tüketici konumuna gelmiştir. Bunun
sonucunda ele aldığımız sanatın spekülasyon ortamının aracıları; sanat galerileri, müzayedeler,
koleksiyonerler arası ilişkilere ek olarak sponsorluk olgusu belirmektedir.
Günümüzün yoğun rekabet ortamında, işletmelerin amaçlarına ulaşmalarının en önemli
yolu olarak görünen kurumsal imajın oluşumunda yaygın olarak kullanılan yöntemlerden
biriside sponsorluktur (Çoban, 2003:213). Artan rekabet ortamına paralel olarak sanayi
toplumuna geçiş ile sponsorluğun anlamı değişse de tek faaliyetleri anlamına gelen ve mesenlik
olarak bilinen eski çağlara kadar uzanan bir geçmişinin olduğu söylenebilir. Mesenlik
faaliyetlerinde hiçbir tanıtım ya da fayda beklenilmez eğer ki böyle bir faaliyette bulunanların
amacı tanıtım ve reklam ise bunu da mesenlik olarak tanımlamak doğru olmayacaktır
(Taşdemir, 2001:98). Günümüz kültürel faaliyetlerine destek veren kurum ve kuruluşların
mesenlik gibi bir derdinin bulunmadığı kendi imajlarını oluşturma ve bunu gözler önüne serme
gibi reklam amaçlı kullanımlarında gözlemlenmektedir. Tüketim toplumu içerisinde yeniden
şekillenen faaliyetlerine ve amacına uygun anlam kaymaları ile tam karşılığı sponsorluk olarak
görülmektedir. Zaman içerisinde devletin sanat ve kültüre ayırdığı desteğin yetersiz
kalmasından dolayı özel sektörler günümüz anlayışındaki sponsorluk kavramını
benimsemişlerdir.
Sponsorluk, hızla büyüyen pazarlama iletişim aktivitelerinden biri olduğu için bu alana
yoğun ilgi artmaktadır (Çoban, 2003:214). Kültür ve sanat sponsorlukları içerisinde sayılan
sergi sponsorluğunda kuruluşlar, bina, ulaşım ve maddi konularda destek
sağlayabilmektedirler. Bu açıdan bakıldığında fiziksel mekan ve maddi konularda ihtiyaç
duyulan durumlarda sponsor olabilecek kurumlarla karşılıklı alışveriş ortamına girilir; maddi
destek veren sponsor şirket kendisine gerekli olan imajı sanatsal faaliyet içerisindeki hedef
kitleden sağlamış olur.
Kültürel faaliyetler içerisinde önemli yere sahip olan sanatın kamuya sunulması
noktasında kurum ve kuruluşlar üzerinden sağlanan iş birliğinin pazar faaliyetleri üzerinden
yürütüldüğü görülmektedir. Sanatın alımlayıcısı için sadece bir sergi alanı gibi görülen
galerilerin işletme alanına bakıldığında, sanatçı için hayati önem taşıyan üretilen eserin tüketimi
noktasında müzayedelerle girdiği zorunlu iş ortaklığı ve rekabet ortamının oluşmasından,
müzayede ortamını sağlayacak koleksiyonere ihtiyaç duyulmasına, yine galerilerin sergileme
esnasında karşılaştıkları maddi desteklerin yetersizliğiyle kendisine sponsor arayışına
girmesine kadar arka planda gerçekleşen birçok ilişkinin organizasyonlarından oluşmaktadır.
Kültür-sanat söylemleri üzerinden varlığını korumaya çalışan sanatın en karmaşık ilişkilerinin
pazar alanı içerisinden doğarak piyasada yükseldiği görülmektedir.
3. Pandemi Döneminde Sanat Ortamı ve Organizasyonları
Günümüz toplumsal süreci içerisinde değişen paradigmalar, toplumu ve yaşayış
biçimlerini etkilediği gibi sanatı da bu alana dâhil etmiştir. Özellikle teknoloji alanındaki
gelişmeler insanları, topluma ve günümüz şartlarına ayak uydurma, uyum sağlama sürecine
itmiştir.
Farklı bir dünyanın kapılarını aralayan ve küresel anlamda etrafımızı saran dijital
ortamla birlikte bilim, endüstri, finans, haberleşme, sağlık, eğlence gibi birçok alanda yeni
pratikler ortaya çıkmış bunun sonucu olarak 21. yüzyıl insanı için bilgi, hız, konum ve zaman
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kavramları geçmiş dönemlere göre büyük ölçüde anlam değiştirmiştir. Bu yenidünya disiplinler
arası sanat dilini de beraberinde getirmiştir. Dünya fiziksel bir varlık olmaktan uzaklaşarak
siber bir sisteme dönüşmüştür. Siber uzam; bilim, sanat ve tasarım ile oluşturulan farklı bir
boyut olarak karşımıza çıkmaktadır (Tuğal, 2018:16-21). Sanatçıların her dönemin getirdiği
yenilikleri bazen sanat ürünlerini oluşturmada bazen de o sanatsal ürünün düşüncelerini
yansıtmada kullandığı bilinmektedir. Burada dijital ortamın sanatçı tarafından üretilen eserlerin
sergilenmesi için bir araç ve yöntem olarak kullanılmasına değinilmektedir.
20. yüzyıl ile birlikte yaşamın her alanında kendine yer bulan dijital kültür, sanat camiası
tarafından çokça sorgulanmış ancak sergileme pratikleri olarak kullanımı da vazgeçilmez hale
gelmiştir. Batı’da müzelerin sergilerini dijital platforma taşıması olgusu, ülkemizde 1980
yılında dördüncü büyük galeri olarak kurulan Lebriz’in, 2000 yılında teknoloji ile sanatı bir
araya getirme fikrinden oluşan bir proje olarak karşımıza çıkar. Türkiye’nin ilk ve tek sanat
portalı olarak kurulan Lebriz’de, sanatçı kataloglarını inceleme, yine galerinin sergilerini takip
edebilme ve müzayede satış verilerine ulaşma gibi imkânları bulunmaktadır. Bu ilk kurulan
sanat portalinin ardından benimsenen dijitalleşme fikri yayılmaya başlamış galeriler, dışında
müzayede evlerinin ve müzelerinde süreci takip ettiği bilinmektedir.
Küreselleşen dijital kültür, toplumun algıları ve sanal platform üzerinden ağlarını
örmeye devam ederken hala sorularla dolu bir ortamda ansızın beliren bir salgının sonucunda
sanal mecralara geçişi zorunlu kılmıştır. İlk kez 2019 yılında Çin’in Wuhan eyaletinde görünen
Coronavirüs vakasının ardından yakın ülkelere yayılan Covid-19 salgını, 2020 yılında tüm
dünyayı etkisi altına alarak küresel sağlık krizine dönüşmüştür. Salgın ile birlikte tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de gerekli tedbirler alınmaya başlanmış eğitimden sosyal yaşama kadar
birçok alanda yasaklar ve kısıtlamalarla hayat durma noktasına gelmiştir. Yasaklar hemen
hemen her alanı etkisi altına alırken insanların eve kapanarak kendisini koruması istenmiştir.
Bu yasaklardan nasibini alan bir alanda kültürel etkinlikler olmuş sanat bu noktada fiziksel
alanlarını terk ederek kendine yeni medya aracılığı ile mekân ve zamandan bağımsız ortamlara
ulaşmıştır.
Salgının kültürel etkinlikler üzerindeki etkisi sadece zaman ve mekân sınırlaması ile
kalmamış, kültürel ekonominin durma noktasına gelmesi sorunu sanat piyasasını da olumsuz
yönde etkilemiştir. Özellikle sanatın dijital platformlarda sergilenmesi fikrine henüz sıcak
bakmayan galeriler aniden beliren salgında hazırlıksız yakalanmış ve neredeyse mekânlarını
kapatma noktasına gelmiştir.
Kamusal alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerden sanatın sergilenmesine galeriler, sanat
piyasasındaki aktörlere müzayede evleri, koleksiyonerler ve sponsorlor üzerinden bakılmıştı.
Salgın ile birlikte bu aktörlerin rollerinin ne şekilde devam ettiği ve değiştiği konusuna
değinecek olursak ilk olarak karşılaştığımız değişimin sanatın kamuya sunum şekli olduğu
görülmektedir. Bu dönemde dijitalleşme sürecine hızlıca geçiş yapılmasını zorunlu kılan
etkilerden biri de sanatın ekonomik boyutu olmaktadır. Küresel ekonominin önemli ve büyük
bir payını oluşturan sanat piyasasını canlandırma süreci dijital platformlar üzerinden yeniden
düzenlenmiştir.
Yasaklarla gelen tam kapanmanın ardından vaka ve vefat sayısındaki düşüşe koşut
olarak yeni normal süreçle birlikte kültürel faaliyetlerde sosyal mesafeli, hijyen tedbirli ve
kontrollü sergilemeler devam etmiştir. Bir yandan da sanal ortam ve sosyal medyalar aracılığı
ile bu etkinliklerin devamlılığı söz konusu olmuştur. Salgının yayılmaya başladığı ve zirve
yaptığı dönemde sanat piyasasında inişli çıkışlı dalgalı bir grafik çizen ekonomik durum, yine
dijital mecralar aracılığı ile çevrimiçi (online) galeri satışları ve müzayedelerle birlikte
canlanmaya başlamıştır. Yaşanan ekonomik kriz ortamında sanatsal faaliyetler kendi adına
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çözümleri sanal ortamda çözmeye başlamış ve bundan sonrası içinde temelleri atılan dijital
ortamın pandemi sonrasında da devam edeceği yönde sinyallerini vermektedirler.
Dijital ortam görsel sanatlarda sergileme, sanatseverlere her türlü ortamdan ulaşabilme ve hatta
daha çok ziyaretçi ile buluştuğu yeni bir ortam sunmuştur. Salgın sonrasında da dijital
altyapının öneminin artması beklenmektedir. Sergi faaliyetlerinin mümkün olduğunca bu ortam
üzerinden devam edeceği, salgınla beraber eski alışkanlıkların ve tüketim trendlerinin
değişmeye başladığı, son olarak da izleyici ve koleksiyonerlerin beklentileriyle harmanlanan
hibrit bir sistemin devamlılığının söz konusu olduğu öngörülerinde bulunulmuştur
(https://www.artfulliving.com.tr/sanat/salginin-sanat-dunyasina-etkileri-i-20949).
4. Sanat Piyasasında Yeni Oluşumlar
Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkileyen olumsuz sonuçlarından biri de sanat
piyasasında görülmüştü. Yaşanan salgının etkisiyle sanal ortamda varlığını devam ettirmeye
çalışan sanat aynı zamanda piyasada kendisine yeni çıkış yolları aramaktaydı. Bu çıkış
salgından bir yıl sonra 11 Martta Christie’s müzayede evinde gerçekleşen müzayede de dijital
ortamdaki bir eserin 69 milyon dolara satışı ile gerçekleşti ve bu yeni oluşum sanat çevresinde
olduğu kadar bitcoin piyasasıyla ilgilenenler açısından da merak uyandıran bir gelişme oldu.
Açık artırmada Beeple ismiyle bilinen Mike Winkelmann isimli sanatçının 5000 adet dijital
imajından oluşan “İlk 5000 Gün” adlı eserinin blokchain girişimcilerinden Hintli bilgisayar
programcıları, Vignesh Sundaresan ve Anand Venkateswaran tarafından satın alınmıştı. Satışı
gerçekleştirilen eser, blokchain teknolojisini kullanılarak üretilmiş ve Non-Fungible Token
(NFT) olarak sertifikalandırılmıştı. https://www.e-skop.com/skopbulten/sanatta-yeni-normal-nftsiber-muze-kripto-para/6132

Türkçe karşılığı değiştirilemeyen jeton olan NFT, Wikipedia’da “dijital bir varlığın
benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı
verilen bir dijital defterde depolanan veri birimi” olarak tanımlanmakta.
Dijital sanat eserlerinin birikiminin sağlandığı ya da alım satım işlemlerinin sanal ortam
aracılığı ile gerçekleştirildiği kripto sanat, bitcoin ve ethereum gibi blokzincir teknolojisiyle
üretilmektedir. Dijitalleşen sanat deneyiminin yeni yüzü olarak görülen kripto sanat, fiziksel
bir değeri olmamasına karşın sanat piyasasında hareketlenmeye neden olmuş ve eğlence
sektörünün bileşenleri için umut kaynağı olarak görülmüştür. Aynı zamanda günümüz dijital
ortamına meraklı ve sanal mecralara daha hâkim olan genç kitlenin sanat ortamına alıcı olarak
girmesi sanatın izleyicisi ve yatırımcısının da değiştiğini göstermektedir.
Christie’s müzayedesinden bir ay sonra Sotheby’s de ilk NFT müzayedesini
gerçekleştirdi ve ardından NFT firmaları dünyadaki tüm sanatçıları bu yeni oluşuma dâhil
olmaları için çağrıda bulundu. Pandemi döneminde ortaya çıkan yeni ve dinamik bu oluşum
merak ve heyecanla karşılanarak güncel sanatın dijital ortamdaki dilini oluşturdu.
5. Sonuç
Sanatın yönlenmesine ve varlığını korumasına önemli etkenlerden biri parayla olan
ilişkisi sonucunda ortaya çıkan pazar alanı, gelişerek ve kurumsallaşarak sanat adına bir piyasa
oluşturmuştur. Piyasa mekanizması fiyatın belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Fiyatın
etkin belirlenmesi ise tam rekabet koşullarının varlığıyla mümkündür. Tam rekabetin hâkim
olduğu piyasa da alıcı ve satıcı yeterli sayıdadır, tarafların ilgi, bilgi düzeyi yüksektir. Piyasaya
giriş çıkış engellerden uzaktır ve ürünler eşit düzeydedir.
Sanat alanında ise yeterli düzeyde alıcı ve satıcının olması, tarafların bilgi düzeyinin
yeterli olması tam rekabeti sağlayacaktır. Böylece sanat eserleri hak ettiği değerleri bulabilecek
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ve sanatçılar ise motivasyonlarını artırabilecektir. Böylece sanatçının ve sanat alanın ekonomik
gelişmişlik düzeyi bu alanda ortaya çıkarılan eserlerin niteliğinin artmasına katkı sağlayacaktır.
Son dönemde geleneksel sınırlarını aşan ve pandemi nedeniyle dijital olarak
küreselleşmenin etkisiyle dijital platformlarla daha geniş kitleye ulaşan sanat eserleri, toplumun
belirli kesimlerinin tekelinden kurtulmasını sağlamıştır. Bu yol ile sanatseverlerin ilgilerinin
artmasını, meraklarını önce bilgi sonrasında ise satın alma kararı ile doyurdukları bir süreç ile
daha fazla talep edilir hale gelmiştir. Bu süreçte de sanatçıların çalışmalarını nitelik ve nicelik
olarak geliştirmelerine aracı olmuştur. Sanatçı ve sanat eserleri artan ilgi nedeniyle sponsorluk
faaliyetleri ile desteklenmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra özellikle salgın sürecinde sanatçılara
sağlanacak teşviklerde sanat alanlarının gelişimini destekleyecektir. Yine dijital imkânların
varlığı galeri, müzayede evi gibi aslında sanatçının asıl yeteneğinden uzaklaşmasına ve
motivasyonunun yaptığı eserlere fiyat belirleme gibi manevi olarak ağır olan yüklerden
kurtulmasını sağlayan alanları daha saygın hale getirecektir. Bu durumda ilgili mekânların
maliyetleri düşecek ve topyekün bir dönüşüm gerçekleştirilecektir.
Son olarak sanat alanı eğlence sektöründe giderek etkinleşen dijitalleşme süreci
beraberinde kripto sanatı gündeme getirdi. Bu yeni sanat alanının pandemi sürecinden sonraki
dönemde varlığının devam edip etmeyeceğine dair net bir yargıya varılamasa da bugün heyecan
ve merakla karşılanan ve sanat piyasasının hareketlenmesine büyük katkı sağlayan bir oluşum
olduğunu söylemek mümkündür.
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Türkiye Kuyumculuk Sektöründe 14 Ayar Altın Takı
Koleksiyonlarının Tasarım Özelliklerinin İncelenmesi
Oya DURU BULDUM* - Emine NAS**

1. GİRİŞ
1.1. Kuyumculuğa Genel Bir Bakış
Kuyumculuk, kıymetsiz ve kıymetli metallerin, taşların mücevher gibi ziynet eşyası
amacıyla işlemlerden geçirilerek birer sanat eseri oluşturulmasındaki faaliyetlerin tümüne denir
(Vitello, 1995: 1). Bir başka ifade biçimine göre kuyumculuk, gümüş ve altın gibi değerli
görünen madenlerin sadece metal ya da değerli taş yardımıyla oluşturulan tasarımlarının
işlenerek takılabilecek değerli takı eşyasına getirilmesidir. Bu oluşturulan değerli ürünlere ise
kuyum denilmektedir (Kuşoğlu, 1994: 144). Kuyumculuk denildiği zaman ilk bilinen maden
altındır. Altın en değerli kuyumculuk malzemesidir. Sadece altının yanı sıra altın ile gümüşün
ve metal olmayan mineral kökenli hammaddeler ile birlikte oluşturulan alaşımlardan ziynet
eşyaları da elde edilir. Kuyumculukta kullanılan değerli madenler ekonomik açıdan önemlidir.
Paranın kısıtlı olduğu dönemlerde bu kıymetli madenler birer ödeme aracı olarak kullanıldığı
tarihte görüldüğü gibi günümüzde de hediye edilen tam ya da çeyrek altın gibi belli gramajda
ki altınlar da bunun birer göstergesidir. Ancak bu ürünlerin içerisinde altın sınırlayıcıdır.
Böylelikle kuyumculuk ve altın ifadeleri iç içedir. Kuyumculuk sektörü sadece ticaret
faaliyetinin dışında, sanat faaliyetlerinin de görüldüğü bilinmektedir (Forsman ve Nikodemus,
2004: 8-11). Kuyumculuk sektöründe ticaret mi yoksa sanat faaliyeti mi sorunsalı üretim
şekilleriyle ayrışır. Sanat olan kuyumculuk faaliyetinde seri üretim yoktur. Neredeyse tüm
teknikler el ile üretilir, teknoloji minimum seviyede kullanılır. Bir kuyumculuk ürünü sanat
kılan en önemli unsur, kullanılan mükemmel işçiliktir. Sanat olarak kuyumculuk sektöründe
usta, tüm yaratıcılığını dilediği gibi eserinde ifade edebilir. Fakat ticaret faaliyetinde ki
kuyumculuk sektörü ürünlerinde seri üretim, tüm teknolojik gelişmeler ve kısıtlı yaratıcılık
kullanılmaktadır. Kuyumculuk sektörü dediğimiz zaman, sanat ve ticaret faaliyetlerinin ortak
noktası, alanda yetişmişlik ve değişen rekabete karşı yaratıcı işgücüne sahip olunması
gerektiğidir (Forsman ve Nikodemus, 2004: 2-6).
Kuyumculukta, doğadan saf elde edilen altına “has” denir. Has altın kimyasal yapısıyla
çok yumuşak olduğu için sektörde kullanılmaz. Altına yüzdelik hesaplamalarla nikel, bakır ve
çinko karıştırılır ve böylece yeni bir malzeme yani alaşım elde edilir. Bu yeni elde edilen
alaşımın içerisindeki altının saf oranına “ayar” denir. Saf altın kuyumcu değişiyle has altın 24
ayar olarak kabul edilmiştir. Günümüzde sektör içerisinde Avrupa’nın kullandığı ifade olan
“milyem” olarak da söylenir. Milyem 1/1000 olarak altın saflığı olarak gösterilir. Yani 24 ayar
dediğimiz altın 1000 milyemdir. 22 ayar altın ise 917 milyemdir. 14 ayar altın dediğimiz ise
585 milyemdir (Doğan, t.y.: 2).
Türkiye’de kuyumculuk sektörü denildiğinde farklı bir yere sahip, merkez olarak
nitelendirilecek yer İstanbul’dur. İstanbul’un merkez olması Kapalıçarşı’nın kurulmasıyla
başlayıp, üretim ve üretim ilişkileri sektör açısından önemli bir başlangıç ve temeli
oluşturmaktadır. 1467 yılında kurulan Kapalıçarşı dışında çevresinde de kuyumculuk
faaliyetleri sürdürülmüştür (Budak ve ark., 2015: 8).
1.2. Takıda Üretim ve Koleksiyon Hazırlama
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Metala form kazandırmanın farklı yöntemleri vardır. Kuyumculuk sektörün üretiminde
metal şekillendirmede iki temel yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi döküm tekniği
bir diğeri ise metala insan gücüyle uygulanan kuvvet sonucu el ile plastik biçimlendirme
yöntemidir. Günümüz sektör kuyumculuğu seri üretime dayanmaktadır. Bu sebeple sektörde
kullanılan üretim yöntemi çeşitli koşullarda hazırlanan kalıpların döküm tekniği ile
üretilmesinden meydana gelmektedir (Devenney, 2013: 8-11). Günümüzde kullanılan döküm
tekniği de teknolojik değişimlerle gelişerek, bilgisayar destekli takı modelleme programları ve
mum işleme yöntemleri yine teknolojinin sunduğu imkanlar doğrultusunda makinelerle
yapılmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım sistemleri ve 3D yazıcı cihazları her üretim
sektöründe olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de üretimin merkezi olmuştur (“Türk Cad Cam
Net”,2021). Vitrin kuyumculuğu adı altında adlandırdığımız ürünler 3D cad programlar
yardımıyla üretimi başlar döküm tekniği ile seri üretimleri gerçekleştirilir.
Firmalar, bir ürün tasarlarken hitap ettiği toplumların beklentisini göz önünde
bulundurmaları gerekir. Bir ürünün tasarımının belirlenmesinde öncelikle firma politikası,
işletmenin ekonomik süreci, müşterilerin isteği, hammadde, yardımcı malzeme ya da pazar gibi
faktörleri göz önünde bulundurmaktadırlar (Aydın ve Çakar, 1993: 271). Bir tasarımın en
önemli özelliği iyi bir kompozisyona sahip olmasıdır. Bir takı üzerinden değerlendirecek
olursak; kompozisyon, takıyı oluşturan parçaların belirli bir uyum ve düzen içerisinde bir araya
getirilmesiyle ortaya çıkan şeklin kendisidir (Sözen ve Tanyeli, 2005:135). Sektöre yönelik takı
ürünlerinin rolü genellikle giysi tamamlayıcı eleman olmasıdır. Bu sebeple, sektöre yönelik
tasarım oluşturmasında tasarımcıların modayı takip etmesi kullanıcılar tarafından ilk izlenimle
psikolojik tatmini sağlamaktadır. Günümüz çağdaş tasarım sürecinde, sektöre yönelik tasarımı
şekillendiren takıların hedef kullanıcı kitlenin, sosyal, kültürel ve fiziksel duyumsamalarını
yanıtlayabilecek niteliklerde tasarlanmaktadır. Oluşturulan tasarımın sembolik ve estetik
işlevlerinin, tasarım ilkelerinin içerisinde belirlemektedir (Demirtaş, 1996: 23).
Koleksiyon, müşteri istekleri ve ihtiyacı doğrultusunda firmaların, moda, ekonomi,
cinsiyet, yaş, vücut özellikleri, mevsim ve üretilecek ürünün materyali göz önünde
bulundurularak hazırlanan kreasyonlara denmektedir (Aktaran: Çınar,2017: 14). Koleksiyon
oluşturulurken izlenecek yöntem, üretilecek ürünün piyasa araştırması, tüketici kitle ve
ihtiyaçları, üretim planlanması ve sorunları, sunum tasarımı, detaylı tasarım gibi aşamalardan
oluşmaktadır.
Bir firmanın koleksiyon hazırlama eğilimi, son yıllarda artarak devam eden ve disiplinler
arası bakış açılarının da ele alındığı bir konu olarak kendini, tasarım yönetimi kavramı
içerisinde göstermektedir. Tasarım ve yönetim gibi iki disiplini içinde barındıran ve bu
disiplinler arasındaki ilişkiler bütünü üzerinde yöntem, bilgi, yorum ve deneyimler sunabilen
tek bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Bayburtlu,2010: 94). Koleksiyon çerçevesinde
tasarım ürünleri incelendiğinde temel ürünlerden biri takı tasarımıdır. Bir takının tasarım
niteliği taşıması ve koleksiyon oluşturulma süreci için kavramsal tasarım ve yaratma en önemli
başlama noktasıdır (Bayazıt,2009:7). Takı koleksiyonları çoğunlukla bir etkinlik veya sezon
için hazırlanırken onu hazırlayan firmanın tasarım yönetimi bağlamında belli bir motif, sembol,
malzeme(değerli/değersiz taş), firmanın kendine özgü estetik algısıyla birlikte değişen tasarım
vurgularının bir araya getirilmesiyle kurgulanır (Renfrew ve Renfrow, 2014: 11). Günümüzde
önemli tasarımcıların yanı sıra gelişmiş ülkelerde ki kuyumcu firmaları da kendi
koleksiyonlarını hazırlayıp satmaktadır. Türkiye kuyumculuk sektörü bu bağlamda dünya
kuyumculuk piyasası içerisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin tarihsel kültürel varlığı
ve mirası, bulunduğu coğrafya, sahip olduğu çeşitli etnik topluluğu, dolayısıyla ihracata yönelik
üretimlerin oluşturulmasının yanı sıra koleksiyon oluşturma sürecinde ki yaratma tasarımında
kıymetli bir yer kaplamaktadır.
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2. 14 Ayar Altın Takı Koleksiyonlarının Tasarım Özelliklerinin İncelenmesi
Takı Kimliği
Örnek: 1
Fotoğraf: 1
Marka: Atasay Kuyumculuk
Koleksiyon: Göbekli Tepe
Tür: Kolye
Ağırlık: 11 gr
Malzeme: 14 Ayar, Sarı Altın, Turkuaz Taşı
Renk: Sarı, Mavi, Siyah
Biçim: Geometrik
Tasarım Özellikleri: Göbekli Tepe kazılarında açığa çıkan 12 adet T sütun kullanımının
vurgulandığı kolye iki parçadan oluşturulmuştur. Birinci parçada T biçimi birebir kullanılarak
turkuaz taşı ile bezeme yapılmış kendi içinde doku meydana getirilmiştir. Diğer parça ise
Göbekli Tepe’nin kuş bakışının kurgulandığı, merkezsel koram düzenindeki 12 adet sütunun
ve 12 rakamının öneminin vurgulandığı parçadır. Bu iki parçanın kompozisyon dizilimi
asimetrik denge ile sağlanmıştır. Tasarımın odak noktası, merkezsel koram düzenin başlangıcı
olan Göbekli Tepe kazısında karşılıklı erkek ve kadını temsil edildiği düşünülen iki adet sütun
tasviridir. Tasarımda renk, doku, biçim yardımıyla hareket, boşluk-doluluk ve zıtlık unsurları
görülmektedir.

Takı Kimliği
Örnek: 2
Fotoğraf: 2
Marka: Atasay Kuyumculuk
Koleksiyon: Göbekli Tepe
Tür: Küpe
Ağırlık: 6,5 gr
Malzeme: 14k Altın, Mavi Kalsedon, Safir Kuvars, Mine
Renk: Sarı, Mavi, Siyah
Biçim: Geometrik
Tasarım Özellikleri: Göbekli Tepe sütunlarında kazınmış hayvan figürlerinden tilkinin
betimlendiği ve figürle odak noktasının oluşturduğu tasarım bütünü itibariyle simetriktir.
Biçim, ölçü ve renkler yardımıyla tasarımda boşluk-doluluk ve hareket meydana getirilmiştir.
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Takı Kimliği
Örnek: 3
Fotoğraf: 3
Marka: Atasay Kuyumculuk
Koleksiyon: Eyecon
Tür: Yüzük
Ağırlık: 3,75 gr
Malzeme: 14 Ayar Kırmızı Altın, Beyaz Altın, 0,08 Ct. Pırlanta
Renk: Sarı, Beyaz
Biçim: Geometrik
Tasarım Özellikleri: Eski Mısır’da Güneş Tanrı’sının sembolü olarak karşımıza çıkan göz
sembolünden etkilenildiği düşünülen tasarım, anti-natüralist bir üslupla çalışılmıştır.
Kompozisyonu oluşturan biçimlerin birbiri ile olan ilişkisinden oluşan tasarımda boşlukdoluluk ve hareket ilkeleri bulunmaktadır. Tasarımın odak/vurgu noktasını göz bebeği
betimlemesi olan taş bezeli çember oluşturmaktadır.

Takı Kimliği
Örnek: 4
Fotoğraf: 4
Marka: Atasay Kuyumculuk
Koleksiyon: Keşf-i Kapadokya
Tür: Küpe
Ağırlık: 4,5 gr
Malzeme: 14 Ayar Kırmızı Altın, Pembe Kuvars
Renk: Rose, Pembe, Kiremit Rengi
Biçim: Geometrik- Amorf
Tasarım Özellikleri: Peribacalarının ve Kapadokya atlarının anti-natüralist üslupta tasvirinin
yapıldığı kompozisyonda 4 adet parça boşluk/doluluk ilkesiyle simetrik şekilde bir araya
getirilmiştir. Parçalar arası boşluk kullanımı tasarıma hareket kazandırmıştır. Parçaların ve
renklerin birbiri ile uyumu birlik/bütünlük oluşturmaktadır. 11 adet kullanılan güherse parçaları
eksenel koram düzeninde ritmik dizilimiyle görülmektedir.
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Takı Kimliği
Örnek: 5
Fotoğraf: 5
Marka: Atasay Kuyumculuk
Koleksiyon: Keşf-i Kapadokya
Tür: Küpe
Ağırlık: 7,1 gr
Malzeme: 14 Ayar Kırmızı Altın, Zirkon, Mine
Renk: Rose, Sedef
Biçim: Geometrik- Amorf
Tasarım Özellikleri: Küpenin ana parçası olan çember formu, 23 adet gühersenin eksenel
koram düzeninde bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu oluşan düzen içerisinde amorf
formda yüzey, yüzey üstünde Kapadokya konut cephelerinde kullanılan koç motifinin bir
bölümü olan spiral sembolü ve amorf yapıdaki at figürü soyutlamasının düzensiz
yerleştirilmesiyle kompozisyon meydana getirilmiştir. Yuvarlak biçimli faset kesim zirkon
taşın sallantılı kullanımı tasarıma hareket kazandırmıştır.

Takı Kimliği
Örnek: 6
Fotoğraf: 6
Marka: Altınbaş Kuyumculuk
Koleksiyon: Denge
Tür: Küpe
Ağırlık: 5.60 gr
Malzeme: 14 Ayar Sarı ve Beyaz Altın, Zirkon taş
Renk: Sarı, Gümüş rengi
Biçim: Geometrik
Tasarım Özellikleri: Minimal üçgen formların bir araya getirilmesiyle oluşan tasarımda
asimetri hakimdir. Malzemelerde kullanılan tür, renk ve doku farklılıkları zıtlık ve ritim algısı
yaratmaktadır.
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Takı Kimliği
Örnek: 7
Fotoğraf: 7
Marka: Altınbaş Kuyumculuk
Koleksiyon: Femme
Tür: Kolye
Ağırlık: 8,36 gr
Malzeme: 14 Ayarı Pembe Altın, Zirkon
Renk: Rose, Siyah, Pembe, Beyaz
Biçim: Geometrik- Bitkisel
Tasarım Özellikleri: Çoklu parça kullanımı algısıyla tasarlanan takının detayında simetrik
bütününde ise asimetrik denge hakimdir. Görsel algıda renk ve formsal zıtlığın hakim olduğu
tasarımda kullanılan parçaların birliği ve ritmi dikkat çekmektedir. Bütününde boşluk-doluluk
ilkesi doğrultusunda tasarlanan geleneksel ve modern yaklaşımın birlikte dengeyle kullanıldığı
tasarımın odak noktasını üç adet damla formlu taş oluşturmaktadır.

Takı Kimliği
Örnek: 8
Fotoğraf: 8
Marka: Altınbaş Kuyumculuk
Koleksiyon: Femme
Tür: Yüzük
Ağırlık: 3,07 gr.
Malzeme: 14 Ayar Sarı Altın, Kuvars, Zirkon
Renk: Sarı, Beyaz, Kahverengi
Biçim: Geometrik
Tasarım Özellikleri: Natüralist üslupla tasarlanan yüzükte, açmış bir çiçeğin taç yaprakları
merkezsel koram düzeninde geometrik formlar yardımıyla ve ritmik tekrar eden birimlerin bir
araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Taşlarda kullanılan zıt renkler ve beyaz taşın zeminin
koyu renk yapılması düzenli bir ritme sahip olan tasarımın bütününde hareketlilik sağlamıştır.
Takının odak noktası, tasarımın merkezine yerleştirilen yuvarlak formlu faset kesim taştır.
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Takı Kimliği
Örnek: 9
Fotoğraf: 9
Marka: Roberto Bravo Jewellery
Koleksiyon: Jivana
Tür: Yüzük
Ağırlık: 6,5 gr
Malzeme: 14k Altın
Renk: Sarı, Gümüş rengi
Biçim: Geometrik-Bitkisel
Tasarım Özellikleri: Genellikle şal deseni olarak adlandırdığımız geleneksel İran nakış sanatı
olan pateh motifi tasarımın odak noktasını oluşturmaktadır. Yüzüğün yarısında yer alan pateh
motifinde kullanılan renk, boşluk-doluluk ile takının bütününde asimetrik denge sağlanmıştır.
Aynı zamanda bu kullanım geleneksel bir motifin modern bir tasarımda kullanıma örnek teşkil
ettiği düşünülmektedir.

Takı Kimliği
Örnek: 10
Fotoğraf: 10
Marka: Roberto Bravo Jewellery
Koleksiyon: Pied De Poule
Tür: Küpe
Ağırlık: 6,5 gr
Malzeme: 14k Altın, Beyaz Safir, Mine
Renk: Siyah, Beyaz, Sarı
Biçim: Amorf- Geometrik
Tasarım Özellikleri: Tekstil ürünlerinde karşımıza çıkan genellikle kazayağı deseni olarak
bilinen piyedepul deseni tasarımda betimlenerek odak noktasını oluşturmaktadır. Betimlenen
motifte kullanılan tekrarlı beyaz-siyah renkleri tasarımda doku ve ritim algısını meydana
getirmiştir. Tasarımın formundaki süzme spirel şekil takının bütününe dinamik bir özellik
kazandırmıştır. Tasarımında kullanılan değerli taşlar eksenel koram düzenindedir.

433

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Takı Kimliği
Örnek: 11
Fotoğraf: 11
Marka: Roberto Bravo Jewellery
Koleksiyon: Qube
Tür: Yüzük
Ağırlık: 17 gr
Malzeme: 14k Altın
Renk: Gümüş ve Füme Rengi
Biçim: Amorf- Geometrik
Tasarım Özellikleri: Dört parçadan oluşan takının odak noktasını üç adet farklı ölçülerdeki
küpün asimetrik dizilişinden elde edilen kompozisyon oluşturmaktadır. Bu geometrik
kompozisyonun yüzüğün takma sistemini oluşturan amorf yapı ile zıtlığı dikkat çekmektedir.
Tasarımın bütününe bakıldığında kullanılan farklı biçim ve renk kullanımı ile vurgu sağlanarak
durağanlığın dışına çıkılmış, asimetrik denge, zıtlık unsurları vurgulanmıştır.

Takı Kimliği
Örnek: 12
Fotoğraf: 12
Marka: Roberto Bravo Jewellery
Koleksiyon: White Dreams
Tür: Kolye
Ağırlık: 30 gr
Malzeme: Beyaz Safir, Beyaz Akik ,Mine
Renk: Sarı, Beyaz, Siyah
Biçim: Bitkisel/çiçek, tomurcuk, Geometrik, Figür/kelebek, uğur böceği
Tasarım Özellikleri: Natüralist bir üslubun hakim olduğu tasarımda odak noktasını oval
kabaşon formlu akik taşı oluşturmaktadır. Çiçek, kelebek, uğur böceği gibi figürlerin serbest
yerleşimleri ile düzenlenen kompozisyonda asimetrik denge hakimdir. Kolyeyi oluşturan
figürlerin ve zincirlerin düzenli-düzensiz tekrarlı kullanımı ile eksenel koram düzeninde
kullanımı tasarımın bütününde boşluk-doluluk algısı ile ritim/hareket meydana getirmiştir.
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Takı Kimliği
Örnek: 13
Fotoğraf: 13
Marka: Roberto Bravo Jewellery
Koleksiyon: Nuh’un Gemisi
Tür: Yüzük
Ağırlık: 15 gr
Malzeme: 14k Altın, Elmas, Mavi Topaz, Mine
Renk: Mavi, Sarı, Turuncu, Yeşil, Beyaz
Biçim: Natüralist/çiçek, Figür/kelebek, uğurböceği, kurbağa, Geometrik
Tasarım Özellikleri: Takının merkezinde yer alan faset kesim taşın etrafında serbest düzende
kelebek, çiçek, uğur böceği ve kurbağa figürlerinin diziliminden oluşan tasarım detayında
asimetrik dengeye sahiptir. Kullanılan renkler, farklı figürler ve ölçülerle tasarımda birlik
oluşturulmuştur.

Takı Kimliği
Örnek: 14
Fotoğraf: 14
Marka: Roberto Bravo Jewellery
Koleksiyon: Soul Dance
Tür: Yüzük
Ağırlık: 10 gr
Malzeme: 14k Altın
Renk: Rose, Sarı, Gümüş rengi
Biçim: Amorf
Tasarım Özellikleri: Farklı renkte, benzer formda ve ölçüde olan 3 adet amorf parçanın birbirini
ritmik bir şekilde tekrar etmesiyle oluşturulan tasarım genel yapısı itibariyle çevresel koram
düzenine örnek teşkil etmektedir. Tasarımı oluşturan parçaların detayına bakıldığında eksenel
koram düzeni, boşluk-doluluk, zıtlık, hareket gibi tasarım ilkelerinin asimetrik denge
oluşturacak düzende kullanımı görülmektedir.
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Takı Kimliği
Örnek: 15
Fotoğraf: 15
Marka: Roberto Bravo Jewellery
Koleksiyon: Swan Lake
Tür: Yüzük
Ağırlık: 7,5 gr
Malzeme: 14k Altın, Elmas, Freecut Safir, Tsavorite, Mine
Renk: Sarı, Yeşil,
Biçim: Bitkisel-Figür Soyutlama
Tasarım Özellikleri: Sudaki nilüfer çiçeği ve kurbağa betimlemesi yapılan yüzükte natüralist
ve anti natüralist üslup birlikte kullanılmıştır. Safir taşı, yaprak ve soyutlanmış kurbağa
ögelerinden oluşan tasarımda vurgu/odak noktası safir taşı ile ifade edilmiştir. Taşlarda
kullanılan biçimsel özellikler ve renkler, yaprağın dokusu- kurbağan pürüzsüz yüzeyi, figürün
gövdesi- sıralı taş dizimi gibi tasarım detayındaki zıtlıklar yüzükte asimetrik denge ve boşlukdoluluk ile hareket meydana getirmiştir.

Takı Kimliği
Örnek: 16
Fotoğraf: 16
Marka: Roberto Bravo
Koleksiyon: Swan Lake
Tür: Bilezik
Ağırlık: 30,5 gr
Malzeme: 14k Altın, Turuncu Safir, Elmas, Tsavorite, Mine
Renk: Turuncu, Sarı, Beyaz, Yeşil
Biçim: Bitkisel
Tasarım Özellikleri: Göldeki kuğu, lotus çiçeği ve yaprağının natüralist bir düzende tasvirinin
yapıldığı tasarımın odak/vurgu noktası iki adet kullanılan kuğudur. Figürlerin birbiri ile olan
ilişkilerinde, kompozisyonun oluşumuna yardımcı olan yuvarlak teller tasarımın bütününde
boşluk-doluluk ilkesinin hakimiyetini göstermektedir. Tasarımda kullanılan her bir öge eksenel
koram düzeninde dizilerek ritim algısı yaratmaktadır. Kullanılan renkler ile altın halkalar
bilezikte hareket ile bütünlük sağlamıştır.
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Takı Kimliği
Örnek: 17
Fotoğraf: 17
Marka: Roberto Bravo Jewellery
Koleksiyon: Black Orchid
Tür: Kolye
Ağırlık: 7,5 gr
Malzeme: 14k Altın, Elmas, Kırmızı Safir,
Mine, Tsavorite
Renk: Siyah, Pembe, Sarı, Yeşil
Biçim: Bitkisel/çiçek, Figür/kelebek
Tasarım Özellikleri: Natüralist bir üslupla tasarlanmış takıda orkide çiçeğinin açmış ve
tomurcuk hali ile kelebek tasvir edilmiştir. Farklı boylarda orkide çiçeğinin asimetrik
kompozisyonu ile kelebek figürünün birlikte kullanımı bütününde denge oluşturmuştur.
Tasarımda kullanılan sarı renk hareket algısı yaratmaktadır. Takının odak noktasını ise
çiçeğe konan kelebek betimlemesi oluşturmaktadır.

Sonuç
Bu araştırmada konu kapsamında gerçekçi ve bütüncül şekilde ifade edilerek niteliksel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Özel bir durumunun incelenmesine dayanan örnek olay
tarama modeli kapsamında tekil ve ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmaya
konu olan nesneler mevcut koşulları içinde değiştirilmeden tanımlanmaya çalışılmıştır.
Araştırmanın örneklemini, Türkiye’de 14 ayar altın takı koleksiyon üretimi yapan firmalar
arasından 3 adet firma, bu firmaların üretmiş olduğu 12 adet koleksiyon ve bu koleksiyonlarda
yer alan toplamda 17 adet takı örneği tasarımlardaki form, motif ve fikir özellikleri göz önünde
bulundurularak yargısal (kasti) yöntem ile seçilmiştir.
İncelenen koleksiyonların genel olarak ortak özelliği, ürünlerin karmaşık olmayan, yalın
ve geometrik bir kompozisyon içinde olmasıdır. Tasarımlarda kullanılan takıların öncelikle
işlevleri ikinci olarak konusu, bazılarında ise kültürel varlıkların özünün tanımlandığı hassas
dengeler içerisinde soyutlanarak, süreklilik, renklilik, yalınlık ve canlılık içinde bir anlam
bütünü meydana getirildiği gözlemlenmiştir. İncelenen bazı koleksiyonlarda tarihsel ve kültürel
değerlerden esinlenilmiş ve tasarımlar güncel yaşama adapte edilerek üretilmiştir
Elde edilen verilerde, incelenen koleksiyonlar birbirleri ile karşılaştırıldığında üretici
firmaların tasarım yönetimi farklılıkları dikkat çekmektedir:
Roberto Bravo firmasının koleksiyonlarında kullanılan mine tekniği tüm takılarında
hakimdir. Koleksiyonlarının ortak özelliği doğadan esinlenilmesi, doğayı, doğal yaşamı
modernizm çerçevesinde anlatmasıdır. Doğa temalı koleksiyonlarının dışında çağdaş sanat
akımlarının da kompozisyonlarında yer aldığı ve geleneksel motifleri çağdaş çizgilerde
kullandığı dikkat çekmektedir. Roberto Bravo koleksiyonlarını tek bir kültüre ya da coğrafyaya
ithaf etmeksizin genellikle doğayı taklit etmeye çalıştığı tasarımlarında global kuyumculuk
sektörüne yönelik ürün ürettiği gözlenmektedir.
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Altınbaş firmasının koleksiyonlarda çok taşlı tasarımlara yer verilmiştir. Diğer firmalar
ile karşılaştırıldığında tasarımları daha geleneksel olduğu dikkat çekmektedir. Tasarımlarında
sembol, kültürel değer gibi unsurların ve koleksiyonlarının hikayesinin olmadığı tespit
edilmiştir. Koleksiyonlarının genel özelliği geometrik düzenlemeler yardımıyla minimalist,
geleneksel ve modern çizgilerin birlikte oluşturduğu kompozisyonlardır.
Atasay firması, bulunduğumuz coğrafyanın kültürel miraslarına, değerlerine,
zenginliklerine ithafen çalıştığı koleksiyonlarında günlük ve özel günlerde kullanılabilecek
tasarımlar mevcuttur. Tasarımlarında kullanılan semboller, kültürel miras unsurları minimalist
düzenlemelerle kullanılmıştır. Türkiye’nin kültürel miras ve değerlerinin çalışıldığı
koleksiyonlarında kullanılan semboller sınırlı seçilip aynı sembol üzerinden benzer tasarımlar
çalışılmıştır. Değerlerden uzaklaşmadan, soyutlamalarla çağdaş sanat kuramları birleştirilerek
yenilikçi, küresel tasarımlar oluşturulması tasarım sürdürülebilirliğine yardımcı olacağı
düşünülmektedir.
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Çalışan, Tüketici ve Firma Menfaatleri Açısından Etik Kodların Önemi
İsmail TONBUL * - Oğuzhan AYTAR **
1.Giriş
Sosyal bir varlık olarak insanoğlu toplumsal düzen içerisinde bir arada yaşamaktadır. Bu
düzen içerisinde hayatımızın her aşaması karakterimizi şekillendiren ve bizim sosyalleşmemize
katkı sağlayan değerler sistemi ile donatılmıştır. Yaşamımızda doğruları ve yanlışları
görmemizde bizlere ışık tutan bu değerler sistemi, hata yaptığımızda bir takım toplumsal
yaptırımlarla davranışlarımıza sınırlamalar getirmektedir. Bizler hayatımıza yön veren bu
değerler sistemini çoğu zaman amacının ne olduğunu, neden ortaya çıktığını sorgulamadan
uygularız. Bu değerler sistemini sorguladığımızda ya da bunlar üzerine düşünmeye
başladığımızda karşımıza, felsefenin en eski çalışma alanlarında biri olan etik çıkmaktadır.
Etik, hayatımıza yön veren değerlerin özünü araştıran, toplumsal düzen içerisinde yaşayan
insanların kişisel ve toplumsal sorunlarına çözüm arayan bir felsefe disiplinidir (Oruç,
2012:16).
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş ile birlikte toplumların yapısında, bireylerin
ihtiyaçlarında ve en önemlisi üretim faaliyetlerini yerine getiren işletmelerde büyük çaplı
değişimler meydana gelmiştir. Endüstriyel gelişim süreci incelendiğinde, emek yoğun faaliyet
gösteren işletmelerin faaliyet süreçlerinin çevreye olan etkilerinin giderek arttığı görülmektedir.
Ancak günümüzde, teknolojinin de gelişmesiyle beraber işletme faaliyetlerinin, bulunmuş
olduğu ülke sınırlarını aşarak tüm dünyayı etkiliyor olması sosyal sorumluluk ve etik gibi
konuların önemli birer unsur haline gelmesine neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığında
işletmelerin faaliyetlerini sadece ekonomik alanda sınırlı tutmamaları gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu nedenle işletmeler faaliyet gösterirken insan sağlığına uygun ürünler üretmek, gerçek dışı
reklam yapmamak, çalışanlarına değer vermek, doğayı korumak ve adaletli olmak gibi etik
açıdan birtakım sorumlulukları göz önünde bulundurmalıdırlar (Özbek, 2012:1).
Örgütlerde etik olmayan davranışları önlemek veya azaltmak için etik program
kullanmaları tavsiye edilmektedir. Etik programlar, etik olmayan davranışları engellemek için
tasarlanmış resmi kurumsal kontrol sistemi olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde dünyanın her
yerinde birçok ticari kuruluş, etik kurallar, etik eğitimler, çalışanlarının istihdam öncesi
dürüstlük taraması ve tüm bunlardan sorumlu bir etik yetkilisi görevlendirme gibi bir dizi
bileşenden oluşan etik programlar kullanmaktadır (Kaptein, 2015: 415). Etik programlar
işletmelerin karşılaşma potansiyeli yüksek olan çıkar çatışmalarına karşı da kurumsal bir
politika olarak kabul edilmektedir.
Bazı yöneticiler, kurumların ayakta kalabilmesi uğruna kendileri için nelerin iyi nelerin
kötü olduğunu bilmeyen iş görenleri, disiplin altına alabilmek amacıyla ağır yaptırım ve
prosedürlerin uygulanması gerektiğini düşünebilirler. Ancak örgütlerin sürdürülebilir hedeflere
ulaşmalarını sağlamak amacıyla yöneticilerin uygulamış olduğu kurumsal yönetim prosedürleri
ve ağır ekonomik önlemler korumadan çok yıkıma neden olabilmektedir. Etik kodlar, yanlış
uygulamaları sona erdirmek ve daha sürdürülebilir kurumsal uygulamalara ulaşabilmek için bir
araç olarak kullanılabilir. Yasalara ve kurumsal yönetim kurallarına uygunluk çerçevesinde
oluşturulan etik kodlar örgütler açısından stratejik bir öneme sahip olacaktır (Adelstein ve
*
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Clegg, 2016:53). Bu kodlar işletmelerin gelecek kurgusunda iç ve dış paydaşların rolünü
belirlemekte ve stratejik planların önemli bir referans kaynağı olarak işlev görmektedir.
2.Etik Kavramı ve Gelişim Süreci
Etik kavramı, yaklaşık 2500 yıl öncesinden günümüze kadar gelen tanımlanması zor bir
felsefe disiplinidir (Esmer, 2017:35). Etik kavramının etimolojik kökeni Yunanca’ da gelenek
ve alışkanlıkları ifade eden “ethos” sözcüğüne dayanmaktadır (Pieper, 2012:30).Türk Dil
Kurumu sözlüğünde ise sırası ile töre bilimi, meslek gruplarının uyması veya kaçınması
gereken davranış kuralları bütünü ve etik bilimi şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2021)
Literatürde ise sosyal bir varlık olan insanların kişisel ve toplumsal ilişkilerini iyi veya kötü,
doğru veya yanlış gibi ahlaki açıdan düzenleyen kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır
(Tekin, 2020:21). Başka bir tanıma göre etik; ahlaki yaşam için ahlak yasalarını ve ilkelerini
araştıran bir disiplindir. Aklın ve vicdanın ışığında toplumsal ve ahlaki kurallarına saygılı
olmak ve bu amaçla bireylerin kişisel çıkar ve isteklerinden kendi isteği ile feragat etmesidir
(Demirtaş, 2013:19).Etik; ahlak, din, kültür, kanun, gelenek ve göreneklerle ilintili
multidisipliner bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda etik ülkelere, kültürlere ve
toplumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Bu durumu büyük ölçüde etiğin soyut bir kavram
olmasından dolayı kaynaklandığını söyleyebiliriz (Chun, 2019: 59; Yaman, 2013:3).
Sosyal bir varlık olarak toplum içerisinde yaşayan insanların aralarındaki ilişki ve
davranış kurallarının ortak bir yapı haline getirilmesi şüphesiz o toplumdaki bireylerin
tamamını ilgilendiren bir konudur. Bu toplumu baskı altına almak anlamına gelmemektedir.
Tam aksine insanların hayatlarını belirli kurallarla düzene koyarak o toplumda yaşayan
herkesin özgürlüklerden olabildiğince çok yararlanması anlamına gelmektedir. Etik, insan
davranışlarını eleştirel bir yaklaşımla ahlaki açıdan değerlendirerek belirlenen bu davranışların
insanların özgür iradeleri ile gerçekleştirmesini amaçlamaktadır.Yani etiğin amacı belli bir
kalıp düşünceyi ahlakileştirmeye, insanlara zorla dayatmaya, özgürlüklerini kısıtlamaya
çalışmak değildir (Pieper, 2012:18-20). Etik, insanların yaşamlarında karşılaştığı bireysel ve
toplumsal problemlere çözüm arayışında kurallar ortaya koyan bir disiplin olup, bu kurallara
uyulmadığı takdirde hukuk kurallarının ihlalinde olduğu gibi ağır yaptırımlar yoktur (Demirtaş,
2013:19). Ayrıca etik, insanların davranışlarında iyi olanı gerçekleştirmek üzere aktarmış
oldukları eylemleri ve değer ölçülerini sorgulamadan uygulanmasını ve bunları alışkanlığa
dönüştürme amacındadır (Kolçak, 2018:2).
Etiğe ilişkin konular felsefe tarihinde filozofların en çok ilgisini çeken konular arasında
yer almıştır. Bu konular değişen tarihsel ve toplumsal koşullarla beraber zaman içerisinde
farklılık gösterse de Antikçağdan bu yana insanların davranışlarını düzenleyen kuralların yanı
sıra nelerin değerli, nelerin değersiz olduğu gibi sorulara yanıtlar aranmaya çalışılmıştır
(Kayacı, 2020:18). Demokritos, Epiküros, Sokrates, Platon, Aristo ve Plato etik teorilerin
gelişmesine zemin hazırlayan ilk filozoflardandır. Daha sonra burjuva toplumunun ortaya
çıkmasıyla toplumsal koşulların gerektirdiği şekilde etik teorilerin gelişiminde Spinoza,
Holbach, Helvetius, Diderot, Kant, Hegel ve Feuerbach gibi filozofların önemli katkıları
olmuştur. Etiği kuramsal felsefeden ayırarak ayrı bir felsefe disiplini olarak ele alan ilk filozof
ise Aristo’dur (Kolçak, 2018:1).
Ahlak ve etik konuları açısından kanaatkâr olma, yardımlaşma ve mal edinme hırsı dini
temellere göre değerlendirilen çalışma alanları içinde bulunmaktadır (Zencirkıran ve Keser,
2018: 248). Bu konular İslam coğrafyasında da üzerinde önemle durulan ve çalışılan etik
kavramıyla ilişkili temalar arasında yer almaktadır. Gazali, El-Kindi, İbn-i Rüşt, İbn-i Sina ve
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İbn-i Miskaveyn etik konusuyla ilişkili görüşlerini ortaya koyan önemli Müslüman düşünürler
arasındadır (Tekin, 2020:39).
3.İş Hayatı Açısından Etik Türleri
İnsanların ihtiyaçlarını gidermek üzere mal ve hizmet üretmesi insanlık tarihi kadar eski
bir olgudur. Ancak çağdaş işletme olgusuna erişilmeden önce insanlar kendi ihtiyaçlarını
gidermek üzere ürettikleri ürünlerin fazlasını başka ihtiyaçlarını karşılamak üzere trampa
yöntemi ile değiş tokuş yaparak sağlamaktaydılar. Daha sonra paranın icadı ile ev ekonomileri
yerini işletmelere bırakmaya başlamış, 1. Sanayi devriminden sonra özellikle buharın icadı ile
tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçiş hızlanmıştır. Gün geçtikçe artan işletme sayıları
yapı bakımından değişime uğrayarak tek şahıs işletmelerinden ortaklıkların olduğu daha büyük
ve karmaşık yapılara sahip işletmelerin oluşumunu sağlamıştır (Şimşek ve Çelik:2019b: 2324). Günümüz iş hayatındaki bu karmaşıklığa, rekabetin uluslararası alanda boyut değiştirmesi
de eklenerek içinden çıkılması zor bir durum ortaya çıkmıştır. İşletmelerin sürdürebilirliği ve
vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri günümüz bilgi çağında entelektüel sermayelerine önem
vermelerinden geçmektedir (Aytar, 2020: 318). Günümüz tüketici alışkanlıklarını göz önünde
bulundurduğumuz zaman küreselleşme ve gelişen teknoloji tüketicilerin alternatiflerini
çoğaltmaktadır. Bu bağlamda örgütlerin iş hayatında etik değerlere dikkat etmesi önemli bir
rekabet avantajı sağlayabilir. Literatürde etik türleri birden fazla başlık altında ele alınmakla
beraber konumuz gereği iş hayatında etkin olan etik türlerinden iş etiği, meslek etiği ve yönetsel
etik kavramlarından bahsedeceğiz.
3.1.İş Etiği
İnsan ihtiyaçları temel, kültürel ve lüks ihtiyaçlar olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir
(Uğur, 2015:2). İnsanların bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere göstermiş oldukları bedensel ve
fikri gayretlere iş denir. Etiğin alt dalı olan iş etiği kavramı ise; iş hayatında rakiplerin,
müşterilerin ve paydaşların karşılıklı olarak davranışlarını ahlaki yönden inceleyen felsefe
dalıdır (Tekin, 2021: 12). İş etiği, başta doğruluk ve dürüstlük olmak üzere toplumsal ahlak
kurallarının iş yaşamında uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Tekin, 2020: 33-34). Bahse
konu ahlak kurallarının içerisine şüphesiz “doğaya saygılı olmak” gelmektedir. İşletmelerin
üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken hem kaynak israfını engellemek hem de dünyayı
paylaştığımız diğer canlıları düşünerek hareket etmeleri gerektiğini ifade edebiliriz (Günel,
2016: 15). İnsanlar toplumsal yaşam içinde yaptıkları işi belirli kurallara, ilkelere ve
standartlara göre yaptıklarında, toplumsal yaşamın fayda etkisini daha üst seviyelere
taşımaktadırlar.
3.2.Meslek Etiği
Meslek etiği kavramı, etiğin alt dalı olarak literatürde yer almakla birlikte tanım olarak;
bir meslek grubuna mensup üyelere önceden belirlenmiş kurallara uymalarını emreden,
üyelerin keyfi davranışlarını kısıtlayan, bu kurallara uymayan üyelere mesleki yaptırımlar
uygulayan, haksız rekabeti önleyen ve hizmet ideallerini gerçekleştirmeyi amaçlayan kurallar
bütünüdür. Bu kurallar iş etiğinden farklı olarak toplumsal ahlak kurallarından bağımsızdır.
Hekimlerin kültürel değerlerden ayrı olarak uluslararası kabul görmüş Hipokrat yemini
etmelerini meslek etiğinin kültürel değerlere bağlı olmadığına örnek gösterebiliriz (Kolçak,
2018: 68). Meslek etiği, belli bir mesleğe üye olan kişilerin iş yaşamındaki davranışlarını
standartlaştırılması olarak tanımlanırken bu standartların oluşum ve gelişim görevini önceleri
Ahilik Teşkilatı, günümüzde ise meslek odaları üstlenmektedir (Dağdeviren, 2014: 15-18).
Muhasebe meslek mensuplarının kendi aralarındaki ilişkiler ve paydaşlarıyla ilgili etkileşim
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alanlarına yön veren genel prensipleri de meslek etiği kapsamında değerlendirmek mümkündür
(Erdemir ve Kazak, 2021:364). Bu tanımlardan yola çıkarak meslek etiği ile iş etiği
kavramlarının farkını somutlaştıracak olursak, akademisyenlerin öğrencilere eşit davranmasını
iş etiği ile akademik bir araştırmada intihal yapılmaması gerektiğini ise meslek etiği ile
açıklayabiliriz. Meslek etiği ilgili mesleğin evrensel gelişimine de katkı sunmaktadır.
3.3.Yönetsel Etik
Yönetim, birden fazla kişinin varlığı ile ortaya çıkan sosyal bir olgu olgudur. Yönetim ile
ilgili literatürde farklı tanımlar olsa da en genel ve kısa tanım; “Başkaları vasıtası ile iş
görmektir” (Koçel, 2018:89-90). Bu bağlamda yönetsel etik kavramı; Yönetim faaliyetlerini
yerine getirirken uyulması gereken kurallar bütünüdür. Bu kurallar, genel ahlak kuralları
özümsenerek, örgütler tarafından belirlenir (Bilgen, 2014: 15). Yönetsel etik, yönetim
kararlarında adil, şeffaf, objektif ve dürüst olmak gibi bazı ahlak kurallarının uygulanmasını
amaç edinmektedir (Demirtaş, 2013:49). Çalışanlarda strese neden olan çalışma koşulları, rol
belirsizliği ve çatışması, ücret dengesi, terfi sorunları, mobbing gibi örgütsel stres faktörleri
(Tonbul, 2017:22-29) ile mücadele de yönetsel etik önemli bir faktör olarak kullanılabilir.
4.Etik Kod
Örgütlerde etik dışı davranışların önlenmesi önemli bir yönetim zorluğudur. Genel ahlak
kurallarının ihlali olarak tanımlanan etik dışı davranışlar, örgütlere, paydaşlara ve toplum için
maliyetleri açısından zarar veren bir olgudur. Örgütler tarafından yöneticilerin ve çalışanların
davranışlarına rehberlik etmek için geliştirilen bir dizi reçete olarak tanımlanabilen etik kodlar,
işyerinde etik olmayan davranışların önlenmesi için en sık başvurulan araçlardandır.
Günümüzde örgütler, paydaşları tarafından etik kod kullanmaları hususunda baskıya maruz
kalabilmektedir ve hatta bu konuda yasal bir baskı da uygulanabilmektedir (Kaptein, 2011:
233). Etik kodları örgüt kültürü haline getirebilmek için yöneticiler ve çalışanlar tarafından
özümsenmeli ve tartışılmalıdır. Burada önemli olan etik kodun oluşturulması değil
uygulanabilirliğidir. Bir etik kodun etkin olabilmesi, örgüt kültürüne yerleşmesi ve üyeleri
tarafından içselleştirilmesine bağlıdır (Romani ve Szkudlarek, 2014: 176). Etik kodlar
işletmelerin ilişkili olduğu network içinde tüm paydaşları kapsayan bir yapıya sahip olmalıdır.
Yapısı gereği iç ve dış paydaşların çıkarlarını adil bir şekilde savunmalı ve çıkar çatışmalarını
önleme yeteneğine sahip olmalıdır.
5.Etik Kodların Çalışan, Tüketici ve Firma Açısından Önemi
Toplumsal yaşamı düzenleyen yasal kurallar bireyler için önemli olduğu kadar kurumsal
bir yapı sağlaması bakımından örgütler içinde ayrıca önem arz etmektedir. Ancak bu yasaları
çıkarmak ve kamuoyuna açıklamaktan fazlasını yapmak gerekir. Yasalar veya resmi kurallar,
asgari düzeyde sorumlulukları belirlediği için kendi başlarına etik davranışları taahhüt
edemezler. Bu durumda örgütlerin ihtiyacı olan etik davranışların oluşturulması ve geliştirerek
somut hale getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Örgüt kültürü haline gelen bu etik değerler
örgüt çalışanlarının özellikle yöneticilerin ahlaki eylemlerine yön sağladığı için uzun vadede
örgütlerin başarıları için önemli olduğu ileri sürülmektedir (Riivari ve Lämsä, 2014: 2).
Mal ve hizmet üretim birimi olarak nitelendirilen işletmelerde üretim faaliyetlerini
geliştirmek için gerekli olan faktörlere üretim faktörleri denilmektedir. Üretim için asgari
düzeyde gerekli olan bu faktörler; emek, sermaye, müteşebbis ve hammadde olarak
belirtilmektedir (Şimşek ve Çelik, 2019a:8). Bu üretim faktörlerinden emek, işletmelerin en
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önemli unsuru beşerî sermayesi yani çalışanların faaliyetlerini ifade etmektedir. Örgütler ile
çalışanlar birbirlerine karşılıklı bağımlı iki unsurdur. Nasıl ki örgütler insanların ihtiyacını
karşılamak üzere kurulmuşlar ise örgütler de çalışanları olmadan faaliyetlerini sürdüremezler.
Bu bağlamda üretim, insanlar için yine insanlar tarafından gerçekleştirilen bir faaliyettir
diyebiliriz. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayacak olan geliri örgütlerde çalışarak elde ederken,
örgütlerinde amaçlarına ulaşabilmeleri için insanların çalışmasına ihtiyacı vardır (Uğur, 2015:
13-14). Yani bu çıkar ilişkisini kısır döngü içerisinde örgüt ile çalışanları bir bütün olarak
değerlendirebilir, örgütün çıkarları ile çalışanların çıkarları doğrudan ilişkilidir diyebiliriz.
Sosyal bir varlık olarak nitelendirilen insanlar hayatlarını sürdürebilmeleri için bir takım
şeylere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlar temel ihtiyaçlar, kültürel ihtiyaçlar ve lüks ihtiyaçlar
olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir. İnsanların bu ihtiyaçları göz önüne alındığında ihtiyaç
kavramı sonsuz veya sınırsız olarak nitelendirilebilir. İnsanların bu ihtiyaçları “mal” ve
“hizmet” unsurlarınca karşılanmaktadır. Mal ve hizmetlerin temini ise örgütler tarafından
sağlanmaktadır (Uğur, 2015:1-2). İnsanlar hem üretim hem de tüketim tarafında yer alan
varlıklardır. Bu nedenle insanların ihtiyacını karışlamak üzere kurulan örgütlerin başarısı
tüketicilerin ve çalışanların yani tüm insanlığın refahını etkilemektedir. Bu durumu şekil
yardımı ile gösterecek olursak;

Etik
Kodlar

Çalışanlar

Örgütlerin
Başarısı

Tüketiciler

Şekil 1.Etik Kodların Çalışan, Tüketici ve Örgütler Açısından Önemi

6.Sonuç
İnsanların ihtiyacını karışlamak üzere kurulan örgütlerin başarısı tüketicilerin ve
çalışanların dolayısıyla tüm insanlığın refahını etkilemektedir. Durumu makro açıdan
değerlendirecek olursak örgütlerin başarısı faaliyet göstermiş olduğu ülkenin başarısını da
etkilemektedir. Ülkelerin gücü ise günümüzde sahip oldukları ordular veya silahlarla değil
ekonomileri ile ölçülmektedir (Kaya, 2017:27-31). Ülkelerin bu ekonomik gücü tebaaların
refahını doğrudan veya dolaylı yönden etkileyen önemli unsurlardandır. Kısaca özetleyecek
olursak örgütlerin başarısı çalışanları, tüketicileri ve ülkelerin refahını etkileyen önemli bir
unsurdur. Bu başarı örgütlerin çalışma sistematiği açısından evrensel doğrular içeren etik
referans kodların uygulanmasına bağlıdır.
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Toplumsal yaşamı düzenleyen yasal kurallar, bireyler için önemli olduğu kadar kurumsal
bir yapı sağlaması bakımından örgütler içinde önemlidir. Sadece bu yasaları çıkarmak ve
kamuoyuna açıklamak yeterli olmayabilir. Çünkü yasalar veya resmi kurallar, asgari düzeyde
sorumlulukları belirlediği için kendi başlarına etik davranışları taahhüt edemezler.(Riivari ve
Lämsä, 2014: 2). Örgütlerde etik dışı davranışların önlenmesi önemli bir yönetim zorluğudur.
Genel ahlak kurallarının ihlali olarak tanımlanan etik dışı davranışlar, örgütlere, paydaşlara ve
topluma zarar veren bir olgudur (Kaptein, 2011: 233).
Yönetimin görevi, çalışanlarının kişisel etik değerlerini göz önünde bulundurarak bu
değerden en fazla yararlanma konusunda enerji harcamaktır. Yani buradaki nihai amaç, ahlaki
bir ideale doğru yönetsel davranışları ve çalışanların davranışlarını şekillendirecek şekilde
örgütlerin kültürünü ve resmi yapılarını etkilemektir. Bu sayede yöneticiler, etik davranışları
nasıl tanıyacağı ve ödüllendireceği, etik dışı davranışları ise nasıl cezalandıracağı anlaşılmış
olur. Ayrıca etik kodların oluşumunda, çalışanların katılımının sağlanması yönetimde söz hakkı
sahibi olmaları bakımından önemlidir. Bir hiyerarşik kademeyi diğerlerine göre ayrıcalıklı
kılmak yerine, tüm kademedeki çalışanların statü kısıtlaması olmaksızın etik inançları
keşfetmelerine ve iyileştirmelerine izin vererek, eşit bir girişimde bulunulmuş olur (Hill ve
Rapp, 2014: 628). Günümüzde dünyanın her yerinde birçok ticari kuruluş, etik kurallar, etik
eğitimler, çalışanlarının istihdam öncesi dürüstlük taraması ve etik yetkilisi görevlendirme gibi
bir takım etik programlar kullanmaktadır (Kaptein, 2015: 415). Gelişen teknoloji ve
küreselleşme ile beraber tüm dünyada etik değerlere daha çok önem verilerek bu değerlerin
gelişimi ve yaygın hale getirilmesi sağlanabilir.
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İşletmelerde Çevresel Farkındalık Bağlamında Yeşil Yönetim Yaklaşımı
Fatmanur ONAT * - Oğuzhan AYTAR **
1.Giriş
Uluslararası sınırları ortadan kaldıran, dünyayı tüm bir pazar olarak kabul eden
küreselleşme, mal ve hizmet işletmelerinin yönetim anlayışını derinden etkilemektedir. Değişen
pazar koşulları, hızlı gelişen teknoloji endüstriyel gelişim sürecinde rekabet ortamını
yoğunlaştırmaktadır. Bu çerçevede dinamik çevre koşulları işletmeler açısından önem arz
etmektedir. İşletmeler asli faaliyetlerini yerine getirirken paydaşların ve toplumun menfaati için
açık sistem yaklaşımını benimsemesi gerekmektedir. Bu sebepten ötürü işletmeler, tüm karar
ve uygulama mekanizmalarında veya örgüt içi plan ve politikalarında çevresel faktörleri göz
önünde bulundurmak zorundadırlar.
Sosyal sorumluluk kavramıyla birlikte çevresel kuralların dikkate alındığı, çevresel
bilinçle uygulanan tüm faaliyetler yeşil yönetim kapsamında değerlendirilmektedir. Yeşil
yönetim kapsamında işletmeler, çevre duyarlılığını sağlamak ve sürdürülebilirlik amacıyla
zararları faaliyetleri en az seviyeye indirmek için birtakım uygulamalara gitmektedir. Bu
uygulamalara bakıldığında; doğal kaynak israfından kaçınarak, atıkların geri dönüşüme
kazandırılması, sıvı atıkların arıtılması, bacalara filtrenin takılması, karbon gazı salınımların
azaltılması ve karbon ayak izi gibi projeler ön plana çıkmaktadır. Çevresel farkındalık açısından
üzerinde önemle durulması gereken bir diğer konu ise enerji yönetimidir. Enerji verimliliği
çevrenin korunması, kaynakların etkin kullanımı ve iklim değişikliklerinin önlenmesine
yönelik faaliyetleri dolaylı olarak etkilemekte ve yeşil yönetim kapsamında
değerlendirilmektedir (Bay, 2018:769). Ayrıca dünya genelinde yeşil yönetim ve yeşil yönetim
uygulamalarını tetikleyen çevre dostu kişilerin oluşturduğu ve yeşil tüketici olarak adlandırılan
niş pazarlar bulunmaktadır.
İşletmelerinin kullanmış olduğu ham madde, işletme malzemesi ve yardımcı maddelerin
çevresel etkisi doğrudan ve dolaylı olarak insan sağlığını etkilemektedir. Bu bağlamda işletme
kültürüne çevresel duyarlılık ve yeşil yönetim anlayışı entegre edilmelidir. Yeşil yönetim
anlayışı yaşam standartlarımızın yükselmesi ve gelecek nesiller için yaşanılabilir bir dünya
bırakmak için önem arz etmektedir. Ayrıca yeşil yönetim uygulamalarını tercih eden işletmeler
müşteri ve toplumun isteklerini karşılayarak misyon ve vizyon hedeflerine ulaşmalarını
sağlamaktadır. Bu kapsamsa işletmelerde yeşil yönetim açısından önem arz eden çevreci
yaklaşımların gelişim sürecini ortaya konulacak; literatür taraması ışığında yeşil yönetim
temasının önemi, kapsamı, avantajlarını ve dezavantajları belirtilecektir.
2.Yeşil Yönetim Kavramı
Sanayi Devrimiyle beraber teknolojik gelişmeler hız kazanmış, makine ve teçhizatlar da
yenileşmeye dâhil olmuştur. Yeni inşa edilen fabrikalarda üretimin, verimliliğin ve kârlılığın
artması sağlanırken, çevre dengesi de tam tersi bozulmalar meydana gelmeye başlamıştır. Hava
ve su kirliliği, küresel ısınma, zararlı atıklar, iklim değişikliği ve azalan kaynaklar çevresel
zararların başlıca göstergeleridir. İnsanlara yaşam alanı sunan ozon tabakası, verimli topraklar,
sağlıklı su alanlarına verilen zararlar ortadan kaldırılmalı ya da olabildiğince en az seviyeye
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indirilmelidir. Tam bu noktada sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde çevresel farkındalığı
savunan yeşil yönetim yaklaşımı devreye girmektedir. Yeşil yönetim işletmelerde üst
kademelerden başlayarak alt kademelere akseden sistematik bir işleyiş sürecine sahiptir.
Yeşil yönetim kavramı; İşletmenin sahip olduğu tüm süreçlerde çevresel duyarlılığı
dikkate alarak, kaynakların en ideal ve optimal biçimde kullanılmasını ifade etmektedir. Bu
çaba ekolojik denge ve çevreyi önceleyen bir yaklaşıma sahiptir (Kara ve Kaya, 2020:3167).
Başka bir tanıma göre ise yeşil yönetim, işletmenin üretim süreçlerinde ve operasyonel
faaliyetlerinde tutarlı bir çevresel politikanın yürütülmesini ifade etmektedir. Bu kapsamda
lojistik, üretim, pazarlama ve servis gibi temel faaliyetlerde çevre değişkenin dikkate alınması
ve bu konuda belirlenen standartlara uyum taahhüdünü ifade etmektedir. Bu kapsamda icra
edilen eylem ve pratik çok büyük öneme sahiptir (Erdirençelebi ve Karakuş, 2018:684).
İşletmelerden geleneksel yönetim anlayışının yetersizliği ve tüketicilerin istek ve beklentisinin
artması sebebiyle gelişen dünya düzenine ayak uydurması beklenmektedir. Bu kapsamda
işletmelerde sürekliliğin sağlanması, yaşam kalitesinin arttırılması ve gelecek nesillere
yaşanabilir bir dünya bırakılması için yeşil yönetim kavramına ihtiyaç duyulmuştur.
İşletmeler faaliyet süreçlerinde ve uygulama alanlarında yeşil yönetim anlayışının ilkeleri
benimsemeli ve faaliyetlerini çevresel bilinç kapsamında yürütmelidirler. Bu durumu en güzel
şekilde özetleyen özdeyişlerden bir tanesi de Henry Ford’un “Endüstri ve toplum arasındaki
şartlar değişmektedir. Artık bizlerden daha geniş kapsamda insani değerlere hizmet etmemiz
ve kamunun ticari faaliyette bulunmadığımız üyelerine karşı da bir yükümlülüğümüz olduğunu
kabul etmemiz istenmektedir” sözüdür (Akatay, 2008:102). İşletmeler bu uygulamaları sadece
çevresel sosyal sorumluluk olarak değil, tüm süreçlere yayarak ele alınması gereken bir süreç
olarak kabul etmelidir. Bu kapsamda yeşil yönetim sayesinde işletmeler, ekonomik açıdan daha
güçlü büyürken, doğal kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak karlılığını arttırmış ve
ekolojik dengeyi korumuş olacaktır.
İşletmeler tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda, daha az atık, daha fazla geri
dönüşüm, yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanımını ve ürünlerin ekosistem için daha
güvenli olmasını talep etmektedirler
Günümüzde işletme paydaşları özellikle üretim işletmelerinden daha az tüketim ve atık,
geri dönüşüm odaklı süreçler ve yenilenebilir enerji konularında inovatif çözümler
beklemektedir. Tüm bu çabalar daha çevreci bir ekosistem oluşturma üzerine odaklanmaktadır
(Nemli, 2000:212). Bu talep işletmelerin çevresel sosyal sorumluluğu yerine getirilmesini ve
işletme kültürüne çevresel bilincinin aşılaması yönünden önem arz etmektedir. Ayrıca işletme
bu talebi gerçekleştirerek topluma karşı temel görevlerini yerine getirmiş ve yeşil yönetim
anlayışının hedeflerine de ulaşmış olacaktır.
Çevresel kötüleşmenin maliyeti dikkate alındığında, yeşil yönetimin işletmeleri ve
toplumu daha yüksek bir maliyetten korumaya yönelik bir amaca sahip olduğu görülmektedir.
Bu amaç doğrultusundaki maliyetler gelecek zamanlarda oluşacak kümülatif bir çevresel iflasın
önüne geçecektir. Dolayısı ile yeşil yönetimi destekleyebilecek teknolojilerin etkisi daha makro
bir yaklaşımla değerlendirilmelidir (Akatay ve Aslan, 2008:319).Yeşil yönetim faaliyet
süreçlerini destekleyen, yeşil yöneticilerin daha fazla benimsenmesine neden olan, üretim ve
tüketim süreçlerinin daha fazla çevreci olmasına yol açan bir takım güç unsurları
bulunmaktadır. Bu güç unsurlarını bireysel baskılar, kurumsal baskılar ve devlet baskısı
şeklinde gruplamak mümkündür.
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Şekil 1. Çevresel Politikaların Tarafları
Kaynak: Sözüer, 2011:51’den Uyarlanmıştır.

Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere işletmeleri çevreye duyarlı olmaya iten güçler
arasında müşteriler başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, devlet vd. baskı unsurları önemli
rol oynamaktadır (Çavuş ve Tancı, 2013:76). İşletmeler çevre politikalarını dikkate alıp
uyguladıkları takdirde rakip işletmelere karşı rekabet üstünlüğü elde edilmektedir. Böylelikle
işletmeler geleneksel yönetim anlayışından uzaklaşarak evrensel bir yönetim modeli olan
çevreye duyarlı yönetim anlayışını tercih etmek zorunda kalmışlardır. Geleneksel yönetim ile
çevreye duyarlı yeşil yönetim arasındaki farklar aşağıda tablo halinde sunulmaktadır:
Tablo 1.Geleneksel Yönetim ve Yeşil Yönetimin Karşılaştırılması

Kaynak: Nemli, 2001:213
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Shrivastava (1995)’ya göre yeşil yönetim yaklaşımı, yaşam kalitesinin artırılarak
sürdürülebilirliğin artırılması, çevreye duyarlı çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve kaynakların
çok daha etkin kullanılması için fırsatlar sunmaktadır. İşletmeler rekabetüstü avantajlar elde
etmek için yeşil yönetim stratejilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede yeşil yönetim
uygulayan işletmeler sürdürülebilir bir rekabet avantajı kaynağına sahip olmaktadır. Bu kaynak
bir yaklaşım ve düşünce biçimini ifade etmektedir. Yeşil iş stratejileri ise Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2. İşletmelerin Yeşil Stratejileri Kaynak: Şenocak 2017, 39.

İşletmeler takipçi, savunmacı ve öncü stratejilerin öncülüğünde çevre duyarlılığını temel
alarak sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü kazanarak, tüketicilerin ve toplumun gözünde imajını
artmaktadır. Ayrıca takipçi stratejileri benimseyen işletmeler, küresel şirketlerin karbon ayak
izi uygulamalarını ve çevre farkındalığını kendilerine referans alarak uzun vadede maliyet
üstünlüğü elde etmektedir.
Buradan yola çıkarak yeşil yönetim sayesinde işletmeler ekonomik açıdan daha güçlü
büyürken, doğal kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak karlılığını arttırmış ve ekolojik
dengeyi korumuş olacaktır. İşletmeler küresel şirketleri kendilerine referans alarak çevresel
duyarlılık konusu tüm kültürlerde önem teşkil eden evrensel bir farkındalık düzeyi
oluşmaktadır.
3.Literatür Taraması
Konu ile ilgili alan yazı incelendiğinde yeşil yönetim ve yeşil yönetim uygulamaları
insanlık için hayati bir öneme sahip olup işletmelerin varlığını ve sürdürülebilirliğini sağlaması
için bu kavramlar üzerinde durulması gerekmektedir.
Bansal ve Roth (2000) tarafından çevre korumaya yönelik işletme politikaları ve yeşil
yönetim anlayışına uygun faaliyette bulunan Birleşik Krallık ve Japonya'daki 53 firmadan
toplanan verileri analiz ederek değerlendirmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre, çevresel
duyarlılık sahibi ve yeşil yönetim uygulamacısı işletmelerin bu kapsamda göstermiş oldukları
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çabanın işletmenin çok farklı performans göstergeleri üzerinde olumlu yönde etkisinin
bulunduğu tespit edilmiştir.
Morrow ve Rondinelli (2002), Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki büyük çok
uluslu şirketler için çevrenin korunması konusundaki yaklaşımlar ve yeşil yönetimin anlayışı
hakkında yapmış oldukları çalışmada, Eko-Yönetim ve Denetim Planının (EMAS) işletmenin
paydaşlar nezdindeki imaj ve itibarı üzerinde pozitif yönde olumlu bir etkiye sahip olduğu
ifade edilmektedir.
Akatay ve Aslan (2008)’ın çalışmasında örgütleri çevreye duyarlı olmaya yönelten
faktörler ve bu alanda sahip olunacak standardizasyon sertifikalarının etkileri yordanmaktadır.
Çalışma yirmi üç farklı ildeki yetmiş bir örgüt üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın elde ettiği
sonuçlara göre; yeşil yönetim anlayışına en fazla duyarlılığın tepe yönetim tarafından
gösterildiği, yeşil yönetim çalışmalarının başarıya ulaşmasında stratejik bir yönelimin etkisinin
önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Gülcan (2017), işletmeler çevre sorumluluğu kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet
raporlarında ek maliyetler içerdiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda BIST 50 Endeksi’nde yer alan
şirketlerin çevresel farkındalık düzeyleriyle finansal verileri arasındaki ilişki analiz edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre yeşil yönetimin firmanın gider kalemlerine ek birtakım maliyetler
eklediği yönündedir.
Gökdeniz (2017), çalışmasında çevre yönetim sertifika programları örnek alınarak, yeşil
yönetim uygulamaları ve otellerin farklı ekolojik uygulamalarından bahsedilmiştir. Ekolojik
uygulamalar ve konaklama sektörünün yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olunarak
pazarda daha çok rekabet avantajelde etmesine ve işletmenin marka değerinin ve imajının
artmasına olanak sağlamıştır. Konaklama sektöründeki yeşil yöneticilerin başka işletmeler için
çevresel sosyal sorumluluk ışığında önerilerde bulunulmuştur.
Erdirençelebi ve Karakuş (2018), Konya ilinde faaliyette bulunan büyük ve orta imalat
işletmelerinin yeşil yönetim konusundaki algıları, yeşil yönetimin fonksiyonel uygulamaları ve
performansları arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Yeşil yönetimi anlayışının işletme
faaliyetlerine uyarlaması takdirde çevreci bir yaklaşım benimsemiş, yeşil işletmede çalışan
personelin performansın arttırılmasına ve iş bağımlılığının artmasına etki etmiştir.
Kara ve Türk (2018), konaklama işletmelerinde yeşil yönetim faaliyetlerinin uygulanması
sonucunda rakip işletmelere karşı rekabet avantajı elde ederek, en az girdi ile en çok faydayı
sağlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca yeşil yönetim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği sayesinde
işletmelerin kazançlarındaki artış ve başarı düzeyindeki artış da gözlemlenmiştir.
Memiş (2019), yaptığı çalışmada hizmet işletmelerinde çevresel farkındalık çerçevesinde
yapılacak uygulamaların ağırlıklarına yönelik bir araç dizayn etmeye çalışmaktadır. Çalışma
sonuçlarına göre yeşil yönetim kapsamında enerji yönetimi konusu en yüksek öneme sahip
tema olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte çalışma sonuçlarına göre çevre bilinci en az önem
atfedilen tema olarak ifade edilmiştir.
Kara ve Kaya (2020)’nın yapmış olduğu çalışmada yeşil yönetim konusu işletme süreçleri
açısından analiz edilerek, sanayi işletmelerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin
azaltılmasına yönelik uygulamalar değerlendirilmektedir.
Önel (2021)’in çalışmasında yeşil yönetim ve yeşil işletme kavramları kapsamlı olarak
ele alınarak analiz edilmiş, sürdürülebilir bir yeşil yönetim anlayışının hangi özelliklere sahip
olması gereği tartışılmıştır. İşletmelerdeki fonksiyonlar yeşil yönetim açısından
değerlendirilerek yeşil yönetimin amaçları yordanmıştır. Çalışma kapsamında son yıllarda yeşil
yönetime olan ilginin arttığı belirtilmektedir.
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4.Firmalarda Yeşil Yönetim Uygulamaları
Arçelik Firması: Enerji tüketimi sürecinde sera gazı salınımı iklim değişikliğini
etkilediğinden, karbon ayak izini azaltmak için enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik
birtakım uygulamalara gitmektedir. Çevre mevzuatını, hedef ve iyileştirme çalışmalarını ISO
14001 ve ISO 14064-1 Yönetim Sistemleri ve çevre stratejisine ilişkin bilgileri çevre
koordinasyon çalışma gruplarında değerlendirmeye tabi tutmuştur. Gezegeni iyileştiren
teknolojiler başlığı altında su yönetimi, plastik kirliliğini önleme, iklim değişikliği ile
mücadele, atık yönetimi ve çevre yönetimi kapsamında işletme faaliyetleri üzerine olumsuz
etkileri azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir (Arçelik, 2020).
Çimsa Firması: İnşaat sektöründe faaliyetlerini yürüten Çimsa, iklim değişikliğiyle
ilişkili çevresel etkiler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda işletme faaliyetlerinin tümünde
çevreye zarar verme potansiyeli bulunan süreçlerin, zararı minimize edecek şekilde yeniden
dizayn edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda odak çalışma alanları enerji tasarrufu ve sera
gazı salınımıdır. Bu iki alanda yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarla küresel iklim değişikliği ve
çevresel dengesizliklerin önlenmesine yönelik politikalar geliştirilmektedir. Çimsa firmasının
üzerinde önemle durduğu diğer ana başlık ise temiz sudur. Su tasarrufu bilincinin oluşması, su
kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su kullanımı politikalarının oluşturulması için çaba
sarf etmektedir. Bu konuyla ilgili çeşitli platformlardan takdir ve ödüller almıştır.
Ülker Firması, iklim değişikliği, temiz su ve enerji yönetimi konularında aktif politikalar
yürüten önemli endüstri temsilcileri arasında yer almaktadır. Bu konudaki çalışmaları sıfır zarar
ve sıfır atık amaçlarına odaklanmaktadır. Bu doğrultuda 2020 yılında karbon gazı salınımlarını
%15 oranında azaltmayı başarmıştır. 2014 yılından itibaren karbon salınımların da artış
olmadan büyüme devam etmektedir. Çeşitli tesislerinde yağmur suyunu geri kazanım, su
arıtma, şebeke suyu geliştirme üzerine proje ve çalışmalar yürütülmektedir. 2030 yılına kadar
hedefi gıda kaybının ve israfının %50 oranın da azaltılmasıdır. Doğayı korumak ve nefes
alabilecek bir gelecek için güzel ülkem ormanı adlı proje ile 59.500 adet fidan toprak ile
buluşturulmuştur (Ülker, 2021:22-29).
Anadolu Hayat Emeklilik Firması, faaliyet süreçleri sonucunda oluşan karbon ayak izini
sıfırlamak amacıyla çalışmalarda bulunmaktadır. Bu kapsamda gelecek nesilleri tehdit etme
potansiyeli olan her olumsuz çevresel gelişmeyi önlemeye yönelik projeler
gerçekleştirilmektedir. Çevresel gelişmeler yakından takip edilerek sürdürülebilir çevresel
politikaların unsurları keşfedilmeye ve iyileştirme çabalarına yönelik farkındalık seviyesinin
artırılmaya çalışılmaktadır. Bu konularla ilgili düzenli takip ve raporlama faaliyetleri
yürütülmektedir (Anadoluhayat.com, 2019).
5.Yeşil Yönetimin Avantajları ve Dezavantajları
Geçmişten bugüne kadar sahip olduğumuz doğal kaynakların azalması ve gelecek
nesillerin ihtiyaçlarının tehlikeye girmesinden dolayı işletmeler hedeflerinde, vizyonların da,
amaçlarında, organizasyonun işleyişinde, üretim süreçlerinde hatta dağıtım ve pazarlama
alanlarında çevreyi göz önünde bulundurarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yeşil yönetim
anlayışının avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Başlıca avantajlar ve dezavantajlar aşağıda
belirtilmiştir:
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Tablo 2.Yeşil Yönetim Uygulamalarının Avantaj ve Dezavantajları
Avantajlar

Dezavantajlar

Üretilen mallar çevreyle uyumlu hale gelmektedir.
Çünkü çevre dostu tüketici sayısı artmaktadır.

Enerji ve hammadde fiyatları yükselir. Çünkü
işletmeler tarafından doğa dostu kaynaklar tercih
edilecektir.

Yeni teknolojiler yüksek giriş maliyetlerine sebep
olmaktadır.

Tarım sektöründe kaynak fiyatlarını yükseltmektedir.

Yeni üretilecek malların daha fazla ihtiyacı
karşılayabilecek
şekilde
tasarlanması
amaçlanmaktadır çünkü çevre dostu tüketici sayısı
artmaktadır.

Yeni teknolojiler yüksek giriş maliyetlerine sebep
olmaktadır.

İşletmelerin değişim sürecine girmeleri onları daha
esnek ve rekabetçi kılmaktadır.

Uzun ömürlü malların üretim maliyeti ve dolayısıyla
satış fiyatları artmaktadır.

Geçişte destek hizmetleri için yeni sektörler oluşur ve
istihdam sağlama potansiyeli artar.

İşletmelerin üretim ölçüleri ve ürün değerleri
azalabilir.

Doğal çevrenin korunması ve iyileştirmesine destek
olunarak sürekliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Teknolojik geliştirmeler büyük üretim tesislerinde
işsizliğe yol açabilir.

Enerji ve doğal kaynakların kullanımı azalırken,
kaynak verimliliği yükselir.

Global anlamda kişi başına düşen gelirde azalma
riskiyle karşılaşılır. Çünkü maliyetlerde artış yaşanır.

Yaşam kalitesi artırır.

Satın alma gücü genel olarak azalma eğilime geçer.

Tüm ekonomi seviyelerinde aynı düzeyde çalışmalar
başlarsa, gelir dağılımı adaleti sağlanabilir.

Büyük ekonomilerde ve büyük şehirlerde değişim ve
dönüşüm maliyetleri yüksektir.

Kaynak: Ekmekci Yüce, 2020: 38’den Uyarlanmıştr.

6.Sonuç
Küreselleşmenin etkisi ile modern teknolojiye ayak uyduran işletmeler, tüketicilerin istek
ve beklentileri doğrultusunda hareket etmektedirler. Üretim ve tüketim faaliyetlerinin artması
sonucunda doğal çevre koşulları olumsuz etkilenmektedir. Ekolojik dengenin bozulması, çevre
sorunlarının giderek büyümesi ve çevrenin tahrip edilmesi sonucunda kamuoyunun çevre
konusunda bilinçlenmesi sosyal sorumluluk çalışmalarının önemini artırmaktadır.
Çevresel farkındalığı savunan yeşil yönetim yaklaşımı, işletmelerin doğrudan ya da
dolaylı yoldan çevreye vermiş oldukları zararı minimum seviye indirebilmek için çalışanların
benimsemiş uygulama örnekleri önem teşkil etmektedir. Sürdürülebilir bir işletme, için yeşil
yönetim anlayışının benimsemiş olduğu prensiplerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Çünkü
bu prensipler işletmeler veya örgütler için yol gösterici haritalar niteliğindedir. İşletmeler bu
prensiplere uydukları takdirde hem çevresel sorumluluk bilincini yerine getirmiş hem de yoğun
olan rekabet ortamında rakip işletmelere karşı avantaj elde ederek karlılığın artmasını sağlamış
olmaktadırlar.
Sahip olduğumuz doğal kaynakların yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması
sonucunda
işletmeler
politikalarında,
misyon-vizyonlarında,
hedef-amaçlarının,
uygulayacakları stratejilerin de yeşil yönetim anlayışı kapsamında değerlendirilmesi konusunda
bilinç sahibi olmalıdırlar. Bu bağlamda yeşil yönetim anlayışının hem avantajları hem de
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dezavantajları bulunmaktadır. İşletmeler, faaliyetlerinde yeşil yönetimi gerçekleştirirken
herhangi bir aksaklıkla veya sorunla karşılaşmamak için dış paydaşlarla iletişim içinde
olmalıdırlar. İşletme kültürüne çevresel bilincin entegre edilmesi bireylerin, yöneticilerin,
işletmelerin ve devletin beklentilerini maksimum ölçüde karşılama potansiyeline sahiptir.
Ayrıca çevre bilincinin gelişmesinde ve uygulamaya konulmasında itici güç unsurları olan
bireysel baskılar, kurumsal baskılar ve devlet baskısının göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.
Kurumsal firmaların yeşil yönetim uygulamalarına bakıldığında genellikle karbon ayak
izi, su ayak izi veya atık yönetimi gibi konulara yönelik projeler geliştirildiği görülmektedir.
Bu şirketler web sayfalarında sürdürülebilirlik raporlarını yayınlayarak diğer işletmeler için
örnek teşkil etmektedirler. Bazı firmalar çevresel duyarlılığa dikkat çekebilmek adına
kampanyalar yaparak gelecek nesillere rehber olacak projelere imza atmışlardır. Bu çalışmaları
firma imaj ve itibarına olumlu katkılar sunmaktadır.
Genel olarak yeşil yönetim uygulamalarının amaçları sorgulandığında; kaynak kullanımı
israfını önleyerek kaynak kıtlığına engel olunması, karbon gazlarının kullanımı azaltılarak, asit
yağmurlarının önüne geçilmesi, atık maddelerin geri dönüşümü sağlanarak plastik adalarının
oluşmasının engellenmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmalar kurumsal firmaların sadece
çevre bilincini değil; dış paydaşların bu konuda etki gücünü de yansıtmaktadır. Bu çalışmaların
sadece işletmeler açısından ele alınan projeler olmasının ötesinde, toplumun bütününün dâhil
olduğu politikalara dönüşmesi gelecek adına umut verici gelişmelerden sayılacaktır.
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Okul Öncesi Öğrencilerinin Fen Merkezinde Yer Alan Materyallere İlişkin
Kavram Düzeylerinin Belirlenmesi
Nilüfer OKUR AKÇAY - Ahmet AKÇAY

1. Giriş
Okul öncesi eğitim, çocukların bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimlerinin hızlandığı
dönemdir. Bu dönemde çocuklara zengin uyarıcı ortamların sağlanması, onların gelişimlerinin
desteklenmesinde oldukça önemlidir. Bu süreç, kişinin hayatının diğer dönemlerinin temelini
oluşturmaktadır. Güven ve Azkeskin’e göre (2010) okul öncesi dönem, çocukların kendilerini
toplum içinde ifade etmelerinde çok önemli bir basamaktır ve bu dönemde verilecek eğitimde,
çocukların yaşı, bireysel özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.
Okul öncesi eğitimde çocukların gelişim sürecinin desteklenmesinde fen eğitimi
önemlidir ve okul öncesinden itibaren eğitimin her aşamasında fen eğitiminin verilmesi gerekir
(Çamlıbel Çakmak, 2006; Okur Akçay, 2015). Çocuklar da bir bilim insanı gibi keşfetme arzusu
içindedirler. Çocukların fen ile tanışması okul çatısı altında olması gereken bir durum değildir.
Çocuklar, çevrelerinde gerçekleşen olayları dikkatle izlemeleri sonucunda fen ile tanışırlar.
Örneğin; okula henüz başlamamış ancak evde gözlem yapan bir çocuğun dikkatini çekecek pek
çok olay bulunur. Sütten yoğurdun oluşması, çamaşır kurutmak için soba ya da kalorifer
peteklerinden faydalanılması, akşam elektrikler kesildiğinde mum ışığı ile çeşitli gölgelerin
oluşturulması, suyun dondurucuda buz hâline dönüşmesi ya da buzun suya bırakılarak erimesi,
kek ya da ekmeğin undan nasıl yapıldığı, elektrikle çalışan ev eşyalarının neler olduğu,
mevsimlere bağlı olarak hangi kıyafetlerin tercih edildiği, hava durumlarının neler olduğu, ayın
farklı şekilleri gibi daha sayılabilecek birçok bilgiye çocuklar gözlemleri sonucunda ulaşabilir
(Okur Akçay, 2020).
Fen eğitiminin okul öncesi dönemde verilmesi çocukların birçok becerilere sahip
olmasını sağlamaktadır. Bu beceriler; problem çözme, sorgulama, araştırma, inceleme, gözlem
yapma gibi üst düzey düşünme gerektiren beceriler olarak sıralanabilir. Bu doğrultuda
çocukların bu becerileri kazanması amacıyla eğitim ortamlarının çocukların feni
anlayabilecekleri, çevresindekileri anlamlandırabilecekleri nitelikte olacak şekilde
düzenlenmesi gerekmektedir. Martin ve arkadaşlarına göre (2009) çocuklara yönelik hazırlanan
fen etkinliklerinin çocukların merak duygularına hitap etmesi, çocukları merak ettikleri
konuları araştırmaya ve bu doğrultuda gerçek nesnelerle gözlem, inceleme ve araştırmalarda
bulunmaya teşvik etmesi gerekir. Okul öncesi döneminde bulunan çocuklarda var olan merak
duygusunu uyaracak ve tatmin edebilecek bir fen eğitiminin okul öncesi eğitimde verilmesi
önemlidir (Bosse, Jacobs ve Anderson, 2009). Çocukların merak ettikleri konulara
gökkuşağının nasıl oluştuğu, karın dışarıdan eve geldiğinde neden eridiği, ayın neden sürekli
seklinin değiştiği, güneşin nasıl doğup battığı, gemilerin nasıl yüzdüğü, şimşeğin nasıl oluştuğu,
insan vücudunda yer alan organların neler olduğu, dişlerin neden düştüğü, bazı insanların neden
gözlük kullandıkları, mikropların bizi nasıl hasta ettikleri, battaniyenin altında iken neden ışık
oluştuğu, uzayda nelerin olduğu, uçakların ve helikopterlerin nasıl havada durdukları, bitkilerin
büyümesi için nelerin yapılması gerektiği, balıkların suda nasıl yaşadıkları, tavukların kanatları
olmasına rağmen neden uçamadığı, yarasanın gece nasıl yolunu bulduğu, karıncaların yerin
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altında nasıl yaşadıkları ve depremlerin nasıl meydana geldiği gibi pek örnek verilebilir (Okur
Akçay, 2020). Çocukların bu meraklarının giderilmesinde okul öncesi eğitim kurumlarına ve
öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları, çocukların
ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir eğitim ortamı sunmakla görevlidir. Okul öncesi
öğretmenlerinin de öncelikle sınıflarında yer alan fen merkezini düzenlemeleri ve çocuklar için
yararlı materyalleri bulundurmaları gerekmektedir. Okul öncesi eğitimde fen eğitimin
gerçekleşeceği ortam, çocukların problem çözme becerilerini geliştiren ve yaratıcılığı
destekleyen nitelikte olmalıdır (Erden vd., 2006).
Okul öncesi eğitim programında, eğitim programının amacına uygun şekilde
planlanabilmesi ve uygulanabilmesi için eğitim ortamlarının öğrenme merkezlerini içerecek
şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır (MEB, 2013). Öğrenme merkezleri çocukların
dikkatini çekerek ve gözlem yaparak öğrenmelerine fırsat tanımanın yanı sıra onların bütün
alanlardaki gelişimi destekler (Pike-Wilkie vd., 2008). Öğrenme merkezlerinde yer alan
materyaller çocuğun oyununu destekler ve hayal gücünü geliştirir. Öğrenme merkezlerinde yer
alan materyaller, çocukları belirli etkinlikleri yapmaya ve yeni deneyimler edinmeye teşvik
eder (Norris, Eckert ve Gardiner, 2004). Bu doğrultuda, okul öncesi sınıflarında mutlaka bir fen
merkezine yer verilmelidir. Dere ve Ömeroğlu’na göre (2001) çocukların zihinsel gelişimi için
onlara uyarıcı bir çevre sağlamada bu köşenin rolü büyüktür. Karamustafaoğlu ve Kandaz
(2006) da fen merkezlerinde iyi hazırlanmış bir fen etkinliğine çocukların aktif bir şekilde
katılması ile fene karşı ilgilerinin artacağını belirtmişlerdir.
Fen merkezinde çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre farklı materyaller
bulunur ve bu materyaller sayesinde çocuklar birçok şeyi öğrenirler. Fen materyallerinin çeşitli
olması çocukların zengin ortamlarda daha iyi öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak, bu
merkezde yer alan araç-gereç ve materyaller Parlakyıldız ve Aydın’a göre (2004) çocukların
ilgisiyle paralel olmalıdır.
Çocuklar bilimsel kavramları okul öncesi dönemde fen eğitimi sayesinde kazanabilirler.
Dolayısıyla, çocuklara bu kavramlar kazandırılırken yeni edindikleri kavramları
uygulamalarını, var olan kavramları genişletmelerini ve yeni kavramlar üretmelerini sağlayan
etkinlikler geliştirilmeli (Balat ve Çiftçi, 2017) ve bu konuda gerekli araç-gereç ve
materyallerden faydalanılmalıdır. Fen eğitiminin nitelikli bir biçimde uygulanabilmesi için,
eğitim ortamlarında yer alan materyallerin, araç-gereçlerin ve kaynakların mevcut olması
bunun yanı sıra çocukların da bu materyallere ulaşabilmeleri ve materyalleri kullanmaları
sağlanmalıdır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, okul öncesinde çocukların
fen eğitimine yönelik kullanılabilecek cetvel, tartı, mıknatıs, terazi, mercek, büyüteç, pusula,
dürbün, termometre, mikroskop, teleskop ve periskopu tanıma düzeylerini belirlemektir. Bu
amaçla araştırmada materyaller çocuklara gösterilmeden önce ve materyaller gösterildikten
sonra materyallerin adının ve işlevinin ne olduğuna yönelik çocukların bilgi düzeyleri ve
materyalleri tanımlayanların materyal hakkındaki bilgileri nereden öğrendikleri tespit edilmeye
çalışılmıştır.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, okul öncesi öğrencilerinin fen merkezinde bulunması gereken materyalleri
tanıma düzeylerini ve bu materyaller hakkındaki bilgileri öğrenme kaynaklarını belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Derin
ve ayrıntılı bilgi toplamak için az kişiyle çalışılmasına olanak tanıması nedeniyle bu yaklaşım
benimsenmiştir (Patton, 2014).
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2.2. Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında Doğu
Anadolu’da bulunan bir il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir anasınıfına devam
eden yaşları 60-72 aylar arasında değişen 12 (%40) kız ve 18 (%60) erkek olmak üzere toplam
30 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmacılar, okul öncesi eğitim sınıflarını kontrol etmiş ve fen
merkezi olup da içinde cetvel, tartı, mıknatıs, terazi, mercek, büyüteç, pusula, dürbün,
termometre, mikroskop, teleskop ve periskop bulunmayan bir sınıftaki öğrencileri örneklem
olarak belirlemiştir. Bu nedenle, araştırmanın çalışma grubunu oluşturan sınıf amaçlı
örnekleme yönteminden olan ölçüt örneklemeye göre belirlenmiştir. “Ölçüt örnekleme;
örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da
durumlardan oluşturulmasıdır” (Büyüköztürk vd., 2013).
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler sırasında ses kaydı yapılmış ve materyalleri sözel
olarak tanımlamakta güçlük yaşayan öğrencilerin, materyalleri tanıma düzeylerini belirlemek
amacıyla çizimlerini yapabilecekleri çizim defteri kullanılmıştır. Materyallerin
belirlenmesinde, okul öncesi eğitim programında yer alan fen merkezinde bulunulabilecek
materyaller göz önünde bulundurulmuştur. Bu materyaller; cetvel, tartı, mıknatıs, terazi,
mercek, büyüteç, pusula, dürbün, termometre, mikroskop, teleskop ve periskoptan
oluşmaktadır. Öğrencilere tek tek her bir materyal ile ilgili sorular sorulmuştur. Örnek sorular
şunlardır:
1. Cetvel nedir, daha önce duydun mu?
(Sözel olarak ifade edemeyenler için çizim yaparak anlatmaları sağlanır.)
2. Cetvel ne işe yarar ya da ne amaçla kullanılır?
3. Cetveli nereden öğrendin ya da gördün?
(İlk üç soruya cevap veremeyenler için cetvel gösterilir ve sorulara devam edilir.)
4. Bunu daha önce gördün mü? Nerede gördün?
5. Bu, sence ne işe yarar?
2.4. Veri Toplama Süreci
Öğrencilere görüşme esnasında önce materyalin adı söylenmiş ve öğrencilerin bu
materyalin ne olduğuna yönelik bilgileri elde edilmeye çalışılmıştır. İlk soru sorulduktan sonra
materyali sözel olarak ifade edemeyenler için çizim yaparak anlatmaları sağlanmıştır. Burada
amaç, materyalin ne olduğunu bilen ancak açıklayamayan öğrencilerin resim yoluyla
anlatmalarını sağlamaktır. Daha sonra materyalin işlevi ile ilgili soru sorulmuş ve öğrencinin,
materyalin ne amaçla kullanıldığının farkında olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.
Materyalin adını duyduklarında fikri olmayan öğrencilere materyal araştırmacı tarafından
gösterilmiş ve öğrencinin görsel olarak materyali daha önce görüp görmediği belirlenmeye
hatta öğrencinin materyali daha önce gördüyse hatırlaması sağlanmaya çalışılmıştır.
Görüşmede öğrencilere materyallerin gösterilmesinin amacı ise öğrencilerin materyallerin
isimlerini bilmediği halde materyali tanıyıp tanımadığını, işlevini bilip bilmediğini tespit etmek
içindir. Sonrasında da materyalin işlevi tekrar sorulmuştur. Süreç her bir materyal için tek tek
yürütülmüştür. Öğrencilerin birbirlerinden etkilenmemeleri ve araştırmacıda bulunan
materyalleri görmemelerine dikkat edilmiş ve öğrenci ile araştırmacı görüşmeyi baş başa
gerçekleştirmiştir. Her bir öğrenci ile yapılan görüşme ortalama 20 dakika kadar sürmüştür.
Görüşme esnasında hem öğrencilerin görüşleri ses kayıt cihazına alınmış hem de resim
çizmeleri sağlanmıştır. Görüşmeler, yöneticinin ve velilerin izni doğrultusunda her bir öğrenci
ile baş başa gerçekleştirilerek ses kaydına alınmıştır.
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2.5. Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, temel düzey analizi kullanılmıştır. “Temel
düzey analizinde, araştırmacılar tarafından yapılan gözlem ve görüşmelere hiçbir etki ve
yorumda bulunmadan ya da az bir yorumla dürüst bir şekilde verileri ortaya koymak
amaçlanmaktadır. Bu analizin yapılmasının temel nedeni, araştırmacının kendi düşüncelerinin
verilere etkisini engellemektir.” (Altun, Ekiz ve Odabaşı, 2011). Verilerin analizinde
tanımlayıcı istatistiklerden frekans, yüzde kullanılmış ve veri analizi sonuçları grafikler halinde
sunulmuştur.
3. Bulgular
Okul öncesi öğrencilerinin fen merkezinde bulunan materyalleri tanıma düzeyleri,
kendilerine sorulan sorulara yönelik verdikleri sözel cevaplar ve yaptıkları resimler kapsamında
incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizleri grafikler şeklinde aşağıda sunulmuştur.
3.1. Materyaller Gösterilmeden Önce Materyalin Adını Bilen Öğrencilere Yönelik
Bulgular
Okul öncesi öğrencilerinin fen merkezinde bulunana materyallerin adını bilme
durumlarına yönelik veriler Şekil 1’de sunulmaktadır.
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Şekil 1. Materyaller gösterilmeden önce adını bilen öğrencilerin dağılımı

Şekil 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin çoğunun (%86,6) cetvel ve mıknatısın ne olduğunu
bildikleri görülmektedir. Ayrıca 22 kişinin büyüteci (%73,3), 18 kişinin dürbünü (%60) ve 16
kişinin (%53,3) pusulayı bildikleri; periskopu ise hiç kimsenin bilmediği, merceği yalnızca 1
kişinin (%3,3), mikroskopu 3 kişinin (%10) bildiği görülmektedir.
Materyalin ismini duyduktan sonra tanımlamakta güçlük çeken öğrencilere resim
çizdirilmiş ve resim yoluyla tanımlama yapmaları sağlanmıştır. Aşağıdaki şekilde öğrencilere
ait resim örnekleri verilmektedir.

Şekil 2. Öğrencilere ait resim örnekleri
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Öğrencilerin bazıları tanımlamada güçlük yaşadıklarından dolayı materyali bilip
bilmediklerini belirleyebilmek amacıyla öğrencilere Şekil 2’de görüldüğü gibi resim çizdirilmiş
ve resim yoluyla ifade etmeleri sağlamıştır. Şekilde üç farklı öğrencinin çizimine yer
verilmektedir. Öğrencilerin tartı, terazi, dürbün, termometre ve mikroskobu çizim yoluyla ifade
ettikleri görülmektedir.
3.2. Materyaller Gösterilmeden Önce Materyalin İşlevini Bilen Öğrencilere Yönelik
Bulgular
Okul öncesi öğrencilerinin fen merkezinde bulunan materyallerin işlevini bilme
durumlarına yönelik veriler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.
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Şekil 3. Materyaller gösterilmeden önce işlevini bilen öğrencilerin dağılımı

Yukarıda verilen grafikte öğrencilerin çoğunun cetvelin, mıknatısın, büyütecin,
dürbünün, tartının ve pusulanın işlevinin ne olduğunu bildikleri görülmektedir. Materyallerin
günlük hayatta nerede kullanıldığı ve ne amaçla kullanıldığı da öğrenciler tarafından ifade
edilmiştir. Örneğin cetvele yönelik öğrencilerden bazıları şunları ifade etmiştir:
Ö3: “Boyumuzu ölçek için kullanırız”.
Ö8: “Eşyaların boyunu ölçmek için kullanırız”.
Ö9: “Şekil çizmek için kullanırız. Zor şekilleri çizeriz. Ölçeriz, biçeriz, hesaplayıp çizeriz”.
Mıknatısın işlevine yönelik 26 öğrencinin (%86,6) günlük hayatta nerede kullanıldığı ve
ne amaçla kullanıldığını belirttikleri tespit edilmiştir. Mıknatısa yönelik öğrencilerden bazıları
şunları ifade etmiştir:
Ö5: “ Metalleri çeken bir madde”.
Ö11: “Kutupları vardır ve bunlar kuzey ile güneydir. Kuzey kuzey olursa iter, kuzey güney
olursa çeker”.
Ö17: “Renkleri mavi ve kırmızı olabilir, ama olamayabilir de”.
Ö20: “Telefonlarda, bazı aletlerde ve buzdolabına resim yapıştırırken kullanıyoruz”.
Tartının işlevine yönelik 17 öğrencinin (%56,6) günlük hayatta nerede kullanıldığı ve ne
amaçla kullanıldığını belirttikleri tespit edilmiştir. Tartıya yönelik öğrencilerden bazıları şunları
ifade etmiştir:
Ö1: “İnsanlar tartının üstüne çıkar ve kilosunu ölçer”.
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Ö29: “Kaç kilo olduğumuzu öğreniriz”.
Büyütecin işlevine yönelik 22 öğrencinin (%73,3) günlük hayatta nerede kullanıldığı ve
ne amaçla kullanıldığını belirttikleri tespit edilmiştir. Büyütece yönelik öğrencilerden bazıları
şunları ifade etmiştir:
Ö12: “Küçük bir canlıyı büyütmeye yarıyor”.
Ö8: “Küçücük şeyleri görmemizi sağlar, bir de güneş ışığına tutarsak ve eimizin üstünde
bekletirsek elimiz ısınır, yanar”.
Pusulanın işlevine yönelik 16 öğrencinin (%53,3) günlük hayatta nerede kullanıldığı ve
ne amaçla kullanıldığını belirttikleri tespit edilmiştir. Pusulaya yönelik öğrencilerden bazıları
şunları ifade etmiştir:
Ö9: “Ormanda kaybolursak pusula bize kuzeyi gösterir ve evimizi buluruz”.
Ö25: “Gemide olanlar pusulayı kullanır, nereye gideceklerini bulabilmek için”.
Dürbünün işlevine yönelik 18 öğrenci (%60) günlük hayatta nerede kullanıldığı ve ne
amaçla kullanıldığını belirttikleri tespit edilmiştir. Dürbüne yönelik öğrencilerden bazıları
şunları ifade etmiştir:
Ö15: “Havada olan bir kuş diyelim ki bize çok uzak, ona dürbünümüzle bakarız. Yani uzak
olan bir şey bize daha yakın olur”.
Ö5: “Uzağa bakmamızı sağlar”.
Merceğin işlevine yönelik yalnızca bir öğrenci cevap vermiş ve şunları ifade etmiştir:
Ö25: “Benim annem fen öğretmeni ve bana gözlüğü hakkında bilgi vermişti. Gözlüğündeki
camın mercek olduğunu söylemişti. Mercekler görmemizi kolaylaştırıyor”.
Ayrıca grafikte öğrencilerin periskop ile ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığı tespit
edilmiştir.
3.3. Materyaller Gösterildikten Sonra Materyalin İşlevini Bilen Öğrencilere Yönelik
Bulgular
Okul öncesi öğrencilerinin fen merkezinde bulunan materyallerin işlevini materyal
gösterildikten sonra bilme durumlarına yönelik veriler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.
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Şekil 4. Materyal gösterildikten sonra işlevini bilen öğrencilerin dağılımı
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Şekil 4’te görüldüğü gibi öğrenciler materyali gördükten sonra adını hatırlamış,
tanımlama yapabilmiş ve işlevini söyleyebilmiştir. Örneğin, teleskopa yönelik 8 öğrencinin
(%26,6) günlük hayatta nerede kullanıldığı ve ne amaçla kullanıldığını belirttikleri tespit
edilmiştir. Teleskopa yönelik öğrencilerden bazıları şunları ifade etmiştir:
Ö4: “Uzaydaki yıldızları, gezegenleri görmemize yarar”.
Ö10: “İçinde camlar var ve çok uzaklardaki ayı görmemize yarar”.
Mikroskopun işlevine yönelik 4 öğrencinin (%13,3) günlük hayatta nerede kullanıldığı
ve ne amaçla kullanıldığını belirttikleri tespit edilmiştir. Mikroskoba yönelik öğrencilerden
bazıları şunları ifade etmiştir:
Ö18: “Mikropları incelemeye yarayan bir alettir”.
Ö20: “Soğanı inceleriz”.
Terazinin işlevine yönelik 5 öğrencinin (%16,6) günlük hayatta nerede kullanıldığı ve ne
amaçla kullanıldığını belirttikleri tespit edilmiştir. Teraziye yönelik öğrencilerden bazıları
şunları ifade etmiştir:
Ö21: “Diyelim ki fazla aldığımız meyveyi tartıya koyarız ve fazla olanları çıkarırız”.
Ö30: “Öğretmenimizle terazi yapmıştık askıdan ve iki ucuna farklı şeyler asmıştık”.
Termometrenin işlevine yönelik 3 öğrencinin (%10) günlük hayatta nerede kullanıldığı
ve ne amaçla kullanıldığını belirttikleri tespit edilmiştir. Termometreye yönelik öğrencilerden
bazıları şunları ifade etmiştir:
Ö6: “Ateşimizi ölçmeye yarar”.
Ö27: “Evimizde duvarda bir termometre var ve ben ona gidip bakıyorum hava sıcak mı soğuk
mu diye”.
Grafikte de görüldüğü gibi öğrencilere mercek ve periskop gösterildiği halde işlevinin ne
olduğu hakkında öğrencilerden yanıt alınamamıştır.
3.4. Materyaller Gösterildikten Sonra Materyalin İşlevini Bilemeyen Öğrencilere
Yönelik Bulgular
Okul öncesi öğrencilerinin fen merkezinde bulunan materyallerin işlevini materyal
gösterildikten sonra dahi bilememe durumlarına yönelik veriler aşağıdaki şekilde
sunulmaktadır.
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Şekil 5. Materyal gösterildikten sonra işlevini bilemeyen öğrencilerin dağılımı
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Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi öğrencilerin 30’u (%100) periskop, 29’u (%96,6)
mercek, 24’ü (%80) mikroskop, 22’si (%73,3) termometre, 17’si (%56,6) terazi, 16’sı (%53,3)
teleskop hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. Yalnızca cetveli, bütün öğrenciler tanımlamış
ve işlevini bilmiştir.
3.5.Öğrencilerin Materyalleri Nereden Öğrendiklerine Yönelik Bulgular
Okul öncesi öğrencilerinin fen merkezinde bulunan materyalleri nereden öğrendiklerine
yönelik elde edilen veriler dört kategoride elde edilmiştir. Bunlar; aile, okul, çizgi film ve
doktordur. Verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular aşağıdaki grafikte sunulmaktadır.

1
1

Teleskop

13
5
3

Termometre

5
2 2
2
1
6
6

Pusula
Mercek
Mıknatıs

4

1
20
15

6

16
7
17

10
9

Cetvel
0

5
Aile

2

4
9

2

11
10
Okul

15
Çizgi film

8
20

25

2
30

Doktor

Şekil 6. Öğrencilerin materyalleri öğrenme kaynaklarına yönelik dağılım

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi cetveli, öğrencilerin 11’i (%36,6) okuldan, 9’u (%30)
ailesinden, 8’i (%26,6) çizgi filmlerden ve 2’si (%6,6) de doktordan; tartıyı, öğrencilerin 10’u
(%33,3) ailesinden, 9’u (%30) çizgi filmlerden (Ozi, Kare Takımı), 2’si (%6,6) okuldan ve
diğer 2’si (%6,6) de doktordan; mıknatısı, öğrencilerin 17’si (%56,6) okuldan, 6’sı (%20)
ailesinden ve 4’ü (%13,3) ise çizgi filmlerden (İbi ile Tosi); teraziyi, öğrencilerin 6’sı (%20)
ailesinden, 7’si (%23,3) ise çizgi filmlerden; merceği 1 (%3,3) kişi ailesinden; büyüteci,
öğrencilerin 16’sı (%53,3) çizgi filmlerden (İbi ve Tosi, İstanbul Muhafızları), 6’sı (%20)
okuldan, 2’si (%6,6) ailesinden; pusulayı, öğrencilerin 15’i (%50) çizgi filmlerden (İbi ile
Tosi), 2’si (%6,6) ailesinden ve diğer 2’si (%6,6) okuldan; dürbünü, öğrencilerin 20’si (%66,6)
çizgi filmlerden (İbi ile Tosi, Luna’nın bilim dünyası), 5’i (%16,6) ailesinden; termometreyi,
öğrencilerin 3’ü (%10) ailesinden, 4’ü (%13,3) çizgi filmlerden ve 1’i (%3,3) de doktordan;
mikroskobu, öğrencilerin 5’i (%16,6) çizgi filmlerden ve 1’i (%3,3) de ailesinden; teleskobu,
öğrencilerin 13’ü (%43,3) çizgi filmlerden ve 1’i (%3,3) de ailesinden öğrendiğini ifade
etmektedir. Öğrencilerin şu an öğrenim gördükleri sınıflarında bu materyaller bulunmamaktadır
ancak, öğrenciler daha önceki yıllarda bir okul öncesi eğitim kurumuna gittiklerinden
bahsetmişler ve materyaller hakkındaki bilgilerini okuldan öğrendiklerini belirtmişlerdir.
Örneğin, Ö11 “mıknatıs daha önce gittiğim sınıfımda vardı ve öğretmenimle deney yapmıştık”
şeklinde ifade etmiştir.
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4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Okul öncesi öğrencilerinin, fen merkezinde bulundurulabilecek materyaller olan cetvel,
tartı, mıknatıs, mercek, terazi, büyüteç, pusula, dürbün, termometre, mikroskop, teleskop ve
periskopu tanıma durumları, materyallerin işlevleri hakkındaki bilgileri ve bilgi kaynaklarını
tespit edebilmek amacıyla yapılan bu araştırmada çocukların bazı materyaller hakkında bilgi
sahibi oldukları bazıları ile ilgili hiç bir bilgiye sahip olmadıkları ve daha önce bu materyalleri
hiç görmedikleri belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan materyalleri birçok çocuk öncelikle
çizgi filmlerden öğrendiklerini belirtmişlerdir. Nitekim literatürde çizgi filmlerin çocukların
daha erken yaşta kavrama ve öğrenmesine katkı sağladığı belirtilmektedir (Yağlı, 2013).
Çocukların özellikle “İbi ve Tosi”, “Kare Takımı”, “Ozi”, “İstanbul Muhafızları” ve “Luna’nın
Bilim Dünyası” adlı çizgi filmleri izledikleri ve materyaller ile ilgili bilgileri bu çizgi filmlerden
öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında çocukların çizgi filmlerden en
çok sırasıyla dürbün, büyüteç, pusula ve teleskopu öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Çocuklar, çizgi film sayesinde fen kavramları ile erken yaşlarda tanışma fırsatı bulmaktadırlar.
Bu da çocukların fen konularını erken yaşlarda kavramasına olanak vermekte ve çocukların
ilerleyen yaşlarında da fen öğrenmelerine olumlu biçimde katkı sağlamaktadır.
Çocukların okuldan öğrendikleri materyal sayılarının oldukça az olması dikkat çeken
diğer bir sonuçtur. Araştırmada yer alan çocuklar daha önce de okul öncesi eğitim kurumuna
gittiklerini belirtmiş ve söz konusu materyalleri önceki yıl sınıflarında bulunan fen merkezinde
gördüklerini dile getirmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerine materyaller ile ilgili bilgi vermesi,
fen merkezinde oynamalarına ve materyalleri gözden geçirmelerine fırsat tanıması, deneyler
yapması çocukların fen öğrenmelerinde etkili olmakla birlikte kalıcı öğrenmelerine ve hatırda
tutmalarına da katkı sunduğu çıkarımında bulunulabilir. Okul öncesi dönem çocuklarının
keşfetme isteğine cevap verebilecek ve çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde
uyarıcılarla donanmış ortamların oluşturulmasında öğretmene büyük sorumluluk düşmektedir
(Ayvacı, Devecioğlu ve Yiğit, 2002). Maalesef okul öncesi eğitim kurumlarında fen merkezine
yeterince önem verilmemekte ve gerekli araç-gereçler ile materyaller bulundurulmamaktadır.
Kubanç (2014), okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki durumlarını incelemiş̧ ve kurumların
%40’ında fen merkezinin bulunduğunu ve bu merkezlerde de sadece çiçek yetiştirildiğini tespit
etmiştir. Buldu ve arkadaşları (2014) da yaptıkları çalışmada, okul öncesi eğitim sınıflarda fen
eğitimine ayrılmış belirgin bir öğrenme alanı olmadığını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde
Simsar, Doğan ve Yalçın’ın (2017) yapmış oldukları çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin
okullarında fen merkezi isimli bir merkez bulunduğunu ancak, bu merkezde yeterli malzeme
olmadığı için programda yer alan etkinlikleri istenildiği şekilde gerçekleştiremedikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Orhan (2019) çalışmasında okul öncesi öğretmenlerinin neredeyse
tamamına yakınının fen eğitiminin önemine vurgu yaptıklarını ancak sınıflarında yer alan fen
merkezlerini ise çok yetersiz gördükleri sonucuna ulaşmıştır.
Öğrencilerin periskopu hiç bilmedikleri yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkarken
öğrencilere periskop gösterilip inceleme fırsatı verildiğinde çok fazla dikkatlerini çektiği ve “bu
bizim ne işimize yarar?” gibi sorular sorduğu ve kapının arkasında sınıf arkadaşlarını
gördüklerinde daha bir ilgiyle periskopu inceledikleri gözlemlemiştir. Aynı şekilde mercek,
mikroskop, termometre, terazi ve teleskop ile ilgili bilgi sahibi olmayan çok sayıda öğrenci
tespit edilmiştir. Bu materyallerin pahalı oluşu ve hassas oluşundan dolayı fen merkezlerinde
bulundurulmadığı düşünülmektedir. Simsar, Doğan ve Yalçın’ın (2017) yapmış oldukları
çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun insan modeli, diş modeli ve
dünya küresini kullandıkları görülmüştür. Bunun sebebi olarak okulların hemen hemen
hepsinde sadece bu materyallerin bulunması olarak gösterilmiştir. Aynı zamanda bazı sınıflarda
da materyallerin yer almadığı sadece canlı çiçeklerin bulunduğu belirlenmiştir.
Çocuklarda kavram öğrenimi onların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Kaptan’a
(1999) göre kavramlar, “eşyaları, olayları, insanları ve düşünceleri benzerliklerine göre
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gruplandırdığımızda gruplara verilen adlardır”. Bu doğrultuda fen materyalleri kavram
gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Okul öncesi dönemde fen eğitiminin verimli bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için fen kavramlarının çocuklara somutlaştırılarak anlatılması
gerekmektedir. Fen kavramları özellikle çocuklara duyu organlarını kullanabilecekleri
etkinlikler (Uyanık Balat ve Önkol, 2011) ve fen materyallerinden yararlanabilecekleri ortamlar
aracılığıyla verilmelidir. Ancak çoğu okulda fen materyallerinin yetersiz olduğu da
söylenebilir. Okul öncesi eğitim kurumlarında yer alan fen merkezlerinde yeterli materyal
bulunmadığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır (Çınar, 2013; Simsar vd., 2017;
Ültay, Ültay ve Çilingir, 2018). Bu araştırmanın sonucuna bağlı olarak yapılabilecek öneriler
ise şunlardır;
 Öğretmenler; okul idaresi, veliler ve bazı kuruluşlarla iletişime geçerek önemli
merkezlerden bir tanesi olan fen merkezinde bulunması kolay araçları temin etmeye
çalışabilir.
 Periskop, mikroskop, teleskop ve dürbün gibi materyallerin fen merkezinde
bulundurulmasının; cetvel, tartı, mıknatıs, terazi, mercek, büyüteç, pusula ve termometreye
nazaran daha zor olduğu düşünüldüğünden bu materyallerin resimlerinin öğrencilere
gösterilmesi sağlanabilir.
 Öğretmenler, fen merkezlerinde öğrencilerin daha fazla zaman geçirmesi için ilgilerini
çekecek ve meraklarını uyandıracak nitelikte materyaller bulundurabilir.
 Fen merkezlerinde yer alan materyallerin çocukların araştırma, inceleme, keşfetme
becerilerini geliştirecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.
 Fen merkezinde çocukların ilgisini çekmeyen materyaller bulunduğunda bu materyaller
hemen değiştirilmelidir.
 Fen merkezleri öğretmen tarafından yenilenebilir olmalıdır.
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Sakızköyde Desenli Dokuma Geleneği
Mustafa KONUK* - Tekin BAYRAK**
1. Giriş
İlk insanların örtme ihtiyacını karşılamak, yaşam alanının işlevselliğini,
dekorasyonunu sağlamak gibi ihtiyaçları için yarattığı, zamanla sanatsal değerlere ulaşan
dokuma günümüzde modanın da etkisiyle nerelere ulaştığı görülmektedir.
Bugün ressamların çalışmalarında ve süsleme amaçlı dekoratif tablolarda, çanta,
perde, eşarp gibi aksesuarlarda mobilya, halı vb. dekoratif amaçlı kullanılan birçok tekstil
ürününü görmekteyiz. Ağırlıklı olarak dokunarak oluşturulan bu ürünler sanatçıların diğer
sanat disiplinleriyle diyalogları ile harmanlanarak ortaya konulmaktadır. Örgü, nakış, aplike,
keçe, baskı, kroşe, batik gibi uygulamalarla da dokuma sanatı zenginleştirilebilmektedir.
Sanatçı, yaptığı dokuma eserlerde görselliğin yanı sıra dokuma tekniğini dikkate alarak
tasarlamakta ve yorumlamaktadır. Dokuma sanata dönüştürülürken sanatçı geleneksel
dokuma tekniklerinin yanı sıra endüstriyel dokuma tekniklerinin olanaklarından
faydalanabilmektedir.
Atkı ve çözgü ipliklerinin dikey pozisyonda birbirine paralel iplikler arasından
geçirilerek oluşturdukları yüzeye dokuma adı verilmektedir (Aytaç,1989:36).
Dokumacılığın tam ve kesin olarak nerede nasıl başladığı bilinmemekle birlikte dokuma
sanatına ait arkeolojik buluntular bizlere insanlık tarihinden, Anadolu’daki yaşamdan
bilgiler aktarırken bir taraftan da dokumacılığının ve dokuma tekniklerinin de geliştiğini
göstermektedir (Atalayer,2008:65).
Mekan tasarımında ve örtünme ihtiyacıyla moda dünyasında bulunan dokuma
ürünlerinin tarihsel gelişimi incelediğimizde dokuyucunun becerisi ile bir zanaatkara
dönüştüğü, yasalar koyarak yaptığı işi bilimselleştirdiği, kullandığı aletler sayesinde yeni
teknikler ürettiği görülmektedir (Uğurlu, 1997:120).
Yaşadıkları döneme ait inançlarını, estetik anlayışlarını, içinde bulundukları toplumsal
ve ekonomik yapıyı dokudukları ürünlere yansıtan insanoğlu sanayi devrimine kadar kendi
ihtiyaçları için üretim yapmışlardır. Gittikleri her yere de kendi kültürlerini ve el sanatlarını
taşımayı başarmışlardır.
Çeşitli kalınlıkta ve incelikte bir yüzey taşıdığı için genellikle iki boyutlu olarak
değerlendirilmekte olan duvara asılan pano, giyim ve aksesuarlarda kullanılan dokuma gibi
tekstil yüzeylerinin aslında uzayda bir kütleye ve hacme sahip olduğu görülmektedir. Boyu,
eni ve derinliği olan tekstil ürünleri üç boyutludur (Özkendirci, 2014:16).
Dış giyim, iç giyim olarak bilinen çamaşırların üzerine giyilen etek, buluz, mont,
yelek, pantolon gibi parçalardır. Genellikle sıcak tutması, ten ile temas edeceği için yumuşak
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olması beklenen moda kültürüne göre farklı değişimler gösteren giysi çeşitleridir
(Öndoğan,1988:14).
Dış giyimde önemli bir yere sahip olan yelek daha önceleri bıçak, ok, kılıç gibi dürtücü
ve kesici aletlerden sırtı ve göğsü korumak amaçlı iç giyimin üzerine ceketin altına giyilen
önü açık genellikle üç parçadan oluşan giyecek olarak tanımlanmaktadır
(Kozbekçi,2017:202). Günümüzde ise sıcak tutmasının yanı sıra estetik açıdan da yelekler
kullanılmaya devam etmekte olduğu görülmektedir.
Küçük bir mahalle olan Sakız mahallesinde usta dokuyucu olarak görev yapmakta olan
Serpil Çolak hanımda dokumayı farklı alanlarda kullanmak amacıyla dokuma yelekler
tasarlamaya başlamıştır. Mut Halk Eğitim Merkezinde kurs açan Serpil hoca ipek iplik
kullanarak dokutturduğu parçalardan dokuma yelek üretmektedir.
Çalışmanın amacı, geçmişte dokuma sanatının büyük bir yere ve öneme sahip olduğu
bu mahallede bugün maalesef sanatımızın unutulmaya başlamış olmasıdır. Mut, Sakızköy
mahallesinde bulunan dokuma atölyesinde Serpil hocanın önderliğinde dokuma sanatı halen
yaşatılmaya çalışılsa da kurs merkezi yeterli talebin gösterilmemesinden dolayı
kapatılmıştır. Yapılan alan araştırmasında atölyede dokunan ürünlerin orijinalliği, kalitesi
yakından görülüp incelenmiştir. Bu ürünlerin yok olmaması ve diğer kurs merkezlerine de
desen ve kompozisyon olarak örnek teşkil edebilmesi için bu atölyede dokunan dokuma
yelekleri kayıt altına alarak literatüre kazandırabilmek, günümüz tasarımcılarına ve
dokuyucularına ışık tutabilmektir.
Sakız mahallesi Mersin’in Mut ilçesine 23 km uzaklıktadır. Köyün geçim kaynağı
zeytin ve kayısıdır (İnternet Erişim, 2021). Geçimini hayvancılık ve tarımla sürdüren
insanların yaşadığı küçük bir mahalledir.
Yapılan alan araştırmasında Sakız mahallesindeki kurs merkezinde 6 adet yelek
dokumaya rastlanılmıştır. Desen tekrarı yaşamamak için çalışmamızda yalnızca 4 adet
dokuma yelek kullanılmıştır. Bu dokumalar malzeme, desen, motif ve kompozisyon bilgileri
Serpil hoca ile görüşme yapılarak oluşturulmuş olup tasarım analizleri yapılmıştır.
Fotoğraflanarak belgelendirilmiştir.
Araştırmada incelenen dokuma yeleklerin çözgü ve atkı iplikleri ipektir. Salgı kökenli
bir elyaf olan ipek bombycidae familyasından olan ipek böceğinin kozasından elde
edilmektedir. Tussah ve dut ipeği olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. MÖ 2000’li yıllarda
Çinliler tarafından keşfedildiği bilinmektedir (Bediz, 1982). Dünyada ipek üretiminde
Türkiye % 5’lik kısma Japonya, Hindistan, Çin, Brezilya ve Rusya en büyük paya sahiptir.
Orijinal ipeğin çok pahalı olmasından dolayı atölyede Çin ipeği kullanılmaktadır.

Görsel 1. Atölyede Kullanılan Çin İpeği Örnekleri (Konuk, 2021).

470

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Atölyede üretilen yeleklerin hepsi germe tezgâhlarda 3 parça şeklinde kirkitli
dokuma sistemi ile dokunarak daha sonra tığ ile birleştirilmiştir. Germe tezgâh, havlı ve düz
dokumalarda yaygın olarak kullanılan bir tezgâh türüdür. Metal ve ahşap malzemelerden
yapılabilmektedir.
Kirkit, çözgü ipliklerinin arasına atılan ilme ipliklerini sıkıştırmak amacıyla
kullanılan çok dişli bir alettir (Görsel 3).

Görsel. 2. Germe Tezgah (Konuk, 2021).

Görsel.3. Kirkit (Konuk, 2021)

2. Sakız Mahallesinde Bulunan Dokuma Yelekler
1.Örnek

Görsel 4.

Görsel 5.

Görsel 6.
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Görsel 7.

Katalog No
Eserin Adı
Görsel No

:1
: Bereket motifli yelek.
: 4-5-6-7

Bulunduğu Yer
: Sakız Mahallesi
İnceleme Tarihi
: 27.07.2020
Boyutları
: Boy: 76 cm En: 62 cm Yaka uzunluğu: 33 cm Kol: 78
cm.
Malzemesi
: Çin İpeği
Teknik
: Sarma konturlu kilim dokuma.
Renkler
: Hardal sarısı, lacivert, turuncu, beyaz.
Kullanılan Motifler
: Bereket
Tasarım Analizi
: 2 ön 1 arka olacak şekilde dokunan parçaların
içerisine akfil kumaştan astar dikilerek daha sonra trabzan adı verilen tığ işle bir araya
getirilmiştir. Yeleğin arkası önündeki parçalara göre oldukça uzun olarak tasarlanmıştır.
Motiflerin ebatları ve aralarında kalan boşluklar eşit şekildedir. Aynı motiflerin farklı
renklerde kullanılması desene hareketlilik kazandırmaktadır. Desende tam tekrar ilkesinin
uygulanmış olduğu görülmektedir. Yeleğin uç kısımlarında sallanan püsküller desene
hareketlilik kazandırmaktadır. Arka kısımda herhangi bir motif bulunmamaktadır. Desende
simetrik bir denge bulunmaktadır. Dokumanın yüzeyinde sarma konturlu kilim dokuma
tekniğinden kaynaklanan pütürlü bir doku bulunmaktadır. Yeleğin kenarları üç parça bir
araya getirilmeden yine tığ aparatı ile batçık yaparak tığ işi ile donatılmıştır.
2.Örnek

Görsel 8.

Görsel 9.

Görsel 10.
472

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Görsel 11.

Katalog No
Eserin Adı
Görsel No

: 2
: Bereket motifli yelek.
: 8-9-10-11

Bulunduğu Yer
: Sakız Mahallesi
İnceleme Tarihi
: 27.07.2020
Boyutları
: Ön boy: 35 cm Arka boy: 40 cm En: 72 cm Yaka
uzunluğu: 15 cm Kol: 15 cm.
Malzemesi
: Çin ipeği
Teknik
: Sarma konturlu kilim dokuma.
Renkler
: Beyaz, lacivert, bordo, sarı.
Kullanılan Motifler
: Bereket, Koçboynuzu.
Tasarım Analizi
: 2 ön 1 arka olacak şekilde dokunan parçaların
içerisine akfil kumaşlardan astarlar dikilerek daha sonra trabzan adı verilen tığ işi ile bir
araya getirilmiştir. Yeleğin ön kısımları arka kısmına göre kısa olarak tasarlanmıştır. İki
motif koçboynuzu motifi ile birleştirilerek tek motif haline getirilerek kompozisyon
oluşturulmuştur. Motiflerin ebatları ve aralarında kalan boşluklar eşit şekildedir. Desende
tam tekrar ilkesinin uygulanmış olduğu görülmektedir. Yeleğin uç kısımlarında sallanan
püsküller tasarıma hareketlilik kazandırmaktadır. Arka kısımda herhangi bir motif
bulunmamaktadır. Desende simetrik bir denge bulunmaktadır. Dokumanın yüzeyinde
dokuma tekniğinden kaynaklanan pütürlü bir doku bulunmaktadır. Yeleğin kenarları üç
parça bir araya getirilmeden yine tığ aparatı ile batçık yaparak tığ işi ile donatılmıştır.
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3.Örnek

Görsel 12.

Katalog No
Eserin Adı
Görsel No

Görsel 13.

Görsel 14.

: 3
: Bereket motifli yelek.
: 12-13-14

Bulunduğu Yer
: Sakız Mahallesi
İnceleme Tarihi
: 27.07.2020
Boyutları
: Ön boy: 50 cm Arka boy: 70 cm. En: 75 cm Yaka
uzunluğu: 12 cm Kol: 15 cm.
Malzemesi
: Çin ipeği
Teknik
: Sarma konturlu kilim dokuma.
Renkler
: Hardal sarısı, yeşil, bordo, kahverengi.
Kullanılan Motifler
: Bereket
Tasarım Analizi
: 2 ön 1 arka olacak şekilde dokunan parçaların
içerisine akfil kumaştan astar dikilerek daha sonra trabzan adı verilen tığ işi ile bir araya
getirilmiştir. Ön kısmındaki parçalar kısa arka kısım ise uzun olarak tasarlanmıştır.
Motiflerin ebatları ve aralarında kalan boşluklar eşit şekildedir. Aynı motifler farklı
renklerde kullanılarak desene hareket verilmiştir. Desende tam tekrar ilkesinin uygulanmış
olduğu görülmektedir. Yeleğin uç kısımlarından sallanan püsküller tasarıma hareketlilik
kazandırmaktadır. Arka kısımda herhangi bir motif bulunmamaktadır. Desende simetrik bir
denge bulunmaktadır. Dokumanın yüzeyinde dokuma tekniğinden kaynaklanan pütürlü bir
doku bulunmaktadır.
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4.Örnek

Görsel 15.

Görsel 16.

Görsel 18.

Katalog No
Eserin Adı
Görsel No

Görsel 17.

Görsel 19.

: 4
: Bereket motifli yelek.
: 15-16-17-18-19

Bulunduğu Yer
: Sakız Mahallesi
İnceleme Tarihi
: 27.07.2020
Boyutları
: Ön boy: 90 cm Arka boy: 90 cm En: 80 cm Yaka
uzunluğu: 20 cm Kol: 20 cm.
Malzemesi
: Çin ipeği
Teknik
: Sarma konturlu kilim dokuma.
Renkler
: Hardal sarısı, kahverengi, yeşil.
Kullanılan Motifler
: Bereket
Tasarım Analizi
: 2 ön 1 arka olacak şekilde dokunan parçaların içerine
akfil adı verilen bir kumaş ile astar dikilerek daha sonra yan batma adı verilen tığ işi ile bir
araya getirilmiştir. Motiflerin ebatları ve aralarında kalan boşluklar eşit şekildedir. Aynı
motifler farklı renklerde yerleştirilerek desende ritim ve hareket oluşturmaktadır. Desende
tam tekrar ilkesinin uygulanmış olduğu görülmektedir. Yeleğin uç kısımlarından sallanan
püsküller tasarıma hareketlilik kazandırmaktadır. Arka kısımda herhangi bir motif
bulunmamaktadır. Desende simetrik bir denge bulunmaktadır. Dokumanın yüzeyinde
dokuma tekniğinden kaynaklanan pütürlü bir doku bulunmaktadır. Yeleğin kenarları yörede
tırnak adı verilen tığ işi ile donatılmıştır.
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3. Sonuç
Dokuma, geçmişte bir ihtiyaç için dokunurken artık günümüzde aksesuar, hobi
olarak da karşımıza çıkmaktadır. Unutulmaya yüz tutan el sanatlarımızın çağımızın teknoloji
hastalığına karşı iyi bir sonuç kazanacağı çünkü insanların zamanla el sanatlarının değerini
anlayarak eski öz kültürlerine geri dönmek isteyecekleri düşünülmektedir. Özellikle çok
çabuk bir tüketim çağı yaşadığımız bugünlerde geleneksel mirasımızı gelecek nesillere
aktarabilmek için kayıt altına almaktayız. Bu mirasları toplayıp kayıt altına alabilmek için
alan araştırmaları yapılmaktadır. Bu alan araştırmalarında karşımıza çıkan Sakız
mahallesinde bulunan yelekler fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır. Dokuma yelekler
hakkında gereken bilgiler motif ve dokuma tekniklerine verilen isimler Serpil Çolak hanıma
sorularak bir araya getirilmiştir. Küçücük bir atölyede büyük işler başaran arkadaşların
yaptıkları emekler literatüre kazandırılmıştır.
Alan araştırmasında karşımıza çıkan dokuma yelekler daha ucuza mal edilebilmek
için ucuz Çin’de üretimi yapılan ipek iplikler ile dokunmuşlardır. Yeleklerin genelinde önler
kısa ve arka uzun olarak tasarlanmıştır. Uçlarından sallanan püskül detayı hemen hepsinde
aynıdır. Yeleklerin hepsi 3 Parça halinde dokunmuştur. Dokuma bitirildikten sonra tığ
aparatı ile bir araya getirilerek birleştirilmiştir. Kullanılan renkler genellikle pasteldir.
Genellikle soğuk renkler bir arada kullanılmıştır. Yeleklerin arka kısımları düz olarak
motifsiz dokunmuştur.
Tasarım analizlerine bakıldığında yeleklerin kompozisyonlarında tam tekrar
ilkesinin kullanıldığı, desene genellikle renkler ile hareket ve ritim kazandırıldığı
görülmektedir. Desenlerde simetrik denge bulunmaktadır. Aralıklar ve motif büyüklükleri
eşittir. Doku olarak pütürlü bir yüzeye sahiptirler.
Yurt dışında gerek havlı gerek havsız dokuma olarak ev de kullanılacak eşyadan
tutunda büyük ve ünlü modacıların aksesuarlarını, kıyafetlerini ve bedenlerini süsleyen,
büyük talep gören Türk El Sanatlarımız kendine ait olan ülkede de gerektiği ve hakkettiği
değeri bulması en büyük temennimizdir. Bizler bu sanatlarımızı unutturmamak için literatüre
kazandırmaya ve yeni dokuyucu ve tasarımcı arkadaşların yollarına ışık tutmaya devam
edeceğiz.
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Sanat Eğitimi Alan Ayakkabı Tasarım Bölümü Öğrencilerinin “Form”
Kavramına Yönelik Algılarının Belirlenmesi
Mustafa ÇEŞMECİ*17- H. Kübra ÖZALP HAMARTA**18

1.Giriş
Lisans ve Önlisans yüksekokullarının temel derslerinden birisi temel tasarım ve çizim
dersleridir. Ders içeriği ana sanat dalına göre çeşitlilik gösterse de hepsinde genel çizim
kavramları işlenmektedir.
Temel Tasarım I dersinin içeriği, sanat eserini oluşturan elemanlar (çizgi, doku, form,
şekil, mekân) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast, birlik, bütünlük, çeşitlilik), iki
boyutlu yüzey üzerine iki boyutlu ve üç boyutlu uygulama çalışmalarını kapsamaktadır (YÖK,
2010). Temel Tasarım II dersinin içeriğinin ise, tasarım eleman ve ilkeleri kullanılarak renkli
ve üç boyutlu çalışmalara daha da ağırlık verilmesi, ortaya çıkan ürünlerin görselleştirilmesi
olduğu belirtilmektedir (YÖK,2010).
2.Sanat Eğitiminde Temel Tasarım
19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan hızlı teknolojik gelişmeler,
savaşların ortaya çıkardığı yıkımlar, sanat ve düşünce alanlarını etkilemiş yeni estetiksel
arayışların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu dönemde yaşanan endüstri ve
teknolojideki gelişmeler, estetik biçimlemeye ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Birinci
Dünya Savaşından sonra sanat eğitimini kökten etkileyen bir kurum olan Bauhaus,
endüstrileşmenin ayrıştırdığı sanatsal, teknik ve üretimsel bölümlerin birlikteliğini yeniden
oluşturma uğraşlarının önemli bir noktasında 1919 yılında Almanya’da kurulmuştur. Amaç,
sanatı yaşama entegre etmektir. Eğitim veren okullardaki sanat dersleri, her çocuk ve insanda
var olan biçimlendirici yaratma gücüne yönelik olmalıdır. Görme duyusu form bilinci ve el
becerisi geliştirilmeli, bu işlem oyun fark ettirilmeden bilinçli işe yönelten bir tarz ile icat
etmek, deneyler yapma şeklinde sağlanmalıdır. Ayrıca serbest biçimlendirme alışkanlığı
kazandırılmalı ve teknik bilgi de verilmelidir. (Aydın, 2014)
Plastik sanatlar alanında tasarım dersleri, bireyin, zihinsel görsellerini tasarım öğe ve
ilkeleri doğrultusunda üç boyutlu nesnel hale dönüştürmesini amaçlar. Böylece sanatın plastik
dili ile zihinsel düşünceler kavramdan 3 boyutlu tasarıma dönüştürülebilir. Yapılacak çalışmaya
uygun planlamalar, yapıtı oluşturan parçaların uyumlu bir bütün içinde belirli bir düzen ile bir
araya getirilmesi bilinçli bir kompozisyon anlayışının önemli bir aşamasıdır (Bulat4, 2018).
3.Tasarım Sürecinde Form Kavramı
Form ile ilgili birçok tanım yapılmaktadır. Örneğin form; "(Üç boyutlu mekân uzay)
içinde bir yer, bir hacim kaplayan her türlü öğedir. Böylece oluşan her görsel öğe form olarak
adlandırılmaktadır". Temel tasarımda form, üç boyutu ile var olan ve görselliği ile veriye
dönüşen bir varoluştur. Bulunduğu çevrede yüzeyleri ile sınır oluşturmaktadır. Tasarım
öğelerinden ilki ve en önemlisi ve her şeyin dışsal görüntüsü olan formdur (Kaptan, 2020) .
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Formlar hakkında bildiklerimiz çoğu zaman gördüklerimizden önemli olmaktadır.
Zihnimizin genellemeler oluşturma eğilimi, optik sinirlere ulaşan algılamaları yeniden
şekillendirirken kavramsal stereotipler desende görünenin doğru aktarılmasının önüne
geçebilmektedir. Sanatsal amaçlar düşünüldüğünde burada ayırt edici nokta, yüzey üzerinde üç
boyutlu biçim oluşturmanın doğal olarak ideal bir tasarımın önceliğinde işlemesidir.
(Türkmenoğlu, 2011). Bu bağlamda tasarım ve sanatsal çalışmalarının yapı ve sistematiğini
oluşturan temel unsur formdur diyebiliriz.
4.Ayakkabı Tasarımında Form Kavramının Önemi
Ayakkabı; kadın, erkek ve çocukların ayaklarını dış etki ve etkenlerden korumak, sosyal
konum ve toplumdaki imajlarını sağlamlaştırmak için yüz ve tabanları farklı malzemelerden
yapılmış ayak giysisidir, günümüzde artık ayakkabının asıl işlevi ayağın dış etkenlerden
korumak değildir. Artık kişinin bulunduğu ortama uyumunu kolaylaştırmak rahat, hızlı hareket
etmesini sağlamak ve ayak formunu korumaktır.
Moda ve tasarım; insanoğlunun yerleşik yaşama geçmesiyle başlayan gereksinimlerinin
getirdiği kendini beğenme ve beğendirme duygusunun ön plana çıkması ile oluşmuştur.
Kıyafet, insanın kişiliğini ve kendini anlatma biçiminin en belirgin özelliği olmuştur. Anlatma
biçiminin kendi içindeki sıralaması, öncelikle kıyafet ve ardından onu tamamlayan ayakkabı,
çanta ve aksesuarlardır. Kültürel ve toplumsal yapı içerisinde, moda değişkenliğin sembolü
olarak varlığını hissettirmiştir. Moda form, renk, doku ve kültürün etkisiyle insanın yaşam
içerisindeki farklılıklarını belirtmiştir. Bu farklılık insanın yerleşik hayata geçtiği dönemden
günümüze kadar ayakkabının etrafında gelişmiştir. Moda sürekli değişim içerisinde gelişirken
ayakkabı tasarımcıları da yeni fikirler üretmişlerdir. Ayakkabının geçmişten günümüze kadar
olan evrelerinde yapmış oldukları analizler sonucunda tasarlanan ayakkabılar günümüzde
insanın kimlik arayışında etkili olmuştur. (İmre, 2016)
Tasarım sürecinde genel anatomik yapı, ölçüler ve form yapısına uygun olarak üretimin
ana hatları oluşmalıdır. Ayak; insanların gündelik tüm hareketlerini yapmasını sağlayan, dik
durmamızı sağlayan organdır. Vücudumuzdaki en çok zorlanan organlarının başında ayaklar
gelmektedir. Bu nedenle tasarım ve üretimde ayak formuna aykırı yapılacak en küçük hata
yaşam konforumuzu etkileyecektir. Hem moda beğeni algısı hem de ayak sağlığımız nedeniyle
ayakkabı tasarımının önemi büyüktür. Tasarım sürecinde anatomik yapı ve estetik unsurların
bir arada düşünülerek iki boyutta kâğıda dökülmesi daha sonra üç boyutlu üretim safhasında
gözden kaçan hataların giderilmesi gerekir.
Bu aşamaların tümünde görsel sanatlar, endüstri tasarım bilgisi, insan anatomisi ve
popüler moda anlayışı birleştirilerek tasarımlara son hali verilir. Tasarım eğitimi alan kişilerin
yukarda saydığımız tüm unsurları belirli ölçüde yerine getirmesi ve ürün ortaya koymada bu
kavramları gözetmesi gerekmektedir.
5.Yöntem
5.1.Araştırmanın Deseni
Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile desenlenen araştırmada gözlem
yöntemi uygulanmıştır. Cropley’e (2002) göre olgubilim (phenomelogy) çalışmaları farkında
olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara
odaklanmaktadır. Olgubilim araştırmalarında veri kaynakları araştırmanın odaklandığı olguyu
yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır. Olgubilim
araştırmaları kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak bir olguyu daha iyi
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tanımamıza ve anlamamıza yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler, açıklamalar ve
yaşantılar ortaya koyabilir. (Akt. Yıldırım ve Şimşek, 2005)
5.2.Çalışma Grubu
Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Tekstil, Giyim,
Ayakkabı ve Deri bölümü Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı 2. Sınıf öğrencilerinden 7
erkek ve 3 kızdan oluşan 10 kişilik bir çalışma gurubuna form kavramı üzerinden gözlem formu
oluşturularak çalışılmıştır.
5.3.Veri Toplama Aracı
Nitel veri, belirli amaçlar doğrultusunda, doğal ortamda, gözlem ve görüşme gibi çeşitli
teknikler yoluyla elde edilen ve kişilerin olaylara ilişkin algı ve düşüncelerini içeren her türlü
bilgidir. Katılımcı gözlem yönteminde araştırmacı incelediği grubun içerisine girmekte ve bu
grubun bir üyesi olarak grubu gözlemektedir. Oysa doğal gözlem yönteminde araştırmacı
incelediği grup ya da olayın dışında kalmakta ve gözlemlerini belirli bir mesafeden
gerçekleştirmektedir. Doğal gözlemde amaç, çalışma konusu ile ilgisi bulunan olayların,
davranışların ve artifaktların sistematik olarak kayıt altına alınmasıdır. Katılımcılara Temel
Tasarım, Ayakkabı Tasarım ve form kavramının ağırlıklı olduğu 20 maddeden oluşan gözlem
formu uygulanmıştır. Gözlem, araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin insan, toplum ya da doğa
gibi belli hedeflere odaklanılarak çıplak gözle ya da bir araç kullanılarak izlenmesi suretiyle
toplanması sürecini tanımlar. (Büyüköztürk Ş., 2008)
Ayakkabı tasarım ve çizim dersi form kavramı gözlem formu
Ad soyadı
Bilişsel

1

2

3

4

5

basamaklar
Bilgi

Formun tanımını yapabilir.
Ayak anatomisi ve ayak ölçüleri hakkındaki genel
bilgileri açıklar.
Tasarımını yaparken genel ihtiyaçları ve ayak
anatomisini göz önünde bulundurur.
Biçim ve form ayrımlarını yapar.
Çevresindeki objelerin farklı formunu ayırt eder.

Kavrama

Çizeceği objeyi uygun açıda konumlandırır.
Objenin formuna yönelik gerekli ölçümleri yapar.
Objenin en boy orantılarını algılar.
Ölçümlemede objeyi parçalarına ayırabilir.
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Bu ölçüleri resim düzlemine doğru şekilde aktarır.
Uygulama

Genel formu oluşturmada ışık ve gölgeyi kullanır.
Çizgi, doku, renk ve tonlama ile hacim ve 3 boyut
etkisini yansıtır.
Objenin formuna uygun artistik çizgiyi kullanır.
Kağıt düzeni ve kompozisyon değerlerine uyar.
Tasarımda kendine özgü formlar üretir.
Yaptığı tasarımda özgün model ve desen üretir.
Kompozisyonda derinlik hissini verir.

Değerlendirme

Çalışmasındaki objenin formuna yönelik hatalı
aktarımı fark eder.
Tasarım örneklerinin form yapısını ayırt eder.
Farklı tasarım örneklerinin özgün sentez yapısının
farkına varır.

5.4.Veri Toplama Süreci
Tekstil, Giyim, Ayakkabı Tasarım ve Deri Bölümü Ayakkabı Tasarım ve üretimi
proğramı 2. Sınıf öğrencilerinin 3. Dönemde aldıkları ayakkabı tasarım 2 dersinde uygulanan
gözlem 2 hafta boyunca toplam12 saat sürmüştür.

Görsel 14: Çalışma Gurubu Faaliyet Esnasında

Katılımcılar 1. Dönem temel tasarım ve çizim dersi 2. Dönemde ise ayakkabı tasarım1
derslerini haftalık 6 saat olmak üzere almışlardır. Temel tasarım ve çizim dersinde temel çizim
teknikleri, perspektif, renk bilgisi, çizgi çeşitleri, kompozisyon ögeleri, oran orantı, teknik çizim
ve doku konularını işlenmiştir. Ayakkabı tasarım 1 dersinde ağırlıklı olarak ayakkabı kalıbı ve
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ayakkabı çeşitleri üzerine çalışılmış farklı açılardan çizimlerle betimleme algısı
güçlendirilmiştir. Ayakkabı tasarım 2 dersinde ise ağırlıklı olarak genel form kavramına
yönelik çalışmalar yapılmıştır. Katılımcıların mevcut ayakkabı kalıpları üzerinden kendilerine
ait model ve renklerle çalışmalar yapması istenmiştir. Öncesinde gösterip yaptırma metoduyla
kalıbı uygun açıda konumlandırma, araştırma çizgileriyle yapıyı oluşturma, kompozisyon
ögeleri ve perspektif kurallarına uyarak genel form kavramını nasıl yansıtacakları uygulamalı
olarak gösterilmiştir. 20 maddeden oluşan gözlem formunda da bu unsurlar irdelenmiş ve
katılımcıların tepkileri kontrol edilmiştir. 2 haftalık süreçte diğer gözlemci 2 derste bir olmak
üzere gözlemlerini yapmış ve son dersin bitiminde formu doldurmuştur. 1. ve 2. Hafta toplamda
iki çalışma tamamlayan katılımcıların çalışmaları toplanarak muhafaza edilmiştir.
6.Bulgular ve Yorum
Veri analizinin ikinci basamağını ise “verilerin görsel hale getirilmesi” süreci
oluşturmaktadır. Bu aşamada, veri azaltılması sürecinde ayıklanan, özetlenen ve dönüştürülen
verilerin belirli sonuçlar çıkartmaya dönük bir biçimde örülmesi amaçlanmaktadır. Böylece
henüz belirli bir anlam taşımayan veri seti, verilerin örülmesiyle birlikte daha bir görsel hale
gelmekte ve daha anlaşılır bir biçime sokulmaktadır.
Gözlem formu iki ayrı gözlemci tarafından birbirlerinden bağımsız olarak doldurulmuş
ve puanlama gözlemci A ve gözlemci B adıyla şablonla aşağıda belirtilmiştir.
Bilgi Basamakları
Gözlemci A

Bilgi
25

Kavrama Uygulama
25

Değerlendir

Topla

me

m

15

100

35

Öğrenci 1

12

7

10

6

35

Öğrenci 2

18

19

26

9

72

Öğrenci 3

16

16

18

8

58

Öğrenci 4

21

25

34

12

92

Öğrenci 5

13

12

13

9

47

Öğrenci 6

20

24

31

15

90

Öğrenci 7

24

24

32

15

95

Öğrenci 8

14

15

21

8

58

Öğrenci 9

19

24

29

12

84

Öğrenci 10

17

19

21

10

67

Değerlendir

Topla

me

m

15

100

Bilgi Basamakları
Gözlemci B

Bilgi
25

Kavrama Uygulama
25

35
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Öğrenci 1

12

12

17

8

49

Öğrenci 2

14

14

20

9

57

Öğrenci 3

17

18

21

8

64

Öğrenci 4

19

20

22

10

71

Öğrenci 5

17

17

20

8

62

Öğrenci 6

17

18

26

11

72

Öğrenci 7

22

23

28

13

86

Öğrenci 8

12

11

15

5

43

Öğrenci 9

20

24

30

13

87

Öğrenci 10

22

19

21

11

73

6.1.Katılımcıların “Bilgi” Basamağındaki Gözleme Yönelik Bulgular
Ö1’in bu basamakta iki ayrı gözlemci tarafından uygulanan gözlem formundan aldığı puan 25
puan üzerinden GA tarafından 12 puan GB 12 puan toplam 24 olmuştur. Ö1 bilgi basamağından
en düşük puan alan katılımcı olmuştur.
Ö2’nin bilgi basamağından GA 18 puan GB 14 puanla değerlendirilmiştir. Toplam 32 puan
alan katılımcı ‘çevresindeki objelerin farklı formunu ayırt eder’ maddesindeki puanlamada
gözlemcilerin kanaatleri farklı olmuştur. Diğer değerlendirmeler birbirine yakındır.
Ö3 bu basamaktan GA 16 GB 17 puan ve toplamda 33 puanla diğer basamaklara nispeten
yüksek bir puanlama oluşturmuştur.
Ö4 bilgi basamağından GA 21 puan GB 19 puanla değerlendirmiştir. Toplam 40 puan alan
katılımcı sınıftaki çalışma disiplini en yüksek olanlardan biri olarak dikkat çekmiştir.
Ö5 bu basamakta GA 13 ve GB 17 puanlamasıyla gözlemci değerlendirmesinde 4 puan fark
oluşan 2. Katılımcı olmuştur. Toplam 30 puan alan katılımcının diğer basamaklardaki
puanlamaları da farklılık göstermiştir.
Ö6 bu basamaktan GA dan 20 puan GB den ise 17 toplam 37 puanlamayla diğer basamaklara
göre daha düşük kalmıştır. Sınıfın en çekingen öğrencisi olması bilgi basamağı puanına etki
etmesi kaçınılmazdır.
Ö7 bilgi basamağından GA dan 24 puan GB den 22 puan toplamda 46 puanla sınıftaki en
yüksek ortalamayı elde etmiştir. Ortak kanaat bu öğrencide geri dönütlerin iyi olması ve fazlaca
azimle başarıyı elde etmesidir.
Ö8 bu basamakta ifade zayıflığından kaynaklı GA 14 ve GB 12 toplamda 26 puanla sınıftaki
en düşük 2. Puanlamayı elde etmiştir.
Ö9 bu basamaktan GA 19 ve GB’den 20 puan alarak toplamda 39 puanla gözlemcilerde ortak
kanaat oluşturan katılımcılardan olmuştur.
Ö10 bilgi basamağından GA dan 17 puan GB den 22 puan ve toplamda 39 puan almıştır.
Gözlemci değerlendirmesinde 5 puanlık farkla en fazla aralık bu öğrencide oluşmuştur.
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Bilgi
GB

GA

Ortalama Standart
Sapma

Öğrenci 1

12

12

12

0

Öğrenci 2

14

18

16

2

Öğrenci 3

17

16

16,5

0,5

Öğrenci 4

19

21

20

1

Öğrenci 5

17

13

15

2

Öğrenci 6

17

20

18,5

1,5

Öğrenci 7

22

24

23

1

Öğrenci 8

12

14

13

1

Öğrenci 9

20

19

19,5

0,5

Öğrenci 10

22

17

19,5

2,5

Ortalama

17,2

17,4

Standart

3,487119 3,583295

Sapma
Yapılan gözlemde ‘kavrama’ basamağına yönelik bulgular ise şu şekildedir.
Bu basmakta 5 maddeden oluşmakta ve 25 şer puandan değerlendirilmektedir.
Ö1 kavrama basamağında GA dan 7 ve GB’den 12 toplam 19 puanla bu basamakta da en düşük
puanda kalmıştır.
Ö2’ye bu basamakta GA 19 GB 14 toplam 33 puanla değerlendirmiştir.
Ö3 kavrama basamağında GA 16 ve GB 18 toplam 34 puan almıştır.
Ö4 bu basamaktan GA dan 25 GB den 20 toplam 45 puan almıştır.
Ö5 kavrama basamağından GA dan 12 GB den 17 toplam 29 puanla değerlendirilmiştir.
Ö6 bu basamakta GA 24 puan GB den 18 toplam 42 puanla bu basamağın standart sapması en
yüksek katılımcı olmuştur.
Ö7 kavrama basamağından GA dan 24 GB den 23 toplamda 47 puan almıştır.
Ö8 bu basamaktan GA dan 15 GB den 11 toplam 26 puanla değerlendirilmiştir.
Ö9 bu basamaktan GA dan 24 GB den 24 toplam 48 le kavrama basamağının en yüksek puanını
almıştır.
Ö10 bu basamaktan GA dan ve GB’den 19 puan toplam 38 puan almıştır.
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Kavrama
GB

GA

Ortalama Standart Sapma

Öğrenci 1

12

7

9,5

2,5

Öğrenci 2

14

19

16,5

2,5

Öğrenci 3

18

16

17

1

Öğrenci 4

20

25

22,5

2,5

Öğrenci 5

17

12

14,5

2,5

Öğrenci 6

18

24

21

3

Öğrenci 7

23

24

23,5

0,5

Öğrenci 8

11

15

13

2

Öğrenci 9

24

24

24

0

Öğrenci 10

19

19

19

0

Ortalama

17,6

18,5

Standart

4,079216 5,714018

Sapma
Uygulama basamağında katılımcılar ortaya koydukları ürünler üzerinden 7 maddeden 35
puanla değerlendirilmişlerdir.
Ö1 Uygulama basamağından da toplam 27 puanla sınıfın en düşük puanını almıştır. GA 10 GB
17 puan vermiştir.
Ö2 bu basmaktan GA dan 26 GB den 20 puan toplamda 46 puan almıştır.
Ö3 bu basamaktan GA dan 18 GB den 21 puan toplam 39 puan almıştır.
Ö4 uygulama basamağında GA dan 34 GB den 22 puan toplam 56 puan ve 6 standart sapma
oranıyla bu ve tüm basamakların en farklı değerlendirmesi yapılmıştır.
Ö5 GA dan 13 GB’den 20 toplamda 33 puan almıştır.
Ö6 uygulama basamağından GA dan 31 GB den 26 toplam 57puan almıştır.
Ö7 bu basamaktan GA dan 32 GB den 28 toplamda 60 puanla uygulama basamağının en yüksek
değerlendirmesini almıştır.
Ö8 uygulama basamağından GA dan 21 GB den 15 toplam 36 puan almıştır.
Ö9 bu basamaktan GA dan 29 ve GB den 30 toplam 59 puan alarak en yüksek 2.
Değerlendirmeyi almıştır.
Ö10 uygulama basamağından GA ve GB’den 21 toplam puan almıştır.

486

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Uygulama
GB

GA

Ortalama Standart Sapma

Öğrenci 1

17

10

13,5

3,5

Öğrenci 2

20

26

23

3

Öğrenci 3

21

18

19,5

1,5

Öğrenci 4

22

34

28

6

Öğrenci 5

20

13

16,5

3,5

Öğrenci 6

26

31

28,5

2,5

Öğrenci 7

28

32

30

2

Öğrenci 8

15

21

18

3

Öğrenci 9

30

29

29,5

0,5

Öğrenci 10

21

21

21

0

Ortalama

22

23,5

Standart

4,472136 7,81345

Sapma
Son olarak değerlendirme basamağında katılımcıların kendi çalışmalarındaki hatalı aktarımın
farkındalığı diğer tasarım örneklerinin form yapısı ve farklı özgün yapılarının analizi
konusunda 3 maddeden toplam 15 puanlamalı gözlem yapılmıştır.
Ö1 bu basamaktan GA dan 6 GB den 8 toplamda 14 puanla değerlendirilmiştir.
Ö2 GA ve GB den eşit 9 toplam 18 puan almıştır.
Ö3 te iki gözlemciden eşit 8 toplam 16 puanla değerlendirilmiştir.
Ö4 değerlendirme basamağından GA dan 12 GB den 10 toplam 22 puan almıştır.
Ö5 bu basamaktan GA dan 9 GB den 8 toplam 17 puan almıştır.
Ö6 bu basamaktan GA dan 15 GB den 11 toplam 26 puan almıştır. Bu basamağın standart
sapması 2 ile en yükseği olmuştur.
Ö7 değerlendirme basamağından GA dan 15 GB den 13 toplam 28 puanla bu basamağın en
yüksek değerlendirmesini almıştır.
Ö8 GA dan 8 ve GB den 5 toplam 13 puan ile bu basamağın en düşük notunu almıştır.
Ö9 değerlendirme basamağından GA dan 12 GB den 11 23 puanla değerlendirilmiştir.
Ö10 bu basamağı GA dan 10 GB den 11 toplam 21 puanla kapatmıştır.
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Değerlendirme
GB

GA

Ortalama Standart Sapma

Öğrenci 1

8

6

7

1

Öğrenci 2

9

9

9

0

Öğrenci 3

8

8

8

0

Öğrenci 4

10

12

11

1

Öğrenci 5

8

9

8,5

0,5

Öğrenci 6

11

15

13

2

Öğrenci 7

13

15

14

1

Öğrenci 8

5

8

6,5

1,5

Öğrenci 9

13

12

12,5

0,5

Öğrenci 10

11

10

10,5

0,5

Ortalama

9,6

10,4

Standart

2,374868 2,87054

Sapma
6.2.Sonuç ve Değerlendirme
Yaptığımız çalışmada ayakkabı tasarım bölümü öğrencilerinin almış oldukları sanat
eğitimi kapsamında edindikleri kazanımlar hakkında kesin ve somut sonuçlar elde etmek
mümkün değildir. Fakat sanat eğitiminden aldıkları tüm ders ve çalışmaların tasarım sürecinde
genel yapıyı oluşturmada ve herhangi bir tasarımı gerçekleştirebilmesi için yadsınamaz
zorunlulukta olduğu görülmektedir. Tüm dünyada geçerli olan estetik kurallarını bilmesi,
değişecek olan yeni kurallar ve görsel zevklere de hazır bulunarak ihtiyaca ve modaya yönelik
tasarımları oluşturabilmesi gerekir. Çalışma gurubumuzdaki öğrencilerin yetenek, kapasite ve
algılarının farklılık göstermesi normaldir. Öğrencilere verilen ders ayrıntısında istenen
unsurlara yapılan vurgular eninde sonunda karşılığını bulmakta ve bütün öğrencilerde olumlu
değişimler gözlenmektedir. Yaptığımız gözlemde bazı öğrencilerin bilgi ve değerlendirme
basamaklarındaki yüksek ama kavrama ve uygulama basamağındaki düşük puanların sebebini
öğrencinin kendini ifadede özgüvenli okuyan ve araştıran yapıda olduğu dikkat çekmiştir.
Uygulama basamağında diğerlerine oranla daha yüksek puan alan öğrencilerin ise konuşmayı
pek sevmediği ve kendilerini yetenekli olarak gördükleri gözlemlenmiştir. İki gözlemcinin
doldurdukları formdaki bazı öğrencilerdeki puan farklılıkları çalışmanın yapıldığı haftadaki
performansları sebebiyle oluştuğu düşünülmektedir.
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Toplam
GB

GA

Ortalama Standart Sapma

Öğrenci 1

49

35

42

7

Öğrenci 2

57

72

64,5

7,5

Öğrenci 3

64

58

61

3

Öğrenci 4

71

92

81,5

10,5

Öğrenci 5

62

47

54,5

7,5

Öğrenci 6

72

90

81

9

Öğrenci 7

86

95

90,5

4,5

Öğrenci 8

43

58

50,5

7,5

Öğrenci 9

87

84

85,5

1,5

Öğrenci 10

73

67

70

3

Ortalama

66,4

69,8

Standart

13,66894 19,38969

Sapma
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Çalışmalarında Türk El Sanatlarını Konu Alan Türk Sanatçılar
Mustafa ÇEŞMECİ* - Nihat ŞİRİN**19
1.Giriş
İnsanlar ihtiyaçları doğrultusunda örtünmek, korunmak ve günlük ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla ortaya çıkan daha sonra estetik kaygılarla çevre şartlarına göre değişimler
gösteren el sanatları, bulunduğu toplumun sanatsal beğenilerini, duygularını ve kültürel
özelliklerini de içine alarak geleneksel sanatlar ismini alır.
El sanatları, yapımında herhangi bir endüstriyel kola ihtiyaç duymadan elle icra edilen, el
emeğiyle ortaya çıkan, yapılması tecrübe ve özveri gerektiren sanatlardır. El sanatları, ortaya
çıkış itibariyle sadece doğadan elde edilen hammaddelerin elle işlenmesi sonucunda ortaya
çıkan sanatlardır.
Sanat, duygu ve düşünce yoğunluğu ile insanın bir eser meydana getirmesidir. Ortaya
çıkan sanat eserinin işçiliğinin tamamen insani duygu, düşünce ve emek yoluyla oluşması el
sanatlarını değerli kılar.
Geleneksel kültürün maddi ürünleri olan ve el sanatı, ya da günlük kullanım eşyası olarak
nitelenen, giyim-kuşamdan mutfak araç-gereçlerine, semercilikten müzik aletlerine, halı, kilim
ve çeyizlik eşyadan değişik günlük kullanım eşyasına, geniş bir yelpazede yer alan bu ürünler,
insanların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik olarak üretilmişlerdir. Bu anlamda söz
konusu ürünler, bir toplumun yaşam biçimini yansıtan, toplum içinde değişik işlevleri olan
ürünlerdir. Ekonomik işlevleri yanında başka işlevlere de sahip olan el sanatı ürünler,
kendilerinden sonra gelen üretimlere, hammadde kaynakları, üretim teknikleri, süsleme öğeleri
gibi yönlerden bilgi birikimi sağlamışlardır (Öztürk, 2010).
2.Geleneksel Türk El Sanatları
Anadolu'da yaşamış pek çok uygarlığın kültürü, Türklerin yerleşmesinden sonra yeni bir
sentez içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu nedenle Türk el sanatlarının kökleri çok eskilere
dayanmakta ve sosyo-kültürel açıdan önem taşımaktadır. Geleneksel Türk El Sanatları
Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz
değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur (https://www.turkcebilgi.com
/t%C3%BCrk_el_sanatlar%C4%B1).
Geleneksel el sanatları halıcılık, kilimcilik, çinicilik, seramik – çömlek yapımcılığı, deri
işçiliği, taş işçiliği, bakırcılık, ebru sanatı, maden işçiliği, ahşap ve ağaç işçiliği vb. şekillerde
sıralanabilir.
Çeşitli medeniyetler ve kültürlerin gelişme, geçiş yeri olan Anadolu’da el sanatlarının çok
eski bir geçmişi olduğu bilinmektedir. Burada pek çok sanatta, zevkin, renk anlayışının geçmişe
olan bağlılığının örnekleri görülür. El Sanatlarının yapımı her ne kadar ekonomik ve iklim
şartlarına bağlansa da Anadolu el sanatları gelenek görenekleriyle geçmişe olan bağlılıkları
ortaya koyar (Kayalı, 2009).
Türk el sanatları da sanat tarihinde önemli bir yer tutar. Yaşatılmaya çalışılan el sanatları,
Anadolu coğrafyasında ve bazı şehirlerimizde birkaç zanaatkâr tarafından yaşatılmaya
çalışılmaktadır.
19
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3.Bu Sanatların İcra Edilme Yöntemleri
3.1.Halı Sanatı

Görsel 15 Halı Dokuma
(https://pixnio.com/tr/nesneleri/antik-donem-paspas-el-yapimi-muze-hali-el-sanatlari-ahsap-ahsap)

Geleneksel Türk el sanatlarımızdan en önemlilerinden birisi şüphesiz ki halıcılıktır.
Halıcılık sanatının ilk doğuşu, insanoğlunun ısınma sorunu ile ortaya çıkmış, günümüze kadar
gelmiştir.
İlk insanoğlu, ısınma sorununu hallettikten sonra yerlere hayvan postlarını sermiş ve daha
sonra hayvan postlarını taklit ederek halı yapmaya ilkel anlamda başlamıştır. Ancak bunlarla
ilgili hiçbir örnek günümüze kadar gelmemiştir. Çünkü dayanıklı olmadığı için zaman içinde
yok olmuşlardır. Günümüzde ilk halı parçası olarak bulunan tek örnek Rus arkeolog Rudenko
tarafından Altay dağlarının eteklerinde bir kurgan (mezar) içinde bulunan PAZIRIK halısıdır.
Halıda Türk düğümünün bulunması ise bu halının Orta Asya’daki Türkler tarafından yapılmış
olma olasılığını ortaya koyar. Bu halı günümüzde bile ulaşılamayan kaliteye sahip olması ile
de tektir (https://www.nkfu.com/geleneksel-turk-el-sanatlari-nelerdir/).
Selçuklu halılarında genelde motif olarak geometrik desenler kullanılmış ve açık renkler
tercih edilmiştir. Osmanlılarda ise halı sanatında renk ve desen olarak yeni bir tarz oluşmuştur.
Motiflerde ise daha ağır desenler ve bitkisel tasarımlar kullanılmıştır.
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3.2.Ahşap İşçiliği

Görsel 16 Ahşap Oyma Selçuklu Kartalı

Ahşap işçiliği, Anadolu’da Selçuklular döneminde gelişip, kendine özgü bir niteliğe
ulaşmıştır. Selçuklular ve Beylikler dönemi ağaç eserleri daha çok mihrap, cami kapısı, dolap
kapakları gibi mimari öğeler olup, üstün işçilik içermişlerdir. Osmanlı döneminde ise
sadeleşerek daha çok sehpa, kavukluk, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht, kayık, Kur’an
muhafazası gibi gündelik kullanım eşyalarının yanı sıra, pencere, konsol, minber, sanduka gibi
alanlarda da uygulanmıştır.
3.3.Çinicilik

Görsel 17 Yeşil Türbe Çinisi
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ye%C5%9Fil_T%C3%BCrbe_%C3%A7inileri_Bursa_-_panoramio.jpg)

Mimariye bağlı olarak gelişen bir sanat koludur. Anadolu’ya Selçuklularla gelmiştir.
Figürlü sanat eserini kullanmaktan çekinmeyen Selçuklu sanatkârları özellikle hayvan
tasvirlerinde çok başarılı olmuşlardır. 14. yüzyılda İznik, 15. yüzyılda Kütahya, 17. yüzyılda
Çanakkale’de beslenen seramik sanatı bu yörelerde kendilerine has renk, desen ve form
özellikleriyle Osmanlı dönemi seramik ve çini sanatına yeni yorumlar getirmiştir. 14. ve 19.
yüzyıllar arasında Türk çini ve seramik sanatı üstün işçiliği ile dünya çapında üne kavuşmuştur.
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3.4.Taş İşçiliği

Görsel 18 Selçuklu Taş İşçiliği

Geleneksel mimaride dış cephe ve iç mekân süslemesinde taş işçiliği de önemli bir yer
tutmaktadır. Taş işçiliğinin mimari dışında en çok kullanım alanı mezar taşlarıdır. Oyma,
kabartma, kazıma gibi teknikler uygulanmaktadır. Kullanılan süsleme öğeleri, bitkisel
geometrik motifler ile yazı ve figürlerdir.
Hayvansal figürlere az rastlanılmıştır, insan figürlerine ise daha çok Selçuklu dönemi
eserlerinde rastlanmaktadır.
3.5.Hat Sanatı

Görsel 19 Kuş
(https://publicdomainvectors.org/tr/bedava-vektor/Arap%C3%A7a-hayvan-%C5%9Feklinde-hat/73528.html)

Arapçada çizgi demek olan hat sanatı, Arap harfleri çerçevesinde oluşmuş güzel yazı
sanatıdır. Türkler hat sanatıyla, Selçuklu dönemi sonunda ve Anadolu ya geldikten sonra
ilgilenmeye başlamışlardır. Köşeli ve yuvarlak özellikleri belirleyici olan 6 tür yazı teknikleri
türemiştir. Hat sanatının ebru sanatına, minyatürlere, taş işçiliğine, ahşap oymacılığına, bakır
işleme gibi el sanatlarına ve Türk ressamlarına etkisi çok yoğundur.
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3.6.Katı’ Sanatı (İnce Kağıt Oymacılığı)

Görsel 20 Kağıt Oyma Kuş
https://pxhere.com/tr/photo/49490

Genelde düz ve boyanarak hazırlanmış fon oluşturan kağıda, süslü kağıttaki motiflerin
oyulup yapıştırılmasıyla yapılan sanata katı’ denilir. Resmin arasındaki oyuklardan zemin
kağıdın çıkması, kağıda kabartmalı bir zemin görünümü verir. Bu sanat gerek halk arasında,
gerek sarayda yüzyıllar boyunca önemli bir yere sahip olmuştur.
3.7.Ebru Sanatı

Görsel 21 Battal Ebru

Geleneksel Türk el sanatlarından ebru sanatı, deniz kadayıfı kitre ile hazırlanmış su
üzerine serpilen sıvı boyanın öd yardımıyla yüzey geriliminin hafifletilerek oluşturduğu
boyalarla elde edilen desenlerin suyun üstüne kapatılan kağıda aktarılmasıdır.
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3.8.Yazma

Görsel 22 Yazmalı Kadın

Geleneksel yöntemlerle ve doğal boyalarla renklendirilen yazmalardaki motifler ve
kompozisyon özellikleri bölgelere göre farklılıklar gösterse de, Türk sanatının diğer
dallarındaki doğa hakimiyeti bu alanda da kendini göstermiştir. Türk yazmacılık sanatındaki
desenlerin, kompozisyon özelliklerinin veya renklerin bölgesel farklılığına rağmen
anlatımlardaki akıcılık ve rahatlık, yazmacıların bu el sanatındaki ustalığına ve Anadolu
kültürünün, motiflerimizin ortak bir dili olduğuna işaret ediyor.
El sanatlarımızın zarif örneklerinden olan oyalar; süslemek, süslenmek amacı ile
kadınlarımızın zarafetinin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Günümüzde Anadolu'da tığ
iğne mekik, firkete/filkete gibi araçlarla yapılan oyaların ya bordür ya da bir motif olarak
tasarlanmış olanları, kullanılan araç doğrultusunda ve tekniklerine göre değişik adlar
almaktadır.
4.Bulgular
4.1.Geleneksel Türk El Sanatlarından konu alan Türk Sanatçılar
Çağdaş Türk resim sanatında geleneksel Türk Resim Sanatı, Geleneksel Türk El Sanatları
ve Folklorunu konu alan ressamlar. Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Abidin ELDEROĞLU, Erol
AKYAVAŞ, Rauf TUNCER, Süleyman Saim TEKCAN, Hüsamettin KOÇAN, Ramazan
BAYRAKOĞLU, çalışmalarında Geleneksel Türk El Sanatları örneklerinden esinlenen
biçimlerle; kilim, halı, kırkyama, hat sanatı, damga motifleri gibi ögelere rastlanması bu arayışı
gözler önüne serer. Geleneksel Türk El sanatına olan ilgi XX Yüzyıl tasarım sanatının
temellerini atan sanatçıların çalışmalarında açıkça görülür. Lekeler, eserin fonu ve ideal
bütünlük, bu çalışmalardaki en önemli unsurlardır. Bir obje tasarlanırken belli bir amaca hizmet
etmesinin yanı sıra estetik ve kullanışlı olması da en önemli kuraldır. Çağdaş Türk Resminde
1940’lı yıllarda Turgut Zaim’le başlayan, geleneksel ve yerel değerlere yönelme çabaları,
giderek artan ulusal resim arayışlarının tetikçisi olma niteliğindedir. Daha önceleri Türk
resminde benzer çabaların varlığı bilinse de, bu çabaların niteliği farklıdır (Bayramoğlu, 2001).
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Görsel 23 Turgut Zaim, Halı Dokuyanlar

Çağdaş Türk resminde milli geleneklerden hareketle yeni oluşumlar sergileme eğilimleri
1940’lardan günümüze değin süregelmektedir. Bu oluşum içerisinde, Turgut Zaim, Bedri
Rahmi Eyüboğlu, Nurullah Berk, Zeki Faik İzer, Abidin Dino, Yüksel Arslan, Erol Akyavaş,
Ergin İnan, S. Saim Tekcan, Devrim Erbil vb. sanatçıların geleneğe bağlı çağdaş Türk resmi
kurma çabaları özellikle seçilmektedir(Bayramoğlu, 2001).
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turgut Zaim’den farklı olarak, onun yararlandığı kaynaklar
sadece minyatürle sınırlı olmayıp, bilakis kilim, yazma, çini, nakış, halk resmi, mimari gibi,
geniş bir kültür etkileri içermektedir.

Görsel 24 Bedri Rahmi Eyüboğlu Ebabil Kuşu 60x110 Tuval Üzerine Yağlı Boya

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve öğrencileri nakış, dokuma, mozaik, kırkpare, halk resimleri ve
mimari gibi farklı kaynaklardan beslenen eserler üretmişlerdi. Bu bağlamda günümüzde bile
kullanılmakta olan birçok nakış ve bezeme motifinin, ilkin damga ve yazıtlardan türediğini
söyleyebiliriz. Bu yüzden, Bedri Rahmi Eyüboğlu sanatına damgaların dolaylı yoldan
yansıdığını görmek mümkündür.
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Görsel 25 Abidin Elderoğlu, Üçüncü Kompozisyon

Abidin Elderoğlu lekeci ve yüzeyci bir anlayışın hâkim olduğu soyutlamalarıyla
geometrik eğilimlerin düzenlendiği yüzeylerde açık- koyu değerlerde ön plana çıkan fakat
rengin yoğun olmadığı bir üslup ortaya koymuştur.
Zamanla, çalışmalarında Hat sanatının kaligrafiksel ögeleri egemen olmaya başlamıştır.
Resimlerdeki formlar kaligrafideki yuvarlak ve kıvrımlı hatlar ile tuğra şeklini andıran hareketli
biçimler doğrudan yazı formunu ortaya koyar( Bayramoğlu, 2001).

Görsel 26 Şemsi Arel, Kompozisyon, 72x100cm Tuval Üzerine Yağlı Boya.

Sanatçı, Geleneksel Hat sanatından yola çıkarak oluşturduğu geometrik soyut anlayıştaki
eserleriyle tanınır. Daha sonra 1950’lerin sonlarına doğru kübizm anlayışı etkileri yavaş yavaş
soyut bir anlayışa dönüşür. Bu soyut anlayış sanatçının Geleneksel Hat Sanatı etkili
çalışmalarını meydana getirir. Arel bu çalışmalarını geometrik düzlemlerde Arap harflerini
andıran eğriler ve düzlerden oluşan çizgilerle oluşturmaya başlamıştır.
Hat sanatını okunabilir niteliğiyle değil biçimlerde deformeler yaparak kullanılmıştır.
Sanatçı, kaligrafik biçimleri geometrik bir kompozisyon üzerine işlemiştir. Bu onun Doğu ve
Batı sentezini vurgulama eğiliminde olduğunu göstermiştir.
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Görsel 27 Rauf Tuncer Hat serisi 70x90 Tuval Üzerinde Akrilik

Rauf Tuncer, eserleri ve sanatıyla Türk Dünyası’nın kültürel ve sanatsal verilerine duyarlı
yaklaşımıyla seçilen sanatçılardan biridir Rauf Tuncer, sanatında eski Türk yazıtlarını,
damgaları, Orta Asya Türk motiflerini kullanan bir ressamdır.
Belirtilen konular ışığında Orhun yazıtlardan, Geleneksel el sanatları motiflerinden,
damgalara kadar uzanan geniş bir yelpazede çizgi, renk ve leke bağlamında kendi anlayışının
dışına çıkmaya özen gösterir ( Bayramoğlu,2001).
Halk Sanatlarının anonim değerleri, halılar kilimler yazıtlar, hat sanatı da Tuncer’in
yorumladığı bir diğer konu olarak karşımıza çıkar.

Görsel 28 Süleyman Saim Tekcan’ın ahşap oyma çalışması

Süleyman Saim Tekcan’ın 1990’lı yıllarda Atlar, Atlılar, Hatlar, baskılı anıtsal etkili dizi
çalışmaların da esas olarak Osmanlı Kültürü’nden tuğralar, minyatürler, simgeler ve
işaretlerden yola çıkılarak kurulan çağdaş formlar yine aynı coğrafyanın kültürel mirasına
göndermelerden oluşmaktadır.
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Görsel 29 Selim Turan, Sarıkız Efsanesi

Son döneminde folklorik temalara ilgisini gösteren bir dizi çalışma üreten Selim Turan,
izleyeni şaşırtan, ona sürekli soru sorduran bir sanatçıdır.

Görsel 30 Maide Arel, Gelgef İşleyen Kız

Yapıtlarında, ağırlıklı olarak görülen figürleri, yerel konular çerçevesinde ele almış,
biçimleri geometrik olarak stilize etmiştir.
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Görsel 31 Güzin Duran, Yazmacı

Dedesi Hattat Hacı Yahya Hilmi Efendidir. Duran’ın küçük yaşta müzik süsleme
sanatları ve resme eğilimi vardı.

Görsel 32 Erol Akyavaş Miraçname Kâğıt Üzerinde Litografi

Geleneksel hat ve minyatürlerden esinlenerek yaptığı çalışmalarında, kompozisyonun
çatısını, parçadan bütüne kendi sanat anlayışının yönlendirici etkenleri ışığında kurmaktadır.
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5.Sonuç ve Değerlendirme
Araştırmamızdaki sanatçıların özgün tasarım ve konularını besleyen kaynaklar, hat, çini,
geleneksel mimari formları, Türk El Sanatlarından halı-kilim, yazmalar, nakışlar, simgeler,
anonim motif ve resimlerdir.
Türk kültürü ve Türk el sanatlarını kompozisyon ve konu olarak kullanan sanatçılarımız
oldukça fazladır. Türk el sanatlarının icrası sırasında resmedildiği gibi günlük yaşantı ve kıyafet
unsurunun ön plana çıktığı çalışmalarda oldukça fazladır. Temel süsleme ögeleri, simgeler,
renkleri kullanan sanatçılar ise daha çok soyut düzenleme çağdaş resim alanında eser
vermişlerdir. Doğayı taklit etmek yerine stilize etmek çağdaş sanatçıların ve geçmişten beri
Türk el sanatları ustalarının amacı olmuştur. Bundan dolayı Türk el sanatlarını konu almak veya
motiflerini kullanmak çağdaş ressamlarda yenilikçi bir tarz olarak görülmektedir.
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Yaratıcı Ekonomide El Sanatlarının Yeri
Emine NAS* - Mitat KANDEMİR**

1. Giriş
Yaratıcılık, olmayan bir olgunun farklı yollar denenerek ortaya çıkarılma biçimidir.
Yaratma süreci hayal gücünün zihinle birleşmesi sonucunda oluşan bir beceridir. Yaratıcı
düşünme insanın doğası gereği koşullara bağlı olarak sürekli değişim gösteren bir eylemdir.
Yaratma süreçleri zaman ve metota dayalı kavramlarda değişiklik göstermektedir. Bu
kavramlar sonucunda ortaya değerli bir olgu ortaya çıkmaktadır. Tarihi belgelere ve tarihsel
süreçlere bakıldığında insan yaratıcılığının etkileri yaşanılan savaşlar, doğal afetler ve
teknolojik gelişmelerde üst düzeylerde gözlenmiştir. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünmenin birlikte
hareket ettiği yenilik olgusu her dönemde değişim odaklı hedefler ileri sürerek tarihsel süreçlere
damgasını vurmuştur.
Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme, tarihin her dönemimde toplumların ilgi ve dikkatini
çekmiştir. Toplumlar uzun yıllar boyunca “yaratıcı düşünme” eylemini sadece doğuştan üstün
yetenekli ve dâhi insanlara özgü entelektüel bir süreç veya ürün olarak görmüşlerdir. 20.
Yüzyılın ikinci yarısından sonra yaratıcı düşünme üzerinde yoğunlaşan bilimsel araştırmalar bu
tabunun yıkılmasını sağlayarak her insanın az veya çok yaratıcılık becerilerine sahip olduğunu
ortaya koymuştur (Yeşilyurt, 2020:3876; Arıoğlu, 1999).
Yaratıcılık ile ilgili çalışmalar incelediğinde, yaratıcılığın Platon’a kadar uzanan, birçok
din ve toplumun da ilgisini çeken bir konu olduğu görülmektedir. Özellikle II. Dünya
Savaşından sonra askeri savunma sistemleri, uzaycılık ve mühendislik gibi alanlarda oldukça
hızlı ilerlemeler kaydedilmeye başlanmıştır. Bu ilerlemeler yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi
ve kullanılmasıyla mümkün olmuştur (Shaheen, 2010:166; Maba, 2019:684).
Bessis, P. ve Jaqui, H.; “yeni fikirlerin, buluşların. mamûllerin. formüllerin,
metodların her an yaratılmaları, çağımızın başta gelen gereklerinden ve simgelerindendir.
Yaşadığımız çağ, atom ve uzay çağı olmasıyla birlikte yaratıcılık çağı olarak tarihe geçecektir.
Yaratıcılığı güdüleme, iletme, kullanma, eğitme ve özellikle teşebbüs lehine değerlendirme
yolunda çeşitli teknikler ve eğitim metodlarına başvurulması gerekmektedir. Yaratıcılığın;
girişim ile toplumun her seviyesine yerleştirilmesi, geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve
ürünlerinin, olanaklar dahilinde, uygulanmaya geçirilmesi gerekmektedir. Çağımızın daha da
geniş sorunlarının -milletlerarası seviyelerde dahi olsa- yaratıcılık ile çözülmesi
önerilmektedir. Yakın bir gelecekte, sadece teknolojik alanda değil, sosyal ve ekonomik
yönde de, çok sayıda yeniliğe ihtiyacımız olacaktır. Sistematik olarak yeniliği doğurmak, yâni
yaratmak, çağımızın girişimlerinde büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle günümüzde
yaratıcılık metodları iş idaresine olan ilginin en aşırı ucunda yer almaktadırlar.” şeklinde
yaratıcılık kavram ve eyleminin önemini vurgulamıştır (Bessis,P.; Jaqui,H.,1973:6-8 ).
Yaratıcılık kavramının olumlu getirileri insan hayatındaki pek çok dinamik etki yaratmıştır.
Bu etkiler sanat, teknoloji, eğitim, ekonomi, ticaret gibi temel alanlarda kalıcı veya geçici
çözümler sunmaktadır. Birbirleri ile sürekli etkileşim içinde olan bu alanlar yaratıcılığa bağlı
olarak güncellenmiş ve çağdaşa uyumlu değişikliklere uğramışlardır.
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Öğr.Gör.Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, El Sanatları Bölümü,Konya.
mitatkandemir@hotmail.com
**

503

ELSANDER
Sosyal Bilimler Araştırmaları I

Çalışma, zengin bir evreni temsil eden yaratıcılık kavramının son yıllarda ekonomik
dengeler üzerindeki olumlu etkilerinin mal ve hizmet alışverişiyle ortaya çıktığı “yaratıcı
ekonomi” üzerinedir. Farklı düşünme, farklı üretme, farklı maliyet, farklı pazarlama vb. yenilik
içeren bileşenleri ile yaratıcı ekonomi günümüzde kültür, sanat, eğitim, endüstri, turizm vb.
gibi pek çok alanda popüler bir çözüm önerisi olarak kabul görmeye başlamıştır. 2018 yılında
Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Yatırım Örgütü (UNCTAD) önemli bir kavramı, “Yaratıcı
Ekonomi” tanımını dünya ekonomi ve kalkınma gündemine sunmuş ve 2021 yılı yine aynı
örgüt tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma için Yaratıcı Ekonomi Yılı” ilan edilmiştir.
Yaratıcı ekonomi, imgelerin, seslerin, metinlerin ve sembollerin hâkim olduğu çağdaş bir
dünyada yaratıcılık, kültür, ekonomi ve teknoloji arasındaki arabirimle ilgilenen yeni bir
kavramdır. Yaratıcı endüstriler dünya ekonomisindeki en dinamik sektörlerden olup,
gelişmekte olan ülkelerin, dünya ekonomisinin ortaya çıkmakta olan yüksek büyüme alanlarına
sıçramasına için yeni fırsatlar sunmaktadır.
Son yıllarda yaratıcı ekonomi, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin kalkınma
stratejileri kapsamında, üzerinde çokça konuşulan ve küresel ekonominin önemli bir parçası
olarak görülmeye başlanan bir kavram haline gelmiştir. Aslında; “işlevsellik özelliğinin
ötesinde güzel, estetik, etkileyici, anlamlı gibi sıfatlarla nitelenebilecek nesneler üretme ve
kültürel değeri görsel sanatlar aracılığıyla iletme” gibi istekler toplumlarda her zaman var olan
davranış biçimleridir. Bu alanlarda eserler/ürünler üretme yeteneği ve isteği olan insanlar ile
bunlara para ödeme motivasyonuna sahip olanlar hep olmuştur, hep de olacaktır. Yaratıcı
ekonominin temeli de aslında budur. Öte yandan, bugün anladığımız anlamıyla “yaratıcı
ekonomi”, tüm bu yaratıların reklam, moda ve kitle iletişim teknolojileri gibi alanlardaki
gelişmeler sayesinde çok daha yaygın hale gelmiş olması neticesinde doğmuştur. Sonuç olarak,
özünde yaratıcılık olan kültürel/yaratıcı sektörler, yüksek ekonomik değer yaratma
potansiyellerinin fark edilmesiyle, son otuz yıldır özellikle gelişmiş ülkelerin kalkınma
planlarında öncelikli hale gelmeye başlamışlardır (Newbigin, 2010:15; YEKON, 2014:5)
Yaratıcı ekonominin itici güçlerinden olan sanayileşmenin dönüştürü etkileri arasında el
sanatı ürünleri de endüstriyel üretimler ile yaşamımıza girmeye başlamıştır. Endüstriyel
üretimlerin dinamik ve değişen etkilerini uzun zamandır yaşamlarımızda hissediyor ve bu temel
dinamik eksende el işçiliğinin uğradığı dönüşümlere tanık oluyoruz. Üretimde makineleşmenin
öne çıkan varlığı ile insan emeğinin konumunu, anlamını, formunu tartışıyor, yeniden
kavramsallaştırıyoruz. İşte bu noktada yaratıcı ekonomi, sanayileşmenin yeni evresinde insan
emeğinin kazandığı yeni formu anlatan bir kavram olarak karşımıza çıkmaya başlamaktadır ve
sanat alanının yaratıcı ekonomi ile olan yakın ilişkisini bir paydaş olarak sorgulamak
durumundayız.
Emek ve el işçiliği değerlendirildiğinde önemli bir kültürel olgu olan el sanatları alanı;
gerek hammadde, gerek işlev, gerekse estetik özellik bakımından insan yaşamına katma değer
sunan canlı bir faaliyettir. Yaşamın temel ihtiyaçlarını karşılama görevi haricinde sanatsal bir
düşünceye bürünerek “güzelleştirme” görevi de bulunan el sanatları faaliyetleri; ait oldukları
bölgenin kültürel, ekonomik, teknolojik ve istihdamına yönelik olumlu kazanımlar elde
etmesinde destekleyici görevler yüklenir. Sadece birer maddi kültür ögesi olmakla kalmaz,
zengin teknik, malzeme, süsleme, biçim ve fonksiyon özellikleri ile icra edenin sürekli yaratıcı
bir süreç içerisinde devinim göstermesini sağlar. Dolayısı ile el sanatları faaliyetlerinin dinamik
ve yaratıcı yapısı canlı ekonomi ile doğru orantıda gelişim gösterir. Bu kapsamda yaratıcılık, el
sanatları ve ekonomi döngüsünün insan yaşamı üzerindeki olumlu etkileri yadsınamaz bir
gerçekliktir.
Kültürel mozaiğin enfes bir şekilde harmanlandığı medeniyetlerin beşiği ülkemizde el
sanatlarının ekonomik gücü zamanla erimeye başlamaktadır. Yaratıcı ekonomi kapsamında
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değerlendirilmesi gereken el sanatları, gelişen teknoloji ve tasarım furyası karşısında
ötekileştirilmektedir. Kültürel unsurlar ile beslenen el sanatları dallarının yaratıcı ekonomide
etkin yer alabilmesi için tüketici satın alma davranışı üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi
gereklidir. 5D kuralına göre doğru ürün/tasarım, doğru yer/müşteri, doğru zaman, doğru fiyat,
doğru miktar şeklinde elde edilen veriler ile birlikte hedef ve stratejilerin belirlenmesi
önemlidir. Ticarette kültürel değeri olan ürünlerin alım satımının her zaman önem arz ettiği
düşünüldüğünde doğru kurgulanmış bir sürecin verimli sonuçlar ortaya koyacağı şüphesizdir.
Bu doğrultuda hareket edildiğinde, el sanatları ürünleri yaratıcı ekonomi boyutunda önemli
taleplerin değerlendirildiği bir alan haline gelebilir. Çünkü yaratıcı ekonomi potansiyel
ekonomik büyüme ve gelişme oluşturan yaratıcı değerlere dayalı olarak gelişir. Kültürel turizm
destinasyonu haline gelmiş bölgelerde “hediyelik eşya” pazarı ile bu potansiyelin daha yoğun
olacağı düşünülmektedir. Bu düşünceye destek olarak; ükemizde hemen her bölgenin halk
kültüründe yeri olan çeyiz geleneği de yaratıcı ekonomide aktif rol oynayan bir unsur haline
gelebilir. Geleneksel özelliği yanında estetik ve sanat değeri olan el işçiliği ürünlerin
oluşturduğu çeyiz kültürü ile, el sanatı alanlarında zengin ve sürekli bir üretim modeli
geliştirilebilir. Ekonomik değeri olan ve pazarı hedefleyen somut ürünlerin belirgin hale
gelmesi ile yaratıcı ekonomide el sanatlarının görünürlüğü daha fazla olacaktır.
2. Yöntem
“Yaratıcılık-sanat-ekonomi” kavramları ile sınırlandırılan çalışma kapsamında; yaratıcı
ekonomide el sanatlarının yeri nedir? problemine mikro ölçekte cevaplar aranmaya
çalışılmıştır. Çalışma yöntemi, örneklem grubundaki veriler sayısal olarak açıklanacağı için
niceldir. Toplanan verilerin analizinde ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır.
Çalışmada evreni Konya Mevlana Caddesinde satılan el sanatı ürünleri, örneklemi ise
15.01.2018–15.02.2018 tarihleri arasında Konya’ya turizm amaçlı gelen ve Mevlana
Caddesi’nde alışveriş yapan yerli ve yabancı turistler oluşturmaktadır. Örneklem random
yöntemi ile seçilen 200 adet yerli ve 200 adet yabancı turist olarak belirlenmiştir. Araştırma
için bu grubunun seçilmesindeki en önemli amaç; çalışma konu kapsamında yer alan yaratıcı
ekonomi çerçevesinde Konya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin satın alma tercihlerinde el
sanatı ürünlerinin önem derecesini belirlemek için sağlıklı veri toplayabilmektir.
Çalışmada öncelikle el sanatı ürünleri; yaratıcılık, yaratıcı ekonomi, kültür, turizm, sanat,
tasarım, turistik hediyelik eşya başlıkları altında incelenmiş ve bu konuda araştırmacının bilgi
birikimi artırılarak veri toplama aracı olan anket uygulamasına geçilmiştir. Anket (EK-1) iki
bölüm ve toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik yapı soruları, ikinci
bölümde ise ana problemi çözmeye dayalı sorular bulunmaktadır. Uygulanan anketten elde
edilen veriler, SPSS programında çözümlenmiş ve tablolara dökülerek sonuçlar okunmuştur.
Konya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin el sanatları ürün gruplarını oluşturan hediyelik eşya
tercihlerini ve bu tercihler arasında işleme eşyaların durumunu ve pazar payını ortaya
koyulması için hazırlanan anket ile sağlanmıştır. Araştırma sonuçları tablolara dökülmüş ve
öğrenim düzeyinde bir ilişki olup olmadığına χ² testi ile bakılmış ve çıkan sonuçların anlamlılık
durumları tablolarda verilmiştir.
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Tablo:1. 15.01.2018-15.02.2018 tarihleri arasında Konya kentine gelen yerli ve
yabancı turist sayısı
2018 Yılı Toplam Turist Sayısı

2.961.078*kişi

15.01.2018 - 15.02.2018 tarihlerinde gelen yerli-yabancı turist sayısı

120 bin* kişi

Ankete katılan yerli turist sayısı

200 kişi

Ankete katılan yabancı turist sayısı

200 kişi

TOPLAM

400 kişi

*Veriler Konya Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Yıllık Turizm İstatistik verilerinden elde edilmiştir.
https://www.konyakultur.gov.tr/index.php?route=pages/pages&page_id=24.

Araştırmada katılımcıların görüşlerini almak için veri toplama aracı olarak anket
kullanılmıştır. Araştırmada yerli ve yabancı turistlerin el sanatı ürünleri kapsamında pazarının
durumu ve ihtiyaçları hakkındaki görüşleri ölçülmüştür. Soruları belirlemek için alan taraması
yapılmıştır. Anket formlarında araştırmanın amacı ve ne için kullanılacağı açıklanmıştır.
Anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik özellikleri ile ilgili 6 adet soru yer
almaktadır. İkinci bölümde ise, ana problemin çözümüne yönelik hazırlanan 14 adet soru
bulunmaktadır. Anket soru sayısı ve çeşidi bakımından amaca uygun olarak hazırlandığı için
güvenilirliği yüksektir. Anketteki soruların birbiri ile tutarlı olması da anketin güvenirliliğini
yükseltmektedir. Anket 15. 01. 2018-15.02. 2018 tarihleri arasında Konya Mevlana Caddesinde
uygulanmıştır. Örneklemdeki katılımcıların ankete, kendi düşünceleri doğrultusunda ve
başkalarından etkilenmeksizin cevap verdikleri düşünülmektedir. Elde edilen verilen IBM
SPSS STATİSTİCS 24 paket programına aktarılarak veriler frekans, crosstab ve χ² analizi ile
çözümlenmiştir. Sayısal olarak ifade edilen veriler ankette ortaya koyulmak istenen amaca
hizmet etmiştir. Buna göre ortaya çıkan sonuçlar literatür yardımı ile yorumlanarak anlamlılık
düzeylerine bakılmıştır. Çalışmada anketin ikinci bölümünde sorulan sorular için ölçek
geçerliliği ve güvenirliğini belirlemek amacıyla CronbachAlpfa (α) testi istatistik sonucuna
bakılmıştır. Katsayılarının değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme ölçütü aşağıdaki gibidir.
0.00 ≤ a ≤ 0.40 ise ölçek güvenilir değil
0.40 ≤ a ≤ 0.60 ise ölçek düşük güvenilirlikte
0.60 ≤ a ≤ 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir
0.80 ≤ a ≤ 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir (Özdamar,2002:673).
Araştırmada anketin güvenirliğini ölçmek için yapılan CronbachAlpfa (α) testi = 0,715
olarak çıkmıştır. Sonuca göre çıkan değer 0.60 ≤ a ≤ 0.80 aralığında olup geçerlilik ve
güvenirliği oldukça güvenli kategorisinde olduğu ispatlanmıştır.
3.Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde amaçlara uygun olarak hazırlanan anketin bulgularına yer
verilmiştir.
Sırası ile:
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Araştırma kapsamında ankete katılan katılımcıların demografik bilgilerine dair sorular
ve ulaşılan bulgular şu şekildedir:

Tablo 2: Cinsiyet dağılımı grafiği

Katılımcıların en fazla %53,17 kadın, % 46,83 erkek olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 3:Yaş dağılımı grafiği

Katılımcıların yaş aralıklarını; %52,20 ile 18-30 yaş, %19,02 ile 30-42 yaş, %18,54 ile
0-18 yaş, %5,85 ile 42-54 yaş, %4,39 ile 54 ve üzeri yaş oluşturmaktadır.

Tablo 4:Eğitim durumu dağılımı grafiği
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Katılımcıların eğitim durumunları; %56,10 Yükseköğretim, %27,80 Lise, %11,71
ilköğretim, %3,98 Yüksek Lisans - Doktora, %0,49 Okuryazar Değil şeklindedir.
Tablo 5: Meslek durumu dağılımı grafiği

Katılımcıların meslek durumları; %21,46 Diğer, %20,49 Çalışmıyor, %18,05 Özel
Kurumda Çalışıyor, %12,68 Memur, %9, 76 Serbest Meslek, %8,78 Emekli, %8,78 Ev Hanımı
şeklindedir.
Tablo 6: Gelir durumu dağılımı grafiği

Katılımcıların gelir durumları; %39,51 2500-4000 TL. arası, %36,59 1000-2500 TL.
arası, %18,05 4000-5500 TL. Arası, %3,90 7000 TL ve üzeri bir gelir grubu şeklindedir.

Tablo 7: Bölgesel dağılım grafiği
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Katılımcıların yaşadıkları bölge; %54,63 İç Anadolu Bölgesi, %13,66 Ege Bölgesi,
%12,20 Akdeniz Bölgesi, %8,78 Marmara Bölgesi, %7,32 Karadeniz, %1,95 Güneydoğu
Anadolu Bölgesi, %1,46 Doğu Anadolu Bölgesi’dir.
Tablo 8: Turistlerin Konya’da yaptıkları hediyelik eşya alışverişinin yüzdelik grafiği

Katılımcıların “Konya’da yaptığınız alışverişin ne kadarını el sanatı ürünleri
oluşturmaktadır?” sorusuna verdikleri cevap; %46,34 Çok Azını, %21.46 Hiç, %17,56 Yarısını,
%7,32 Yarıdan Fazlasını, %7,32 Çoğunu - Tamamını şeklindedir.
Tablo 9: Turistlerin Konya’da hediyelik eşya almak için ayırdıkları bütçenin yüzdelik grafiği

Katılımcıların “El sanatı ürünleri satın almak için ayırdığınız bütçenin ne kadarını
kullandınız?” sorusuna verdikleri cevap; %41,95 Çok Azını, %25,85 Hiç, %18,54 Yarısını,
%8,78 Yarıdan fazlasını, %4,88 Çoğunu- Tamamını şeklindedir.

Tablo 10: El sanatı ürünlerinin hangi amaçla alındığının yüzdelik grafiği
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Katılımcıların “El Sanatı ürünlerinin hangi amaçla aldınız?” sorusuna verdikleri cevap;
%45,85 Hediye Etmek Için, %30,24 Kültürel Değer Taşıdığı için, %7,80 Çok Beğendiğim için,
%6,30 Diğer, %5,37 Bir Şey Almış Olmak Için, %4,39 Fiyatı Uygun Olduğu Için şeklindedir.
Tablo 11: Satın alınan seramik ürünlerin yüzdelik grafiği

Katılımcıların “Kaç adet seramik ürün satın aldınız?” sorusuna verdikleri cevap;
%48,78 Hiç Almadım, %28,29 Birkaç Tane Aldım, %14.63 Yalnızca Bir Adet Aldım, %6.34
Beş-Dokuz Arası Aldım, %1,95 Ondan Fazla Aldım şeklindedir.
Tablo 12: Satın alınan metal eşyaların yüzdelik grafiği

Katılımcıların “Kaç adet metal eşya satın aldınız?” sorusuna verdikleri cevap; %48,29
Hiç Almadım, %28,29 Birkaç Tane, %17,56 Yalnızca Bir, %1,95 Ondan Fazla Aldım
şeklindedir.

Tablo 13: Satın alınan tekstil eşyaların yüzdelik grafiği
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Katılımcıların “Kaç adet tekstil eşya satın aldınız?” sorusuna verdikleri cevap; %49,76
Hiç Almadım, %22,44 Birkaç Tane Aldım, %13.66 Yalnızca Bir Adet Aldım, %8.29 BeşDokuz Arası Aldım, %5,85 Ondan Fazla Aldım şeklindedir.
Tablo 14: Satın alınan çini eşyaların yüzdelik grafiği

Katılımcıların “Kaç adet çini eşya satın aldınız?” sorusuna verdikleri cevap; %56,59 Hiç
Almadım, %19,51 Birkaç Tane Aldım, %18.05 Yalnızca Bir Adet Aldım, %2,44 Ondan Fazla
Aldım şeklindedir.
Tablo 15: Satın alınan toprak eşyaların yüzdelik grafiği

Katılımcıların “Kaç adet toprak ürünü eşya satın aldınız?” sorusuna verdikleri cevap;
%59,02 Hiç Almadım, %20,00 Birkaç Tane Aldım, %14,15 Yalnızca Bir Adet Aldım, %3,41
Beş-Dokuz Arası Aldım, %3,41 Ondan Fazla Aldım şeklindedir.

Tablo 16: El sanatı ürün fiyatlarının diğer bölgeler ile karşılaştırma grafiği
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Katılımcıların “Konya’da satılan el sanatı ürün fiyatlarının diğer bölgelerdeki ürünler
ile karşılaştırılması”sorulduğunda verdikleri cevap; %34,63 Diğer Bölgeler Ile Benzer, %25,37
Kısmen Ucuz, %16,59 Bir Fikrim Yok, %11,71 Pahalı, %8,29 Çok Ucuz, %3,41 Çok Pahalı
şeklindedir.

Tablo 17: El sanatı ürün fiyatlarının bütçelerine uygunluğunun yüzdelik grafiği

Katılımcıların “Konya da satılan el sanatı ürünlerin fiyatları sizin bütçenize uygun mu?”
sorusuna verdikleri cevap; %56,59 Kısmen, %21,95 Biraz, %12,20 Oldukça, %7,32 Hiç, %1,95
Çok şeklindedir.
Tablo 18: El sanatı ürünlerin kalite-fiyat dengesi değerlendirme grafiği

Katılımcıların “Konya pazarında bulunan el sanatı ürünlerin kalite-fiyat dengesi size
göre nasıldır?” sorusuna verdikleri cevap; %65,85 Normal, %16,10 Iyi, %9,76 Kötü, %6,83
Çok Kötü, %1,46 Çok Iyi şeklindedir.
Tablo 19: El sanatı ürünlerin turistlere hitap etme derecesi değerlendirme grafiği
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Katılımcıların “Konya hediyelik eşya pazarında satılan el sanatı ürünler size hitap ediyor
mu?” sorusuna verdikleri cevap; % 47,80 Kısmen, %23,90 Oldukça, %18,05 Biraz, %6,34 Hiç,
%3,90 Çok Bana Hitap Ediyor şeklindedir.

Tablo 20: El sanatı ürünlerin Konya kültürünü yansıtma derecesinin yüzdelik grafiği

Katılımcıların “Satın aldığınız el sanatı ürünleri Konya bölgesinin kültürünü yansıtıyor
mu?” sorusuna verdikleri cevap; %28,29 Kısmen Yansıtıyor, %24,39 Oldukça Yansıtıyor,
%17,56 Biraz Yansıtıyor, % 16,59 Çok Yansıtıyor, %9,76 Hiç Almadım, %3,41 Hiç
Yansıtmıyor şeklindedir.
Tablo 21: El sanatı ürünlerin çeşitleri ve yeterlilik bakımından değerlendirme grafiği

Katılımcıların “Konya’da satılan turistik ürünlerin çeşitleri sizce yeterli midir?”
sorusuna; verdikleri cevap; %38,54 Kısmen Yeterli, %26,83 Biraz Yeterli, %18,05 Oldukça
Yeterli, %12,68 Hiç Yeterli Değil, %3.90 Çok Yeterli şeklindedir.
4. Değerlendirme ve Sonuç
Bu araştırmada anket yolu ile yerli ve yabancı turistlere sorulan sorularım tamamı el
sanatı ürünlerinin yaratıcı ekonomiye katkısını belirlemek için yapılmıştır. Buna göre iki
bölümden oluşan anketin birinci bölümünde; katılımcıların demografik özellikleri
belirlenmiştir. Konya’ya 15 Ocak - 15 Şubat 2018 tarihleri arasında gelen yerli ve yabancı
turistlerin %53,17’sinin kadın %46,83’ünün erkek olduğu belirlenmiş ve katılımcılarda
çoğunluğu kadınların oluşturduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların; %52,20 ile 18-30 yaş,
%19,02 ile 30-42 yas , %18,54 ile 0-18 yaş, %5,85 ile 42-54 yaş , %4,39 ile 54 ve üzeri yaş
aralığında olduğu görülmüştür. Yüzdelik oranlara bakıldığında Konya’ya gelen yerli turistlerin
%52,20’sinin 18-30 yaş aralığındaki bireylerin teşkil ettiği belirlenmiştir. En düşük yüzdelik
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dilimde %4,39 oranı ile yaşlı bireyler yer almıştır. Bu sonuca göre, genç nüfusun turistik amaçlı
programlara katılımının daha yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumları
incelendiğinde; %56,10 Yükseköğretim, %27,80 Lise, %11,71 İlköğretim, %3,98 Yüksek
Lisans- Doktora, %0,49 Okuryazar Değil oranları görülmekte olup, %56,10 ile en yüksek oranı
Yüksek Öğretim düzeyinde eğitim görmüş turistlerin oluşturduğu ve kültür destinasyonları
takip eden turistlerin eğitim seviyesinin yüksek olduğu sonucu çıkarılabilir.
Katılımcıların meslek durumlarına bakıldığında; %21,46 Diğer, %20,49 Çalışmıyor,
%18,05 Özel Kurumda Çalışıyor, %12,68 Memur, %9,76 Serbest Meslek, %8,78 Emekli,
%8,78 Ev Hanımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzdelik oranlara bakıldığında Konya’ya
gelen yerli ve yabancı turistlerin %21,46’sı meslek grubunu belirtmemiş olup, ikinci sırada yer
alan %20,49’u ise çalışmayan bireylerden oluşmaktadır. Bu oranının yüksek olmasından, gelen
turistlerin öğrenci ve emekli bireylerden oluştuğu sonucuna varılabilir. Katılımcıların gelir
durumları %39,51 2500-4000 TL. arası, %36,59 1000-2500 TL. arası, %18,05 4000-5500 TL.
arası, %3,90 7000 TL ve üzeri bir gelir grubunu göstermektedir. Bu verilerden Konya kentinin
orta gelir seviyesine sahip turistler tarafından tercih edildiğini göstermektedir. Katılımcıların
yaşadıkları bölge %54,63 İç Anadolu Bölgesi, %13,66 Ege Bölgesi, %12,20 Akdeniz Bölgesi,
%8,78 Marmara Bölgesi, %7,32 Karadeniz, %1,95 Güneydoğu Anadolu Bölgesi, %1,46 Doğu
Anadolu Bölgesinden oluşmaktadır. Yüzdelik oranlara bakıldığında 2018 Ocak-Şubat
aylarında Konya’ya gelen yerli turistlerin %54,63’ünü İç Anadolu Bölgesinden gelen bireyler
oluşturmaktadır. Bu verilerden şehirlerarası mesafenin kısa olmasından dolayı günübirlik
Konya ya gelen turistlerin sayıca fazla olduğu sonucu çıkarılabilir. Yabancı turistlerde ise;
%45.00 Asya, %25.00 Avrupa, %15.54 Afrika, %10.46 Amerika, %4,00 Avustralya’dan gelen
bireylere rastlanılmıştır. En çok ziyaret eden yabancı turistlerin Asya ülkelerinden gelen
bireylerden oluştuğu görülmektedir. Avustralya dan Konya’ya gelen turist sayısı ise en düşük
yüzdeliği oluşturmaktadır.
Anketin ikinci bölümünde probleme yönelik sorular yer almaktadır.
Katılımcıların “Konya’da yaptığınız alışverişin ne kadarını turistik eşyalar
oluşturmaktadır?” sorusuna verilen cevapların oranları incelendiğinde; %7,32’lik oranın
Çoğunu-Tamamını şeklinde cevapladığı ve bu oran doğrultusunda gelen turistlerin yaptıkları
alışveriş harcamalarının çok az bir kısmını hediyelik ürünlere ayırdıkları görülmektedir.
Katılımcıların “Turistik eşya satın almak için ayırdığınız bütçenin ne kadarını kullandınız?”
sorusuna verdikleri en yüksek cevap oranı %41,95 ile Çok Azını şeklindedir. Bu verilerden
turistlerin hediyelik eşya için çok az bütçe ayırdıkları görülmektedir. Katılımcıların “Turistik
hediyelik eşyayı hangi amaçla aldınız?” sorusuna verdikleri cevap oranları sırası ile; %45,85
Hediye Etmek Için, %30,24 Kültürel Değer Taşıdığı İçin, %7,80 Çok Beğendiğim İçin, %6,30
Diğer, %5,37 Bir Şey Almış Olmak İçin, %4,39 Fiyatı Uygun Olduğu Için şeklinde
belirlenmiştir. Bu veriler doğrultusunda gelen turistlerin %45,85’inin yüksek bir yüzdelik
oranla turistik hediyelik eşya alma amaçlarının hediye etmek için satın alma alışkanlığı olduğu
sonucuna varılmıştır.
Katılımcıların “Kaç adet seramik eşya satın aldınız?” sorusuna verdikleri cevaplara göre
en yüksek değer %48,78 “Hiç Almadım”, “Kaç adet metal eşya satın aldınız?” sorusuna
verdikleri cevaplara göre en yüksek değer %48,29 “Hiç Almadım”, “Kaç adet tekstil eşya satın
aldınız?” sorusuna verdikleri cevaplara göre en yüksek değer %49,76 “Hiç Almadım”, “Kaç
adet çini eşya satın aldınız?” sorusuna verdikleri cevaplara göre en yüksek değer %56,59 “Hiç
Almadım”, “Kaç adet toprak (çanak, çömlek vb.) ürünü eşya satın aldınız?” sorusuna verdikleri
cevaplara göre en yüksek değer %59,02 “Hiç Almadım” şeklindedir. Bu sonuçlara göre
katılımcıları çoğunluğunun Konya’da satılan kültür ve turizme yönelik tanıtım amaçlı hediyelik
eşya gruplarını satın almayı tercih etmedikleri görülmektedir. Bu durum katılımcıların
beğenilerini ve taleplerini karşılamayan eşya profilinin varlığına işaret etmekle birlikte, eşya
profilinin tasarım cazibesi, malzeme ve işçilik niteliklerindeki kalite özellikleri, ürün
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gruplarının sunum biçimleri, ambalaj-paketleme özellikleri, maliyetleri, pazarlama yöntemleri
gibi temel bileşenlerdeki olumsuzluklara dikkat çekmektedir. Bu kriterlerin yanında turistlerin
satın alma davranışlarının ekonomik durumlarından da kaynaklı olabileceği de varsayılabilir.
Katılımcılara “Konya’da satılan el sanatı ürün fiyatlarının diğer bölgelerdeki ürünler ile
karşılaştırılması” sorusuna verdikleri cevapta en yüksek değer %34,63 oranı ile “Diğer Bölgeler
Ile Benzer”, “Konya da satılan el sanatı ürünlerin fiyatları sizin bütçenize uygun mu?” sorusuna
verdikleri cevapta en yüksek değer %56,59 oranı ile “Kısmen”, “Konya pazarında bulunan el
sanatı ürünlerin kalite-fiyat dengesi size göre nasıldır?” sorusuna verdikleri cevapta en yüksek
değer %65,85 yüksek oranı ile “Normal”, “Konya hediyelik eşya pazarında satılan el sanatı
ürünler size hitap ediyor mu?” sorusuna verdikleri cevapta en yüksek değer % 47,80 “Kısmen”,
“Satın aldığınız el sanatı ürünleri Konya bölgesinin kültürünü yansıtıyor mu?” sorusuna
verdikleri cevapta en yüksek iki değer %28,29 “Kısmen Yansıtıyor” ve %24,39 “Oldukça
Yansıtıyor”, “Konya’da satılan turistik ürünlerin çeşitleri sizce yeterli midir?” sorusuna;
verdikleri cevapta en yüksek değer %38,54 “Kısmen Yeterli” olmuştur.
Elde edilen sonuçlara göre, el sanatı ürünlerinin kültür ve inanç turizminde önemli bir
destinasyon olan Konya ili ekonomisinde yaratıcı öneriler düşünüldüğünde zayıf nitelikler
sergilemektedir. Konya ilinin yaratıcı ekonomide önemli bir görünürlük kazanması için çeşitli
stratejiler geliştirmesi gereklidir. Öncelikle ürün bazında düşünüldüğünde; özellikle Mevlana
gibi uluslararası öneme sahip bir kültürel değerin varlığı Konya ili için eşsiz bir niteliktir. Bu
sayede hem maddi hem de manevi kültür unsurlarının zenginliği hediyelik eşya vizyonunda yer
alması gereken ürün tasarımlarına sınırsız veri sunmaktadır. Ürün tasarımlarında -nitelik ve
kültürel özelliklerin- ticarileştirilmeden özgün değerin korunması öncelik olmalıdır. Turizm ve
tanıtıma yönelik tercih edilen ürünler hammadde-işçilik-maliyet vb. çoğaltılabilecek farklı
kategorilerde konumlandırılmalıdır. Buna göre geliştirilen kategorilerde biçim, estetik, işlev,
maliyet vb. gibi satın alma davranışlarını yönlendiren özellikler çeşitlenecek ve turistlere
hediyelik eşya profilinin zengin bir katalogda sunulması sağlanacaktır. Bu tavır hem satıcı hem
de alıcı için seçiciliği sağlayan ve stili belirleyen kolaylaştırıcı bir adım olacaktır. Ürün ile
birlikte sunumu ve ticareti yapan iş yerleri de her türlü koşullarını gözden geçirmelidir. Üretim,
maliyet ve pazarlama süreç yönetimlerinin akılcı bir plan dahilinde oluşturulması gereklidir.
Konya Mevlana Caddesinde kümelenen işyerleri konumları itibarı ile inanç turizminde önemli
bir uluslararası destinasyonda hizmet verdiklerini unutmamalıdırlar. Sürekli değişen müşteri
talep ve beğenilerine hitap edecek çağdaş bakış açıları geliştirerek profillerini
güncellemelidirler. İçinde bulundukları rekabetçi ortamda öne çıkmak için profesyonel
eğitimler ve danışmanlık desteği almaları, yerli ve yabancı turist profillerine uygun iletişim dili
geliştirmeleri uzun süreli var olmalarını sağlayacaktır. Buna ilaveten, iş yerlerinin fiziki
durumları rehabilite edilmeli, dükkanların içinde yer alan ve hatta vitrin ile birlikte dış mekana
taşan ürün çeşitliliği sadeleştirilmelidir. Sunumun çok önemli bir adım olduğu günümüz satış
stratejilerinde Konya Mevlana Caddesinde yer alan işyerleri minimal konseptler geliştirerek
kültürel hediyelik eşyaları ile ön planda olmalıdır. Bu çözümler ile yaratıcı ekonominin
gelişmesine yönelik adımlar atılması, turizme yönelik ticaretin artırılmasında güncel ölçme ve
değerlendirme çalışmalarının yapılması faydalı olacaktır. Ülkemiz genelinde kentsel ölçekte
yaratıcı ekonominin gelişmesi için uygulamaya konabilecek somut önerileri üretmek ve
çalışmaları uzman ekipler ile gerçekleştirmek sahip olduğumuz zengin tarihi mirası korumak
için önemlidir.
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Erken Çocukluk Döneminde Biyoçeşitlilik Çalışmaları
Canan ÖZLÜOĞLU * - Zeynep UYSAL**

1.Giriş
Biyolojik çeşitlilik konusu gün geçtikçe dikkat edilmesi gereken bir konu olarak gündeme
gelmektedir. Hayatımızı idame ettirmeye yarayan birçok kaynak biyoçeşitliliğin içerisinde yer
almakta ve biyoçeşitliliği tehtit eden her şey insanoğlunun da tehtidi olmaktadır.(
Çakmak,2008,134 ) Erken çocukluk dönemi bilindiği üzere eğitimin temel taşını
oluşturmaktadır. Bu yaşlarda çevreyi algılamanın ve çevre üzerine eğitimlerin önemi göze
çarpmakta bunun içinde formal ve informal eğitimin gereklliliği ortaya çıkmaktadır.
Biyoçeşitlilikte ulaşılmak istenen hedefler arasında; genetik kaynakların korunması, tehtitlerin
engellenmesi ve sürdürebilirliğin sağlanması yer almaktadır. (Arslan,2010,4)
Erken çocukluk döneminin ekilen tohumların; kişiliğin gelişmesinde ve yurttaşlık
görevini yerine getiren sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmekte de elzem bir dönem olduğu
görülmektedir. Öğrenmenin altının çizildiği bu dönem kıymetlidir. Öğrenme ise çevrenin en
büyük öğretmen olduğu ve sonucunda çocukta kalıcı etki bıraktığı durumudur. ( Senemoğlu,
2012;) Edindiğimiz tüm alışkanlıklar karşısında çevreyi yok saymayı alışkanlık haline getirmiş
bir topluma; ekosentrik düşünme şekli kazandırmak ve bunu günlük yaşamına entegre edebilme
gücüne sahip bir hale getirmek günümüzde önemlidir.(www.ekookullar.org.tr, 2021)
Okul öncesi eğitim müfredatı ile örtüşen,5e öğretim modeli ile hazırlanmış STEM
planları ile biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunmasında aktif rol alan, bilinçli kuşaklar olmaları
amaçlanmıştır. Bununla birlikte STEM yaklaşımı ile araştıran, sorgulayan, sürece dahil olan,
üreten, aldığı geri bildirimlerle kendini geliştiren, yardımlaşmaya ve işbirliğine açık bireyler
olmaları da bu amaç doğrultusunda en büyük hedeflerimizdendir. Proje sürecinde bu amaç ve
hedeflerle örtüşen, istenilen farkındalığa ulaşmış, destekleyici ve yol gösterici yetişkinler
olmalarını sağlamak da diğer bir hedefimizdir.
2.Yöntem
Bu çalışmada 4-6 yaş grubu öğrencilerinde Erken Çocukluk Döneminde Biyoçeşitlilik
Çalışmaları Gerekli Midir ? problemine farklı eğitim modelleri ile cevap aranmaya
çalışılmıştır. Çalışma yöntemi olarak ön test ve son test kullanılmıştır.
İlk olarak öğrencilerin biyoçeşitlilik ile ilgili yeterliliklerini ölçmek için aile işbirliği ile
10 sorudan oluşan ön test çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra çalışmalarda 5e öğretim modeli
kullanılıp, PUKÖ yaklaşımı ile STEM planları oluşturuldu. STEM planlarında öğrencilerin
seviyelerine uygun kazanımlar ve hedefler belirlenerek uygulamaya geçildi. Planda dikkat
çekme, keşfetme, entegrasyon ,açıklama ,derinleştirme, değerlendirme aşamalarına dikkat
edildi. Böylece merak uyandırılarak öğrenme öğrencilere kazandırılmaya çalışıldı.
Çalışmamızda okul öncesi müfredat dahilinde planlanan etkinliklerde belirlenen hedef ve
kazanımlar ile örtüştürüldü. Bu çalışma matematik, fen bilimleri, teknoloji tasarımına uygun,
nesne ya da varlıkları gözlemlemek, dikkatini vermek, neden-sonuç ilişkisi kurmak, görsel
materyalleri inceleyip konu ile ilgili sorular sorup çıkarımlar yapmak gibi kazanımlar üzerine
kuruldu. Nesli tükenmekte olan ‘Tülüşah’ bitkisinde gözlem yapılarak , sınıf dışı faaliyetler,
*
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konu pekiştirilmesinde interaktif oyunlar, soru cevap, ürün oluşturma aşamasında da masallarla
senaryo temelli problem çözme teknikleri kullanıldı. Nesli tükenen hayvan ‘Alageyik’ için ise
dikkat çekme için sınıf içi oyunlar, yapbozlar kullanılıp soru cevap grup sohbeti, keşfetme
aşamasında merak duvarı oluşturma ve interaktif oyun, chatterkid ile hazırlanan probleme
çözüm üretme, pekiştirmede kodlama, derinleştirmede ise yaparak yaşayarak öğrenme,
değerlendirmede ise yangın tüpü ,pankart hazırlama ve değerlendirme ölçeği ile ilgili teknikler
kullanıldı. Çalışmamızda tümevarım ,kolaydan zora ,yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımları
kullanıldı. Konu araştırmalarında çocuklarımızın empati yetenekleri, çevreye karşı duyarlı
hoşgörü sahibi olmaları, tasarım araçları ile ,gruplama , sıralama, problem çözme ,planlama,
dikkat becerileri gelişmesi planlandı. Böylece öğrencilerin yapılan değerlendirmeler sonucunda
zihinsel , duygusal, dil, bedensel (psikomotor) gelişimleri olumlu etkilendiği gözlendi.Proje
sonunda ;planlanan etkinlikler ile canlı-cansız, ekosistem ve dengesi, nesli tükenen bitki hayvan
tanımı, çevre duyarlılığı ile ilgili kavramları öğretildi. Çalışmamızda pandemi sebebiyle zaman
zaman uzaktan eğitim yapılmış ve uzaktan eğitim sürecinde ise veli ile işbirliği ve teknoloji
kullanımı sayesinde bu durum pozitife çevrilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda teknoloji
kullanımına her alanda yer verildi. Çalışmalarımızda telif hakkı ve kişisel gizlilik kurallarına
özen gösterildi. Web 2 araçlarından avatar için bitmoloji, kelime bulutu için wordart, yapboz
için jigsawplanet, Qr kod için Qr code generator, interaktif oyunlar için wordwall,kolaj için pic
collage,salyt için video show,poster-logo-afiş için canva ,blog için e-blogger, e book için
anyflip kullanılmıştır. Ayrıca projemizde etkinlikler için chatterkid, emaze, vivavideo,
renderforest, talk, quiver, anketler için google form kullanıldı.
Son olarak da çalışma bitiminde son test uygulaması aile işbirliği ile yapılarak çalışmanın
amaçlara ulaşılıp ulaşılamadığı ortaya konulmuştur.
3.Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde amaçlara uygun olarak hazırlanan anketin bulgularına yer
verilmiştir.
Tablo 1: Ön Test Öğrenci Sorusu 1

Öğrencilerin %100 ü evet cevabı vermiştir.

Tablo 2: Ön Test Öğrenci Sorusu 2
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Öğrencilerin %91,8 evet, % 8,2 hayır cevabı verdikleri görülmüştür.
Tablo 3: Ön Test Öğrenci Sorusu 3

Öğrencilerin %100 ü evet cevabı verdiği görülmektedir.
Tablo 4: Ön Test Öğrenci Sorusu 4

Öğrencilerin %98.3 evet, % 1,7 hayır cevabını verdikleri görülmüştür.
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Tablo 5: Ön Test Öğrenci Sorusu 5

Öğrencilerin %63,9 hayır % 36,1 evet cevabını verdikleri görülmüştür.
Tablo 6: Ön Test Öğrenci Sorusu 6

Öğrencilerin %77 hayır % 23 evet cevabını verdikleri görülmüştür.
Tablo 7: Ön Test Öğrenci Sorusu 7

Öğrencilerin %91,8 evet % 8,2 hayır cevabını verdikleri görülmüştür.
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Tablo 8: Ön Test Öğrenci Sorusu 8

Öğrencilerin %63,9 hayır , % 36,1 evet cevabını verdikleri görülmüştür.
Tablo 9: Ön Test Öğrenci Sorusu 9

Öğrencilerin %77 hayır , % 23 evet cevabını verdikleri görülmüştür.
Tablo 10: Ön Test Öğrenci Sorusu 10

Öğrencilerin %95 hayır , % 5 evet cevabını verdikleri görülmüştür.
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Tablo 11: Son Test Öğrenci Sorusu 1

Öğrencilerin %93.8 evet , % 6.2 hayır cevabını verdikleri görülmüştür.
Tablo 12: Son Test Öğrenci Sorusu 2

Öğrencilerin % 89.1 evet , % 10.9 hayır cevabını verdikleri görülmüştür.
Tablo 13: Son Test Öğrenci Sorusu 3

Öğrencilerin % 90.5 evet , % 9.5 hayır cevabını verdikleri görülmüştür.
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Tablo 14: Son Test Öğrenci Sorusu 4

Öğrencilerin % 85,9 evet , % 14,1 hayır cevabını verdikleri görülmüştür.
Tablo 15: Son Test Öğrenci Sorusu 5

Öğrencilerin % 92,2 evet , % 7,8 hayır cevabını verdikleri görülmüştür.
Tablo 16: Son Test Öğrenci Sorusu 6

Öğrencilerin % 98,5 evet , % 1,5 hayır cevabını verdikleri görülmüştür.
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Tablo 17: Son Test Öğrenci Sorusu 7

Öğrencilerin % 92,3 evet , % 7,7 hayır cevabını verdikleri görülmüştür.

4. Değerlendirme ve Sonuç
Bu çalışmanın sonucunda öğrencilerde biyoçeşitlilik ve eko sistem ile ilgili farkındalık
oluşturulduğu Ön Test - Son Test sonuçlarındaki farklılıklarla ortaya konulmuştur.. Erken
Çocukluk Döneminde Biyoçeşitlilik Çalışmaları Gerekli Midir? hipotezi bu çalışmanın
sonucunda geçerliliği ispatlanmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında pandemi nedeniyle
uzaktan eğitimde öğrenci istenilen seviyede öğrenci katılımı ile ilgili sınırlılıklarla
karşılaşılmıştır. Öğrencilerde bu çalışma sonucunda oluşturulan farkındalık sayesinde; onların
bu farkındalığı günlük hayat tecrübelerine adapte ettikleri gözlenmiştir. Bu çalışma sonucunda
öğrencilere 21.yy becerileri kazandırılmıştır. Bu çalışmanın yüz yüze eğitim kapsamında
yapılması daha detaylı ve verimli olabileceği düşüncesi bu çalışmanın eksikliğini ortaya
koymuştur.
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The Influence of Digital Technologies on The Development of The
Creativity of Fashion Designers.
Mariyam YEZIYEVA NEHIR *
"Let's create the clothes of the future,
she will be simple and happy,
it will please the body. "
Giacomo Balla "Manifesto on the Clothes of the People of the Future", 1913
Introduction
The modern world is inseparable from fashion, representatives of absolutely all
segments of the population and social groups are strongly influenced by trends. It would be too
narrow to limit the fashion to the sphere of clothing and designing; because this concept is much
broader, it is reflected in various spheres of public life: political, spiritual, economic. That is,
fashion can be called “one of the central phenomena of the modern world” [1].
Fashion can be defined as a body, a system of meanings, an operation to create a
delineated space, where things act as signs. In the modern world, fashion is characterized by an
extraordinary dynamism and variety of its manifestations; it arises spontaneously,
unconsciously, under the influence of preferences prevailing in society. Anything can act as a
means of spreading trends: Internet, actions of famous personalities, magazines, designer
shows, etc.
One of the first to touch on the topic of fashion at the scientific level was the Scottish
economist A. Smith, who argued that "fashion manifests itself first of all in all areas where the
main thing is the sense of taste." The German philosopher I. Kant believed that “based on the
very concept, we can say that any fashion is a changing way of life” [2]. Thus, noting the
inconstancy of fashion, its ability to acquire different expressions and directions. For the first
time, sociologist G. Simmel clearly divided the concepts of fashion and clothing. In his
understanding, fashion is "an important social phenomenon that manifests itself in all spheres
of society, while clothing is just one of these spheres" [3]. The phenomenon of fashion is much
broader, more voluminous; it includes, but is not limited to, fashion design. Fashion only
temporarily overtakes society, covers with its wave, and instantly becomes an element of the
past. However, one should not overlook the specifics of social groups and the peculiarities of
their functioning. So, young people succumb to new trends for a shorter period than the older
generation as they are characterized by dynamism. In "Philosophy of Fashion" L. Swedsen
argued that "fashion arises among young consumers, and then spreads into older ages" [4]. In
the modern world, fashion plays a very important role in the life of every person, and young
people especially try to follow fashion and adhere to new directions in their personal choice of
clothing. In my opinion, the appearance of a person is extremely important today and pervasive
fashion provides us with a full set of tools for creating an individual image. Almost every day
we come under its influence. It persistently dictates what we should wear, how we should look,
what accessories we need, and what they should be combined with. Let's try together to figure
out what the special and characteristic features of modern fashion are? What are fashion
designers inspired by today, and what influence do digital technologies have on the "flight of
creative thought" of couturiers?
At all times for all of us, the question remains: what to wear and how will those around
of me appreciate me in these clothes? We constantly monitor what is currently being worn in
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the world. Some strive to look “like everyone else” or “no worse than others”, others want to
stand out and outshine everyone with their unique, and sometimes even “flashy” appearance.
Main part
Amazing digital transformation is taking place in all areas. Digital technologies are
rapidly entering the world of the fashion industry. According to experts, the fashion industry
over the next 10 years will change the way it has changed over the previous 100 years, since
now all processes are much faster, and new technologies have a more significant impact on
various aspects of our life [5].
The use of digital technologies and their rapid development accelerates all stages of
clothing production, from the idea of a fashion designer to the finished product. Fashion is more
democratic today than before. Women no longer want to be told what to wear. They want to
choose their own clothes and create their own individual image. Brand loyalty is eroding.
Consumers are beginning to be attracted by the novelty of small brands produced by unknown
flexible and fast start-ups and small industries. People are tired of the mass production of
clothes. Especially from poor quality clothing. According to fashion experts, the use of digital
technologies will gradually make it more efficient to manufacture tailor-made clothes or
produce models in small batches. Personalization, just-in-time delivery, and shorter cycle times
are becoming the new norm. [6]
New devices for scanning a figure, both in a static position and in motion, are constantly
being created and improved. It became possible to create a virtual 3D model based on the scan
results. The design and selection of fabric colors are carried out on a virtual 3D model. There
is a possibility of automatic creation of a pattern and a virtual check of the fit of the product on
the figure with subsequent adjustment of the pattern. Cutting with a laser, automatic and semiautomatic machines for performing individual sewing operations make the production cycle
much shorter. 3D knitting allows you to immediately create a seamless knitted product,
including complex or custom sizes obtained from a 3D scanner. It has become much easier to
custom embroidery or print any picture on a T-shirt, as well as create your own pattern for the
canvas of the fabric. The development of dye sublimation printing, in which printers use heat
to transfer an image onto fabric, has spawned a large number of small sportswear companies.
The dye sublimation process is simple enough: a design created in Adobe Illustrator or Adobe
Photoshop is printed on a sheet of dye-sublimation transfer paper and then this paper is applied
to the fabric under a hot press. The digitalization of the fashion industry is inevitable, and it is
going on at an accelerating pace. Learning new technologies is very exciting. A reduction in
the production cycle and the most efficient use of resources give tangible financial profit [7].
Fashion is a mobile, multifaceted, and difficult to define the phenomenon. One facet is
a novelty, sometimes on the verge of a foul. These are silhouettes, colors, lengths, and other
characteristics of clothing and image that differ from generally accepted customary standards
and sometimes cause outright indignation. The second facet is variability. It is rare to find a
person who, buying clothes for himself instead of worn ones, acquires exactly the same one as
before - the same color, fabric, and style. Even in the guise of a very conservative person, some
new detail or accent is bound to appear. The third side is cyclicality. Anything new, standing
out, always attracts attention. Fashionistas have those who want to try on the novelty for
themselves. At first, there are few of them, then it becomes more and more until the moment
when a novelty from the avant-garde turns into the only acceptable option for mass
consumption. And when it arouses everyone's interest, it suddenly becomes boring and
uninteresting. And again, bright extraordinary personalities appear, bringing fresh bold ideas
into well-known images and setting the tone for the rest. There is a change in fashion, and the
stages of its recognition are repeated again and again [8].
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At the same time, with the constant and rapid change in fashion trends, there are
ideas and images that have passed a serious test of time. For example, a little black dress,
a pencil skirt, an English suit, natural fur, a string of pearls, metal chains, platform shoes,
backpacks, etc. Here, the fourth facet of fashion is manifested - style, a kind of litmus
test that determines the social status of a person, belonging to a social stratum,
profession, subculture. Oddly enough, but at the heart of all modern clothing styles are
four traditional styles:
- classic;
- sports;
- romantic;
- folklore.
In different situations, we adapt to the requirements of the environment and dress
appropriately, for example, when going to work, training, or going to a restaurant. By choosing
clothes, we do not just acquire protection from the cold or a means of covering up nudity, we
want to embellish ourselves, express our personality and originality, and show ourselves from
an advantageous side [9].
Modern fashion is an absolutely unique phenomenon. This is an endless experiment
with color, texture, style. It is extremely changeable, and combines a huge variety of directions,
lacks strict requirements and frameworks, which provides us with complete freedom of choice,
the ability to maintain and revive our own style with details from different collections, while
remaining in line with modern fashion trends. Constantly developing and improving, fashion
skillfully mixes elements of different styles with each other, conveying seemingly well-known
details in a new understanding and meaning. Therefore, over time, more and more of the above
styles are found in a mixed version.
- vintage: a return to the outfits of the 1920s and 60s;
- glamor: luxury and chic of the "golden age" of Hollywood;
- swag: bright (even flashy) clothes that combine sporty and glamorous items. Very
popular in modern street fashion;
- ethno-style: elements and motives of traditional costumes of the peoples of the world;
- unisex: blurring the boundaries of gender - women and men dress very similarly,
almost the same;
- military: outfits that resemble a military uniform. Characteristic details: shoulder
straps, chevrons and slots, accentuated shoulders, sparkling buttons;
- romantic style: soft colors, floral prints, thin knitted cardigans and delicate shoes;
- eclecticism: mixing contrasting styles;
- futurism: simple silhouettes, but complex cut, glossy sparkling materials and unusual
accessories;
- minimalism: simple silhouette, ascetic design [10].
Further development and improvement of the creative ideas of modern designers will
certainly allow us to continue this list. Absolute freedom of fashion trends disposes fashion
designers to complete liberation and flight of fantasies, which is confirmed every year at fashion
shows. When designing and creating fashion clothes, fashion designers directly refer to the
means and methods of artistic expression inherent in art, since art is an inexhaustible source of
creative inspiration, not limited by technological and economic factors.
The meaning of creativity of fashion designers, as they themselves note, is “to create
with pleasure, based on your own feelings, emotions, sensations” [11]. They think, fantasize,
paint, and are in constant search of creative ideas. But inspiration is a very fickle thing. Today,
it excites the imagination, and tomorrow there is no trace of it. In the fashion world, inspiration
is a creative necessity when creating collections. Some designers draw it from art, national
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traditions, while others travel the world, look for it in collections that have already become
history, and some designers are inspired by philosophy, knowledge of oneself, and others.
Fashion has always been and will be a very important part of the lives of many people.
Fashion designers are constantly creating more and more new and outstanding clothing
collections. The 21st century is the century of scientific and technological progress, which has
affected all spheres of human activity, including fashion design. There is a myriad of platforms
and applications that allow you to create a digital version of your outfit without harming the
planet. As digital design became more popular, people started to have questions of this nature
like, is everything really good? Is it a real panacea for the planet, or is it just another waste of
technological resources? In this article, let's take a look at what digital fashion design is? How
does a fashion designer work?

Figure 1 - Digital design.
Digital design is a unique field that allows designers to create their collections in the
digital space. At the moment, one of the most frequently used platforms for digital design
creation is Marvelous Designer or CLO 3D. They allow you to create wardrobe items such as
dresses, jackets, jeans, and more. The main advantage of digital design is that it is practically
harmless to the outside world. Model of production "design-sale-production". A very
interesting aspect of digital design is to try on clothes because they are different from what we
are used to seeing offline. In order for the process of trying on a Digital item to be successful,
a photograph of the customer in special tight-fitting clothing is needed, on which the modeled
wardrobe item will be superimposed in the future. The work of a digital fashion designer is
practically the same as that of a regular fashion designer. He also needs to make sketches,
calculate all the necessary data and come up with a unique fashion collection. The only very
significant difference is that a digital fashion designer works in the digital field, which means
that in addition to the basics of color theory, composition, and styles, you need to be well versed
in technology outside of the graphics tablet. For a digital fashion designer, the most important
qualities are dedication and interest in new things. Fashion designers have to develop
visualization, that is, look for good programs for themselves, go to fashion shows and
exhibitions, try new approaches in their works. Fashion designers are creative, unpredictable,
adorable people. The main cities where the most famous world fashion designers present their
collections are New York, London, Milan, Paris. Women's fashion shows begin in New York
in February / September, then take place in London, then in Milan, and end in Paris in March /
October. It seems sometimes difficult to immediately understand the entire collection presented
by them at fashion shows. Nevertheless, every year their popularity is gaining momentum more
and more, fashion does not stand still, everything in the world is spinning and I want to add
beauty and style to the world every day, which is what the following celebrities do.
The modern world of the fashion industry is a stunningly mobile and constantly
changing system. She adopts innovations from all spheres of society. Each source of creativity
has only its inherent characteristics that can push a fashion designer to create an original idea,
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an idea that must subsequently be implemented. Today, the genuine interest of fashion
designers in high technology is becoming more and more obvious. The fashion industry must
keep pace with the times and make fully use of scientific inventions in order to bring the most
daring ideas to the life. So, let's begin.
For example, fashion is literally everything that her eyes fall on, according to fashion
designer Bianca Luini. Fashion designer Bianca Luini is a passionate art fanatic with an
impeccable memory and knowledge of fashion. She surprisingly and ingeniously manages to
combine beauty images from shows and filming with canvases by Monet, Nolde and Klimt,
with landscapes and architectural details [12].

Figure 2 - The embodiment of the ideas of the designer Bianca Luini.
Let us recall, for example, the dress of Claire Danes, the wife of Hugh Dancy, the very
"Hannibal" Will Graham, which was admired by many in the dark at the Met Gala. This dress
gave off a magical light thanks to 30 small batteries sewn into its structure, and it was itself
made of organza, covered with optical fiber.

Figure 3 - Claire Danes' Zac Posen dress at the 2016 Met Gala, glowing in the dark.
Now, when you can't surprise anyone with clothes and accessories made of plastic and
plastics, designers are resorting to the use of modern materials, the manufacturing methods of
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which are even more sophisticated and complex. Among them are laser perforation, digital
printing, 3D printing and much more.
"Laser perforation" sounds like a term from plastic surgery. Like a sharp scalpel, it
allows fashion designers to make cuts in fabrics of different thicknesses and textures, and also
allows you to achieve complete symmetry and high accuracy of the pattern. Perforation is used
today for the manufacture of complex, author's patterns, including on the skin. Indeed, this is
the name of the procedure for skin rejuvenation and modeling, designed, in particular, to combat
stretch marks. Fashion houses have recreated the technique in the production of clothing with
the precision of surgeons. The method itself is as follows - a laser is used, which makes small
cuts in the fabric of different thicknesses and textures. Perforation is used today for the
manufacture of complex lace patterns, for example, on leather items. The technique is very
popular among fashion designers, as it allows not only to minimize costs and production speed,
but also to achieve symmetry and high accuracy of the drawing. Perforation, for example, was
the theme for the Fendi and Alexander Wang runway in 2014, and designer Stuart Weevers
made it a staple of the Loewe collection in the spring of that year. The pearl of the collection is
the perforated leather dress in dark gold color [13]. This year the perforated cruise collection
was released by the Odessa designer Julia Pascal, who mainly works in this technique [14].

Figure 4, 5 - Left: perforated dress from the autumn-winter collection Paskal, 2016
Right: perforated jacket Alexander Wang, 2014
Another innovative method that fashion has borrowed from technology is digital
printing. At first, the technique was actively introduced into the production of wallpaper, which
instantly skyrocketed prices for designer handmade wallpaper, for example, the luxury brand
de Gournay [15].
Then, when digital printing showed numerous time and cost savings, the method was
introduced into the mass production of apparel and accessories. Nevertheless, many worldfamous brands position the use of this technique as a special element of chic. One such fashion
designer is Anna Sui, who works with digital printing to recreate ornaments typical of the 1960s
and 1970s [16].
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Figure 6 - Show Anna Sui Spring, 2017
Finally, 3D printing has become a revolutionary discovery in the fashion world. The
applications of this method are so extremely diverse that, even the L'Oreal company, together
with Organovo, began to develop cleansing wipes and a base for makeup, made on a 3D printer
[17]. Speaking about the production of clothing and accessories, among the luxury brands, the
famous scandalous inventions Alexander McQueen became a pioneer in the application of the
method [18]. Many fashion items can be added to your own style thanks to the accessories.
With them, the same item of clothing looks different. Accessories help to diversify the
wardrobe, emphasize the new character of the image, and create different combinations of
clothes. In collaboration with Vojd Studios, the brand has developed a series of umbrellas at,
as far as possible, affordable prices for ordinary people [19]. Vojd Studios, headquartered in
Berlin, is one of the first 3D technology companies to be widely recognized in the world of high
fashion [20].

Figure 7 - Black Skull Umbrella by Alexander McQueen, 3D printed
In addition to Alexander McQueen, such well-known premium brands as Carolina
Herrera, Akris, Prabal Gurung, A.F. Vandevorst cooperate with the company. The brand also
independently produces lines of luxury jewelry and accessories.
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Figure 8 - Akris Spring-Summer 2016. 3D Printed, Nylon.
It seemed that, not so long ago, a truly revolutionary discovery in the fashion world was
printing on a 3D printer. The world's first 3D printed dress was designed specifically for the
Burlesque Queen Dita Von Teese at an event at the Ace Hotel in New York, USA on March 4,
2013. This masterpiece was created by architect Francis Bitoni and designer Michael Schmidt,
and printed by the privately-owned company Shapeways, the best in 3D printing at the time.

Figure 9. The world's first 3D printed dress
The dress consists of 17 parts, which are painted black and varnished. To add sensuality,
the dress is adorned with over 13,000 Swarovski crystals that shine and sparkle incredibly
beautifully.

Figure 10 - First one-piece 3D printed kinematic dress.
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However, just two years later, innovative fashion designer Anouk Wipprecht, through
experiments, combines two seemingly incompatible areas: fashion and technology. On January
6, 2015, at the International Consumer Electronics Show in Las Vegas, innovative designer
Anouk Wipprecht presented a dress with a 3D-printed exoskeleton. In this case, the exoskeleton
reacts to the environment and interacts with it. The spider dress has 20 sensors that monitor the
approach to stress from the wearer. That being said, the sensors have their own stress levels.
"Approach the wearer too aggressively, and the mechanical limbs will move up into an attack
position."

Figure 11. Spider-dress
Speaking of ultra-modern materials, special attention should be paid to the work of the
Dutch designer Iris van Herpen, winner of the prestigious ANDAM French fashion award [21].
Many Iris collections are created with the help of robotics; when developing his collection, the
designer often uses the capabilities of 3D printers. Her work was discussed as an example of
the application of high technology in fashion as part of the agenda of the meeting of designers
at the CNI Luxury Conference, where the Dutch woman, together with David Lauren, the son
of Ralph Lauren, had to defend her right to self-expression in front of Albert Elbaz, creative
director of the Lanvin house [22].

Figure 12 - Iris Van Herpen, 2021-22 Autumn / Winter collection. PARIS
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So what can new technologies give to the fashion world? Of course, the introduction of
new materials and technologies into the fashion industry means saving manual labor costs, as
well as saving time due to automation and standardization of production. Modern digital
technology empowers fashion designers to create the most daring and futuristic garments,
shoes, and accessories. In addition, 3D production, as professionals assure, meets all the
standards of sustainable development, which is so popular in the Western world due to the
aggravation of environmental threats and increased interest in environmental friendliness [23].
New technologies also mean savings in manual labor costs, time due to automation, and
standardization of production [24]. Currently, modern design is not only a mass phenomenon
but also includes literally all areas of life in modern society. And also, it develops with the help
of the latest technologies, relying on new scientific knowledge, which allows you to create the
latest perfect product that is able to meet the maximum number of needs of modern society
[25].
Conclusions
Based on the foregoing, it can be noted that fashion designers design fashion collections
based on modern trends in world fashion. They also have the ability to highlight the most
significant and potentially demanded directions in a large number of fashion trends. At the same
time, they show individuality, originality and define the style of clothing. Moreover, they try to
find the right balance of practical and aesthetic qualities of a fashion model.
Analyzing and predicting the situation in the fashion industry, I want to note that you
need to be open, constantly observe what is happening, because something new comes out every
day, and in order to be relevant it is important to study all this. But along with openness to new
things, we need to analyze information so as not to eventually lose our individuality. Thus,
modern clothing will not only be reliable and practical, but also comfortable, convenient, and
also capable of transforming and creating a more comfortable existence for consumers. A digital
fashion designer is, first of all, a harmonious personality who is able to combine the desire to
develop and understand his own self.
In the modern world, clothing has multifunctional qualities, as well as being transformed
into a device to increase the quality of life of society in various areas, creating more comfortable
conditions for existence, which allows it to become an integral part of people's lives. Thus,
clothing created with the use of new technologies is the result of the interaction of a large
number of different areas: medical, light industry, costume design, and design, industrial
production, and culture.
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Geleneksel Ağaç Oyuncak Yapımına Bir Katma Değer: “Organik Ahşap
Oyuncak Projesi”
Emine NAS* - Mitat KANDEMİR**

1. Giriş
Oyun ve Oyuncak toplum kültürlerini geleceğe aktarma konusunda önemli
taşıyıcılardır. Kültürel farklılıkların anlatıldığı oyun kahramanların yaratıldığı geniş bir
yelpazeyi himayesinde barındırmaktadır. Oyun ve oyuncaklar her toplumun kültürel değerleri
üzerinde çok etkisi olmuştur. Tarihi olayların etkisi ile oyuncaklarda süreç boyunca farklılıklar
göstermiştir. Oyuncaklarda kullanılan hammaddeler o dönemin sosyo- ekonomik durumunu ve
yaşanan olaylardan önemli ipuçları vermektedir. Örneğin Ortaçağda yapılan bir oyuncağın
savaşçıları, kılıç, kalkanları anlatırken günümüzde astronot, uzay mekiği vb. örnekler
oyuncakların tarihi belge niteliğinde olduğunun göstergesidir.
Oyuncakların tarihsel süreçlerine bakıldığında oyuncak yapımında kullanılan
malzemeler farklılıklar göstermiştir. Yapılan kazılarda bulunan oyuncaklar o devirde kullanılan
hammaddeyi de göstermektedir. Mısır da firavun mezarlarında yapılan kazılarda ahşap, kil
hammaddeleri kullanılırken Yunan Medeniyetinde mermer ve taşlar kullanılmıştır. Anadolu da
yapılan kazılar ise ilk oyuncak örnekleri Konya ili Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük’te
rastlanmıştır.
Yapılan kazılar kilden yapılmış heykel ve heykelcikler bulunmuştur. Bu heykeller
içinde dünya literatürüne de giren Ana Tanrıça heykelidir. Ana Tanrıça heykeli bereketi,
doğurganlığı ve doğuran kadın olarak uzmanlar tarafından tasvir edilmiştir. Kullanılan
hammaddenin kil olduğu da ortaya çıkmıştır (Özcan, 2003:25).
Ulaşımın artmasıyla toplumların kültürel değerlerin taşınması kolaylaşmıştır. Bu
kültürel transferler birlikte oyuncak ve hammadde taşınması da hız kazanmıştır. Bu sayede
toplumlar her alanda olduğu gibi oyuncak sektörünün de gelişmesine katkı sağlamıştır.
“Sonneberg Alman Oyuncak Müzesi’nde bulunan ve ziyaretçilerin her zaman hayranlığını
uyandıran İ.Ö. 5. yüzyıla ait Mısırda yapılan kazılarda bulunan tahta at bunun en güzel
örneğidir. O çağın çocuklarının aileleri hayvancılık ile meşgul oldukları ve insanın en önemli
yoldaşı olarak hayvanlara saygı gösterdikleri düşünülmektedir. (Özcan, 2003:25).
Sanayileşmenin ve teknolojinin gelişmesi ile beraber oyuncak sektörünü de etkisi altına
almış seri üretimler başlamıştır. 17. Yy da Almanlar piyasadaki talebi görünce seri üretilen
oyuncak üretimi de başlamıştır. Bu üretimler günümüzde de devam etmektedir.
Dünya üzerinde artan nüfusun hızlı talebi karşısında sanayileşmenin getirdiği teknolojik
yenilikler ile birlikte talebe karşılık arz ihtiyacı doğurmuştur. Bu ihtiyaçların giderilmesi için
ticari ve endüstriyel üretimler hız kazanmıştır. Günümüzde hala bu talep büyümekte ve bu
talepler karşısında oyuncak sektörü de bu büyümede payını alarak büyümektedir.
Yapılan ya da yapılmakta olan oyuncakların sadece çocukların oyun oynayarak vakit
geçirmeleri için değil başka amaçlar için de üretimler yapılmaktadır. Örneğin sinema, yapı,
animasyon eğitim gb. Sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için üretimler yapılmaktadır.
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2015 yılında dünya toplam oyuncak dış ticaret hacmi 242 milyar Dolar
olarak gerçekleşmiş olup yılda ortalama 758,4 milyon Dolar ithalat yapılmıştır.
2015 yılında ABD dünyadaki toplam ithalatın %28’ini; Çin ise dünyadaki toplam
ihracatın %45’ini gerçekleştirmiştir. Oyuncak pazarı, Türkiye’de çok hızlı büyüyen
ve gelişen bir pazardır. 5 yıl öncesine kadar çocuk başına yıllık 20-25 Dolarlık
oyuncak harcaması yapılırken bu rakam son 5 yılda yıllık ortalama 150 Dolara
ulaşmıştır. 2015 yılı itibari ile önümüzdeki 5 yıllık dönemde bu rakamın iki katına
çıkması beklenmektedir. Oyuncak üretimi içerdiği yüksek katma değer ile oyuncak
sanayinin geliştirilmesi ve desteklenmesi hususunda büyük önem taşımaktadır. Zira
oyuncak üretiminde işçilik, ara girdi, ambalaj önemli paya sahiptir. Oyuncak
sektörü katma değeri yüksek bir sektör olmasının yanında, oyuncak çocuklara
aktarılmak istenilen temel etik ve kültürel değerleri de aktarabilecek bir eğitim
objesidir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) sanayi sicil kayıtlarına göre
Türkiye’de oyuncak üreten 156 firma bulunmaktadır. Bu firmalar İstanbul, Ankara,
Bursa ve Konya gibi büyük illerde yoğunlaşmıştır. Türkiye’de oyuncak üreten 32
ilde faaliyet gösteren 156 firmadan 14 firma ile Konya 4. sıradadır. 25 Haziran
2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye
Sanayi Strateji Belgesinde (2015-2018) “Politika 2: Sanayi altyapısı
güçlendirilecektir.” başlığı altında, “Oyuncak İhtisas OSB kurulacaktır.” eylemine
yer verilmiştir. Bu eylemle Oyuncak İhtisas OSB kurularak yerli oyuncak
sanayisinin gelişmesi ve markalaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır(
Işık,2015).
Verilere bakıldığında oyuncak sektörü önemli bir paya sahiptir. Bu sektörün içinde
ülkemiz çok düşük bir pay sahibidir. Bu pazarın tamamına yakın ithalat yapan firmaların
elindedir. Gelişen ekonomilerin bu pazardan faydalanmaları için ciddi yatırımların yapılması
gerekmektedir. Ülkemizde dış ülkelere oyuncak ihraç eden firmalar var ancak ithalattan doğan
cari açığın kapatılmasına yetecek ihracatımız yoktur. Gerek yapılamayan yatırımlar gerekse
desteklenmeyen girişimciler kendi çabaları ile üretim yapmaktadır. Bu üretimlerde yeterli
değildir. Böylece oyuncak sektöründe ki ekonomik payımızda oldukça düşük kalmıştır. Bu
rakamlarda hem cari açığa hem de istihdam verilerine yansımaktadır. Türkiye’de oyuncak
sektörü dış ticarette sürekli açık vermektedir(Develi, 2015).
Trademap verilerine göre Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle son beş yıllık oyuncak
ithalatı 3,8 milyar Dolar olmuştur. En fazla ithalat yaptığımız 2014 yılında,
ithalatımız bir önceki yıla göre %5 oranında artarken, 2015 yılında bir önceki yıla
göre %18 gerilemiştir. 2011-2015 yılları arasında Türkiye’nin toplam oyuncak
ihracatı toplam 1,3 milyar Dolar olarak gerçekleşmiş olup yılda ortalama 251
milyon Dolar ihracat yapılmıştır(Işık,2015).
2016 yılı verilerine göre Türkiye’nin nüfusu 79,815 milyondur. Bu nüfusun
%24’ü 0-14yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. Bu oran İtalya’da %14, Fransa’da
%18,5, Almanya’da 14,7 ve İngiltere’de %18’dir. 0-14 yaş grubunda bulunan
yaklaşık 19 milyon çocuk oyuncak sektörünün potansiyel müşteri grubu arasında
yer almaktadır. KOP Bölgesi’nde, 2016/2017 öğretim yılında eğitim veren toplam
1425 Okul Öncesi okuldan 917’si, 3.363 Okul Öncesi öğretmeninden 2.200’ü,
54.102 Okul Öncesi öğrencisinden 35.577’si Konya’da bulunmaktadır.
Sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışının geçmişte açık alanlarda, bahçelerde,
sokakta oynanan oyunları ortadan kaldırması, çocukların evde daha fazla zaman
geçirmek zorunda kalması oyuncak sektörünün gelişmesini tetiklemektedir.
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Çocukları eğlendirmek, oyalamak, eğitmek amacıyla ortaya çıkan oyuncak,
yapıldığı döneme ilişkin önemli ipuçları veren bir nesnedir. İster halk sanatı ürünü
olsun, ister endüstriyel olarak üretilmiş olsun yapıldığı dönemin toplumsal ve
kültürel özelliklerini yansıtan oyuncaklar, oluşturuldukları dönemin yaşam
biçimlerinin önemli birer kayıtları olarak değerlendirilmektedir. Oyun ve oyuncak,
hayal gücü kullanılarak yaratıcılığın tetiklenmesi yoluyla bilim ve teknolojinin
geliştirilmesinde önemli bir politika aracıdır. Bu perspektiften oyuncak, ülkemiz
sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşılmasında önemlidir.(KOP, 2019)
2017 ADNKS sonuçlarına göre KOP Bölgesi il ve ilçe nüfusunun toplam
nüfus içerisindeki oranı yaklaşık %83,51, belde ve köy nüfusunun oranı ise %16,14
olmuştur. 2017 ADNKS sonuçlarında, Türkiye il ve ilçe nüfusunun toplam nüfus
içerisindeki oranı %92,51belde ve köy nüfusunun oranı ise %7,49 olarak
gerçekleşmiştir. KOP Bölgesi’nde kırsal alandan kentsel alana olan göç hareketleri
her geçen yıl artmaktadır. Yaşanan göç hareketleri, kent merkezlerindeki istihdam
şartlarını, konut ve altyapı durumunu etkilemektedir. Tarımla geçimini sağlayan
kırsaldaki kesimin göç ettikleri yerde daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olma
beklentisi bölgede uyum sorunu oluşturmaktadır( ADNKS, 2017 ).
TÜİK verilerine bakıldığında Türkiye de ki yoksulluk sınırının altında kalan önemli bir
kesim tarımsal faaliyetlerde çalışanlardır. KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığının açıkladığı KOP Eylem Planı (2014-2018)’nda “Bölge’de yaşayan insanların gelir
düzeyini yükseltmek, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik olarak
bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini sürdürülebilir şekilde geliştirmek” amaçlar arasında
sayılmaktadır. “Tarım dışı gelir getirici faaliyetler arttırılarak istihdama katkı sağlanması,
istihdam ve iş gücüne katılma oranlarının ise 2018 yılına kadar %50 üzerine çıkartılması,
işsizlik oranın %2,9’a düşürülmesi” hedefler arasında sayılmaktadır. ( Işık,2015).
Çocuklar oyuncakları ile sürekli temas halindedirler ve bu temas sırasında
çocuklar oyuncaklar dokunarak bazen de ağzına alarak çeşitli sağlık riskleri ile
karşılaşmaktadırlar. Bu sebeple oyuncağın üretiminde hangi malzemelerin
kullanıldığı çocukların sağlığı açısından önemlidir. Günümüzdeki oyuncakların
büyük bir çoğunluğu kısmen veya tamamen plastik ve plastik türevleri kullanılarak
üretilmiştir. Oyuncak üretiminde plastik oyuncakların yoğun olarak
kullanılmasının ana sebebi ise aslında maliyetinin düşük olmasıdır. Plastik
oyuncakların içerdiği BPA, fatalat ve PVC gibi kimyasallar farkında olmadan
çocuklarımızın hormon dengelerini bozabilir, kanser ve obezite riskini arttırabilir
ve günümüzün sorunlarından biri olarak erken ergenliğe girmesine yol açabilir.
Tabi çocuklarımızın yanı sıra doğaya olan zararları da saymakla bitmez.
Kullanılan oyuncakların mümkün olduğunca doğal malzemelerden üretilmiş olması
çocuk sağlığı açısından oldukça önemlidir. Nitekim plastik malzemenin olumsuz
etkilerini gün geçtikçe daha çok önemseyen aileler plastik oyuncak yerine ahşap
oyuncak tercihlerini daha da artırmaktadırlar (Pagev, 2019).
Verilen bütün istatistikler doğrultusunda oyuncağın tarihi, kültürel, ekonomik, eğitim,
sağlık ve sosyal değerler taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu değerler doğrultusunda yapılan ve
yapılacak bütün oyuncakların insan yaşamına katkı sağlamıştır. İnsanlar günlük yaşantılarında
gıdadan sonra en çok oyuncaklarla temas halindedir. Sağlıklı gelecek nesiller yetiştirmek için
daha doğal ürünlere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar her alanda hissedilmeye başlanmış ve bilinçli
tüketiciler ortaya çıkarmıştır. Bu sebepten dolayı organik ve sürdürülebilir oyuncak pazarı da
önemli ekonomik getiriye sahiptir.
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Bu sebeple Organik Ahşap Oyuncak Atölyesi Projesi Bölgemizde önemli yer
tutmaktadır.
Bu projenin genel amacı; Bölgemizin sosyal ve ekonomi yapısına katkıda bulunarak
yetişmiş kalifiyeli elemanlar ile katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamaktır.
Bölgemizde yaşayan insanların istihdam imkânlarını artırarak bölgemizdeki göç problemini
ortadan kaldırmaktır. Sağlıklı nesillerin yetişmesine olanak sağlamaktır. Oyuncak ithalatına
bağlı cari açığın düşürülmesine hedefleyerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
Kırsal dezavantajlı alanlardaki dezavantajlı konumda kişilere yönelik tarım dışı gelir
getirecek organik ahşap oyuncak üretimi konusunda temel bilgi ve beceriler eğitimleri verilerek
bilinçli bireyler yetiştirmektir. İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi yolu ile istihdam
ortaya çıkarmaktır. Tüketicilerin çevre dostu, güvenli ve sağlıklı oyuncak ürünleri taleplerini
karşılamaktadır. Ahşap oyuncak imalatını geliştirmektir.

Fotoğraf 1: Projenin Yürütüldüğü Okul Binası
Mitat KANDEMİR Arşivinden

2. Yöntem
Bu uygulama projesi, tasarımın ürüne dönüştüğü bir çalışma olarak planlanmıştır.
Çalışmanın evreni ahşap malzemeden yapılmış oyuncaklar, örneklemi ise Konya sınırları içinde
bulunan Sağlık Mahallesinde ki “organik ahşap oyuncak atölye” projesidir. Projenin
finansmanını Konya Ovası Projesinin (KOP) sağlamış olup, Selçuk Üniversitesi ve El Sanatları
Derneğinin işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
Bu proje kapsamında kursiyerlere 6 ay boyunca eğitimler verilmiştir. 120 teorik 600
pratik olmak üzere toplamda 720 saatlik oyuncak üretim aşamalarının eğitimleri verilmiştir. Bu
eğitimler sonucunda katılımcılara ahşap oyuncak ustası sertifikası verilmiştir. Organik Ahşap
Oyuncak Atölyesi projesi kapsamında Konya Meram İlçesine bağlı Sağlık Mahallesinde
kurulmuş olan atölyede dezavantajlı kişilerden oluşan 10 kişilik grup günlük 8 saat oyuncak
üretimi yaptırılmaktadır.
Bu çalışma sürecinde yöntem olarak, gözlem ve görüşmeye dayanan nitel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Saha araştırması yapılarak yetkililerden ve bu alanda çalışma yapan
kişilerden ayrıntılı olarak bilgiler alınmıştır. Bu bilgi ve bulgular doğrultusunda çalışma planı
hazırlanmıştır. Türkiye’de bulunan Samsun, Zonguldak, Sinop, Düzce, Şanlıurfa, İstanbul,
İzmir gibi illere gidilerek ahşap oyuncak üreten firmalar ve kişiler ile görüşmeler yapılmıştır.
Kütüphaneler ve dijital platformlardaki incelenmiş, literatür taraması yapılmıştır.
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3. Bulgular
El Sanatlarının hammaddesi olan ahşap, topraktan sonra insan doğasına en yakın
maddelerdir. Dünya üzerinde farklı doğal şartları ve farklı iklimlere bağlı olarak ağaçlarda
sınıflandırılmıştır. Bu ağaçlar yetiştiği bölgenin iklim şartlarından etkilenerek o bölgenin
yapısına göre şekil almaktadır. Yetiştiği bölge coğrafyasının tanımına da yardımcı olmaktadır.
Bütün canlılar ağaçlardan faydalanmaktadır. İnsanoğlu tarihsel süreç içerisinde ağacı hemen
hemen her alanda kullanmıştır. Kullanmaya da devam etmektedir. Zaman içerisinde ağaç
mimaride, araçlarda, süslemede, mutfak gereçlerinde, dekorasyonda ve oyuncak yapımında
kullanılmıştır.
Oyuncak yapımlarında insanlar yaşadığı dönemden etkilenerek elindeki malzeme ile hayal
gücünün birleştirerek oyuncak üretip gerek kendisi için gerek çocuklar için oyun kuruculuğunu
yapmıştır. İlk ahşap oyuncaklar Mısır da firavun mezarlarından çıkarılan topaçlar ve at
arabalardır. Buda günümüze kadar gelmiş ve günümüz oyuncaklarına da örnek olmuştur( Kara,
2018).

Fotoğraf 2: Antik Mısır’dan buğday öğüten ya da hamur yoğuran fırıncı adam oyuncağı
Rob KOOPMAN Arşivinden

Fotoğraf 3: Daniel Chodowiecki’ye ait bir çizim, 1774.
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Topa%C3%A7

Günümüzde ki teknolojik gelişmeler sosyal yaşama bir taraftan katkı sağlarken bir
taraftan da birçok gelişmeden mahrum bırakmaktadır. Oyuncak pazarının hızlı gelişmesiyle
birlikte hammadde içerisinde bulunan zararlı maddeler sağlık sorunlarını da beraberinde
getirmektedir. Bu sorunlar doğala dönme talebini ortaya çıkarmıştır. Bunun için dünya ülkeleri
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önemli kararlar alıp bu konular için yasalar ve kanunlar çıkarmaktadır. Kanun ve yasalar insan
sağlığına zararlı olan maddelerin çocukların hayatında kullanılmaması gerektiğini açıkça
belirtmiştir. Gelişmiş ülkelerde okul öncesi ve temel eğitim kurumlarında bu tür oyuncak ve
eğitim materyalleri kesinlikle yasaklanmıştır.
Ülkemizde alım gücünün ve insanların bilinçlenmesinin artması ile birlikte insanların
talepleri de artmıştır. Bu artan talep karşısında arz için fabrikalar atölyeler kurulmuştur.
Samsun, Zonguldak, Sinop, Düzce, Şanlıurfa, İstanbul, Konya, İzmir, Ankara gibi illerde
ziyaretler gerçekleştirilerek bu firmalar yerinde incelenmiştir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahşap Oyuncak Model Tasarımı ve Üretim
Atölyesi kurmuş ve AR-GE çalışmaları yapmaktadır. Bu gelişmeler karşısında üretimler
yapılmaktadır.

Fotoğraf 4: Ahşap Dönme Dolap
Kaynak: https://www.eyupoyuncakcisi.com/tr/urun/donme-dolap

Fotoğraf 5:Topaç
Kaynak: https://www.eyupoyuncakcisi.com/tr/urun/geleneksel-topac

Meslek edindirme kursları belediyeler, kooperatifler, kadın kolektifleri, ceza ve tutuk
evleri, dezavantajlı guruplara verilen eğitimler sonucunda meslek edinip bu alanlarda
çalışmalar yapılmaktadır.
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Fotoğraf 6: Şanlıurfa Harran Ahşap Oyuncak Atölyesi
Kaynak: https://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/11476534-kadinlardan-ahsapoyuncak-yapimi-kursuna-ilgi

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) ve Harran Kaymakamlığı İşbirliği ile hayata
geçirilen ahşap oyuncak atölyesinde 15 kadın çalışarak ahşap oyuncak üretimi yapmaktadır.
Sosyal yaşama entegre olabilmeleri için göçmen yasalarından faydalanan Suriyeli kadınlarda
bu üretimin parçası haline gelmişlerdir.

Fotoğraf 7: Şanlıurfa Harran Ahşap Oyuncak Atölyesi
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/kadin-marangozlar-ahsap-oyuncak-uretiyor/776901

Marangozluk eğitimi verilen 18-40 yaş arası kadınlar çalışarak ekonomilerine katkı
sağlamaktadırlar.
Bu proje eğitim verilen kursiyerlerin üretimde katma değeri yüksek, sağlıklı ürünler
yaparak eğitime, öğretime ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Diğer illerde devlet destekli
yapılan ya da özel girişim yolu ile yapılan atölyelerde yeterli ürün sağlanamamaktadır. Konya
tarım, sanayi ve üretimde Türkiye’nin sayılı büyük illerinden birisidir. Bu sebepten dolayı
üretim, enerji, lojistik, hammadde ve ara eleman gibi sorunların az yaşandığı kentlerden
birisidir. Gerek sanayi gerek teknolojik gelişmelerin en çok hissedildiği kentlerden birisidir.
Bunun etkisiyle kırsalda yaşayan insanların şehre göç etmesini hızlandırmıştır. Köyden kente
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göçü engellemek için devlet kurumlarının önemli destekleri mevcuttur. Bu projede bu
desteklerden faydalanarak uygulanmıştır.
KOP tarafından proje bütçesinin 100/80’ni, Selçuk Üniversitesi tarafından ise 100/20’si
finanse edilmiştir. El Sanatları Derneği danışmanlık ve eğitim uygulamalarını yapmıştır. İşkur
meslek edindirme kursları kapsamında 6 aylık süreç içerisinde kursiyerlere cep harçlığı
verilmiştir. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Sağlık mahallesinde bulunan Sağlık
Ortaokulunu projenin yürütülmesi için tahsis edilmiştir.
Proje kapsamında bir proje danışmanı, bir proje yürütücüsü, bir proje destek asistanı, bir
ahşap işleri endüstri mühendisi görev almıştır.

Fotoğraf 8:Teorik Eğitimler Sınıfı
Kaynak: Mitat KANDEMİR

Bu öğrencilere toplamda 120 saat teorik eğitimler verildi. Bu eğitimleri alanında uzman
hocalar tarafından verilmiştir.( Fotoğraf 8)

Fotoğraf 9:Uygulama Eğitimler Atölyesi
Kaynak: Mitat KANDEMİR

Teorik eğitimlerden sonra öğrenciler öğretmenler gözetiminde 600 saat uygulamalı
olarak 4 farklı sınıfta eğitimler görmüştür. (Fotoğraf 9)
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Fotoğraf 10:Uygulama Eğitimler Atölyesi
Kaynak: Mitat KANDEMİR

Teorik ve pratik eğitimlerde iş güvenliği sağlamak için uzman görüşleri alınarak atölye
çalışmalarında uygulanmıştır. (Fotoğraf 10)

Fotoğraf 11: Uygulama Eğitimler Atölyesi
Kaynak: Mitat KANDEMİR
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Fotoğraf 12: Uygulama Eğitimler Atölyesi
Kaynak: Mitat KANDEMİR

Fotoğraf 13: Uygulama Eğitimler Atölyesi
Kaynak: Mitat KANDEMİR

Uygulama Sınıflarda ahşap şekillendirmeler el tezgâhlarında iş güvenliği sağlanarak
yapılmaktadır.( Fotoğraf 13)
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Fotoğraf 14: Uygulama Eğitimler Atölyesi
Kaynak: Mitat KANDEMİR

Ahşap kesim tezgâhlarında kesilerek şekillendirilen oyuncaklar zımpara atölyesinde
zımparalanarak paketlemeye hazır hale getirilmiştir.( Fotoğraf 14)

Fotoğraf 15: Uygulama Eğitimler Atölyesi
Kaynak: Mitat KANDEMİR
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Fotoğraf 16: Uygulama Eğitimler Atölyesi
Kaynak: Mitat KANDEMİR

Kesim işleri biten oyuncakların zımparaları yapıldıktan sonra basınçlı hava
kompresörleri ile hava basılarak ince tozlardan arındırılıp paketlemeye hazır hale getirilir.
Kendi tasarımını yaptığımız ambalajlara paketleme odasında oyuncak paketlenir ve satışa hazır
hale getirilir.( Fotoğraf 16)

Fotoğraf 17: Katalog Çekimleri
Kaynak: Mitat KANDEMİR

Bütün İşlemleri biten oyuncakların
dönüştürülmüştür.( Fotoğraf 17)

fotoğrafları

çekilerek

ürün

kataloğuna
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Fotoğraf 18: Uygulama Eğitimler Atölyesi
Kaynak: Mitat KANDEMİR

Fotoğraf 19: Katalog Çekimleri
Kaynak: Mitat KANDEMİR

Fotoğraf 20: Katalog Çekimleri
Kaynak: Mitat KANDEMİR
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Fotoğraf 21: Katalog Çekimleri
Kaynak: Mitat KANDEMİR

Fotoğraf 22: Katalog Çekimleri
Kaynak: Mitat KANDEMİR

4. Sonuç ve Değerlendirme
Sonuç olarak Konya İli Meram İlçesi Sağlık Mahallesinde KOP, Selçuk Üniversitesi ve
El Sanatları Derneği Ortaklığı ile yürütülen Organik Ahşap Oyuncak Atölyesi Projesi kapsamın
da 10 kişi ye istihdam sağlanmıştır. Organik ahşaptan sağlıklı oyuncaklar ve eğitim materyalleri
atölyelerimizde yapılmış ve seri üretim yapılabileceği sağlanmıştır. Bu projede eğitimler
boyunca üretilen bazı örnek oyuncaklar Sağlık mahallesinde yaşayan çocuklara muhtarlık
vasıtasıyla dağıtılmıştır. Bazı oyuncaklar ise Konya merkezde bulunan sevgi evlerine
dağıtılmıştır.
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Ayrıca Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin AKSOY tarafından 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramında Sağlık Bilimleri Fakültesi Nasreddin Hoca Uygulama
Anaokuluna dağıtılmıştır.

Fotoğraf 23: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara hediyeler verildi.
Kaynak: https://www.selcuk.edu.tr/HaberKulturSporDetay/2021-prof-dr-aksoy-cocuklarimiza-guzelbir-gelecek-sunmak-icin-calisiyoruz-7707

Bu proje kapsamında yaklaşık 15 model oyuncak tasarlanıp seri üretim prosesleri
çözülmüş üretimler yapılmıştır. Bu modeller eğitim materyalleri, akıl zekâ oyunları ve
yapbozlar oluşturmuştur. Gelecek nesillere daha sağlıklı bireyler bırakmak için yapılan bütün
modellerde birinci sınıf ham ağaç kullanılmış ve hiçbir kimyevi malzeme kullanılmamıştır.
Türkiye genelinde yapılacak bu tarz girişimlere öncü bir proje olmuştur. Gelecekte bu proje
geliştirilerek gerek istihdama gerek bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayarak daha büyük
yatırımcıların yatırım yapmalarına olanak sağlayacaktır. Bu projede üretilen oyuncakların
katma değerli ürünler olmasından dolayı bölgemiz ve ülkemiz adına önemli bir gelir kaynağı
sağlamıştır. Yatırımların devam etmesi durumunda ülke ekonomisine önemli katkılar
sağlayacaktır. Oyuncak sektörünün dışa bağlılığını düşürecek dış ticaret açığını önemli ölçüde
düşürecektir.
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Konya Müzelerinde Bulunan Deri Çanta Örnekleri Esas Alınarak Yeni
Çanta Tasarımlarının Oluşturulması
Yasemin KOPARAN * - Ayşegül PARALI ** - Hatice HARMANKAYA ***

1. Giriş
Dericilik ilk çağlardan itibaren insanların doğa şartlarından koruma, örtünme ve
barınma ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır. İnsanlar avladıkları hayvanların derilerini ilk dönemlerde
doğal olarak kullanmaya başlamışlardır. Hayvansal derinin çabuk bozulması ve kuruduktan
sonra sertleşmesini nedeniyle zaman içerisinde deri işleme yöntemleri keşfedilmiştir (Özdemir
ve Kayabaşı, 2007: 23). Dericiliğin ilk kez nerede ve ne zaman başladığı kesin olarak bilinmese
de insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. Paleotik ve Mezolitik devirlerde kabaca
işlenen deri, Neolatik devirde yerleşik hayata geçilince, hayvanların evcilleştirilmesi sonucunda
bilinçli olarak işlenmeye başlamıştır (Yıldız, 1993: 1). Tarihin en eski deri örnekleri; mağara
duvarlarındaki resimlerde, kabartmalarda ve heykellerde görülmektedir (Özdemir ve Kayabaşı,
2007: 23). Derinin Çin, Sümer, Asur, Mısır, Yunan ve Eti medeniyetlerinde önemli yeri
olmuştur. O devirlerden kalma birçok eserlerde dericiliğe ait resim ve yazılar bulunmaktadır.
Hatta Musa peygamber zamanında boyanmış deri yapıldığını bu eserler yazmaktadır (Anonim,
1958: 1). Dericilik tarihine dair yazılmış eserlerde, dericilik sanatının asıl kökeninin doğu
olduğu ancak sonra yavaş yavaş batı medeni şehirlerine geçerek endüstrileştiği belirtilmektedir
(Öncü, 1949: 18). 18. yüzyıla kadar rakipsiz olarak yakın ve orta doğunun elinde olan dericilik,
1793 Fransız İhtilalinden sonra sekteye uğramıştır. O dönemde Fransız deri sanayi Türkiye
(Osmanlı) derileriyle rekabet edebilmek Türkiye’de imal edilen deri formüllerini elde etmeye
çalışmıştır (Anonim, 1958: 2). Derinin Anadolu’da önemli bir sanat kolu olduğunu gösteren,
pek çok bilgi vardır. Dünya yazıt tarihinde Papirüs’ten sonra en meşhur yazı yazma aracı olan
parşömen derisi ilk kez Bergama’da üretilmiştir. Bu nedenle birçok literatürde “Bergama
Derisi” olarak geçmektedir. 1872 yılında II Mahmut tarafından ihtiyaçları karşılamak üzere
Beykoz Deri fabrikası kurulmuştur. Beykoz Deri fabrikası Türkiye’de çağdaş yöntemlerle
çalışan ilk deri fabrikası olmuştur (Gökçesu, 2002: 14).
Türkiye’nin Tuzla, Menemen ve Çorlu bölgelerinde arıtma tesisine sahip üç deri
organize sanayi bölgesi, Bursa, Uşak, Gerede, Denizli, Isparta /Yalvaç, Manisa, Hatay, Konya
ve Gaziantep’te deri üretim tesisleri, konfeksiyon atölyeleri ve fabrikaları deri sektöründe
önemli bir yere sahiptir (Gün, 2010: 40). Kaynaklar incelendiğinde dericilikle ilgili şehirler
arasında Konya’da geçmektedir. Ancak günümüzde Konya’da deri üretimi kalmamıştır.
İşlenmiş hazır deriler alınarak ayakkabı, konfeksiyon sektöründe, saraçlıkta kullanılmaktadır.
Saraçlık dışında diğer iki sektörde sanayileşme ile üretim yapılmaktadır. Konya dericiliği ile
ilgili kaynaklardan ulaşılan bilgilere göre; Çatalhöyük arkeolojik kazılarında deri parçaları
bulunmadığını ancak ortaya çıkarılan duvar resimlerinde çok sayıda deri giysili insan
resimlerinin bulunduğu bilinmektedir (Kopan, 2008: 32). Ahmet Çaycı, “Osmanlı
Seyyahlarının İzlenimleriyle Konya ve Çevresi” adlı makalesinde; Akşehir’de üç cami’-i şerif
ve üç han vardır. Cami’nin biri Hasan Paşa’nındır ki Sultan Bayezid Han asrının ev ahırında
916 tarihinde bina olunmuştur. Tarihi bu mısradır: ‘ve hiye beyti umri li’l-hamidin’ yanında
tabakhanesi dahi vardır. Karapınar’da Sultan Selim-i Sani hazretlerinin iki minareli bir cami’i
*
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ve pişgahında tabakhanesi ve bi-nazir çifte hanı ve hamamı vardır. Konya’daki en eski yapısı
olarak Alâeddin Camii gösterilmektedir. Bazı seyyahlar bu yapının kiliseden camiye çevrilmiş
olabileceği kanaatinde bulunmuştur. Seyyahların büyük bölümü tarafından Süleymaniye Camii
olarak ifade edilen yapının bazen de Sultan Selim Külliyesi olarak ifade edildiği görülmektedir.
Yapı külliye tarzında tertip edildiği için; kimi seyyah külliyenin tüm müştemilatından
bahsederken, bazıları sadece han, medrese, tabakhane, tekke veya su tesisini zikretmektedir,
diyerek Konya’da dericiliğin varlığına yer vermektedir. Başka bir kaynakta ise; 1930’ların
sonunda Konya’da deri ile alakalı 56 işyeri ve 2 atölye mevcut olduğunu söylenmektedir (Şahin,
2011: 270).
Çalışma kapsamında yapılan alan araştırmasında ise dericilik işi ile uğraşan sadece iki
kişiye ulaşılmıştır. Bunlardan biri saraç ustası İhsan Diğili 1968 Konya doğumludur. İhsan
Diğili mesleğini halen devam ettirmektedir. Diğeri ise daha önce tabakhanecilik de yapmış olan
1949 Bulgaristan doğumlu Sadrettin Eken’dir. Saraç ustası İhsan Diğili ile 29.01.2019 tarihinde
yapılan görüşmede; eski zamanlarda çocuklar meslek öğrensin diye çırak olarak saraçlığa,
arabacılığa, berbere, marangoza ve demirciye verildiğine, yani saraçlığın önemli meslekler
arasında yer aldığını ancak zamanla talebin azalmasıyla birlikte saraçlığa verilen değerinde git
gide azaldığını bildirmiştir. Ustanın şu anda atölyesinin bulunduğu Aziziye caddesinde 19681969 yıllarına kadar 150 adet saraç atölyesinin bulunduğunu, ancak zamanla teknolojinin
gelişmesi ve bununla birlikte talebin azalması, yetiştirilecek kişinin bulunamaması gibi
nedenlerden dolayı saraç atölyelerinin birer birer kapanmaya başladığını bildirmiştir. Usta
eskiden saraçlıkta kullanacakları deriyi kendileri basit yöntemlerle işleyerek kullandıklarını
ancak bugün deriyi hazır aldığını söylemiştir. Sadrettin Eken ile 01.02.2019 tarihinde yapılan
görüşmede ise; tabakhaneciliğin baba mesleği olduğunu babasının tabakçılık mesleğini
Bulgaristan’da öğrendiğini 1951’de Türkiye’ye göç ettiklerini birçok şehir dolaştıktan sonra
1964 yılında Konya’ya yerleştiklerini bildirmiştir. Konya’da babası ile birlikte Sedirler
bölgesinde 1965’ten 2005 yıllına kadar tabakhane işletmişlerdir. Tabakhaneyi kapatma
sebepleri olarak bölgenin kentleşmeye geçtiğini ve kokudan dolayı şikâyet edildikleri, bunun
üzerine belediyenin kapattırdığını bildirmiştir. Sonra Uşak’a giderek orada üç yıl tabakhanede
çalıştığını söylemiştir. Mesleğe oğlunu da yetiştirmiştir anacak iş sıkıntısından oğlu başka bir
işte çalışmaktadır. Ustanın tabakhanesinin olduğu zamanlarda deri konfeksiyon atölyelerinin
de olduğunu ancak durgun piyasadan dolayı kapattıklarını dile getirmiştir. Konya’da Kendileri
dışında birde yanlarında yetişen yine Bulgar göçmeni olan eniştelerinin de tabakhane işlettiğini
ancak 2006 yıllarında kapattığını söylemiştir. Bir de Komderi adlı büyük yatırımlar yaparak
kurulan bir şirketin olduğunu o şirketinde hem deri konfeksiyon hem de tabakhane bölümü
olduğunu ancak işi bilmedikleri dışarıdan usta getirttikleri için büyük zararla 2006 gibi
kapandığını bildirmiştir. Şu anda usta Ceylan deri de boyamacı olarak çalışmaktadır. Sonuç
olarak günümüzde Konya’da deri üretim atölyesi kalmamıştır deri işi yapan birkaç küçük
atölyeler vardır onlarda derilerini Uşak, Isparta gibi dericilik üretiminin olduğu yerlerden
almaktadırlar.
2. Yöntem
Araştırmanın amacı, köklü kültürel geçmişi ile dericilik mesleğini inceleyerek
Konya’da ki durumunu belirlemek, bu zanaatı yenilikçi yaklaşımlarla ortaya çıkarmaktır.
Çalışmada; tarihi deri çantaların yapı, form ve süsleme özellikleri güncel deri çanta
tasarımlarında yorumlanarak kültürel sürdürülebilirlik amaçlanmıştır. Betimsel yöntem
kapsamında durum çalışması ve eylem araştırması ile gerçekleştirilen araştırma üç aşamada
yürütülmüştür. Creswell (2007)’e göre durum çalışması; araştırmacının zaman içerisinde
sınırlandırılmış bir veya birkaç durumu çoklu kaynakları içeren veri toplama araçları
(gözlemler, görüşmeler, görsel-işitseller, dokümanlar, raporlar) ile derinlemesine incelediği,
durumların tanımlandığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır. Durum çalışması; tek bir durum ya da
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olayın derinlemesine incelendiği ve gerçek ortamda neler olduğuna bakıldığı bir yöntemdir
(Subaşı ve Okumuş, 2017: 419). Kemmis’e göre (1988) eylem araştırması, sosyal durumlardaki
katılımcıların kendilerinin sosyal ve eğitimsel uygulamaları, bu uygulamaların anlaşılması ve
uygulamaların yürütüldüğü durumların rasyonelliğinin ve doğruluğunun artırılması amacıyla
gerçekleştirilen kendini yansıtıcı araştırma şeklidir (Beyhan, 2013: 65). İlk aşamada dericilik
mesleğine dair yapılan saha çalışmasında Konya’da dericilik işi ile uğraşan iki kişiye
ulaşılmıştır. Dericilik zanaatı yapan İhsan Diğili (29.01.2019 ) ve Sadrettin Eken (01.02.2019 )
ile yapılandırılmamış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler yazılı ve ses dosyaları ile
kayıt altına alınmış, analiz edilerek çalışmaya yansıtılmıştır. İkinci aşamada Konya
müzelerinde bulanan deri çanta örnekleri araştırılmıştır. Alınan izinler doğrultusunda Konya il
merkezinde bulunan Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüphanesinin arşivinden
seçilen 1 adet deri çanta, Etnografya Müzesinin arşivinden seçilen 2 adet deri çanta, Mevlana
Müzesinin teşhirinden seçilen 2 adet deri çanta incelenmiştir. Çanta örnekleri; model, teknik,
yapı, boyut ve süsleme açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümü olan uygulama
aşamasında ise; müzelerden incelenen çanta örnekleri esin kaynağı olarak kullanılarak güncel
çanta tasarımları oluşturulmuştur. Bu kapsamda ele alınan 5 adet tarihi çantanın her birinin
kültürel ögelerinden esinlenilerek günün moda trendlerine uygun 5 parçalık kapsül çanta
koleksiyonunu hazırlanmıştır. Koleksiyonun tasarım aşamasında öncelikle çantaların eskiz
çizimleri çalışılmıştır. Eskiz çizimleri bilgisayar ortamına aktarılarak Adobe Illustrator
programında detaylı çizimleri yapılmış, renk ve doku özellikleri verilmiş ve tasarımlara boyut
kazandırılmıştır. Çalışmada, soyut kültürel miraslarımızdan olan dericilik zanaatının değerinin
ifade edilmesinin yanı sıra, müzelerde korunan, gizli kalan geleneksel varlıkların tanıtılması,
yaygınlaştırılması bu amaçlarla tasarım önerileri sunulması ve kültürel sürdürülebilirliğe katkı
sağlanması hedeflenmektedir.
3. Bulgular
Konya müzelerinde bulunan deri çanta örneklerinin ve tasarım çalışmalarının yer aldığı
bu bölümde çantaların yapısal, teknik, tasarım ve süsleme özellikleri ile ilgili bilgiler
verilmektedir.
Örnek 1. Postacı Çantası

Fotoğraf 1. Deri Çanta Ön Görünüşü

Fotoğraf 2. Deri Çanta Arka Görünüşü

A.R. İzzet Koyunoğlu Şehir Müzesi koleksiyonunda 9074 / 2636 envanter numarası ile
arşivde yer alan postacı çantası 19. yüzyıla aittir. Haki yeşil renkte olan çanta 31 cm uzunluğa,
27 cm ene ve 7 cm körüğe sahiptir. Tek gözlü ve dikdörtgen formlu olan postacı çantasında ön,
arka, kapak ve körükler ayrı ayrı parçalar olarak çalışılmıştır. Malzeme olarak yeşil renge
boyanmış meşin deri, krem renkli kumaş astar ve sertleştirme amaçlı karton kullanılmıştır. Yan
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körüklerine açık yeşil başka bir deri aplike edilmiştir. Çantanın kenarları biye geçirilerek
makinede dikilmiştir. Kapağın üzerine aynı renkte yuvarlak deri sap işi tekniği ile aplike
edilmiştir. Aplike parça üzerine ise dival işi tekniği ile Osmanlıca “Allah’a hamd ile Hz.
Nebi’nin mekânı olan, Allah’ın kıyamete kadar nurlandırdığı Medine-i münevverenin faziletli,
kıymetli idarecilerine Sene 1289 H.” yazmaktadır. Çantanın kapak ve diğer kenarları biye ile
makinde dikilmiştir. Çantanın ön yüzeyine toka yerleştirilmiştir. Çantanın saplarının
geçirilmesi için yan körüklere deriden birit konulmuştur. Çantanın arkasında ise öndeki gibi
yuvarlak formda aplike bir parça varken sonradan sökülmüştür.
Tasarım 1
A.R. İzzet Koyunoğlu Şehir Müzesi koleksiyonunda 9074 / 2636 envanter numarası ile
arşivde yer alan postacı çantası esin kaynağı olarak kullanılmıştır. Fotoğraf 1 ve 2’de görünen
postacı çantasının teknik ve form özelliklerinden esinlenerek Clutch çanta tasarlanmıştır.

Clutch çanta 35 cm eninde 23 cm boyunda tasarlanmıştır. Çantada ön ve arka bölüm
bütün, kapak ise arka bölümden ek yapılarak çalışılmıştır. Yanlardaki 7 cm lik körük alt kısma
doğru oval inmektedir. Sert yapıdaki çantanın kapak kısmında esin kaynağı çantanın kapak
formu kullanılmıştır. Çantanın kapağına ve yanlarına esinlenilen tarihi çantada olduğu gibi deri
biyeler uygulanmıştır. Çantanın kapağı üzerine dival işi süsleme yerleştirilmiştir. Çantanın ana
zemininde yeşile boyanmış 2.2 mm vaketa deri ve biyelerinde ise yılan derisi kullanılmıştır.
Çantanın iç kısmı astarsız ve tek gözlüdür. Kapak kapanması çıtçıt ile sağlanmıştır.
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Örnek 2. Postacı Çantası

Fotoğraf 3. Deri Çanta Ön Görünüşü

Fotoğraf 4: Deri Çanta Arka Görünüşü

Konya Etnografya Müzesi koleksiyonunda 6050 envanter numarası ile arşivde yer alan
postacı çantası 20. yüzyıla aittir. Siyah renkte olan çanta 32 cm uzunluğa, 30 cm ene sahiptir.
Meşin deriden yapılmış olup oval formludur. Ön ve arka olarak iki parçadan çalışılmıştır. Tek
gözlü olan çanta tamamen elde makine dikişi ile birleştirilmiştir. Üzerinde herhangi bir süsleme
yer almamaktadır. Kapağı üç dilimli yaprak şeklinde tasarlanmıştır. Kapağın orta ucuna deriden
düğme yapılmıştır. Çantanın ön yüzeyinde kapanma için sırımdan birit oluşturulmuştur.
Çantanın ön ve arka kısmına derinin içine fitil konularak elde tutmak için sap yapılmıştır. Ön
bölümde bulunan sapın içinden, çanta kapağını oluşturan yaprağın orta dilimi geçmektedir.
Çantada astar ve körük bulunmamaktadır.
Tasarım 2
Konya Etnografya Müzesi koleksiyonunda 6050 envanter numarası ile arşivde yer alan
postacı çantası esin kaynağı olarak kullanılmıştır. Fotoğraf 3 ve 4’de görünen postacı çantasının
teknik ve form özelliklerinden esinlenerek el çantası tasarlanmıştır.

El çantası 42 cm eninde 30 cm boyunda tasarlanmıştır. Ön, arka ve tabanda 10 cm lik
körükten oluşmaktadır. Kapak kısmı esin kaynağı tarihi çantanın formunda olduğu gibi üç
dilimli yaprak şeklinde ve arka ile bütün çalışılmıştır. Çantanın tasarımında iki farklı deri
kullanılmıştır. Çantanın ana zemini kırmızı renk vaketa deriden, sapları ve tabanda körük
birleşim kısımları ise yılan derisindendir. Çantanın kapağı düğme şeklinde çıtçıt ile
kapanmaktadır. Sapları içine fitil geçirilmiş biyedendir.
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Örnek 3. Postacı Çantası

Fotoğraf 5. Deri Çanta Ön Görünüşü

Fotoğraf 6. Deri Çanta Arka Görünüşü

Konya Etnografya Müzesi koleksiyonunda 6059 envanter numarası ile arşivde yer alan
postacı çantası 20. yüzyıla aittir. Siyah renkte olan çanta 36 cm uzunluğa, 26 cm ene ve 7cm
körüğe sahiptir. Meşin deriden yapılmış olup dikdörtgen formludur. Astarsız ve iki gözlüdür
ancak ara bölme körükten dikilerek ortalanmamış, ön bölümün iç kısmına cep şeklinde
yerleştirilmiştir. İç göz kısmında meşin deri ve pamuklu kumaş kullanılmıştır. Kapak bölümü
kısa tutulmuştur. Kapağın açma kapaması kenardan tutturulan çıtçıt ile gerçekleşmektedir.
Çantada ön, arka bölüm kapak ile beraber, iç göz ve körükler ayrı ayrı parçalar olarak
çalışılmıştır. Çantanın sadece elde tutma yeri vardır ve oldukça yıpranmıştır.
Tasarım 3
Konya Etnografya Müzesi koleksiyonunda 6059 envanter numarası ile arşivde yer alan
postacı çantası esin kaynağı olarak kullanılmıştır. Fotoğraf 5 ve 6’da görünen postacı çantasının
teknik ve form özelliklerinden esinlenerek dizüstü bilgisayar çantası tasarlanmıştır.

Diz üstü bilgisayar çantası 45 cm eninde 35 cm boyunda tasarlanmıştır. Ön, arka, kapak
ve körük parçalarından oluşmaktadır. Kapak ve sap kısımlarında esin kaynağı tarihi çantanın
formu kullanılmıştır. Ayrıca diz üstü bilgisayar çantası olduğu için ana göz haricinde ön ve arka
kısımda fermuarlı bölmeler yapılmıştır. Çantaya deriden omuz askısı planlanmıştır. Bölmelerde
kullanılan fermuarlar saya dikişi ile birleştirilmiştir. Çantanın tasarımında iki farklı deri
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kullanılmıştır. Çantanın ana zemininde eskitilmiş siyaha boyanmış 2.2 mm vaketa deri,
saplarında ve yan kısımlarında ise kırmızıya boyanmış 1.2 mm vaketa deri kullanılmıştır.
Örnek 4. Postacı Çantası

Fotoğraf 7. Deri Çanta
Konya Mevlana Müzesi koleksiyonunda 859 envanter numarası ile teşhirde yer alan
postacı çantası Osmanlı dönemine aittir. Kırmızı renkte olan çanta 30 cm uzunluğa, 32 cm ene
ve 7 cm körüğe sahiptir. Çanta meşin deriden yapılmış olup dikdörtgen formludur. Çantanın
ön, arka ve kapak kısımları tek parça olarak çalışılarak yanlarına körük eklenmiştir. Çantanın,
ana gövdesinde kırmızı, körüklerinde ve kapak süslemesinde ise sarı meşin deri kullanılmıştır.
Kapak üzerindeki sarı deri, oval olarak kesilmiş ve üzerine dival işi tekniği ile Farsça yazı
işlenmiştir. Kapak kenarlarına ve körüklerin yanlarındaki kısımlarına sarı deri ile biye
çalışılmıştır. Çantanın ön kısımda kapağın altına dikdörtgen bant deri üzerine toka
yerleştirilmiştir. Kapakta ise tokanın geçeceği yer yoktur.
Tasarım 4
Konya Mevlana Müzesi koleksiyonunda 859 envanter numarası ile teşhirde yer alan
postacı çantası esin kaynağı olarak kullanılmıştır. Fotoğraf 7’de görünen postacı çantasının
teknik ve form özelliklerinden esinlenerek el çantası tasarlanmıştır.
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El çantası 38 cm eninde 28 cm boyunda tasarlanmıştır. Çantanın yanlarında ve tabanında
7 cm lik körük bulunmaktadır. Esin kaynağı çantanın kapak özelliği tasarım detayı olarak
kullanılmıştır. Tasarımda kapanma içten geçip döndürülerek kilitlenen metal aksesuar ile
sağlanmıştır. Çantanın tasarımında bordo renge boyanmış 2.2 mm vaketa deri kullanılmıştır.
Kapak kenarına sarıya boyanmış meşin deriden biye geçirilmiştir. Elde tutma amaçlı kısa
yapılan sap kısmı açık fermejüp yardımı ile çanta kapak alanına tutturulmuştur. Çantanın kapak
ve arka yüzeyinde özgün desenler kullanılarak yakma tekniği ile süsleme yapılmıştır.
Örnek 5. Postacı Çantası

Fotoğraf 8. Deri Çanta
Konya Mevlana Müzesi koleksiyonunda 933 envanter numarası ile teşhirde yer alan
postacı çantası Osmanlı dönemine aittir. Siyah renkte olan çanta 39 cm uzunluğa, 31 cm ene ve
7 cm körüğe sahiptir. Çanta meşin deriden yapılmış olup dikdörtgen formludur. Tek gözlü olan
çanta ön, arka, kapak ve körük parçalarından oluşmuştur. Kapak üzerine dival işi tekniği ile
Farsça yazı işlenmiştir. Çanta kapağının ucuna üstten aplike olarak üzerinde delikleri olan
dikdörtgen deri şerit dikilmiştir. Çantanın kapak altındaki yüzeyine ise toka yerleştirilmiştir.
Üstte tokanın geçeceği kemer mantığı oluşturularak çanta kapağında kapanma sağlanmıştır.
Çanta astarsızdır makine dikişi ile dikilmiştir.
Tasarım 5
Konya Mevlana Müzesi koleksiyonunda 933 envanter numarası ile teşhirde yer alan
postacı çantası esin kaynağı olarak kullanılmıştır. Fotoğraf 8’de görünen postacı çantasının
teknik ve form özelliklerinden esinlenerek omuz çantası tasarlanmıştır.
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Omuz çantası 42cm eninde ve 30 cm boyunda tasarlanmıştır. Sert formdaki çantada esin
kaynağı çantanın kapak kesimi ve kapanma özelliği tasarım detayı olarak kullanılmıştır.
Çantanın tasarımında siyah meşin deri kullanılmıştır. Tek gözden oluşturulan çantanın
yapısında karton ile sertleştirme yapılmıştır. Çantanın ön ortasında kemer şeklinde kapanma
sağlanmıştır. Omuzda kullanılmak üzere deriden uzun sap oluşturularak, yanlara kanca şeklinde
metal aparatlar ile monte edilmiştir.
4. Sonuç
Dericilik Orta Asya’daki göçebe yaşamda hayvancılık nedeniyle ortaya çıkmıştır.
Zamanla teknik süsleme ve kullanım alanları açısından gelişerek geniş bir kullanım alanı
bulmuştur. Dericilik sanatı Orta Asya’da doğmuş, Anadolu Selçuklular döneminde
teşkilatlanmış, Osmanlı döneminde ise zirveye ulaşmıştır. Günümüzde ise dericilik zanaatı hala
devam etmekle beraber bazı üretim zorlukları yaşamaktadır. Bu zorlukların en önemlilerinden
biri kentsel dönüşüm nedeniyle tabakhanelerin kapatılmasıdır. Tabakhanelerin azalması
geleneksel deri üretiminin düşmesine sebep olmakta bu da işlenmiş deri teminini zorlaştırmakta
ve fiyatlarının artmasına sebep olmaktadır. Bu da dericilik zanaatı ile uğraşan kişilerin
zorlanmasına sebep olmaktadır. Bu olumsuz koşullara rağmen geleneksel dericilik yine de
geleneksel ve modern sanatlar içeresinde gelişimini sürdürmektedir. Birçok sanatçı deriden
heykel, maske dekoratif ürünler, giyim eşyası gibi çeşitli eşyalar üretmektedir.
Dericilik sanatını belgeleyen en eski örnekler müzelerde bulunmaktadır. Bu nedenle
çalışma kapsamında Konya sınırları içeresinde bulunan üç farklı müzeden toplam 5 adet postacı
çantası incelenmiştir. Bu örnekler ele alınarak günün trendlerine uygun, işlevsel, geleneksel
özellikler barındıran aynı zamanda modern kadın çanta tasarımları yapılmıştır. Tasarımlarda
estetik değerler göz önüne alınmıştır. Çanta tasarımlarında esin kaynaklarının özelliklerine
dikkat edilmiştir.
Bu çalışmada; kültürel değerlerin günümüz beğenilerine uygun, yenilikçi yaklaşımlarla
tasarımlarda kullanılması amaçlanmıştır. Konya müzelerinde sergilenen veya arşivde olan deri
postacı çantaları malzeme, yapı/form ve süsleme özellikleri dikkate alınarak günlük kadın çanta
tasarımlarında kullanılmıştır. Araştırmada incelenen çanta örnekleri dönemleri kapsamında
değerlendirildiğinde; tasarım nitelikleri açısından oldukça işlevsel ve estetik değerlere sahip
oldukları görülmüştür. Çantaların mevcut tasarımlarının reprodüksiyonları yapıldığı takdirde
oldukça kullanışlı, tercih edilebilir ve satılabilir özellikler taşıdıkları düşünülmektedir. Aynı
zamanda çalışma kapsamında maddi kültür mirası ürünlerin esin kaynağı olarak
kullanılabileceği ve yeni tasarım önerileri ile sürdürülebilirliğinin sağlanabileceği sonucuna
ulaşılmıştır. Müzelerde kalan kültürel değerlerin güncel yaşama dâhil edilmesine örnek teşkil
etmesi açısından çalışma önem arz etmektedir.
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