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ÖN SÖZ

Dünya tarihinin en eski uluslarından birisi olan Türkler, farklı tarihlerde farklı coğrafi bölgelerde bazen bir kavim, bazen bir topluluk,
bazen bir devlet ve bazen de yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş
bir imparatorluk kurarak tarihin her döneminde varlık göstermişlerdir. Her köklü medeniyetin olduğu gibi Türklerin de geçmişten günümüze kendine özgü sanat üslubu ve anlayışı bulunmaktadır. Orta
Asya’dan Anadolu’ya kadar oldukça geniş bir coğrafyada çeşitli kültür ve uygarlıklarla etkileşim gerçekleşmiş ve her bölgenin yerel unsurları bu geleneği ve kültürü etkilemiştir. Bu etkileşimler şüphesiz
olumlu katkılar olarak kalmamış aynı zamanda Türk medeniyetini
geniş bir coğrafyada kucaklayıcı ana unsur haline getirmiştir.
1071 Malazgirt Savaşı neticesinde Anadolu’nun pek çok bölgesinin Türklerin hâkimiyeti altına girmesi sonucunda Anadolu’da Beylikler dönemi başlamış ve pek çok bölgede yeni kültür sentezleri
oluşmuştur. Bu bölgelerden birisi de Ahır Dağı’nın güney kısmı
eteklerinde kurulmuş olan Maraş şehridir. Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Sanatlarının dünü ve bugünü incelendiğinde görülecektir
ki, tarihte “Aslanlar Şehri” olarak ta bilinen Maraş, binlerce yıllık
geçmişi, bugün pek çoğu hala ayakta olan anıtsal kültür mirası, hala
yaşatılan el sanatları, özgün mutfağı, saklı kalmış turizmi ve edebi
değerleri ile zengin Anadolu kültür mozaiğinin en önemli parçalarından birisidir.
Tarihte başta Markasi olmak üzere Germanicia, Kayseria Germanicia ve Türk hâkimiyeti sonucunda Maraş ismini alan kent aynı zamanda kahramanlıklarıyla da meşhur bir yerleşim yeri olmuştur ki
bu kahramanlıkları sonucu 1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen Kahramanmaraş ismiyle bu ismi ölümsüzleştirmiştir.
Son yıllarda ülkemizin pek çok kentinin sanat ve kültür yönünü
içeren akademik çalışmalar ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir.
Bu çalışmalar içinde Kahramanmaraş üzerine de önemli araştırmalar
yürütülmekte ve Ulusal ve Uluslararası düzeyde farklı katılımcılar
tarafından desteklenerek bölgenin kültür zenginliğinin tanıtılmasın-

6 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

da önemli rol oynamaktadır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
olarak, bu tarz önemli kültür faaliyetlerinden birisi olan I. Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Kongresini desteklemekle
ve bu verileri kitap haline getirmek ile çok önemli bir kültür hizmetine ev sahipliyi yapmaktan onur duyduk. Gelecek nesillere önemli
bir kaynak olacağından hiç şüphem yoktur.
Hayrettin GÜNGÖR
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Uluslararası Mutfaklarda Kültürel Etkileşim: Kıbrıs Mutfağı
*

**

Fügen DURLU ÖZKAYA - Nurhayat İFLAZOĞLU
Giriş

Doğu Akdeniz’de bulunan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya’dan sonra Akdeniz’in
üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs tarihinde Bizanslılar, Mısırlılar, Müslüman Araplar, Frankler, Venedikliler, Osmanlılar ve İngilizler gibi pek çok ulus hüküm
sürmüştür (Ertürk, 2018). Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle bu devletlerin himayesine giren Kıbrıs, göçler, istilalar ve ticaretten kaynaklanan kültürel
ve dini etkilere maruz kalmıştır (Özmen, 2018: 21). Dolayısıyla Kıbrıs’a hâkim
olan her devlet kendinden bir iz bırakarak adanın kültürünü etkilemiştir. Orta
çağlardan bu yana keçiboynuzu (harnup) ticaretinin yapılması, Osmanlı döneminde şarap üretimin azalması, İngilizler döneminde hellim peynirinin ihraç
edilmesi bu etkileşimlere örnek olarak gösterilebilir. Adanın 1571 yılında gerçekleşen fethini müteakip Osmanlı Devleti, orada sadece klasik Osmanlı idari
düzeninin tesis edilmesi için gerekli olan adımlar atmamış aynı zamanda izlediği
iskân politikasının gereği Anadolu’dan çoğunluğu Müslüman olan bir nüfusu da
adaya yerleştirmiştir. Adaya iskân edilen Türk nüfus burada Osmanlı Devleti’nin diğer eyaletlerinde olduğu gibi Osmanlı toplum örneğini oluşturmuşlardır.
Osmanlı Devleti tarafından Kıbrıs’a Türk nüfusu yerleştirme politikası, 18. yüzyıla kadar belli aralıklarla devam etmiştir. İzlenen bu politika, Osmanlı döneminde Kıbrıs adası ile demografik bağlantıların canlı tutulduğunu göstermesi
bakımından önemlidir. Ada, fethedildikten sonra farklı idari statülere tabi olarak
308 yıl Osmanlı hâkimiyeti altında kalmıştır (Kuş, 2019: 283).
Kıbrıs’ın verimli topraklarında hububat, şeker kamışı, üzüm, zeytin, keçiboynuzu, portakal ve daha birçok meyvenin (nar, limon, ceviz, harnup, şeftali,
elma ve armut) yanı sıra sebze türleri de (ıspanak, enginar, kolakas, patlıcan)
yetişmiş olmakla birlikte her türlü hayvan eti ve süt ürünleri mevcut olmuştur.
Adanın en önemli ihraç ürünleri; yağ, tuz, kurutulmuş domuz eti, bisküvi, şarap,
kuru baklagiller, makarna, keçiboynuzu ve buğday ve şeker olmuştur. Özellikle,
şeker ve tuzun çoğu İstanbul’a sarayın, peksimet ise askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderilmiştir (Çevikel, 1994). Osmanlı hâkimiyetinde Kıbrıs
adasında ikliminin ve arazi şartlarının uygun olmasından dolayı özellikle zeytin,
*
**

Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, fugen.ozkaya@hbv.edu.tr
Arş. Gör. Mardin Artuklu Üniversitesi, niflazoglu@gmail.com
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üzüm, keçiboynuzu, dut, afyon, tatlı ve ekşi limon, portakal, turunç, elma, armut, hurma, zerdali, nar, incir, badem, ceviz ve meşe ağaçları (palamut) yetiştirilen ürünler arasında yer almış ve bu ürünler hem iç hem dış pazarda önemli
bir yere sahip olmuştur (Özkul, 2010). Wright’e göre, “Akdeniz'deki mutfak etkisi,
farklı tarihi çağlarda meydana gelen aktarımlarla karmaşıklaşan iki yönlü bir caddedir.
Örneğin, İspanya'nın 700 yıllık döneminde Müslüman Arap etkisinde kaldığı ve İspanya
mutfağını şekillendirdiği akılda tutulmalıdır. Bağdat'ta ve Şam'da erken İslam dönemi
hanedanları, Osmanlı Türklerinin Arap dünyasını fethetmeye başlamasından yüzlerce yıl
önce Türk mutfağını etkilemiş ve etkilenmiştir” (Hatay, 2006). Pirinç, sert buğday,
şeker kamışı, ekşi portakal, limon, palmiye, karpuz, ıspanak, enginar, patlıcan
gibi çeşitli sebze ve meyveler Araplar tarafından adaya getirilmiştir (Hatay,
2006). Ayrıca Kıbrıs mutfağında ve Kıbrıs misafir ağırlama kültüründe önemli
bir yere sahip olan macunların (reçellerin), helva, baklava, lokum, lokma, salep,
kahve, pilav ve kebap gibi yiyecek ve içeceklerinde Osmanlı hâkimiyeti döneminde adaya yerleştirilen Türkler aracılığıyla Kıbrıs'a yayıldığı bilinmektedir. Bu
bağlamlarda Kıbrıs mutfağının şekillenmesinde sadece ada iklimi ve toprağının
değil, geçmişte adayı himayesine alan veya istila eden birçok uygarlığında rol
oynadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı, Kıbrıs adasında
geçmişten günümüze tüketilen yiyecek ve içeceklerin, kültürel etkileşim çerçevesinde özelliklerini ortaya koymaktır. M.Ö. 7000 yılında başlayan tarihi süreç
içerisinde stratejik öneminden dolayı birçok ulusun istilasına uğrayan ve egemenliği altına giren Kıbrıs'sın çok kültürlü yapısının ada mutfağına nasıl yansıdığı merak uyandırmakta ve adanın mutfak kültürünü incelemeye değer kılmaktadır. Alan yazın incelendiğinde, Kıbrıs mutfağını bu bağlamda inceleyen çalışmalara rastlanmamış ve yapılan taramalarda konu ile ilgili kaynak eksikliği göze
çarpmıştır. Bu eksiklikten hareketle, çalışmanın ilgili alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede çalışmada, keşfedici araştırma modeli kullanılmıştır. Keşifsel araştırmada ele alınan ilk kriter ikincil kaynaklardan veri
toplamadır. Literatürde bulunan yazılı kaynaklar (kitap, makale, bildiri) ve internet temelindeki açık erişimli kaynaklarda yer alan konu ile ilişkili çalışmalar
araştırmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası
alanda yapılmış çalışmalar incelenerek, çalışmanın genel çerçevesi çizilmiş, teorik altyapı oluşturulmuş ve elde edilen bilgiler derlenerek yorumlanmıştır.
Literatür Taraması

Kıbrıs mutfağı yüzyıllar içerisinde oluşan bir mutfaktır. Şeftali kebabı, şiş
kebabı, küp kebabı, köfte, fırın kebabı, et ve tavuk döner, bamya, tavuk makarna,
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herse, yalancı dolma, et dolması, kabak çiçeği dolması, ıspanak, patlıcan ve patates musakkası, humus çorbası, kuru fasulye, pırasa, taze fasulye, muluhiye, mücandra, kolokas, ızgaralar, hamur işleri, balık çeşitleri, çorbalar ve özellikle onlarca çeşidi olan mezeleri (humus, cacık, tahin, beyin salatası, turşu çeşitleri,
patates salatası, samarella, yoğurt salatası, pastırma, bakla, dil salatası, kızarmış
hellim, çakızdez ve siyah zeytin, ahtapot, kalamar, gabbar (kapari) ve kereviz
turşusu, kereviz, cehennem topuzu (turp benzeri bir sebze), enginar, çiçek lahanası, kişniş) gibi birçok lezzet Kıbrıs mutfağının zengin menüsünü oluşturmuştur. Tatlılar, özellikle ekmek kadayıfı, samsı, lokma, fırın katmeri, şammali,
tel kadayıfı, şamişi, sucuk, bişi, paluze, golifa, simit helvası, erişteli sütlaç, sütlü
börek, kekler ve ev baklavalarıdır. Pirohu nor böreği, mantar böreği, tatar böreği,
çörek, kıymalı börek, kabak böreği, ıspanaklı börek, zeytinli hellimli bidda, tahinli pilavuna bazı hamur işlerinin isimleridir (www.kyrenia.edu.tr). Yukarıda
adı geçen yemek isimleri incelendiğinde, Kıbrıs mutfağında Bizans/Roma, Mısır,
Arap, Venedik, Yunan ve Osmanlı gibi birçok ulusun izleri görülmektedir. Ayrıca, adanın sahip olduğu verimli topraklar ve uygun iklim koşulları da (her türlü
meyve/sebzenin ve kendiliğinden yetişen yenilebilir bitkilerin varlığı) mutfağın
şekillenmesine etki eden faktörler arasındadır. Öte yandan, adadaki bazı et yemeklerinin hazırlanma biçiminin (şeftali kebabı; koyun veya keçinin terb denilen
iç zarının kıyma, soğan ve maydanoz ile karıştırılan dolma biçiminde sarılıp şiş
ve ızgara telinde pişirilen et. samarella; keçi etinin bol tuz ve kekik ile yaz aylarında çam yaprakları arasında kurutulması ile elde edilen bir meze) Kıbrıs mutfağına özgü olduğu söylenebilir (Mergümder, 2014). Fakat bölgesel bir perspektiften bakıldığında, tam anlamıyla özgün ve bağımsız bir Kıbrıs mutfağından
bahsetmek güçleşmektedir (Ünsal, 2019). Bu bilgiler ışığında adada birçok lezzetin var olduğu görülmekle birlikte özellikle bazı gıdaların (muluhiya, kolakas,
hellim peyniri, macunlar (reçel), keçiboynuzu vb.) ada halkı tarafından daha
fazla benimsenmiş ve sahiplenilmiş olduğu bilinmektedir.
Yöntem

Çalışmanın amacı; Kıbrıs adasında geçmişten günümüze tüketilen yiyecek
ve içeceklerin, kültürel etkileşim çerçevesinde özelliklerini ortaya koymaktır. Bu
çerçevede çalışmada, keşfedici araştırma modeli ve doküman analizi tekniği
kullanılmıştır. Keşifsel araştırmada ele alınan ilk ölçüt ikincil kaynaklardan veri
toplamadır. Yıldırım ve Şimşek’e (2013: 217) göre doküman incelemesinde
temel amaç; araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren
yazılı materyallerin analiz edilmesidir. Doküman incelemesi özellikle doğrudan
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görüşme ve gözlem yapmanın mümkün olmadığı durumlarda tek başına bir
araştırma yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda Mısır mutfak
kültürü geçmişten günümüze incelenmiş ve ilgili yazında birikmiş bilgiden yararlanma suretiyle doküman taraması yapılmıştır. Araştırma çerçevesinde, alan
yazında bulunan yazılı kaynaklar (kitap, tez, makale) ve internet temelindeki
açık erişimli kaynaklarda yer alan konu ile ilişkili çalışmalar araştırmanın veri
kaynağını oluşturmuştur.
Bulgular

Literatür taramasında yer alan lezzetlerin kültürler arası etkileşimleri incelendiğinde şu bulgular ortaya çıkmaktadır:
Mulukhiyah Beta-karoten, demir, kalsiyum, C, E vitamini ve folik asit bakımından zengin bir yemektir (Chen ve Saad, 1981) Kuzey Kıbrıs'ta molohiya
olarak bilinmektedir. Kıbrıslı Türkler arasında popülerdir. Kökeninin Eski Mısır
uygarlığına dayandığı bilinen bu yemek, gerek hazırlanışı gerek sunumu ile Kıbrıslıların bir milli yemeği olmuştur (North Cyprus, 2012). Günümüzde halen
yoğun olarak, Mısır, Suriye, İsrail, Lübnan, Kenya, Tunus ve Kıbrıs gibi ülkelerde tüketilmeye devam edilmektedir (Rochlin, 2018). Ortadoğu ve Levant bölgelerinde kişniş, sarımsak tavuk, sığır, kuzu, tavşan eti veya karides (Anderson,
2011) ile yapılan bu yemek Kıbrıs’ta; yağlı kuzu ya da tavuk etine domates, soğan, domates salçası, karabiber ve tuz eklenerek ile pişirilen molohiya, yanında
taze veya acı biber turşusuyla tüketilmektedir (www.kibrisabakis.com).
Kolokas Tarımı yapılan en eski ürünlerden biri olan ve Yılanyastığıgiller familyası içinde yer alan ve birçok ülkede taro olarak bilinen tropik Asya orijinli,
soğuğa duyarlı, suyu çok seven, kalp şeklinde iri yapraklı, 2.0 m kadar boylanan
yumrulu bir türdür. Günümüzde Türkçe'de kolokas/gölevez olarak bilinir. Roma İmparatorluğu zamanından beri ada mutfağının başköşesinde yer alan kolakas oldukça fazla rağbet gören ve çoğunlukla da patates yerine kullanılan egzotik bir sebzedir (Yılmaz ve ark. 2007). Farklı ülkelerde (Maldivler, Tayland, Çin,
Mısır, Lübnan, Portekiz, Yunanistan gibi) domates sosunda genellikle kereviz,
kişniş, sarımsak, kırmızı şarap ve soğan ile domuz, tavuk veya kuzu eti ile pişirilen kolokas (en.wikipedia.org) Kıbrıs’ta kıyma, maydanoz ve salça ile yapılmakta ve adaya özgü bir yemek olarak kabul edilmektedir.
Hellim peyniri, Kıbrıs ve diğer Doğu Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak üretilen yarı sert bir peynir çeşididir. Anavatanı Kıbrıs olarak bilinmesine rağmen,
hellim peynirinin kökensel kimliğinin; gerek tarihsel gerekse arkeolojik çalışmalar hellim ürününün Mısır, Arap ve Roma uygarlıklarına kadar uzandığı göster-

14 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

mektedir (Osam ve Kasapoğlu, 2010). Tüccarlar aracılığıyla Kıbrıs’a getirildiği
ve ilk üretiminin Orta Çağ Bizans döneminde gerçekleştiği bilinmektedir
(www.cheesewiki.com). Uzun yıllar boyunca adadaki yaygın üretimi ve tüketimi
nedeniyle, Hellim peyniri buradaki halk tarafından sahiplenilmiştir. 2008 yılında
ise hellim coğrafi işaret (menşe) ile tescillenmiştir (TPE, 2019). Kıbrıs mutfağında birçok yemeğin ana malzemesi olan bu peynir günümüzde birçok ülkeye
(İngiltere, Amerika vb.) ihraç edilmektedir.
Macunlar (reçeller); Sultan Süleyman’ın, oğulları Beyazıt ve Cihangir’in sünnet töreni ve kızı Mihrimah Sultan’ın düğününde yapılan tatlılar arasında 22
çeşit reçelin olduğu dahası o dönemlerde saray mutfağında 60 çeşit reçel yapıldığı bilinmektedir. Dolayısıyla reçelin zamanla saraydan çıkıp konaklara, daha
sonra da Anadolu ve diğer bölgelerde yayılarak yapılmaya devam edildiği söylenebilir. Bu duruma en iyi örnek Kıbrıs’tır. Kıbrıs Mutfağı için önemli bir yere
sahip olan macunlar (reçeller); ceviz, karpuz, bergamut, incir, kabak, ayva, hurma, alıç, patlıcan ve turunç macunu gibi birçok meyve ve sebzeden yapılmaktadır. Osmanlı döneminde de reçellerin hem saray mutfağı hem de halk mutfağında benzer öneme sahip olması nedeniyle (Star Gazetesi, 2017) reçel kültürünün
adaya Osmanlı devleti tarafından yerleştirilen Türkler aracılığıyla yayıldığı tahmin edilmektedir. Kıbrıs mutfağında ve Kıbrıs misafir ağırlama kültüründe macunların (reçellerin) önemli bir yeri olmuştur ve bu önem günümüzde de devam
etmektedir. Benzer şekilde Osmanlı saray mutfağında da reçeller, misafir ağırlama kültürünün (protokol yemekleri, şölenler vb.) bir parçası olmuştur.
Helva, baklava, lokum, lokma, salep, kahve, şerbet, pilav, çorba, aşure, keşkül, muhallebi, kebap ve köfte gibi birçok yiyeceğinde Osmanlı döneminde adaya yerleşen Türkler aracılığıyla geldiği tahmin edilmektedir.
Üzüm, ilk defa Karadeniz kıyılarında 8000 yıl önce yetiştirilmiş, oradan da
yavaş yavaş Güneye, Güneydoğu’ya, Mezopotamya’ya, Suriye ve Mısır’a doğru
yayılmış; Akdeniz’i aşarak Kıbrıs’a gelmiştir (Özçil, 2017). Kıbrıs’ın güneybatı
ucundaki Baf kenti, Roma, Bizans, Venedik ve Osmanlı kalıntılarıyla açık müzesini andırmakta ve bu nedenlerle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Baf’ta yapılan kazılarda ele geçen İ.Ö 3. yüzyıla ait paraların üzerlerinde
asma figürü olduğu görülmektedir. Ayrıca kazılarda ortaya çıkan bulgular, üzüm
ve şarabın kırk asırdan beri Kıbrıs’ta var olduğunu da göstermektedir. Geleneksel bir özelliği de taşımakta olan Kıbrıs şaraplarının tarihi geçmişi dört bin yıl
geriye kadar uzanmaktadır (Altan, 2017). Özellikle Kumandaria bölgesinde
yetişen üzümlerden elde edilen ve aynı ismi taşıyan şarap, diğerleri içerisinde en
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ünlüsüdür. Öyle ki, 1362 yılında Kıbrıs Kralı I. Petro için Londra’da verilen ve
beş krallar ziyafeti olarak bilinen yemekte Kumandaria şarabı içilmesi, Kumandaria’nın Avrupa’da en çok aranan ve değer verilen şaraplar içerisinde olduğunu
göstermektedir. 13. Haçlı Seferleri öncesinde de bir üne sahip olan Kıbrıs şarabı,
Haçlı Seferleri sırasında ve sonrasında Sudheimli Ludolf gibi hacıların Avrupa’ya
dönüşte anlattıkları ile ününe ün katmıştır (Sadrazam ve Öznur, 2013). İlk kez
güneşte kurutulmuş üzümlerden hazırlanan tatlı Kıbrıs şarabıyla ilgili olarak,
antik Yunan yazar Hesiod'un şiirinde M.Ö. 800 yılında bahsedilmektedir. Çok
tatlı bir tada sahip koyu aromalı şarabın üretim yöntemi Hesiod'un 2.600 yıl
önce bahsettiği (olgunlaşmış yumuşak yerli üzümler; Xynisteri (beyaz) ve Mavro (siyah) çeşitleri birkaç gün boyunca güneşte kısmen kurumaya alınır ve toplanır. Orada, doğal olarak dehidrate olurlar, daha sonra geleneksel yöntemlerle
preslenip, elde edilen üzüm suyu fermantasyonun devam etmesi için büyük
kaplara taşınır. Fermantasyon tamamlandığında karanlık mahzenlerde bekletilir
(www.cypruswinemuseum.com). “Kumandaria” üretimi Osmanlı idaresinin
döneminde (şarap imalatçılarına uygulanan yüksek vergiler nedeniyle) büyük
ölçüde azalmıştır (tur.worldtourismgroup.com). Bugün Güney Kıbrıs’ın şarap
bölgesi Limasol'un sadece dört köyünün (Agios Constantinos, Yerasa, Zoopigi
ve Kalo Chorio) şarap imalathanelerinde üretilmektedir. Olağanüstü bir lezzete
sahip olan Kumandaria şarabı bugün dünyaca ünlü tescilli ve sertifikalı bir şarap
olarak dünyada yerini almış ve Kıbrıs'ın tarihi, ruhu, iş kartı ve ulusal hazinesi
olarak görülmektedir.
Kıbrıs Harnup Pekmezi; Antik Çağ döneminde ilk olarak Yunanlıların, Yunanistan ve İtalya’ya, ardından Arapların Kuzey Afrika kıyıları, Portekiz ve İspanya‘ya, İspanyolların Amerika, Meksika, Şili ve Arjantin’e, İngilizlerin ise Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkelere yaydığı Keçiboynuzu (Harnup) Baklagiller
familyasına ait olan ekolojik (kök yapısı sayesinde yetiştiği alanlarda erozyon
gibi afetleri önlemektedir) ve ekonomik (gıda, sağlık, tekstil vb.) değere sahip
bir türdür (Battle ve Tous, 1997). Dünyada keçiboynuzu çoğunlukla Akdeniz
ikliminin görüldüğü İspanya, İtalya, Fas, Portekiz, ABD (Kaliforniya), Yunanistan, Suriye, Kıbrıs ve Türkiye gibi ülkelerde yetişmektedir (Pazır ve Alper, 2016).
Yaklaşık 5 bin yıldır tüketilmekte olan keçiboynuzunun; Arapçası “harnup”
İngilizcesi “carob” ise de, genelde “St. Johns Bread” olarak bilinir, Almancası ise
“Johannisbrot” dur. Her iki lisanda da “Yahya Peygamberin Ekmeği” (Yahya
peygamber çölde ekmek yerine tükettiği için) anlamına gelmektedir (Coit,
1951). Keçiboynuzunun meyvesi, geleneksel olarak yüzyıllardır pekmez yapı-
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mında değerlendirilmektedir. Buna ilave olarak, meyvesi öğütülerek kahve, kakao ve un elde edilmektedir (Gübbük ve ark. 2016). Birkaç yüzyıl öncesine kadar şeker yerine veya yapılan tatlılarda ağırlıklı olarak keçiboynuzunun kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzdeki beyaz şeker üretiminin başlaması ile bu kültür
yapısı son derece azalmıştır. Fakat Harnup ve özü olan pekmezin Kıbrıslılar için
yeri bir başkadır. Kıbrıslılar, harnup pekmezini çeşitli rahatsızlıklarda şurup
niyetine günde bir kaşık olmak suretiyle tüketmekle birlikte, kahvaltılarda sade
ya da tahin, su, yoğurt veya süt ile karıştırılarak tüketmektedir. Halk tarafından
oldukça sevilen geleneksel bir atıştırmalık olan “pastelli” de pekmezden üretilmektedir. Kıbrıs meyhane kültüründe, yemek sonrası tatlı olarak sunulan “kırbaç” tatlısı; nor (sütün ara bir ürünü), harnup pekmezi ve çeşitli kuru/yaş meyvelerden yapılmaktadır (Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2016). Ayrıca mutfakta sıklıkla kullanılan harnup pekmezi birçok yerel yemek reçetelerinde de yerini almaktadır. Özellikle pekmezden yapılan kekler Kıbrıs halkı arasında oldukça
yaygındır. Dahası harnubun öğütülmesi ile elde edilen harnup tozu ve un karıştırılarak ekmek, pasta ve tatlı çeşitlerinde kullanılmaktadır. Bunlara ilaveten
pekmez içinde kaynatılarak “Gullurikya” (Kıbrıs mutfağına özgü, bir tatlı türüdür. Un, su ve az miktarda tuz eklenerek yapılır. Olmazsa olmazı içinde bulunan
keçiboynuzu pekmezidir), çerçellugya ve zülbiye gibi geleneksel tatlılar da yapılmaktadır (North Cyprus, 2013; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2016; Ağbal, 2017).
Kıbrıslılar bölgede harnuptan üretilen pekmezin korunması için “Kıbrıs Harnup
Pekmezi’ni” mahreç adı olarak tescil ettirmiştir (Kıbrıs Türk Sanayi Odası,
2016). Kıbrıs Harbup Pekmezi için 2008 ve 2009 yıllarından itibaren her yıl
Mayıs ve Eylül aylarında ulusal ve uluslararası pekmez festivalleri düzenlenmektedir. Harnup ürünlerinin tanıtımının ve sunumlarının yapıldığı festivalde pekmezi, şurubu, pastellisi ve ekmeği gibi birçok ürün sergilenmektedir (Kıbrıs
Türk Ticaret Odası, 2016). Bugün halen üretimi devam etmekte, tüketilmekte
ve ihraç edilmektedir.
Sonuç

Kıbrıs mutfağının zaman içinde nasıl bir etkileşim ve değişime uğradığını
ortaya koyma amacını taşıyan bu çalışma çerçevesinde, alan yazında bulunan
yazılı kaynaklar ve internet temelindeki açık erişimli kaynaklarda yer alan konu
ile ilişkili çalışmalar kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Ortaya çıkan bulgulardan elde edilen sonuçlara göre; M.Ö. yaklaşık 7000 yılında başlayan tarihi süreç
içerisinde birçok ulusun egemenliği altına giren Kıbrıs'ta sürekli değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler doğal olarak Kıbrıs'ta bir ada mutfağının da doğmasına
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neden olmuştur. Kıbrıs'ın coğrafi yapısı da ada mutfağının biçimlenmesini sağlayan etkenlerden biridir. Kıbrıs mutfağında Bizans, Mısır, Arap, Venedik, Rum
ve Osmanlı gibi birçok ulusun izleri görülmektedir. Etkileşimler sonucu ise
Kıbrıs'ta Anadolu, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin mutfakları arasında benzerlikler de görülebilmektedir. Tüm bu etkenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan
Kıbrıs mutfağının tanımı Fransız şair-yazar Theophile Gauter'in Dolmabahçe
Sarayı için “Ne Grek'tir ne Latin, ne Gotik'tir ne Rönesans, ne Arapt'ır ne de Türk” tanımlaması ile uyum sağlamaktadır. Çünkü geleneksel ve otantik olan Kıbrıs
mutfağı asırlar ve çağlar boyunca adada hüküm sürmüş, gelmiş geçmiş birçok
uygarlıkların bıraktıklarının bir sonucu olarak kesin bir çizgiye oturtulamaz ve
Gauiter'in tanımlamasına benzer bir durum oluşturmuştur.
Tarihsel akış içinde ada, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1571-1879 yılları arasında yönetilmiştir. Bunun çok öncesinde ise adanın Eski Mısır başta olmak üzere birçok uygarlığın himayesine girdiği bilinmektedir. Yüzyıllar boyunca
çok kültürlü yaşamın hâkim olduğu adada bugün, Anadolu ve Akdeniz mutfak
kültürünün yaygın olduğu görülse de, diğer mutfakların etkileri de hissedilmektedir. Bu görüşü desteklemek için “Humus”, “Humus Çorbası” ‘Kolokas’ ve
“Muluhiya/Molohiya” gibi yemeklerinin dikkate alınması yeterli sayılabilir
(Osam ve Kasapoğlu, 2010:173). Örneğin, Muluhiya gerek hazırlanışı gerek
sunumu ile Kıbrıslıların bir milli yemeği olmuştur. Benzer şekilde herse, mücandra ve kolakas gibi yemeklerinde halen varlığını devam ettirdiği görülmektedir. Başka bir örnek ise Palude/Paluze bugün pelte adıyla bildiğimiz kökeni 13.
yüzyıl Arap mutfağına dayanan nişastalı bir tatlıdır. Sonraları Osmanlı mutfağında da yer alan bu tatlı, bugün Kıbrıs mutfağında da varlığını sürdürmektedir.
Hellim peynirinin kökeni Antik Mısır ve Arap medeniyetlerine dayandırılmış
olsa da bu peynirin üretim ve tüketim şeklinin Kıbrıs’ta yeniden şekillendiği
görülmektedir. Ayrıca adada yüzyıllar önce başlayan şarap üretimi belli dönemlerde (Osmanlı dönemi) duraksamış olmasına rağmen günümüzde halen önemini korumaktadır. Bugün Kıbrıs mutfağında ve Kıbrıs misafir ağırlama kültüründe önemli bir yere sahip olan macunların (reçellerin) Osmanlı hâkimiyeti
döneminde adaya yerleştirilen Türkler aracılığıyla yayıldığı tahmin edilmektedir.
Helva, baklava, lokum, lokma, sahlep, kahve, pilav ve kebap gibi yiyecek ve içeceklerinde Osmanlı egemenliği zamanında Kıbrıs'a getirildiği bilinmektedir (Hatay, 2006).
Kıbrıs’a hangi yolla olduğu geldiği halen net olmayan harnup, yüzyıllardır
Kıbrıs halkının hem beslenme hem de gelir kaynağı olmuştur. Kıbrıs’ta kültürel

18 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

etkileşim, yaşanılan coğrafya dâhil olmak üzere ticaret, dini inançlar, gelenek ve
görenekler gibi birçok etken ile gerçekleşmiştir. Bu etkileşim her toplumda olduğu gibi adanın mutfağın da kendine özgü kılmıştır. Kıbrıs mutfağının tarih
boyunca değişik kültürlerden etkilendiği göz önünde bulundurulduğunda tamamen Kıbrıs'a ait iki yemeğin (şeftali kebabı ve samarella) olduğu bunun dışında kalan diğer yiyecek ve içeceklerin halkın kendi damak zevklerine göre
uyarlandığı ve bu yiyecekleri sahiplendikleri bulgulanmıştır. Kısacası, helva,
baklava, lokum, reçel, lokma, pilav, kebap, kahve, sahlep, çorba, aşure, keşkül,
muhallebi gibi yiyecek ve içecekler Osmanlı Mutfağından Türkler aracılığıyla;
paluze, herse, mücandra, muluhiye, hellim peyniri, humus, humus çorbası gibi
yiyecekler Mısır/ Arap/Roma Mutfağı aracılığıyla; şarap, zeytinyağı, kolakas gibi
yiyecek ve içecekler Antik Yunan/Roma Mutfağı aracılığıyla Kıbrıs’a yayılmıştır.
Günümüzde ise başta harnup, hellim peyniri, zeytinyağı, pastelli olmak üzere
birçok ürün Kıbrıs’tan batı ülkelerine ihraç edilmekte ve bu yolla kültürel etkileşim devam etmektedir. Sonuç olarak; ada geçmişte olduğu gibi halen lezzetli
şaraplara ev sahipliği yapmaktadır. Birçok uygarlığın etkileşimiyle bugün Kıbrıs
mutfağında bulunan çorbalar, mezeler, yemekler, salatalar, tatlılar füzyon mutfağa en güzel örneklerden biridir. Kıbrıs mutfağının şekillenmesinde sadece ada
iklimi ve toprağı değil, geçmişte adayı himayesine alan veya istila eden birçok
uygarlık hem adanın mutfak kültürünü etkilemiş hem de mutfak kültüründen
etkilenmiştir. Kısaca adaya gelen her ulus ardında bir şeyler bırakmış ve ayrılırken de yanında bir şeyler götürmüştür.
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Hasan Kıran’ın Ağaç Baskılarına Metaforik Bir Bakış
*

Özgül YİĞİT
Giriş

1966 yılında Doğanşehir’de (Malatya) doğan Hasan Kıran’ın meslek seçimindeki kararını etkileyen faktör daha ilkokul sıralarında başlamış. 1989 yılında
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümünde lisans hayatına başlayan Kıran, lisans 3. sınıfta ders olarak aldığı baskı resmi meslek hayatına taşımıştır.
Ağacın dokusal ve doğal etkileriyle kendisine en iyi anlatım şekli olarak ağaç
baskıyı seçen Kıran, mezun olduktan sonra 1995 yılında Uluslararası Salzburg
Yaz Akademisine katılmıştır. 1996-97 yılları arasında Almanya’ya giderek iki yıl
burada sanatsal çalışmalarına devam eden Kıran, Türkiye’ye döndükten sonra
1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü resim bölümünde
yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve 2000 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Resim Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayata atılmıştır.
2003’te Tokyo Devlet Sanat Üniversitesi’nde “research asistant” olarak görev
alan Kıran, 2005 yılında kazandığı burs ile aynı üniversitede doktora eğitimine
başlayarak 2008 yılında buradan mezun olmuştur. 2013 yılından beri Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim üyesi olarak
çalışmaktadır.
İlk baskılarında hikayesi olan masalımsı konularla anlatımcı bir dil seçen
Hasan Kıran, zamanla Eksprestyonistleri kendisine idol olarak seçmiş Van Gogh
ve Edvard Munch’tan etkilenerek ekspresif çalışmalar yapmıştır. İlerleyen süreçte “Göçebeler” adlı baskı serisiyle çalışmalarına devam eden Kıran, buradan
şamanizm olgusunu kendine konu olarak ele almıştır. Sanatçının genel olarak
yapıtlarına bakıldığında Anadolu’nun eski yaşamını, masallarını ve şamanist
söylenceler içerisinden özellikle şaman figürünü ele aldığı görülmektedir.
Günümüz Sanat Ortamında Şamanizm Olgusu ve Hasan Kıran

Şamanizm hem dinsel hem de simgesel açıdan toplumsal, siyasal ve estetik
bir olgudur. Bu açıdan bakıldığında şaman, eldeki kaynaklardan yararlanan bir
yönetici, hastalıkları tedavi eden bir uzman, zeki bir psikolog, yetkin bir sanatçı
işlevi üstlenir. Tanrılarının sözcüsü olan şamanlar, ayin ve törenleri yapan, ruh*

Öğretim Görevlisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, ozgulyigit@kmu.edu.tr
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larla insanlar arasında aynı zamanda tanrılar ruhlar- insanlar arasında aracılık
yapma kudretine sahip kişidirler (Tunç, 2007:6).
Şamanizm’de var olan mitleri; mistik, eğitici, iyileştirici ve yapıcı olduğu
inancıyla eserlerinde sıklıkla şaman imgesine değinen Kıran, şamanist inanç
sisteminde kutsal sayılan ağacı da doğal dokusu ve baskıdan sonraki orijinal
görüntüsünün çalışmalarındaki temayı güçlendirdiği düşüncesiyle kullandığı
teknikle bütünleştirmektedir.
Bu inanç sisteminin ülkemiz sanat ortamına yansımaları, inanç kaynaklı ya
da plastik birer ifade aracı olarak sanatçıların resimlerinde görülmektedir. ‘Türk
sanatçısı 1950’lerde dünyada yaşanan soyut anlayışa koşut eserler üretmeye
başlamıştır. Çünkü Batı’da yaşanan soyut sanatı yakından inceleyen Türk sanatçısı, kendisinin yıllardır dışladığı ve Hunlardan beri süregelen kendi öz sanatına
ait geleneksel motiflerin soyut sanatın manifestosunu yazar nitelikte olduğunu
anlamıştır’ (Dalkıran, 2010:101). Bu soyut anlayışta toplumumuz sanatçılarına
kaynaklık eden ve sanatını besleyen kendi öz kültürüdür. Sanat yapıtlarına işlenen geleneksel motiflerin yanı sıra yine Türk kültürü içerisinde de var olan şamanist inancın yansımaları da soyut sanata hizmet etmektedir.
Geleneksel Türk kültürü değerlerine yönelen sanatçılar arasından Hasan
Pekmezci’nin yapıtlarına bakıldığında; kompozisyonlarını oluşturan dağ, güneş,
bulut ve hayat ağacının yerini tutan merdiven formlarının şamanizm’den kaynaklanan imgeler olduğu söylenebilmektedir. Yine Türk kültürünün günümüz
yaşamına yansıyan değerlerini eserlerinde betimleyen sanatçılardan biri olarak
karşımıza çıkan Şükran Pekmezci, adak ağaçları, düğün, hıdırellez ve şenlikler
gibi temaların yaşadığı coğrafyanın izlerinden de kaynaklı olduğunu belirterek
şamanist imgeli yapıtlar oluşturmuştur. Resimlerinde şamanist inanca dair
sembollerin yoğunluğu ile dikkat çeken diğer bir sanatçı ise Ahmet Yeşil’dir.
Kurguladığı kompozisyonlarında, ipler, ağaçlar ve o ağaçların dallarına astığı
bezler, mandallar ya da dallara kondurduğu kuşlar, gemi direklerine astığı çaputlar ve benzeri birçok sembol ile şamanist inancını işaret etmektedir. Çağdaş
Türk resminde önemli yere sahip bu sanatçılarımızın yapıtlarında şamanist
inancın göstergelerini gerek biçim gerekse içerik yönünden plastik bir ifade aracı
olarak kullandıklarını görmekteyiz.
Hüsamettin Koçan ve Hasan Kıran’da görülen şamana dair izler ise her iki
sanatçı da çocukluğunu geçirdiği, yaşadığı coğrafyadan kaynaklanan inançsal
yansımalar olduğunu belirtmektedirler. Her iki sanatçıda çocukluk döneminde
yaşamış oldukları çobanlık evresini farklı şekilde resimlerinde betimlemektedir-
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ler. Koçan’ın şamanizme dayalı çalışmalarında kullandığı ay ve sapan imlerinin
sürekliliği şaman ritüeli ile arasındaki bağı belirginleştirmektedir. Aynı şekilde
ritüel esnasındaki dansın ritmik hareketini izleyiciyle buluşturan Kıran da bunu
çobanlıkta sürüyü takip etmek amaçlı hayvanın boynuna takılan çanların sesiyle
ilişkilendirmektedir. Çıkış noktası çobanlık olsa da Kıran daha sonra bu etkinin
şamanın kötü ruhları kovduğuna inanılan çan ve zil seslerine bağlamakta ve
etkisini baskılarında dolaşan çan şemasıyla kuvvetlendirmektedir.
Günümüz resim sanatında şamanizmi işaret eden diğer bir unsurda gök tanrıya sunulan davranış ve saygının göstergesi olan ağaçlardır. Ağaçları çalışmalarında görsel bir eleman olarak kullanan isim Gencay Kasapçı, ağaç imgesinin
şamanist inançtan kaynaklanmadığını belirtmektedir ancak ağaç formunun şamanizm ile arasında sıkı bir bağ olduğu öne sürülmektedir (Dalkıran, 2010:141).
Şamanizm’de kutsal sayılan ve altında ayinlerin gerçekleştirildiği ağaç Kıran’ın
çalışmalarında kompozisyonlara görsel olarak dahil edilmez. Sanatçı resimlerinde şamanizmi çok dolaylı yoldan izleyiciye sunar. Sanatçı alışılagelmiş resim
düzleminin dışında büyük boyutlu ağaç blokları kullanarak yaptığı baskılarında
ağacın dokusunu hissettirerek şamanın ruhunu yaşatmak istediğini belirtmektedir. Kasapçı’da görünür halde betimlenen şamanist etki, Kıran’da dolaylı yoldan hissettirilmektedir.
Kıran’ın Baskı Resimlerinde Görülen Metaforlar

Sanatçının özellikle son dönem baskı resimlerinde şamanı ve şamanizmi
işaret eden somut ve soyut geometrik formların yoğunluğu dikkat çekmektedir.
Anlatı dili geometrik formların metaforlarına dönüşmektedir.

Resim 1.: Kıran, “Ayin Töreni I”, 131x91cm, 2004
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Resim 2.: Kıran, “Şamanik Senfoni III”,150x110 cm 2016

Örneğin; resim 1’de tören alanında ağır hırkasının içinde hareket eden şaman figürü, izleyen tarafından direk algılanmaktadır. Resim 2’de görülen şamanların ayin törenlerinde kullandıkları davulun geometrik biçimlerinden yararlanılarak oluşturulmuş olan siyah daire formları içerisinde ise bir şamanın ayin
törenlerinde giydiği kürk ya da keçe kıyafetin kütlesel duruşu ile şamanın büründüğü ruh hali dolaylı şekilde hissedilmektedir. ‘…şaman elbisesinin en belirgin özelliği, çok parçalı olmasıdır. Bu materyaller genellikle metal, organik
malzemeler ve değişik kumaş parçaları olabilmektedir. Metal unsurların bir
bölümü zil veya çıngırak gibi hareket halinde ses çıkaran malzemeler olmakta…’
(Tanpolat, 2015: 37). Şaman elbisesine dair bahsi geçen özellikler aynı resimde
kütlesel duruşun hemen üst kısmında yani kafasının üzerinde durduğunu anladığımız dikey ve yatay yönlere bakan unsurlarda asılı çanlar olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Resim 3.: Hasan Kıran, “Gösteri II”, 91x72cm, 2007
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Resim 4.: Hasan Kıran, “Çanlar Serisi”, 95x84cm, 2018

“Şaman davulu gökyüzüne yükselme, yeraltına inme törenlerinin; tanrıya,
ruhlara kurban sunma, evi kötü ruhlardan temizleme ya da ölünün ruhunu ölüler dünyasına götürme törenlerinin vazgeçilmez aracıdır. Şamanlar bu törenler
sırasında davulu aracılığıyla ruhlarla ilişkiye girer, onları yakalar ya da toplar,
gerektiğinde kötü ruhları korkutur” (Korkmaz, 2016:184). “Davul ruhlarla iletişimin vazgeçilmez enstrümanıdır ve şaman yolculuğu ancak davulla yapılır. Davul, evrenin simgesidir ve davulun bir yüzü sıra dışı alemi temsil eder” (Arıt,
2016: 20). Bahsi geçen davul unsuru Kıran’ın ilk dönem çalışmalarından resim
3’te şaman figürü ile birlikte izleyiciye sunulurken yakın tarihli baskı çalışmalarında resim 4’te davulun dairesel formundan yararlanarak kütlesel şekilde şamana işaret eden birer araca dönüşmüştür. Dairesel formun etrafında dolaşan
çan ve diğer parçalı unsurlar dans ritüelinde kullanılan eşyalarla harekete ve
müziğin ritmine vurgu yapmaktadır.

Resim 5.: Kıran, “Şaman’ın Çanları II”, 90x74cm, 2018
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“Tören sırasında şaman dans etmeye başladığı zaman arkadaki birçok metal
parçanın güçlü bir ses çıkardığı bilinmektedir. Çıngıraklar, yuvarlak şekildeki
çanlar, bakır aynaların sesi basit bir gürültü değildir, ruhlarla ilişki kurma görevini yerine getirirler” (Korkmaz, 2016:174). Yaşadığı coğrafyada kötü ruhları
kovan ve iyileştirici yönüyle şifa dağıtan şaman, görevlerini yerine getirirken
toplumdaki isminden uzaklaşarak evrensel kimliğe bürünmekte ve o toplumun
sembolü haline gelmektedir. Bir şamanın sembol olmasına kaynaklık eden yardımcı öğeler ise onun tarafından kullanılan araç ve gereçlerdir. Bunlara örnek
olarak, bir şamanın kıyafeti, aksesuarları, asası ve enstrümanları verilebilmektedir. Sadece şaman tarafından ayin törenlerinde kullanılan bu nesneler işlevleri
dışında şamanı işaret eden bedenselleşmiş simgeler olabilmektedir (Tanpolat,
2015: 36). Bu ifadeler Kıran’ın beşinci resminde sadece şamanlar tarafından
kullanıldığı bilinen parçalı kıyafet ve üzerinde asılı duran çanlar, metal olgularla
şamanı işaret eden geometrik formlarda karşılığını bulmaktadır. Somut şekilde
gösterilen çanlar resim içerisinde yer yer dolaşarak ritmik bir izlenim yaratmaktadır. Ziller ve çanlar şamanların metalik sesiyle kötü ruhları kovmak için kullandıkları silahlarıdır. Bu amaçtan yola çıkan Kıran, ayin törenlerinde şamanlar
için vazgeçilmez olan müziği ses üretimini sağlayan çanlar, dans ritüelini ise
hareketle betimlemek istemiştir. İzleyicinin gözünü resim içerisindeki çanlar
üzerinden dolaştıran sanatçı yakaladığı ritimde hareketi yine çanlar aracılığıyla
sunmaktadır.
Sonuç

Ağaç baskı sanatı ile öğrencilik döneminde tanışan ve bu sanatı yurt dışında
geliştiren Kıran’ın imgesel dünyasının betimlenmesi olarak karşımıza çıkan
eserlerine konu, teknik ve kompozisyon açısından bakıldığında geçmişten günümüze bir bütünlük içinde devamlılığını sürdürdüğü görülmektedir.
Hasan Kıran’ın öğrencilik yıllarından günümüze kadar ki tüm sanat yapıtları
incelendiğinde, eserlerindeki tematik görünüm yerel konulardan oluşmaktadır.
Yaşadığı coğrafyadaki kültür birikiminden etkilenerek geleneksel olanı evrensel
olana dönüştürme çabası içinde olduğu görülen sanatçının özellikle şamanizm
olgusu üzerinden hareket etmektedir.
Kıran, baskılarında işlediği konu bazında değişikliğe gitmeden zaman içinde
kompozisyonlarında kullandığı elemanlarla tekilden çoğula bir grafik izlemektedir. Resim 1’de somut şekilde görülen şaman figürü resim 2’de kütlesel olarak
algılanmaktayken diğer resimlerinde yerini şamanın parçalı kıyafeti üzerinde
asılı duran çanlar ve metal olgular üzerinden geometrik formlar aracılığı ile izle-
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yicilere sunmaktadır. Resimde tek başına konuya hakim olan figür ilerleyen
süreçte yerini daha karmaşık ve parçalı düzenlemelerle izleyicinin yorumuna
açık metaforlara dönüşmektedir. İzleyicinin yorumuna açık sunulan metaforlardan özellikle çan imleri, uluslararası düzeyde taşıdığı anlamlar bakımından incelendiğinde sanatçının vermek istediği ile farklılıklar taşısa da görsel imler olarak
evrensel dile ulaşmaktadır.
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Halk Giysilerinin Kimlik Belirleyici Bir Özelliği:
Benzersizlik Kavramı Üzerine Tespitler
*

**

Emine KOCA - Fatma KOÇ
Giriş

Dünyaya geldiğinde kendini sosyal bir çevre içinde bulan insanı bu sosyal
çevre dışında düşünmek mümkün değildir. Genel görüntüsüyle birey, sosyal
çevresindeki diğer bireylerle benzerlik göstermekle birlikte görüşleri, tutumları
ve davranışları ile diğer bireylerden farklıdır. Bu farklılıklar bağımlı veya bağımsız birçok değişkenin etkisiyle bireylerin tercihlerinde farklı sonuçlar ortaya
koymakta ve giysi tercihlerine de yansımaktadır. Milyonlarca insanın oluşturduğu kültür ağı içinde her bireyin giyim ve kişilik özellikleri kendine özgü ve tektir.
Bu ağın içinde her birey sosyal, kültürel, ekonomik vb. dış etkenlerle şekillenen,
kendi kişiliklerine özgü giyim tercihleri ve alışkanlıklarını sergilemektedirler.
Bireylerin giyinme biçimleri ile oluşan dış görünümleri, girdikleri topluluk içinde çevresindekiler üzerinde yaratılan ilk algıyı oluşturduğu gibi kimlikleri hakkında da ipuçları vermektedir.
Sosyal bilimlere özgü bir kavram olmasına rağmen, günümüzde sosyolojiden psikolojiye, felsefeden kültüre, antropolojiye hatta siyasete kadar pek çok
disiplini ilgilendiren kimlik kavramının çok boyutlu tanımları yapılmaktadır.
Connolly’e (1995: 92) göre kimlik, bireyin seçtiği, istediği veya rıza gösterdiği
şeylerden çok, ne olduğu ve nasıl tanındığıyla ilişkilidir. Kimliğin var olması için
farklılığa ihtiyacı vardır ve farklılığını kesinleştirmek için de farklılığı ötekiliğe
dönüştürür. Aydın’a (1999: 12) göre ise kişinin kendisi tarafından sahiplenilen
veya başkaları tarafından atfedilen göndermelerden beslenen kimlik, bütünsel
olarak toplumsal, benzersizliğiyle de kişiseldir. Tanımlardan yola çıkıldığında;
bireye özgü tüm özelliklerin bileşeni olan kimlik kavramının aynı zamanda başkalarından farklılığı ortaya koyarak benzersizliği de vurguladığını söylemek
mümkündür. Dolayısıyla her kimliğin kendisini “öteki” kimlikler aracılığıyla
tanımladığı ve bunu da diğerlerinden benzersizlik özelliği kazandıran unsurlarla
gerçekleştirdiği söylenebilir.
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İlgili literatür incelendiğinde kimlik kavramı kişinin kendisi ile ilgili “öznel”
ve çevresiyle etkileşimiyle ilgili olarak “nesnel” olarak iki açıdan ele alınarak
tanımlanmıştır. Sosyolojik kuramlara göre, insan her şeyden önce sosyal bir
varlık olduğu için kimliğin ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde organizmanın
iç dinamiklerinin yanında, sosyal yaşamın da belirleyici fonksiyonları vardır
(Aşkın, 2007: 214). Bu bağlamda, geçmiş yüzyıllarda giyim kuşamın kamusal
alanda kimliği ifade eden başlıca araç olması, kimlik oluşumunda sosyal yaşamın belirleyiciliğine örnek teşkil etmektedir. Kimliğin meslek, bölgesel din ve
toplumsal sınıf gibi birçok farklı boyutu, dönemin koşullarına uygun biçimde
giyimle ifade edilmiştir. Yaygın olarak kullanılan bazı giyim eşyaları statüyü bir
anda gözler önüne sermektedir. Giyim kuşamda benzersizlik oluşturan unsurlarla yaratılan çeşitlilik, farklı toplumlarda ve bu toplumlardaki farklı konumlarda nasıl yaşandığının göstergeleridir. Toplumsal sınıf ve cinsiyetin en önemli
toplumsal kimlik özelliği olarak kabul gördüğü toplumlarda bile giyim kuşam
biçimlerinin birbirinden farklı olduğu ve her farklılığın bir anlam taşıdığı, bu
nedenle sınıf kültürlerindeki dönüşümlerin izini sürmek ve onları yorumlamak
için giyim kuşam özelliklerinin önemli kaynak niteliğinde olduğu bilinmektedir.
Bu nedenle kimlik, kültür ve giyim birbiriyle ilişkili kavramlardır.
Toplumun bir üyesi olarak bireylerin sembolik etkileşim yoluyla edindikleri
tüm davranış kalıplarının, somut ve soyut ilgili ürünlerin kültür kapsamında
olduğu dikkate alındığında, giyim kuşam ürünlerinin birer kültür ürünü olduğu
yadsınamaz bir gerçektir. Güvenç (1985) kültür kavramını “insanların neden
birbirlerine benzediklerini veya benzemediklerini ve neden değiştiklerini açıklayan bir kavram” olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan yola çıkıldığında, kimlik ve
kültür kavramlarının özünde farklılık ve benzersizlik olduğu ve bunun da giyim
kuşamla gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Ayrıca, insanların birbirlerine benzedikleri çünkü ortak kültüre ya da benzer kültüre sahip olabilecekleri,
diğer taraftan ise insanların birbirlerine benzemedikleri, birbirlerinden farklı
oldukları, çünkü farklı kültürlere sahip oldukları şeklinde bir yorum yapılabilir.
Çünkü gelenekli toplumlarda giysilerin oluşması ve kullanım biçimlerinin belirlenmesinde gelenek, görenek, örf ve adetlerin içinde yer aldığı kültürel etkenler
önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle gelenekli toplumlar tarafından kullanılan
giysiler toplumun bütününün bir parçasıdır ve hem oluşturulan biçimleriyle
hem de kültürel göstergeleri ile benzersizdirler.
Maddi kültür öğelerimiz arasında yer alan giyim kuşam ürünlerinin tarihi
süreçte, sosyal, kültürel, etnik ve sınıfsal hiyerarşi gibi toplumsal kategorizasyon
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işlevi gördükleri bilinmektedir. Bu işlevin yerine getirilmesinde giyinme biçimlerini ve giysi parçalarını birbirinden farklılaştıran, onlara benzersizlik kazandıran bazı özellikler önemli rol üstlenmiştir. Türk tarihi boyunca Selçuklu Devleti’nde tiraz bordürleri, Osmanlı’da taylasanlar gibi giysi parçalarının anlamları ve
bölgesel kimliği toplumların içinde vurgulama biçimleri farklılıklar göstermiştir.
Osmanlı toplumunda Müslüman din adamlarını diğer dinlerin görevlilerinden
ayıran en önemli özelliği başlarındaki sarıkları olmuştur. Mahmud Şevket Paşa
kitabında (1909: 5-22), Osmanlı da subayların sarı, erlerin kırmızı, ulemanın ise
mavi renkte ayakkabılar giydiğini belirterek, askeri alanda rütbelerin en önemli
belirleyici özelliğinin ayakkabı rengi olduğunu teyit etmektedir.
Türk halk giyimi de kültür, kimlik ve benzersizlik kavramlarının iç içe olduğu çok zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bireysel ve toplumsal yanıyla benzersizlik
olgusu kültür, kimlik ve giyim arasındaki ilişkide bağlayıcı görev üstlenmekte,
farklılıkları oluşturarak giysi parçalarına anlamlar yüklemektedir. Benzersizlik
oluşturan öğeler, biçim ve kumaş özelliği olabildiği gibi, süsleme özellikleri,
kullanım özellikleri ve baş bağlama veya baş süslemeleri olarak görülebilmektedir. Bölgeler arası çeşitliliğin yanı sıra aynı bölgenin farklı yörelerinde hatta aynı
yörede bile kimlik göstergesi olan farklı giysi özellikleri görülebilmekte ve aynı
adı taşımalarına rağmen bu giysiler farklı özellikleri ve mesajları ile benzersizlik
göstermektedirler. Bu bağlamda, giyim kuşamla oluşturulan ayırt edici özellikler
bireyin ait olduğu gruplara bağlı olarak gelişen sosyal kimlik göstergesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Chaney’in (1999: 60), kimlik ve giyim arasındaki ilişkiyi
anlatan “modaya uymak, hem toplumsal kimliğimizi onaylayan bütünün içerisinde olduğumuz ve onun bir parçasını oluşturduğumuzu belirleyen bir göstergedir, hem de aynı zamanda, birey olarak kendinizi başkalarından ayırt etmenizi
sağlar” açıklaması da buna vurgu yapmaktadır.
Bu araştırmada Türk halk giyinme kültürünün zengin çeşitliliğini oluşturan
giysilere benzersizlik niteliği kazandıran özelliklerinin yitirilmesini önlemek ve
geleceğe aktarmak amacıyla; Ege Bölgesi kadın halk giyim kuşamının benzersizlik kapsamında incelenmesi planlanmıştır. Değişime uğramadan günümüze
kadar ulaşabilmiş halk giysilerinin benzersizlik gösteren orijinal özelliklerinin
tespit edilmesi ile bu araştırma, kültürel açıdan önem taşıdığı gibi güncel tasarımlara esin kaynağı oluşturmak açısından da önem taşımaktadır.
Yöntem

Ege Bölgesi kadın halk giyim kuşamında benzersizlik oluşturarak giysilere
kimlik belirleyici nitelik kazandıran özelliklerin alan sistematiğine uygun şekilde
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incelenmesini amaçlayan bu betimsel araştırmada; Ege Bölgesi kadın halk giyim
kuşamında benzersizlik oluşturan özellikler üç başlık altında toplanmıştır. Araştırmacıların uzun yıllardır yaptıkları alan araştırması kapsamında Afyon, Denizli,
İzmir, Manisa, Muğla, Uşak illeri ve yörelerinde ulaştıkları kadın giyim kuşamlarında benzersizlik oluşturan özellikler:
•

Kumaş ve süsleme özellikleri ile oluşturulan benzersizlikler

•

Giysi parçalarının kullanım özellikleriyle oluşturulan benzersizlikler

•

Baş bağlama ve süsleme biçimleriyle oluşturulan benzersizlikler açısından incelenerek, kültürel ve anlamsal açılardan kimlik belirleyici özellikleri yorumlanmıştır.

Bulgular ve Yorum

Çok kültürlü toplum yapısıyla orantılı olarak zengin ve çeşitli bir giyinme
kültürüne sahip olan Türk halk giyimi uzun yıllar değişmezlik gösteren giysi
özellikleri ile bilinmesine rağmen, temel biçimleri ve giysi parçaları benzer olmakla birlikte bölgesel, yöresel ve hatta aynı yöre içinde bile farklılıklar göstermektedirler. Genellikle kullanılan malzeme, süsleme, kullanım biçimi ve baş
bağlama ve süslemelerindeki detaylarla birbirinden benzersizlik özelliği kazanan
halk giyiminde bu durum sadece görsel zenginlik değil, içerdiği kimlik belirleyici
anlamlarla aynı zamanda sosyal işlev de görmektedir. Giyim kuşam biçimlerine
benzersizlik kazandıran kimlik belirleyici bu özelliklerin yansıttığı mesajları
alabilmek için o toplum içinde yaşamak ve toplumun ortak kültürel değerlerini
bilmek önemlidir. Çünkü “toplumlar, kültürel aidiyetlerine göre düşünür, davranır, yer,
içer, kutlamaları, yasları, bayramları ait oldukları kültürün kodlarına göre tanımlanır ve
paylaşılır. Kültürel kodlar, süreç içinde toplumsal uzlaşma ile içselleştirilerek ve o topluma
ait statik değerlere tutundurularak değişir ve dönüşür” (Mora, 2008:5). Giyim kuşamın biçimlendirilmesinde kültürel pek çok değerin etkin rol oynadığı dikkate
alındığında, giysilere benzersizlik kazandıran kimlik belirleyici bu özellikleri
kültürel bir kodlama örneği olarak görmek mümkündür. Kültürel kodların
özünde var olan benzersizlikler yoluyla bir giyim kuşam örneğinin hangi bölgeye
veya yöreye ait olduğu öngörülebilmektedir.
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Resim1. Ege bölgesinin farklı illerine ait kadın halk giyim kuşamı

Resim 1’de görülen aynı bölgenin farklı illerine ve yörelerine ait giyim kuşam örneklerinin görsel olarak birbirine benzemediği ve renkli bir görüntü sergilediği görülmektedir. İzmir, Muğla ve Denizli görsellerinin giysi parçaları tek
tek incelendiğinde, üçünün de benzer biçimlerde giysilerden oluştukları ancak,
kumaş süsleme, baş ve kullanım özelliklerindeki detaylarla benzersizlik özelliği
kazanarak bölgesel kimlik belirleyici rolünü üstlendikleri gözlenmektedir. Söz
konusu bu durum sadece iller arasında değil, aynı ilin farklı yörelerinde veya
aynı yörede farklı kültürlerde de görülebilmektedir. Bu bağlamda, Ege bölgesi
kadın halk giyim kuşamına benzersizlik kazandıran kimlik belirleyici özellikler
üç başlık altında incelenmiş, iller, ilçeler ve yöreler arasında olduğu gibi aynı
yöreye ait giyim kuşam biçimlerinde de kimlik belirleyici benzersizlik oluşturan
unsurların görüldüğü örneklere rastlanmıştır.
Giyim Kuşamda Kumaş ve Süsleme Özellikleri ile Oluşturulan Benzersizlikler

Ege bölgesi kadın halk giyim kuşamında, kumaş ve süsleme özellikleri giysilere benzersizlik sağlayan unsurların başında gelmektedir. Bölgenin pek çok
yöresinde, kullanılan kumaşın cinsi, rengi, desenine göre giysiler adlandırılmış,
kullanım alanları belirlenmiş ve giyen kişinin sosyal statüsünün göstergesi olarak anlamlar içerdikleri görülmüştür. Gutmu (kutnu) don, direkli gutmu, çubuklu gutmu, al fistan, ak fistan, telli ıstıf, gök garabişe, gudulu peştamal, bürümcük, al, gök erbi, almalı pürgü, baskı pürgü, gozalı kuşak gibi kumaşın renk
ve desen özelliklerinden adını almış olan giysi parçaları ve tamamlayıcıları yer
aldıkları giyim kuşam biçimlerine benzersizlik kazandırmışlardır. Aynı durum
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giysilerin süsleme özellikleri için de söz konusudur. Süslemede kullanılan malzeme, süsleme çeşidi veya süslemenin tekniği ile giysi parçası adlandırılabilmekte ve kullanıldığı giysiye benzersizlik özelliği kazandırmaktadır. Süsleme ile
oluşturulan benzersizlikler genellikle giysinin kullanım alanını vurgulamakla
birlikte giyen kişinin konumu da belirtmektedir. Süsleme özelliğine göre adlandırılmış olan pullu keteri, işlemeli guşak, aynalı kemer gibi giysi tamamlayıcılarının genellikle gelin giysilerinde kullanılması buna örnek olarak gösterilebilir.
İzmir Seferihisar ve Manisa Akhisar kadın giyiminde kumaş ve süsleme
özellikleriyle oluşturulan benzersizlikler, giysilerin kullanım alanlarının göstergesi niteliğinde olup, giyen kişinin o an bulunduğu sosyal konumu hakkında
bilgi vermektedir. Süsleme yapılan giysilerin genellikle özel günlerde giyilecek
giysiler olması, kumaşlarının da daha özel seçilmiş olmasını gerekli kıldığı için
kumaş ve süsleme özellikleri çoğu zaman birbirini tamamlayarak giyside benzersizlik oluşturmuştur.

Resim 2. İzmir Seferihisar kadın halk giyiminde kumaş ve süsleme
özellikleri ile oluşturulan benzersizlikler

Resim 2’deki İzmir Seferihisar kadın giyimlerinde kumaş ve süsleme özelliklerinin giysilerde benzersizlik yaratan, sosyal belirleyici işlevi açıkça görülmektedir. Günlük kadın giyimi uskufa şalvar, üzerinde küçük çiçek desenleri olan
kırmızı yerel dokumadan yapılmış uskufa ve kırmızı kadifeden şalvardan oluşmaktadır. Roba ve kol ağızlarında fırfır ve ince dantel süslemeleri ve kadife şalvarına rağmen uskufa şalvar, yörede günlük giysi olarak kullanılmaktadır. Yöreye özgü diğer giysilerdeki gözlemlere dayanarak bu durumun, özel gün giysilerinde genellikle yoğun ve parlak işlemelerle yapılan süslemelerin kullanılmasın-
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dan kaynaklandığı ve kültürel olduğu kadar ekonomik bir gösterge olarak da
görüldüğü şeklinde yorumlanmaktadır.
Düz pembe ipekli kumaştan yapılmış cekete ve desenli ipekli kumaş şalvarı
günlük giyim olan uskufa şalvardan farklılaştıran unsurun ilk bakışta kumaş
özelliği olduğunu söylemek mümkündür. Ceketin ön robasına boncuklarla işlenmiş olan yaprak motifli süslemeler benzersizliği daha da vurgulayarak giysinin kullanım alanının belirleyicisi olmuştur. Aynı toplum içinde yaşayan kadınların bayram günü bu giysiyi giymelerinin kültürel açıdan da değer taşıdığı dikkate alınması gereken bir durum olarak görülmektedir.
Bordo kadife kumaştan şalvar ve kaftan adı verilen işlemeli üstlük, yörede
özel gün giysisi olarak kullanılmaktadır. Altın rengi iplikle tırtıl ve sim sarma
tekniği ile işleme yapılmış kaftanın tüm yüzeyinin yoğun şekilde yaprak ve çiçek
motifleriyle bezenmiş olduğu görülmektedir. Kadife şalvar, üzerinde işleme
olmamasına rağmen kaftanla birlikte giyilerek takım oluşturduğu için özel gün
giysisi olarak kullanılmaktadır. Bu durumda süsleme özelliği kadar kumaş özelliği de giysinin kullanım alanını belirlemede tamamlayıcı bir benzersizlik unsuru
olarak görülmektedir.

Resim 3. Manisa Akhisar kadın halk giyiminde kumaş ve süsleme
özellikleri ile oluşturulan benzersizlikler

Resim 2’de Manisa Akhisar kadın giyimlerinde, kumaş ve süsleme özelliklerinin aynı yöre içindeki giysilerde oluşturduğu benzersizlikler görülmektedir.
Benzersizlik ile giysilerin kullanım alanları belirlenmiştir. Sarı çizgili kutnu dokuma entari ve kahverengi üzerine sarı ve beyaz çizgili pazen taka dondan oluşan günlük giysi yörede taka takım olarak adlandırılmıştır. Ayrıca, giysilerin
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süsleme ve kumaş özelliklerinin sık kullanım ve yıkanmaya uygun olması kullanım alanlarında belirleyici unsur olarak gözetilmiştir.
Özel gün giyimi olan telli ıstıf, pembe zemin üzerinde altın rengi parlak çiçekleri olan entari ve taka dondan oluşmuştur. Günlük giyim ile aynı biçimsel
özelliğe sahip olmasına rağmen, kumaş, renk ve desen özelliği nedeniyle giysinin adı ve kullanım alanı farklılık göstermiştir. Aynı durum cepken taka don
özel giyimi için de söz konusudur. Mor kadife üzerine altın rengi simli iplikle
çiçek desenleri işlenmiş ve harçla süslenmiş olan cepkene benzersizlik özelliği
kazandıran unsurların kadife kumaşın yanı sıra yoğun ve parlak işlemelerinin
olduğunu söylemek mümkündür. Zira cepkenin altına giyilen taka don kırmızı,
sarı, yeşil ve beyaz çizgili kutnu dokumadan yapılmıştır. Kumaşının deseninden
dolayı giysi yörede yılanlı taka olarak da bilinmektedir.
Tablo 1 ve 2’deki Seferihisar ve Akhisar kadın giyimi örneklerinde görüldüğü gibi biçimsel olarak benzer olmalarına rağmen, kumaş ve süsleme özellikleriyle giysilerde yaratılan görsel farklılıklar giysilerin kullanım alanlarını belirlemede etkin olmuş, kullanım amacı ve yeri farklı, birbirine benzemeyen, karşısındakine farklı mesajlar ileten giysiler oluşturulmuştur. Ayrıca, gelenekli yaşamda takı ve mücevherlerin yanı sıra özellikle özel günlerde giyilen giysilerin
işleme ve süsleme özelliklerinin yoğun ve gösterişli olması kişilerin ekonomik
durumlarının göstergesi olarak görüldüğünden, bu giysiler kadının sosyo ekonomik konumunu da yansıtarak kimlik belirleyici işlev görmüş olurlar.
Giyim Kuşamda Giysi Parçalarının Kullanım Özellikleriyle Oluşturulan Benzersizlikler

Türk halk giyiminin karakteristik özelliği olan katlı giyim özelliği Ege bölgesinin giyim kuşamında da görülmektedir. Belli bir sıra ile katlar oluşturarak
giyilen giysilerin bu özelliği görselliğin yanı sıra anlamsal içerikler de taşımaktadır. Giysilerin giyilme sırası, giyim kuşamı oluşturan parçaların çeşidi ve sayısı
diğerlerinden farklılık yaratarak benzersizlik oluşturan bir uygulama olmakla
birlikte, kültürel dokunun da bir parçası olarak görülmektedir. Çünkü giyim
kuşam içinde yer almayan veya ilave edilen bir giysi parçası ile giysiyi kullanan
bireyin sosyal konumuna veya kimliğine yönelik mesajları alabilmek mümkündür.
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Resim 4. Uşak Ulubey Omurca yöresi kadın halk giyiminde giysi parçalarının
kullanım özellikleri ile oluşturulan benzersizlikler

Resim 4’te bazı giysi parçalarının kullanılmaması veya yer değiştirmesi ile
oluşturulan benzersizlik ve kimlik belirleyici rolü açıkça görülebilmektedir.
Uşak Ulubey Omurca yöresi gelin giyimi alt bedende gutmu don, üst bedende
göynek ve üzerine boyundan bağlanarak iki göğüs üzerine yerleştirilen aşılık ve
üstüne giyilen peşli fistandan oluşur. Peşli fistanın V yaka açıklığından renkli
pazen üzerine metal paralar sıralanmış aşılık görünür ve bele aynalı kemer takılır. Altınbaş, al, erbi, pullu keteri bağlanarak hazırlanan gelin başı ile gelin giyimi tamamlanmış olur.
Yörede peşli fistan genellikle erkek tarafı tarafında gelin kıza diktirilen gelinlik ve gezmelik olarak kullanılan gelin giyiminin önemli bir parçasıdır. Üst üste
giyilmiş olan katlardan iki göğüs üzerine yerleştirilmiş olan aşılık çıkarıldığında,
beldeki aynalı kemer yerine bele boncuklu kemer ve üzerine yörede peştamal
olarak adlandırılan taftadan yapılmış önlük takıldığında, giyim başka bir anlam
kazanarak yeni gelin giyimine dönüşmektedir.
Giyim Kuşamda Baş Bağlama ve Süsleme Biçimleriyle Oluşturulan Benzersizlikler

Türk halk giyiminin kimlik belirleyici en önemli donanımlarından biri olan
baş bağlama ve süsleme biçimlerinin bu işlevi, Ege bölgesi kadın giyiminde de
sıklıkla rastlanılan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Baş biçimleri ile
kadınların medeni durumlarından, duygusal yapılarına ve sosyal konumlarına
kadar pek çok konu hakkında izlenim edinmek mümkündür.
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Resim 5. İzmir Bayındır kadın halk giyiminde baş bağlama biçimleri ile oluşturulan benzersizlikler

Resim 5’te İzmir Bayındır kadın halk giyiminde baş bağlama ve süsleme biçimlerinin oluşturduğu benzersizlik ile kişilerin medeni durumunun yansıtıldığı
görülmektedir. Aynı toplum içinde yaşayan kişilerin ilk bakışta algılayacakları
benzersizlik yaratan baş bağlama ve süsleme biçimlerini, o toplumun ortak değerleri hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından bilinmesi mümkün değildir.
Genç kızların baş bağlama biçimleri çene altından veya kulaklarının üzerinden olsa bile baş süslemelerinin kulak üzerinden başlaması, yani baş çevresinin
üst kısmında olması benzersizliği oluşturan bir özelliktir. Evli kadınların ise baş
süslemelerinin başın tüm çevresini sardığı görülmektedir. Genç kızların yarım,
evli kadınların tüm baş çevresini saran süslemeleri ile ayırt edilmesinin, çoğu
bölge kültüründe yer edinmiş olan “evlenip başını bağlamak” söylemiyle ilişkili
olup olmadığının araştırılması gereken bir konu olduğu düşünülmektedir. Ayrıca baş süsleme biçimlerinde kullanılan oyaların şekli, rengi ve çeşidi kadının
duygusal durumu, sosyal konumu veya açıkça iletemediği mesajları yansıtan
sözsüz iletişim aracı oldukları bilinmektedir. Akpınarlı (2000:21) Osmanlı’dan
günümüze oyalar çalışmasında yeşil renk tonlarıyla işlenen bir oya, gelinin evinden ve eşinden mutlu olduğunu; sarı ile işlenen oyalar ise yeşilin aksine mutsuzluğunu, halsiz olduğunu, kayınvalideye hediye edilen “çakır dikeni” oyalı yemeninin gelinin kayınvalideye “bana diken gibi batma” mesajını iletmekte olduğunu belirtmiştir. Koparan (2004:68) ise kırmızı, beyaz renkli karanfil oyalı krebi
gelinler, yedi renkli karanfili ise genç kadınlar kullanırdı. Sarı renkli karanfil
üzüntüyü ve mutsuzluğu dile getirmektedir” ifadesiyle oyaların kimlik belirleyici ve benzersizlik kazandıran özelliğine dikkat çekmektedir. Bölgedeki pek çok
yörede kadınların medeni durumlarını yansıtan baş bağlama ve süsleme biçimlerine rastlamak mümkündür.
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Türk halk giyiminde yaygın olan daha yeni ve değerli kumaşlardan yapılmış
günlük giyim kuşam parçalarının yörelere özgü baş süsleme özellikleri ile gelin
giysisine dönüşmesinin örneklerine Ege bölgesinde de rastlanmıştır.

Resim 6. Denizli Çardak ve Afyon Haydarlı kadın halk giyiminde
baş bağlama biçimleri ile oluşturulan benzersizlikler

Resim 6’daki görsellerde Eğe bölgesinin farklı iki iline ait günlük giyim kuşam biçimlerinin baş bağlama ve süsleme özellikleriyle gelin giysisine dönüştüğü açık şekilde görülmektedir. Alt bedende şalvar üst bedende göynek, entari ve
üstlüklerden oluşan temel giyim biçimlerinin Denizli Çardak gelininin baş süslemesindeki çiçekler ve yöreye özgü tokalı dastar, fes, çitme altın ve renkli kreplerle oldukça görkemli bir gelin giyimine dönüştüğü gözlenmektedir. Afyon
Haydarlı gelininin baş süslemesinde ise altın, poşu, tozağı, pullu arabeli, ak ciril
ve simlerle oluşturulan baş süslemesi, günlük giyimi diğerlerinden benzersiz
kılarak gelin giysisi özelliği kazandırmıştır.
Ege bölgesinin bazı yörelerinde baş bağlama ve süsleme özellikleri gelinlerin
düğünden sonraki yeni gelinlik dönemindeki sosyal süreci vurgulayan sembolik
anlamlar içermektedirler. Düğün sonrası süreçte düğün ertesi, duvak günü,
düğün haftası ve ayı gibi yörelere özgü günler ve giysi donanım özellikleri bulunmaktadır. Denizli Çardak ilçesinin Söğüt köyünde düğünden bir hafta sonra
ve bir aylık yeni gelin süreçlerinde gelinlerin baş bağlama ve süsleme biçimleri
benzersizlik özellikleriyle bu duruma örnek teşkil etmektedir.
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Resim 7. Denizli Çardak Söğüt yöresi düğün sonrası süreçte baş bağlama ve
süsleme biçimleriyle oluşturulan benzersizlikler

Oldukça görkemli bir baş süslemesine sahip olan Denizli Çardak Söğüt yöresi gelininin baş bağlama ve süsleme biçimleri ile sosyal durumunun yansıtıldığı Resim 7’de görülmektedir. Düğünden bir hafta sonra gelinin başındaki fesin
üzerine dastar çene altından bağlanmaktadır. Süslemelerin düğün başına göre
daha az olduğu bu baş bağlama biçimine yörede “alabaş” adı verilmektedir. Bir
ay boyunca gelin bu başlığı yakınlarının ve arkadaşlarının düğünlerinde, özel
gün ve törenlerinde takarak diğer evli kadınlardan benzersizliğini yani yeni gelin
olduğunu gösterir. Sonraki dönemlerde de özellikle özel gün ve törenlerde altın
dizili fesin üzerine çene altından bağlanan renkli oyalı tülbent ve boyundaki
takılar kadının yeni gelin olduğunun göstergesidir.
Ege bölgesi kadın halk giyiminde baş donanımının özel bir kimlik belirleyici
rolü olduğunun örneklerine sıklıkla rastlanmıştır. Düğün günü gelini arkadaşlarından veya akranlarından benzersiz kılan örneklerden biri Denizli Tavas Kızılcabölük yöresine ait görsellerde görülmektedir.
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Resim 8. Denizli Tavas Kızılcabölük kadın halk giyiminde baş bağlama biçimleri
ile oluşturulan benzersizlikler

Resim 8’deki görsellerde gelin giyiminin alt bedende pembe renkli ipekli
şalvar üst bedende içte göynek, üzerine kırmızı renkte ve tüm çevresi işlemeli
ipekli üçetekten oluştuğu ve belinde püsküllü üçgen kuşak olduğu görülmektedir. Düğüne katılan diğer kişilerin giysilerinin de gelinin giysileriyle benzer olduğu, ancak fes üzerine altın, çiçek, dolama ve heril (kırmızı pullu örtü) ile oluşturulmuş baş süslemesi ile gelinin diğerlerinden benzersizlik kazandığı gözlenmektedir.
Sonuç

Ege Bölgesi kadın halk giyim kuşamında benzersizlik oluşturarak giysilere
kimlik belirleyici nitelik kazandıran özelliklerin alan sistematiğine uygun şekilde
incelenmesini amaçlayan araştırmada; giyim kuşamlarda benzersizlik oluşturarak kimlik belirleyici özellikler kazandıran etkenler üç başlık altında toplanmıştır. Bu doğrultuda yapılan incelemelerde bölgenin pek çok il ve yörelerinde kumaş ve süsleme özellikleriyle, giysi parçalarının kullanım özellikleriyle ve baş
bağlama ve süsleme biçimleriyle oluşturulan benzersizliklerin olduğu tespit
edilmiştir. Bu benzersizliklerin kişileri ayırt etmenin yanı sıra giysiyi kullanan
kadınların sosyal iletişim görevini de üstlendiği örneklerle açıklanmıştır.
Kültürel kimlik, tarihsel algılama açısından önemlidir ve sadece geçmişe ait
veriler barındırmamakta geleceğe yönelik var olma sorununa da içermektedir.
Bu nedenle maddi kültürel miraslarımız arasında yer alan giyim kuşam ürünle-
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rinin sadece biçimsel özelliklerinin değil üzerinde taşıdıkları anlamsal içeriklerinde tespit edilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Zengin ve çeşitli bir giyinme
kültürüne sahip olan ülkemizin her bölgesine ait giyim kuşam ürünlerinin araştırma konusu yapılarak belirli tespitlerin yapılması ve bu değerlerin alanında
uzman kişilerce, kültürel duyarlılıkla belgelenmesi sorumluluk olarak görülmektedir. Böylece küreselleşmenin beraberinde getirdiği kültürel kimlik olgusunun
sahip olduğu referans dayanaklarının yitirilmesinin önüne geçilebileceğine
inançla, çok daha geç kalınmadan ilgili çalışmaların başlatılması bir gereklilik
olarak görülmektedir.
Kaynaklar
Akpınarlı, H. F., 2000, Osmanlı’dan Günümüze Oyalar, Motif Dergisi, Kültür Bakanlığı Yayını,
Ankara.
Aşkın, M., 2007, Kimlik ve Giydirilmiş Kimlikler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, s.213-220.
Aydın, S., 1999, Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimlği, Öteki Yayınları, Ankara.
Chaney, D., 1999, Yaşam Tarzları, (Ceviren Kutluk), Dost Yayınevi, Ankara.
Connolly, W., E., 1995, Kimlik ve Farklılık -Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm
Önerileri, çev. Fermâ Lekesizalın, Ayrıntı yayınları, İstanbul.
Güvenç, B., 1985, Kültür Konusu ve Sorunlarımız, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Koparan, Y., (2004), Geleneksel Kültürümüzde Çiçek Motiflerinin Kullanım Alanlarından
Örnekler ve Dekoratif Sanatlar Eğitiminde Kullanımı, Ankara: Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Mahmud, Ş., P., 1909 [1325], Osmanlı Teşkilat ve Kıyafet-i Askeriyesi, Dizi: 1, Sayı:4,
Mekteb-i Harbiye Matbaası, İstanbul.
Mora, N., 2008, Medya ve Kültürel Kimlik, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:5 Sayı:1,
s.1-14.

42 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

Yazılı ve Resimli Dokumalar Üzerine Bir Değerlendirme
*

**

Mustafa KONUK - Tekin BAYRAK
Giriş

Dokuma sanatı insanoğlunun tarihsel yaşam süreci içerisinde ortaya çıkardığı geleneksel el sanatlarından en önemlilerinden biri olarak görülmektedir.
Tarih öncesinde yaşamış olan insan toplulukları, ilk başta kendilerini korumak
maksadıyla vücutlarının belli yerlerini tabiattan hazır halde buldukları yapraklar
ve avladıkları hayvan postları ile kapatmışlardır. Zaman içerisinde ipliğe dönüştürdükleri lifler ile dokumayı oluşturarak gelişim sürecinde, dokuma sanatında
sayısız eserler meydana getirmişlerdir (Akpınarlı ve Üner, 2019).
Araştırmamızın amacı ise; Kültürümüzün en nadide örnekleri olan dokumalar geçmişimizin eskilere dayanması ve tarihsel süreçte çok köklü bir geçmişe
sahip olan geleneksel dokumalarımız günümüze kadar gelmiş resimli ve yazılı
olan dokumaların tespiti ve incelemesi olarak belirlenmiştir.
Çalışmanın önemi; Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel dokumalar teknolojik gelişmeler karşısında ihtiyaçtan daha çok lüks kullanım ürünü haline gelen
dokuma kültürümüzün bizlere bıraktığı ifade olarak kullanılan dokuma görselleri ve yazılı özelliğe sahip dokuma örneklerinin kaybolmasını önlemek ve gelecek nesillere bunları ulaştırmak açısından önem arz etmektedir.
Dokuma işlemi eğirme veya başka yollarla iplik hâline sokulabilen yün, pamuk ve kıl gibi benzer cins hammaddeden imal edilmiş olan, düğüm sistemi ile
dokunan, örülen veya bu sistemlerin dışında elde edilmiş olan elyafı birbirine
değişik metotlarla geçirerek veya tutturarak bir bütünü ortaya çıkarma yoluyla
vücuda getirilmiş bez, kumaş, döşemelik, yaygı halı, kilim, cicim, zili, sumak,
keçe vb. dir. Çeşitli el tezgâhlarında, iki veya daha çok iplik grubunun çeşitli
düzenlerde birbirinin arasından (altından, üstünden) geçirilerek birbirlerine
kenetlenmesi ile oluşturulan ürünlere dokuma denir (Sarı, 2016).
Halı Sanatı her devirde diğer sanatlarla bağlantılı paralel bir gelişme göstermiştir. 16.yy ilk yarısında Osmanlı Saray Nakkaşhanesinde Üstad Nakkaş Şahkulu saz üslubu denilen yeni bir nakış tarzı ile klasik minyatürlerden ayrı bir
gelişmenin yolunu açtığı gözlemlenmektedir. Bu gelişmenin saray halılarında da
tesiri büyük oranda olduğu görülmektedir.
*
**

Öğr.Gör. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi. TBMYO. El Sanatları Bölümü. mustafa-konukk@hotmail.com
Öğr.Gör. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi. TBMYO. El Sanatları Bölümü, bayraktekin@hotmail.com

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 43

Dokumanın Tarihsel Gelişimi

Yerleşikle göçebeliğin İslam’ın ruhunda buluşma olgusu bunların sanatı etkilemedeki paylarının belirlenmesini güçleştirmektedir. Bunun en tipik örneği
şüphesiz göçebe kültüründe halı sanatıdır (Türkmen, 1997).
Önceki dönemlerde çadırlarda kullanılan halı ve kilim dokumaları, giderek
gelişerek yazılar dokunmaya başlanmıştır. Genel olarak arabik yazılar ve rakamlar dokunmuştur (Görgünay, 2007). Kaynaklara göre, XV yüzyıldan sonra Anadolu’nun birçok yerinde yazılı halı ve kilimler dokunmuş ve yaygın bir kullanım
alanı bularak devam etmiştir. Bu dokumalardaki sülüs ve nesih kırması yazı ile
ayetler, şiirler ve güzel sözler yazılarak, saray halılarında da yer aldığı belirtilmiştir (Önder, 1969).
Yurt kültürü artistlik ifade bakımından, bedevi çadırı, kültüründen daha çok
zengindir (Fayda, 1986). Ve bu durum mükemmel bir göçebe sanatı olan ilmekli halı icadının buna atfedilmesine sebep olmuştur. İlmekli halının İslam Dünyasına ve Akdeniz Havzasına girişi her ne kadar Selçuklularla genel olarak Türk
halklarıyla almış görünse de Selçuklular tarafından icat edilmediği bilinmektedir
(Köklünar, 2019).
Tekstil ürünlerinin malzeme özelliğinden dolayı ömürleri çok uzun değildir.
Havlı ve havsız dokumalarında ömrü çok uzun olmadığından dolayı günümüze
kadar ulaşan özgün halıların sayısı oldukça azdır. Göçebe hayatında vazgeçilmez
bir eşya olan halı, Müslüman evlerde en başta gelen kullanım eşyası haline gelmiştir. Dolayısıyla göçebeliğin bütün İslam medeniyeti üzerindeki köklü etkisi
hiçbir şeyi bundan daha iyi göz önüne seremez. Türklerin göçebe bir toplum
olduğu ileri sürülmekte ve sosyal yapısı araştırılmamaktadır. Batılılar, “medeniyet”e ancak yerleşik hayata geçtikten sonra tarım hayatına geçildiğini, bu nedenle göçebe hayatı “medeniyetsizlik” olduğunu genel kabul görüş olarak kabul
ettiklerinden dolayı kolaylıkla Türk toplumlarının göçebe, dolayısıyla medeni
yaşam hayatından yoksun bir topluluk olarak adlandırılmıştır (Kafesoğlu, 2000).
Anadolu göçebe kültüründe en güzel el sanatlarından biri, dokuma ürünleridir. Hayvanların sadece etinden, sütünden değil; aynı zamanda yününden de
yararlanan göçebeler, elde ettikleri ürünlerle yaşadıkları zor hayata dayanma
gücü elde etmişler, duygu düşünce ve kültürünü dokuma ürünlerine işleyerek,
sanatsal çalışmalara da imza atmışlardır (Uğurlu, 2018). Göçebelerin dokuma
üzerine işlediği motifler, birer sözlü anlatım ürünü olarak değerlendirilir ve yazının icadından önce bilgi aktarım işlevini yürütürlerdi (Kalafat ve Güven, 2011).
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Yazılı ve görsel dokumaların geçmiş kültür özelliklerini bizlere yansıtmakta
ve en iyisini bulma gereksinimini ruhani güzellik olarak karşılamaktadır. Çünkü
görsel olgu olarak insanın duygularının ve inançlarının iz bırakacağı durumlar
yaşantımıza etki etmektedir. Dokumalarda kullanılan motif, şekil, yazı ve resimler insanlar arasında iletişimi sağlayan önemli dilsiz etkenler olmuşlardır.
Halı bir manzara parçası ya da dekor değil, bir zemin mefruşatı olduğunu
söylemek herkesçe bilinen bir hakikati dile getirmek olur. Ancak yazı itibariyle
duvarlarda dekor unsuru pano görseli olarak da kullanılmaktadır. Bunun en iyi
örneği Anadolu camilerinde bulunan dokuma örnekleridir. Halı dünyevi bir
cennetin temsili olduğu düşünüldüğünde, bunun büyük bir anlamı ve önemi bu
olmalıdır. Bunun yanında seccadeler göçebe ve şehirli sanatının ortak malıdır
(Eroğlu, 2013). Dünya kültür medeniyetine Türklerin en büyük hediyesi olan
“Halı Sanatı” başından bu yana Türklere bağlı olarak gelişmiştir. Esas maddesi
yün ve kıl olduğu için dokuma, küçükbaş hayvan besleyen topluluklarla bağlantılıdır. Türk Halı Sanatının Pazırık ile başlayan çok eski bir tarihe uzandığı tartışmalara konu olmuş, fakat yeni araştırmalar bu durumu aydınlığa kavuşturmuştur (Yılmaz, 2017).
Pazırık halısı Altaylarda 5. Kurganda buzullar bulunmuş en eski halı kabul
edilen halıdır. Çok ince olup yüksek kalitede ve kompozisyon zenginliği dikkat
çeken bir dokumadır. Ebatı yaklaşık olarak 1.89 X 2.00 m arasındadır. Üzerindeki görsel kompozisyonu bir Türk dokuması örneğini açıkça göstermektedir.

Fotoğraf 1.Tezgâhta Dokumanın Yapımı
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Fotoğraf 2. Pazırık Halısı Orijinal Detay

Fotoğraf 3. 198X200 cm Yeni Çizim

Bazı dokumalarda baklava, sekiz köşeli yıldız kullanılırken Konya Selçuklu
halılarında anıtsal ve karakteristik manzarasını veren geniş bordürlerdeki büyük
kufi yazı bezemesidir. Başlangıçta uçları ok başına benzer sivri uçlarla sonuçlanan dik harfli bir kufi görülür, sonrasında değişim göstererek devam eder (Aytaç,
2016).
Selçuklu dokumalarında kufi yazılar oldukça çok görülmüş olup, keskin hat
yazıları olduğu dokumalar kapalı (gördes) düğüm tekniği ile dokunmuş, esnek
uçlu kıvrımlı yazıların olduğu dokumalar ise açık (iran) düğüm tekniği ile dokunmuşlardır. Düz dokumalarda görülen kufi yazı formları ise çok sık bir dokuma örneği sergileyerek ortaya çıkmışlardır.
Selçuklu dönemi halı dokumalarında geniş aralıklı bordür bölmelerinde içleri kufi yazılı motif ile zenginleştirilmiş kompozisyonlar hakimdir.

Fotoğraf 4. 13. Yüzyıl Konya Selçuklu Halısı Örneği, Türk İslam Eserleri Müzesi.

Dokumalarda kullanılan kufi yazılı bordürler, dokumalara ayrı bir zenginlik
katmışlardır. Kapalı düğüm tekniği kullanılarak dokunmuştur. Ladik Seccadele-
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rinde bulunan ayetlik kısmı vardır, ancak bazı dokumaların bu bölümünde herhangi bir yazı bulunmaz. Hereke halı seccadelerinde bordürlerdeki kuran ayetleri ve mihrap nişinin içini kaplayan kıvrak dallı rumiler ve bulut motifleri İran
dokuma örneklerinden esinlenilerek aynı model ya da desenlerinden kopya edilerek dokumaya aktarılmıştır. Seccadelerde bordür sülüs ve talik ayetler yazılarak dokumanın köşelerine kufi madalyonlar yerleştirildiği görülür.
En güzel örneklerini İzmit Hereke de Sultan Abdülmecid tarafından 1883 yılında kurulmuş olan Hereke fabrikası 60X60, 90X90 ve 100X100 kalite oranlarında dokumalar yaptırıldığı bilinmektedir. Bazı dokumalarda havların uçlarının
birinin kısa diğerinin uzun bırakılması dokumalarda rölyef etkisi yapmış olup
dokumaya görsel özellik katmıştır.
Kahire İslam Sanatı Müzesinde halılar incelendiğinde Orta Çağ İslam Dünyasında düğümlü dokumaların başlangıcı olduğu belirtilmiştir. Bordürlerde kufi
yazılı satırdan bir parça kalmıştır. İran dokuma halısı diyebileceğimiz halıların
ancak 15. yy dan sonra ortaya çıkması, 14. ve 15. yy da minyatürlerde görülen
halıların kufiden gelişen bordürleriyle 13. yy. Selçuklu Halılarının motiflerini
benimseyerek tekrarlardan oluşan örneklerine rastlanılmaktadır. Bunun dışında
Avrupalı ressamların tablolarında da buna örnek dokumalara rastlanmıştır.
Alem hem vahiy edilmiş bir kitap, hem de dal ve yaprakları bir tek gövdeden
serpilip gelişen bir ağaçtır. Bu yazı ve şekillerde İslam’da ki bütün artistlik ifadenin iki kutbu ritim duygusu ve geometri ruhu vardır. Hattatlarda tabiattaki
dengeyi düşünerek bir üslup için harflerin boyut ve biçimiyle ilgili belli bazı
kurallar bulunduğu görülmektedir. Bütün çizim kurallarında çıkış noktası olduğu gibi burada da ölçü olarak nokta kullanılmaktadır (Yiğit, 2018).
Yazılı Dokumalara Örnekler

Fotoğraf 5. Selçuklu Halısı (Konya) 13.yy İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Kapalı Düğüm Tekniği
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Selçuklu Halısı bordürleri kufi yazı ile bezenmiş orta bölmeleri ise elibelinde
motifinin diyagonal olarak sıralanmasından meydana gelmiş kompozisyon hakimdir.

Fotoğraf 6. Küçük Ebatlı (Minyatür) Dokumalar, Isparta Halı Sarayı

Günümüz modern yazılı dokumalara örnek olarak dokunmuş minyatür bir
dokuma örneği. Pano ebatlarında dokunmuş ayetler.

Fotoğraf 7. Bardız Kilimi, Erzurum, Ankara Etnoğrafya Müzesi, Kilim Dokuma Tekniği

Desen kompozisyonu yönünden Bardız kilimlerinde görülen iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunlar; bitkisel desenler ve natüralist şekilde yapılmış kompozisyonlardır. Dokuma kompozisyonundan dolayı dokumalarda ilik kullanılmamaktadır (Ergüder, 2011).
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Fotoğraf 8. Minyatür Halı Baskı, Isparta Halı Sarayı, Dokuma Üzeri Baskı

Baskı tekniği ile yapılmış dokuma örnekleri günümüzde çok yaygın bir şekilde üretimi yapılmaktadır. Ebatları küçük olduğu için ekonomik değeri düşük
ancak talep çoğunluğu nedeni ile seri olarak üretilmektedir. Desen kompozisyonu köşe göbek formunda yapılmıştır.

Fotoğraf 9.Pano Dokuma, Isparta Turan Yazgan Halı ve Kilim Müzesi, Açık Düğüm Dokuma

Pano dokumaların birçoğunda lafız ve ayetler kullanılarak kompozisyonlar
oluşturulmuştur.
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Fotoğraf 10. Pano Dokuma, Karaman Kültür Müdürlüğü, Kapalı Düğüm Dokuma

2018 yılında Karaman İl merkezinde, Anadolu Ajansının proje finansman
sağlaması ile Karaman Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen
Taşkale Halısı proje kapsamında dokunmuş tuğra besmele meşki.

Fotoğraf 11. Pano Dokumalar, Üniversite Cami, Açık Düğüm Dokuma

Isparta Üniversite Camisinde bulunan Tevhid (lailahe illallah) yazılı pano.

Fotoğraf 12. Pano Dokumalar, Isparta Turan Yazgan Halı ve Kilim Müzesi, Açık Düğüm Dokuma

Isparta Etnografya Müzesinde bulunan rızkı veren Allah’tır yazılı pano dokuması.
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Fotoğraf 13 Fustat Örneği, İslam Sanatları Müzesi

Fustat’da bulunmuş kufi bordürlerinden bir kısmı sağlam kalabilmiş şuan
İslam Sanatları Müzesinde bulunan dokuma parçası.

Fotoğraf 14 Baskılı Dokuma Örneği, Isparta Halı Sarayı,

Yeni dönemde üretilmiş düz zemin doku üzerine baskı ile Allah lafzı basılmıştır. Yeni dönem dokumalarına en iyi örneklerden birisidir.
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Fotoğraf 15. Hereke İpek Seccade 19. Yüzyıl Topkapı Sarayı Müzesinde

Yazıdan geliştirilmiş bordür kompozisyonları bitkisel motifler ile canlandırılmış bir görüntü sergilemektedir. Orta zeminde renk değişim formları ile mihrap kısmı hareketlendirilmiştir.

Fotoğraf 16. Osmanlı Parası işlenmiş Halı. (2,5 lira, Konya Mevlana Müzesi)
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Fotoğraf 17. Seccade Dokuma, (Sivrihisar, M. 1767-1768)

Fotoğraf 18. Seccade Dokuma (Kars M. 1895)
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Fotoğraf 19. Seccade Dokuma, 19. Yüzyıl ipek Halı, Kıblegah)

Fotoğraf 20. Bardız Kilimi Detay (1918. Dokuyan Erzurumlu Hafız Mehmet Kızı Zennure yazılıdır)
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Camilerde Bulunan Pano Dokumalar

Fotoğraf 21. Isparta Halı ve Kilim Müzesi Fotoğraf 22. Isparta Halı ve Kilim Müzesi

Fotoğraf 23. Isparta Halı ve Kilim Müzesi Fotoğraf 24. Isparta Halı ve Kilim Müzesi

Isparta Otogar Camisinden ve Etnoğrafya Müzesinden dokuma örnekleri.
Çözgü pamuk ipliğinden, ilmeleri yün iplik kullanılarak yapılmış Isparta kalitesinde dokuma örnekleri.

Fotoğraf 25. Dokuma Detay, (Sivas M. 1795).

Bu yazıda “Sene 1210 (1775) MAŞA-ALLAH, SAHİBİ ŞABAN, DOKUYAN
ELLER DERT GÖRMESİN” ibaresi vardır. Ayrıca, zeminin ortasında iki tarafta
“ALLAH” yazılıdır.
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Günümüz Gaziantep’de seri olarak üretimi yapılan modern makine halılarından yazılı ve resimli dokumalardan örnekler;

Sonuç

Dünya üretim faaliyetleri ve hızlı tüketim olarak bir yarışın içindedir. Hızlı
üretim yapmak en önemli amaçlar arasında yer almaktadır. Bunun yanında insanlara rahatlık sağlaması açısından dokumalar çok önemli hale gelmiştir. Gelişen teknoloji malzeme yapısını ve kullanım alanı değiştirmiş olmakla beraber
günümüzdeki etkisi hala devam etmektedir. Dokumalarda malzeme ve kullanılan teknik özellikleri değişmiştir. Ancak dokumadan beklenen durumlar değişmemiştir. Bu değişim malzeme, teknik ve üretim şekli olarak değişim göstermektedir. Çünkü dokuma bazen insanı ısıtmak için bazen de duvarda asılı olarak göz zevkini tatmin etmek için kullanılmaktadır. Günümüzde karşılaşılan
birçok dokuma örneği pano şeklinde yapılarak duvarlarda asılı şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Halı ve kilim dokumalarda tarih yazma geleneği, Anadolu’nun yüzyıllar boyu sürmüş ve günümüze kadar deşişim ve farklı gelişimler
göstererek gelmiştir. Karşılaşılan örnekler değerlendirildiğinde bu geleneğin
yakın coğrafyalarda da devam ettiği görülmektedir. Bunun dışında makine üretimi olan resimli ve yazılı dokumalar yerde kullanım olarak değerlendirilmektedirler. Bütün bunlar göz önüne alındığında ulaşılan sonuçlar şöyledir;
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•

Köklü bir geçmişi olan dokuma sanatının günümüzde de devam ettiği
görülmektedir.

•

Dokumada kullanılan malzeme ve kullanım alanlarının değiştiği tespit
edilmiştir.

•

Dokumada kullanılan renklerin gücünün değişmediği görülmektedir.

•

Dokuma sanatı geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanların ilgisini
çeken bir sanat olduğu.

•

Hediye olarak nadide bir malzeme olan dokumaların, yaygın bir şekilde
ticari olarak seri üretimi devam etmektedir.

•

Her motifin ve yazının bir anlamı olduğu günümüzde de toplum tarafından bilinmektedir.

•

Dokuma kalitelerinin her dokumada farklı olduğu görülmektedir.

•

Büyük dokumaların günümüzde azaldığı tespit edilmiştir.

•

Anadolu’nun her köşesinde azda olsa zengin dokuma kültürünün hala
devam etmektedir.

•

13-17. Yüzyıla kadar dokumalarda kufi yazıların kullanıldığı görülür.

•

Dokumalardaki her yazı formu yazım şeklinden ya da üzerinden geçen
zamanın dokumayı yıprattığı etkiden dolayı okunamamaktadır.
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Yazma Eserlerin Tahribat Nedenleri ve Konservasyon Yöntemleri*
**

Seçil SEVER
Giriş

Koruma altındaki Kültür ve Tabiat varlıklarından El Yazmaları/Yazma Eserler: papirustan deriye, pamuk levhadan kâğıda kadar farklı malzemeler üzerine
fen, din, edebiyat, tarih, vb. konularda el ile yazılmış eserlerdir1 (Sinan, 1987:
33-35; Derman, 1987: 24-25), (yazmalar.gov.tr, 2019). Yazma eserlerden süreklilik, tarihsellik, özgünlük gibi özelliklere sahip olanlar “kültürel değer” olarak
tanımlanmışlardır. Bu eserler ülkemizde pek çok kütüphane, müze, özel koleksiyonda ve özellikle Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı yedi adedi İstanbul’da olmak üzere toplam on üç yazma eser kütüphanesinde korunmakta, sergilenmekte ve araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır. Bu kurumlarda yaklaşık olarak toplam yüz beş bin adet yazma eser mevcuttur2 (yazmalar.gov.tr,
2019).
Kültürümüzün maddi ürünlerinin en önemlilerinden olan yazma eserler; biyolojik, çevresel, kimyasal ve insanların verdiği zararlar gibi farklı sebeplerle
tahrip olmaktadır. Yazma eserlerin Konservasyon (koruma) ve restorasyon
(onarım) yöntemleri 18. yy’dan bu yana başlayan çalışmalar ile dünyada ve ülkemizde kanunlar ile güvence altına alınmıştır (Baydar, 2004: 79).
Genel anlamda konservasyon ve restorasyon, insanların sahip oldukları nesnelerden elde ettikleri yararı olabildiğince uzatmak amacıyla yapılan çalışmalardır. Bugün bu kavramlar doğal ve kültürel varlıklarımızdan yazılı belge, basılı
belge, dokuma ve el işleri gibi eserlerin bozulmadan ileriki kuşaklara aktarılması
için yapılan çalışmaları kapsamaktadır (Ana Britannica 17, 1989: 112-114).
*

**

1

2

Bu çalışma SEVER Seçil; “İzmir Milli Kütüphane’deki Yazma Eserlerin Tahribat Durumları” Yayınlanmamış Lisans
Tezi, Danışman Prof. Dr. Ali YARDIM, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları
Bölümü, İzmir, 1998’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Mezun. İzmir Demokrasi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fakülte Sekreteri, secil.sever@idu.edu.tr
İlk İslâm yazmacılığı, Hz. Osman'ın Kur'ân-ı Kerim'i Mushaflar halinde Medine, Kûfe, Basra ve Şam'a göndermek
üzere istinsah ettirmesi ile başlamaktadır. Daha sonra kitap yazmacılığı gelişerek Hadis-i Şerif, Siyer-i Nebi gibi
eserlerin yanında şiir, dil, tefsir, tıp ve fıkıh konularında da telif ve tercüme eserler de yazılmaya başlanmıştır
(http://www.yazmalar.gov.tr/sayfa/yazma-kitaplar/9) (13.05.2018). Bilinen en eski Türkçe yazma MS 7. Yy Uygurlar zamanına tarihlenmektedir (Baydar 2004; 80). Dünyadaki Türkçe el yazması eser sayısının ise 100.000 cildin
çok üzerinde olduğu bilinmektedir (http://www.yazmalar.gov.tr/sayfa/yazma-kitaplar/9) (13.05.2018).
Bu kütüphanelerden en önemlileri İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Türk-İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Bursa İnebey Yazma
Eser Kütüphanesi, Ankara Milli Kütüphane Başkanlığı, Manisa Yazma Eser Kütüphanesi, Amasya Beyazıt Yazma
Eser Kütüphanesi’dir. (http://www.yazmalar.gov.tr/sayfa/yazma-kitaplar/9) (13.05.2018)
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Yazma eserlerin korunması ile ilgili tüm işlemler, farklı meslek guruplarından pek çok uzmanın bir arada çalışmasını gerektiren uygulamaları içermektedir.
Konservasyon kelimesi İngilizcede koruma kelimesiyle eş anlamlıdır ancak müzecilik alanında eserin bozulmadan korunması ve onarımı işlemlerinin her ikisini birden kapsamaktadır (Karavar, 2017: 104).
Birçok tanımı yapılan konservasyon aynı zamanda herhangi bir eser, nesne
ya da olguyu elden geldiği kadar bozulmadan, o andaki durumunda tutma olarak da nitelendirilebilir. Bozulmayı yavaşlatıcı, mümkünse önleyici veya eserin
bozulmaya direncini artırıcı eylem olarak da tanımlanan korumada (Müzelerde
Koruma: Çevresel Koşulların Denetimi, 1987: 30) eser, nesne ya da olgunun;
mümkün olabilen en az değişim ve müdahale ile saklanması gereği ön plandadır.
Korumada amaç; çevre koşullarını kontrol altına alarak olabilecek yeni hasarları
önlemek ve bozulma sürecini yavaşlatmaktır.
Eserlerin niteliklerine bağlı olarak değişen koruma uygulamalarının iki türü
vardır. Bunlardan ilki ve dünya müzecilerinin en çok gündeminde olanı “koruyucu konservasyon” (preventiva konservation, pasif koruma), diğeri ise “aktif
konservasyon” ya da aynı anlamda kullanılan “restorasyon” dur. Günümüzde
eserlerdeki bozulma nedenleri bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılabildiği için
koruyucu Konservasyon uygulamaları etkin bir şekilde yapılabilmektedir (Enez,
1994: 6).
Aktif Konservasyon/Restorasyon (Onarım) ise; bozulmuş, bütünlüğünü ve
anlaşılabilir olma durumunu yitirmiş bir eserin belgesel niteliğine ve görsel oluşumuna zarar vermeden kaybettiği değeri geri kazandırma eylemidir (Müzelerde
Koruma: Çevresel Koşulların Denetimi, 1987: 30). Başka bir kaynakta ise aktif
konservasyon objenin eksik parçalarını tamamlayarak orijinaline mümkün olduğunca benzeyecek şekilde onarım yapma işlemi olarak da tanımlanmıştır (Anmaç ve Karavar, 2000: 166). Ülkemizde yazma eserlerin koruma ve onarımı
“İstanbul Yazma ve Nadir Eserler Patoloji ve Restorasyon Araştırma Merkezi”,
“Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Yazma Eser Konservasyon ve Araştırma
Merkezi”, “Konya Yazma ve Nadir Eserler Restorasyon Araştırma Merkezi” de
yapılmaktadır. (Fotoğraf 1, 2). İtalya, Fransa, Almanya ve Amerika olmak üzere
birçok ülkede bu değerli kültür varlıklarını korumak amacıyla “Patoloji ve Restorasyon Merkezleri” kurulmuştur. Günümüzde bu merkezlerde her türlü koruma ve onarım uygulamaları yapılmaktadır (yazmalar.gov.tr, 2019).
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Fotoğraf 2: Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Yazma Eser Konservasyon ve Araştırma Merkezi
https://www.trthaber.com/dosyalar/videolar/0f92c34b7f04b7b0b7e0f5704540f614.mp4 (18/02/2020)

Fotoğraf 1: Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi
https://www.trthaber.com/dosyalar/videolar/0f92c34b7f04b7b0b7e0f5704540f614.mp4 (18/02/2020)

Konservasyon ve restorasyon işlemlerinde öncelikle eserin künyesi oluşturularak kayıt altına alınmakta, ön inceleme ve belgeleme çalışmaları yapılmaktadır. Belgeleme; aktif ve pasif konservasyon öncesinde ve konservasyonun tüm
aşamalarında gerçekleştirilmesi zorunlu olan son derece önemli bir çalışmadır.
Bir restoratör, esere müdahale etmeden önce eserle ilgili bilgileri doğru bir şekilde, yazılı ve görsel olarak kayıt altına almalıdır (Babaaslan, 2016: 3-5).
Belgeleme işleminde; eserin künyesi, restorasyona alınma nedeni, cilt ve
metin kısmında meydana gelen bozulmaların açıklamaları, hammadde özellikleri ve tanımı, konservasyon aşamaları ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde kaydedilmelidir. Belgeleme kapsamında tutulan kayıtlar; hammadde ve fiziksel özelliklerinin tanımlanmasına bağlı olarak, eserin meydana getirildiği döneme dair
farklı bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayacak ve araştırmacılar için bir veri tabanı
oluşturacağı unutulmamalıdır. (Fotoğraf 3). Bu nedenle, restorasyonu yapılacak
eserde bulunan filigranlar ve mühürler tespit edilerek, metin kısmında kullanılan kâğıt ve cilt kısmında kullanılan deri ayrıntılı bir şekilde incelenip fotoğraf-
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lanarak kayıt altına alınmalıdır (http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/Home/
Index_?n_id=54), (İlden, 2009: 65).

Fotoğraf 3: Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Eserlerin Dijital Ortama Aktarılması
http://www.oktayaras.csuleymaniye-yazma-eser-kutuphanesi/tr/56446 (17.05.2019)

Bu çalışmada esas olarak üzerinde durulacak konu; yazma eserlerin pasif
konservasyonunda yapılması gereken işlemler ve yazma eserlerin ömrünü
mümkün olduğunca uzatmak için gerekli olan ideal ortamların nasıl oluşturulacağının gösterilmesidir. Bu maksatla 1. Bölümde “Yazma Eserlerin Tahribat
Nedenleri” başlığında, biyolojik faktörler, çevre faktörleri, kimyasal istikrarsızlıklar ve insanların verdiği zararlar anlatılmış; 2. Bölüm de ise bu zararlı etmenlerden korunmada yapılan işlemler “Yazma Eser Pasif Konservasyon Yöntemleri”
başlığı altında açıklanarak çalışmamız sonuç bölümü ile tamamlanmıştır.
Yazma Eserlerin Tahribat Nedenleri

Yazma eserlerde bozulmaya yol açan etkenler biyolojik etkenler, çevre faktörleri, kimyasal istikrarsızlıklar ve insanların verdiği zararlar olarak sınıflandırılmaktadır (Roper,1994:5-8). Bu sebeplerle birlikte yazma eserlerde bozulmanın en temel faktörleri olarak, çevresel faktörlerden ışık, sıcaklık, nem ve atmosferik gazlar; insanlardan kaynaklanan yanlış taşıma ve uygun olmayan desteklerden kaynaklanan mekanik hasarlar; reaktif maddelerle temastan kaynaklanan
kimyasal hasarlar; mikroorganizmalardan, bitki, böcek ve hayvanlardan gelebilecek biyolojik hasarlar tespit edilmiştir (Enez, 1994:6). Yazma eserlere zarar
veren bu etkenler aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
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Biyolojik Faktörler:

Mantarlar, Böcekler ve Küçük Hayvanlardan oluşmaktadır (Roper, 1994:58). Mantarlar kâğıt, cilt, zamk, vb. malzemelerde üremektedirler. Bu mantar
türleri, Penicillium, Aspergillus, Trichoderma viridi, T. rasei ve Chaetomium
gibi selülotik mantarları kapsamaktadır. 600’den fazla çeşidi olan bu mantarların üremesi sonucunda kâğıt keçeleşip, emici bir hale gelmekte ve kâğıdın kalitesine, ortamın bağıl nemine, enfeksiyonun aşamasına göre farklı yoğunlukta,
kırmızı, mor, sarı, kahverengi, siyah veya foxing denilen pas renginde küçük
lekeler oluşmaktadır (Yücel, Kantarcıoğlu, 1997: 3). (Fotoğraf 4-5).

Fotoğraf 4-5: Yazma Eserlerde Mikroorganizma Hasarı
http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/Content/UploadFile/Doc/Remoistenable%20Tissue%20Yap%C4%B
1m%C4%B1%20ve%20Uygulamas%C4%B1%20-%20Poster.pdf (17.05.2019)

Yazma eserlerde mantar gelişimini etkileyen çevresel faktörler nem, sıcaklık,
ışık ve besleyicilerdir. Atmosferde her zaman var olan mantarlar yüksek ısı ve
nem şartlarında gelişip çoğalmakta (Ropper, 1994: 7) ancak güneşin ultraviyole
ışığında da ölmektedirler. Mantar tahribatında; nişasta, tutkal, kola ve yapıştırıcılar başka maddeler dönüşerek kâğıdın aharını bozarak, yumuşatıp ve kurutma
kâğıdı gibi emici bir hal alarak lapa haline getirmektedir. Benzer şekilde mantara
maruz kalan deri de çürümeye başlayarak ve ciltleri dağılmaktadır. Yazma eserlerde mantar üremesi demirli mürekkeplerin rengi soldurmakta, aşırı mantar
üremesi durumunda ise yazılar tamamen de yok olabilmektedir. Mantarın var
olduğu, malzemenin üstündeki miçelium adı verilen beyazımsı renkte tozumsu
tüylenmeden kolayca anlaşılabilmektedir (Kathphalia, 1990: 19, Binark,
1988:349). (Fotoğraf 6).
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Fotoğraf 6: Yazma Eserlerde Mikroorganizma Hasarı
http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/Content/UploadFile/Doc/Remoistenable%20Tissue%20Yap%C4%B
1m%C4%B1%20ve%20Uygulamas%C4%B1%20-%20Poster.pdf (17.05.2019)

Aharlı kâğıtlar ve özellikle reçine ile ahârlanmış kâğıtlar, mantar saldırısına
karşı dirençlidir (Kathpalia, 1990: 20). Bakteri ve mantar sporları kütüphane
malzemeleri üzerinde tahribat yapmadan aylar hatta yıllarca kalabilmekte ve
büyük çoğunluğu 25 °C sıcaklığa 100 yıl dayanabilmektedir. Kâğıtta mantar
gelişebilmesi için en uygun şartlar 24°C-30°C sıcaklık, %65-%80 bağıl nem ve
pH 5,5 gibi hafifçe asitli ortamdır. Böcekler yazma eserlere genellikle deriye, iç
taraftaki sayfalara ya da ahşaba ulaşmak için zarar vermektedirler. En çok rastlanılan böcek türleri: Kâğıt güveleri veya Gümüşbalığı böceği (Thysanurans), hamam böcekleri (Cockroaches), kitap kurtları (Bookwarms), kabuk, kitap biti
(Psocids, Booklice), ve termitler (Termites) dir. Böceklerin verdiği zararlar mikroorganizmalarınkinden daha farklıdır ve fiziksel bozulmalara neden olurlar. Bu
bozulmalar ise böcek delikleri ve eserler üzerinde bırakılan asit içerikleri nedeni
ile kalıcı tahribata neden olan böcek pisliklerini içermektedir (Adanır, 1998: 32).
(Fotoğraf 7).

Fotoğraf 7: Yazma Eserlerde Böcek Hasarı
http://www.konya.yek.gov.tr/Home/Index_?n_id=18 (06/02/2020)
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Fare ve Diğer Kemiriciler; Fare ve kemiricilerin arşiv malzemesini tahribi %20 oranındadır. Bu kemiriciler kâğıda mekanik tarzda saldırarak zarar verirler. Bunlarla mücadele etmenin en tesirli yolu kemirici girmeyen binalar yapmak
veya onları yok edici malzemeler kullanmaktır. Fare öldürücüler arasında; depolanan malzemeler arasına serpilecek naftalin, toz kükürt ve kireç, tunç yağı,
kömür katranı, katran ruhu, çam katranı, gazyağı ile sitronella ağacı, sedir ağacı,
pirole ağacı ve nane yağları sayılabilir. Sodyum silikat gibi maddeler, polimetil
metakrilat rezinler gibi plastikler, öğütülmüş tunç yağı gibi kuruyan yağlar ve
bazı sentetik rezinler kâğıtla birleştiği zaman kemirici saldırısına karşı kâğıda
fiziksel direnç kazandırırlar (Kathpalia, 1990: 37-20).
Çevre Faktörleri:

Yazma eserlerde bozulmaya yol açan çevre faktörleri ışık, ısı, nem, kirlenme,
toz, kir, yangın, su baskını, fırtına olarak sınıflandırılabilir (Ropper, 1990:6-7).
Bu etmenler kâğıtta fotokimyasal, hidrolitik ve oksitleyici değişikliklere sebep
olurlar. Güneş ışığına maruz kalan bütün hayvansal ve bitkisel lifler yavaş yavaş
dayanıklılıklarını kaybederler. Bu tahribatın hızı; ışık şiddeti, sıcaklık ve ortamın
nemi ile değişmektedir (Kathpalia, 1990: 39). Pek çok modern arşiv ve kütüphanelerde, ışık ışınlarının, kâğıtlar ve çoğu mürekkep üzerindeki olumsuz etkisinden dolayı, pencere kullanımından kaçınılmıştır. Devamlı olmadığı halde az
miktardaki ışık bile uzun bir süre etkili olduğunda problemlere yol açabildiği
tespit edilmiştir (Ropper, 1994: 6). Işık, yumurtalı bileşimler ve zamk gibi proteinli ortamlara ve kurumuş yağlara etki ederek kimyasal bileşimlerinin değişmesine neden olmaktadır. Bu durumda eserlerin yalnızca renkleri değişmekle
kalmayıp, bozulma ve çürümeleri de hızlanmaktadır.
Kimyasal İstikrarsızlıklar:

Yazma eserlerde bozulmaya neden olan diğer bir etken olan kimyasal istikrarsızlıkların ortamda mevcut olması durumunda en iyi depolama şartlarında
eserin selülozu asit tarafından yavaş yavaş saldırıya uğramakta rengi değişip,
sertleşerek kolay kırılır hale gelmektedir. Kâğıt fazla sıcaklık ve nemde tutulur
veya fazla ışığa maruz bırakılırsa, bu değişikliklerin oldukça hızlandığı da görülmektedir. Kâğıt asidik gazlar gibi kimyasal faktörlerden dolayı zarar gördüğünde kırılgan hale gelmekte, uçları sayfa ortalarına göre daha çok yıpranmış ve
kırılmış hal almaktadır. Kâğıdın kimyasal etkenlerle bozulmasının sebebinin;
asidik gazlar, atmosferdeki duman, tozlar, mürekkepler veya kâğıdın imalatında
kullanılan kimyasal maddelerin etkileri olduğu bilinmektedir (Kathpalia, 1990:
4).
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Fotoğraf 8: Yazma Eserlerde Cetvel Kırılmaları
http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/Content/UploadFile/Doc/Remoistenable%20Tissue%20Yap%C4%B
1m%C4%B1%20ve%20Uygulamas%C4%B1%20-%20Poster.pdf (19.06.2019)

Yazma eserlerin bulunduğu ortamdaki atmosferik kirlenme, özellikle içten
yakmalı makinelerin, kalorifer ocaklarının, elektrik santrallerinin ve kömür,
petrol gibi yakıtlar kullanan endüstrilerin açığa çıkardığı sülfür dioksit, diazot
monoksitler ve asit kâğıdın bozulmasını hızlandırmakta veya fotoğrafların kimyevi maddelerinin değişmesine sebep olabilmektedir.
Oksidasyon; bütün organik malzemeleri etkileyen ve havada meydana gelen
tabii bir bozulma olarak yazma eserlere de zarar vermektedir. Ozon, sülfür dioksit, nitrojen dioksit ve temizleme sıvıları gibi oksitlenen kirletici faktörler kâğıdın selüloz liflerinin yapısını bozarak ve kâğıdın dayanıklılığını kaybetmesine
neden olmakta ve yüzeyinde “kırmızı lekeler” şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Yazma eserler, yapısındaki selüloz malzeme, kimyevi asit bileşimleri, üretimlerinde kullanılan asitli malzeme veya atmosferik kirlilikten dolayı asiditeye maruz kalarak bozulabilmektedirler. Böyle bir bozulmanın ilk belirtisi, sayfalarda
görülen zamanla sarı veya kahverengiye dönüşen hafif bir renk değişikliğidir.
Kâğıdın maruz kaldığı asidite nedeniyle dayanıklılığını kaybederek ve sonunda
kıvrıldığı yerden kolayca kırılabildiği görülmektedir. Kâğıdın pH değeri 7,0 ise
nötr değer olup, 7’nin altındaki rakamlar asidite seviyesinin noktası olarak belirlenmiştir. pH 7’nin üzerindeki rakamlar ise baziklik seviyesini göstermektedir
(Ropper, 1994: 6). Yüksek asidite her zaman bozulmanın en önemli sebeplerinden biridir. Diğer taraftan, yapılan çalışmalarla hafif alkali kalsiyum bileşikleri,
bazen de magnezyum bileşikleri bulunduğunda kâğıtların iyi durumda kaldığı
tespit edilmiştir (Barrow, 1992: 93).
Bozulmayı hızlandıran diğer kimyasal etkenler kâğıdın yapısı, mürekkebin
cinsi minyatür ve tezhipte kullanılan altın ve boyalardaki bakır miktarıdır. Kâğıdın yapısı; kâğıt yapımında kullanılan maddelerin artıkları, renk vermek veya
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süslemek amacıyla kullanılan boya ve maddeler; zamanla havanın oksijeni veya
kükürt dioksitiyle reaksiyona girerek sayfalarda renk koyulaşması, siyahlaşma ve
kırılmalar meydana getirerek dayanıklılığını azaltmaktadırlar. (Fotoğraf 9).

Fotoğraf 9: Yazma Eserlerde Mürekkep Korozyonu
http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/Content/UploadFile/Doc/Remoistenable%20Tissue%20Yap%C4%B
1m%C4%B1%20ve%20Uygulamas%C4%B1%20-%20Poster.pdf (17.02.2020)

Mürekkebin verdiği zarara gelince, isle yapılan mürekkepler asit oluşturmadığından kâğıda zarar vermemekte ancak suda kolay çözüldüğünden dağılarak
yazıları bozmaktadır. Demir sülfürlü mürekkepler görünüş olarak sağlam olmakla birlikte zamanla içerdiği demir oksitlenerek aside dönüşmekte, bu asit
kâğıdın o bölümlerini yakarak siyahlaşma ve delinmeler meydana getirmektedir.
Diğer bir etken, minyatür ve tezhipte kullanılan parlak yeşil rengi veren boya,
yazıların etrafına çekilen çizgiler, süslemek veya yazıyı belirginleştirmek amacıyla çerçevelerde kullanılan altının terkibine katılan bakır oranının fazla olmasıdır.
Zamanla bakır oksitlenerek asit oluşturmakta, bu kısımda kırılmalar meydana
gelmektedir. Buradaki amaç asitli olan sayfaları alkali bir ortamda reaksiyona
sokarak nötr bir ortam yaratmaktır. Bu şekilde asiditesi durdurularak tedavi
edilen çerçeveleri kırık, yanık ve siyahlaşmış sayfalar ince Japon kâğıdı ile her iki
taraftan bloke edilerek koruma altına alınmaktadır (Gazi, 1987: 110-111).
Asiditenin önlenmesi için depo ve kütüphanelerin havalandırılması, fazla
asidin nötralize edilmesi için havalandırma cihazlarından depo ve kütüphanelere
verilen havanın alkali çözeltiler ile yıkanması gerekmektedir (Kathpalia, 1990:
46).
İnsanların Verdiği Zararlar:

Arşiv belgeleri ve yazma eserler ihmal, dikkatsizlik ve uygunsuz kullanım
gibi sebepler nedeniyle zarar görebilmektedir. Ne kadar itinalı olursa olsun sık
kullanım, belgenin daha çabuk zarar görmesine ve bozulmasına sebep olmakla
birlikte eserlere itina gösterilmeden çekilen fotokopiler de önemli zarar verici
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etmenler arasındadır. Arşivler ve kütüphanelerde dokümanlara ve kitaplara en
çok zarar veren etkenlerin başında eserlerin kullanımın geldiği bilinmektedir.
Kasıtsız zarar, belgelerin kullanımı ve raflar yerleştirilmesi sırasında veya malzemelerin binalar içinde veya arasında taşınırken meydana gelmektedir. Uzman
olmayan kişilerin, zarar görmüş dokümanlara uygun olmayan malzemelerle ilk
müdahaleyi yapması zararı daha da büyütmektedir. Belgelerin yırtılması, kesilmesi, üzerlerine yazı yazılması, sökülmesi veya yakılması saldırganlık boyutunu
içeren önemli bir sorundur. Ayrıca bir dokümanın bütünüyle veya kısmen şahsi
sebeplerle veya para karşılığı alınıp götürülmesi de maalesef yaygın görülen bir
olaydır (Ropper, 1994: 6).
Yazma Eserlerin Konservasyon Yöntemleri

Yazma eser konservasyonunda alınacak önleyici tedbirlerin ya da restorasyonda uygulanacak tekniklerin ve malzemelerin belirlenmesi daha sonrasında
doğuracağı sonuçlar açısından çok önemlidir. Burada ilk aşama karar verme
sürecidir. Öncelikle eserlerin geçmişte maruz kaldığı ortamın ve kullanımının
bilinmesi, yapımında kullanılan materyallerin ve tekniklerin açığa çıkarılması,
sanatsal ve bilgi içeriğinin yani eserin özgünlüğünün tespit edilmesi gerekir.
İkinci aşama olan yazılı belgelemede “Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Konservasyon ve Araştırma Merkezi Eser Belgeleme Formunda” da ayrıntılı
olarak belirtilen; eserin adı, müellifi, ölçüleri, tarihi, cilt, metin özellikleri, hasar
durumu, eksik kısımlar, eski onarımlar, kimyasal analiz sonuçları, vs. içeren
belgeleme çalışması yapılmalıdır. 1 Yazılı belgeleme haricinde, fotoğraf ile de
belgeleme yapılması da gerekmektedir. Eserin konservasyon öncesi ve sonrası
fotoğrafları aynı mekânda, eserin üzerinde belirgin bir şekilde gözükebileceği
tek renk zemin üzerinde ve 300 dpi çözünürlükte çekilmelidir. Meydana gelmiş
hasarların giderilmesi ve bozulmaların durdurulması ile sağlamlaştırılması, en
az müdahale ile eserin tarihi değerini ve içeriğinin koruması ve üzerinde işlem
yapılabilirliğinin sürdürülmesi, dönemine, geleneksel yapısına, yaşına uygun,
geri dönüşümlü teknik ve malzemeler kullanarak gelecekteki uygulamaları,
araştırmaları ve kullanımdaki problemleri en aza indirgemek üzere restorasyon
çalışmaları yapılmalıdır.
Günümüzde, yazma eserler bilgi içeriklerinin yanı sıra tarihi eser ve sanat
eseri olarak değerlendirilmekte ve kültürel miras olarak kabul edilmektedir.
Yazılış amaçları bilgi ya da sanatsal içeriğini aktarmak dahi olsa, materyal ve
1

Ayrıntılı bilgi için bakınız. Eser Belgeleme Formu http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/Content/UploadFile/Doc/
Yeni %20Belgeleme%20Formu.pdf (17.05.2018)
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teknik açısından ciltlerinin ve metin kısımlarının yapım özellikleri yapıldığı dönemin kültürünü yansıtmaktadır. Konservasyon uygulaması yapılacak eserlerin
öncelik sırasının belirlenmesi için koleksiyonlarda hasar tespit çalışması yapılmalıdır. Bu çalışma esnasında, eserdeki hasarın derecesi, eserin müellif hattı
olması, tek nüsha olması ve sanatsal içeriğinin bulunması gibi özellikleri dikkate
alınmalıdır. (suleymaniye.yek.gov.tr, 2019).
Yazma eserleri restore etmekten daha önemli olan ise onların uygun şartlar
altında muhafaza edilmesi, sergilenmesi ve araştırmacılara sunulmasıdır. Bu
çalışmada esas olarak vurgulamak istediğimiz yazma eserlerin pasif konservasyonu konusunda yapılması gereken işlemler ve yazma eserlerin ömrünü maksimum süre uzatmak için gereken ideal ortamların nasıl oluşturulacağının gösterilmesidir. Bu kapsamda ideal arşiv örneği olarak Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Arşivi gösterilebilir. (Fotoğraf 10-11).

Fotoğraf 10-11: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Arşivi

Yazma eser bakım ve onarımı ile ilgili her türlü işlem ve faaliyetler genel
olarak Konservasyon (Koruma) olarak tanımlanmıştır. Konservasyon; arşiv mal-
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zemesinin çeşitli faktörlerle tahrip olmasını önlemek ve belli şartlarda muhafazasını sağlamaktır.
Yazma eserlerin konservasyon yöntemlerinde en önemli konulardan birisi
yazma eserlerin korunacağı binaların yerlerinin iyi tespit edilmesi ve endüstri
merkezlerinden uzak olmasının sağlanmasıdır (Gazi,1987:112). Arşive dışarıdan
gelen havada bulunan sülfür ve asit tozları eserleri olumsuz yönde etkileyeceğinden; havanın filtrelenmesi özellikle sanayi bölgelerine yakın olan arşivler için
şarttır. Bu işlem arşivlerin havalandırma ağızlarının, cam yünüyle kapatılmasıyla
yapılabilir. Filtreleme olmadığı zaman belgeler mutlaka asitsiz karton kutular
içerisinde saklanmalıdır (Duchein, 1974: 45).
Yazma eserlerin bulunduğu yer bir binanın en üst ve en alt katı olmamalıdır.
Her iki kısım da rutubet yönünden sakıncalı olup (Gazi,1987:112) çatıların su
geçirmezliği özellikle kontrol edilmelidir. Çatılarla deponun en üst katı arasında
havalandırma boşluğu bırakılmalıdır. Arşiv salonları, 150-200 m2’yi aşmamalıdır. Arşiv salonunun kapı ve duvarları yangına karşı dayanıklı olmalı, salon ve
binanın katları arasındaki döşemelerde ahşap kullanılmamalıdır. En uygun zemin, özel işlem görmüş çimentodan imal beton zeminlerdir (Duchein, 1974: 2728).
Arşivde kullanılan depolama teçhizatı eserlerin yükünü taşıyacak güçte, raflar ise eserlere yeterli desteği verecek ölçüde olmalıdır. Raflar kimyevi açıdan
aşınmaz ve yangına dayanıklı olmalıdır; en alttaki raf ile zemin arasında yaklaşık
15-20 cm. bir boşluğun bırakılması, olabilecek su baskınında ortaya çıkabilecek
zararları önlemesi açısından önem taşımaktadır. Aynı boşluk, üst raf ile tavan
arasında ve tüm raf ile duvar arasında da bırakılmalıdır (Ropper, 1994: 6-7).
Raflara konan eserlere personelin kolayca erişebilmesi için raf yüksekliği 2.102.15 m olmalıdır. Eserler raflara sık yerleştirilmemeli, her kitabın arasında en az
5mm'lik aralık bırakılmalıdır (Duchein, 1974: 28).
Her ay eserlerin bulunduğu arşivler havalandırılarak yer ve kitapların üst
yüzeyindeki tozlar, bez, samur, fırça veya elektrikli süpürge ile temizlenmeli ve
ayrıca eserler her yıl Nisan-Mayıs aylarında tek tek elden geçirilerek havalandırılmalı, tozlarından arındırılmalıdır. Eserlerin bulunduğu raflar önce ıslak, sonra
kuru olarak silinmeli, bu işlemler yapılırken, sağlam, hasta ve cildi bozuk eserler
listeler halinde tespit edilmelidir (Gazi,1987:112).
Depolama ortamında meydana gelebilecek yangın, su baskını, kirlenme ve
diğer çevre şartlarına karşı asitsiz kutuların bulunması; yok ise eserlerin asitsiz
kâğıtlara sarılarak karton kutulara konulması gereklidir. Arşiv belgelerinden
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zımba teli, toplu iğne ve ataç gibi zarar verebilecek maddeler derhal çıkartılmalıdır. (Fotoğraf 12).

Fotoğraf 12: Asitsiz Kâğıtlar ile Arşivleme
http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/Content/UploadFile/Doc/S%C3%BCheyl%20%C3%9Cnver%20Kole
ksiyonu.pdf (18.05.2018)

Dosyalar madeni şeritlerle tutturulmuşsa, bu madeni kısımlar plastik olanlarla değiştirilmelidir. Arşiv değeri taşıyan ancak, fotoğraflar, asitli dosya kapakları gibi kimyevi özellikleri aktif olan malzemeler arşivden ayrı bir yere depolanmalı veya özel polyester gömleklerde saklanmalıdır. Eserlerdeki yapışkan
bantları (seloteypler) çıkartmak için itina gösterilmeli ve bu iş sadece konservatörlerce yapılmalıdır. Katlanmış kâğıtlar açılarak pres veya nemlendirme yoluyla
düzleştirilmelidir. Belgelerin personel veya araştırmacı tarafından itinayla kullanımını sağlayacak kurallar uygulanmalıdır (Roper, 1994: 6-7).
Arşiv malzemesi içinde bulunan mühürler, ayrı ayrı, sıkıştırılmış pamuktan
yapılmış küçük bir torba içine ya da dayanıklı kâğıttan veya kartondan yapılmış
küçük bir kılıfın içine, sürtünmelerden sakınarak muhafaza edilmelidir (Duchein, 1974: 70).
Eserlerde mantar ve bakteri gelişmesini önlemenin ilk şartı çevre değişkenlerinin

kesintisiz

olarak

denetlenmesi,

özellikle

bağıl

nemin

sürekli

rak %65’in altında tutulması (en uygun nem %55) olduğu unutulmamalıdır
(Yücel, Kantarcıoğlu, 1997: 22).
Depolama alanlarında çevre şartları sabit tutulmalı, mantar oluşumuna engel olacak iyi bir hava dolaşımı bulunmalıdır. Kir ve toz, hava filtreleriyle arındırılırken ışık düzeyi de gerektiği şekilde olmalıdır. Isı 15°C-20°C civarında tutulmalıdır (Roper, 1994: 6-7). Eserleri yüksek ısı kurutarak kırılgan yapmakta,
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fazla nem de nemlendirerek eserde bozulmaya neden olmaktadır. Bu nedenle
arşivlerin ısı değişiklikleri iklim şartlarına göre çok farklı olmamalıdır (Gazi,
1987: 112-113).
Yazma eserlerin saklandığı arşiv ya da depolama alanlarında rutubete, hava
kuruluğuna ve kirliliğine karşı mükemmel koruma sağlayan en önemli yöntem
klimatizasyondur. Bu sistemle hava odaya, filitrelendirildikten, nemden arındıktan veya nemlendirildikten ya da ısıtılıp- soğutulduktan sonra verilerek odanın
ısı ve nemi sabit tutulmaktadır (Duchein, 1974: 45-46).
Arşiv içerisinde eserler, güneş ışığına maruz bırakılmayacak şekilde yerleştirilmeli; ancak bu yerler aydınlık olmalı ve rahatlıkla havalandırılabilmelidir.
Pencereler ne çok büyük ne de çok küçük olmalıdır. Camlar ışık kıran cinsten
olmalı, dış taraftan tel örgülerle kapatılmalıdır. Güneş ışığını direkt alan eserler
güneşteki ultraviyole ışınlarından etkilenmekte ve dayanıklılığı azalmaktadır
(Gazi, 1987: 112-113). Bildiğimiz pencere camlarının yerine, en zararlı ışınları
süzebilecek ve sadece 460 milimikrondan yukarı dalga uzunluğu bulunan ışınların geçmesine izin verecek olan camlar konması çok daha uygun olmaktadır
(Duchein, 1974: 48).
Eserler üzerinde mantar gelişmesi durumunda; öncelikle sporların ortalığa
saçılarak diğer eserlere de bulaşmaması ve/veya alerjik reaksiyonlara sebep olmaması için küfe dokunmamalıdır. Bu durumda yayılmayı önlemek için hastalıklı eser plastik bir torbaya konarak diğerlerinden ayrılmalıdır. Eğer hemen
müdahale edilemeyecekse, mantarların daha fazla gelişmesini önlemek için eser
torba içindeyken buzdolabına konmalıdır. Islak veya nemli eserlerin dikkatle
kurutulması da küfün gelişmesini durdurmaktadır. Bunun için dondurarak kurutma (freeze-drying) yöntemi tercih edilirse de yazma eserler iyi havalandırılan
bir odada açık bırakılarak da kurutulabilirler. Kurutmada sıcaklık kullanılması
küfün gelişmesini arttıracağından sakıncalıdır. Eser kurutulduktan sonra yüzeydeki küf gelişmesinin vakumla temizlenmesi en uygun yoldur (Yücel, Kantarcıoğlu, 1997: 60-62).
Eserlerin yüzeylerindeki mantar oluşumlarının mekanik olarak giderilmesi
mantar faaliyetini tamamen durdurmayacağı için deneme aşamasında olmakla
birlikte; UV ve Gama ışınları, düşük frekanslı elektrik akımı, dondurma yöntemleri ve ultrasonik cihazların kullanılması gibi ilave yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Yazma eserlerde oluşan mantarların giderilmesinde etilen oksit (EtO)in
yüzeye fırça ile sürülerek, çok küçük zerrecikler halinde püskürtülerek veya
enjektörle çatlaklar ve haşere deliklerinden içerilere doğru gönderilerek uygu-
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lanması da fayda sağlamaktadır. Diğer bir yaklaşım müze eserleri için zehirli gaz
kullanmak yerine nitrojen gibi inert gazların düşük bağıl nem birlikte kullanılarak oksijeni azaltılmış yapay bir atmosfer yaratılması ve eserin bir süre burada
tutulmasıdır. Emniyetli, masrafsız ve zararsız olan bu yöntemin hem mantar ve
bakteri hem de haşerelere karşı etkileri araştırılmakta, olumlu sonuçlar alınmakta ve uygulanmaktadır (Yücel, Kantarcıoğlu, 1997: 60-62).
Yazma eserlerin veya arşiv malzemelerinin böcekten arındırma işlemlerinde
ise öncelikle arşiv müze veya kütüphaneye alınan tüm eserler düşük sıcaklık
uygulamasına tabi tutulmaktadır. Bu uygulama yazma eserler üzerinde kolaylıkla uygulanabilmesi, kullanıcıya ve çevreye zararı olmaması, eserler üzerinde
toksik etki bırakmaması ve uygulama süresinin kısa olması nedeniyle özellikle
tercih edilmektedir. Bu konuya örnek olarak Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Konservasyon ve Araştırma Merkezi’nin böcekten arındırma konservasyon uygulaması da aşağıda gösterilmiştir. (Fotoğraf 13,14,15).
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Fotoğraf 13, 14, 15: Yazma Eser Konservasyon Çalışması Örneği
http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/Content/UploadFile/Doc/B%C3%B6cekten%20ar%C4%B1nd%C4%
B1rma.pdf (18. 02. 2020)

Bu yöntemler dışında böcek istilasına karşı, yazma eserler etilen oksit ile
CO2 gaz karışımlı vakumlu dolaplarda 3 saat tutularak dezenfekte ve steril
edilmektedir.
Termitlere karşı yazma eserleri korumak için ise depolar havalandırılmalıdır.
Ayrıca termit istilasının yok etmenin en etkin yolu DDT tozu kullanımıdır
(Kathpalia, 1990: 33-38).
Son olarak da yazma eserlerin bulunduğu mekânlarda olabilecek hırsızlıklara karşı iç emniyet tedbirlerinin uygulanması da çok önemlidir. Özellikle, görevli
olmayan kişilerin arşiv alanlarına, depolara ve sergileme içi alanlara girmeleri
kesinlikle yasaklanmalıdır (Duchein, 1974: 57).
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Sonuç

Yazma eserleri restore etmekten çok daha önemli olan, onların uygun şartlar altında muhafaza edilmesi, sergilenmesi ve araştırmacıların istifadesine sunulmasıdır. Konservasyon yöntemlerinin kurallara ve kanunlara uygun standartlarda uygulanması halinde bu çok kıymetli tarih ve kültür hazinelerimiz gelecek
nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilecektir.
Dünyada en fazla sayıda Arapça ve Türkçe yazma eserin bir arada bulunduğu ülkemizde; yazma eser koleksiyon ve kütüphanelerinde UNESCO ve uluslararası konservasyon, restorasyon birlikleri olan ICCROM (Uluslararası Kültürel
Değerleri Koruma ve Onarım Çalışmaları Merkezi), ICOMOS (Uluslararası
Anıtlar ve Siteler Konseyi), ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi), ECCO (Konservatör & Restoratör Örgütleri Avrupa Konfederasyonu) gibi kuruluşların belirlemiş olduğu konservasyon kurallarının titizlikle uygulanması sağlanmalıdır.
Yazma eser konservasyonunda en önemli faktör eserlerin sayısallaştırılmasıdır. Bu amaçla eserler kayıt altına alınmalı, kataloglanmalı, dijital ortama aktarılmalıdır. Eserlerin kullanımı mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Böylece eserler insanlardan ve kullanımdan doğacak çevresel tahribatlardan korunmuş olacaktır.
Yazma eser kütüphane ve koleksiyonları oluşturulurken; kütüphanelerinin
kurulacağı binanın bulunduğu ortamdan, yazma eserlerin binanın hangi katında
bulunacağına kadar fiziki, çevresel, biyolojik vb. tüm koşullar değerlendirilmelidir. Arşivde kullanılan depolama teçhizatı, raflar, pencere büyüklüğü, ortamın
ısı, ışık ve nemi standartlara uygun olmalıdır. Arşiv salonları binanın zemin veya
çatı katında olmamalı, ortam mutlaka klimatize edilerek ortam değişkenleri
kontrol altında tutulmalıdır.
Yazma eserlerin bulunduğu arşiv ya da sergileme alanı 150-200 m2’yi geçmemeli, çevre değişkenleri açısından kesintisiz olarak denetlenmeli, mantar ve
bakteri gelişmesini önlemek için bağıl nem sürekli olarak %55- %65 arasında;
ısı ise 15°C-20°C civarında tutulmalıdır. Eserler, zemini beton olan arşiv ortamlarında, kimyevi açıdan aşınmaz ve yangına dayanıklı metal raflarda muhafaza
edilmedir.
Arşiv alanlarında olabilecek hırsızlıklara karşı iç emniyet tedbirleri uygulanmalı, gerekli kurallar koyularak uygulanmalı, görevli olmayan kişilerin depolara girmeleri kesinlikle yasaklanmalıdır.
Bu kapsamda 2012-2013 yıllarında Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nin koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak binanın iç ve dış izolasyonu
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yapılmış, yangın söndürme sistemi kurulmuştur. Elektromekanik olarak çalışabilen, yere monteli, duman ya da hareket algıladığında 6 saniye içinde kapanan
ve 900°C dereceye 120 dakika dayanan yanmazlık panelleri ve 16 kat şişen contalardan müteşekkil dolap sistemleri Türk firmalar tarafından yapılmıştır. Depo
alanlarının iklim koşullarını iyileştirmek amacıyla iklimlendirme sistemi kurulmuş, bağıl nem kademeli olarak %62’den %50 ±2 RH aralığına düşürülmüş,
sıcaklık değeri ise 18 ᵒC ±1 değerinde sabitlenmiştir. Elektrik sistemi yanmaz,
teflon kablolarla yenilenmiştir. Yazma ve matbu eserler, düşük ısı uygulama,
temizlik ve paketleme işlemleri tamamlandıktan sonra dijital ortama aktarılmış,
RFID (Radyo Frekans Tanımlama) çipleri yerleştirilerek arşivlenmiştir (sevincozarslan.blogspot, 2020).
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Kazakistan'ın Modern Sanatçıların Yaratıcılığında Metafor ve Metaforizm
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Mevcut aşamada, yeni stilistik formlar arayışında, Kazakistanlı sanatçılar göçebe kültürün ideolojik kompleksine yöneliyorlar. Semboller ve efsanelerle sonuçlanan geleneksel bilincin temelleri, sanatçıların yeni sanatsal alanlarını inşa
etmek istediklerini düşündükleri kategorilerdir. «Kazakistan'ın eski ve ortaçağ
sanatının sanatsal sistemlerinin manevi mirasının taşıyıcıları olma bilinci, ressamları gerçekçi görüntülerden evrensel anlamların transferine aktarır, yaratıcı
arayışlarını düşünmeye, eski görüntülerin anlamını geliştirmeye, arketiplerin,
kodların, eski Türklerin işaretlerini canlandırmaya teşvik eder» [Yusupova,
2009: 136]. 1980-1990 sonlarının birçok sanatçısı için. Grafik araçların sembolizasyona dönüşümü temel hale gelmiştir.
Ressam, sinema sanatçısı, tasarımcı Galim Madanov'un çalışmalarında, dünya
düzeninin renk metaforları arayışı, manevi ve maddi korelasyon hakim. Ancak,
kendi fikirlerini ifade etme yolları şehvetli olmaktan çok entelektüeldir ve kentleşmiş bir karakter kazanır.
1990’Lara Kadar ince renk nüansları ile doyurulmuş sanatçının resimlerinde
stilize görüntüler hakimdi. Bir fırça kullanarak, B. Barmankulova'ya göre, «gerçekliğin verdiği gerçeklerin saçmalıklarını» yakalamaya çalıştı [Barmankulova,
1995: 218]. Kostüm tasarımcısı, Madanov grafik çalışmalarında görünmez bir
insanın varlığını anımsatan çeşitli kıyafetleri tasvir etti. Gelecekte, ruh ve madde
etkileşiminin yasalarını yansıtabilecek yeterli bir dil arayışı içinde olan Madanov,
tuval resmini geometrik şekillerle doldurarak soyut resme dönüyor.
Tuvallerindeki konu dünya pitoresk tasarımlara dönüşüyor. Sanatçı, tanımlayıcı anlatılarında görsel olaylarla değil, belirli bir yapıya çevirerek gösterdiği
manevi ve maddi fikirlerin oranı ile meşgul. Madanov için yaratıcı süreç, her
şeyden önce, alanı doldurmak ve onu ilk kültürel ve psikolojik birimleri içeren
özel bir ortama dönüştürmekten oluşan bir deneydir.
Aynı zamanda bir film sanatçısı olan Madanov, soyut görüntülere dönüşen
bilginin öznel algının bir yansıması haline geldiği kendi vizyonunu oluşturdu.
«Maddi şeylerin bir sanat nesnesi olarak varlığını Kabul eden sanatçı, sadece
*
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kasıtlı bir biçimde bilgi nesnesi olabileceğinden emindir. Bir sanatçı, zamanının
fikirlerini kavrayan ve bilgiyi dönüştüren, sanat yaratan» bir sanatçıydı [Jadaibaev, 2004: 112].
Madanov’un deneysel çalışmalarından geçen ana fikir, felsefi bir kategori
olarak zaman. Kompozisyonları, anlam ve fikirlerin en derin anlarını ifade etmeye çalışır. Kuşağının birçok ressamı gibi Madanov da eskilerin sanatı, Türk mitolojisi ile büyülendi. İlk başta sanatçı, eski Türk mitlerinde dünyanın yapısı hakkında fikirlerle ilişkisel ilişkiler kurma sürecinden etkilendi, ancak yavaş yavaş
genel, evrensel anlamların transferine geliyor. Sembollerin mekanik transferi
Madanov'a yabancıdır, varlığın rasyonalitesinden derin, soyut varlıklara itme
eğilimindedir. G. Madanov, çalışmalarında kendi sanatsal gelenekler anlayışını,
tamamen yeni ve modern bir biçimde gerçekleştirmesini somutlaştırmaktadır.
Geleneksel süs sanatının ilkeleri Kadyrzhan Khairulin tarafından çalışmalarında kullanılmaktadır. Sanatçı, eserlerinde mağara resimlerinin «alıntılarını»
kullanır, mağara sanatının ünlü görüntülerini oluşturur ve parlak renkler uygular. «Kompozisyon» (1989) Tunç Çağı Tamgali kompleksinden tanınabilir efsanevi karakterlerin bir derlemesidir.
Khairulin resimlerinde parlak kontrast renkler bulunur. Genellikle sanatçı,
Khairulin'in resimlerinin belirgin bir dekoratif karakter kazanması netliği, palet
ve kompozisyonun sadeleştirilmesi ile çekilir. Sanatçının eseri «Rüzgarın Sesleri» (1994) bunun doğrudan bir doğrulamasıdır: zengin renkler, atın stilize bir
figürünü tasvir Eden hızlı çizgiler son derece titreşim yaratır.
Resim, sarı, mavi, turuncu renklerle oynayan bir halı parçasına benziyor.
Son derece basitleştirilmiş bir atın siluetinin uzatılmış gövdesi, tüm kompozisyondan geçer ve resmin neredeyse tüm alanını kaplar. At, basit, kabataslak çizgilerle kabartılmış Türk imgeleriyle doğrudan ilişki kuruyor. Teller gibi parlak
çizgiler, işin duygusal ruh halini taşır.
Amandos Akanaev resminde 1980'lerde geçmişin manevi geleneklerine döndü. Ve şimdiye kadar bu damar üzerinde çalışmaya devam ediyor. A. Yusupova'ya göre, Kazak resminde ilk kez, Akanayev’in çalışmaları, modern olaylardan
uzak olan ve tarihsel olarak gerçek olayları yansıtmayan güdülerle ilgilidir [Yusupova, 2009: S.22]. 1980'lerde Akanaev, o zamanın birçok ressamı gibi, sosyal
kaygılarla büyülüyor, toplumda meydana gelen olayları kucaklamaya ve kavramaya çalışıyor. Dramatik etki «Ölümsüzlük Şiiri» (1983-1984) ve «Bu Huzursuz
Dünya» (1983) resimlerini okudu.
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1980-1990'ların sonlarında. Sanatçı görsel dili dönüştürme sürecine dahil
olur. Akanaev, daha sonra resminin karakteristik bir özelliği haline gelen yeni
bir stil kazanır: renklerin dokulu kabartması, titreyen renkler. Boyalara ek olarak
sanatçı, bronz, demir, kum yardımıyla tuvallerinde hacim oluşturur.
R. Ergalieva, A. Akanayev'in çalışmalarından bahsetti: «Toprak, ateş, bir kadın ve tavus kuşu resminde sevginin sembolleri ...» [Sarykulov et al., 1984:
S.30]. Güneş-baba ve dünya-annenin eski yıkılmaz kombinasyonu, sanatçının
çalışmasında sürekli olarak bulunur ve yıllarca hayal gücünü işgal Eder. A. Akanayev, evrenin sırlarını bir fırça ve tuvalle kavramaya çağırıyor, resimlerinde
ebedi bir soru ciddiyetle bir cevap bekliyor. Sanatçının tuvalleri sadece hayatla
dolu değil, etkileyici, duygusal, doğanın gücünün yoğunlaştığı kalın bir resim
modeliyle büyülüyorlar.
Shege takma adı altında da bilinen sanatçı Vladimir Gvozdev, Kazak halk sanatları ve el sanatlarından resimler için ilham alıyor. Yüzyıllar boyunca kökeni
uzak geçmişe dayanan uygulamalı süs sanatı, Kazakların güzel sanatlarının tek
biçimi olmuştur. Uygulamalı Kazak sanatının mecazi ve kompozisyon sisteminin hakim gelenekleri, sanatçının çalışmasını besler.
Tuvallerindeki hareketli ve çeşitli resim dili süsleme diline hitap ediyor. V.
Gvozdev, süslü geometrik desenlerle halkın tuhaf yıllarını yazan isimsiz halk
zanaatkarlarının süs kompozisyonlarından esinlenmiştir. Gvozdev ise, süs sanatında bulunan tarihsel olayların özel vizyonundan, programın prizmasıyla ayrılmaz.
Onun için tüm hayatı fikri haline gelen Kazak uygulamalı sanat konusuna
dönersek, sanatçı kendisi için kısa ve geniş bir takma ad «Shege» (Kazak dilinden tercüme edildi – tırnak) seçti. Resimleri, sanki ustaların elleri tarafından
sevgiyle dekore edilmiş ve süslenmiş gibi, boyalarla boyanmış çeşitli syrmaki,
korpe ve tekmety. Halı dokuma kanonlarını çalışmalarının temeli olarak seçen
sanatçı, dünya vizyonunu estetik birliğiyle genişletmeye çalışıyor.
V. Gvozdev, yazarın «etnosimwolism» olarak adlandırdığı özel bir yazı tarzı ve
stil geliştirdi: vücut boyalarının uygulanması ve yerel renkler kullanılarak resimsel bir teknik uygulayarak, süslemenin görsel etkisini en üst düzeye çıkarmayı
amaçlıyor. Kalın renkli katmanlar mastikin ile kaplanır ve izleyicinin önünde
yoğun bir keçe halı hissi yaratır. Resimsel dillerin çeşitliliğinden, Gvozdev düzlemin hakim olduğu birini seçti. Shege, ulusal arazileri çoğaltmaya eğilimli değildir, aksine, ulusal eserlerinde doğal bir şey olarak bulunur.
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Gerçek bir sanatçı her zaman hareket halinde, dinamikte, aramada. Genel
olarak, Dujan Magzumov'un çalışmaları hakkında, bu sanatçının, bir bütün oluşturan, gerçek ve mitolojik birleşmenin pitoresk tuvallerinde gerçekleştirilmesine
izin veren, belirli bir görsel metaforik anahtar, değerli yazarın sanatsal dili için
sürekli bir arayış içinde olduğu söylenebilir – Kutsal alan Kokshe.
Bu sanatçı için, kelimenin tam anlamıyla her şey kutsaldır: uzay, doğa, insanlar, hayvanlar, yarı fantastik yaratıklar, vb. D. Magzumov'un bezleri, gerçek
ve koşullu, tarih ve modernliği, dünyevi yerçekimini ve lirik-romantik uçuşu
organik olarak birleştiren sentetik bir gerçekçiliktir. Burada anlamın birinden
diğerine aktarılması, yüzünde, «genişletilmiş» ve «minimize edilmiş» bir metafor
şeklinde kodlanmış bir sanatsal iletişim biçimidir. Sanatçı çeşitli türlerde çalışır:
manzara, portre ve tematik kompozisyon. Böyle yaratıcı çeşitlilik ona hem geleneksel hem de modern düşünme fırsatı verir.
«Kүmіs kүyme» tuvali Ebedi'nin felsefesi olan metaforik üçlü «Kөk – Kөkshe
– Zhқmbaқtas» (Heights / Mavimsi mavi / Taş bilmece), ebedi felsefesi, yeni
anlamlarla dolu: basit karşılaştırmadan gerçeği araştırmaya. Bu çalışma, efsanevi
Oқgetpes'in ve anlaşılmaz қembaқtas'ın arka planına karşı, eski Kuks'un peri
masalını yeniden canlandırıyormuş gibi genç bir kız tarafından yönetilen en iyi

gümüş mavisi pusunda tam anlamıyla örtülür.

Düşünceli bir seyirci, sanatçının en azından bir an için kutsal kapağı açma
arzusunu kesinlikle yakalayacak ve anlayacak, sesler ve hareketlerle dolu yaşayan dünya, soluk renkleri, solma sesleri, huzur ve sessizlik ile «görünümlü cam»
ile temas ettiğinde bu sınır durumunu hissedecek.
D. Magzumov, Ozhetpes'i zirvesiyle Dünya Dağını kişileştiren bulutlarda
gizlenmiş olarak görüyor. Bu bir tür Dünya ekseni, Kökshe'nin tüm alanının bir
çeşit «alfa ve omega» sı. Bu arada, geleneksel Kazak folklorunda, sakinlik gibi
görünen alan aslında sürekli hareket halinde. Bu nedenle, tüm folklor kahramanları gerçek bir yolda değil, Tengri'nin yaşadığı tepeye manevi yolda ifade
edilen sabit bir yoldadır.
Kazak geleneksel kültüründe, sadece maneviyatın zirvesine ulaşan bir kişi,
görevini haklı çıkarır, ancak o zaman mükemmel (tam) bir kişi olur – eski Türk
deyiminin «seziz Kırly, bip syrly» uygulaması (Kazak dilinden tercüme edildiğinde «sekiz yüz – bir bütün öz») [Shaygozova ve Sultanova, 2014: 149]. Yani D.
Magzumov'un resminde, kızlık peri'nin görünen dış statikleriyle, saf ve bozulmamış sevgiye giden yolu arar.
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Jұmbaқtas burada özel bir sır, gizli anlamı, gizemi olan bir taş / kayadır. Sonuçta, Kokshetau halkının onun hakkında böyle söylediği hiçbir şey için değil:
«қembaқtas'a bir taraftan bakarsanız, bir tekneye benziyor, diğer taraftan bakarsanız, saçları rüzgârda çırpınan bir kıza hatırlatıyor; farklı bir açıdan biraz daha
ilerledikçe, kaya yaşlı bir kambur yaşlı kadına benziyor» [Shaygozova ve Sultanova, 2014: 149].
Kökshe'nin doğası, algılayıcının açısına ve açısına bağlı olarak doğal nesnelerin görüntülerini değiştiren sanatsal bir teknik kullanır. Bu nedenle, Kөkshe'nin
doğal görüntülerinin sanatçıya sanatsal görüntülerinin mecazi dönüşüm kurallarını dikte ettiğini söylüyoruz.
Tuval üzerinde Dujan Zhұmbaқtas, Evren Yasalarını bilmenin gerçek yolunun sembolü olan Kutsal Taş görüntüsünün maddi bir düzenlemesidir. Dünyada böyle birçok taş var – bu Alatyr-Kamen, Chintamani ve Kâse ile Korkut-ata
Taşı ve Kabe'nin kutsal taşı. Birçok varyasyon var, ama anlamı aynı. Onun gücü
insanların bilincini, aydınlanmalarını, manevi Gerçeğin bilgisini etkileyebilir. Bu
anlamda jumbaktas, bugün hiç olmadığı kadar önemli olan Kөkshe'nin kutsal
alanının ontolojik merkezidir. Belki, Duzhan Magzumov için, Zhambambas'ın
imgesinde, başka bir gizli anlam var – Ozhetpes ve Auliyekul'un eski efsanesi,
çağdaşlar için çok fazla bilgelik ve öğretici gizleyen bir mücevher.
İki sanatsal ilkenin birleşimi: gerçek ve şartlı olarak mitolojik olan Dujan
Magzumov, kadın imgelerinin mitopoetiklerini ortaya çıkarmak için kullanıyor.
Sanatçı tüm kadınları değil, topraklarıyla, çevredeki doğasıyla tam bir birlik içinde yaşayanlar yazar. Hayatın kendisi, doğal sadeliğinde, uyum ve ilahi Umai:
Virgin – Woman – Mother'ın özlemi olan bozkır idealidir.
D. Magzumov'un «Bәibyshe» portresi narin lila-pembe tonlarında yapılmıştır. Bu sıkı, iyi ayarlanmış kompozisyon, yüksek statüsü kar beyazı kimeshek tarafından vurgulanan ailenin en yaşlı kadınına bir övgüdür. Geleneksel bir kimeshek giyme hakkı, kadının bir yaş kategorisinden diğerine, gençlikten olgunluğa,
tutarsızlıktan güvene geçişini sembolize etti. Magzumova'nın kahramanı inisiyasyona hazır: Sakin ve özgüven dolu. Ve bu sadece bir kadın değil, ilahi Tanrı'nın karısı olan olgun tanrıça Umai'nin görsel düzenlemesi – Tengri, annelik ve
çocukluğun hamisi.
Genel olarak, bәybіsche statüsüne Türk / Kazak bir kadının manevi sertleşmesinin «zirve önces» denebilir. Böylece, «ev işleri alanında, kadınların güçleri
neredeyse sınırsızdı ve kocası, kural olarak, karısının ekonomik faaliyetlerine
müdahale etmemeyi tercih etti. Ev ve ev işlerini ustaca yöneten kadınlar bölge
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genelinde meşhurdu, geleneksel olarak kadın olarak kabul edilen bu faaliyet
alanında becerilerini kanıtladıklarından, «gerçek bir kadın» ın geleneksel değer
özelliklerine uyduklarını gösterdiler» [Stasevich, 2011: 202]. Ve burada kadının
yaşı değil, edinilen yaşam deneyiminde ve manevi sertleşmede. Kadınlar arasında ailenin en büyüğü, onu dinlediler, ona danıştılar, birçok şeyi başardı [Sultanova ve Shaygozova, 2014: 343-348].
Duzhan Magzumov'un «Аzhemnің tany» kompozisyonunu her birimizin
ebedi ruhsal yolunun bir devamı olarak görüyoruz. Bu yol doğumumuzla başlar
ve ömür boyu sürer. Genellikle onu kapatmak için bile zihinsel güç ve cesaretten yoksundur ve dağın açgözlü tepesi bulutlar nedeniyle bize asla gösterilmez.
İş, günlük ve aynı zamanda bir sabah yemeği bile hazırlamak için derinden
kutsal bir sürece adanmıştır. Güçlü bir ağacın arka planına karşı – Dünya AğacıBaiterek'nin dünyasal enkarnasyonu, beyaz kısrak ve kүbi (koumiss kırbaç eşyaları), hatta stokes samurain bükme. İlk bakışta, küçük bir patchwork yorgan –
yaşlı bir kadının elinde tuttuğu қuraқ қөрпе dikkat çekicidir.
Kazakların geleneksel kültüründeki böyle bir minirpe, minyatürde bir makro
kozmos olan Evreni kişileştirir. Parlak kumaş parçalarını korpe için tek bir tuvale dikmek, Kazak kadınları, her zaman Tengri Creator'ın güneş, ay, gökkuşağı,
yağmur, bulutlar, çiçekler ve etrafındaki her şeyi yarattığı ritüeli tekrarlayarak
Yaratılış'ın arkaik mitlerini canlandırıyor gibiydi. Ve hatta gününe yaratılış eylemiyle başlar. Her sabah, sıradan sihir gerçekleştirir ve anlık olayların parçalarını bir yaşam tuvalinde birleştirir. Dahası, yerli Koksha'nın hayatını ve hayatını
ve onunla birlikte bir bütün olarak Kazak kültür Evrenini tutar. Tüm resim,
kompozisyonel bir metaforun unsurlarıyla doludur - bu, yukarıda belirtilen
kumbi'dir (bu arada, kutsal ağaç ağacının tek bir parçasından – Dünya Ağacı'nın
mini bir analogu) – dövülür. Bu kompozisyon ve arsa metaforu, modern yaşamın hakim tema olduğu sanatçının tüm çalışmalarına nüfuz eder ve görüntüler
eski mitolojik arsaların çekilmesiyle yaratılmıştır. «Аzhemnің tany» bütünsel bir
bileşimdir, çünkü her ayrıntısında bütün bir kozmos vardır ve herhangi bir kısmı, Tjutchev yaşam formülü «her şey bende ve ben her şeydeyim» diye yazarak
bütün hakkında bilgi taşır.
Dujan Magzumov tarafından sık sık dövülen mixanthropic yaratıkların bir
temsilcisi olan başka bir mitolojik görüntü, bozkır kültürünün ünlü bir sembolü
olan Centaur'dur. Bozkırların doğa ile tam uyumu, atlı ve atın yerleşik halkları
tarafından bir centaur imajında somutlaşmış tek bir bütün olarak algılanıyordu.
Dünya kültüründe, centaur'un imajı iki şekilde sunulur: yıkıcı ve yaratıcı, hatta
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eğitici (centaur efsanesi Chiron – nezaket, insanlık ve asalet, kahramanların
eğitmeni). Magzumov’un centaurları kesinlikle uyumludur ve bize, centaur ile
paralel bir kişinin sınırsız şefkat ve fedakarlık etme isteği ile karakterize edilen
gerçek bir bilge öğretmeni imajını kavramasına izin veren gerçek bir bilge öğretmeni imajını spesifik bir görselleştirme gibi görünüyorlar. Yaşam ve Bilginin
kaynağı Güneş'in arka planına karşı Magzum centaurudur.
Güneş Sisteminin Küçük cisimleri (astronomi içinde centaurs olarak da adlandırılır) gibi, doğum taşlarının alanında santrifüj kuvvetinin etkisi altında dönen, uçan taşların etrafında bir centaur ile çok ilginç ve orijinal bir Dujan
Magzumov bileşimi. Dahası, şekilleri binlerce toz parçacığının birleşiminden
oluşur ve gücü çok küçük olan karşılıklı çekim nedeniyle bir bütün olarak bulunur. Mitolojik imgelerin tuhaf bir yorumuyla, tuhaf bir mecazi tarzda sanatçı
bize resmin ana fikrini aktarır: kültür kozmosu çok kırılgandır, bütün küreselleşme çağında bütünlüğünün yok edilmesi kolaydır.
Modern Kazakistan'da «eko» yönün önde gelen temsilcilerinden biri Saule
Suleimenova'dır. «Selofan Tablo» başlıklı projesi halkın büyük ilgisini çekti ve
cumhuriyet boyunca sanatseverlerin ilgisini çekti. Sıradan selofan sanatçının
elinde sadece bir ilham aracı değil, aynı zamanda insan ve doğa arasındaki dengeyi korumak için eko-sanatın yaratıcı potansiyelini kullanmak için yenilikçi bir
strateji aracı haline gelir.
Saule Suleimenova'nın çalışmasının sadece ultramodern değil, aynı zamanda
insan ve doğa arasındaki, göçebe Kazaklar için geleneksel olan ilişkinin anlaşılmasına yakın olduğuna ikna olduk. «Kelin», «Laleler» ve diğer pek çok eseri orijinal arzuyu yansıtıyor
***
V.F.'nin şiirsel ve adil bakış açısı Petrenko: «bir fikir yaratmak, bir eserin
teması, temsillerle, görüntülerle, bir kompozisyon üzerinde düşünmek, görsel
planlar, renk ve ışık çözümleri, bir sanatçı formlarla, renklerle, seslerle düşünür,
insan varlığının ebedi sorunlarının yaratıcı araçlarını, varlığın anlamını çözer»
[Petrenko ve Korotchenko, 2008: 19]. Böylece, Kazakistan'ın modern sanatçılarının eserlerinde mecazi resimsel görselleştirme, her seviyeden izlenebilir: resmin detaylarından bir bütün olarak kompozisyona. Kelimenin tam anlamıyla her
şey onun için sanatçının tuvallerinde çalışır: arsa, renk, teknik. Bir eserden sanatçı eserlerine kadar, yapıcı bir ilke olarak mecazi değişir, yeni içerik ve renklerle doludur. Bize göre, sanatçılar, Türk kültürünün en eski mitolojik görüntüleri
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aracılığıyla çağdaşlara yaşamın gerçek varlığını, varlığımızı ortaya çıkardıkları bu
değerli anahtarı bulmayı başardılar.
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Anadolu’daki Kilim Dokumacılığında Kullanılan Motiflerin,
Anlam ve Yapılış Nedenleri ile Seramik Yüzeylerde Kullanım Örnekleri
*

**

***

Nurettin GÜLAÇTI - Münevver BAĞIR - Burhan YALÇIN
Giriş

İnsanoğlu tarafından bir gereksinim olarak dokunan kilimleri tarihlendirmek çok güçtür. Kilim zanaatı bölgelere göre değişen desen çeşitlilikleri bakımından çok renkli ve farklı motiflerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Kilimler
ve dokumalar soğuktan, tozdan, nemden korunmak günlük ihtiyaçları karşılamak için yapılan bir ev eşyası olarak ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde geleneksel olma özelliği kazanmıştır. Tarihsel süreç içerisinde üretildiği yöreye özgü
motiflerin de eklenmesiyle günümüzde sanat eseri olma özelliğini kazanmıştır.
Kilimlerde kullanılan motifler kimi zaman kötülüklerden korunmak, bazen
iyi şans için bazen de dile getirilemeyen duyguları ifade etmek için sembolleştirilerek dokunmuşlardır. Anadolu da kilimleri çoğunlukla kadınlar dokumaktaydı. Anadolu kültüründe kadınınlar duygularını sözlü bir şekilde ifade edemediğinde motiflerin dilini kullanarak iç dünyasını yansıttığı görülmektedir. Günümüzde bu motifler, kültürel mirasın dışında sanatsal olarak da pek çok sanatçıya
yeni sanat eserleri üretmede ilham kaynağı olmuştur. Bu etkileşim yaratıcılıkla
birlikte, diğer sanatsal çalışma alanı olan seramik çamuruyla birleşerek, yeni
uygulamalar ile üç boyutlu formlara ve duvar panoları üzerine tekniklerde çalışılmıştır (Bağır, 2019: 33).
Kilim sanatında kullanılan motiflerin disiplinler arası dekoratif amaçlı uygulamalara yönelik çalışmaların yeterli olmadığı düşünüldüğünden, bu çalışmada
yeni bir yorumlama ile boyut kazandırılarak seramik sanatına farklı bir bakış
açısı kazandırılması düşünülmüş ve uygulaması yapılmıştır.
Anadolu’da Kilim Dokumacılığının Tarihçesi

Kilimin asıl çıkış noktası araştırıldığında bütün Asya’yı kuşattığı görülmektedir. Bu bölgelerin dokumaları incelendiğinde doğuda keçe, batı da ise düğümlü kilimlerin yapıldığı görülmüştür. Kilim dokumasıTürkler tarafından başlanmış ve İranlıların da Türklerden öğrendikleri anlaşılmıştır. Bununla beraber,
bazı araştırmacılar kilimin ilk defa nerede yapıldığının belli olmadığı düşüncesini deileri sürmüş olsalar da M.Ö. 2000’de kilim dokumacılığının bir Türk bölgesinde gelişmesi, bu tekniğin Türkler tarafından bulunduğu fikrini daha güçlü
*
**
***
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kılmıştır. Kilimin tarihi Türk soylarının ulaştığı memleket ve kıtalarda rastlanmaktadır. Bir başka kaynakta ise, M.Ö 2400’lerden bu yana tarihin değişik dönemlerinde Mısır, Anadolu, Karadeniz ve Ege sahillerinde, Kafkasya, İran, Türklerin Anavatanı Orta Asya, Türkistan, Çin, Hindistan ve Balkanlar’da halıcılık ve
kilimcilik sanatı yayılmıştır denmektedir. Tarihsel süreçte Türklerin yaşadığı bu
bölgelerde kilim dokumalarına rastlanmıştır Türklerin yaşamadığı bölgelerde ise
kilime hemen hemen hiç rastlanılmamıştır (Avcıoğlu Kelebek, Vuruşkan, Çoruh, 2014: 53).
Orta Asya’da, Türklerin yaşamış oldukları bölgelerde ortaya çıkıp geliştiği
kabul edilen halı ve düz dokuma geleneği, Selçuklular tarafından Anadolu’ya
getirilmiş ve tarihsel gelişimini burada devam ettirmiştir. Diğer bir görüşe göre,
“düz dokuma yaygıların, halı kadar dayanıklı olmadığı ve daha kolay yıprandığı
için halı gibi günümüze kadar ulaşamamıştır. Bu yüzden düz dokuma yaygı
örneklerine az rastlanmaktadır (Deniz, 2000: 49
Anadolu Türk kilim sanatının bir uzantısı olarak görülen en eski düğümlü
halı olan Pazırık halısı 1947 ve 1949 yıllarında Altay dağları eteklerinde, Pazırık’ta bir mezar odasında yapılan kazılar sırasında bulunmuştur.

Resim. 1: 2500 Yıllık Pazırık Halısı
Kaynak: http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/pazirik-halisi-824 (06.02.2020).

Kilim sanatının tarihsel gelişimi genelde; sosyal, coğrafi ve ekonomik şartlara bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Türklerin Anadolu’ya gelmeden
önce Asya’da hüküm sürdükleri bölgelerde ve çevresindeki kültürlerle gelişen
kilim sanatı, Anadolu Türk kilim sanatının da bir uzantısıdır.
Anadolu’daki Dokumalarda Kullanılan Motiflerin, Anlam ve Yapılış Nedenleri

Dokuma Kilim, çözgü ipliklerinin arasından önlü arkalı çift sıra halinde geçen enine atkı iplikleri tarafından tamamen kapatılarak desenlendirilen dokuma
türüdür. Kısaca kilim Anadolu’da düz dokuma yaygılarının adı olarak bilinmektedir.
Kilim motiflerinin bulunduğu alanlarda renkli atkı ipinin çözgünün bir alt
bir üstten geçirilmesi ve başka renkteki motiflerin sınırlarından geri dönmesiyle
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dokunur. Bu şekilde farklı renkteki atkı ipiyle kendi desen sınırları içinde motifler meydana getirilir. Motifler dokuyucunun arzusuna göre bölümler halinde
dokunabilir. Halı, cicim ve zili tekniklerindeki gibi bir kerede bir bütün sıra dokunmasına gerek yoktur. Kilim tekniğinde çözgü ve atkı ipleri kullanılır. Farklı
renklerde kullanılan atkı iplikleri tarafından desen oluşturulur. Kilim tekniği ile
dokunan yaygıların (desen sınırlarında herhangi bir kontur ilavesi yapılmamışsa) tersi ve yüzü aynıdır (Hidayetoğlu, 2007: 65).
Kilimlerin dayanıklılığını arttırmak ve farklı motifler oluşturmak için farklı
dokuma teknikleri geliştirilmiştir. Bunlar: Düz atkı yüzlü dokuma (iliksiz kilim), İlikli kilim, Eğri atkılı kilim olarak sıralanabilir.

Resim.2: Düz Atkı Yüzlü Dokuma (İliksiz) Kilim Uygulama Örneği
Kaynak:https://www.google.com.tr/search?q=İliksiz+Kilim+Uygulama+Örneği (06.02.2020).

Resim.3: İlikli Kilim Uygulama Örneği
Kaynak:http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kilim (07.02.2020).

Resim.4: Eğri Atkılı Kilim Uygulama Örneği
Kaynak: https://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=657&tbm (07.02.2020).

Anadolu insanlık tarihinin kültür gelişmesindeki en önemli adımların atıldığı bir bölgede yer almaktadır. Türklerin Anadolu’ya gelişinden önce Anadolu’da
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düz dokumalar kullanılmış ancak Türklerin Anadolu’ya gelişiyle birlikte kilim
sanatı yeni boyutlara ulaşmıştır.
Kilimlerde kullanılan motifler bölgeye ve dokuyucuya göre çeşitlilik gösterir.
Motifler, genellikle dokuyucu tarafından kendi duygularıyla oluşturularak isimlendirilir. Değişik isimlerle bilinen bu motifler, dokuyucu tarafından etrafındaki
bitkilerden, hayvanlardan, nesnelerden ve çevresinde anlatılan hikâyelerden
içinde bulunduğu topluluğun gelenek-göreneklerinden esinlenerek oluşturulmuştur. Motifler bazen bir nesnenin veya bitkinin bazen de bir olayın adıdır
(Ürer, 1999: s. 648-657).
Anadolu’da

kilimlerinde

görülen

motifler

üç

guruba

ayrılır.

Do-

ğum/çoğalma, hayatı simgeleyen kilimler, ölüm /ölümsüzlük ve soy ile ilgili
motiflerdir.
Hayatı Simgeleyen Motifler: Suyolu, pıtrak, el, parmak ve tarak, muska ve
nazarlık, göz, haç ve çengel şeklinde ifade edilmiştir.

Resim. 5: Pıtrak Kilim Motifi
Resim.6: Muska Kilim Motifi
Kaynak: (Gülaçtı, Bağır, 2017, s.4)

Doğum ve Çoğalma ile İlgili Motifler: Eli belinde, Koçboynuzu, bereket, insan, saç bağı, küpe, bukağı, sandıklı, aşk ve birleşim ve yıldız şeklinde ifade
edilmiştir.

Resim. 7: Eli Belinde Kilim Motifi
Kaynak:https://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa (09.02.2020)
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Resim. 8: Koçboynuzu Kilim Motifi
Kaynak:https://www.google.com.tr/search?q=Koçboynuzu+Kilim+Motif+Örnekleri&tbm (11.02.2020).

Ölümsüzlük ve Soy İle İlgili Motifler: Hayat ağacı ve im motifi şeklinde ifade
edilmiştir.

Resim. 9: Hayat Ağacı Kilim Motifleri
Kaynak: https://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch (12.02.2020).

Resim. 10: İm Kilim Motifleri
Kaynak: (Canay, 2011: 80).
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Kilim Motiflerinin Seramik Yüzeylerde Kullanım Örnekleri

Herhangi bir eserin üretimine yönelik uygulanma öncesinde en başta tasarım aşaması gelmektedir. Tasarım kelime anlamı itibariyle; ilk olarak zihinde
biçimlendirme, kurma olarak tanımlanabilirken, bir ürünü ortaya koymadan
önce ürün ile ilgili yapılan eskiz çalışmaları olarak da tanımlana bilinse de tasarım: tasarımcının duygu, düşünce ve hayal gücünün, çizgiler, biçimler ve renkler
gibi olgular ile aktarımı da denilebilmektedir. Seramik tasarımlarında; görsel
yöntem ve tasarım ilkelerinin bilinmesinin yanı sıra malzemenin de iyi tanınması gerekmektedir (Gülaçtı, Bağır, 2017: s. 5).
Bu çalışma kapsamında yapılan sanatsal kilim motiflerinin uygulamalarda
kullanılmak üzere seramik sanatında kullanılmış olan iki ya da üç boyutlu formlar ve yüzeysel tasarım kapsamında yapılan duvar panoları üzerinde görsel örnekleri paylaşılmıştır.
Kullanılmak üzere seçilen kilim motifleri, yeni tasarımlar ile birleştirilirken,
bazıların da ise tamamen serbest ve özgün yorumlamalar olarak tasarlanmıştır.
Motifleri şekillendirmek için modelaj kalemleri, dip alma setleri, metal şekillendirme kalemleri, sistireler, bıçak, gibi malzemeler kullanılmıştır. Boyama
işleminde ise seramik sır altı boyaları tercih edilmiş olup, sırlama işlemi için
şeffaf sır kullanılmış, şekillendirme işlemi uygulanırken ise farklı seramik şekillendirme teknikleri bir arada denenmiştir.
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Resim. 11: Münevver Bağır Tarafından, Öğr. Üyesi Nurettin Gülaçtı Danışmanlığında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, GSF, Seramik Sanat ve Tasarım Atölyesi Bir Sütununa Sıraltı Fırça Dekor Tekniği ile
Yapılan Kilim Motifli Seramik Duvar Panosunun Yapım Aşaması ve Örneği
Kaynak: Bağır, 2019: s.y.

Resim. 12: Serpil Memiş’ e Ait Sıraltı Fırça Dekorlu Kilim Motifli Çalışmalar
Kaynak: Memiş, 2019, s.y.

Resim. 13: Onur Torun’a Ait Oyma Dekorlu Kilim Motifli çalışmalar
Kaynak: Bağır, 2029, s.y 68

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 93

Resim. 14: Dijital (Inkjet) Baskı Yöntemi ile Yapılan Kilim Motifli Tabak
Kaynak: Keramika Satış Mağazası, 2019

Resim. 15: Sıraltı Fırça Dekor Tekniği ile Yapılan Kilim Motifli Formlar
Kaynak: https://www.google.com/search?safe=active&biw=1536 (11.02.2020).

Sonuç

Anadolu’daki kilim dokumacılığında kullanılan motifler insanın duygu, düşünce ve yaşantılarını yansıtmaktadır. Yaşanan ekonomik ve sosyal alandaki
değişimler sanat alanında da etkileşimlere neden olmaktadır. Bu etkileşim sonucunda kullanılan motifler kültürel mirasın yaşanmışlığın anlamlarını da yükle-
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nerek günümüze kadar geldiği görülmüştür. Günümüz sanat anlayışı içerisinde
değişen teknik, teknolojik ve estetik unsurların gelişimi sonucunda uygulama
alanlarının değiştiği görülmektedir. Bu çalışmada kilim motifleri günümüz sanat
anlayışı içinde ele alınarak yeni bir sentez ile yorumlanmak istenmiştir. Bu doğrultuda kilim motiflerinin anlamını ve vermek istenilen mesajın ana yapısını
bozmadan seramik yüzeylerde estetik bir unsur olarak farklı yöntemlerle uygulanmıştır. Ayrıca bugünkü modern sanat anlayışı içinde değerlendirildiğinde
kullanılan kilim motiflerinin görsel olarak disiplinler arası etkileşimde farklı
etkiler oluşturduğu görülecektir.
Sonuç olarak hızla günlük yaşamda kullanımı azalan kilim zanaatının ve
motiflerle vermiş olduğu mesajların gelecek nesillere disiplinler arası sanat anlayışı içerisinde aktarılması önemli görülmüştür.
Kaynaklar
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Joseph Kosuth’un “Bir ve Üç Sandalye”
Enstalasyonunun Göstergebilim Çözümlemesi
*

Rasim SOYLU
Giriş

Mağara döneminden itibaren sanat insanların duygu ve düşüncelerini, iç ve
dış dünyalarındaki estetik ve güzellik izlenimlerini dışa vurdukları bir ifade biçimi olmuştur. Sanat evrensel bir dil olduğu gibi göstergelerden oluşan zengin
anlamlı bir anlamlar dünyasını da beraberinde getirmiştir.
19. yüzyılın sonuna kadar idealist ve realist anlayışların dönüşümleri ile gelişen klasik sanat, sanayi devrimi, fotoğrafın icadı, bilim ve felsefedeki yenilikler
sayesinde yerini modern sanat anlayışına bırakır. 1950 yılından sonra modern
sanat anlayışı avangard arayışlarla farklı teknik ve üslupların doğmasıyla değişime uğrar. Duchamp’n ünlü Pisuvar’ı gibi Ready Made hazır maddeleri sanat
eseri olarak takdiminden sonra sanatta boya ve üslup gibi elemanlar önemini
yitirerek yerini kavram ve anlama terk eder. Joseph Kosuth tam da böyle bir
zamanda Kavramsal Sanat üzerine çalışmalar üretmeye ve manifestolar ortaya
koymaya başlar.
Joseph Kosuth

1945 yılında Amerika’nın Ohiho Eyaleti’nin Toledo şehrinde doğar. Annesi
Amerikalı, babası Macar asıllıdır. Toledo Museum School of Design’de eğitim
görür. Ayrıca Belçikalı ressam Line Bloom’dan özel ders alır. Sanat tarihi, felsefe
ve antropoloji alanları ile ilgilenmiştir. 1963’te Kosuth, Cleveland Sanat Enstitüsü’ne burslu olarak girer. Ertesi yıl Paris’te geçirir. Avrupa ve Kuzey Afrika’yı
gezer. 1964’te New York’a taşınır ve 1967’ye kadar orada School of Visual
Arts’a katılır. Londra’da çıkan Sanat ve Dil Dergisi’nin Amerika editörlüğünü
üstlenir. Yaptığı kavramsal sanat çalışmaları çok ses getirir. 1971’den itibaren
New York’ta New School for Social Research’ta ile antropoloji ve felsefe okur.
Ludwig Wittgenstein felsefesinde çok etkilenmiştir (Farthing, 2017: 503).
Kosuth, işlerinin, düşüncesinin bir modelinden başka bir şey olmadığını
söyler. Gösterge olarak nesneyi kullanır. Kavramsal Sanat akılcıdır ve düşünceyi
temel alır. Sadece nesnenin insan zihninde oluşan dilsel yapı evrelerini, görsel

*
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olarak anlatmaktadır. (http://www.sanatsal.gen.tr/kavramsal-sanat-nedir-nedemektir/ 18.02.2020)
Kosuth, Kavramsal sanatın yanı sıra fotoğraf sanatı, eylem sanatı, süreç sanatı, enstelasyon yani yerleştirme sanatı ve video sanatı ile de ilgilenir. “Ben
ressam değil, güncel sanatçıyım” der (http://www.kitaptansanattan.com/koseyazilari/resim-guncel-sanat-joseph-kosuth/, 19.02.2020).
Kosuth sanatçı kimliği yanı sıra sanat tarihçileri ve eleştirmenler tarafından
kuramcı olarak nitelendirilir. 1969’da yazdığı “Felsefeden Sonra Sanat” yazısıyla,
sanatın geleneksel ve klasik biçimi ile sona erdiğini iddia eder. Kosuth, dünyanın büyük müzelerinde ve çok sayıda kamusal alanda neon metinlerle büyük
enstalasyonlar yaparak yeni bir estetik biçim ve sanat eylemi ortaya koyar. Kosuth 1999 yılında İstanbul’da da bir sergi gerçekleştirir. Bu sergide “Bir ve Üç
Sandalye” enstalasyonunda yer alan sandalyenin kendisi, onun bir fotoğrafı ve
sandalye sözcüğünün sözlük tanımından oluşan işine benzer bir işi de sergiler
(http://www.beralmadra.net/exhibitions/joseph-kosuth/ 18.03.2020).

Görsel 1: Joseph Kosuth
(https://www.kitaptansanattan.com/kose-yazilari/resim-guncel-sanat-joseph-kosuth/ 18.03.2020)

Kavramsal Sanat

Kavramsal Sanat, sanat nesne değildir, sanat sanatçının anlayışındadır ve
nesneler bu anlayışa boyun eğmek zorunda kalırlar” fikrinden hareket eder.
Kosuth, “sanat ancak kavramsal olarak var olabilir” diyerek Kavramsal Sanatın
manifestosunu ortaya koyar (Kuspit,2018: 197).
Kosuth’ göre geleneksel felsefe daha çok söylenmemiş olanla yani gerçeğin
yeni tanımlamalarıyla ilgilenir. 20.Yüzyıldan itibaren söylenmiş olanı çözümlemek daha çok önem kazanır. Çünkü söylenmemiş olanı sözlerle anlatmak
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mümkün değildir. Kosut’a göre Marcel Duchamp'la birlikte, “Felsefenin Sonu,
Sanatın Başlangıcı” olarak tanımlanan yeni bir devir başlar. Ondan önce sanatın
işlevleri, sanatın gelişimini ve yaratıcılığı engellemektedir. Tam da Kavramsal
Sanat burada devreye girer. Artık başkalarının estetik beğenisi önemli değildir.
Hatta estetik te önemli değildir. Estetiği sanattan ayırmak zamanının geldiğini
düşünür. Ona göre estetik dünyanın algılanması üzerine yargıları kapsar. Sanat
süsleme ve beğeni üzerine kuruludur. Bu yüzden estetikle sanat arasında güçlü
bir ilişki vardır. Bu biçimci tutum, dinsel tasvirler, soyluların portrelerinin yapımı ve mimarideki dekorasyon gibi işlevleriyle de sanatın yaratıcı yönünü kısıtlamaktadır.
Kosuth sanat felsefesinin yeniden tanımlanmasında, Donald Judd’un “bir
şey sanat olarak adlandırılıyorsa sanattır” önermesinin kabul edilebileceğini
ancak biçimci eleştirinin sanatın işlevine ve doğanın kavranmasına hiçbir katkı
sağlamadığını iddia eder. Biçimsel eleştirinin “çözümlenmiş nesneler sanat eseri
midir?” sorusuna cevap veremediğini söyler. Ona göre biçimci sanat içeriksizdir.
Çünkü,

biçim

ve

renkler

sanatın

anlamını

değil

dili

oluştururlar

(https://www.sanattanimitoplulugu.org/Felsefenin%20Sonu%20Sanatin%20B.
htm 16.02.2020).
Geleneksel sanat, sanatı resim ve heykel olarak ayırırken sanatın cinsi üzerine bir önyargı oluşturur. Ancak bu sanatın doğasının sorgulanmasını engeller.
Sanatın sorgulanması işlevinin anlaşılması açısından önemlidir. Duchamp Ready-made ile bunu aşmıştır. Ready-Made ile birlikte sanatın dili biçime değil ne
söylediğine yönelmiştir. Ona göre Ready-Made’le birlikte sanat bir biçim sorunu
olmaktan çıkmış ve bir işlev sorunu olmuştur. Bu da Kavramsal Sanat’ın başlangıcını oluşturur (Kosuth, 2011: 899-907).
“Bugün bir sanatçı olmak, sanatın doğasını sorgulamak anlamına gelmektedir. Resmin doğasını sorgulayan biri, sanatın doğasını sorgulayama. Çünkü ‘sanat’ kelimesi genel, ‘resim’ kelimesi ise özeldir. Resim bir sanat dalıdır. Resim
yapıyorsanız, sanatın doğasını (sorgulamıyor) hali hazırda kabul ediyorsunuz
demektir.” (https://saltonline.org/tr/333/joseph-kosuth, 21.02.2020)
Kosuth, sanatın işlevini sorgulayarak sanat ve estetiği birbirinden ayırmaya
çalışır. Dil ve düşünce ile sorgulamalarına cevap arar. Ona göre “Sanatçı olmak,
sanatın doğasına sorular sormaktır” (https://www.sanattanimitoplulugu.org/
Felsefenin%20Sonu%20Sanatin%20B.htm 16.02.2020).
Kosuth sanat ve dil üzerinde çalışırken insanın düşünme yapısını ve sorgulama biçimini çözümlemek istemiş ve sanatın biçimsele odaklanmasından ay-
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rılması üzerine odaklanmıştır. Sanatın biçimsel bir anlatımla sınırlandırılmasına
karşı çıkar. Onun ortaya koyduğu çalışmalar ve onları sergileme tarzı alışılmış
sergileme biçimlemelerinden çok farklıdır. Ready-Made fikrini ortaya atarken
dünyadaki bütün nesnelerin sanatsal olsun ya da olmasın önemlerin estetik
düşünce açısından eşit olduğunu düşünür. Çağdaş sanat dünyasında herhangi
bir nesne estetik önemi ve anlam olarak estetik yargılardan bağımsızlaşmıştır.
Kavramsal Sanat, sanatsal yaratım için medyanın olanaklarıyla sınırlandırılamaz.
Sanat eseri yaratmak ve üretmek için işe yarayan her şey bir medyadır. Kosuth’un geleneksel sanat ve estetik anlayışı yıkma fikrini “Üç Tabure” (Görsel:7.) adlı çalışmasıyla ortaya koymuştur (Şengül, 2013: 9).
Kosuth, sanat tarihine mal olmuş geleneksel söylemlerinin modasının geçtiğini söyler. Sanat ve estetiğe kültürel önem kazandıran hatta sanata “sanat”
statüsü kazandıran argümanların köklü bir biçimde sorgulanmasını önerir. Sanatın işlevini bir sorgulama olarak ilk kez Duchamp’ın gündeme getirdiğini
görür. Dilin biçiminde daha çok ne anlatmak istediğine, görünüşü yerine kavramsala odaklanılması gerektiğini öne sürer. Duchamp ile birlikte sanatçıların,
sanatı ne kadar sorguladıklarına ve sanatın doğasını ne ölçüde çözümlediklerine
dikkat çekmeye çalışır. Hatta sanatın kavram dünyasına ne kadar katkı yaptıklarının değerlendirilmesini önerir (https://saltonline.org/tr/333/joseph-kosuth,
21.02.2020)

Görsel : Felsefenin Sonu, Sanatın Başlangıcı
(https://mitpress.mit.edu/books/art-after-philosophy-and-after 18.03.2020).
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Sanat ve Dil Dergisi

İngiltere’de, 1968’de kurulan Art and Language (Sanat ve Dil) grubu kurulur. 1969 yılında sanat ve Dil Dergisi yayınlanmaya başlar. Derginin Amerika
editörlüğünü Kosuth üstlenir. İngiltere’de kurulan bu dergide sanat üzerine
manifestolar, tartışmalar ve diyaloglar yayınlanmaya başlar. Bu da gerek İngiltere ve Amerika gerekse dünya sanat merkezlerinde ciddi ses getirir. Kosuth, daha
çok lengüistik alanın araştırılması ve sanat dilinin çözümlenmesiyle uğraşır.
Kosuth sanatın tanımı üzerine tezler ileri sürer. Ona göre tüm sanat yapıtları
bizzat sanatın anlamını içerir sanatın tanımı ve içeriği de sanattan başka bir
şeyle ifade edilemez

(http://www.dilekkutzli.com/kavramsal_sanat.html,

19.02.2020)
Sanat alanını dil açısından araştıran Kosuth kendisini “antropolojik” olarak
adlandırır. Artık onun çalışmalarında “nesne linguistik tanımlamanın yerini alır
ve dış dünya ile özel olarak önerilmiş kavramların yapamayacağı kadar çok sayıda ve doğrudan ilişki kurar” (Özderin, 2016:363)

Görsel 3: Sanat ve Dil Dergisi
(https://www.wikiwand.com/en/Art-Language 18.03.2020)

Semiyotik (Göstergebilim)

20. Yüzyıl içerisinde doğan ve gelişen göstergebilim, göstergeleri inceleyen
ve çözümleyen bir bilim olması yanı sıra avangart sanat akımları içerisinde de
bir grup sanatçının ilgi alanı olmuştur.
Göstergebilim üzerine düşüncelerini ortaya koyan ve bu bilimin gelişimine
katkı sağlayan Saussure, Peirce, Derrida, Barthes, Eco gibi bilim ve felsefe insan-
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larından etkilenen Maurice Le Maitre ve Isidore Isou gibi birkaç sanatçı,
1945'lerde ortaya çıkan Harfçilik/Lettrisme Akımı ile birlikte Semiyotik (Göstergebilim) anlayışının da kurucusu olmuşlardır. 1965 yılında ise bu anlayışı
yeni bir biçimde ortaya koyan Joseph Kosuth bu anlayışın en önemli sanatçısı
olmuştur. Bu grubun sanatçıları arasında; Terry Atkinson (1939), David Bainbridge (1941), Michael Baldwin (1945), Avusturalyalı lan Bum (1939-1993),
Charles Morrison (1942), Harold Hurrell (1940), Mel Ramsden'dir (1944) gib
sanatçılar da yer alır. (Demirkol, 2008: 172).
Semiyotik'i en etkili biçimde kullananlar sanatçılar, özellikle de Kavramsal
sanatçılar olmuştur. Bu anlayış ile bir metinde veya sanat yapıtında görünen
içerik ile yer aldığı kültürel, görsel ya da dilbilimsel sistem arasındaki farkın
meydana getirdiği çokanlamlılıkları ortaya çıkarmak için çözümleme ilkelerinden yararlanırlar. Joseph Kosuth'un “Bir ve Üç Sandalye” adlı yapıtı sanatta anlamların semiyotik yaklaşımını ortaya koyan en iyi örnektir. Sanatçı bu enstelasyonu ile sanatın, Semiyotik'in tersine bilimsel ilkelere indirgenemeyeceği fikrini
de ortaya koymaktadır (Sanat Dünyamız, 1995: 23).
5.1. Göstergebilim Eser Çözümleme Yöntemi

Göstergebilim 20. Yüzyılda gelişen ve göstergeleri inceleyen bir bilim dalıdır.
Düşünceleri ve kavramları ifade eden her türlü işaretler, izler, biçimler, yazılar,
resimler, sesler ve semboller gösterge olarak tanımlanır (Rifat, 2013: 113).
Göstergebilim; sözlü, yazılı ve işaretlerle olan iletişim biçimini de inceler.
Fransız dilbilimci Saussure’e göre göstergebilim; gösteren ve gösterilenden oluşan ikili bir sistem olarak tanımlanır. Gösteren; düşünce ve kavramları sembolize eden işaretlerden oluşur. Gösterilen ise bu işaretlerin gösterdiği düz anlam,
yan anlam ve derin anlamlardan oluşur. Amerikalı diğer bir bilim adamı olan
Peirce buna yorumlayan faktörünü de ekler. Ona göre eğer yorumlayanı yoksa
gösterge anlamını kaybeder (Akerson, 2006: 109-111).
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Görsel 4: Saussure’e Göre Koshut’un Sandalye İmgesinin İkili Göstergebilim Şeması.

Görsel 5: Peirce’e Göre Kosuth’un Sandalye İmgesinin Üçlü Göstergebilim Şeması.

Sanat eleştirisi; sanat tarihi, sanat felsefesi, ontolojik, estetik, pedagoji ve
göstergebilim gibi alanların geliştirdikleri eser inceleme ve çözümleme yöntemlerden yararlanarak yapılabilir (Mercin, Alakuş,2005,5).
Göstergebilim, göstergeleri inceleyen bilim dalı olmasının yanı sıra, sanat
eserlerini çözümleyen bir bilimsel yöntem olarak da kabul edilebilir. Görsel
kültür ögeleri, plastik sanatlar, simge ve semboller görsel göstergeler olarak
tanımlanabilir.
Sanat eserlerindeki görsel ögeler ve semboller göstergebilim sanat eseri inceleme ve görsel gösterge çözümleme metodu ile analiz edilebilir. Bunun için
öncelikle sanat eserindeki semboller ve göstergeler tespit edilir ve tanımlanır.
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Göstergeler; anlam çözümleme şeması, karşıt anlamlar şeması, göstergebilimsel
dörtgen şeması ve eyleyenler şeması ile çözümlenir (Soylu, 2018: 41-45).
Düşünceleri ifade etmenin ve kavramsal gerçekliğin bir göstergesi olarak dil,
anlam ve kavram arasındaki ilişki göstergebilimde “gösteren” ve “gösterilen”
olarak tanımlanır. Göstergebilimde; yazı, işaret, sesle ifade veya semboller “gösteren”, dil ile ifade edilmeye çalışılan anlam ve kavramlar da “gösterilen” olarak
düşünülebilir. Bir kavramı, nesneyi ya da herhangi bir olguyu göstermeye çalışan her şeye gösterge denilebilir. Ancak gösterge yalnız bu işleviyle sınırlandırılamaz. Göstergenin kapsamı yani gösterilen kavramlar pek çok anlamlar içerebilir bu da anlamlama alanını oluşturur. Gösterge, bir başka şeyi temsil eden veya
yerini tutabilen bir şey olduğundan, kendi dışında bir şey gösteren, her çeşit
biçim ve nesne olarak tanımlanabilir. “Sanat ve Dil Grubu” ’nun üzerinde durduğu gibi, kavramların anlamsal ifadesini ortaya koyan dil, kendi içerisinde
“gösteren” ve “gösterilen” olarak ta yapılandırabilir (Özderin, 2016: 364)
Göstergebilim, göstergeleri inceleyen bilim dalı olmasının yanı sıra, sanat
eserlerini çözümleyen bir bilimsel yöntem olarak da kabul edilebilir. Görsel
kültür ögeleri, plastik sanatlar, simge ve semboller görsel göstergeler olarak
tanımlanabilir. Sanat eserlerindeki görsel ögeler ve semboller göstergebilim
sanat eseri inceleme ve görsel gösterge çözümleme metodu ile analiz edilebilir.
Bunun için öncelikle sanat eserindeki semboller ve göstergeler tespit edilir ve
tanımlanır. Göstergeler; anlam çözümleme şeması, karşıt anlamlar şeması, göstergebilimsel dörtgen şeması ve eyleyenler şeması ile çözümlenir.
6. Bir ve Üç Sandalye

Kosuth bu enstalasyonunda, ortaya gerçek bir sandalye, duvarda sandalyenin gerçekçi bir fotoğrafı ve İngilizce sandalyenin tanımı yapılan bir sözlük metnini sergilemektedir. Bu düzenleme dilin göstergesel özelliklerinden oluşturulmuş ve dilin yapısal dizgesini görsel olarak sergilemektedir https:// sanatkaravani.com/kavramsal-sanat/. 21.02.2020).
Sandalyenin duvarda asılı olan fotoğrafı, onun ağaçtan yapılmış orijinalinin
iki boyutlu yansımasıdır. Ancak, fotoğraf kendisi de bir gösterge olarak farklı bir
nesnedir. Onu sadece sandalye olarak tanımlamak eksik olur. Bir sanat göstergesi olarak fotoğraf ta ayrıca çözümlenmeye ve anlamlandırmaya açıktır. Ancak
bir fotoğraf gerçekliğin yansıması olabileceği gibi çoğaltılabilir bir nesne olarak
kopya veya taklit olarak ta yorumlanabilir.
Düzenlemede sandalyenin sağında üst köşesinde İngilizce sandalye sözcüğünün tanımı yer almaktadır. Ansiklopedi veya sözlüklerde var olan bu tanım
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herkesin kolayca okuyup anlayabileceği bir sözdizimidir. Sandalyenin zihindeki
çağrışımı olarak ta düşünülebilir. Harflerin ve kelimelerin zihnimizde doğru bir
görüntü oluşturabilmesi için, dilin ortak kodlarını bilmek yani okur yazar olmak
gerekir. Aynı zamanda metnin de dilin gramerine uygun ve doğru yazılmış olması gereklidir. Bu anlatım biçimiyle Kosuth, sanatta kavram ve imgelerin yalnız görsel algıya bağımlı olmadığını, yazılı bir metnin de kavram ve nesneleri
tanımlayabileceğini ve geleneksel ifade biçimlerinin ötesinde pek çok farklı ve
yeni yöntemlerin olabileceğini göstermektedir (Karabıyık, 2016: 32).

Görsel 6: Bir ve Üç Sandalye Enstalasyonu,
(Tarih Boyunca sanat, 2015: 65).

Bir ve Üç Sandalye Enstalasyonunun Göstergebilim Çözümlemesi

Kosuth’un “Bir ve Üç Sandalye” çalışmasında görülen göstergeler: Sandalyenin kendisi, duvara asılan fotoğrafı ve yine duvarda asılı olan ansiklopedi veya
sözlükte sandalye kelimesinin tanımı yazılı şemadır.
Kosuth “Bir ve Üç Sandalye” enstelasyonu ile, sandalyenin üç ayrı kipinin
bir arada olmasıyla, aralarındaki farklılıklara dikkat çekmekte ve gösteren, gösterilen ve göndergeden oluşan göstergenin, zihinsel süreçlerini de çalışmasında
ortaya koymuştur. Kosuth’un enstelasyonu, gösteren, gösterilen ve göndergeden
oluşan göstergenin zihinsel süreçlerini de çalışmanın kendisi ile ortaya koymaktadır (Çeber, 2018: 240).
Öncelikle sandalyenin kendisi insanın zihnindeki üzerine oturulan eşya kavramının göstergesidir. Sandalye, iskemle veya koltuk üzerine oturulan kullanım
eşyası olan düz anlamı yanı sıra statü, zenginlik, lüks, medenilik, makam ve
mevki, kariyer ve güç gibi yan anlamlar da içerir. Sandalyenin fotoğrafı da bir
görsel göstergedir. Fotoğraf, gerçek bir nesnenin yansıması veya ifadesi olarak
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tanımlanabileceği gibi, bir sanat eseri olarak, fotoğrafı çeken sanatçının üslubunu ve duygusal mesajlarını içeren birer gösterge olarak ta yorumlanabilir.
Sandalyeyi tanımlayan sözlük maddesi hem yazılı bir gösterge hem de duvardaki sergilenme biçimiyle görsel bir göstergedir. Saussure gibi pek çok dilbilimci, dilin hem yazılı hem de sözlü ifade biçimini bir dizge olarak ele alır. Dil
insanlar içerisinde zamanla gelişen iletişimin ortak kodlarını içeren en güçlü
göstergelerden birisidir.

Görsel 7: Kosuth, Üç Tabure, 1965. (Şengül, 2013, 10).

Anlam Çözümleme Şeması
GÖSTERGE

DÜZ ANLAM

YAN ANLAM

DERİN ANLAM

Sandalye-Koltuk

Eşya, Mobilya

İç Mekân Tasarımı, Dekorasyon, Zenginlik, Medenilik,
Lüks, Mevki, Makam, İktidar,
Güç

Mitoloji, Din, Kültür,
Felsefe

Sandalye Görseli

Fotoğraf

Nesneyi Yansıtma, Sandalyeye Dikkat Çekmek

Kültür, Sanat

Sandalyenin
Maddesi

Yazı, Kitap Sayfasından Satırlar

Tanımlama ve Anlamlandırma

Dilbilim, Kültür

Sözlük

Tablo 1: Anlam Çözümleme Şeması

Karşıt Anlamlar Şeması
GÖSTERGE ANLAMI

ÇAĞRIŞTIRDIĞI KARŞIT ANLAM

Saygı

Saygısızlık

Otorite

Otorite Boşluğu

İtaat

İsyan

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 105

Amir

Memur

Hakim

Mahkûm

Güç-Kudret

Acz-Zaaf

Zenginlik

Fakirlik

Medeniyet

Bedeviyet

Gelişmişlik

Gelişmemişlik

Gurur-Kibir

Tevazu-Alçakgönüllülük

Tanımlama

Tanımlayamama
Tablo 2: Karşıt Anlamlar Şeması

Eyleyenler Şeması
Gönderici

Nesne

Alıcı

Otorite

Sandalye-Koltuk

Toplum

Yardım Eden
İtaat

Özne
İnsan

Karşı çıkan
İsyan

Tablo 3: Greimas’ın Eyleyenler Şeması (Rifat, 2009: 74).

Göstergebilimsel Dörtgen uygulama Şeması
Çelişiklik
Karşıtlık
İçerme
Sanal
Nedir ----------------------- Ne Görünmüyor
A1
A2
Tanımlanabilir Tanımlanabilir Görünmüyor

Gerçek Yalan ya da Gerçeküstü
Ne Görünüyor ------------------------ Ne değildir
A1_
A2_
Tanımlanabilir Görünüyor
Tanımlanabilir değil
Sihir veya Büyü
Tablo 4: Göstergebilimsel Dörtgen Uygulama Şeması (Kıran, 2013: 385).
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Bu şema şöyle somutlaştırılabilir.
A1 ----------------------- A2 Burada tanımlanabilir bir nesne aynı zamanda
tanımlanabilir görünmüyorsa onun sanal bir görüntü olduğu varsayılabilir.
A1_ ----------------------- A2_ Bu durumda Tanımlanabilir görünen bir
nesne gerçekte tanımlanabilir olmaya bilir. Sihir ve büyü gibi.
A1_

A1 Burada Tanımlanabilir olan ve aynı zamanda

tanımlanabilir görülen şey gerçek olan şeydir.
A2_

A2 Burada Tanımlanabilir görünmeyen ve ta-

nımlanabilir olmayan şey gerçek değildir. Ya yalandır veya gerçeküstüdür.
Sonuç

Fotoğrafın icadından sonra dünya sanatı yeni bir dönemin eşiğine gelmiştir.
Geleneksel ve akademik sanat yöntemleri endüstri devriminin ve kapitalist yeni
dünya düzeninin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmış ve her alanda olduğu gibi
sanat alanında da modernizm rüzgârı esmeye başlamıştır.
Sanatın maddesi, aracı ve gereci yeni baskı gibi teknikler ve püskürtme boya
gibi yeni materyaller ile karşılaşırken sanatçılar için madde ve malzeme anlamını
yitirmiş fikirler ve kavramlar daha önemli olmaya başlamıştır. Önceleri kilise ve
burjuvanın siparişleri için çalışan bir işçi olan sanatçı bireysel özgürlüğün kazanmış ve kandisini ifade etmek ve kendisi olmak için sanat üretmeye başlamıştır.
20. yüzyılın başında ortaya çıkan Kübizm, Fovizm, Dadaizm, Fütürizm, Sürrealizm, Soyut Sanat gibi akımlar yeni kuşak sanatçıları tatmin etmemiş ve PopArt, Op-Art, Kavramsal Sanat ve Posmodernizm gibi pek çok Avangard sanat
akımlarının ortaya çıkmasına da imkan tanımıştır.
1917 yılında Duchamp’ın NewYork’ta bir sergiye gönderdiği Pisuar ile sanatın sonu gelmiş ve böylece Kavramsal Sanat anlayışı da gelişmeye başlamıştır.
Joseph Kosuth, Duchamp’ın Ready-Made adını verdiği hazır yapıtlarından esinlenerek Kavramsal Sanat ile ilgili manifesto niteliğinde “Felsefenin Sonu Sanatın
Başlangıcı” yazısını kaleme almış ve etkisi 21. Yüzyılda da devam eden Postmodern sanat ve estetiğin de temel ilkelerini ortaya atmıştır. Kosuth’un sanatta
araç ve üslubun önemli olmadığı belki içerik ve sanat yapıtının vurgulandığı ve
kavramın daha da önemli olduğu düşüncesi pek çok sanatçıyı da bu anlayışa
yönlendirmiştir.
Kosuth’un “Bir ve Üç Sandalye” adını taşıyan enstelasyonu, sandalye imgesini hem gerçek sandalye hem sandalyenin fotoğrafı hem de ansiklopedi veya
sözlükte yer alan sandalye maddesinin görselini sergilediği bu çalışma sanatın
dil ve kavram sorunlarının masaya yatırıldığı Semiyotik bir çalışma olmuştur.

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 107

Bir sanat eserini, gösterge olarak ele alan döstergebilim açısından bakıldığında, Kosuth’un “Bir ve Üç Sandalye” çalışması ortaya koyulan düz anlamları,
yan anlamları ve derin anlamları ile alegorik ve meteforik bir anlatım içerir.
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Kazak Ulusal Kostüm Kavramı Üzerinde Moda Tasarımı
*

Akmaral SMANOVA

Zaman ve mevsime bakılmaksızın, her ulus kendi dilini, dinini,
geleneklerini ve geleneklerini korumuş ve gelecek nesillere aktarmıştır. Benzer
şekilde, Kazak halkının tarihi, gelenek-görenekleri ve kültürünün incelenmesi
Kazakistan Cumhuriyeti “Eğitim Üzerine” Kanununun temel görevlerinden
biridir (Bilim turalı. 1999).
Böyle bir ulusal kültürün bileşenlerinden biri Kazak ulusal kostümüdür.
Kazak ulusal kostüm tasarımlarının içeriği ve teknolojisi çok fazla araştırma ve
analiz gerektirir.
Abaya göre, kürk giyen bir grubu ayıran ulusal bir kostüm. Yani, ulusal
kostüm kavramının her etnik grubu ayıran bir özellik olarak tanımlandığını
görüyoruz. Bununla birlikte, ulusal kostümün her bir ülkenin sosyal, kültürel,
politik ve sosyal koşullarını yansıttığı açıktır. Sonuçta, ulusal kostüm, dünya
görüşü, estetik zevkler, gelenekler ve halk gelenekleri hakkında bilgi veren tarihi,
kültürel ve maddi bir mirastır. Ve gelişimi, çeşitli yöntemler temelinde karmaşık
işgücü faaliyetleri yoluyla gerçekleştirilen uzun ve kapsamlı, sıkı bir çalışma
gerektiren çok yönlü bir emek sürecidir. Bu makalede yazar, araştırma
çalışmalarının tüm aşamalarını öğrenciler aracılığıyla yürüttüğü için Kazak
ulusal kostümünün öğrenciler tarafından hazırlanmasının içeriği, kompozisyonu,
teknik, inşaat, teknolojik özelliklerinin derinlemesine incelenmesi sürecini
göstermektedir.
Araştırmanın amacı, moda tasarımında Kazak ulusal kostümüdür.
Araştırma konusu Kazak ulusal kostümünün sıralı üretim sistemi sürecidir.
Bu çalışmanın amacı, Kazak ulusal kostüm kavramının moda tasarımında
geliştirilmesiyle öğrencilerin ulusal kostümlerine olan ilgilerinin oluşumunu
teorik olarak doğrulamaktır.
Araştırmanın bilimsel hipotezi, Kazak ulusal kostümlerini yapma dizisi sistemi teorik olarak doğrulanırsa, ulusal kostümler yapma olasılıklarının belirlendiği, uygulama yönteminin geliştirildiği ve sistematik olarak eğitim sürecine
dahil edildiği, ardından bilimsel, sanatsal, üretim sürecinde bilgi, iş zekası ve

*

Kazakistan Cumhuriyeti, Abay Kazak Ulusal Pedagoji Üniversitesi, smanova_s@mail.ru
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beceriler artar. Ve bu, moda tasarımında öğrenciler için Kazak ulusal kostümleri
yapma kavramının geliştirilmesinin temelidir.
Araştırma hedefleri:
1. Moda tasarımı, konsept, kostüm tarihi ve Kazak ulusal kostümlerinin
gelişimi ile ilgili kavramların açıklığa kavuşturulması.
2. Kazak milli kostüm türlerinin ve sınıflandırmalarının işlevlerine göre
analizi.
3. Öğrencilerin Kazak ulusal kostümünü yapma fırsatlarını belirlemesi.
4. Kazak ulusal kostümünü moda tasarımında yapma kavramının geliştirilmesi. Deneysel test. Podyum, yaratıcı sergiler vb.
Moda tasarımı nedir? Neden moda tasarımında Kazak ulusal kostümü diyoruz ...... Moda tasarımı söz konusu olduğunda, “Tasarım” kavramı günümüz
sanatında çok önemlidir. İngilizce'de “tasarım” kelimesi, tasarım, inşa, yani herhangi bir tasarım, yeni nesnelerin yaratılması, araçlar, ekipman, konu ortamının
oluşturulması süreci anlamına gelir. Tasarım, yirminci yüzyılda ortaya çıkan
yeni bir sanat ve tasarım mesleğidir. Amacı, insan hayatı için bütün estetik bir
ortam yaratmaktır. Amaca uygun nesneler tasarlamak işlevsel, ekonomik, kullanışlı ve aynı zamanda güzeldir. Tasarımın özü sonsuzdur. Bu, estetik fikirlerin,
insan güzelliğinin ve büyüklüğünün yeni ufuklarının gerçekleştirilmesi için çok
çeşitli fırsatlar sunar.
Tasarım, eşsiz bir doğal fenomen, insanın estetik, etik, saygı ve değerlere
değer veren birçok doğal niteliktir. Aynı zamanda, bu sadece faydalıdır, çünkü
yüksek tüketici talebini karşılamak üretilen mallara olan talebi arttırır. Ayrıca,
tasarımın yapay değil, gerçek olması önemlidir.
Sanatta kavram nedir? Neye dayandığı ve ne kadar önemli olduğu hakkında
bilgi vermeyi tercih ediyoruz.Bu yüzden en önemli şey, kavramı (lat.conceptio),
öncü fikri, herhangi bir fenomeni anlamanın belirli bir yolunu açıklığa kavuşturmak; Bir fikrin aniden doğumu düşünceler, sanatsal veya diğer nedenlerden
kaynaklanır. Tasarım konsepti, bir marka yaratırken veya markalaştırırken görsel çözümleri entegre eden yaratıcı bir adayın son ürünüdür.
Genel olarak, tasarım kavramı, belirli bir nesne kavramının semantik (ideolojik ve tematik) görselleştirmesinin karmaşık, özel olarak geliştirilmiş bir fikri
olarak anlaşılmaktadır. Konsept geliştirme nesnesi, herhangi bir görünüm özelliğine sahip herhangi bir nesne olabilir, örneğin bir araba, bir web sitesi, bir
şirket logosu, bir işaret ve benzeri.
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Kazak ulusal kostümleri, etnik tarihinden ve ekonomik, sosyal ve doğal çevrenin özelliklerinden kaynaklanan eski tarihini korur. Kazak ulusal kostümünün
kökeni ve gelişimi, tarihinin derinliğini, sosyal ilişkilerini, sosyal önemi genişliğini, yüksek eğitim potansiyelini, montaj ve geliştirme teknolojilerinin çeşitliliğini ve çok yönlülüğünü, emek operasyonlarının karmaşıklığını ve karmaşıklığını, anlamlı tasarımı yansıtır. Her şeyden önce, öğrencilerin bilişsel anlayışlarını
genişletmelerine, ulusal kostümler tasarlama motivasyonlarını artırmalarına,
ulusal kültürel mirasa karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine ve ulusal kostümler hazırlamalarına yardımcı olacak bilgi kaynakları arar. Bir bilgi kaynağı olarak
Kazak ulusal kostümlerinin kökeni ve gelişimi tarihi ile başlar.
Bunlardan bazılarına örnekler vermeye karar verdik.
Kadın kıyafetleri, toplumdaki sosyal rollerine bağlı geleneksel olarak dört
grup için yapılır:kız çocuk giysileri, kadın giysileri, orta yaştaki kadınlar ve yaşlı
kadın giysileri.Dekorasyon, sanat ve dikiş bakımından farklılık gösterirler. Kızların kıyafetleri dar, sıkı, göğüsleri ve kolları işlemeli. Çift etekle gelirler ve şapkalarına boncuk takarlar. Ayakkabılar hafif ve yüksek topuklu. Tüm kıyafetleri
altın, gümüş ve inci boncuklarla süslenmiştir. Kızlar genellikle kunduz şapkaları,
katipa türbanları ve başörtüsü takarlardı. Göğüslerini gizlemek için sıkı sütyenler giymişler. Eski zamanlarda Kazak kadınlar hamile kalana kadar kız kıyafetleri
giyerlerdi. Onlar börik, takiya giymediler, şapkalarına baykuş tüyü takmamaktadırlar ve asla çıplak başla gezmemişler. Hamile kadınlar geniş etek giyerlerdi.
Başlarında süslemeli şallar giyerlerdi. Orta yaşlı kadınların çift etekleri yoktu. Bu
çağın kadınları şalları sardılar. Kenarlarında süs eşyası yoktu. Yaşlı kadın elbiselerinin etekleri çok gevşekti. Takılarında genellikle düğmeler, tokalar bulunur.
Saç tokası veya kolye takmıyorlardı. Her yaştan kadın köksawır kebis, desenli
masi, bilezik, küpe, gümüş düğme ve madeni para gibi takılar takarlardı.
Kızın evliliğinden bir yıl sonra jelek giymektedir. Temeli masif malzemeden
yapılmış, konik şekle sahip, temeli sır veya folyo kaplı, altın ve gümüş gibi değerli taşlarla süslenmiş sadeleştirilmiş bir sawkele (şapka) formudur. Bir çocuğun doğumundan sonra genç bir kadın kimeşek giyer. Genellikle 25-45 yaş arası
kadınlar tarafından giyilir. Beyaz kumaştan yapılır ve genellikle yoğun nakışlarla
işlenir. Kazak geleneğine göre doğum yapan kadınlar, kız elbiselerinden daha
uzun etekli, salaş olmayan, ön kısmında metal tokalı, bazen düğmeli kamzol
(yelek) giyerlerdi. Kimeşek ve sulama, başörtü vs. günlük hayatta giydiler. Alın
kıllarını dış gözlerden gizlemek için tasarlanmıştır. Ne de olsa kadınlar evden
çıktıklarında saçlarını iki veya daha fazla tel halinde örmek ve açık bırakmak
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zorunda kalıyorlar. (Asanova S., Pticina A., 2000. 71-б.). Kimeşek yaşa göre
dekore edilmiştir. En güzel dekore edilmiş elbiseler genç gelinler tarafından
giyilirdi. Otuz yaşın üzerindeki kadınların gümüş ve boncuklarla süslenmiş kimeşikler giymesi uygunsuz görülürken, yetişkin çocukları olan yaşlı kadınlar
sadece farklı ipliklerden nadir iplerle işlenmiş kimeşekler giyerlerdi. Benzer şekilde, ulusal kostümler, toplumdaki sosyal rollerinin özellikleri nedeniyle hanların, kahramanların, savaşçıların, çobanların ve avcıların vb. rolüyle ilişkilendirilir.
Giysiler birkaç gruba ayrılmıştır (Rassohina E. 1982.).
Aşağıdaki örnekler ulusal kostümlerin tasarım özelliklerini kanıtlamaktadır.
Kazak geleneğinde baş şapkaları, güzelliği ve zarafeti simgeleyen kutsal bir giysi
olarak kabul edilir. Kazak atasözü “Dos basına, duşpan ayağına qaraydı.\Arkadaş kafana, düşman ayaklarına bakar” bundan türetilmiştir. Aynı şekilde kibar olduğunuzda, özür dilediğinizde, ayağınızın üstüne düştüğünüzde,
şapkanızı çıkardığınızda veya ayağınızın altına atıp iç çektiğinizde bu şapkaya
duyulan saygıdan doğar. Günümüzde, halka açık yerlerde, toplantılarda (dini
bayramlar hariç) bir kültür işareti olarak şapka takılması bu eski etik geleneklerden gelmektedir.Kemer ve gümüş çanta süsleme sanatı da eski bir gelenektir.Kazaklarda «Etigi jaman törge şığa almas\Etiği kötü baş köşeye çıkamaz»,
«Beldigi jaman mıqının tirey almas\Kemeri kötükalçasını tutamaz» gibi atasözleri vardır. «Kisi bolmas kisini müşesinen tanimın, kisi bolar kisini kisesinen tanimın\Kişi olmayan kişiyi kötü davranışlarından tanırım, kişi olan kişiyi insanlığından tanırım.» (kise – çok zengin bir şekilde dekore edilmiş kemer) gibi atasözleri de var. Bu tür atasözlerinin yoksulluğu karalamak için kullanıldığını varsaymak yanlış olur. Estetik bir ilke var, herkesin kendini düzeltebilmesi ve kendi
yerini bulması gereken ulusal bir gelenek. “Kemer belbew bel sani, kemeldi jigit
el sani.Kemer belin güzelliğidir, mükemmel erkek memleketin güzelliğidir”
sözü muhtemelen bunu bize açıklıyor.
Mavi botlar, köksawırdan yapılmış desenli, sivri uçlu botlardır. Köksawır
olarak da adlandırılır. Köksawır etik işlemelidir. Köksawır etikleri genellikle
yiğitler, kahramanlar ve sallar tarafından giyilirdi. Kazak atasözünün kökeni
budur: “Kök etikti kez kelmey, kön etiktige barmay otırğan kız.\Hiç kök etik
giymeyen, deri etiği giymeyen kız”.
İnsanların özel güzellik takdiri, dekoratif ve uygulamalı sanatların yaratılmasında güzelliği ve sanatı ilk sıraya koymaları gerçeğine yansımaktadır. Bunun bir
örneği, nüfusun belirli gruplarının evde, çölde ve günlük yaşamda her zaman iyi
giyinmiş olmasıdır. Kızlar, erkekler, sallar, şarkıcılar ve güreşçiler. Aynı şekilde
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gelinler de ilk çocuklarını doğana kadar çok şık kıyafetler giyerlerdi. İşlemeli,
mücevherli, parlak giysiler hep yaşlılar tarafından giyilirdi. (Qasimanov S.
1995.157 b.). Kızlar ve genç kadınlar için en moda kıyafetlerden biri çift etek.
Böyle bir elbise genellikle uzun ve geniştir, kolları ve yakası ile bel katlanır.
Mevcut boyutta çift etek yaklaşık 6-7 metre kumaşa mal oluyor. (Qasimanov S.
1995.162b.).
Ek olarak, çift etek pahalı beyaz ipek, değerli kumaş ve saf yünden yapılmıştır. Buradan insanların güzelliğe ve zarafete çok para, çiftlik hayvanı ve mal vermesini görebiliriz. Tören kıyafeti kemerlerinin üretimi sırasında, müşteri pahalı
malzeme sıkıntısı çekmemektedir, ustalar ise zamanını ve becerisini kaybetmemektedirler.
N.M. Kapaşnikova, geleneksel yaşam destek hizmetlerine ek olarak, “... estetik, erotik, büyülü, yaşa bağlı etkinlikler ve sosyo-cinsel, dolayısıyla ahlaki ve
lüks, ritüel, profesyonel, sınıf halkın mesleğini, dinini ve bölgesel kimliğini yansıtan hizmetler” (Asanova S., Pticina A. 2000).
Kazak ulusal kostümlerini inceleyen bilim adamlarından E.Rassohina, Kazak kostümlerinin ağırlıklı olarak dekoratif ve şenlikli olduğunu savunuyor,
ancak bu moda organik olarak işlevleriyle uyumlu. Örneğin, giysilerin kenarları,
kenarın aşınmasını önleyen süs eşyaları ve iplikler ile dekore edilmiştir. Kürk
kemerler, şenlikli bir görünüm ve kürkün korunması için kadife ile kaplıdır,deri
kemerler, dekorasyon ve güçlü bir tutuş için metal plakalarla süslenmiştir. Her
dekoratif unsur veya tasarım basit bir şekilde kullanılmadı - hepsi aynı hedefe
yönelikti ve giyim konforu, güzelliği ve uzun ömürlülüğüne dair yapılmaktadır
(Rassohina E.1982).
Bu nedenle, bu araştırma ve literatürün analizi, bugüne kadarki en iyi pedagojik uygulamalar, öğrencilere Kazak ulusal kostümünün üretim sırasını öğretmek için teorik temelin ve metodolojik desteğin eksikliğini göstermektedir. Bu
nedenle, toplumun Kazak ulusal kostümlerinin üretilmesi ve sistematik çalışma
eksikliği ile öğrencilerin eğitimi için talebi, uygulanmasıyla ilgili eğitim ve metodolojik kompleks ihtiyacı ve ulusal kostümlerde gelecekteki gençlere yönelik
moda tasarımı fırsatları dikkate alınmaktadır.
Seyahat eden bilim adamlarımız I.P. Falk, P.S. Pallas, I. Georgi, G.I. Spassky,
A.I. Levşin ve diğerleri, etnograflar O. Zhanibekov, S. Kasimanov, A. Margulan,
M.S. Mukanov ve diğerleri, teknoloji uzmanları S.J.Asanova, M.A. Nurjasarova,
sanat eleştirmenleri E.Rassohina, K.Ibraeva, sanatçılar R.D. Khodjaeva,
I.V.Zaharova, A. Ptitsyna, G. Takisheva, A. Kuralov, K. Samatoviç'in çalışmaları-
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nın kapsamlı bir analizine dayanarak, Kazak ulusal kostümlerinin işlevini dört
gruba ayırıyoruz (pratik, bilgilendirici, ritüel, estetik):
1) Pratik:
- soğuk, sıcak, rüzgar, toz vb. çevrenin, doğanın çeşitli etkilerinden korunma;
- arabaya binmesi için rahat olması (at, deve vb.);
- göç konusunda rahat olması (bir bornozda uyumak, örtülü, sarılmış vb.);
- hayvancılık, tarımsal yaşam kolaylığı;
2) Bilgi:
- bir kişinin sosyal soyadının yansıması (zengin, fakir, vb.)
- toplumdaki faaliyetler (han, sultan, batir, sal-seri, hoca-molda, şamanbalger vb. kıyafetler);
- yaş (bebek kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, genç kıyafetleri vb.);
- medeni durum (kız, gelin, annesi, kadın kıyafetleri, vb.);
- mesleki çalışmalar (çoban kıyafetleri, av kıyafetleri, vb.) hakkında bilgi
sağlanması;
- süs eşyaları ile bilgi iletmek için (örneğin, bir cüppe üzerindeki “damak”
süsü - sesinizin bir kuş şarkısı kadar güzel ve melodik olması gerektiği anlamına
gelir)
3) Ritüel ve geleneksel:
- hediyeler (bir şapan giyme geleneği, omuzlarda bir şapan giyme geleneği,
elçilikler arasında saygılı bir hediyedir; bir yaka vermek; “togyz tartu” ana ürünün adı han soygundur;);
- büyü (ölüm sırasında bir şapan dağılımı; ölen kişinin şapanın birlikte
gömülmesi;)
- batıl inanç (dil, kötülük, iftiradan koruma)
- vergi (para cezası verilmesi;)
4) Estetik
- süslemeli kıyafetlerin dekorasyonu;
- dikişler, nakış, çıkartmalar, altın takılar ile dekore edilmiş;
- hayvan derileri ile dekorasyon (samur, sansar, beyaz, tilki, vb.);
- değerli taşlarla süslenmiş, çeşitli süs eşyaları;
- mercan boncuklu, baykuş tüylü metal plakalar
- ipek, parşömen, kadife vb. bağlanmış;
- yüzgeçlerin, yüzgeçlerin yapımı (Smanova A.S. 2010).
Kazak ulusal kostümlerinin işlevinin analizi, semantik özelliklerinin
belirlenmesine yardımcı oldu. Kazak ulusal kostümlerinin özelliklerini yedi
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gruba ayırıyoruz: 1) bilişsel (dünya görüşü, din, insanların konumu); 2) yerel
(coğrafi, bölgesel); 3) sosyal (aile, kamu); 3) ritüel (düğün, tatil vb.); 4) elbiseye
bağlı olarak (erkek giyimi, kadın giyimi); 5) sahne (aitys, şarkı söylemek, dans
etmek); 6) tasarım (boya renkleri, süs eşyaları, süslemeler); 7) teknolojik
(boyama, nakış vb.).
Kazak ulusal kostümlerini düşünen edebiyat ve albümlerde, ansiklopedik
sözlüklerde, sınıflandırmaları farklı şekillerde verilmektedir:
- İnsan vücudu parçalarına göre Baş giyim, omuz elbisesi, kemer, ayakkabı;
günlük, dekoratif giyim, tüketim özelliklerine bağlı olarak; mevsimler için kış,
sezon dışı ve yazlık giysiler; bebek giysileri, çocuk giyimi, erkek giyimi, kız
giyimi, gelin giyimi, gelinin, vaftiz annesinin giyimi, kocanın, genç erkek, yaşlı
giyimi, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak; Zengin, dans, sultan, şaman, sal-seri,
çoban, avcı, güreşçi, sosyal statü ile ilgili batyr kıyafetleri ve profesyonel alan
(Qazaq xalqınıñ ulttıq kiimderi. 2007.11.b).
- iştik (gömlek, yelek, kazekei, ceket, iç çamaşırı), dış giyim (şapan, kupi,
ton, şidem, hayvan derileri), sulyk (şekpen, kaptal şekpen, kebenek, kepen vb.),
bir giyecek kıyafetler (düğün - seyahat ederken); juzlerin isimlerine bağlı olarak
büyük juz, orta juz, küçük juz giysi örnekleri, argyn tymak, naiman tymak,
kipçak tymak, adai tymak, vb. Coğrafi konumun adına, başarı paternine,
kemerin paternine, kahverenginin paternine vb. (Qasimanov S.1995);
- iç, dış, ıslak, tek parça, dekoratif, tören kıyafetleri (Qazaqstan Ulttıq énciklopediyası.2003. 431b) ;
- resmi giyim, gündelik giyim (Jänibekov Ö. 1996.);
- dış giyim (erkek dış giyim: şapan, şekpen, beşpet, yelek, kadın dış giyim:
beşpet, kazekei, yelek, ceket, pantolon, etek); ayakkabı, şapka, gelinlik (Asanova
S., Pticina A. 2000);
- iç giyim, dış (arka plan), tişörtü, erkek şapkaları, bayan şapkaları,
ayakkabılar (Quralov A. 1996.).
- şapkalar, paltolar, ayakkabılar (Qazaq xalqınıñ ulttıq kiimderi. 2007).
Bu koleksiyonlar Kazak ulusal kostümlerinin sistematik olmadığını, her
birinin farklı özelliklere göre gruplandığını ve kombinasyon halinde verildiğini,
ancak bu koleksiyonların birbiriyle çelişmediğini, birbirlerini tamamladığını
göstermektedir.
Araştırma sırasında, bu çalışmalardaki koleksiyonlara göre Kazak ulusal
kostümlerinin bir sınıflandırmasını geliştirir ve sunarız. Bu sınıflandırmada
Kazak ulusal kıyafetlerini vücut bölümlerine, yaş, tüketim, mevsimler, coğrafi
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konum, sosyal statü, meslek, soyadı, klanlar, kabileler ve gruplara göre
gruplandırıyoruz ve bu koleksiyonlarda giysi modelleri olduğunu not ediyoruz.
Modern tasarım, insan sanatı ve teorik düşünme temelinde oluşturulmuş
bir alandır. Güzellik ve fonksiyonel yasalar sonucunda yaratılan ürün bir tasarım
çalışmasıdır.

Modern

tasarım

moda

tasarımının

tüm

gereksinimlerini

karşılayabilir, bu yüzden kostümün tasarımı ile doğrudan ilgilidir. Kostümün
tasarım özelliği, yaratıcı nesnesi bir kişidir (Täkişeva G.Ä., B.E. Asanova. 2008).
Ve insanların farklı kişilikleri var. Milliyet, dil, zihniyet, yaş, fizik, karakter,
giysilerin insan hareketi ve yaşam için uygunluğu vb. Sadece bu özel amaçlardan
sonra kıyafet üretimi başlayabilir. Kostüm tarihi kendi sosyal gelişiminden geçti
ve bugünkü Kazakistan'ın moda endüstrisinde kendi yolunu buldu. Modern
malzemeler, ekipman ve teknoloji küresel kalkınmada hızla büyüyor. Bununla
birlikte, eski zamanların geleneksel teknolojisi Kazak ulusal kostümlerinde hala
korunmaktadır. Çünkü her ulus nesilden nesile aktarılan kültürel mirasının
taşıyıcısıdır. Moda tasarımı alanında uzmanlaşan öğrencilere Kazak ulusal
kostümü konusunda seçmeli bir ders verilmiştir. Bu derse dayanarak, tarihin
temel köklerini koruyan Kazak ulusal kostümlerinin modern modellerinin
hazırlanmasında yukarıdaki tüm bilgiler dikkate alınır. Çünkü bu işlem bir dizi
ardışık manuel ve makine operasyonu içerir. Kazak ulusal kostümünün üretimi
için öğrencilerin yüksek kaliteli, estetik açıdan hoş bir şekilde hazırlanması
sadece bu emek operasyonlarının gerçekleştirilmesi için gerekli değildir. Bu
karmaşık sürece ilgileri, öğrencilerin ulusal kostümler alanındaki teorik bilgi
düzeyinden gereklidir. Bu teorik bilginin içeriği, Kazak ulusal kostümlerinin
kökeni ve gelişimi, sınıflandırılması ve özellikleri, işlevleri, eğitim fırsatları,
üretim teknikleri ve teknolojileridir.Sonuç olarak, Kazak ulusal kostümü hem
geleneksel hem de Kazak kimliğini korur ve hatasız olarak tasarlanmıştır.
Ne tür bir usta, sanatçı, terzi, moda tasarımcısı olursa olsun, araştırılan,
araştırılan ve teorik olarak topraklanan yaratıcı çalışmaların yüksek beklentileri
olacaktır. Böylece makalede belirlenen görevlerin ana konuları tartışılmıştır. Bu
çalışma gelecekte de devam edecektir. Çünkü Kazak milli kostümüne tek bir
madde veremiyoruz. Ana araştırmanın sonuçları özetlenmiştir. Kazak ulusal
kostümü moda tasarımı kavramı teorik olarak doğrulandı, Kazak ulusal
kostümü adı verilen öğrenciler için seçmeli bir ders eğitim programına dahil
edildi.
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Style Characteristics (Genres) Of The Tree-of-Life Motif In Turkish
Art History Style From Past To The Present And The Tree-of-Life
Bedri Rahmi Eyüboğlu In Turkish Painting Art
1

Nihan Semen Ersöz UZAR
Introduction

Tree of life is an important motif that have been utilized in many art forms
carrying various symbolic meanings. In Turkish art, it has roots reaching back to
Central Asia. Earliest known appearance was during the era of shamanism in
Central Asia. Later uses after the conversion of Turkish culture to Islam have
also been observed. First during Seljuk later during the Ottoman eras, it was
used for decorations in many places such as masonry, pottery, weavings in carpets, kilims and other textiles. The aesthetics of tree-of-life that makes it extremely suitable for utilization on arts and crafts. It is also a recognizable motif
that can be leveraged in any media used for artistic design today. There is a connection between the structural motif of a the tree with its roots, body and
branches that makes it easy to depict and its frequent uses in arts and crafts. We
present our findings on the properties of various depictions of tree-of-life in
Turkish art from its earliest uses to through the 20th century.
The Tree-Of-Life In Central Asia

Shamanism is one of the earliest religions that was also adopted by Turkish
culture that was rooted in Central Asia. In shamanic belief, the universe consists of heavens, earth and underworld, with the shamans providing communication across boundaries. This communication leverages tree-of-life as a conduit
(Picture 1). In this context, tree-of-life is a symbol related to religious beliefs of
Turkish community.
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Picture 1 : The tree-of-life and stag motifs on a shamanic drum
(Sir Gavaz,2016:88), (http://tubaar.tuba.gov.tr/index.php/tubaar/article/download/242/270)

Tree-Of-Life In Uighur And Altai Belief System

Buddhism as a belief system started to emerge in Turkish culture after the
fall of the Kokturk empire in 630 BC. Buddhism was declared the official religion by Böğü Kagan in 763 BC (Ögel, 1971: 80). Ögel translates the legend of
origins encountered in stone carvings of Uighur:
“A beam of light fell from the sky between the two rivers. Uighur, with an
overwhelming feeling of respect approached the light. Every night the light fell
on the same spot accompanied by lightning. In the following days, they saw five
tents pitched under the light, each housing a child. The chiefs of each tribe came and adopted these children. When the children grew-up they pointed to the
two trees and called them “mother” and “father”.” These sacred trees were called “World tree”.
According to the ancient Turkish belief, the “Mother-god” resides in the roots of this “Sacred tree” in heaven. Also encountered in the Epic of Oguz. A
delta where two rivers meet is considered sacred in ancient Turkish belief system. One of these sacred trees was identified as a “Beech tree” that provides a
conduit for communication with the gods in heavens. In this belief system, not
only the body and branches but also the roots of the tree are emphasized
(Ögel,1971: 95).”
There are references to a great pine tree that pierces the heavens in Altai
mythology. It was believed that the god Bay-Ülgen resided at the top of this
great tree (Ögel,1971:96), (Picture 2). According to the legend of the creation of
Altai, the tree was depicted to have nine branches with moon to one side and
the sun on the other.
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Picture 2: Figured cover from Hun period in Pazırık kurgan; The “nine-branch” tree of life as in the Altay
epic creation ; (Gönen, 2018), https://www.turkcenindirilisi.com/dilbilim/acik-sayginlik-overt-prestigenedir-h89306.html

The tree-of-life is also important in Kirgiz culture. Influences of shamanism
can be recognized in the epic of Manas. Epic of Manas describes that Ulu hatun
saw a poplar tree growing out of the sacred heart of the home. Her mother and
father-in-law climb up this tree to the heavens and Manas then was resurrected
(Ögel,1971: 98).
The belief of tree-of-life is also wide spread in other Turkish tribes. In fareast the tree-of-life was referred to as “Tuba Ağacı” that has as many leaves as
the number of people in the world, and shed a leaf every time a mortal passedon (Uzar,1994: 10).
The tree of life is referenced as “Hakan Ağaç” in the Er-Sogotoh legend of
the Yakut tribe, and was described as an iron tree that connects heaven and
earth (Uzar,1994: 11).
Tree-Of-Life In The Early Islamic Era Art

When the Turkish have migrated to Anatolia from Central Asia, they observed the abundance of masonic art forms. Reliefs and decorations on masonry
was used heavily in the pre Hitttites and Hittites (Mülayim:1984,107). The treeof-life was also depicted and carried different symbolic meanings in pre Hitttite
and Hittite cultures (Picture 3: a -b). The depictions of tree-of-life in the early
Islamic era in the Turkish culture is somewhat of a hybrid depiction between
the earlier depictions from Central Asia and the depictions they recognized in
the pre-existing Anatolian culture after migration, that is heavily stylized.
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b

Picture 3a-b : Silver bucket from Urartu Era (Akurgal:2005)

Anadolu Selçuklu Sanatinda Hayat Ağaci

The Seljuk Turkish have heavily leveraged stone carvings in the structures
and art from their era. The tree-of-life motif is observed both as a stand-alone
motif but also together with other motifs (Öney: 1992,46), that were classified
in four different categories:
• Stand-alone uses at Divriği Ulu Camii, Konya İnce Minareli Medrese,
Erzurum Çifte Minareli Medrese and headstones at the cemetery of Ahlat.
• Coupled with a pair of avians: The Sarcophagus at Afyon Boyalı Köy,
headstones at the cemeteries at Tokat, mosaics of Kubadabad Palace
(Picture 4), Caravansaray at Kayseri Karatay
• Coupled with Two-headed eagle and dragon: Divriği Ulu Camii side
portal, the plaster works of Konya Alaaddin mansion, on silk textiles
from the Alaaddin era, Niğde Hüdavent Hatun Mouseloum, on the
wood work of Akşehir Kileci Masjid, at the Konya Mevlana Museum
Kur’an lectern.
• Coupled with Lion and Eagle: in Erzurum at the Madrasa with Double
Minerates and at the Yakutiye Madrasa (Picture 5- 6), in Kayseri at the
Revolving Vaults, in Sivas at Gök Madrasa, in Diyarbakır on the stone
carvings.

Picture 4: Tree-of-life and a couple of birds - Anatolian Selcuk Era Kubadabad Palace mosaics
(https://arsizsanat.com/renkli-dunyasi-ile-kubadabad-sarayi-cinileri/)
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5

6

7

Picture 5-6-7a: Erzurum Çifte Minareli Medrese / Erzurum Yakutiye Medresesi / Ağrı İshak Paşa Sarayı
(5,6:https://okuryazarim.com/anadolu-selcuklu-sanatinda-cift-basli-kartal/)
(7a:https://www.tarihtenesintiler.com/ishak-pasa-sarayi-hayat-agaci-motifi/)

Tree-Of-Life In Ottoman Art

The tree-of-life was continued to be used as a motif in the Ottoman era
Turkish art. The depictions from this era are, however, more realistic, mostly
devoid of symbolism and for decoration. The examples of uses of this motif in
Ottoman era are; at headstones (Picture 7b), (Öney:1968,11), lecterns for
Kur’an-ı Kerim in mosques, on mosaics, in tapestries and other weavings. Particularly the two depictions on the gateway to the 18th century Ottoman structure Ishak Pasha Palace demonstrates the variations in the motif (Picture 7a).
After the switch to Islam, tree-of-life was used together with the iconography of
heaven, depicted as either as a flowering cherry tree or a plum tree that was
referenced as a spring-tree in the literature with more true-to-form depictions.

7b

7c

Picture 7 b-c: Tombstone at the Aksaray Murat Pasha Mosque in Istanbul and Ağrı İshak Pasha Palace
tree of life motifs (Öney: 1968,11;Uzar:1994,34)

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)

Eyüboğlu was born in Görele and graduated from the Academy of Fine Arts
in Istanbul in 1931. After his graduation, he worked at the atelier of Andre Lhote in Paris between 1931 and 1933. His nationally and internationally renown
creations synthesize the influences of his training merged with motifs that have
deep roots and associations in Turkish culture and tradition. The print works,
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paintings and mosaics he created throughout his life have leveraged motifs recognizable in traditional Turkish Crafts. Particularly, as expressed by Sezer Tansuğ “pictographic associations to folkloric motifs” in [his] works are important
contributions (Tansuğ, 1991: 378).
Discussion And Conclusion

The tree-of-life motif have been present in Turkish cultural artifacts since its
primary depictions on artifacts from the Central Asian era, but was most heavily
used during the Seljuk and Ottoman eras. It is of interest to evaluate and research into the origins and uses of historical motifs in Turkish Cultures throughout the ages. Such motifs can serve as connections to the cultural heritage and
traditional values while progressing Turkish Arts and Culture from todaytowards to the future. For cultural preservation it is of interest to include reflections of our historical and cultural heritage in the art works that are being created.
According to Mülayim “The commonly observed classification system of art
works is their attribution to specific historical eras due to of the recognition of
specific features that define a genre” (Mülayim:1984,101). In this context, the
tree-of-life motif have been used in four main genres in the Turkish art history:
Central Asian Shamanic Era: Depictions that reflect the shamanic Turkish
beliefs about the universe, that was also incorporated into epics and legends.
Depictions on shamanic instruments (drums) are often coupled with other celestial figures such as the sun, the moon, planets and rainbows as well as animal
figures such as birds, serpents, horses and stags. As in other art works from this
era- all figures show a simplified and plain style. This genre is recognizable by
its use of descriptive lines that emphasize the tree-of-life depictions.
Early Islamic Era: Depictions as a standalone palmette form tree bearing
fruit, or depictions that are coupled with symmetric mythical creature motifs are
recognizable (Uzar,1994,51). Influences of Sasanian art can be observed as depictions that follow the form of a date-palm, and influences of Umayyad art can
be observed as depictions in layered palmette forms. This style that is recognizably a hybrid can be references as heavily stylized genre.
Anatolian Seljuk Era: Four distinct forms can be observed based on the
elements utilized in true-to-form depictions that can together be classified as
Anatolian Seljuk Genre (Pictures 8-9-10)
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Standalone
Coupled with a pair of avians
Coupled with a two-headed eagle and a dragon
Coupled with a lion and an eagle

8

9

10
Picture 8-9-10: Divriği Ulu Camii, Konya İnce Minareli Medrese, Erzurum Çifte Minareli Medrese Various
examples of “tree of life” used in Anatolian Seljuk art (G.Öney: 1992)

Tree-of-life continued to be a prominent motif in this era, and was used to
emphasize the significance of architectural structures, as well as a symbol of
transcendence from this world to the next by its depictions on headstones.
Ottoman Era : Mostly devoid of symbolic meaning and used frequently as a
decoration- can be referenced as Ottoman Era Genre. In this era it continues to be
frequently depicted on headstones as well as lecterns for Kur’an, on mosaics
and on tapestries and various textiles. The tree form from this genre is recognizable by many branches bearing leaves and fruits spreading from a single root
In conclusion, during Turkish arts history, the tree-of-life has been utilized
to reflect various cultural philosophies throughout ages. The motif was widely
used both in religious and civilian architecture as well as on headstones, masonry, mosaics, pottery and was weaved into various textiles such as carpets and
kilims. While the motif was mostly plain on depictions from Central Asia era, it
was more stylized and coupled with various animal figures during Seljuk era,
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and finally emerges as a mostly decorative motif devoid of symbolic meaning
during the Ottoman Era.
In the 20th century, tree-of-life was a motif often used by Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) a prominent Turkish Artist recognized for his many works
that draw upon the Turkish cultural and traditional crafts and heritage. The
tree-of-life motif is prominent on his wood-block print works (Picture 12) as
well as his paintings (Picture 11: 1946). Another one of his works titled “Hayat
Ağacı” (tree-of-life) dated 1957 is currently in the Parliamentary Collection of
the Republic of Turkey.
As exemplified by Bedri Rahmi Eyüboğlu’s use of tree-of-life motif (Picture
13) in his works during his lifetime, it is important for contemporary Turkish
artists to recognize and leverage the culturally important, and significant historical symbols and motifs and continue their use in future works.
We present our research on the origins and history of tree-of-life motif in
Turkish arts history in recognition of the cultural importance, significance and
historical symbolism, and hope to inspire a new generation of Turkish artists to
leverage such traditional motifs from our cultural heritage to be synthesized and
merged with contemporary aestetics and philosophies to be leveraged for future
works.

Picture 11: Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1946,
(https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2017/01/25/bereketli-tuvaller-dizeler-uzerinde/Hayat Ağacı ;
Altuğ: 2017)
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Picture 12: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Tree of Life, Wood Mold Print
https://www.martidergisi.com/bedri-rahmi-eyuboglu-sergisi-aralik-ayi-boyunca-imoga-art-gallerykiziltoprakta/

Picture 13: Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1957, gouache on paper, 22 x 40 cm., Collection of the Republic of
Turkey Central Bank (TCMB)
http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=96
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Türk Heykel Tarihinde İlhan Koman’ın Yeri ve Önemi
*

Şeyma Müge İBA

İlhan Koman, Türk heykel tarihinde üsluplaşan ve döneminde dünyaca tanınan heykeltıraşlardan biridir. Edirne de başlayan hayatı onu önce İstanbul’a
daha sonra Paris’e ve vefatına kadar yaşadığı İsveç’e sürüklemiştir. Bu süreçte
yaşamı boyunca, sanata ve bilime pek çok katkısı olmuştur. Onun için sadece
bir heykeltıraş demek yeterli olmaz, o çok donanımlı ve matematik ile geometriye çok hâkim bir mucittir de aynı zamanda, fakat onun bu buluşları pek bilinmemektedir. Bu sebeple bu çalışma, onun çok yönlü kişiliğini ve vakıf olduğu
disiplinlerdeki etkisini ve katkısını göstermeyi hedeflemektedir. Türk heykel
tarihindeki izinden bahsedecek olunursa, bu alanda en karakteristik kurguya
sahip olan sanatçılardan biri olduğunu söylemek mümkündür. Pek çok mecrada
Türk Heykel’ ini dünyaya tanıtmış ve kökenine sahip çıkarak sahip olduğu kültüründen aldığı ilham ile pek çok heykel yapmıştır. Bu bağlamda yaptığı işlerdeki maneviyat form kaygısının dışındadır ve etkileyici bir anlatıma sahiptir.
Mekteb-İ Sanayi-İ Nefise-İ Şahane (Sanayi-İ Nefise-İ Mekteb-İ Alisi), 1883

Türk heykel tarihinden bahsedebilmek için öncelikle bu sanatın başladığı
okula Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane’ye değinmek gerekir. Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak bilinen okul; sanat tarihçisi, arkeolog, müzeci ve ressam olan Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883’de öğretime başladı. Ülkemizin ilk
sanat ve mimarlık yüksekokulu olan kurumda Heykel Bölümü üniversitenin ilk
bölümlerinden biridir. Kurulduğu dönem itibariyle Paris Ekölü (École de Paris)
örnek alınmış ve bu doğrultuda eğitimlere başlanmıştır. Hem teorik hem de
pratik bir eğitimin, usta öğreticiler tarafından resmî bir müfredat bağlamında
takip edildiği ilk kurum Sanayi-i Nefise Mektebi olur. Çünkü Sanayi-i Nefise
Mektebi’ne kadar, Osmanlı Devleti topraklarında ne yerli ne de yabancıların
açmış olduğu özel atölyelerde/resimhanelerde heykel eğitiminin verildiğine dair
şu ana kadar elimizde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır (Özyiğit, 2017:172).
Okulun kurucusu Osman Hamdi Bey’nin yardımcılığına ve Heykel Bölümünün başına Yervant Oskan Efendi getirilir. Roma Güzel Sanatlar Akademisi ve
Fransa’da eğitim gören sanatçı, özellikle İtalyan naturalist anlayışın etkisinde
*

Öğretim Görevlisi Dr., Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, El Sanatları Bölümü, muge@mugeiba.com, muge.iba@selcuk.edu.tr
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kalır. Akademiye 32 yılını veren Oskan, ilk Türk heykel kuşağını yetiştirmesi
açısından oldukça önemli bir sanatçıdır (Köksal, 1983:32). Oskan Efendi’nin,
öğrencilerine genellikle mulaj eserlerden kopya yaptırarak yılsonu sergileri düzenlediği bilinmektedir.
Sanayi-i Nefise Mektebi 1936-37’de genel bir reform yaşar. Bu reform süreçlerinde Nazi Almanya’sından kaçan bilim adamlarına, Türkiye kapılarını açmıştır. Bu doğrultuda 1937 yılında Alman Rudolf Belling (1886-Berlin, 1972Münih) heykel bölümüne getirilmiştir. Bu bağlamda yaşanan reform; yabancı
hocalarla birlikte ülkemiz sanat ortamına çağdaş ve modern anlayışları da beraberinde getirmiştir (Koç,1997:32). Artık heykel bölümünde Belling dönemi
başlamıştır. Bu dönemde heykel atölyelerinde çağdaş ve özgün işler yapılmıştır.
Belling üslubu olan modern bir sanatçıdır ve öğrencilerini de bu bağlamda çalıştırır. 1937 yılında akademiye Belling gelince; artık daha önceki gibi heykelde salt
doğa taklit edilmez, bunun yanı sıra dönemin popüler arayışlarından geometrik
ve plastik yorumlamalarda çeşitlilik dikkat çeker. Bu durum soyut heykel kavramını doğurur ki bu kavram Avrupa’da da o tarihlerde şekillenmektedir. Biçimlerle oynama, hacme verilen önem, kübik yansımalar, çeşitlenen malzemeler,
kısaca sanatçıların kendilerine özgü çizgide bir sanat anlayışı sürdürme çabaları
dikkate değerdir (Gezgin,2003:77).O dönemde malzeme bulma konusunda
yaşanan güçlüğe rağmen öğrenciler tıpkı çağdaşları gibi, taş, ahşap ve zaman
zaman metal malzemelerle heykel yaparlar. Malzemenin doğasını ve sınırlarını
Belling ile çözer ve zorlarlar.
Belling, artık çağdaş ve modern, soyut denemelerden uzak kalmayan, kimi
zaman öznel çalışmalar yapan deneyimli bir kuşağın yetişmesini sağlar. Bunların
arasında sayılabilecek isimlerse şöyledir; Hüseyin Özkan, Hakkı Atamulu, Yavuz
Görey, Rahmi Artemiz, İlhan Koman, Mari Gerekmezyan, Zerrin Bölükbaşı,
Hüseyin Gezer, Mehmet Şadi Çalık v.d. (Berk ve Gezer, 1973:130). İlhan Koman için hocasının heykeldeki bu modern tarzdaki yaklaşımı çok önemlidir.
Çünkü bu bağlamda soyut heykelle ve geometrik yapıların, bazen bir eleman
bazen de ritmik bir yapı olarak heykelde kullanımı ile karşılaşıştır. Bu karşılaşmalar daha tam tanımlayamadığı pürist yaklaşımın fikirsel olarak ilk kıvılcımları
olur.
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İlhan Koman (1921-1986)

İlhan Koman 1921 yılında Edirne’de
dünyaya gelir. Ancak lise döneminde
rahatsızlanıp

tüberküloza

yakalanınca

İstanbul’da uzun bir tedavi dönemine
girer. Bu uzun dönemi değerlendirmek
için de Akademi’ye başvurur. Kara kalem
çalışmalarını gösterir ve Akademi’nin
resim bölümüne kabul edilir. Bedri
Rahmi ve Sabri Berkel onun ilk hocalarıdır. Çocukluğunda maketler yaparak
başlayan el becerisini burada da devam
ettirerek, Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu’ndan da modelaj dersleri alır, antik
heykel kopyaları ve orneman çalışmaları
Görüntü 1: İlhan Koman rue de la Grande
Chaumiere’deki atölyesinde, Paris

yapar. Bu alanda gösterdiği başarılı çalışmalar neticesinde de hocalarının dik-

katini çeker ve onu heykel bölümüne girmesi için ikna ederler. Bir yıl sonra AkaAkademi’nin Heykel Bölümü’ne geçer. Hocası Rudolf Belling’tir. Böylece İlhan
Koman’ın dünyaca tanınmış bir heykeltraş olma serüveni de başlar (Hocaoğlu,
2006:357).
Akademi o yıllarda bölümlerinden derece ile mezun olan öğrencileri, yurtdışında alanında başarılı olan sanatçıların yanında atölye eğitimi almaya göndermektedir. Bu eğitimi tamamlayıp yurda dönen mezunlar akademide göreve başlamaktadır. İlhan Koman da heykel bölümünden derece ile mezun olduğundan
söz konusu devlet bursuyla Paris’e gitmeye hak kazanmıştır. Bu dönem onun
sanatında bir dönüm noktası olacaktır. 1949 yılında savaş sonrası Paris’dedir
artık (Bkz Görüntü 1) ve Koman boş zamanlarını Louvre’da ve Rodin Müzesi’nde geçirmektedir. Özellikle Rodin’in yapıtları, onun üzerinde uzun zaman
silinmeyecek bir etki bırakır. Dokuların üç boyuttaki gramerini ve formun ışıkgölge skalasındaki değerlerini Rodin’le keşfeder. İlhan Koman’ı Louvre’da ilgilendiren, modern sanatçıların yanı sıra, eski Mezopotamya ve Mısır sanatı olmuştur ki bu sanatın etkisi daha sonra yurda döndüğünde oldukça hissedilecektir. Ayrıca heykelde pürist yaklaşımı ve soyut formları kullanan en önemli isimlerinden Brancusi İlhan Koman’ın sanatında ona büyük ufuklar açmıştır. İlhan
Koman’ın ustaları arasında Giacometti’nin de ayrı bir yeri vardır (URL 1).
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Anıtkabir Doğu Rölyefleri

Yurtdışında eğitim için almış olduğu bursun sona ermesi üzerine daha sonrasında Türkiye’ye dönmüştür. Yurda döndükten sonra Akademide asistanlık
görevine başlamış ve yurda döndüğü ilk sene Anıtkabir Heykel Yarışması’ nda
projesi Zühtü Müridoğlu’nun projesi ile beraber birincilik kazanmıştır. 1952–
1954 yılları arasında bu proje kapsamında Anıtkabir Doğu rölyefleri üzerinde
çalışmıştır (Kıranlar, 2007:40). Bu rölyeflerde (Bkz Görüntü 2) Paris’de gördüğü
eski Mezopotamya ve Mısır sanatının izlerini görmek mümkündür. Öncelikle
mısır sanatındaki kabartma yoğunluğu ve frontal duruşların etkisi dikkat çekmektedir. Anadolu tarihinin ifadesini bulduğu bu rölyefler, taş üzerinde canlanan dev figürleriyle, Paris'de görüp etkilendiği Mezopotamya rölyeflerinin görkeminden izler taşır. Çok eski bir destanı çok eski bir malzemenin yüzüne işler
Koman. Destan, Doğu'nun narrativ bilgeliğini sindiren bir ifade zenginliğinin
vücut bulduğu taşın katılığında akmaya başlar (Ayyıldız,2006:358). Koman’ın
yaptığı rölyefte şekilsel devamlılığın ve kompozisyonun yanı sıra pek çok anlam
katmanının da bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamsal bağlar Türk
boyları için önemli etkiye sahip pek çok görsel imajla sağlanmıştır. Koman mimari ve heykel ilişkisi bazında daha sonraki tarihlerde pek çok yenilik yapacaktır
ve bu çalışmada edindiği tecrübe onun için bir başlangıç noktasıdır. Koman’ın
mimariyle heykeli birleştirdiği ilk çalışması olan Anıtkabir’e çıkış merdivenlerinin kabartmalar Sakarya Savaşı’nı konu almaktadır ama daha çok Pers Sarayı’nın
duvarlarını ve Mısır taş kabartmalarını andırmaktadır (Ayyıldız,2006:358). Bu
rölyefler, Avrupa stiliyle coğrafyasal geleneğin harmanlandığı bir yapı olarak
düşünülebilinir.

Görüntü 2: Anıtkabir Doğu Rölyefleri
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1951-58 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim görevliliği yapar. İlhan Koman akademide göreve başladığında, Heykel Bölümü’nün başında, 1936-37 reformundan sonra Türkiye’ye davet edilen Rudolf
Belling vardır (Gueguen, 2002:139). Akademi de bulunduğu yıllarda Ali Hadi
Bara, Zühtü Müridoğlu, Şadi Çalık gibi Türk Heykel Tarihinde önemli yeri olan
sanatçılarla çalışır.
Karemetal Atölyesi

1953’te Hadi Bara ve mimar Tarık Carım Grup Espas’ı kurduklarında, Koman da onlara katılır. Yine o yıllarda Sadi Öziş, Şadi Çalık ve Mübin Orhon’la
beraber “Soyut Sanat” atölyesini ve 1955’te ise arkadaşları Sadi Öziş, Şadi Çalık,
Mazhar Süleymangil ile beraber Şişli’de Karemetal adında bir mobilya atölyesi
kurarlar. Ancak bu işi dört yıl sürdürürler. Fakat bu kısa gözüken dört yılda pek
çok şey yaparlar. Bunların başında Koman’ın sahip olduğu anatomi bilgisiyle
ergonomik ve işlevsel sandalyeler (Bkz Görüntü 3) yer alır. Bu mobilyalarla Bauhaus’un etkisi ile dünyada başlayan endüstriyel ürün tasarım alanına hızlı bir
giriş yaparlar (Özsezgin, 2005:16). “Karemetal” adını da dört kişi oldukları için
koyarlar. Ürettikleri mobilyaları da yine Moderno’da ya da Harbiye’deki Oskar’da sergilerler. Hatta 1958 yılında Brüksel’deki Dünya fuarında Türk Pavyonu’nun projesinde İlhan Koman’ın metal kule heykeli ve metal mobilyalar da
kullanılır (Küçükerman, 1995:23). O dönemde expolar çok etkilidir. Uluslararası yapılan bu fuarlarda her ülke kendi sanayisini, sanatını ve teknolojisini gösterebilmek için kendi pavyonlarında farklı tasarımlar yaparlar. Bu nedenle bu pavyonların tasarımı ve sunumu katılan her ülke için oldukça önemlidir.

Görüntü 3: İlhan Koman’ın Kare metal’de yaptığı bir sandalye tasarımlarından örnekler
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1958 yılında akademiden ayrılır, 1959 yılında İsveç'e yerleşir. Artık kendini
kanıtlamaya karar vererek heykeltıraşlığa da 1960’ların başında burada başlar.
Günlerini Stockholm'e çok uzak olmayan bir mimari büroda çalışarak geçirir. Bu
dönem, mimari ve heykel ilişkisini irdelediği ve bu iki disiplinin bağlarını keşfettiği bir dönemdir. Koman gündüzlerini maket yapmakla geçirirse de, gecelerini
heykele ayırır. Bu heykeller “Malzeme” kuşağına ve biçimsiz soyutlama dönemine ait ürünlerdir (Gueguen, 2002:139). Bu sırada malzemelerle pek çok pratik yapar. Adeta bir soruya, değişik pek çok cevap verir gibidir ve hepsi onun
analitik düşüncesinin farklı birer yansımasıdır. Ölümüne kadar geçecek süre
içerisinde, Stockholm Güzel Sanatlar Akademisi Konstfack Sanat Okulu’nda
profesör olarak ve bunun dışında da Stockholm Belediyesi’nde sanat müşaviri
olarak çalışacaktır. Bu görevinde kent mimarisine bir heykeltıraş gözüyle yaklaşır. Bu sebeple mimari, çevre ve heykel ilişkisi alanında yeni yaklaşımlarda bulunur. Burada ev şeklinde düzenlediği teknesi Hulda’da yaşamaya başlar ve atölye olarak da karşı kıyısında bulunan bir mağarayı kullanır. Burada ağırlıklı olarak metal malzeme ile çalışır (Kıranlar, 2007:16).
İsveç Parlamentosu'nun Amblemi

İlhan Koman İsveç’teki yaşantısında her yabancının yaşadığı birtakım zorlukları yaşamıştır. İsveç’te bir yabancı olarak Stockholm şehrinin değişen çehresine yön veren insanlardan bir olmuştur. İsveç’ deki arkadaşı gazeteci ve yazar
Arslan Mengüç, Koman’ın yaptığı İsveç parlamento binasındaki amblemle ilgili
olarak;
İsveç'in eski parlamento binası onarılıp yeniden açılacakken, bürokratları bir
telaş alıyor. Parlamento binasının içindeki büyük oturum salonunda, devletin
rölyeften yapılmış amblemi, forsu yok. Unutmuşlar. Bilenler, bunu bu kadar
kısa zamanda yapsa yapsa İlhan Koman yapabilir, diyorlar. O da bir ayda amblemin geçici bir örneğinin yapılabileceğini, aslının ise çok zaman alacağını söylüyor. Tamam, diyorlar. Koman ve bir iki öğrencisi sabaha kadar çalışıp parlamentonun zamanında açılmasını sağlıyorlar. Ama unutmuyor İlhan Usta İsveç'teki
yabancıların durumunu. Her yabancının “karakafa” diye aşağılandığını anımsayarak, küçük bir kâğıda “Sizin devletin alametifarikasını (marka) da bir karakafalı yaptı” diye yazıp sıkıştırıyor kabartmanın içine (Mengüç, 1987:15).
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Görüntü 4: İlhan Koman İsveç Parlamentosu'nun ambleminin olduğu rölyefi yapar.

Görüntü 5: İlhan Koman İsveç Parlamentosu'nun
ambleminin olduğu rölyefi atölyesinde yaparken

Bu durumu şöyle değerlendirmek gerekir; İsveç Parlamento binası kuşkusuz
en önemli sembolik yapılardandır. Bu bağlamda Koman’a böylesi önemli bir
görevin verilmesi onun sanatının ne denli büyüleyici olduğunun ironik bir göstergesidir. Yabancı olarak yaşadığı topraklara ölümsüz pek çok değerli iz bırakmıştır ve bu amblem de onlardan biridir. Sanatçının devlet nezdinde de kabulünün bir timsali olduğu düşünülebilinir.
Derviş (Gezinen Adam- Walking Man)

Koman heykelde devinim ve hareket olgusunu irdeler. Bu bağlamda kinetik
heykeller yapmaya başlar. Kullandığı tüm malzemenin sınırlarını zorlayarak
dengeyi, formu ve geometriyi birleştirerek heykelde yeni bir dil arayışındadır. Bu
arayış onu zamanla yeni sorulara ve uzamsal yeni cevaplara itecektir. İlhan Koman'ın 1974'de yaptığı “gezinen adam” (Bkz Görüntü 6) heykelleri, hareketlerini bu ayrıcalıklı özellikten alırlar. Kare biçimli uzun bir tahta parçası bir ucunun
paralel kesiklerle çubuklara ayrılmasıyla “ayaklanır”. Bu elastik ayakçıklar heykelin “gezinmesini” sağlar (Uçuk, 1996: 116-118). Dışarıdan bir etmen ile hareketlenen derviş bu sayede kendi etrafında döngüselliğine başlar. Derviş maneviyatında da bulunduğu alanı kendi çehresiyle bütünleşerek yaşayan bir olgudur,
bu olgu heykelde uzamsal devinime dönüşmüştür. Buna bağlı olarak heykelde
formsal anlamın dışında pek çok anlam katmanı olduğu söylenebilir. Ahşap
çubukların birbirlerine kenetlenerek oluşturdukları bu yapı en yalın haliyle ve
sanki hiç zorlanmadan kendi alanını yaratır.
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Görüntü 6: Derviş, Stockholm, Ahşap, 1970,

Akdeniz

Koman kamusal heykele de yeni bakış açıları kazandırmıştır. Demirden hologram etkisiyle yarattığı Akdeniz Heykeli (Bkz Görüntü 7) bu sebeple Türk
Heykel tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bütünüyle metal konstrüksiyon olarak
İstanbul’da, Halk Sigorta için 1980’de gerçekleştirdiği Akdeniz Heykeli, Türkiye’deki serbest anıt heykelciliğinde yeni bir dönemin başladığını da haber veren
önemli bir çalışmadır (Özsezgin, 2005: 23). Metalin ağır ve yoğun kütlesi bu
heykelde ortadan kalkmıştır. Akdeniz sanki uçuşan dev bir yapıdır o kadar geçirgen, narin ve bir o kadar da kuvvetlidir. Akdeniz çağlar boyunca pek çok ülke
tarafından ele geçirilmeye çalışılmış ve doğal kaynaklarıyla oldukça bereketli
yapısı yüzünden pek çok savaş görmüştür. Bu özelliği sebebiyle Koman Akdeniz’i kucak açmış bir kadın olarak betimlemiştir. Bu kadın kucak açar ama bir o
kadar da dirayetlidir. Heykelde ilk bakışta metalin kuvveti ve direnci hissedilmese de yapının geçirgenliği ironik bir bağla şekillenmiştir. Koman’ın bu heykeli
1981 yılında Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü’nü kazanmıştır. Koman, her ne
kadar heykeli sergilemek için seçtikleri yeri beğenmese de maddi imkânsızlıklar
yüzünden şirketin isteklerini kabul etmek zorunda kalmıştır. Her şeye rağmen
kollarını şefkatle açan bu kadını izlemek eşi benzeri bulunmaz bir deneyimdir
onun için... (URL 2). Fakat bu heykel yıllar içinde İstanbul’un pek çok yerini
gezmiştir. Zorunlu bu yer değiştirmeler içinde sıkışıp kalmış ve şehrin yoğun
dokusu heykelin etkisini maalesef yutmuştur. Konuyla ilgili olarak Çetin Altan’
nın, 1998 sonbaharında, Akdeniz heykelinin Zincirlikuyu’daki Halk Sigorta
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Binasının önünde tuhaf bir sıkışıklığın ve ilgisizliğin içinde olduğunu savunarak,
taşınması gerektiğini ileri sürmesiyle başlayan tartışmaya o dönemde pek çok
kişi katılmıştır. Zülfü Livaneli ve Doğan Hızlan gibi gazeteciler kendi köşelerinde, Altan’a destek vermişler, heykelin kentin boğuculuğundan kurtarılıp, büyük
anlam çağrışımlarına yol açacağını düşündükleri Akdeniz sahiline yerleştirilmesinin, yaratılış amacına da uygun düşeceğini savunmuşlardır (Seçkin, 2005:235).
Fakat Koman’ın bu heykeli tam olarak nereye konumlandırarak tasarladığı bilinmediği için heykelin akıbeti hala belirsizdir.

Görüntü 7: Akdeniz Heykeli

İlhan Koman‘In İsveç Patent Bürosu'nda Kayıtlı Araştırma ve İcatları

1969-71 “Hyperform” Tescil no: 10570 (1971-12-22)
1971-73 İki esnek polyhedron “Konstrüksiyon üniteleri ve onların üretim
şekli” Tescil no: 388.472 (1977-01-13)
1973-75 “Katlanabilir konstrüksiyon” esnek üniteleri araştırmaya devam etti. Tescil no: 7510232-7 ve 7510233-5,
1974-76 “Eol-rotorları” Tescil no:7603405-6
1979-80 “Sonsuzluk eksi bir” strüktürel ünite çalışmaları. Tescil no: 30960
(1982- 10-13)
1979-82 “Tetraflex” çalışmaları. Tescil no: 8203211-1
1979-82 İnterdisipliner araştırma projesi olarak “rotor” çalışmaları. Royal
Academy of Technology'dan (KTH) mimar E. Friis ile birlikte.
1982-86 “Geometrik ve topolojik şekillerin ve yapıların üzerine sanatsal
araştırma” ve onların sanat eserlerinin yararımında kullanım yolları. Bu araştırmanın ilk bölümü 1983 Mart'ında Galleri Konstfack'ta belgelendi (URL 3).
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Görüldüğü üzere Koman 1960’lı yıllarda İsveç’te geometri, matematik ve
formun beraber şekillendiği yapılar yapmaya başlamıştır. Bu bağlamda ilk patentini de 1969-71 yılları arasında “hiperform” adıyla (Bkz Görüntü 8) almıştır.
Mimar Ralph Erskine ile beraber yaptığı çalışmalar onu yeni formlar üzerinde
düşünmeye zorlamış ve bu sayede maddenin sınırlarını zorlamaya yöneltmiştir.
Bu bağlamda formlarda çeşitli tekrarlar, varyasyonlar ve uzamsal yeni strüktüel
çalışmalar yapmıştır. Böylece kendi imzasını oluşturacak bir dizi formlar üretmiştir. Bu dizilere “3-D Moebius” ve türevleri serisi örnek olarak gösterilebilir.
Bu çalışmalarında sanatçı yeni bir “Altın Kesit” yaratma iddiasındadır. Bu iddianın temelinde π pi sayısının yapısal olarak inşası ve belirli oranlarla tekrarının
kullanımının form üstünde oluşturulan çeşitli katmanları olarak yer almaktadır.
Sanatçı bu anlamda çalışmalarını matematiksel kurgular üzerine yoğunlaştırmış
güzellik arayışı buradaki çözümlemeleri ile yaratmayı denemiştir (Kıranlar,
2007:16). Koman'ın heykellerindeki bu yaklaşım, öğelerin algılanabilir tekrarlarla ve bunların varyasyonlarıyla bir araya geldiği ideal kompozisyon örnekleri
sağlar. Bu sebeple kompozisyonlar varyasyonlara, varyasyonlar heykel dizilerine
dönüşür. Matematik ve formların matematiksel ilişkilerine dışa dönük bir ilgisi
olan İlhan Koman, sanatını çoğunlukla çeşitli formlar serisi olarak üretmiştir
(Koman ve Ribeyrolles, 1979: 1). Bu yaklaşıma “her serinin yeni fikirleri ve aynı
türden başka çalışmalar yapmak için kullanılabilecek farklı know-how ihtiyacı”
anlamında embriyonik denir. Koman'ın ilişkisel bir sistem geliştirdiği (Gürsoy
ve Özkar,2015:982) ve bunu embriyonik yapıyla birleştirerek oluşturduğu formların yapıtlarında kullanıldığını söylemek mümkündür.

Görüntü 8: Hiperform, Stocholm Paslanmaz Çelik, 1978

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 137

Görüntü 9: Esnek Polihedron ve Polihedron Kule, Stocholm Paslanmaz Çelik, 1970-1975

Görüntü 10: Hiperform Türevler, Stocholm, Şefaf Plastik,1970-1983

Hiperformlar, Koman'ın keşfettiği en zarif ve anlaşılması zor formlardan biridir. En basit hiperformlar, dört eşit kareden oluşan dikdörtgenlerden oluşturulur, köşeleri 2π ve katları olacak şekilde bükülür ve birleştirilir (URL 4). Koman,
gelişebilir yüzeylerden formu hiperforma dönüştüren topolojik bir tekniğin yaratıcısı olarak görmek mümkündür.
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Görüntü 9: Eol-rotorları, Stockholm, Metal, 1973

Rotorlar (Bkz Görüntü 11) rüzgârın etkisiyle hareket edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Rüzgârgülünün devinimsel bakımından başkalaşmış hali olarak
düşünülebilinir. Değişik açılardan aldığı rüzgârla iç-dış ve kendi etrafında çoklu
dönüş sistemiyle dönmektedir. Aynı zamanda rüzgârın kuvvetinden dolayı ses
çıkaran diğer örneklerinden farklıdır. Belli bir knotun üstündeki rüzgârı bu rotorlardan anlamak mümkündür.

Görüntü 10: Sonsuzluk eksi bir, Stockholm, Alüminyum, 1973

Koman, Infinity - 1 serisinin heykelsi eserlerini yaratmak için alüminyum,
titanyum ve ahşap gibi bir malzemenin tek bir tabakasını veya ahşap gibi bir
malzemenin prizmatik bir bloğunu bağlı parçalara ayırır. Tekrarlı olmalarına
rağmen, bağlı parçalar, rotasyon veya çeviri gibi uzayda kademeli dönüşümler
sergiler ve bu nedenle hala parçalanmamış bir bütünü korurken bir varyasyon
üretir (Gürsoy ve Özkar, 2015:983). Bu heykeller dizisi onun formsal dehasını
gözler önüne sermektedir. Yekpare parçadan, birbirine bağlı olarak yarattığı
kesitler sayesinde hacimsiz heykeli yeniden yorumlar. Fakat hacimsiz olarak
düşünülse de espası form gibi şekillendirdiği ve sınırlandırdığı görülmektedir.
İlhan Koman’ın Açık Alan Eserleri

1952-54 Ankara’da Anıtkabir’in Doğu Kandındaki100 m2 lik rölyef 1957
30mt. Yüksekliğinde heykel, Brüksel Uluslararası Fuarı
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1959 Aluminyum rölyef, LIC, Stockholm
1962 Sparbanken, Vargön, Uddevalla
1964 Vasa Gymnasium, Stockholm
1965 Blomman, Brittgarden, Tibro
1968 Divan Oteli önündeki demir heykel, İstanbul
1969 Ahşap rölyef, Pagens, Malmö
1971 Sparbanken’nin konferans merkezi önündeki heykel, Skepparholmen,
Stockholm 1971 Rullting, meydan süslemeleri, Bosvedjan, Sundsvall
1971 Leonardo’dan… Royal Academy of Technology önünde, Karlavagen,
Stockholm 1972-75 Ryssjor, Fisksatra, Stockholm
1978-80 Akdeniz, Yapı Kredi Sigorta genel müdürlüğü, İstanbul 1981 Snackan, Forbundshuset’in girişinde, Stockholm
1986 İsveç Ulusal Amblemi, İsveç Parlementosu, Stockholm (URL 5)
1989 Portal, Stockholm Şehir Terminali
1990 Whirlpool, İsveç
Koman daha çok İsveç’te kamusal heykeller yapmıştır. Bu heykellerde de kinetik yapıyı benimsediği gözlenmektedir (Bkz Görüntü 13,14,15). Hareketli
yapılarda malzeme, uzam ve espas ilişkisini büyük ölçekli heykellerde de irdelemiştir. Ayrıca Scokholm Belediyesindeki Sanat Müşaviri olarak görev yaptığı
dönemlerden tecrübe edindiği mimari ve heykel ilişkisi bazında da üsluplaştığı
görülmektedir. Ona göre heykel çevresinden bağımsız düşünülemez ve heykel
sadece bir anıt değildir. Bu sebeple yaptığı kamusal heykellerde pek çok unsuru
bir araya getirmiştir.

Görüntü 13: “Från Leonardo till…” (From Leonardo to…), Koman’ın İsveç’teki eserlerinden, 1971
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Görüntü 14: Whirlpool, 1990, İsveç

Görüntü 15: Portal, 1989, Stockholm Şehir Terminali

Sonuç

İlhan Koman doğanın sırrını geometriyle keşfeder bunu da heykellerine yansıtır. Kendi içinin derinliklerinde başlayan bu yolculuk “bir evliya” da kendini
bulur. İşte bu evliya yapar bütün heykelleri. Heykellerindeki devinim ve hareket
arayışı onun dünyanın temel taşlarının arayışıdır. Muazzam geometri bilgisini
kazanıp keşifler yapması hep bundandır. Sanat bu hayatın ve bütün döngünün
içinde nerede olduğunu sorar ve bunu arar. Hayatı Avrupa’da şekillenmiş olsa
da o kendisini hep “bir evliyada” bulmuştur (A.Mengüç ile kişisel iletişim,
2007). Grup espas’ı kurduğu yıllarda ortaya attığı temel sorunları daha da ilerletmiş hep çok farklı noktalara taşımıştır. Zaman-mekân, kütle-espas ve devinim
onun heykeldeki temel sorunları olmuştur.
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Açık alan eserlerinin tasarımında da bir yenilik yapmış, heykel ve mimariyi
birleştirmiştir. Kendisi İsveç’te bir mahalle tasarımı için İsveç’li mimarlarla birlikte çalışmış ve bu mahalleyi heykelleri gibi felsefe, akıl ve matematiğin birleştiği noktaya taşımıştır. Heykellerinde zamanla ağırlık duygusu kaldırmış, espasla
birlikte düşünerek tasarlamıştır. Ağırlık merkezinden zaman zaman kaçmış.
Zaman zaman da dervişi o merkezden hareketlendirmiştir. Kullandığı her malzemenin sınırlarını zorlamış ve yerçekiminden kurtulan heykeller yapmıştır.
Doğanın uzay boşluğunu nasıl yonttuğunu, yüzeylerin ve biçimlerin sırrını
araştırırken, kendisiyle aynı gizemin peşindeki başka bilgelerle, matematikçilerle
fikir ortaklığına girer. Sanatçı, evrenin düzeni ve matematiğin gizemi arasında
bir bağlantı kurmuştur. Onun, 70’lerden itibaren yarattığı eserler, geometrik
birer soyutlama olarak felsefe, geometri ve dengenin birleştiği noktada durur.
İlhan Koman’ın gerçeklik ve güzellik tanımları, sanatın ve bilimin, yaratıcılığın
ve keşfin iç içe geçtiği bir düzeyde olgunlaşır.
Koman’ nın Türk Heykel Tarihinde, soyut heykel ve kinetik heykel dönemi
içinde çok önemli bir yeri vardır. Onun sanatının zamansız etkisi hala Türk heykel sanatını derinden etkiler. Sanatında yakaladığı matematiksel soyut formlar,
uzamsal düşüncesinin ve sanatsal matematik dehasının bir örneğidir. Bu bağlamda onun eserlerinin estetik kaygısının yanı sıra, matematik, fizik ve geometri
gibi diğer disiplinlerle eklektik bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür.
Koman heykellerinde, sanat ve bilimi harmanlayarak kamusal heykel bazında da
pek çok yenilikçi çalışma yapar. Öncelikle heykel de kütle algısını kaldırır, kullandığı malzemenin hantal yapısının tersine espası şekillendiren form anlayışıyla
yapının olduğundan daha hafif gözükmesini sağlar. Ayrıca mimari ve heykel
ilişkisi bakımından da dönemindeki anıt anlayışının dışına çıkar. Heykeli
mekâna yayar ve çevresiyle hem anlamsal hem de formsal bir bütünlük kazanmasını sağlar. Koman, böylece Türk heykel tarihi gramerinde yenilikçi ve bilimsel tabanlı heykelin önemli temsilcisi olur.
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Cumhuriyet Dönemi Seramik Sanatında İç Mekân Duvar Panosu
Uygulamasında ‘‘Kütahya Germiyan Sokağı’nın’’ İki Boyutlu Rölyef Olarak
Uygulanma Örneği
*

**

***

Nurettin GÜLAÇTI - Burhan YALÇIN - Münevver BAĞIR
Giriş

Seramik Estetik ve İşlevsel yönüyle gündelik hayatımızda yer alan, ham
maddesi kil olan farklı ısılarda pişirilen ve farklı çamur bünyeler ile şekillendirilip, pişirilmiş vazo, çömlek vb. nesneler olarak tanımlanmaktadır. İnsanlık tarihinin ilk yıllarından günümüze kadar maddi kültürün bir parçası olduğu bilinen
seramik zanaat olarak köklü bir geçmiş e sahiptir. Anadolu’da Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde çini uygulamalara mimari alanda daha çok
rastlanılmaktadır.
Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimari yapıları incelendiğinde genel olarak
Kubad- Abad Saray kalıntılarından da anlaşılacağı üzere duvarların iç ve dış
yüzeylerinde seramik malzemenin kullanılması dikkat çekmektedir. Mimari
yapıların zaman içerisindeki evrelerine bakıldığında süslemelerde bir çok değişiklikler olduğu ve süsleme amacı ile kullanılan seramiklerde genel olarak yörenin
kültürel farklılıkları gözlenmektedir. Anadolu Selçukluları seramik ve çinilerde
genellikle geometrik, İnsan ve hayvan figürlü desenleri betimlemiş, kendine
özgü bir anlayış ile İnsanın çevresini biçimlendirme ve düzenleme isteği, kendi
düşünce tarzına uygun ifadeler taşıyan değerleri ortaya çıkararak, sanatla uğraşmasını ve bu yolla kendini ifade etmesine olanak sağlamaktadır.

Resim 1,2: Selçuklu Dönemi Seramik Süsleme Parçaları. 13.yy
*
**
***

Doç. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü ngulactı@gmail.com
Seramik Bilim Uzmanı, yalcin_010@hotmail.com
Seramik Bilim Uzmanı mnvrbgr_2020@outlook.com.tr

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 145

Osmanlı döneminde ise İznik başta olmak üzere Kütahya, Diyarbakır ve
Edirne gibi şehirlerde gelişim gösterse de süreç içerisinde İznik ve Kütahya’da
üretilen çiniler daha çok mimari yapılarda da kullanılmaya başlanılmış ve batılılaşma süreci ile birlikte kamusal alanlarda da hızla uygulanmaya başlanılmıştır.
Batılılaşma ile birlikte evrensel olarak bakıldığında insanların yaşam tarzının
değişmesi seramik zanaatına ilgiyi daha çok arttırmıştır. Teknolojinin gelişmesi
ve seramik malzemenin amaç ve genişleyen kullanım alanları sayesinde heykel
ve resim ile uğraşan sanatçılar da seramik malzemeden eserler üretmeye başlamış ve bu yönelim seramiği disiplinler arası kullanımını artırmıştır.
Cumhuriyet Dönemi'nde İç Mimaride Seramik Sanatı

Anadolu’da yüzyıllarca hüküm süren Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve
yerine 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi ile birlikte ülkede hemen
hemen her alanda değişimlerin sağlanmasına olanak sağlanmıştır. Bu değişiklikler arasında toplumda kendini sanatsal eserleri ile ifade eden sanatçı ve sanat
dalları ’da Cumhuriyet dönemiyle birlikte yapılan reformular ile üzerlerine düşen payları almışlardır (Ağatekin, 2002: 3).
Anadolu insanının seramik ile binlerce yıllık tanışıklığından kaynaklanan
bilgi birikimi Türkiye topraklarındaki yaygınlığının hızlı bir şekilde gelişmesinin
alt yapısını hazırlar niteliktedir. Cumhuriyetin ilanı sanat eğitimi alanındaki
gelişmelerle ve yeniliklerle şekillenirken, Seramiğin bir sanat dalı olarak gelişmesi ve çağdaşlaşması seramik sanayisinin gelişmesinde Türkiye’de endüstrileşme ve fabrikalaşmanın gelişmesiyle desteklenmiştir (Cezar,1983: 58).
Sanatsal olarak seramiğin mimari yapıların iç yüzeylerinde 1960’lı yıllarda
kullanılmaya ve gelişmeye başlaması seramik pano çalışmalarını geliştirmiştir.
Bu süreçte birçok sanatçı seramik alanında eğitim almak amacıyla yurt dışına
gönderilmiş ve döndüklerinde sanatsal olarak çalışmalarında seramiği çağdaş
yaklaşımlarla ele alarak şekillendirip yorumlamışlardır.
Bu dönemde gerçekleştirilen yenilikler ile birlikte küçük çaplı seramik atölyeleri açılarak beraberinde zamanla seramik fabrikaları açılmaya başlar ve büyük
boyutlu endüstriyel üretim merkezleri açılarak hızla seramik sanayisi gelişmiştir.
İstanbul’da 1882’de Osman Hamdi Bey’in, Sultan II. Abdülhamit tarafından
Sanayii Nefise müdürlüğüne atanması ve sanat eğitiminin bir benzerinin, Atatürk tarafından 1926’da kurulan Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Seramik atölyesi
kurulmuş seramik eğitim ve araştırmalarına başlanmış olduğu bilinmektedir.
Eğitimdeki bu yeni gelişim ve sanat anlayışı beraberinde yenilikleri de getirmiş
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ilerleyen yıllarda özel sanat atölyelerinin kurulmasına da vesile olmuştur
(http://www.osmanhamdibey.gov.tr /TR-50945/biyografi.html).
Cumhuriyet dönemi ilk kadın sanatçısı olarak bilinen Füreya Koral 1951 yılında ilk kişisel atölyesini kurarak Türkiye’de ilk olma özelliğini elde etmiş olur.
Füreya Koral’ın sanat yaşamı incelendiğinde sanatsal çalışmalarında genellikle
seramik duvar panoları çalışmış olduğu görülecektir.

Resim 3.4: Füreya Koral Atölyesinde Seramik Yaparken, Füreya Koral’ın Ankara Hacettepe Üniversitesi
Eski Diş Hekimliği Fakültesi’ne Yapmış Olduğu Duvar Panolarından Bir Detay 1965.

Cumhuriyet dönemi Türk Seramik Sanatının çağdaşlaşma sürecinde öncü
sanatçı ve akademisyenlerden bir diğer önemli isim ise Sadi Diren'dir. 19571958’de eğitim ve öğretimine İstanbul’da Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek
Okulunda başlayan Diren, seramik sanatının günün gereksinmelerine yanıt
arayan ve yaşamla iç içe olmasını hedefleyen süreci de beraberinde başlatmış
olur. Diren ve Koral sanata bakış ve yeni yaklaşımları ile iç dekorasyonda kullanıla gelen geleneksel çini anlayışına sanatsal yorumlar getirmişler ve klasiğin
dışında seramik panoları uygulayarak günümüz sanatçıları için yeni bir yaklaşım
sunmuşlardır.

Resim 5,6: Sadi Diren’e Ait Tarabya Oteli Duvarında Yer Alan Seramik Pano 1972, Sadi Diren, 1970'te Bir
İstanbul Minyatürünü Büyüterek Seramiğini Yapmış. Eser, Dışbank Genel Müdürlüğü Koleksiyonunda.
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1970’lerden sonra toplumsal izleri sanatçı ve mimar işbirliği ile iç ve dış
mekânlarda mozaik panolarının ve seramik duvar panolarının yer aldığı bu alanlarda sanat yarışmalarının düzenlendiği uluslararası ödüllerin alındığı aktif bir
dönemdir. En olgun çarklı seramik eserlerin verildiği bu yıllarda; Sadi Diren,
Beril Anılanmert, Hamiye Çolakoğlu, Güngör Güner, Alev Ebuzziya gibi isimler
öne çıkar.
1980’li yıllar ise mimaride yeni yapı malzemelerin ortaya çıktığı, sanatçıların
Avrupa’daki Arts and Grafts’ın etkisiyle kavramsal seramiğe geçildiği yıllardır
(Anılanmert, 1999: 67).

Resim,7,8: Güngör Güner Seramik Pano, 65 x 45 cm,
Sadi Diren’in Eczacıbaşı Villasındaki Eseri 1973 İstanbul.

Hamiye Çolakoğlu

Sanatçı Hamiye Çolakoğlu çalışmalarında genellikle geometrik biçimler kullanmıştır. Serbest seramik ve sırsız seramik pano eserleri ile tanınan sanatçı
yüksek pişirime dayanıklı ve gözenekli sert (stoneware) seramik çamuru ile
çalışmış, pano ve işlevsel formlarla birlikte, kavramsal düzenlemeler de yapmıştır (Özer Yeltan, 1997: 413).

Resim 10. Bilkent Üniversitesi ‘’Evrende Barış Senfoni” adlı Seramik Pano 1981
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Mustafa Tunçalp

Mustafa Tunçalp ’in eserleri fonksiyonel seramikler, figürler ve duvar seramikleri olarak üç gruba alarak değerlendirebiliriz. Eserlerini bu üç grup ile bir
birinden kopmaksızın bir zaman akışı içerisinde üretmiştir. Eserleri her ne kadar fonksiyonel olsa da artistikten kopmadan üretimini sürdürmüştür.

Resim 11,12. TBMM Senato Binası, Modüller Pano / 25 m², Büyükhanlı Park Hotel, Ankara 40 m²

Nurettin Gülaçtı

Nurettin Gülaçtı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak 2011 yılından buyana
görev yapmaktadır. Sanatçı günün gereksinimleri doğrultusunda eğitim içeriğini
güncellemekte, iç ve dış mekan duvar panolarının önemini öğrencileriyle paylaşmakta uygulamakta ve uygulamalar yaptırmaktadır.

Resim 13. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Giriş Katı Seramik Pano Çalışması,
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Resim 14: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi zemin Kat Seramik Pano Uygulaması, 2014, Danışman; Doç. Dr. Nurettin Gülaçtı.

Resim 14: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İİBF Dekanlık Katı Seramik Pano. 2015 (Sağda Ayrıntı)

Doç. Dr. Nurettin Güllaçtı

Resim 14.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 3. Kat Seramik Pano Uygulaması
Mustafa Atalay, 2018. Danışman; Doç. Dr. Nurettin Gülaçtı.
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Cumhuriyet Dönemi İç Mekân Seramik Duvar Pano Uygulama Örnekleri ve Kütahya
Germiyan Sokağı’nın İki Boyutlu Rölyef Olarak Uygulanması

Cumhuriyet dönemi seramik sanatında dekoratif unsur olarak mimari yapıların iç ve dış mekânlarında seramik duvar panosu uygulama çalışmalarına son
yıllarda sıklıkla rastlanmaktadır. Bu durum göstermektedir ki ekonomik gelişim
potansiyel alıcıları görsel estetik arayışlarına yönlendirmektedir. Yaklaşık olarak
2000’li yıllar başında başlayan AVM’lerin gittikçe çoğalması insanları kapalı ama
zaman geçirebilecek mekânları tercih etmelerine neden olmuştur. Bu durum
beraberinde toplumsal alanlarda iç mekân görselliklerinin de ön plana çıkmasını
zorunlu hale getirmiştir. Tüm bu ve benzeri nedenlerden dolayıdır ki seramik
sanatçıları iç ve dış mekân pano uygulamalarına önem vermeye başlamışlardır.
Bu araştırma kapsamında İç mekân seramik duvar pano su uygulaması olarak Kütahya Germiyan Sokağı seçilmiştir. Bu kapsamda Germiyan sokağının
fotoğrafı perspektif görünümü dikkate alınarak çekilmiştir.

Resim 15.19 yy. Sivil Mimarlık Örneklerinden Olan ve Konut Mimarisi Bakımından Anadolu’nun Ahşap
Mimari Özelliklerini Taşıyan Kütahya Germiyan Konakları Sokak Görünümü

Seramik uygulamasına geçilmeden önce uygun şekilde çekilen Germiyan
Sokağı fotoğrafı panonun uygulanacağı alanın ölçüsüne göre çizgisel olarak ozalitten çıktı alındıktan sonra önceden belirlenen ölçülerde plaka açılarak plaka
üzerine çizim yapılır.

Resim 16: Seramik Pano Yapılacak 295x320 Ölçülerinde Şamotlu Çamur ile Plaka Açma İşlemi.
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Resim 17: Kütahya Germiyan Konağı Seramik Pano Yapımı Sol Kısım Uygulama Aşaması

Resim 18: Kütahya Germiyan Konağı Seramik Pano Yapımı Sol Kısım Uygulama Aşaması.

Resim 19: Kütahya Germiyan Konağı Seramik Pano Yapımı Sağ Kısım Uygulama Aşaması.

Seramik pano uygulaması yapılırken öncelikle üst parçalar montajı için alt
zemin plaka açılmış, ardından Germiyan Konağı dış cephe görünümü iskelet
aşamasına başlanmıştır. Seramik panonun ağırlığı ve montajı göz önünde bulundurularak dış kaplaması ayrı ayrı şekillenip birleştirilmiştir.
Seramik Pano yapımı şekillendirme aşaması bittikten sonra döküm çamuru
ile panonun belirli kısımları fotoğraftaki renkler göz önüne alınarak astar sürülerek renklendirilmiş ve 950 °C de bisküvisi yapılmak üzere fırınlanmıştır.
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Resim 20.Seramik Pano Uygulaması Bisküvi Aşaması

Resim 21.Seramik Pano Belirli Kısımları Eskitme Görünümü İçin Sarı Demir Oksit İle Renklendirilmesi.

Resim 22.Sır Altı Renklendirme İşlemi Yapılırken. (2018)
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Resim 23.19 yy. Sivil Mimarlık Örneklerinden Olan ve Konut Mimarisi Bakımından Anadolu’nun Ahşap
Mimari Özelliklerini Taşıyan Kütahya Germiyan Konakları Seramik Pano Uygulaması, 295x320 cm.
(2018).

Sonuç

İç mekân seramik duvar panolarının Cumhuriyet döneminde, gelenekselin
çağdaş ile birleştiği modernize olma yolunda ilerlediği görülmektedir.
İç mekân dekorasyon sanatı insanoğlunun yaşam faaliyetlerini sürdürebileceği alanlarda etkili ve konforlu bir şekil alabilmeleri için düzenlenen uygulamaları açıklamaktadır. İç ve dış mekân seramik sanatı uygulamaları yaşam alanlarının etkin kullanımı içerisinde kullanıcı rahatlığını ve çok fonksiyonlu tasarım
çağdaş iç mimarinin gelişmesine büyük bir etkisi olmuştur. Bu gelişimler arasında Mimari endüstriyel seramiklerde yerini almıştır. 20. yüzyıla kadar geçen
zaman içerisinde, iç mekânlar düzenlemeleri tasarım sürecinin bir parçası olarak
ana yapının estetiğine katkı sağladığı görülmüştür. Mimari dekorasyon, uygarlıkların her zaman önem verdiği kültürel bir etkileşim aracı olmuştur. Bu sebeple Sivil ve Dini mimari yapılarda büyük hacimlerle sadece ihtişam sağlanmamış
aynı zamanda bir zarafet de yaratılmak istenmiştir.
Türkiye’de seramik sanatında dekoratif unsur olarak mimari yapıların iç ve
dış mekânlarında seramik duvar panosu uygulama çalışmalarına son yıllarda
sıklıkla rastlanmaktadır. Bu durum göstermektedir ki ekonomik getiri düzeylerindeki artış alıcıları görsel estetik arayışlarına yönlendirmektedir. Bu durum
beraberinde iç mekân görselliklerinin de ön plana çıkmasını zorunlu hale getirmiştir. Tüm bu ve benzeri nedenlerden dolayıdır ki seramik sanatçıları iç ve dış
mekân pano uygulamalarına önem vermeye başlamışlardır.
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Dijital Heykel Yapımında Kullanılan Teknolojiler ve
“Giuseppe Randazzo” Örneği
*

Şeyma Müge İBA

Sanat ve teknoloji ilişkisi çok irdelenen bir konu olmuştur. Fotoğraf makinesinin bulunması W.Benjamin’e göre sanat yapıtının biricikliğinin kaybı demektir. Bu durum sanat eserini kopyalanabilen, çoğaltılan ve manipülasyon
yapılabilen bir alanda tekrar yaratımına olanak sağlamıştır. Bu bağlamda sanat
eserinin popüler kültür malzemesine dönüşmesi mümkün olmuştur. Bu durum
pek çok tartışmanın konusu olmaktadır. Sanat yaşayan bir olgudur ve kültürden
ya da toplumdan ayrı düşünülmemelidir. 21. yy teknoloji çağı olmuştur. Teknolojinin, hayatın her alanında kullanıldığı ve fayda sağlanan bir mecra oluğu söylemek mümkündür. Bu bağlamda sanat ve teknoloji ilişkisini, içinde bulunduğumuz çağın gereklilikleri ve uygulamaları bakımından yeniden değerlendirilmelidir. Bu durum sanat alanında popülerliğin yaygınlaşması, kolay ulaşılabilirlik ve yardımcı teknolojilerle şekillenen yeni bir alanı “dijital sanat” kavramını
doğurmuştur.
Dijital Sanat

Sanat ve teknoloji birbirlerini etkileyen kavramlar olmakta ve sanat, teknoloji ile birlikte değişmektedir. Değişim melez bir alanı işaret eder. Bu bağlamda
dijital sanat, yeni ve gelişen bir alandır. Çıkan son teknolojiler ve birbiriyle yarışan uygulamalar, sanattaki yeni yönelimlere yön verir. Dijital teknolojiler, yeni
anlatım biçimleri yaratmakta devrim niteliği taşırken, dijital sanatla anlamı güçlenen melez, yapay organizma ve zekâ gibi kavramlar daha sık sanatçıları meşgul
etmeye başlamıştır (Sağlamtimur, 2010:214). Dijital sanat kavramı ise 2000’li
yıllarda etkinliğini arttıran bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da 21.yy’ın
ilk yarısından başlayan dijital çağın doğuşudur. Genel anlamda sanatın bilgisayar
teknikleriyle yeniden oluşumu, dijital sanatı doğurmuştur. Dijital sanat, disiplinler arası yakınlaşmaya neden olmuş, sanat, tasarım ve teknoloji birlikte ifade
gücü bulmaya başlamıştır (Atan vd., 2015:2). İlk zamanlar sanatta kullanılan
dijital yöntemler bir teknik olarak görmek mümkündür. Fakat ilerleyen süreçte
teknoloji bir teknikten çıkmıştır. Genel anlamda üretilişinde bilgisayarın rol
aldığı, fiziksel olmayan nesnelerin üretilmesiyle gerçekleşen sanat biçimine diji*
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tal sanat denilir. Bu yeni ortaklık teknolojinin hızla gelişmesini de sağlamıştır.
Bu süreçte bilgisayar geleneksel anlamda yardımcı bir araçtır. Dijital tekniklerin
sağladığı imkânların çeşitliliği, sanatçılara bunları araç, ortam veya konu olarak
kullanabilme imkânını yaratmıştır (Ak, 2013:977). Daha önce sanatçının yaptığı
eserlerde kullandığı işçilik saati bu yöntemle hem çok azalmış hem de sanatçının işinde varyasyonlar yapmayı mümkün kılmıştır.
Dijital Heykel

Dijital sanatın içinde ayrı bir bölüm olarak dijital heykelden bahsetmek gerekirse bu kavram ilk önce dönemin sinema sektöründeki animasyon karakter
modelleme ihtiyacından yola çıktığını söylemek mümkündür. Hollywood, sinema sektöründe teknik imkânlar olarak her zaman sektöründe lider durumda
olmuştur. Bu durumda liderliğini korumak amacıyla yetişen her nesile ulaşmayı
da hedefler. Bu bağlamda genç kitleye ulaşabilmek, maliyetli aksiyon sahnelerini
stüdyo ortamında çekebilmek ve en önemlisi film bütçesini daha düşük tutabilmek amacıyla bilgisayarlı animasyon dönemini başlatmıştır. Bu noktada modern bilgisayar teknolojilerinin de ortaya çıkmasına sebep olan oyun sektörünü
de unutmamak gerekir. Bu yapı yeni meslek grupları yaratarak yeni bir sektör
doğurur. 3d Artist, Digital Sculpting, Sculpt Modeling ya da 3D Sculpting gibi
meslek kolları yaratır.
Günümüzde herhangi bir sanat etkinliğinde, üretim noktasında dijital teknolojilerin dâhil edildiği çalışmalarla karşılaşması olasılık dâhilindedir. Güncel
sanatta popüler yönelimler hızla değişse de son yıllarda en trend olan kavram
“hiperrealizm” dir. Dijital fotoğraflar, dijital teknolojileri kullanarak filme alınmış ve düzenlenmiş videolar, 3D veya 4D olarak tasarlanmış hiperrealist heykeller gibi birçok farklı form yapısı oluşturulabilir. Kullanılan yeni teknolojiler,
programlar en gerçekçi görüntüyü yaratma çabasındadır. Kimi zaman bu çalışmaların geleneksel yöntemlerle yapılıp yapılmadığını ayırt etmek oldukça zor
olabilir (Tuğal, 2018:67). Bu durum da, sanatçının hedeflediği izlek bazında algı
manipülasyonu yaratır. Mekân, kişi ve durumların kurmaca olduğundan habersiz gerçek bir resme yada heykele baktığını düşünen izleyici aslında tamamen
bilgisayar tabanlı verilerin oluşturduğu yeni ama çok gerçekçi düzene baktığından habersizdir. Bu durum öncelikle izleyenin gerçeklik algısıyla oynar.
Dijital heykel, aynı zamanda “info-heykel” (infosculpture),”roboheykel”
(robosculpture), “tele-heykel” (telesculpture), “data-heykel” (datasculpture)
“bilgisayar heykeli” (computersculpture) olarak da isimlendirilmiştir. Bu isimler,
bir yandan, sonuçta elle tutulabilir bir heykel elde etmek üzere, tasarım ve üretiminin herhangi bir aşamasında bilgisayar teknolojisinin kullanılmasını belirtirken; bir yandan da bilgisayarda modellenen ya da 3D taranarak daha sonra
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bilgisayara aktarılan ve orada, yani sanal ortamda sergilenen “sanal heykeli”
tanımlamaktadır (Turhan, 2006: 3).
Bu durumda dijital heykeli dörde ayırmak mümkündür. İlki teknolojiyi araç
olarak kullanan dijital heykel (burada reel bir heykel vardır ama şekillendirme
aşamasında teknoloji yardımıyla yapılır), ikincisi reel olmayan ve tamamen bilgisayar ortamında yaratılan dijital heykel, üçüncüsü dijital ortamlarda tasarımı
başlayan ve modellenen, bu aşamadan sonrada 3d yazıcı sayesinde hacimlenen
dijital heykel, diğer dördüncüsü ise üç boyutlu tarayıcılarla taranan reel heykelin
sanal ortama aktarılarak oluşturulan dijital heykeldir. Bütün bu süreçlerde yardımcı teknolojiler kullanılır. Bu durumda üç boyutlu modelleme ve texture
programlarına değinmek gerekir.
Dijital Heykel Yapımında Kullanılan Teknolojiler
Pixologic Z-Brush (1999)

Z-Brush programı 1999 yılında bilgisayarda üç boyutlu tasarım yapmaya
yardımcı programlardan biri olarak piyasaya sürülmüştür. Çizim tableti yardımıyla ortada bulunan çamur topunu (Bkz Görüntü 1) simetrik ya da asimetrik
hareketlerle şekillendirmek mümkündür. Böylece heykel şekillendirme işlemi
sanal ortamda deneyimlenebilir. 3d Artist, Digital Sculpting, Sculpt Modeling ya
da 3D Sculpting gibi meslektekiler organik modelleme için bu programı kullanırlar. Bu program sayesinde topografi örülebildiğinden karakter modelleme ve
ince işliği olabilecek detaylı mimari öğeleri bile modellemek mümkün olmuştur.
Programın içinde ayrıca pek çok hazır model bulunur ve modellenen karakterlere mimik kazandırmak da kolaydır. Tool yapısı diğer programlara göre biraz
karışıktır.

Görüntü 2: Pixologic Z-Brush (1999) pragram arayüzü,

158 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

Görüntü 2: Pixologic Z-Brush ile yapılan üç boyutlu modelleme
Görüntü 3: Pixologic Z-Brush ile alınan bir render

Z-Brush programının kendi içinde modeli kaplama ve render (fotografik görüntü almak) gibi imkânları da mevcuttur. Böylece oldukça gerçekçi modeller ve
ayrıca ayarlanabilir ışıklar sayesinde gerçekçi sahneler elde etmek mümkündür.
Dijital heykel yapımı için en çok tercih edilen modelleme programıdır.
Pixologic Sculptris (2009)

Pixologic şirketi Z-Brush programıyla büyük başarı elde etmesine rağmen
arayüzünün karışıklığı sebebiyle 2009 yılında yeni bir üç boyutlu modelleme
program olan Sculptris’i çıkarır. Bu programın arayüzü daha anlaşılabilir ve üç
boyutlu modelleme anlamında gerekli olan tüm toollara sahiptir.

Görüntü 4: Pixologic Sculptris (2009) program arayüzü,
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Görüntü 5: Pixologic Sculptris (2009) programı ile yapılan üç boyutlu modelleme ve render alınmış hali.,

Sculptris programında modellenen yapıya kaplama ve render olanağı mevcuttur. Ayrıca Z-Brush’a göre saç, kirpik ve kaş gibi yapıları yapmak bu programda daha kolaydır. Bu programda gerçekçi modelleme ve render almak mümkündür (Bkz Görüntü 5). Sanal heykel yapımı için çok kullanılan programlar
arasındadır.
Autodesk Mudbox (2018)

Görüntü 6: Autodesk Mudbox (2018) program arayüzü

Autodesk’in 2018 yılında çıkarttığı Mudbox, 3D dijital boyama ve modelleme yazılımıdır. Program, dijital heykel aracıdır, gerçek heykel tekniklerine dayanan hasas dijital araçlar setini kullanarak son derece ayrıntılı 3D karakterler ve
ortamlar oluşturmaya, taranan, içe aktarılan veya şekillendirilen modelden temiz, üretim kalitesinde topografik mesh ağlar oluşturmaya ve birden fazla kanalda doğrudan 3D öğeleri boyamaya yarayan bir programdır (URL 1). Dijital
heykelde inandırıcılığı arttırmak ve gerçeklik kalitesini daha yoğun hissettirmek
amacıyla geliştirilmiş yardımcı bir yapıdır.
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Görüntü 7: Autodesk Mudbox programıyla yapılan modelleme

Görüntü 8: Autodesk Mudbox programıyla yapılan modellemenin render alınmış hali

Ayrıca Mudbox pek çok açıdan diğer 3d modelleme programlarından hem
ucuz, hem de daha performaslı bir yapıdadır. Detay çalışmaya el vermeyen 3d
projeleri çalışmak ve çok daha hassas modellemeler yapmaya müsaittir. Ortada
gene bir kil topu vardır ve bu yolla modelleme yapmaya başlanabilir. Piyasaya
çıktığından beri en çok tercih edilen dijital heykel için kullanılan programlardan
biridir.
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3d-Coat (2019)

Görüntü 9: 3D-Coat (2019) program arayüzü

3D-Coat, ZBrush veya Mudbox'a benzeyen bir heykel ve texture paketidir.
Bu programlara benzer olsa da, UV açma araçları gibi birçok benzersiz özelliğe
de sahiptir. Polygon modelleme mantığına sahiptir. Benzer programlardaki gibi
topoloji kısıtlaması yoktur ve bu bağlamda 3d Artist ler tarafından tercih edilir
(URL 2). Bu programla da gerçekçi renderlar almak mümkündür.

Görüntü 10: 3D-Coat programı ile yapılmış üç boyutlu modelleme ve gerçek zamanlı render hali

Daha önce bahsedilen programların hepsi dijital heykel yapmak için kullanılmaktadır. Bu programlar sayesinde organik modelleme ya da özgün tasarımlar yapmak mümkündür. Bunlar gibi yardımcı teknolojiler yeniçağ heykel yapımına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Sanatçıların herhangi bir heykel tasarımı modelleme süresi geleneksel yöntemlerle oldukça zaman alıcıdır ve atölye,
malzeme, makine teçhizat donanımlarının masrafları da oldukça ağırdır. Dijital
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ortamda modelleme ve render alabilme durumu heykel üretimin bunun gibi
bütün zorlu süreçlerini bertaraf etmiştir. Bu bakımdan kazanımları oldukça
çoktur. Ayrıca dijital ortamda yapılan modellemede pek çok kaplama yapmak
mümkündür bu da sanatçının üstünde çalıştığı projelerde her türlü varyasyonu
deneme olanağı sağlar. Sanatçı bu yardımcı teknolojiler sayesinde atölye, malzeme ve makine teçhizat olmaksızın sadece bir bilgisayar ile pek çok imkâna
sahip olur.
3 Boyutlu Yazıcılar (1984)

Dijital ortamda çeşitli programlarda tasarımlar yapıldıkça bu tasarımların
yazıcı sayesinde üç boyutlu hale gelmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda üç
boyutlu yazıcılar ve CNC ler bu amaca yönelik geliştirilmiştir. Sanal ortamdaki
veriyi cisimleştirmek bu iki temel yöntemle çalışır. Bu yöntemler RP (hızlı prototipleme teknolojisi) ve CNC dir. RP ile nispeten küçük boyutlu objeler üretilebilirken, CNC tezgâhları istenilen oranda büyütülerek daha büyük boyutlu
çıkışlar alabilmek mümkün olmaktadır (Turhan,2006:31-32).
İlk 3D yazıcı 1984 yılında, stereolithography (SLA) teknolojisi kullanılarak
Charles Hull tarafından geliştirilmiştir (URL 3). RP olarak değerlendirebilen üç
boyutlu yazıcılar ilk çıktıkları dönemlerde oldukça büyüktür fakat alınan çıktıların boyutları küçüktür ve plastik kökenli bir malzeme üzerine baskı yapmaktadır.
Burada baskı yapma sistemi katmanlar olarak sıralı bir düzen izlemektedir. CNC
tezgâhlar ise daha çok mermer işleyerek kabaca oyuntular yapmaktadır. Bu sebeple iki tür çıktının kullanım yeri ayrıdır.
Bu yazıcılar, geleneksel yapıda ağırlıklı olarak kil, polyester ve alçı modelleri
tercih eden heykel sanatçıları tarafından da kolaylıkla kullanılabilecek yapıdadır.
Söz konusu cihazlar için öncelikli olarak CAD tabanlı pek çok modelleme programlarında (sanal ortamda) heykelin üç boyutlu tasarımı yapılır. Daha sonra üç
boyutlu yazıcıda bulunan toz ve bağlayıcılar eşliğinde modellenen heykelin “çıktısı” alınabilir (Poyraz ve Dolunay, 2014:76).
Son yıllarda üç boyutlu yazıcılar ev tipi kullanıcılar için boyutları daha müsait bir hale gelmiştir (Bkz Görüntü 11). Ayrıca bu makinler polimer (ABS),
polililaktik (PLA), termoplastik poliüretan (TPU) poliamit (naylon), cam, stereolithography malzemeleri (epoksi reçineleri vs.), gümüş, titanyum, çelik, vax,
fotopolimerler, polikarbonat gibi malzemeler üzerine çıktı alabilmektedir. Bu
sebeple kullanım alanları da oldukça genişlemiştir. Üç boyutlu tasarım yapan
dijital tasarımcılar için ev ya da atölye ortamında ve makul fiyatlarla erişebilir
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olan bu baskı sistemleri sayesinde tasarımın son aşaması olan hacimselleşme
işlemi de tamamlanabilmektedir.

Görüntü 11: 3 boyutlu ev tipi yazıcı

Plastik sanatlar bağlamında günümüzde artık disiplinlerarası ayrımın kalktığı bilinmektedir. Bu sebeple tasarım, sanat ve teknik konuları Bauhaus okulundan başlayarak günümüzde neredeyse bütünleşik bir yapıya dönüştüğünü söylemek mümkündür. Teknoloji ve sanat ilişkisi birbirleriyle doğrudan etkileşimli
bağlar kurmaktadır. Dijital sanat da işte bu noktada devreye girmektedir. Başlangıçta teknik bir destek olarak düşünülen ve kullanılan dijital yöntemler, zamanla kendi teknolojisini sanatla harmanlayarak yeni bir üslup oluşturmuştur.
Bu bağlamda heykel sanatı da bu yapıdan etkilenmiştir. Dijital heykelin varlığı
ve katmanları, sanat ve teknoloji bağlarıyla şekillenir. Genel yapı itibariyle dijital
heykel yapımında sanatçıların pek çoğu günümüz sanat eğilimlerinden hiperrealizmi tercih etmektedir. Bu noktada sanatçıların sorguladığı şey algı, gerçeklik,
farkındalık ve boyutsallıktır. Giuseppe Randazzo diğer dijital sanatçılardan farklı
olarak bilimi de işin içine katmaktadır. Onun sanatında farklı katmanlar ve başka problemlerin cevapları vardır.
Giuseppe Randazzo

Giuseppe Randazzo kendi ifadesiyle bilim ve sanatı birleştirdiği yeni bir vizyondan bahsetmektedir. Kendisi için bilim daha ön plandadır, bu sebeple işlerinin temeli bilim odaklı olup bilimin sanatsallığı yönünde ilerlemeyi amaçlamıştır. Kendisi bir tasarımcıdır ve ona göre tasarım bir çeşit “problem çözme”dir.
Randazzo için tasarımda, belli bir düzeyde güzellik ile bilim ilintili olmalıdır.
Ona göre mevcut alanda, matematiksel anlam bakımından güzellik, içinde sadelik, kısaltma ve anlamlılık barındırmalıdır ki işlerindeki anlam katmanlarının
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derinliği buradan kaynaklanmaktadır. Kendisi kodlayıcıdır ve bu yönünü işlerinin temelinde görmek mümkündür. Yaratım sürecinin doğal yapısına inanan
sanatçı, yazdığı kodlar ile doğal süreçleri taklit etmeye çalışmaktadır. Tasarım
sürecinde yeniden anlamlandırmaya çalıştığı kavramlar genelde; büyüme, değişim ve kodlanabilir doğal davranışlar olmuştur. Sanatçı her zaman önce geometriyi kullanır. 2D ve 3D geometri, düzlem / çizgi kesişimleri, dönüşüm matrisleri,
vektörler, yüzeyler, spline'lar, nurbs ler, aynı zamanda veri ve özellikle büyük
veri tabanı kullanımı onun için çok önemlidir. Geometri, soyut matematik ve
sonlu durum makineleri (yani programlama) onun sanatsal yaratım araçlarıdır
(URL 4). Sanatçı 2009 yılında en çok bilinen dijital heykel serisini “Stone Fields”
(Taş Tarlaları) yapar (Bkz Görüntü 12).

Görüntü 12: Stone Field Serisi, 2009, 25x25, Polyamide

Randazzo’un Stone Field dijital heykel serisi ile Richard Long’un arazi sanatı
içinde değerlendirilen yerleştirmeleriyle bir bağ kurmak mümkündür. Burada
ironik bir bağ bulunmaktadır. Long eserlerini oluştururken araziyi inceler ve
orada bulduğu taşları işlerinin temeli oluşturacak şekilde düzenler, doğal yapıda
bulunan taşlar “in situ” yaklaşımıyla değerlendirilir ve Long araziye doğal bir
müdahale yapar. Oysa Randazzo bilgisayarında kodladığı bazı programlar sayesinde doğal bir oluşumu sanal bir yapıda yapmaktadır. Daha sonra hacimlendirmek amacıyla üç boyutlu çıktılar alarak taş görünümlü ve polyamide tabanlı
yapay taşlarını, dijital heykellerini meydana getirir. Burada Long’un doğaya yaptığı mütevazı dokunuşların yerine doğal yapısında olmayan rastlantısallığı bulunmayan ve her türlü organik görünüşlerine rağmen sistematik bir yapıda şekillenen Randazzo’nun yapıtları izleyiciyi karşılar. Bu karşılaşmada elbette ki
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doğal olanın, rastlantısal olanın ve gerçek olanın sorgusu yapılır. Bu noktada
bilimin doğayı ne denli taklit edebileceği ölçülmüş gibidir.

Görüntü 13: Richard Long, Six Stone Circles, London 1981

Görüntü 14: Richard Long, Connemara Sculpture, Ireland 1971

Görüntü 15: Giuseppe Randazzo, ‘Stone Field’ Serisi, 2009

Randazzo’nun 2009 yılında yaptığı dijital heykel serisi ile Long’un 1971 ve
1981 yılında yaptığı işler arasında ironik bir bağ olduğu aşikârdır. Görüntü
13’deki Spiral yapının kullanımı mükemmel döngüyü işaret ederken, Görüntü
15’deki yapı mutlak olanın çözümlenmiş hali gibidir. Görüntü 15 yapısal olarak
ise Görüntü 14’deki algıyı işaret eder. Bu bakımlardan doğal olanın sanal bir
yorumudur. Randazzo, daha sonraki yıllarda bilim ve sanat arasında yapay organik ya da sanal organik bağlar keşfetmeye çalışır.
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Görüntü 17: Transmutation#01 Serisi, 2012,Polyamide

Görüntü 16: Stela Serisi, 2013, Polyamide

Giuseppe Randazzo dijital heykel alanı içinde önemli bir yere sahiptir. Doğal
oluşumları sanal ortamda dijital kodlarla olan arayışı onu pek çok yapıyı keşfetmeye davet eder. Hücre yapısının işleyişi, genleşen ve değişen ses dalgaları gibi
pek çok olguyu dijital heykellerine taşır. Bu bakımdan doğayı bilim insanı gözüyle ama sanatçı yorumuyla sanal gerçeklik algısında anlamaya çalışmaktadır.
Sonuç

Dijital heykel ve dijital tabanlı sanat genellikle disiplinlerarası ayrımın kaldırmaya hatta yapıtsız ya da nesnesiz sanat eserine doğru bir yönelim sergilemektedir. Bu bağlamda değişen sanat yapıtının içeriği de başkalaşmışdır. Günümüz mevcut koşullarında her alanda dijitalleşmenin bir sonucu olarak, sanat
da bundan nasibini almıştır. Dijital sanat, hızlı değişen toplumsal tüketim ve
popüler kültür endeksinde bir yerde durmaktadır. Bu bağlamda dijital heykel ve
dijital heykeltıraşlık son zamanlarda oldukça popüler olmuştur. Film endüstrisinin sanal karakter yapımı ihtiyacına yönelik oluşturulan pek çok bilgisayar
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programı bulunmaktadır. Bu programlar sayesinde dijital heykel yeni bir boyut
kazanmış ve hiper gerçekçi yapıları üretmek mümkün olmuştur.
Bu çalışmada dijital yöntemlerin dijital sanat ve dijital heykel içerisindeki
yerine değinilmiştir. Burada açıklanan programlar genellikle dijital heykel yapım
ve üretim sektöründe en çok tercih edilenlerdir. Bu programlara ilaveler yapmak
mümkündür. Teknoloji geliştikçe ve sanat kendi teknolojisinde yorumlandıkça
kuşkusuz daha pek çok program piyasaya sürülecektir. Bu durumun sürekliliği,
dijital sanat kompozisyonları ortaya koymak isteyen ve bunu benimseyen sanatçılar sayesinde olacaktır. Bu sanatçıların muhakkak ve sürekli bir teknolojik
merak içinde olmaları dijital platformda sanatı geliştirecek bir nedendir. Ayrıca
bu sanatçıların ortak yönlerinde birisi de sürekli yeni aletler ve teknikler kullanarak sanat eseri yaratma arzusudur ve bu arzu yeni diller oluşmasına sebep
olmaktadır (Akdoğan, 2015:131).
Dijital heykel, temel olarak iki türlü sınıflandırılabilinir, ilki tamamen sanal
ortamda şekillenen ve sanal ortamda yaşaması üzerine tasarlanmış olan heykeller (ki bunlar nesnesiz sanat eserlerine bir örnektir) ikincisi ise bilgisayarda
modellenen ve üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla kütlesine kavuşan heykellerdir
(bilgisayar teknolojilerinden destek alan yapıtları da bu sınıfta değerlendirmek
mümkündür). Bu bağlamda son yıllarda pek çok dijital heykeller bulunmaktadır.
Bunları çalışan sanatçılar özgür alanlarına sanal ortamda kavuşmuştur.
Dijital heykeltıraş olan Gıuseppe Randazzo’nun heykelleri konuya yeni bir
yaklaşım getirmektedir. Genellikle çağdaş teknolojiyi kullanan sanatçılar hiperrealizm kaygısıyla hareket ederken, Randazzo ise doğal olanı doğal olmayan bir
malzemeyle doğayı taklit ederek heykele dönüştürür. Bu noktada bu doğal görüntünün sadece bir algı yanılsaması olduğunu söylemek mümkündür. Sanatçı
algıyla gerçeklik arasındaki bağları zorlar ve bu bağlamda eserler üretir. Micro
bazda olan hücresel yapıları renk ve ses bazında değerlendirerek gene rastlantısal görünen ama temelinde bir kurmaca bulunan heykeller serisiyle mevcut yaklaşımını daha da geliştirir. Bu gelişen süreç Randazzo’nun sanata bir bilim insanı gibi yaklaşmasından kaynaklanmaktadır.
Kaynaklar
AK, H. A. (2013), Dijital Sanat, Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı
Bildirileri, 23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya
AKDOĞAN, K. (2015), Dijital Sanatta Nesne, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Resim Anasanat Dalı Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum

168 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

ATAN,A., UÇAN, B., BİLSEL,Ç. (2015), Dijital Sanat Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme,
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Yıl: 7 Sayı: 26 2015
POYRAZ,B., DOLUNAY,A. (2014), Heykel Sanatında Ön Modelleme Aşaması ve Üç Boyutlu
Yazıcı Uygulamaları, Ulakbilge, 2 (3)
SAĞLAMTİMUR, Z. Ö. (2010), Dijital Sanat, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Anadolu University Journal Of Social Sciences, Cilt/Vol.:10- Sayı/No: 3
TUĞAL, S. A. (2018), Oluşum Süreci İçinde Dijital Sanat, Hayalperest Yayınevi, İstanbul
TURHAN, Ö. (2006), Bilgisayar Teknolojilerinin Heykel Sanatına Sağladığı Yeni Olanaklar:
Dijital Heykel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Heykel Anasanat Dalı Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
İnternet Kaynakları
URL 1. Erişim Adresi: https://www.autodesk.com/products/mudbox/overview, [Erişim
Tarihi 02.02.2020]
URL 2. Erişim Adresi: https://conceptartempire.com/what-is-3d-coat/, [Erişim Tarihi
02.02.2020]
URL 3. Erişim Adresi:http://priyoid.com/3d-yazici-teknolojisi/3d-yazici-tarihi/, [Erişim Tarihi 02.02.2020]
URL 4. PEDERSEN, A. (2016), Creators – Giuseppe Randazzo of Novastructura, Erişim Adresi:https://artthescience.com/blog/2016/09/15/creators-giuseppe-randazzo/ [Erişim Tarihi 02.02.2020]
https://zbrushcore.com/ [ Erişim Tarihi 02.02.2020]
https://pixologic.com/sculptris/[ Erişim Tarihi 02.02.2020]
https://www.autodesk.com.tr/education/free-software/mudbox[Erişim Tarihi 02.02.2020]
https://www.facebook.com/novastructura-166363703433835/ [Erişim Tarihi 03.02.2020]
http://www.patternprintsjournal.com/2014/10/refined-digital-works-with-material.html
[ Erişim Tarihi 01.02.2020]
https://allthatsinteresting.com/giuseppe-randazzo [Erişim Tarihi 01.02.2020]
https://www.autodesk.com/products/mudbox/overview?plc=MBXPRO&term=1YEAR&support=ADVANCED&quantity=1#internal-link-customer-stories [Erişim
Tarihi 02.02.2020]
https://conceptartempire.com/what-is-3d-coat/ [ Erişim Tarihi 02.02.2020]
http://priyoid.com/3d-yazici-teknolojisi/3d-yazici-tarihi/ [Erişim Tarihi 03.02.2020]
Görüntü Kaynakları
Görüntü 1. http://zbrush3d.info/images/stories/tutorials/articles/zbrush-interface.jpg [Erişim Tarihi 03.02.2020]
Görüntü 2. http://archive.zbrushcentral.com/showthread.php?84357 [Erişim Tarihi
03.02.2020]
Görüntü 3. http://archive.zbrushcentral.com/showthread.php?84357 [Erişim Tarihi
03.02.2020]
Görüntü 4. https://sculptris.tr.softonic.com/ [Erişim Tarihi 02.02.2020]
Görüntü 5. https://twitter.com/pixologic/status/1199057007497498624/photo/1 [Erişim
Tarihi 02.02.2020]

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 169

Görüntü 6. https://www.microfilmmaker.com/reviews/Issue57/Mudbox_1.html [Erişim
Tarihi 03.02.2020]
Görüntü 7. https://www.facebook.com/AutodeskMudbox/photos/a.10151054513542379/
10155214931647379/?type=3&theate [Erişim Tarihi 03.02.2020]
Görüntü 8. https://www.facebook.com/AutodeskMudbox/photos/a.10151054513542379/
10155214931702379/?type=3&theater [Erişim Tarihi 02.02.2020]
Görüntü 9. https://www.youtube.com/watch?v=gSHkI46HU8c&feature=share [Erişim
Tarihi 02.02.2020]
Görüntü 10. https://www.waymarking.com/gallery/image.aspx?f=1&guid=3f8c89f1-de1248a9-a761-5d71f1190081&gid=3 [Erişim Tarihi 03.02.2020]
Görüntü 11. https://www.youtube.com/watch?v=qrrgNttrnMU [Erişim Tarihi 04.02.2020]
Görüntü 12. http://www.patternprintsjournal.com/2014/10/refined-digital-works-withmaterial.html [Erişim Tarihi 04.02.2020]
Görüntü 13. http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/sixstone.html [Erişim
Tarihi 02.02.2020]
Görüntü 14. http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/connemara.html [Erişim Tarihi 02.02.2020]
Görüntü 15. http://www.patternprintsjournal.com/2014/10/refined-digital-works-withmaterial.html [Erişim Tarihi 02.02.2020]
Görüntü 16. http://www.patternprintsjournal.com/2014/10/refined-digital-works-withmaterial.html[Erişim Tarihi 02.02.2020]
Görüntü 17. http://www.patternprintsjournal.com/2014/10/refined-digital-works-withmaterial.html [Erişim Tarihi 02.02.2020]

170 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

Çağdaş Seramik Sanatında Doku Öğesi Olarak Toplanmalı Sırlar
*

Öznur YILDIRIM
Doku Nedir?

Görsel 1-2. Doğada var oluş biçimlerine göre doğal doku örnekleri
https://pixnio.com/da/media/gron-gronlig-gul-ananas-tekstur-sund (Erişim Tarihi: 16.02.2020)
https://www.pinterest.ca/pin/177610779034502168/?lp=true (Erişim Tarihi: 16.02.2020)

Çevremizde gördüğümüz, dokunabildiğimiz canlı, cansız her türlü nesne çeşitli dokulara sahiptir (Görsel 1). Doku, sanat kavramları ve terimleri sözlüğünde “görme ve dokunma duyularıyla kavranabilen, homojen, yüzeysel etki görseli”
olarak tanımlanmaktadır (Sözen ve Tanyeli, 2010: 89). Artur da dokuyu benzer
biçimde tanımlamaktadır. Ayrıca dokuyu sınıflandırırken gerçek ve dokunsal
dokular olarak ikiye ayırmaktadır (Artur, 2006: 145). Özsoy ve Ayaydın dokunun sınıflandırılması konusunda daha kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Hissediliş biçimlerine göre; gerçek ve görsel dokular, kimyasal yapılarına göre; organik ve inorganik dokular, doğada var oluş biçimlerine göre; doğal ve yapay
dokular, ortaya çıkış biçimlerine göre dinamik ve mekânsal dokular olarak dört
ana başlık altında sekiz tür dokunun varlığından bahsetmektedir (Özsoy ve
Ayaydın, 2016: 53-57).
Doku, mimariden resme, grafikten cama, heykelden seramiğe, plastik sanatların her alanında oldukça önemlidir. Tasarımda ya da üründe bazen son sözü
söyleyen, kavramsal anlamı güçlendiren, eseri ortaya çıkaran temel sanat kurallarının başında yer almaktadır. Bu bağlamda çağdaş sanat anlayışında doku;
*
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“kompozisyon çabası, bir yüzeyin kabarıklık derecesi, maddelerin dış yüzeyindeki görüntü, yüzey değerlendirmesi, görme ve dokunma duyularıyla algılanan
etki, yüzeyin hissedilmesi” gibi farklı tanımlamalarla da ifade edilmektedir. (Özsoy ve Ayaydın, 2016: 51-52).
Bilişsel düzeyde doku ilk olarak görme ile başalar. Görme eylemi için ışık
gereklidir. Dolayısı ile bir dokunun algılanabilmesi için ışık oldukça önemlidir.
Dokunma duyusu ile bir nesnenin dokusana dair diğer ipuçlarını elde etmek
mümkündür. Pürüzlü, pürüzsüz, kaygan, mat gibi doku özellikleri görme eyleminin yanı sıra dokunma ile hissedilebilecek kavramlardır.
Çağdaş Seramik Sanatında Doku

Çağdaş sanat alanında doku; eseri daha etkili kılmak, anlamı güçlendirmek,
yüzeyde yarattığı etkiler ile izleyicinin dikkatini çekmek amacıyla kullanılmaktadır. Doku; renk, form, ritim, hareket, denge, vurgu, zıtlık, oran-orantı gibi temel
sanat öğe ve ilkelerinin olmazsa olmazıdır. Bu ilkelerden yola çıkarak bir nenenin ne derece sanat eseri olduğu ya da tasarım ürünü olduğu anlaşılabilir. Bir
başka deyişle doku, sanatçının var etme sürecinde en güçlü silahlarından birisidir.
Seramik doğası gereği kendine has yüzey dokusu olan özel bir malzemedir.
Hiçbir dekor ya da sır uygulamasına gerek kalmaksızın doğal dokusu ile eserler
üretmek mümkündür. Çamurun çeşidi nihai eserdeki dokuyu etkileyecek yapısal özelliklere sahiptir. Örneğin; şamot katkılı killer ile pürtüklü dokular ya da
porselen çamuru ile pürüzsüz yüzey görüntüleri elde etmek mümkündür. Sadece kilin yapısı ile değil çeşitli dekor yöntemleri ve sır uygulamaları ile de seramik
bir eser yüzeyinde dokusal etkiler çeşitlendirilebilir. Örneğin; puar uygulaması
ile optik dokular, artistik kristal sır ile sıra dışı dokular elde edilebilir. Ayrıca
küçük seramik birimlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan çeşitli mozaik
uygulamaları da bu örnekler arasında sıralanabilir.

Görsel 3. Pınar Baklan’a ait optik dokulu seramik eser.
http://newsanat.com/seramik-sanatcisi-pinar-baklan-onal-ve-ressam-baha (Erişim Tarihi: 17.03.2020)
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Doku Öğesi Olarak Toplanmalı Sırlar

Çağdaş seramik alanında görsel açıdan etkiyi arttıran bir diğer uygulama ise
sır uygulamalarıdır. Avantürin, lüster, kristal, krakle (deri kraklesi), raku, toplanmalı sırlar bu grupta değerlendirilebilir. Toplanmalı sırlar, seramik yüzeyde
farlı biçimlerde adacıklar halinde toplanarak yüzeyin bir kısmını sırsız bırakan
sırlardır. Endüstriyel bünyelere uygulandığında bir sır hatası olarak doğan toplanmalı sırlar; artistik formlarda yüzey etkisini estetik anlamda artıran sırlar
olarak özellikle kullanılmaktadır. Genel anlamda sır hatası olarak ortaya çıkan
toplanmaların sebebi; yüzeyin kirli olması, sır altı boyalarının gelişmemesi, tek
pişirim yapılması, sırın aşırı öğütülmesi ve sır ile bünyelerin yüzey gerilimlerindeki farklılıklar gibi birçok teknik sebep sayılabilir. Artistik anlamda kullanılan
toplanmalı sırlarda toplanmanın en büyük nedeni ise, yüzey gerilimi ve viskozitenin özellikle artırılmasıdır. Yüzey gerilimi fazla olan sırlarda toplanma etkisi
artmaktadır. Bu da sırların reçetesinde yer alan hammaddelere göre değişmektedir. Titanyum dioksit, çinko oksit, magnezyum oksit sır reçetesinde kullanım
oranlarına göre yüzey gerilimini arttırarak toplanmayı etkileyen başlıca hammaddelerdir. Toplanmanın şeklini etkileyen bir diğer husus ise sırın uygulanma
biçimidir. Sır kalın uygulandığı zaman geniş yüzeyli, ince uygulandığı zaman
daha küçük dokulu toplanmalar elde edilmektedir. Görsel 4’te yer alan Mary
Fox’a ait seramik form rastlantısal olarak sırlanmıştır. Toplanmalı sırın ince ve
kalın uygulanmasından doğan yüzey doku etkilerine başarılı bir örnektir. Sanatçı
kullandığı renkler ile de dokuyu ön plana çıkarmaktadır. Koyu zemin üzerine
kullandığı beyaz toplanmalı sır ile görsel etkiyi arttırmıştır.

Görsel 4. Mary Fox’a ait seramik form.
http://www.maryfoxpottery.ca/portfolio/leviathan/ (Erişim Tarihi:10.03.2020)
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Görsel 4. William Kidd’e ait seramik form.
https://www.williamkiddceramics.net/about-1 (Erişim Tarihi:10.03.2020)

Toplanmalı sırlar yarattığı doku ile çağdaş seramik eserlerde kavramsal açıdan da katkı sağlamaktadır. Çatlamış toprak dokusu; ıssızlık, kuraklık, yoksunluk gibi algıda yarattığı anlamlar ile form bağlamında kavramsal bütünlüğe hizmet etmektedir. Toplanmalı sırlar klasik çanak formlarında görsel etkiye katkı
sağlamak amacıyla kullanıldığı gibi, organik formlarda ya da iki boyutlu yüzeylerde çeşitli oksit ve sır altı boyalar ile resimsel etkiler yaratmak amacıyla kullanılabilmektedir. William Kidd organik formlarında çeşitli oksitlerle renklendirdiği toplanmalı sırları kullanmaktadır (Görsel 5). Doğadan etkilendiği biçimleri,
torna ile şekillendirip elle müdahale ettikten sonra çeşitli oksitlerle renklendirip
toplanmalı sır ile sonuçlandırmaktadır (http-1).
Toplanmalı sırlarda doku etkilerinin farklılığı kullanılan hammaddelerinin
oranına göre de değişiklik göstermektedir. Araştırmacının yaptığı deneyler sonucunda, kobalt ile renklendirilen bünye üzerine uygulanan çinko oksit katkılı
sırların maviye dönüştüğü gözlemlenmiştir. Araştırma ile; %60’ı standart saydam sır, %10 magnezyum oksit, %30 çinko oksit katkısı ile bulut şeklinde dokuya sahip toplanmalı sırlar elde edilirken (Görsel 5), %50 standart saydam
sır, %10 magnezyum oksit, %40 çinko oksit katkısı ile çatlamış toprak dokusuna sahip sır elde edilmiştir (Görsel 6). Ayrıca kobalt ile renklendirilen bünyedeki kobaltı, çinko oksit katkılı sırların absorbe ettiği gözlemlenmiştir (Yıldırım,
2019).
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Görsel 5-6. Öznur Yıldırım’a ait seramik formlar.

Kalıp ile şekillendirip döküm çamuru ile ürettiği formların üzerine kendi
geliştirdiği sır reçetelerini uygulayan sanatçı pişirimlerini 1160 oC’de gerçekleştirmiş.
Sonuç

Toplanmalı sırlar, geleneksel torna çömlekçiliğinden çağdaş heykellere, dekoratif ürünlerden takıya kadar birçok alanda üretim yapan sanatçıların ve tasarımcıların ilgisini çekmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi yarattığı doku
etkileri ile eseri etkili kılmasıdır. Bu dokuyu dik yüzeylerde elde etmek oldukça
zordur. Pistole, akıtma veya fırça ile yüzeye uygulanan sır tabakası kururken
çatlayarak kavlamalar ve dökülmeler gerçekleşir. Bu dik yüzeylerde kalın sırlama
yapmaya engel olur. Bunu engellemek için zamk gibi bazı bağlayıcılar sır içine
katılarak sırlama gerçekleştirilebilir. Sır reçetesinde yer alan hammaddenin cinsi,
miktarı, sırın uygulanma biçimi (pistole, fırça, puar, akıtma vb.), bünyenin cinsi
(şamot, döküm, porselen, kırmızı çamur vb.), rengi, pişirim derecesi, pişirim
atmosferi, sırın renklendirilmesi, sır altı dekor boyaları, astar uygulamaları toplanmalı sırlarda oluşan dokunun karakterini etkileyen etmenler olarak sıralanabilir. Doku bağlamında eserin estetik değerine katkı sağlayan toplanmalı sırlar
sayısız kombinasyon ile farklı reçeteler geliştirilerek uygulanabileceği sonucuna
varılarak incelenen eserler ile de desteklenmiştir. Çeşitli doku yaratma olanaklarına sahip, sır hatası olarak doğan toplanmalı sırlar; geçmişten günümüze seramik sanatçıları tarafından kullanılmıştır ve kullanılacaktır. Bu bağlamda araştırmanın, toplanmalı sır dışında esere doku ile katkı sağlayacak farklı artistik sır
çeşitleri ve dekor uygulamalarının değerlendirilmesi konusunda kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.
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Sivas’ta Düz (Basık) Tavanlı Bazı Camilerin Tavan Süslemelerinden Örnekler
*

**

***

Şirin KARAMAN - Mehmet Fatih ÇAKMAKTEPE - Serdar KORKMAZ
Giriş

İnsanlar kültür ve medeniyetlerinin izlerini mimari alanda da gelecek nesillere aktarmışlardır. Türklerin Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda süslemenin
neredeyse her alanda uygulandığı bir kültüre sahip olmuşlardır. Kendilerinde
var olan estetik düzeye İslamiyet’in ve medeniyetlere beşiklik etmiş Anadolu’nun ise yadsınamaz etkileri olmuştur. Estetik anlayış İslamiyet’le şekillenmiş
motiflerine yansımış, batı medeniyetlerle karşılaşmış tarz değiştirmiş süslemelerinde barok ve rokoko üslupları izlenir olmuştur. Türk insanın Orta Asya’dan
başlayarak zamanla geliştirerek yaşadığı topraklarda izini bırakarak ahşapla yapılan eserler Selçukluda zirveye ulaşmıştır. Kökeni Uygur Türklerine dayanan
duvar resim sanatı ise kalem işi ile süsleme özelliklerini gelenek haline dönüştürerek Anadolu’nun köylerindeki bir konak ya da bir camide dahi sürdürmeye
devam ettiği görülmektedir. Mimari yapılar içinde ise ibadethanelerin ayrı bir
yeri olmuştur. Müslümanlar için camiler ibadethane olmanın yanında kimi camiler yapım teknikleri ve süslemeleriyle de birer sanat eseri niteliği taşıyan yapıt
niteliği taşımaktadır. Camilerdeki bezemeler gerek ahşap ve gerekse de kalemişi
süslemeleri kendilerine has nitelikleri ile dikkat çekici özelliklere sahiptir.
Bu çalışmada Sivas ilinde bulunan camilere farklı zamanlarda yapılan çeşitli
araştırma gezileri sonucunda tavan ve duvar süslemeleri dikkat çekmiştir. Süslemeleri ile benzerlik gösteren camilerin bezemelerinin kayıt altına alınması ve
gerektiğinde kullanılması amaçlanmıştır.
Sivas ilinin kültürel geçmişine ilişkin çeşitli araştırma sonuçlarına göre yöre,
Neolitik dönemlerden itibaren iskân edilmiştir. Zaman zaman Anadolu topraklarında Doğu ve Orta Anadolu kültürleri arasında geçiş sağladığı görülmektedir
(Denizli, 2000: 8-12).
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Sivas, Roma ve Bizanslılar döneminde Avrupa ve Asya arasındaki Baharat
Yolu ve Mezopotamya ile Karadeniz arasındaki ticaret yolu üzerinde olan, mal
ve esir ticareti merkezi konumundadır (Denizli, 2000: 8-12).
Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle tarih boyunca önemli bir yerleşim
merkezi niteliği taşıyan Sivas özellikle Selçuklu ve sonra Osmanlı İmparatorluğu
döneminde daha da artmıştır. Cumhuriyet dönemine olan katkısı ise çok ayrıdır.
Günümüzde Sivas bir Selçuklu kenti olarak bilinmektedir. Türkler için üç dönemde aktif rol üstlenmiş bu şehrin kültüründe de bunu izlemek oldukça kolaydır.
Selçuk Sivas’ının tam nerede kurulduğu yer net olarak bilinmemekle beraber Sivas’ın Türkler tarafından baştan kurulduğu tartışmasızdır. Sivas’ta Selçuklulardan önceki devirlere ait buluntunun olmaması buna dayanak olarak gösterilebilir. Selçuklular mimaride en büyük eserlerini bütün Selçuk Türkiye şehirlerinde olduğu gibi Sivas şehrinde de 13.yy da meydana getirmişlerdir (Turan,
1951: 448-457).
Sivas tarih boyunca önemli yerleşim yeri olmuş ancak günümüze ulaşabilen
eserler en geriye Selçuklular zamanına kadar götürülebilmektedir. Sivas şehrine
miras kalmış ilk akla gelenler belli başlı eserler; Ulu Camii, İmaret Camii, Darüşşifa (şifahane) medresesi, Çifte Minare, Gök Medrese, Buruciye Medresesi,
türbeler; Abdülvahhab Gazi Mescidi ve Türbesi, Ahi Emir Ahmet Türbesi, Sivas
Behram Paşa Hanı, Subaşı Hanı, Meydan Hamamı, Kurşunlu Hamamı, Kesik
Köprü, Eğri Köprü, Numan Efendi Kitaplığı, Ziya Bey Kütüphanesi gibi merkezde yer alanlar ve ayrıca ilçelerde de oldukça değerli eserlere rastlamak mümkündür (Acun, 1988: 184-191).
Büyük bir ticaret merkezi konumuna gelen şehirde birçok meslek örgütü
için ticarethane ve han yapılmıştır. Bunun yanında saraylar, hastaneler, medreseler, kültür merkezleri, cami, mescid, imaret, zaviye, hamam, mektep, su sarnıçları, çeşme, kale ve surlar gibi birçok mimari eser yapılmıştır. Kalan eserler
arasında inşa tarihleri 1271 olarak bilinen Çifte Minare, Gök Medrese, Buruciye
Medresesi günümüze ulaşabilmiş nadir yapılardır (Turan,1951: 448-457).
Geçmişten miras kalan hangi eser olursa olsun olduğu gibi korunması kültürel açıdan son derece önemli bir konudur. Miras kalan eserin yapısına dokusuna uygun korunmalıdır.
Mimari olarak yapıların dış yüzey ve yapısal niteliklerini korumak genelde
daha kolaydır. Yapıların bu nitelikleri kullanılan malzemenin niteliği ile yakından ilgilidir. Oysaki daha zayıf ve bozulması kolay olan bezemeler, boyalar, alçı

178 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

ve diğer malzemeler zamana dayanamadığından yok olmaktadır (Yüksek, 1996:
5).
İç mekân süslemesinde ahşap ve boya ana unsurdur. Boya kimi zaman, oyma yapılan ahşap üzerine kimi zaman ise alçı ile duvar süslemesinde birlikte
mekâna canlılık vermektedir. Oyma yapılan ahşaba daha bir etkileyicilik katmakta veyahut kalemişi ile duvarı bezemektedir.
Kalemişi veya kalemkari adı altında, genellikle fırça ile tezhip tekniğini andıran bir teknikle meydana getirilen renkli desenleri anlıyoruz. Kalem işi daha çok
sıva üzerinde, bazen de taş üzerinde görülür. Ahşap inşaatın geniş ölçüde görüldüğü yerlerde, bu malzeme üzerinde de renkli nakışlar görülmektedir (Demiriz,
1979: 23).
Kalemişleri genellikle yapının son katmanı olarak sıva üzerinde boya halinde
bulunduğundan, kimyasal yapısından kaynaklanan nedenlerden dolayı çabuk
bozulmaya elverişlidir. Bulunduğu yer itibariyle hava şartları, su sorunları nedeni ile çabuk bozularak sürekli yenilenmektedir. Bu nedenlerden dolayı günümüze orijinal olarak ulaşabilmiş kalemişi sayısı oldukça azdır (Renda, 1982: 79)
Camilerde var olan bu süsleme unsurları zaman zaman döküldüğü için alt
katmanlardan da çeşitli süslemeler ortaya çıkmaktadır. Yeni ortaya çıkan bezeme unsurları devir ve üsluplarını değerlendirerek yeniden kazanmak için görevliler çaba göstermektedirler.
Türklerin ahşapla olan bağı Orta Asya dayanmaktadır. Anadolu’ya geliştirerek getirdikleri ahşap işleme sanatını daha da yükseklere taşıdıklarını gösteren
bu topraklarda birçok örnek mevcuttur. Mimari eleman olarak kullanılan ahşapların üzeri farklı teknikler uygulanarak süslenmişlerdir.
Mimariye bağlı ahşap eserleri minberler, kapı ve pencere kanatları, parmaklık ve şebekeler olarak gruplandırmak mümkündür (Demiriz, 1979: 25).
Günümüzde hala başlangıçtaki işlevini yitirmeyen tek yapı örneği camilerdir.
O nedenle kamuoyuna mal olmuş, bu yapılara hem kültür varlığı olarak bakmak
ve korumak hem de halkın dini ihtiyaçlarını giderme açısından yaklaşma zorunluluğu vardır (Yüksek, 1996: 5).
Günümüze ulaşabilmiş kalemişi sayısı oldukça azdır. Bunun temel nedeni
ise yapıda en üstte boya halinde bulunması nedeni ile kimyasal yapısından dolayı daha hızlı bozulmaktadır. Nem, hava koşulları ve diğer etkenler nedeni ile
çabuk bozulmaktadır (Renda, 1982: 79).
Bu çalışmada gerek Sivas ve çevresindeki mimari eserlere araştırma amaçlı
geziler düzenlenmiş ve bu çalışmaya konu edilen camilerdeki süslemeler dikkat
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çekmiştir. Bu nedenle bu camilerin bezemelerinin kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışma yapılmıştır. Çalışmaya Altınyayla
Merkez (Ahmet Ağa) Camii, Deliilyas Camii, Ulaş ilçesi Acıyurt Köyü Camii,
Yıldızeli Tat Köyü Camii ve Merkez Karapınar Köyü Camileri gibi süslemeleri
benzer olan camiler dâhil edilmiştir. Genel tespit yapıldıktan sonra gerekli izinler alınmış ve eserler fotoğraflanmıştır. Literatür taranmış ve süsleme çizimleri
Autı-Cad programı ile ölçekli olarak çizilmiştir.
Altınyayla (Tonus) İlçesi

Altınyayla, Sivas il merkezinin güney batısında ve Sivas’a Ulaş ilçesinden
80km Şarkışla üzerinden ise 112 km uzaklıkta yeni kurulan bir ilçedir. İlçenin
yüzölçümü 717km2 olup, denizden yüksekliği, 1050 metredir (Yasak, 2004:
105-109).
Altınyayla doğusunda Kangal, kuzey doğusunda Ulaş, batısında Şarkışla,
güneyinde ise Kayseri ili ile çevrili bir yerleşim yeridir (Yasak, 2004: 105-109).
Altınyayla ilçesi bu bölgede yapılan çeşitli kazılar sonucunda Hitit ve Romalılara ait eşyalara rastlanmıştır. Ele geçen buluntulara bakıldığında Altınyayla’nın eski bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Altınyayla tarihin ilerleyen
zamanında Selçuklular ve Osmanlılara da yurt olmuştur.
Altınyayla’nın bulunduğu bölge Tonus ismi ile ifade edilirken Osmanlı döneminde bu isim, merkezi Şarkışla kasabası olan ilçeye verilmiş ve Şarkışla (Şehir-kışla) kazası, Cumhuriyet dönemine kadar Tonus kazası olarak bilinmiştir.
Cumhuriyet ile kazanın ismi “Şarkışla” olarak değiştirilmiştir. Tonus isimli bir
köyün varlığına rağmen bu isim Şarkışla’nın Deliilyas bucağına devredilmiştir
(Mutlu, 2011: 75-79).
Merkez (Ahmed Ağa) camii ilçe merkezinde bir konumdadır. Dıştan oldukça sade bakımlı tek katlı bir mimari eserdir. Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yaptığı tespitler sonucunda çalışma sırasında caminin iç mekânı restorasyona girmiştir.
Altınyayla Merkez (Ahmet Ağa) Camii

Sivas ili Altınyayla merkez camii günümüzde işlevselliğini sürdüren bir
eserdir. Kâgir malzemeden yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Kuzey- güney yönünde boyuna dikdörtgen planlıdır. Yapıya kısa zaman önce avlunun batı tarafına abdestlik, depolama alanı ve tuvalet inşa edilmiştir. Yapıda moloz-yonukesme taş, ahşap, alçı, bakır, demir, kireç ve çimento gibi malzemelerin kullanıldığı görülmektedir (Anonim1, 2017: 3).
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Sivas ili Altınyayla ilçesi Merkez (Ahmed Ağa) Camii Ahmed Ağa tarafından
H.1313/M.1895-96 yılında Mahmud ustaya yaptırılmıştır (Anonim1, 2017:2).
Yapının cepheleri oldukça sade ve yalın olup, iç kısmında tezyinat cephelere
istinaden tam bir tezat oluşturmaktadır. Süslemelerde ahşap ağırlıklı olmakla
birlikte alçı malzemenin de kullanıldığı görülmektedir. Zengin tezyinata sahip
bu eserimiz, Türkiye’deki ahşap direkli düz tavanlı câmiler içerisinde önemli bir
yere sahiptir.
Ahşap süslemeler; tavan, mahfil, direkler, minber, vaaz kürsüsü ve harim
duvarının eteğinde görülmekte olup bunlar çakma, kabartma, oyma ve kalemişi,
teknikleri kullanılarak oluşturulmuştur (Anonim1, 2017: 2-3). Bezemede kullanılan farklı teknikler, yazı (direklerde), bitkisel, geometrik ve nesnel bezemelerin işlendiği görülmektedir. Alçı malzemeli süslemeler ise harim duvarlarında ve
lambalıklar ile tavan kaplamasının etek kısmındaki kuşaklarında görülmekte
olup bunlar, kalıp ve kalemişi teknikleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bu süslemelerin bitkisel ve geometrik motiflerle oluşturulmuştur.
Mahfil; Mahfil katın tavanı motifsiz olarak yapılmıştır. Harime doğru olan
tarafı ahşap oyma ve kalem işi tekniklerinin birlikte kullanılarak oluşturulan
bitkisel motiflerle bezelidir. Bu alınlığın zemini yeşil fonlu renkli yedi yapraklı
sarı, beyaz çiçek ve koyu yeşil yapraklardan oluşan motif yerleştirilmiştir. “C” ve
palmet motifleri dolgu motifi olarak tasarlanmıştır. Yan sahınların tarafı ise
kalemişi ile yapılmıştır. Yan sahınlara denk gelecek beş yapraklı üçlü çiçek demetinin yan yana dizilmesiyle oluşturulmuştur. Çiçeklerin etrafındaki yapraklar
açık yeşil, çiçekler ise kırmızı, sarı ve beyaz renklerle oluşturulmuştur. Palmetler
kırmızı, beyaz ve yer yer siyah renge boyanmıştır.

Fotoğraf 1. Orta sahın tavan köşesi
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Çizim 1. Orta sahın tavan köşesi çizimi.

Harimin orta sahının üzeri 6 adet direk tarafından taşınan üç kademeden
oluşan tekne tavan ile örtülüdür. Tavanın ilk kademesi, ahşap kirişlerden ana
tavanın kademelerine geçişi sağlayan kısmı teşkil etmektedir. Bu kademenin en
alt bölümü, kirişlerle dar bir bordürle dört yönden çerçevelenmektedir. Sarı
zemin fonlu yapraklı dörtlü çiçek buketleri ile bir çiçek motifinin değişmeli olarak sıralanmasıyla oluşan bitkisel bezeme ile bordür oluşturulmuştur. Demetteki yapraklar yeşil, çiçekler beyaz, kırmızı ve mavi renkte tek olan çiçek ise mavi
renkte yapılmıştır. İkinci bordür oldukça geniştir. Bahar dalı gibi kıvrımlı yapraklı dalların taşıdığı lâle ve beş adet çiçek motifinin işlendiği bitkisel bezemelidir. Kıvrımlı dallar yeşil, çiçek ve lâlelerde ise mavi, beyaz, pembe ve siyah renk
tonlarında kullanılmıştır. Üçüncü bordür olarak açık mavi renk tonlarında tek
sıra şeklinde işlenen stilize palmet motifi bezelidir.

Fotoğraf 2. Orta sahın tavan göbeği

182 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

Çizim 2. Tavan göbeği çizimi

Tavanın ikinci kademesi dört bordürden oluşmaktadır. En alttaki birinci
bordür, yapraklarla buketlenmiş dörtlü çiçek demetlerinin yan yana tekrarıyla
oluşan bitkisel bezemelidir. Kırmızı zemin fon üzerine kalemişi ile çiçekler; sarı,
pembe, beyaz, mavi renk tonları ve yapraklar ise yeşil renge boyanmıştır. İkinci
bordür ‘C’ kıvrımlar arasına sırasıyla yerleştirilen tek sıra palmet motifiyle bezelidir. Kırmızı zemin fon üzerine çakılan motifler, mavi ve tonlarının kullanıldığı
renklerle boyanmıştır. Bir sonraki üçüncü bordürde, çakma ve kalemişi tekniğini
birlikte kullanılmıştır. Bu bordürde, “C” kıvrımları merkezde lâle olacak şekilde
uç kısımları volütlü bakışıklı birer adet ‘C’ motifi yer almaktadır. ‘C’ kıvrımların
içerisinde merkezdeki lâleye dönük durumda birer adet işlenmiş palmet motifi
bulunmaktadır. Kahverengi zemin fon üzerine çakılan bu motiflerde, ‘C’ kıvrımlarda sarı, kırmızı ve pembe renkler; lâlede kırmızı, pembe ve yeşil renkler, palmetlerde ise yeşil ve mavi renk tonları tercih edilmiştir. Kademenin son bordürü
ise yine çakma ve boyama tekniğinde ‘C’ kıvrımların taşıdığı palmet ve ikili yaprakların yan yana dizilimiyle bezenmiştir. Kırmızı zemin üzerine çakılan motiflerde; ‘C’ kıvrımlar yeşil ve siyah renge, yapraklar pembe ve kırmızı renge boyanmıştır.
Tavanın üçüncü kademesi beş bordürden oluşmaktadır. İlk bordür kalemişi
tekniği ile yapılmıştır. Kırmızı zeminli fon üzerine beyaz, mavi çiçek ve siyaha
çalan yeşil renk yapraklı motiflerin sıralanması ile oluşturulmuştur. İkinci bordür kırmızı zeminli fon üzerine “C” ve palmet motiflerinin çakılması ile yapılmıştır. Üçüncü bordür sarı zemin üzerine siyah boya ile verev çekilen çizgilerle
tasarlanmıştır. Dördüncü bordür kahverengi zeminli fon üzerine yeşil baklava
dilimleri içine “C” ve palmet motifleri ile baklava dilimlerinin birleşim yerinde
bulunan “C” motifinin sıralanması ile bezelidir. Beşinci bordür olarak kırmızı
zeminli fon üzerine “C” ve palmet motifinin çakılması ile oluşturulmuştur. “C”
motifleri yeşil, palmet motifi kırmızı beyaz renkli olarak boyanmıştır. Dördüncü
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bordür ile beşinci bordürlerin birleşim köşelerinde üçgen form içinde kırmızı
zeminli fon üzerine “S” kıvrımlı akant yaprakların ortada palmet motifinin yer
aldığı ile oluşturulmuş altın sarısı renkli bir köşe deseni yer almaktadır.
Tavanda ortada büyükçe bir yuvarlak formda tavan göbeği bulunmaktadır.
Göbek yirmi yedi adet ortaya doğru daralan eşit büyüklükte çıtaların çakılmasıyla dilimli bir göbek oluşturulmuştur. Her bir dilimin için dıştan içe doğru “C” ve
“S” motifleri ve bunların arasında akantus ve palmet motifleri bezelidir. Tavan
göbeği ortada zemin fon üzerinde sarı ve kırmızı yaprak motifi ile bölümlenmiş
bir kubbeyi andıran ve tepesinde kırmızı renkli bit topla nihayetlenmektedir.
Göbeğin dışında kalan kısım çıtalarla kare alanlara bölünmüştür. Kare formların
içi kırmızı zeminli fon üzerinde yapraklarla buketlenmiş üçlü çiçek buketleri ile
bezemelidir. Yapraklar yeşil çiçekler mavi, beyaz ve mavi renklerle boyanmıştır.
Harimin yan sahın üzerini örten ahşap düz tavanları ise birbiriyle aynı düzenlemeye sahip olup kalemişi ve çakma tekniğinin birlikte kullanıldığı motiflerle bezenmiştir. Tavanın kiriş ve beden duvarlarından geçişi sağlayan etek kısmı,
alçı malzemeden içbükey şeklinde yapılan geniş bir bordürle çerçevelendirilmiştir. Bordür beyaz zemin fonlu üzerinde, yapraklarla buketlenmiş dörtlü çiçek
motifi simetri oluşturacak şekilde eşit aralıklarla yan yana sıralanmaktadır. Çiçek motiflerinin arasında yer alan aşağı yönlü çiçek buketleri yapraklı kıvrık
dalla bağlanmakta olup dal merkezinden aşağı doğru sarkan iki adet püskül yer
almaktadır. Bordür yüzeyindeki kalemişi bezemelerde, yapraklı dallar yeşile,
çiçekler siyah kontörler içerisinde sarı ve kırmızıya, püsküller ise sarı ve yeşil
renge boyanmıştır.
Dikdörtgen şeklinde olan yan sahınların tavanları bir bordürle çerçevelenmiştir. Bordür, kıvrımlar yapan yapraklı dal ve bu dalların kıvrım uçlarına iki
adet çiçek motifi ile bezelidir. Bordürün koyu yeşil zemin fonu üzerine, siyah
renkli yapraklı ince dallar üstünde sarı, kırmızı ve beyaz ile bezelidirler. Tavan
alanı, kuzey-güney yönünde eşit aralıklarla çakılan on bir adet çıtayla bölümlenmiştir. Çıtalar arasında kalan alanlar ise yapraklarla demetlenmiş simetrik iki
çiçek motifinin yan yana sıralanmasıyla oluşturulmuştur. Kenar bordüründekiyle aynı zemin rengine sahip bölümlerin üzeri, yapraklar siyaha, çiçekler ise sarı,
kırmızı ve beyaz renge boyanmıştır.
Deliilyas Kasabası

Deliilyas; Altınyayla ilçesine 8 km, Sivas iline 85 km ve Altınyayla ilçesinin
kuzeyinde yer alır. Orta Anadolu karasal iklim tipi görülmektedir. Arazinin ço-
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ğunluğu dağlıktır ve az kısmı yayladır. Kuzeyinde Kepez dağı, güneyinde Tonus
Ovası bulunmaktadır (URL1: 10.06.2019).
Deliilyas kasabası 1936 yılı idari taksimatında ve sonrakilerinde, eski ismi
Tonus olarak bahsedilmektedir. Deliilyas H.1298 (M.1880-1881) Sivas Salnamesine göre Yeni yönetim nahiyelerinden biri olarak görülmektedir. Bucağın
ismi önce Altınyayla olmuş ve 20 Mayıs 1990’dan itibaren Deliilyas merkez
olmak üzere, Altınyayla ismi ile bir ilçe kurulmuştur (Mutlu, 2011: 75-79).
Camii kasaba merkezinde düz bir arazi üzerinde kuruludur. Halen ibadethane olarak kullanılmaktadır.
Deliilyas Camii

Sivas ili Altınyayla ilçesi Deliilyas Kasabası Camii H.1325/M.1907 yılında
yaptırılmıştır.

Fotoğraf 3. Delilyas Camii

Günümüzde işlevselliğini sürdüren eser, kâgir malzemeden yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Mihraba paralel dikdörtgen planlı cami moloz taş örgü ile
inşa edilmiştir. İçten düz dam üst örtü sac ile kaplı ve kırma çatılıdır. Mihrap
yönünde dikey yerleştirilmiş dört sıra halinde sekiz ahşap sütun üst örtüyü taşır.
Dört ahşap sütun bağımsız olarak orta alanda yer alır. Diğer dört tanesi ise duvarlarla birleştirilmiştir. Böylelikle cami üç sahına ayrılmıştır. Kare formlu ahşap
sütunların tavan ile birleşim noktasına kadar ve gövdeden yarıya kadar uzanan
bağdadi tarzda yapılmış “S” kıvrımlı payanda özelliği de olan mimari öğelerle
hareketlilik verilmiştir.
Caminin doğu ve batı duvarında üçer tane, mihrap yönünde üç mazgal pencere yer alır. Mihrap yönünde yer alan mazgal pencerelerden biri tepe penceresi
ise, günümüzde mihrabın yenilenmesinden dolayı yüksek olarak yapılan mihrabın altında kalmış ve böylece işlevini yitirmesi ile kapatılmıştır. Diğer iki mazgal
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pencere mihrabın sağ ve soluna yerleştirilmiştir. Yenilenen mihrap mavi beyaz
fayanslarla kaplanmıştır. Mihrabın sağında yer alan ahşap minberin aynalığı da
kare alanlar şeklinde bölünmüştür. Geometrik alanlar daha fazladır. Minberde
genel olarak kuzey tarafta harime girişinin üzerinde kuzey cephe boyunca uzanan kadınlar mahfili yine ahşap malzeme ile yapılmıştır. Mahfilin sağ alt tarafı
camekânlarla kaplanmıştır.
Caminin duvarları 1994 yılında beton sıva ile sıvanmıştır. Zemini toprak üstü ise tahta malzeme ile kaplı ve makine halısı serilidir. Caminin iki girişi mevcut doğu kapısı Sungurların batı kapısı Hacı Mehmetler kullanmışlardır (Kaynak: Şemsettin Doğan Deliilyas Kasabası Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Başkanı).
Sütunlarla bölünmüş caminin tavanı da üç bölüme ayrılmıştır. Orta alandaki
ahşap tekne tavan dikdörtgen şekilli iç içe girmiş iki sıra bordürle çevrilmiştir.
Bu bordürler aplike tarzda yapılmıştır. Geometrik ve bitkisel süslemelidir. Bu
motiflerin üzerinde renkli boyalar kullanılmıştır. Bu kare bordürlerin içi boş
tutulmuş orta alana oldukça büyük yuvarlak bir tavan göbeği oturtulmuştur.
Yine bu kısımda aplike tarzda geometrik ve bitkisel bezemelerle tamamlanmıştır.

Fotoğraf 4. Delilyas Camii İbadete açılış beratı
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Fotoğraf 5. Delilyas Camii tavanı

Çizim 3. Tavan çizimi

Orta sahanın her iki yanındaki tavan ise düz ahşap tavan ve üzeri yağlı boya
ile boyanmıştır. Orta alanlardaki kısımlar ise avizenin olduğu bölüme baklava
diliminin içinde kırmızı boyalarla gül motifi yapılmıştır. Bu motifin yakın bir
tarihte yapıldığı düşülmektedir.

Fotoğraf 6. Baklava dilimi içinde gül motifi

Çizim 4. Baklava dilimi içinde gül motifi çizimi
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Acıyurt Köyü Camii:

Sivas ili, Ulaş ilçesine bağlı bir köydür. Acıyurt Sivas'ın güneydoğusunda, Sivas'a 60, Ulaş’a 28 km mesafededir. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan idari
düzenlemeyle ilk olarak Kangal'a, daha sonra Sivas Merkez ilçeye ve 1990 yılında ilçe olmasından sonra ise Ulaş bağlanmıştır. Çevresinde Kurdoğlu, Havuz,
Hüyüklüyurt, Yeni Karasar, Küpeli ve Çamurlu köyleri bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 1400 metrenin üzerinde olan köy dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Köy ikiye ayıran bir çay geçmektedir (Kaya, 1999: 5).
Karakalpaklar, eski Kuman/Kıpçak ve Bulgar Hazar Türklerinin ÖnAsya’daki kolundandır. Türkiye’de en çok Kars’ta olmak üzere Ağrı, Erzurum,
Muş, Amasya, Sivas ve Tokat’ta yaşamaktadırlar. Sivas’ta “Papaklı”, Amasya’da
“Şirvanlı” diye tanınırlar (Kaya, 1999: 5).
Caminin son cemaat yerinden harime girilen kapısı üzerine H.1317/
M.1899-1900 tarihi bulunmaktadır. ٧١٣١  سنهSene 1317 (Yazar, 2017: 3).
Çevresi moloz taş üzeri çimento esaslı sıva ile kaplanmış bir duvarla kuşatılmış olan yapı günümüzde ibadete açıktır. Yapının en önemli özelliğini tavan,
minber ve sütun başlıklarındaki ahşap üzerine kalemişi bezemeler oluşturur.
Dolayısıyla yapının bu kısımlarının orijinal özellikleri bozulmadan korunması
oldukça önemlidir. Ayrıca yeni yapıldığı anlaşılan tuvalet ve abdest alma
mekânları yapının güneydoğusunda bahçe içerisinde yer alır (Yazar, 2017: 3).
Tavan planında ortada yer alan bölüm daha geniş üç bölüm şeklinde yapılmıştır. Mihrap doğrultusunda üç göbek ortadaki daha büyük, her iki yanda ise
sadece birer küçük göbek bulunmaktadır. Ahşap olan sütun başlıkları ve tavan
göbeklerinde ahşap işleme ve kalem işi birlikte kullanılmıştır. Süslemede daha
çok bitkisel, mimari yapılar, savaş eşyası tercih edilmiştir (Yazar, 2017: 3).

Fotoğraf 7. Caminin dış görünümü
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Fotoğraf 8. Caminin iç görünümü

Fotoğraf 9. Tavan

Çizim 5. Tavan planı

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 189

Fotoğraf 10. Mihrap önündeki 1 nolu tavan

Çizim 6. Mihrap önündeki 1 numaralı tavanın çizimi (VGM)

Fotoğraf 11. Mihrap önündeki 2 numaralı tavan

Çizim 7. Mihrap önündeki 2 numaralı tavanın çizimi (VGM)
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Fotoğraf 12. Mihrap önündeki 3 numaralı tavan

Çizim 8. Mihrap önündeki 3 numaralı tavan çizimi (VGM)

Fotoğraf 13. Doğu sahındaki 5 numaralı tavan göbeği
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Çizim 9. Doğu sahındaki 5 numaralı tavanın çizimi (VGM)

Fotoğraf 14. Batı sahındaki 5 numaralı tavan göbeği

Çizim 10. Batı sahındaki 5 numaralı tavanın çizimi (VGM)

Tat Köyü Camii

Sivas il merkezine 47 km Yıldızeli ilçe merkezine 40km mesafede bulunmaktadır.
Tat Köy Câmii gerek mimari üslup gerekse teknik ve süsleme bakımından
bölgedeki Osmanlı’nın geç devrine ait câmilerle (Altınyayla-Merkez Câmii, Altınyayla-Deliilyas Köyü Câmii, Ulaş-Acıyurt Câmii, Merkez-İmaret Câmii gibi)

192 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

benzer özellikler gösterdiğinden yapıyı 19-20 yüzyıllar arasına tarihlendirmek
mümkündür (Anonim, 2017: 6).
Günümüzde işlevselliğini sürdüren yapı, kâgir malzemeden yığma tekniğinde inşâ edilmiştir. Eserde moloz ve yonu taş, ahşap, sac, demir, alçı, toprak ile
kerpiç ve kireç harcın kullanıldığı görülmektedir.
Ahşap süslemeler; minber, vaaz kürsüsü, mahfil ve tavanda görülmekte
olup bunlar ajur, oyma ve çakma teknikleri kullanılarak oluşturulmuştur. Farklı
tekniklerde kullanılan bu tezyinatta; yazılı, bitkisel, geometrik ve nesnel desenlerin/motiflerin işlendiği görülmektedir.

Fotoğraf 15. Caminin dış görünümü

Fotoğraf 16. Caminin iç görünümü

Fotoğraf 17. Tavan genel görünümü
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Fotoğraf 18. Orta tavan göbeği

Fotoğraf 19. Kenar tavan göbeği

Karapınar Köyü Camii

Sivas il merkezine 35 kilometre mesafede bulunmaktadır. Meyilli bir arazi
üzerinde kurulu olan köy sert bir karasal iklime sahiptir. Caminin yapım tarihi
ile kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Günümüzde köyde ikinci bir cami daha bulunmakla birlikte bu cami de hala işlevselliğini sürdürmektedir. Ancak yapı bakıma muhtaç haldedir.
Dikdörtgen planlı caminin eskiden üzeri dam iken günümüzde sac malzeme
ile örtülmüştür. Caminin duvarları moloz taş üzeri samanlı çamur ile sıvalıdır.
Caminin minaresi yoktur (URL2, 2020). Camii içerisinde aşırı nem olduğu içeri
girince çok rahatlıkla anlaşılmaktadır.
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Harimin orta sahını, bağımsız dört ahşap ayağa/direğe oturan tek kademeli
tekne tavan şeklinde düzenlenmiştir. Tavan süslemesinde ve mihrapta, bitkisel
ve geometrik motiflerin işlendiği görülmektedir. Cami içinde yer alan ahşap
elemanların tamamı yeşil yağlı boya ile boyanmıştır.
Caminin zemini ve tavanı ahşaptır. Tavanı sekiz adet ahşap direk taşımaktadır. . Harim mihraba dik uzanan üç sahından oluşmaktadır. Orta sahında oyma
tekniği ile yapılmış tavan göbeği bulunmaktadır. Göbeğin etrafı iki sıra bordür
ile çerçevelenmiştir. Dıştaki bordürde üçgen formun içine akant motifleri ile
bezelidir. İkinci bordürde ise palmet motiflerinin sıralanması ile oluşturulmuştur. her iki bordür arasındaki köşelerdeki üçgen şeklinin içerisi simetrik olarak
“S” kıvrımlı akant yapraklarının merkezinde palmet motifi ile bezelidir. Tavanda
ortada büyükçe bir yuvarlak formda tavan göbeği bulunmaktadır. Göbek 30 adet
ortaya doğru daralan eşit büyüklükte çıtaların çakılmasıyla dilimli bir göbek
oluşturulmuştur. Her bir dilimin için dıştan içe doğru “C” ve “S” motifleri ve
bunların arasında akantus ve palmet motifleri bezelidir. Tavan göbeği ortada
palmet ve akant motifleri ile bezeli daire bir form şeklinde bölümün ortasında
kubbeye benzeyen bir şekille son bulmaktadır. Tavan süslemeleri de caminin
geneli gibi tamamen yeşil boyalıdır. Yan sahınların tavanı düz ahşapla örtülüdür.

Fotoğraf 20. Caminin dış görünümü

Fotoğraf 21. Caminin iç görünümü
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Fotoğraf 22. Tavan

Değerlendirme ve Sonuç

Türk camilerinden bilinen ve günümüze ulaşabilmiş eserler olan bu camiler
düz tavanlı ahşap direkli camilere örneklerdir. Burada Altınyayla (Ahmed Ağa)
Merkez Camii, Deliilyas Camii, Acıyurt Camii, Tat Köyü Camii ve Karapınar
Köyü Camileri tavan süslemeleri açısından incelenmiştir. Karapınar ve tat köyü
camilerinin inşa tarihleri kesin tespit edilememiştir. Altınyayla Merkez (Ahmed
Ağa) Camii Ahmed Ağa tarafından H.1313/M.1895-96 yılında Mahmud ustaya
yaptırılmıştır. Sivas ili Altınyayla ilçesi Deliilyas Kasabası Camii H.1325/M.1907
yılında yaptırılmıştır. Acıyut Köyü Camiinin son cemaat yerinden harime girilen
kapısı üzerine H.1317/ M.1899-1900 tarihi bulunmaktadır. Yapım tarihleri birbirine yakın tarihlerde inşa edilmişlerdir. Tarihleri tespit edilemeyenler ise bu
camilerle mimari plan, tarz, malzeme ve süsleme teknikleri ile büyük ölçüde
benzerlik gösterdiği, bu nedenle yapıların aynı tarz ve üslup ile çalışan ustalar
tarafından ve birbirlerine yakın zamanlarda yapılmış olabileceği düşünülmektedir.
Camiler; moloz-yonu-kesme taş, kerpiç gibi kâgir malzemeden yığma tekniğinde ahşap, sac, demir, alçı, toprak gibi malzemeler kullanılarak inşa edilmişlerdir. İnşa edildikleri zaman düz dam olarak yapılan camiler sonradan üstü
sacla çatı sistemine dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.
Camilerin içinde ahşap malzeme tavan, direkler, kirişler, minber, vaaz kürsüsü, mahfil, kapı ve pencere kanatlarında kullanılmıştır Camilerin mimari elemanlarında ve tavan minber, vaaz kürsüsü gibi ahşap kısımlarında genellikle
çam ve ardıç malzemeler kullanıldığı düşünülmektedir.
Ahşap tezyinatlarda genellikle ajur, oyma, çakma, kabartma kalemişi tekniklerinin uygulandığı görülmektedir. Genellikle taşıyıcı unsur üzerine tekne tavan
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yapılmış, tekne tavanların ortasına 27, 28, 29, 30, 32 dilimli tavan göbekleri
yerleştirilmiştir. Göbeğin etrafı çeşitli sayılarda bordürlerle çerçevelenmiştir.
Renk kompozisyonları oldukça zengin birbiri ile uyumlu bir düzende yapılmıştır. Genellikle kırmızı, sarı, yeşil, beyaz, kahverengi, mavi ve tonlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Süslemede kullanılan renkler bakımından Altınyayla
Merkez (Ahmed Ağa) Camii, Deliilyas Camii, Acıyut Camilerinin benzerlik gösterdikleri Tat Köyü Camiinin ise mavi renginin çok fazla olması parlak altın
sarısı renginin dikkat çekiciliği diğer camilerden ayırmaktadır. Karapınar Köyü
Camii ise ahşap elemanlar, mihrap içi ve duvarda bordür seviyesinin aşağısı tek
yeşil renkli yağlı boya ile boyanmıştır. Diğer camilerin renklerle daha etkili görünen desen kompozisyonları Karapınar Köyü Caminde olmadığı görülmektedir.
Günümüze yıkılmadan ulaşabilmişler ancak Altınyayla (Ahmed Ağa) Camii,
Acıyurt Köyü Camii, Tat Köyü Camii restore edilmişlerdir. Deliilyas Camii ve
Karapınar Köyü Camilerinin de acilen restore programına alınması gerekir. Aksi
halde özellikle Karapınar Köyü Camii yıkılmak üzeredir. Sanki her an yıkılacakmış gibi duran camiinin içine girerken tereddüt yaşanmaktadır. Deliilyas Camii
ise zemin ve tavan üstü toprak olması nedeni ile ahşap malzeme hızla çürümektedir. Bu camilerin bakımı köy dernekleri ve köylüler tarafından yapılmaktadır.
Nem ve zararlı hayvanlarla kendi çabalarıyla uğraşmaktadırlar.
Osmanlı İmparatorluğunun 18.yy dan itibaren süslemelerde batı etkisi çok
fazla hissedilmektedir. Batı tarzının Türk süsleme sanatı üzerindeki etkilerini
birçok sanat alanında görmek mümkündür. Camilerin süslemelerinde bezeme
unsuru olarak kullanılmış “C” ve “S” motiflerinin kullanılması da Türk sanatı
üzerindeki etkiyi göstermektedir. Dini bir yapı olmadığı için çalışmaya dâhil
edilmeyen ancak tavan süslemeleri ile çok benzerlik gösteren bir diğer yapı ise
Mihrali Bey Konağıdır. Tavan süsleme kompozisyon özellikleri incelendiğinde
camilerle aynı yöre olması nedeni ile aynı usta tarafından yapıldığı düşünülmektedir.
Altınyayla camiinde ilk yerinde tespit yapılmış ancak camii daha sonra restorasyona girmiştir. Camiye yapılan ziyarette duvarların desensiz olduğu görülmüştür. Restorasyon çalışmaları sonucunda var olan duvar boyalarının kaldırılması ile yeni süsleme unsurları ortaya çıkarılmıştır. Zamanla camii duvarlarının
kirlenmesi ve bezeme boyalarının bozulması nedeni ile caminin daha temiz ve
daha güzel görünmesi için yapıldığı düşünülmektedir. Restorasyon sonucunda
mihrabın her iki yanında sütun üzerinde vazoda çiçek motifleri ortaya çıkmıştır.
Bitkisel bezemelerin yoğun olduğu yeni süslemeler gün yüzüne çıkarılmıştır.
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Fotoğraf 23. Sıva altından çıkan desen

Fotoğraf 24. Sıva altından çıkan desenler.

Sonuç olarak; çalışmaya konu olan bu camiler, geç Osmanlı devri süsleme
unsurlarını taşıyan ve günümüze kadar varlığını sürdürebilen önemli mimari
yapılardır. Korunması ve gelecek nesillere taşınması bir görev niteliğindedir.
Teşekkür
Bu çalışma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (CÜBAP) tarafından SMYO-024 No’lu proje kapsamında desteklenmiştir.
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XII-XV. Yüzyıllar Arasında Doğu Anadolu ve Nahcivan’da İnşa Edilen
Bazı Hatun Kümbetleri
*

Naci EDİ
Giriş

Türk toplumu; kadınına tarihi aralıklara çok önem verdiği ve önemli konuma getirdiği dönemleri olmuştur. Bilinen ilk tarihimizden itibaren gerek devlet
yönetimde gerekse annelik, eş, evlat ve sosyal yaşam durumundan dolayı değeri,
üst düzeyde tutulmuştur.
Çinlilerle ilk bilinen Türklerin antlaşmasını Mete Han’ın eşi imzalamıştır.
Sonra ilk yazılı kaynaklarımız olarak da bilinen Orhun abidelerinde en çarpıcı
detaylar siyasi hayattaki devlet yönetiminde ki rolüdür. Eski Türk nişanında ve
töresinde kağan yeryüzünde Tanrı’nın temsilcisidir, Tanrı onu görevlendirmiştir
ve onun yardımcısıdır. Türk yöneticilerine atfedilen bu kutlu özelikler sadece
kağanlara değil hatunlara da olduğunu belirtmektedir1 Türklerde kadın anneliğinin yanında kahramanlığı ile de anılmıştır. Mete Hanın eşinden itibaren, orta
asırda, Nahcivan’da devlet islerinde, Atabey İldeniz ’in eşi Mümine Hatun’un
rolünü, Akkoyunlu devleti Sultanı Uzun Hasanın annesi Sara hatunun rolünü, II.
Gıyaseddin Keyhüsrev’in kızları Pervane hatunun, Osmanlı hanedan eşlerinin ve
1877-88 (93 harbi olarak da bilinen) Osmanlı - Rus savaşında kahramanlık gösteren Nene Hatuna kadar kahramanlıkları olan kadınlarımız gelip geçmiştir.
Çalışmamız

da

özellikle

vurgulayacağımız

hatunların

kahramanlıklarını

ebedîleştirmek için onların şerefine yapılmış kümbetlerinin ne kadar özelliklere
sahip olduğunu görüyoruz.
Çalışmada Hatun Kümbetlerinin yapısal ve süsleme ile diğer kümbetlerden
farkı ele alınarak bir karşılaştırma niteliğinde Hatun Kümbetlerini kadın zarafetiyle ön plana çıkmasının yanı sıra Türklerde kadına verilen önemi de vurgulamak için, nitel araştırma yöntemlerinden belge ve doküman analiz yönteminin
yanında yerinde görme ve inceleme metodu da kullanılarak hazırlanmıştır.
Kümbet kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumunda “Farsça: Günbed, Kubbe, Damı konik piramit biçiminde olan, yuvarlak veya köşeli yapı2 olarak tanım-

*
1

2

Arş. Gör. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, n.edi@agri.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-4110-221X
Behiye Köksel, ORHON YAZITLARI’NDA KADIN, e-Journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6,
Number: 2, Article Number: 4C0094 s. 333
Şükrü Haluk Akalın, Türk Dil kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara, 2009, s. 1283

200 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

lanmıştır. Azeri Türkçesinde “Kümbez”1 olarak adlandırılmaktadır. Foto (3-45)

Foto:3

Foto:4

Foto:5

Foto: 3-4 Türklerde çadır geleneğinin
Foto:5 Azerbaycan ve Türkiye
Yerleşik hayata geçişte mimariye yansıması
Türkçesinde “Kümbez Kümbet”
Harrakan Türbeleri- Naci EDİ

Türkiye de Kümbet; türbe, makber ve mezar olarak ta anılmaktadır. İslam
dininde mezara pek önem verilmemiştir. Bu konuyla ilgili hadis “Tarumar etmediğin hiçbir heykel ve düzeltmediğin hiçbir yüksek kabir bırakmayasın.” Tirmizi bu hadisin hasen olduğunu belirttikten sonra şu bilgiyi aktarmıştır “Âlimler in Bir kısmı bu hadise dayanarak kabirlerin toprak seviyesinden yükseltilmesini mekruh saymıştır. Bu durumda Haram değil mekruh olduğu savunulmaktadır. Mezar kültünü ve dolayısıyla mezar yapısını İslam’a Araplar getirmemiştir.
Fakat mezar kültünü İran’dan Çin’e, Kuzeyin göçer kuşağından Hindistan’a
kadar Asya’nın en önemli dini ve sosyal olgularından biri olduğu anımsanınca,
İslami mezar yapılarının gelişmesinin Türk-İran dünyasından kaynaklandığı
kabul edilebilir. Ayrıca Josef Strzygowski tarafından ileri sürülen, birçok sanat
tarihçisinin benimsediği hipoteze göre kümbetler, Ön Asya ve Türkistan’daki
Türkler’e ait çadır sanatının mimariye geçmiş örnekleridir.2 IX. Yüzyıldan başlayarak hemen bütün mezar yapılarının Orta Asya ve Türk egemenlik alanlarında
ortaya çıkıp gelişmesi de bunu kanıtlar.3
Yukarıda ki bilgilere dayanılarak bu coğrafyada anıt mezarın Türkler tarafından getirildiği ve benimsetildiği görülmektedir. Sultan, Han, Hakan, Şah, hangi
unvanla olursa olsun devletin veya beyliğin başındaki kişilerin yanında eşlerine
de anıt mezarlar dikilmiştir. Bunun yanında önemli zatlara, yöneticiler ve çocukları için de yapıldığı görülmektedir. Makalemizde tabi ki bunların hepsine yer

1
2
3

Seyfettin Altaylı, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü II, Milli Eğitim Basımevi İstanbul, 1994, s. 803
Sema Doğan, Türkiye diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cild.26, Ankara, 2002, s. 547
Doğan Kuban, Komisyon, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007, s.223
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veremeyeceğiz ancak makalemizin konusunu oluşturan hatun kişiler adına yapılmış olan kümbetlere değineceğiz.
Büyük Selçuklu İmparatorluğunda Nahcivan ve Doğu Anadolu Bölgesinin
mezar mimarisinde kadına saygı olarak yapılmış kümbetler daha çok yer almaktadır. Her iki bölgede yapılmış kümbet mimarisinde aynı kültüre has özellikleri
görmemek mümkün dağıl. Bölgeden asılı olarak mimari özelliklerinde bazı farklılıklar olmasına rağmen kökende aynı plan ve forma tekrarlanmaktadır. Foto12

Foto: 1 Yusuf bin Küseyir Türbesi (1162) Foto:2 Melik Gazi Türbesi (1071-1228)
Erzincan (Mustafa Cambaz)

Selçuklu dönemi ve sonrası dönemler de yapılan hatun kümbetlerinin Türk
mimari yapılarında ayrı bir yeri bulunmaktadır. Zarafeti, ince sanatsal işçiliği,
planı ve süslemeleriyle ile ön plana çıkmaktadır. Kullanılan malzeme ne olursa
olsun adeta yapıların süslemeler dantel gibi işlenerek diğer kümbetlerden ayrılmaktadır. Bu da kadına verilen önemin yanında kadının zarafetini ve inceliğini
mimari sanatına yansıtılmasıdır. İncelemesini yapmış olduğumuz kümbetlerde
bir ikisi hariç hepsinin kuruluş ve planı farklılık göstermektedir. Coğrafi özellikler nedeni ile mimarı yapıların malzeme ve kurlum planlarında değişiklikler
görülmektedir. Bazılarında mezar kısımları yer altında olurken bazıları yer üstüne denk gelmektedir.
Nahcivan ve Doğu Anadolu Bölgesinde adı geçen hatun kümbetler: 1Mümine Hatun Kümbeti, 2-Qodey (Koday) Hatun Kümbeti, 3-Hatuniye Medresesi ve Kümbeti (Çifte Minareli Medrese) Erzurum, 4-Cimcime Hatun Kümbeti
(Erzurum), 5-Rabia Hatun Kümbeti (Erzurum), 6-Mama Hatun Kümbeti (Ter-
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can - Erzincan), 7-Erzen Hatun Kümbeti (Ahlat – Bitlis), 8-Halime Hatun Kümbetini (Gevaş-Van) sıralayabiliriz..
Mümine Hatun Türbesi:

Selçuklu Atabeyler döneminin yetiştirmiş olduğu mimar Acemi Ebubekir
Oğlu Nahcivani’nın eserlerinden biri olan Mümine Hatun türbesidir. XII. yüzyıldan bölgenin en önemli şehirlerinden biri olan Nahcivan’ın şehir merkezinde
büyük mimari kompleksinde yer alan Mümine Hatun türbesi devrinin türbe
mimarisini özünde yansıtan kümbetlerden biridir. Bu kompleksin içerisinde üç
önemli mimari yapı bulunmaktaydı. Cuma Mescidi, Goşa (Çifte) Minare ve
Mümine Hatun kümbetidir.1 Foto:3-4

Foto 5- Nahcivan XII yüzyıl döneminde inşa edilen Mimari kompleksi.
Foto:6- XIX. yüzyılda J. Laurens tarafından yapılan bir gravürde
(Elisé Reclus, Nouvelle Géographie Universelle, VI [1981], s. 176)
TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 32. cildinde, 294-297 numaralı sayfalarda yer almıştır.2006

Mümine Hatun kümbeti; taç kapıyı kuşatan kûfi hatlı tarih kitabesinde 582
Muharrem (1186) ayında yapıldığı yazılmaktadır. Usta kitabesinde ise Nahçıvan’lı mimar Acemi bin Ebubekir adı görülür.2 Kümbet Türk mimarisinin kümbet yapılarının içinde inci tanesi gibidir. Yapısal kuruluşu, ince işçiliği, geometriksel süslemeleri ve sanatsal tasarımı ile nadide olma özelliği taşımaktadır. Bu
bölgede ki kümbetler içinde en güzel ve en zarifi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Nahcivan’ın konumu bakımından malzeme, Doğu Anadolu da yapılan kümbetlerden daha farklıdır. Pişmiş toprakla yapılan seramik ve çinilerle renklendirilmiş olan yapı ongen plana oturtulmuştur. Kûfi yazı stili ile ongenin her köşesinden dikey vaziyette Yasin süresi iki kere yazılmıştır. Foto5. Plan bakımından
II. Kılıçarslan, cenazelik bölümü ise Sultan Melik Gazi Türbesine benzemektedir.
Foto 6-7. Her iki kümbet de Mümine Hatun kümbetinden sonra yapılmıştır.
1
2

Gülnare Qanberova, Naxçıvanda Maskunlaşma ve Şehersalmanın İnkişafı, Bakü, 2008, s.27
Hüseyin Yurttaş, Nahcivan Mezar Anıtlarının Türk Mimarisindeki Yeri, Dijital Makele, docplayer.biz.tr, s. 3.
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Foto 5: Mümine Hatun Kümbeti. Foto6: Mümine hatun Kümbeti Foto 7:Sultan (Naci Edi)
Melik
Cenazeli Gazi Türbe Cenazelik

Mimar Acemi Nahcivani Mümine Hatun türbesinin süslemelerini geometrik
sistemleri hatırlatan karışık motif şebekesi ile örmüş, kufi hatlı kitabeleri motifli
süslemelere uygunlaştırarak, abidenin genel kompozisyonuna dâhil etmeği ustaca başarmıştır. Bu durum kümbeti özel kılmaktadır.
Qudey (Koday) Hatun Kümbeti:

Karabağlar zaviyesi olarak da anılan türbe ve çifte minareli kompleksinin
2017 de ki bakım onarım ve yeniden düzenleme şekliyle bugün ki son halini
almıştır. Restorasyonu çok düzenli bir şekilde yapılmamış olsa da eserin derlenip toparlanmasına yardımcı olmuştur. Yapının portali üzerindeki son kısmı
okunabilen kitabede “Koday Hatun” ismi geçer. Koday Hatun İlhanlı hükümdarı
Abaka İlhan’ın sekizinci eşidir. Ölüm tarihi tespit edilemeyen Koday Hatun
Moğol soyundan ve Nesturi olduğu bilinmektedir.1 Yukarıda ki alıntıdan anlaşıldığı gibi hükümdar eşi münasebetiyle yapılmıştır. Farklı bir yapı stili ile kümbet diğer kümbetlerden ayrılmıştır. Eserin etkilediği ve etkilendiği bazı kümbet1

Turgay Yazar, Nahcivan Mimarisi I. Cilt, Ankara, 1999, s.76
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lerde mevcuttur. Kümbeti Kabus, Mevlana Türbesi, Emir Bayındır türbesi ve
Erzincan -Tercan’da ki Mama hatun kümbetinde görmekteyiz. Foto 8-9. Kümbet 12 yarım dairelerle dikey bir şekilde kümbeti çevrelemiştir. Mümine Hatun
kümbetinin aksine cenazelik kısmı yer üstünde kalmaktadır. Kümbetin ikinci
mertebesine 6 basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Kümbetin güney batı kısmında yer alan Çifte (Goşa) minarelerinde restorasyonu yapılarak bitişik olan
binanın da temelleri tespit edilerek inşa edilip müze haline getirilmiştir. 10.

Foto 8:
Foto 9: Foto 10:
Qodey (Koday) Hatun Kümbeti Mama Hatun Kümbeti Tercan- Erzincan. Karabağlar Zaviyesi
-Karabağlar. Nahcivan (N. Edi) Nahcivan (N.Edi)

Koday hatun kümbeti göz alıcı mavi çinilerle, tuğla, sırlı tuğla ve cenazelik
bölümü taş malzemelerle yapılmıştır. Eser üzerinde geometrik yazı ve süslemeler kendinden sonra yapılan Berde ve Zeynel Bey kümbetlerinde aynı dekoratif
şekilde bezeme yapılmıştır. Foto 11-12-13.

Foto:11 Qodey Hatun Kümbeti
Nahcivan. (N.Edi)

Foto:12 Zeynel Bey Kümbeti-Batman Foto:13 Berde Kümbeti
(N.Edi)
Azerbaycan (Vikipediya)

Hatuniye Kümbeti ve Medresesi:

“Erzurum Selçuklu meliki Mugisüddin Tuğrulşah (1202-1225), oğlu Gıyaseddin Mes'ud'u Gürcistan kraliçesi Rusudan ile evlendirmiş (1223) ve bu birliktelikten iki çocukları dünyaya gelmişti: Davit ve Tamar. Kraliçe Rusudan, 1232
yılında Selçuklu ordusunun Oltu ve Tortum yörelerindeki Gürcü kalelerine yaptığı akınlardan ürkmüş ve iki ülke arasında barışın sağlanması için elinden gelen
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gayreti göstermişti. Kraliçe, çabalarını daha da ileri bir boyuta taşıyarak Selçuklular ve Gürcüler arasında dostluğun pekiştirilmesi için kızı Tamar'ın 1. Alaeddin, Keykubad'ın oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev'le nişanlanmasını teklif etmiş, bu
öneri Selçuklular tarafından kabul edilmişti. …İşte Çifte Minareli Medrese'nin
ismiyle anıldığı bu hatun,38 II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve Gürcü Hatun'un kızları,
Pervane'oin üvey kızı, Atabek Mecdüddin'in hanıını ve Erzurum Selçuklularının
torunu olan Havendzadedir”1 Adı geçen makalede Hevend isminin Hondi veya
Hundi olarak ta belirtilmektedir. Hundi hatunun katkıları ile yaptırılan Erzurum
Çifte Minareli Medresesinin güney tarafında ve bitişiğinde yer alan Hatuniye
kümbeti, Anadoludaki benzerlerinin en büyüklerinden olup günümüze kadar
sağlam bir şekilde gelmiştir. Foto 14-15-16.

Foto: 17 Hatuniye Medresesi ve Foto: 18 Erzen Hatun Kümbeti. Foto: 19 Halime Hatun Kümbeti
Kümbeti (Cahit İspirli) (Sedat Sezer)

Dönem dönem restorasyon görmüş olsa da büyük ölçüde varlığını korumuştur. XIII. Yüzyılın sonlarına doğru yapımı gerçekleştirilen kompleksin içerisinde
yer alan kümbet, tipik Anadolu kümbetlerini andıran gövdesi taştan olup dairevi
görünüme sahip olsa da on iki yüzeylidir. Kümbetin tepesi Gamber (Erzurum
merkez köyü) taşından külah şeklinde kapatılmıştır. Kümbetin süslemeleri bitkisel ve geometrik olarak iki ana grupta yapılmıştır. Bitkisel süslemeler; Rumi,
Palmet, Kenger, ve Lotus örneklemeler verilmiştir. Geometrik süslemeler; Geçme süslemeleri verilmiştir. 2 Foto:17 - 18

1
2

Osman Gürbüz, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı 25. Erzurum 2004 s.151-153
Tevhide Aydın, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 (23): s.103.
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Foto: 17-18 Kümbet üzerindeki bitkisel ve geometrik motifler

Cimcime Hatun Kümbeti:

Erzurum şehir merkezinde yer alan Cimcime Hatun Kümbeti XIV yüzyılın
başında yapıldığı sanılmaktadır. Kitabesi bulunamadığından kime ait olduğu
belirlenememiştir. Ancak halk arasında Cimcime hatun olarak dilden dile günümüze kadar gelmiştir. İlhanlılar dönemi olarak bilinen kümbet silindirik yapıya sahip olmasına rağmen on iki yüzeyli yüzeysel nişler bulunmaktadır. Eski
şehir kale duvarları içerisinde yer almakta olan kümbet, diğer kale surları dışında kalan kümbetlerden farklılık gösterir. İncelemiş olduğumuz mezar yapısının
en yakın benzeri, Erzurum’da Üç Kümbetler (aslında dört kümbet bulunmaktadır) içerisinde bulunan ve grubun güney doğusunda yer alan Anonim Kümbettir.
(XIV. yüzyıl başları) Silindirik gövdeli bu Kümbet, genel yapısı itibari ile söz
konusu eserle benzerlik arz eder. Sadece gövde üzerindeki pencere açıklıklarının
fazlalığı ve gövdenin üst kesiminde işlenen bezemeli kuşaklarıyla zenginlik göstermektedir.1 Foto: 19-20. Kümbet yöresel kesme taş ile yapılmıştır. Süslemeler genelde geometrik süslemelerle yapılmıştır.

Foto: 19

Foto:20

Foto:19 Cimcime hatun Kümbet –Erzurum (Cahit İspirli) Foto: 20 Anonim Kümbet Erzurum (Naci Edi)

1

Hüseyin Yurttaş, Muhammed Lütfü KINDIĞILI, Kesinleşen Tarih ve Yeni Bir Ad At a t ü r k Ün i v e r s i t e s i Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Cilt 11, Sayı 46, Haziran 2011
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Mama Hatun Kümbeti:

Kümbet, kervansaray, hamam ve camiden oluşan külliye, Erzurum ve çevresinde hüküm süren Saltuklu Beyliği’nin başına 587’de (1191) geçen II. İzzeddin
Saltuk’un kızı Mama Hatun tarafından Erzurum-Erzincan kervan yolu üzerinde
Tercan’da (eski adı Mamahatun) yaptırılmıştır. Dilimli bir gövde ve külâha sahip Mama Hatun Kümbeti, onu kuşatan yuvarlak çevre duvarı ile birlikte Anadolu’da başka örneğine rastlanmayan bir plan şeması ve mimari özelliğe sahiptir.1
XII. yüzyılın sonlarında yapılan kümbet, Anadolu’da başka bir örneği olmayan tamamıyla kesme taşlardan yapılmış bir mimari yapıdır. Foto:21 Türbe,
kare planlı bir cenazeliğin üzerine oturtulmuştur. Cenazeliğin girişi güney yönde açılmış ve buraya merdiven sahanlığının altındaki beş basamakla inilmektedir.
Mukarnas kavsaralı kapı ile de cenazeliğe girilmektedir. Cenazelik 2.85 m.x2.85
m. boyutlarında olup, mukarnaslı girişe sahip tek cenazelik örneğidir. Doğu ve
batı duvarlarında açılan iki mazgal pencere ile aydınlatılan cenazeliğin üzeri,
çapraz tonozla örtülmüştür. İçerisinde sonradan konulmuş bir sanduka bulunmaktadır.2 Büyük bir külliyenin merkezinde yer alan kümbet Selçuklu mimarisinin nadide yapılarından biridir. Mama hatun kümbetinin iç tavan diğer kümbetlerden farklı inşa edilmiştir. Dıştan yapılmış olan dış bükey şeklinin negatif
yönde iç kısımdan iç bükey ve sekizgen şeklinde külahın en son kısmına kadar
kapatılmıştır. Foto:22

Resim 21

Resim 22

Resim 21 Mama Hatun Kümbeti
Resim 22: Kümbet İç tavan görün
(Erzincan Valiliği İl Kültür Müdürlüğü arşivi) (Selçuk Belediyesi kataloğu)

Selçuklu dönemi ve ardından gelen Beylikler dönemi dâhil Anadolu’da ve
Nahcivan’da yapılmış olan hatun kümbetleri genelde diğer kümbetlerden çok
farklı olduğu aşikardır. Coğrafi farklılıklar ve malzeme farklılığı olmasına rağmen çok özenli ve detaylı işlenmiştir. Kadına verilen önem apaçık belli etmekte-

1
2

Ayşe DENKNALBANT, TDV İslâm Ansiklopedisi’nin cilt 27, s. 549-550 numaralı sayfalarda yer almıştır.
Haldun ÖZKAN, Türkler (Hasan Celal Güzel, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca), Yeni Türkiye Yayınları,
Ankara, 2002, s.128
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dir. Her biri birer başyapıt halindedir. Araştırmamız ve incelememiz göstermiştir ki bu mimari eserlerde gerek geleneksel motifler olsun gerekse de bulunduğu
coğrafyanın şartlarına ve kültürüne uyum sağlamıştır. Ancak her ne kadar birbirlerine uzak olsalar da mutlaka birbirlerini etkilemiştir Örneğin Tercan da ki
Mama Hatun türbesi e Nahcivan Karabağlarda ki Godey Hatun türbesinin dış
bükey dikey sütun şeklinde yapılmıştır. Bir başka örnek olarak ta Mümine hatun
türbesi ve Erzincan da Melik Şah türbesinin cenazelik kısımları birebir aynıdır.
Ayrıca Anadolu’da ki bazı kümbetlerde birbirleriyle benzerlik göstermektedir ki
buna örnek olarak Erzen Hatun kümbeti (Bitlis-Ahlat) ve Halime Hatun kümbeti (Van-Gevaş) birbirlerine çok benzemektedir. Bu durum dönemin ustalarının birbirleriyle iletişim ve haberdar olmaları görülmektedir. Büyük Selçuklu
döneminde kurulan dört büyük mimarlık ve sanat mekteplerinin (Gazvin –
Hamedan, Nahcivan-Maraga, Şirvan, Arran) çok büyük rolü vardır. Bu mekteplerden yetişen sanatçılar Büyük Selçuklunun tüm bölgelerine yayılarak hem eser
bırakmışlardır hem de öğrenci yetiştirmişlerdir.
Türklerde mimarlık sanatı İslamiyet’in kabulünden sonra kendi stilini oluşturmaya başlamışsa da bulunduğu bölgelerin etkisinde kalmıştır. Gazneli ve
Karahanlılar’dan başlayarak Selçukluların son dönemlerine kadar çok önemli
mimari eserler meydana getirmişlerdir. Araştırmamız da Büyük Selçukluların
son dönemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Nahcivanda İlhanlı (Atabeyler),
Doğu Anadolu’da ise Anadolu Selçukluları ile Beylikler dönemini kapsamıştır.
İncelediğimiz her iki bölgede en başta gelen farklılık mimari çalışmanın gövdesini oluşturan malzeme farklılığıdır. Buda coğrafi koşullara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Nahcivan bölgesinde pişmiş toprak, tuğla ve Horasan harcı kullanılmıştır.
Doğu Anadolu da ise kesme taş kullanılmıştır. Bu taşlar yöreden yöreye de değişmiştir. Diğer bir ayrı özellik ise her ne kadar ortak geometrik şekiller kullanılmış olsa da bezemelerde farklılıklar görülmektedir. Ayrıca Nahcivan türbelerinde ve kümbetlerinde çini daha yaygın kullanılmıştır. Doğu Anadolu kümbetlerinde bunu göremiyoruz. Her iki bölgenin kümbet kuruluş şekli Cenazelik ve
mescit kısmı aynı olsa da temelde farklılık göstermektedir. Ayrıca gövde ya silindirik ya da çok genli yapılmıştır.
Çalışma nihayetinde; literatür taramasından da görüleceği gibi Hatun Kümbetleri üzerine çok fazla araştırma yapılmıştır. Bu bağlamda bu çalışmayı diğer
çalışmalardan ayıran en önemli özelliği estetiğin ön plana çıkarılmasıdır. Çalışma sonrasında yapılan değerlendirme ile Hatun Kümbetlerinin diğer kümbetlere
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oranla bir kadın zarifliği dikkate alınarak ona göre inşa edilmiştir. İnşanın yanı
sıra zarafet ön planda olup süslemeler diğerlerinden çok daha fazladır. Özellikle
yapısal ve mimari açıdan büyük değişiklikler mevcuttur.
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Yeniden Hayat Bulan Kapılar
*

**

***

Şirin KARAMAN - Mehmet Fatih ÇAKMAKTEPE - Öztürk TATAR
Giriş

Ağaç işçiliğinin Türk kültüründe her zaman farklı bir yeri olmuştur. Selçuklular ağaç işçiliğine büyük ilgi göstermiş, yapıları süsleyen mimari elemanların
yanı sıra minber, kürsü, rahle ve çekmece gibi birçok ağaç eser meydana getirmişlerdir (Yücel, 1977: 58). Selçuklu döneminde abanoz, ceviz, elma vb. çeşitli
ağaçlar ve boyama, kakma, çatma, çakma gibi birçok tekniğin kullanılması ağaç
işlerinde çok iyi bir düzeyde olduklarını göstermektedir (Barışta, 1998: 15-18).
Ağaç işçiliği yapı sanatında da etkisini göstermiştir. Yapıları çatıları direklerle desteklenmiş, içerisi zengin bezemeli camiler yapılmıştır. Ahşap camilerle
birlikte eski Türk evlerinde de ağaç işçiliğinin en güzel örnekleri ile karşılaşılır
(Yücel, 1977: 58). Dıştan sade bir ev görüntüsünde olan evler, içerde ise büyük
alanlar sütunlara dayandırılmış ve sütun başlıkları dikkat çeken unsurlardandır
(Demiriz, 1979: 24-26).
Ahşap işçiliği Türk tarihinde etkileyici örnekler verilen bir alan olmuştur.
Özellikle Selçuklular döneminde özgün örnekler vermiş, Beylikler dönemi ve
Osmanlı devrinde de bu durum sürdürülmüştür. Ahşap işleme tekniklerini;
Kündekari tekniği, rölyef (kabartma) tekniği, kafes tekniği, ahşap üzerine kakma tekniği, ahşap üzerine boyama teknikleri olarak beş gruba ayrılmaktadır
(Öney, 1970: 136-145).
Osmanlı ağaç işçiliğinin hem teknik hem de malzeme olarak ne kadar ilerde
olduğu kalan eserlerden takip edilmektedir.19.yy’da devam eden ahşap boyama
ile yapılmış saltanat kayığı, saltanat arabaları, çadır direkleri gibi elemanların
süslemeleri resim sanatına geçişi gösteren eserler niteliğindedir (Barışta, 1998:
77-86).
Bir mekâna girişte gerek süsleme gerekse de kompozisyon düzenleriyle dikkat çeken özellikleriyle davetkâr bir esere dönüşen kapı kanatları ahşap işçiliği-
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nin üstün örnekleri ile ayrı bir çalışma grubunu oluşturmaktadır (Bozer, 1992:
3).
Sivas ili tarih boyunca önemli yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. Selçuklular döneminde kültürel hayatın canlılığı nedeniyle medreseler, camiler,
türbeler; Osmanlıların son dönemlerinde ticari hayatın hareketliliğinden dolayı
han, kervansaray, imaret ve bayındırlık hizmetlerinin yoğunluğu ile dikkat çekmektedir (www.sivaskulturu.com).
Sivas eski bir yerleşim merkezi olmasına rağmen günümüze kalan eserlerin
takibini en fazla Selçuklulara kadar götürebilmekteyiz. Sivas şehrine miras kalmış ilk akla gelenler belli başlı eserler; Ulu Camii, İmaret Camii, Darüşşifa (şifahane) medresesi, Çifte Minare, Gök Medrese, Buruciye Medresesi, türbeler;
Abdülvahhab Gazi Mescidi ve Türbesi, Ahi Emir Ahmet Türbesi, gibi daha bitçok dini yapılar inşa etmişler. Bunun yanında şimdinin otellerinin görevini yürüten hanlar: Sivas Behram Paşa Hanı, Subaşı Hanı, Meydan Hamamı, Kurşunlu
Hamamı ve daha birçok yapı sayılabilir. Bunların dışında köptüler; Kesik Köprü,
Eğri Köprü ve kütüphaneler Numan Efendi Kitaplığı ile Ziya Bey Kütüphanesi
gibi eserler merkezde ilçede yer almaktadır. Bunun yanında konak ve evler; Sivas
Kangal Ağası Konağı İnönü Müzesi, Kongre Müzesi (Eski Sivas Lisesi) ve Hükümet Konağı gibi oldukça dikkate değer yapılardır. Bu yapılar merkez ilçede yer
alanlardır ayrıca ilçelerde de oldukça değerli eserlere rastlamak mümkündür
(Acun, 1988: 184-191)
Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kalan konak
ve ev sayısı oldukça fazladır. Bu yapıların kimi restorasyon ile yenilenirken geri
kalan evler için ise daha çok yıkım kararı alınmaktadır. Bu evler kerpiç ve ahşap
elemanlardan yapılmıştır. Yıkıldığı zaman geride oldukça fazla ahşap elemanlar
kalmaktadır. Ahşap malzeme nem gibi çevre koşullarından, yangın, boyama ve
fiziksel tahribat gibi insani faktörlerden çok olumsuz etkilenmektedirler. Bu
çalışmaya konu ahşap malzemenin iç mekânda kullanılmış olması günümüze
çok hasar almadan ulaşmasına vesile olmuştur.
Günümüzde hızlı tüketim bir alışkanlık haline gelmişken el sanatlarının
hem yapım hem de kullanımı bu duruma ters düşmektedir. Özellikle sanayinin
gelişmesi ile birlikte el sanatları ürünleri sanayi ve endüstri ürünleri ile yarışamaz konuma gelmiştir. Birçok el sanatları kaybolmuş ya da kaybolmaya yüz
tutmuştur. Durum böyleyken el sanatlarının sürdürülebilirliği daha önemli hale
gelmektedir. Bu çalışmada daha önce bir mimari eleman olarak kullanılmış ve
ömrünü tamamlamış olan yapı elemanlarının yenileştirerek yeniden kullanıma
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sunulduğu görülmektedir. Kullanılan malzemede teknikte yeni değildir ancak
ortaya yeni bir ürün çıkmaktadır.
Materyal ve Yöntem

Bu çalışmada Sivas il merkezinde ömrünü tamamlamış eski evlerin yıkılması ile geriye kalan ahşap elemanların kapı, hezen, mertek (yapıda kullanılan dört
köşe veya yuvarlak, kalınca ağaç URL ve direklerin yeniden işlenmesi ile birer
sanat eseri niteliği kazanması süreci konu olarak seçilmiştir (Fotoğraf 1. ve 2).
Bu ürünlerin yapım teknikleri, kullanılan malzemeleri, üzerindeki süslemeler,
kullanım amacı ve kullanım alanları incelenmiştir. Çalışmaya Sivas ve bazı ilçelerindeki geçmişten kalan camii, konak, ev vb. yapıların yıkılarak geri kalan ahşap elemanları dâhil edilmiştir. Bir zamanlar ahşap elemanların, mimaride vazgeçilmez olan unsurları iken yeni inşa sisteminde çok fazla yer bulamadığı görülmektedir. Çalışmada halen ayakta olan yapılar ile yıkılmış yapıların artakalan
malzemelerinin satıldığı ve başka bir ürüne dönüşmek ya da yakılmak için sırasını bekleyen yapı elemanlarının görüntülenmesi ile belgelenmiştir. Ahşap malzemenin yeniden kullanılabilmesi için uygulanan işlemler incelenmiştir.
Bulgular

Yıkılan yapının geriye kalan ahşap kısımları kapı, hezen, mertek ve direkler
çürükçü olarak tabir edilen esnaf tarafından ev sahibine ücretleri verilerek satın
alınmaktadır. İkinci el kapı ve direkler buralarda tekrar satışa sunulmaktadır.
Hezen ve merteklerin yüzeyleri düzeltilerek genellikle köyde yapılan bir yapı için
satışı yapılmasına rağmen daha çoğunlukla küçük parçalara ayrılarak fırınlara
odun olarak satılmaktadır. Mimari elemanların sonları ya ikinci el ya da yanarak
son bulurken bir ahşap ustasının dikkatini çekmekte ve bunlardan yeni bir eser
olarak ortaya çıkarmak istenmektedir.
Çürükçüden alınan kapı ve diğer malzemeler ahşap oyma dükkânına getirilir
(Fotoğraf 4). Ahşap elemanların üzerindeki kaba pislikler temizlenir. Daha sonra başka hiçbir değişiklik yapılmadan kapılar, ilk kullanımındaki boyandıkları
haliyle kendi özgün renginde işleme alınır.
Dayanıklı ve çevrede bol bulunuşu nedeni ile ahşap malzemenin hammaddesinin daha ziyade çam ağacından yapılmış oldukları bilinmektedir (Mehmet
Dülger).
Kapı ve direklerin süslemesinde tercih edilen bezemeler geleneksel Türk desenlerinden ahşap ve taş süslemede kullanılmış olanlardan esinlenilerek desen
kalıpları hazırlanmaktadır. Burada rumi, palmet, kıvrık dal, çarkıfelek, salyangoz
ve stilize bitki motifleri kullanılmaktadır.
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Türk süsleme geleneği içinde rumi motifinin XI. ve XII.yy.dan itibaren farklı
alanların bezenmesinde kullanıldığı görülmektedir (Aslanapa, 2005: 306).
Motifler ilk olarak parşömen kâğıda çizilir (Fotoğraf 5). Daha sonra karton
veya mdf üzerine çizilerek sonraki işlemlerde de kullanılabilmesi için şablon
haline dönüştürülür (Fotoğraf 5 ve 6). Bu şablonlar ahşap malzeme üzerine
konularak desen transferi gerçekleştirilir (Fotoğraf 7 ve 8). Desen çizme işlemi
tamamlandıktan sonra oyma aşamasına geçilir. Teknik olarak eğri kesim tekniği
ile oyma işlemi gerçekleştirilmektedir (Fotoğraf 9).
Bütün kapılar boyanmamakla birlikte oyulan ahşap malzemeyi renklendirmek için matbaa boyası kullanılmaktadır. Boya kullanılırken tiner ile inceltilerek
uygulanmaktadır. Boyama işlemi bittikten sonra bir bezle boyanın fazlalıkları
alınır bu işleme ahşap patina yapma işlemi denir. Buradaki amaç ağacın dokusunu farklı tonlarda ortaya çıkarmak ve eskitme efekti kazandırmaktır. Bu işlem
ile ahşap malzeme kullanıma hazır hale gelmektedir (Fotoğraf 11).
Bütün işlemleri tamamlanan kapılar ve direkler artık alıcılarını beklemektedir (Fotoğraf 10, 11 ve 12).
Süslemede Kullanılan Desen Özellikleri

Ahşapların süslenmesinde kullanılan bezemelerin kökeni Orta Asya geleneksel Türk desenlerinden rumi ve palmet gibi motifler tercih edilmektedir.
Kapı ve direklerin desenlendirilmesinde, rumi, palmet, çarkıfelek, çiçek, salyangoz ve rumi motifinden esinlenilerek elde edilen bezeme öğeleri kullanılmaktadır.
Kapı süsleme kompozisyonlarını dört grup altında sınıflandırmak mümkündür. Birinci grupta; kapı yüzeyinin üst ve alt kısmında kapı eni yönünde kare ya
da dikdörtgen ile ortasında kapı boyu yönünde bir dikdörtgen alan bulunan
kapılardır. İkinci grupta ise birincisi ile benzemekte yalnızca çift ya da tek kanatlı kapılarda orta bölümde kapı boyuna iki dikdörtgen alan bulunmaktadır.
Üçüncüsünde ise üst ve alt bölümde kapı enine doğru bir dikdörtgen şekil ve
orta alanda kapı boyu yönünde bir dikdörtgen formu yer almaktadır.
Bu kapılar üst ve altta yer alan kare ya da dikdörtgen formun içi çiçek ve
çarkıfelek gibi tek motif veya rumi ve palmet motiflerinin geçmeleriyle oluşturulmuş bir desenle simetrik olarak düzenlenmektedir. Çiçek motifleri dolgu
materyali olarak kullanılmaktadır. Ortada yer alan dikdörtgen alan ve bordür
olarak planlanan alanlar ise sonsuzluk fikri ile oluşturulmuştur. Kapı boyuna
sarmaşık ve salyangoz motifleri ile bordür, çarkıfelek, çiçek, yarı üsluplaşmış
bitkisel motiflerle bezenmiş oldukları görülmektedir.
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Direklerin geniş çaplı olanlarında alt ve üst bölümleri kare formunda orta
bölüm ise silindir şeklinde tasarlanmıştır. Üst kare bölüme yakın silindir alan
üzerine uçları volüt şeklinde biten iri çiçek motifleri ile bezelidir. Küçük çaplı
olan direkler ise kare formlu olarak tasarlanmış üzerleri ise rumi, palmet yapraklı dal motifleri ile sonsuzluk fikri ile düzenlenmiştir.

Fotoğraf 25. Eski Yıkılmak Üzere Olan Ev

Fotoğraf 26. Yıkılan Evden Çıkan Ahşap Parçalar
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Fotoğraf 27. Yıkılan Evden Çıkarılan Kapılar

Fotoğraf 28. Motifin Parşömen Çizimi

Fotoğraf 29. Mdf Şablonlar
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Fotoğraf 30. Kağıt Şablonlar

Fotoğraf 31. Şablonu ürüne uygulama

Fotoğraf 32. Motif Çizme İşlemi

Fotoğraf 33. Ahşap Oyma İşlemi
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Fotoğraf 34. Oyma İşlemi Tamamlanan Kapı

Fotoğraf 35. Oyma İşlemi Tamamlanan Direkler

Fotoğraf 36. Boyama İşlemi
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Sonuç

Zamanın nesneler üzerindeki etkisini yavaşlatamayız görevini, çağını tamamlayanlar ya müzelerde yerini alır ya da yok olur gider. Bu çalışma ile görevini ve zamanını tamamlayan evlerin yok oluşlarına engel olunamasa da küçükte
olsa bir parçasının ömrünü uzatmanın önemi vurgulanmaktadır.
Yıkılan evlerden çıkan malzemelerin arasından alınan eski kapılar, direkler,
hezen ve mertekler genel temizliğinden sonra üzerine desen çizilmesi ve oyulması ile yenileştirilmektedir. Ahşaba derin oyma yapmadan eğri kesim tekniği
ile daha hafif yükseklikte bir kabartma olacak şekilde oyulmaktadır.
Kapılarda camlı bölüm bulunmamakta tamamı ahşaptan oluşmaktadır. Kapı
yüzeyinin üst ve altında kare ve dikdörtgen formunda yer alan bölüm bir motif
ya da simetrik olarak düzenlenmiş motifle bezelidir. Ortada yer alan dikdörtgen
şeklin içi ise sonsuzluk prensibi ile bezenmiştir. Kenar ve ara alanda kalan boşluklar ise büyüklüklerine göre ince ya da kalın bordür olarak düzenlenmiştir.
Kompozisyon birbiriyle uyumlu motiflerle bütünde hoş bir düzen sağlanmıştır.
Kapı ve diğer ahşap elemanlar yenileştirilirken geçmişin izleri tamamen silinmemekte çoğunlukla kapıların eski boyalarına dokunulmamaktadır. Boyanın
üzerinde oyma işlemi gerçekleştirilmektedir.
Kapıların asıl renkleri değiştirilmeden sadece oyulan kısmını renklendirmek
için matbaa boyası kullanılmaktadır. Ahşaba hafif bir renk vererek ahşabın doğal
rengini korumakta ve motiflerin daha ön plana çıkması sağlanmaktadır.
Mehmet ustanın ifade ettiğine göre desenlerle bezenen ahşap kapı ve direklerin oldukça yaygın bir kullanım alanı mevcuttur. Geçmişin izlerini taşıyarak
dekore edilmiş bir otel, ev ya da kafe gibi yerlerde daha çok tercih edilmektedir.
Turizmin geliştiği Antalya ve yöresinde özellikle istenmektedir.
Geçmişin belleğini geleceğe aktarmada en iyi ifade etme biçimlerinden biri
el sanatlarıdır. Bir dönemin mimarisinde kullanılmış ahşap kapıların ve ahşap
direklerin sonu geldi derken yenilenerek geleneksel desenlerle bezenerek görselliği artmıştır. El sanatlarında kullanılan eski tekniklerle bazı eski malzemelerden
yeni eserler ortaya çıkarılmaktadır. Bu durum el sanatlarının sürdürülebilirliği
açısından hem malzemenin daha uzun ömürlü kullanılması hem de ahşap oymacılığının yeni bir uygulama alanı bulması açısından oldukça dikkat çekicidir.
Parçalanarak yanacak olan sıradan kapılar ve diğer mimari elemanlar aranan ve
istenen mimari unsurlara dönüşmektedirler. İşte bu nedenledir ki bir malzemenin sonu geldi derken iyi gören bir göz olarak Mehmet DÜLGER usta geleneksel motiflerle birer sanat eserine dönüştürerek eserlerin ömrünün uzamasına
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vesile olabilmektedir. Böylece hem geçmişin izlerini taşıyan eserler korunurken
hem de yeni bir tarz ortaya çıkmaktadır. Bu ve bunun gibi çalışmalar desteklenmeli ve tanıtımına katkı sağlanmalıdır. Böylece ahşap oyma sanatına farklı bir
uygulama sahası kazandırılmış olacaktır. El sanatları ufak dokunuşlarla bir malzemeyi birer sanat eserine dönüştürmektedir.
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Kazakh painting at the Institute of Arts, Culture and Sports
*

Tokkozha KOZHAGULOV

One of the fundamental branches of art is the visual arts. Visual art is the
most basic knowledge that leads a person to understand the beauty of their
environment. The roots of Kazakh art go back to the Neolithic and Bronze Ages,
i.e. paintings carved on rocks and rocks. And if you look at the development of
Professional Fine Art, it will not take more than a century.
But nevertheless, having studied the world traditions and artistic heritage,
the Masters of Fine Arts of the Kazakh country during this time, preserving the
National traditional art, formed their own unique School of Fine Arts of the
Kazakh country. This means studying, studying, analyzing the achievements
and achievements of this time period, and predicting the future by analyzing its
shortcomings and gaps. Therefore, it is urgent to prepare a specialist in his field
who knows the history, culture, and art of our people to become a fundamental
country. This issue is reflected in the concept of ethno-cultural education and
upbringing of the Republic:
It was the first time he had ever seen a woman in his life, and it was the first
time he had ever seen a woman in his life, and it was the first time he had ever
seen a woman in his life, and it was the first time he had ever seen a woman in
his life ...have the ability to understand works of art”...have the ability to understand works of art”
In the training of future teachers of Fine Arts, it is necessary to pay special
attention to the formation of deep and comprehensive knowledge and skills,
skills and abilities, teaching the literacy of drawing and painting. It needs the
theoretical content of training, a system of many practical exercises, materials
and visual aids. In this regard, the main problem for future artists-teachers is to
actively think and change pedagogical concepts creatively, constantly improve
their professional knowledge and develop their own personality, master aesthetic and artistic culture.
Training of such specialists in pedagogical universities within the framework of training hours devoted to fine arts requires constant improvement of
the teaching methods of universities, search for new, more effective forms and
*

Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Director of the Institute of Arts, Culture and Sports.
tokkozhagul@mail.ru
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methods of teaching painting, which occupy a special place in the system of
aesthetic education and art education, are an effective means of developing students ' creative abilities, and therefore require constant attention of artists,
teachers, researchers.
Kazakh National Pedagogical University named after Abai has an Institute
of Arts, Culture and Sports. Its history dates back to 1963. In those years it was
the first educational institution in the country aimed at training pedagogical and
artistic specialists. In 1969, the Department of Fine Arts, Descriptive Geometry
and Drawing was renamed the Faculty of Drawing and Fine Arts of the Kazakh
Pedagogical Institute named after Abai. On September 1, 1969, the faculty was
formed as a separate faculty: the departments of “Descriptive Geometry and
Graphics” and “Fine Arts”. On December 1, 1971, the Faculty of Drawing and
Fine Arts of the Kazakh Pedagogical Institute named after Abai was renamed
the Faculty of Fine Arts, and the departments of “Descriptive Geometry and
Graphics”, “Fine Arts” and “Painting” were opened. This decision led to the
opening of art and graphic faculties at other pedagogical institutes of the Republic of Kazakhstan. Finday Abay Kazakh pedagogical Institute cremare-graphic
faculty n alghashky Dean-Shabazz the Gazizovich Omashev Bolden (1969-1975).
Alasya Professor outwhile I irip Bolan go. Olar: F. T. Obydenny, N. S. Zhuravlev,
N. S. Kulakov, S. N. Mikhalev, B. I. Jarosewich, G. P. Kabachnyj, T. G. Kurkov, A.
T. Kalmaks, E. P.
Senior students, undergraduates and teachers met with Deputy Director of
the Department of strategic planning and information technologies akerke
abylayhan at the Semipalatinsk state University named after Shakarim.
Graduates and teachers of the art and graphic faculty contribute to the
development of education and culture of the Republic, the development and
improvement of many creative people. Worked and implemented creative
projects in the field of national culture and art.
In different years, the faculty was headed by: Professor Omirbekov
Baitursyn Eszhanovich 1975-1978), Professor Vlasyuk Vladimir Fedorovich
(1978-1991), Honored worker of culture and art of the Russian Federation,
Doctor of Science, Professor Leonid G. Medvedev (1991-1993), doctor of
science, academician Garifolla Esim (1993-1998), Ph. D., Professor, member of
the Union of artists of Kazakhstan Ospanov Baimurat Yermagambetovich
(1998-2009), Director of the Institute of Arts and Culture and sports - led by
doctor

of

pedagogical

Sciences,

Professor

Berikzhan

Aitkulovich
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Almukhambetov (2013-2017), doctor of pedagogical Sciences, Professor
Nurdaulet Erkinovich Issabek (2017-2018).
2019 Director of the Institute of the Arts, Culture and sports is candidate of
pedagogical Sciences, Professor, member of Union of artists of Kazakhstan,
laureate of State prize “Daryn”, Honorary worker of education of Kazakhstan
Kozhagulov Tokkozha Mukazhanuly.
Institute of arts, culture and sports of KazNPU.Abaya has passed the path of
formation and development, achieved significant results in training specialists
in the field of culture, art and pedagogy, made a great contribution to the
development of creative and scientific growth of the teaching staff, as well as
their cultural opinions, national and world artistic culture.
In 2017, it received the status of a UNESCO club.
Currently at the Institute of Arts, Culture and sports of KazNPU.Abai's
work in the following departments: Department of “art education”, Department
of Design, Department of “music education and choreography”, the Department
“Physical culture and sport” Department “basic military training”.
In October 2019, the 50th anniversary of the Institute of arts, culture and
sports was celebrated. It was attended by graduates and guests of the Institute
from Russia, the people's Republic of China, Germany, etc. All deans and
teachers took part in the formation of this Institute.
This

educational

institution

employs

teachers,

well-known

artists

specializing in painting. Therefore, we will tell you about the Kazakh painting.
Today we see that the chronological history of the Kazakh pictorial art has
reached great heights. Today we are witnessing the centuries-old history of
Kazakh professional pictorial art, which began in the 20-30s of the XX century.
Of course, compared to world cultures, one century is too little time. But at the
same time, as last year, all the achievements of art were achieved.
Many professional artists, led by A. Kasteev, have for many years turned our
historical, ethnographic, mythological, folklore, religious, philosophical and
spiritual values into works of art created in a combination of aesthetic taste and
professional skill.
We should not forget that the new figurative language cultures of Kazakh
artists are 60-70 years old, i.e. such works as S. Aitbayev, S. Romanov, sh.Sariev,
T. Togysbayev. These artists formed the basis of the art of Oriental miniature,
compositional structure and colorful synthesis of Kazakh ornament and
patchwork-”national school”.
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And in the 70s and 80s, B. Bapishev, B. Tabiyev, and B. Tulkiev expressed
their opinions in the works of such artists as philosophical themes, the search
for semantic qualities of human life, along with history and human values.
The 80-90s can be called a period of creative freedom in Kazakh painting.
This freedom, which comes with independence, took over the people of art-it
encouraged the historical roots of national culture, the revival of forgotten
archetypal images. Of course, the artists not only justified the pages of history,
but are also looking for snow white, but also faced numerous difficult problems.
In particular, he noted that Kazakhstan is currently working on the
implementation of the state health development program “Salamatty
Kazakhstan “for 2011-2015, approved by the decree of the President of the
Republic of Kazakhstan dated November 29, 2010 No. 1113” On the state
health development program “Salamatty Kazakhstan” for 2011-2015, approved
by the decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated November
29, 2010 No. 1113. For example, it is known that the image of the legendary
Korkyt based on descriptions and comparisons of oral literature is not easy to
find.
As you know, any artist, to solve this problem, goes through and through.
This is the solution to the urgent need to form a new artistic figurative language
of art in the territory of difficult problems.
Now the process of revival of the Kazakh art culture has already begun. The
altar of the nomads ' worldview was based on the transformation of archetypal
images and innovative color and plastic research. In the artistic culture of
modern Kazakhstan, many innovative Route systems and new ideas are
developed on the basis of creative freedom.
In particular: E. Tolepbay, A. Sydyhan, N. Bube, B. Myrzakhmetov, Zh.
Kakenovich, A. Esdauletov, V. Lyu-Ko, N. Kilybaev, etc.
Taking into account the fact that in General, the creative program of
modern Kazakh art culture is aimed at searching for spiritual values, the future
will become even more bright.
One of the types of fine art is painting. Painting-is performed by painting an
image on the surface of a plane. Painting is an artistic art that has a social significance in the visual art of truth, which directly affects the thought and mental
consciousness of the viewer. Painting is the main subject in the training of artists-teachers at the art and graphic faculty and art institutes. Painting is divided
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into monumental, decorative, theatrical and decorative, miniature and easel.
Now we will focus on these types separately.
Monumental painting is a large-scale work that occupies a special place in
painting, intended for the design, decoration of ceilings and walls of architectural buildings. Decorative painting is a variety of patterns and decors used in expanding space or narrowing walls with an illustrative image, decorating buildings as a painted decorative panel. Decorative painting is used to decorate various small decorative items, such as digital, sheet, boxes, etc.
Theatrical and decorative painting-helps to reveal the content of the performance based on the artist's sketches through the scenery, costumes, make-up,
props. The set tries to show the audience what is happening on the stage, the
time and place of the performance. The artist of the theater, creating sketches of
clothing, seeks to reveal the character of each character, the place in everyday
life, samples of clothing from that era, etc.
Miniature painting-in the middle age is highly developed in book publishers.
Books written by hand began with miniature illustrations with gentle writing,
and were designed until the end of the book. The miniature painting, both in
Eastern and Central Asian art, was characterized by a colorful, lively and rich
decoration of small works.
Machine painting-a picture made on a machine-easel, as a material basis
used wooden, cardboard, paper, mainly wooden panels. The picture is perceived
as a work of art, built in a wooden frame.
This educational institution offers classes in these types of painting. The
creativity of the above-mentioned artists also wrote several thematic works on
the named painting. Now let's talk about the first techniques in painting lessons.
About writing a short-term study and writing a long-term study.
At the beginning of painting lessons, it is almost impossible to immediately
solve all the problems in the first works. Therefore, the process of accumulating
knowledge and skills should be gradually passed and fixed in the audience and
extracurricular conditions, by repeating (exercises) applying the sketch from
nature during independent work. Performing program tasks from painting is
only the minimum required amount of mastering professional skills. Artistteacher, daily experience of knowledge, skills, and skills in the field of fine arts,
including painting, in order to learn the beauty, harmony, and laws of the surrounding world and show them in professional activities. Short-term studies
occupy a special place in the teaching of painting. In the shortest possible time
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(1-2 hours), the solved study helps to trace the main background and color accents from nature and deliver them on paper. This ability is very important
when working with a long-term task. In a large etude, it is more difficult to give
the relationship of the pictorial relations that distinguish this production. Shortterm application of a sketch or watercolour made with oil paint requires shortterm application, generalization of the form, indication of the most important
thing in the depicted nature. Working with a study and sketch develops students ' observation, visual acuity, and the ability to perceive color relations with
optimal perception. Both in the long-term work and in the short-term study,
students should pay attention to the spatial perception of the environment. An
etude made by means of painting must preserve the conviction of the basic color
relations of nature.
Working with watercolors takes a large place in the process of performing
short-term sketches. When transmitting the color relations of nature, students
master various ways that enrich the possibilities of this material. In short-term
studies, most often used recording the body through clearly applied ointments,
where the work is carried out in a single layer, using the full force of the required color relations. Watercolors are characterized by purity and transparency,
the ability to give delicate nuances of color, free movement when working with
a brush, and the humidity of the lubricant.
In contrast to watercolors, gouache has the ability to paint a coating that is
characteristic of painting on an opaque and adhesive basis. In decorative painting, they are evaluated for the fact that it makes it possible to evenly cover large
masses and that the surface covered with paint is not shiny, velvety, it is impossible to achieve this in watercolors. The difficulty of working with gouache is
that when drying, the paint glows strongly, since it contains white, so it takes
some experience to find the right tone. When performing quick sketches, it is
advisable to dry in combination with thin-walled and pasty coatings, writing
with ointment and reproduce the color spots in accordance with the original
idea of the author.
When mastering the technical skills of working with a certain material, both
watercolors and acrylics, students should understand that educational tasks do
not come to the study of the technique of the material only for the technique
itself. During the lesson, first of all, it is necessary to develop the ability to artistic perception, that is, turning the color of paint into a means of pictorial characteristics of nature, professionally see and deliver the richness of colors of sur-
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rounding objects through the means of painting. When studying this section of
painting, special attention is recommended to study the regularities of the relationship of colors and shades in the image of a group of objects of a certain light,
the transfer of the form and material of objects, the ability to collect colors
against the background of a single color scheme (warm or cold), determining
the plastic features of the setting, depending on the composition solution in this
paper format. At the same time, the student must be able to consistently conduct work, as well as in practice possess the technical capabilities of the material in long-term tasks and short-term studies.
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Klasik Cilt Çeşitlerinden Ciharguşe Cilt Yapımı
*

Gönül SEMİZ
Cilt ve Ciltçilik Hakkında Genel Bilgi

Geleneksel sanatlar arasında yer alan cilt sanatı, kitap sanatlarının içerisinde
önemli bir yere sahiptir. Günümüze kadar ulaşan el yazması eserler, ciltleme
malzemesine ve tezyinatına göre farklılıklar göstermektedir. Bu durum ciltlerin
hangi döneme ait olduğu ile ilgili bilgi vermektedir.
Cilt kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olup, deri demektir. Mücellid kelimesi de bundan türemedir. Cilt ve ciltçilik yazılı eserlerin saklanmasında ve
korunmasında büyük yeri olan kitap sanatlarındandır. Cilt ve Ciltçiliğin tarihi
çok eski devirlere kadar uzanır. Kağıdın icadından önce balmumu levhalar ve
papirüs üzerine yazılan yazıların saklanması için tahta kapaklar kullanıldığı ve
bu tahta kapakların iki yanlarından iplerle bağlanmak suretiyle bir çeşit cilt yapıldığı bilinmektedir. Daha sonraları parşömenin kullanılmaya başlaması üzerine, parşömenler katlanarak formalar haline getirilmiş ve sonra bunlar dikilerek
ciltlenmiştir. Cilt ve ciltçiliğin gelişmesi ise ancak kağıdın icadından sonra
mümkün olabilmiştir (Binark, 1975:1).
Kitap sanatları adı altında toplanan hat, tezhip, minyatür, cilt, ebru gibi sanatlar Osmanlı döneminde önemli bir yere sahiptir. Cilt kapakları, yazılı eserlerin koruyucusu olmasının yanında, iç ve dış kapaklarda yapılan zengin süslemeleri ile günümüze kadar ulaşan ciltlerin dönemsel özellikleri hakkında bilgi veren somut birer kaynak niteliğindedir. Günümüze kadar ulaşan deri ile yapılmış
ciltlerde çeşitli teknikler kullanılmıştır. Bu ciltlerin Osmanlı döneminde yapılmış olanları klasik cilt diye adlandırılmaktadır. Klasik cildin en önemli özellikleri sahtiyan keçi derisi kullanılarak yapılması, mıklebinin olması, kapakların sayfalarla (metinle) aynı boyutta kesilerek hazırlanması ve sırtının bombesiz olmasıdır.
Klasik Cildin Bölümleri

Klasik bir cilt, alt ve üst kapak, sırt (veya dip), alt kapağa eklenen Sertab ve
ona bağlı olup katlanarak üst kapakla kitap arasına giren mıklep bölümlerinden
meydana gelir (Özen, 2017:13).

*

Öğretmen, Ankara Altındağ Sosyal Hizmet Merkezi, tetimera@hotmail.com
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Klasik cildin bölümleri (Bilmiş, 2013: 42)

Ciharguşe Kumaş Cilt

Kumaş ciltlerin XI. Yüzyılda yapılmış örneklerine rastlanır, ancak XVI. Yüzyılda en güzel örnekleriyle yapılmışlardır (Binark, 1975: 9).
II. Beyazıd döneminde klasik deri ciltler yanında, çaharkuşe kumaş ciltlerde
görülür. Cilt kapaklarının etrafı deri ile çevrilip, ortası, iki renkli küçük kareli
veya çubuklu (iki renk yollu) iki renk kumaşla kaplanmıştır (Özen, 2017: 36).

Çaharkuşe kadife cilt. Ayasofya 3740: Belhi, Mesalihü’ l- Ebdan ve’ l- Enfüs, 283x152 mm.
(Özen, 2017, s. 139)
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Çaharkuşe kadife cilt. Ayasofya 4157: Nizamüddin Muhammed el-Abbasi
İbnü’ l-Hebbariye, Felekü’ l-Meali, 912/1506, 295x160 mm. (Özen, 2017: 140)

Çaharkuşe kumaş cilt. II. Beyazıd devrinde yapılmış veya onarılmış. Turhan Sultan 211:
İbni Sina, Kitabü’ n-Necat, 260x140 mm. (Özen, 2017: 143)

Ayrıca düz ya da desenli ipek kumaşlar, deri ciltlerin iç kapak yüzlerini kaplamak içinde kullanılmıştır (Özen, 2017: 36).
Ciltler kullanılan malzemeye, taşıdığı sanat değerine ve süslemelerine göre
adlandırılır. Cildin kenarları deri ile kaplanmış ve ortası kağıt ile örtülmüşse, bu
cilde çarköşe cilt denir. Orta boşluğu ebru, rugan, zerduva kumaşla kaplanmış
olanlar, ebru, rugan (lake), zerduva ve kumaş cilt adını alır (Binark, 1975: 9).
Ciharguşe Kumaş Cilt Yapımı

Klasik cilt çeşitlerinden ciharguşe kumaş cildin özelliği alt-üst kapaklarda ve
miklepte kumaş kullanılmasıdır. İstenilen ölçülerde hazırlanan kapakların ve
miklebin merkezine kutnu kumaş yerleştirilmesi, tıraşlanmış sahtiyan keçi derisinin hazırlanan ölçülerde kesilerek boşta kalan kısımlara yapıştırılması, cetvel-
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lerinin çekilmesi ve son olarak gomalak (cila) sürülmesi sureti ile ciharguşe cilt
tamamlanmaktadır.
Forma Hazırlama ve Dikerek Birleştirme

Cilt yapım aşamaları kağıtların hazırlanması ile başlamaktadır.

Kağıt kesimi

Kağıtlar, su yönleri belirlenerek mukavva makasında istenilen ölçülerde kesilir.
Su yönü: Kağıt yapılırken mukavemetinin az ve fazla olduğu iki durum söz
konusudur. Kağıt ikiye katlandığında mukavemetinin az olduğu yöne kağıdın
suyu denilmektedir. Su yönü belirlenen kağıtla yapılan kitabın en önemli özelliği, kitap kullanılırken sayfaların kolaylıkla çevrilebilir olmasıdır. Bu durum da
kitabın uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır (Mehmet Karslı, 2019).

Üç varaktan forma hazırlama

İkiye katlanarak oluşturulan sayfaların (varakların) istenilen sayıda iç içe geçirilerek bir araya getirilmesine forma denir. Bu şekilde hazırlanan formalar
dikişe hazırlanırken sırtları kırılır yanı düzleştirilir, bu işleme forma kırma işlemi denir ve ıstaka yardımı ile yapılır.
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Forma dikiş yerlerini belirleme

Dikişe hazırlanmış olan formalar

Formaları dikerek birleştirme

Dikişi tamamlanmış defter
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Sırt bezi yapıştırma

Şiraze Örme

Saplama hazırlama

Saplamaları yerleştirilmiş defter

Yastık yapıştırma
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Kolon dikişi başlama

Kolon dikişi bitirme

Balıksırtı şiraze örmeye geçiş
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Balıksırtı şiraze örülmüş ilk sıra

Balıksırtı şiraze bitmiş hali

Alt - Üst kapak, Sertab ve Miklep Hazırlama

Kapakları hazırlama

0.7 mm kalınlığındaki ince mukavvalar defter ölçüsünden paylı olmak şartı
ile su yönleri belirlenerek iki kat olmak üzere birbirine yapıştırılır. Dört kattan
oluşacak olan her bir kapak ve miklep için ilk etapta toplamda iki kattan oluşan
on iki adet kapak hazırlanır.
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Kapaklar için ölçü alma

İki kat hazırlanan mukavvalar muhat payı bırakılarak kapağın üzerine yerleştirilir. Muhat payı kapakların sırt ile birleştiği yere denir. Görevi kapakların rahatça açılıp kapanmasını sağlamaktır.

Kapakların kenar ölçülerini belirleme

Muhat payı verildikten sonra defter hiç kıpırdatılmadan ağızı bize bakacak
şekilde ters çevrilir, defterin kapak ölçüsü baş, etek ve ağız kısımlarına bizin dik
tutulması ile mukavvaya iz yapılarak ölçüsü belirlenir.
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Alt kapak ölçüsü alınmış kağıt

Alt kapağın ölçüsü biz ile belirlenen yerleri kalemle daire içerisine alınır, kapağın baş, etek ve sırt kısımları yazılarak mutlaka belirtilmelidir.

Kapak ölçülerinin mukavvaya aktarılması

Kapak ölçüsü muhat payı verilerek mukavvaya aktarılır.

Kapak ölçülerinin mukavvaya aktarılması
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Alt ve üst kapağa ait ölçüler eksiksiz olarak paylı olarak kesilen mukavvaya
aktarılır.

Ölçüsü mukavvaya aktarılan kapakların çerçevesini belirleme

Defterin ölçüleri paylı olarak kesilen mukavvaya biz yardımı ile aktarılır ve
cetvelle dış hatları çizilir.

Kumaş yapıştırılacak kısmın kapaktan çıkarılması

Ciharguşe kutnu ciltte, kapağın orta kısmı kutnu kumaş ile kaplanacağı için
orta kısım, deri yapıştırılacak kenar ölçüleri belirlendikten sonra maket bıçağı
yardımı ile kesilerek çıkartılır.
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Miklebin hazırlanması

Miklep ölçülerini hazırlamaya öncelikle alt kapağın ortası belirlenerek başlanır. Kapağın tam ortası ile baş ve etek kısımlarında (3/2 si olarak belirlenen
nokta) belirlenen noktalar birleştirilir. Deri ve kumaş yapıştırılacak kısımların
ölçüleri de belirlenir.

Kumaş yapıştırılacak kısmın miklepten çıkarılması
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Miklebin çıkarılması

Alt-üst kapak ve mıklep (her biri) dört kat mukavvadan oluşmaktadır. İki
kat mukavva üzerinde ölçüler belirlenerek çizilmiş olup, kumaş yapıştırılacak
kısımlar çıkarılmış olarak, hazırlanan diğer iki kat mukavva üzerine yapıştırma
işlemi gerçekleştirilerek mıklep ve kapaklar hazırlanmıştır.

Sertab ve dudak payları için ölçü alma

Dikişi tamamlanmış defterin kapakları ve mıklebi, sertab ve dudak paylarının ölçüsü alınmak üzere yerlerine yerleştirilir. Miklepten geriye kalan mukavva
ölçü almak için kullanılarak, defterin ağız yüksekliğine göre ölçü alma işlemi
tamamlanır.
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Ölçüsü alınmış sertab ve dudak payları

Ölçüsü alınmış alt kapak, sertap, dudak payları ve mıklep

Sırt ölçüsü alma

Şerit halinde kesilmiş bir kağıt ile sırt ölçüsü kolaylıkla alınabilir, ölçü alınırken mukavva yükseltisi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 241

Kapaklar, sırt, sertabve miklep için gerekli kesilmiş deri parçaları

Klasik cilt çeşitlerinden yapılmakta plan kutnu cildin deri kısımları için kapak ve mıklep ölçülerine uygun toplamda 12 adet deri hazırlanmalıdır. Miklebin
alt kapakla birleştiği iç kısmına da yani sertabın üstüne yapıştırılmak üzere daha
sonra 1 adet gerekli ölçülerde deri kesilecektir.

Kapak kenarlarına deri yapıştırma

Önceden hazırlanan deri parçalarına tutkal sürülerek yerlerine yapıştırılmaya başlanır fakat yapıştırılmadan önce deriler sünger yardımı ile hafifçe ıslatılmalıdır.
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Kapak kenarlarına yapıştırılan derileri düzeltme

Mukavvaya yapıştırılan deri ıstaka yardımı ile düzleştirilir ve kumaş yapıştırılacak bölümün çıkartılmasıyla oluşan mukavva yükseltisine de deri muntazam
bir şekilde yapışması sağlanır.

Derinin pahını alma

Maket bıçağının deriye paralel ve hafif yatık tutulması ile derinin inceltilmesi işlemine pahını almak denir. Bu işlem derilerin birleşme yerinde yükselti olmaması için gereklidir.

Pahı alınan deriyi yapıştırma

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 243

Pahı alınan deri diğer deriye uç uca gelecek şekilde herhangi bir yükselti olmayacak şekilde yapıştırılır.

Alt kapak, sertab ve miklebi birleştirme

Sertaba ait deriye mukavvadan hazırlanan sertab ve dudak payları ölçülerin
kaymaması için dikkatli bir şekilde yapıştırılır.

Dudak paylarına geçici olarak yapıştırılan parçayı çıkarma

Geçici olarak yapıştırılan dudak payları ıstaka yardımı ile kaldırılır.
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Kenar çevirme

Sertaba yapıştırılan derinin kenar çevirme işlemi bir kağıt ve ıstaka yardımı
ile gerçekleştirilir.

Çevrilen kenarı düzeltme

Kenar çevirme işlemi gerçekleştirilen derinin gerginliğini almak için maket
bıçağı ile deriye verev şekilde kesiler atılır ve ıstaka yardımı ile mukavva yükseltisine yapıştırılır.

Dudak paylarını tekrar yerleştirme
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Sertabı miklebe ve alt kapağa bağlayan deri, köşeleri çevrildikten sonra yapıştırılan yerlerde herhangi bir kayma olmaması için dudak payları tekrar yerine
yerleştirilerek, üstüne ağırlık koyularak kurumaya bırakılır.

Miklebe ait derilerin yapıştırılması

Miklebe ait deriler birleştirme noktasında üst üste gelmesinden dolayı yükselti oluşturmaktadır. Bu yükseltiyi yok etmek için maket bıçağı ile deri birleşme noktasından düz bir şekilde kesilir.

Üst üste gelen fazla derileri kesme

Düz bir şekilde kesilen derinin altındaki ve üstündeki fazlalıklar çıkartılarak,
birleşme yerindeki yükseltinin ortadan kaldırılması sağlanır.
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Kapak, sertab ve mıklebi birleştiren iç kısma ait deriyi yapıştırma

Sertabı mıklebe ve alt kapağa bağlayan bölümün iç kısmına yapıştırılmak
üzere uygun ölçülerde deri kesilir.

Kapak, sertab ve miklebi birleştiren iç kısma ait deriyi yapıştırma

Uygun ölçüde kesilen deri sünger yardımı ile ıslatılır, fırça yardımı ile tutkal
sürülür, ıstaka yardım ile buruşturulmadan yapıştırılır.

Kapak, sertab ve miklebi birleştiren iç kısma ait deriyi yapıştırma
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Yapıştırılan derilerin kaymaması için dudak payları tekrar yerine yerleştirilir,
bu işlemi yaparken ince uçlu çekiç kullanılır.

Derileri yapıştırılan kapakları aynalama işlemine hazırlama

Derileri yapıştırma işlemi tamamlanan kapakların, aynalama işlemi için deri
kısımları sünger yardımı ile hafifçe ıslatılır ve pürüzler giderilir.

Defterin parçalarına aynalama işlemi uygulama

Çelik ve temiz bir levha üzerine kapak ters çevrilerek pres uygulanır.
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Aynalama işlemini bitiriş

Preslenen kapak, çelik levhadan biraz zor kalkmaktadır bu yüzden kapaklara
zarar vermemek için dikkatli bir şekilde kaldırılmalıdır.

Aynalama işleminden sonra pürüzleri temizleme

Presleme işlemi sonrasında derilerin birleşme yerlerinden tutkal taşmaları
olabilir, olması halinde nemli sünger ile tutkal temizlenebilir. Bu işlemlerden
sonra kapaklara ağırlık koyularak düz bir şekilde kuruması sağlanır.
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Kapak Kenar-Köşe Çevirme

Kapak kenarlarını çevirme işlemi

Kapakların aynalama işleminden sonra kenar çevirme aşamasına geçilir.

Kapak kenarlarını çevirme

Kapak köşelerini çevirme

Kapakların köşe kısımlarındaki deriye hafif yatay olacak şekilde kesi yapılır.
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Kapak köşe çevirme ayrıntı

Mukavvanın yüksekliğine denk gelen deri maket bıçağı ile kesilir.

Kapak kenar çevirme

Mukavvanın yüksekliğinde kalacak şekilde kesilen deri yapıştırıcı ile sabitlenir.

Kapak köşelerindeki fazla deriyi kesme

Köşelerin çevirme işlemi tamamlandıktan sonra köşelerde yüksekliğe neden
olan deriler kesilir.
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Kapak kenar çevirme fazla deriyi çıkarma

Yüksekliğe neden olan altta kalan deriler de unutulmamalıdır.
Alt-Üst Kapağa ve Mıklebe Kumaş Yapıştırma

Kumaşa tela yapıştırma

Deftere kaplanacak kutnu kumaşa tela yapıştırma işlemi ütü yardımı ile
dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Kumaşa tela yapıştırmadaki amaç, mukavvaya
kumaş yapıştırılırken, tutkalın kumaşın üzerine geçmesini engellemektir.
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Tela yapıştırılmış kumaşı, kapakların orta kısımlarının ölçüsünde kesme

Defterin orta kısmına yerleştirilecek olan mukavvaya yapıştırılacak olan
kutnu kumaş, deseninin yönüne göre (dikey olarak) kesilir.

Kapaklara yapıştırılacak olan kumaşın kenar çevirmesi

Köşelerde yükselti olmaması için kumaşta köşe kesimi yapılır. Mukavvaya
tutkal sürülüp, kumaş (kumaş deseninin kaymamasına özen gösterilerek) yapıştırma işlemi gerçekleştirilir.
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Kumaş yapıştırılmış kapak/ön yüz

Kumaş yapıştırılmış miklep

Kapakları Yapıştırma

Kapak yapıştırma

Kapaklar yapıştırılmaya alt kapaktan başlanır. Tutkal sürülen alt kapak, ağız
kısmı kapakla aynı hizada olacak şekilde yapıştırılır. Öncelikle üst kapağa yapıştırıcı sürülür ve ağız kısmı ve kapak aynı hizada olacak şekilde dikkatli bir şekilde yapıştırılır.

254 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

Sırt Yapıştırma

Defterin sırtını yapıştırma

Sırt yapıştırma işlemine, defterin sırt kısmının dışarıda kalacak şekilde cendereye yerleştirilmesi ile başlanır.

Alt kapağa ait derinin kenarının düzeltilmesi

Alt kapağa ait sırt derisi öncelikli olarak yapıştırılacaktır. Sünger yardımı ile
deri ıslatılır ve ölçüsü alınarak fazla olan kısım maket bıçağı yardımı ile kesilir.
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Islatılan deriye yapıştırıcı sürme

Sünger yardımı ile ıslatılan ve sırt ölçüsü alınan deriye fırça yardımıyla Mücellid tutkalı sürülür.

Üst kapağa ait deriye yapıştırıcı sürme

Alt kapağa ait deri üst kapağın dip kısmına ıstaka yardımı ile yapıştırılır. Üst
kapağa ait derinin yapıştırma işlemine geçilir.
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Defterin sırt kısmının yapıştırma işleminin bitirilmesi

Üst kapağa ait deriye yapıştırıcı sürüldükten sonra cendere ters çevrilir. Deri,
sırta yapıştırılarak, alt kapağın sırt ile birleştiği noktaya ıstaka yardımı ile sabitlenir ve kurumaya bırakılır.

Sırta ait fazla derinin kesilmesi

Sırt yapıştırma işleminin tamamlanmasının ardından defter karın hizasında
tutularak fazla olan deri makas yardımıyla, şirazenin bitiş noktasından kesilir.
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Yapım aşamaları tamamlanmış, cetvel çekilmeye hazır ciharguşe kutnu cilt

Çetvel çekme

Cetvel aralıklarını belirleme

Kurşun kalemle belirlenmiş cetvel çizgileri
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Tirlin ile cetvel çekme

Cetvel çekilmiş kenar

Gomalak uygulama işlemi
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Cetveli çekilmiş ve gomalak uygulanmış ciharguşe kutnu kumaş cilt

Usta çırak ilişkisi ile günümüze kadar varlığını sürdürmüş olan klasik cilt
sanatı Cumhuriyet döneminde matbaacılığın artması ile önemini yitirmiştir.
Klasik cilt, çeşitlerinin fazla olması, yapım sürecinin zaman alması nedeni ile
teknolojiye yenik düşerek durağan bir döneme girmiştir fakat kitap sanatlarına
gönül vermiş ustalar ve onların öğrencileri sayesinde klasik cilt sanatının günümüze kadar aktarılmış olması sevindiricidir.
Kaynaklar
Bilmiş, H. G. (2013). Bursa İnebey Kütüphanesindeki Ortaçağ İslam Ciltlerinin (13-14.Yüzyıl)
Cilt Sanatı Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s:42
Binark, İ. (1975). Eski Kitapçılık Sanatlarımız. Ankara: Kazan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği, s.1:9
Özen, M. E. (2017). Türk Cilt Sanatı (Genişletilmiş İkinci Baskı). İstanbul: İşaret Yayınları, s.13:36
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Hataylı Kilim Ustası Mustafa Akar
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Begül ÖZKOCA - Nazik Ağyar LEBLEBİCİ
Giriş

Anadolu’da coğrafi konum bakımından önemli bir yere sahip olan Hatay
ilimiz geçmişten getirdiği değerleri ile oldukça kıymetlidir. Zengin kültürü sayesinde dünyaca bilinen bir merkez haline gelmiş olan bu şehir merkezinde tarihi
camileri, türbeleri, zengin mozaik müzesi ile el sanatlarındaki çeşitliliği bir bütün olarak içinde barındırır. Şehir merkezinde, ilçelerinde ve köylerinde el sanatlarına yönelik halen devam eden üretimler ve geliştirilmeye müsait iş kolları
mevcuttur. Günlük kullanıma yönelik araç gereçlerin yapıldığı bitkisel örücülük,
tekstil ürünleri ile kendine pazar bulan ipek böcekçiliği, derinin can bulduğu el
yapımı ayakkabı sektörü bu ilde kendini kanıtlamış el sanatları kolları arasında
sayılabilir. Şehrin sıcak olan hava koşulları nedeni ile halı ve kilim dokuma çok
fazla yaygın olarak gelişmese de bu alanda da üretim yapan ustalar mevcuttur.
Bitkisel örücülük alanında üretilen, yere serme amacı ile hasırların kullanılması
hali ve kilim üretiminin ikinci sırada olmasının sebebi sayılabilir.
“Kilim” kelimesi Türkçe bir kelime olarak 13. yüzyıldan beri kullanılmaktadır (Onuk ve Akpınarlı, 2011, s. 85). “Kilim dokusu atkı yoğunluklu bir bezayağı dokuya sahiptir. İdeal bir kilim dokuma yoğunluğu cm’de ortalama ende 5-6
çözgü, boyda 20 atkıdır. Çözgü sıklığı atkı sıklığının yaklaşık ¼ kadardır” (Soysaldı, 2009, s. 30). Farsçada kilim anlamına gelen “gelim-kelim” kelimelerinin
Türkçeden geçtiği kabul edilmektedir (Deniz, 2000, s. 11). Yaz ve kış aylarının
ılıman geçmesi, bu şehirde iç ve dış mekânda kullanılan yer örtücülerinin kaba
ve daha sıcak tutma özelliklerinin ikinci plana atılmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra çeyiz kültürü ile diğer şehirlerden alınan halı ve kilim örneklerini
görmek mümkündür. Hatay ilini de nadir de olsa çeyiz için alınan el dokuması
örneklerinin başında Isparta halıları ve Antalya kilimleri gelir. Diğer illerdeki
üreticilerin burada üretimin az olduğunu biliyor olması, satış için pazar oluşturmuştur.
Hatay ilinde Akif Güngör, Mehmet Sefer gibi isimler de kilim ve aba dokuma ustası olarak bilinmektedir. Kilim dokumanın yanında Akar usta aba doku-
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ma ile ilgilide kendisini yetiştirmiştir. Aba; Yünden yapılmış kaba kumaş, bu
kumaştan yapılmış uzun hırka olarak tanımlanır (Onur, 2007:947).
Bu dokuma ustalarından ve babasından eğitim alan Mustafa Akar uzun yıllar bu alanda el sanatlarına hizmet vermiştir. Hem günümüz özgünlüğünü hem
de yeni teknikleri denemiş dokuma alanına farklı bakış açıları kazandırmıştır.
MUSTAFA AKAR’IN ÖZGEÇMİŞİ ve SANAT HAYATI

Küçük yaşta babasından öğrendiği kilim dokumacılığını, 1988 yılından bu
yana kapalıçarşıda atadan devraldığı dükkânda devam ettirmektedir. Babasının
kullandığı dokuma ile ilgili olan bütün malzemeleri büyük bir özveri ile korumaya çalışmış ve geleneksel üretim yöntemlerinden hiçbir zaman vaz geçmemiştir.

Resim 1, 2- Mustafa Akar’ın dokuma atölyesi (Özkoca, 2020),
(https://www.korkusuzmedya.com/genel/dunyanin-en-uzun-kilimi-hatayda-dokunuyor-h77579.html,
2020)

Babasının yanında kendisini yetiştiren Mustafa Akar sadece bu kadarıyla da
yetinmeyip Hatay’ın eski kilim ve aba ustaları olan Akif Görür (aba ustası) ve
Mehmet Sefer’den (kilim ustası) de çeşitli teknik ve dokuma çeşitleri üzerine
eğitimler almıştır. Kilim dokumanın yanı sıra bu ustalardan aba dokumayı da
öğrenmiştir.
2010-2013 yılları arasında Halk Eğitim Merkezinde ve 2012 yılında Kültür
Müdürlüğü'nde usta öğretici olarak görev yapmıştır. Verdiği eğitimlerin yanı sıra
çeşitli kurumlarda kilim dokuma ile ilgili projelerde yer almış, yurt dışında Almanya, Amerika’da, yurt içinde İstanbul, İzmir ve Ankara’da çeşitli fuarlara katılmıştır. Dokuma tekniği olarak kilim, cicim, zili ve sumak tekniklerini kullanmaktadır.
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Resim 3- Ustanın dokuduğu aba örneği (http://www.haberalp.com/guncel/hatayli-kilim-ustasi-dunyaninen-ince-ve-en-uzun-kilimi-icin-ilk-ilmegi-atti-h7071.html, 2020)

Resim 4,5,6- Ustanın dokuduğu kilim, cicim zili ve sumak örnekleri (Özkoca, 2020)

Ayrıca ‘iç dokuma’ olarak adlandırdığı farklı bir teknikte kullanmaktadır.
Dokuduğu kilimlerde yöreye özgü Reyhanlı, Çengel, Parmak ve Muska gibi motifleri tercih etmektedir.
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Resim 7, 8, 9- İç dokuma örneği ve ayrıntısı (Özkoca, 2020)

Hatay ili sıcak olduğu için çözgüde pamuk, atkıda yün kullanmaktadır. Dokuyacağı kilimlerin atkı ve çözgü ipliklerini kendisi hazırlamaktadır. Tezgâh
olarak kamçılı tezgâh kullanmaktadır.

Resim 10- Ustanın kullandığı kamçılı dokuma tezgâhı (Özkoca, 2020)
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Dokumayı ilk olarak daha önceleri babasından kalan ayakları yere sabitlenmiş kamçılı tezgâh da yapmıştır. 2009 yılında atölyede çıkan yangından sonra
hiçbir malzemesi kalmamıştır. Atölyesinin tadilatından sonra kendisi bugünkü
kullandığı tezgâhını yapmıştır. Ayakları yere sabitlenmiş tezgâhın dokumasının
daha sıkı ve düzgün olduğunu ifade eden Akar usta günümüzde artık pek kullanılmadığını belirtmiştir.

Resim 11- Yangından sonra Ustanın kendisinin yaptığı kamçılı dokuma tezgâhı (Özkoca, 2020)

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak amacıyla, baba mesleği kilim dokumacılığını uzun yılardır devam ettiren Akar usta Hatay’ın Anavatana
Katılışının 75. yılı şerefine 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için
80x7500 metre bir kilimi 75 günde, her gün ortalama 15 saat çalışarak tamamlamıştır.
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Resim 12, 13- Akar ustanın; Hatay’ın anavatana katılışının 75. yılı şerefine 2014 yılında Guinness
Rekorlar Kitabı'na girmek için dokuduğu 75 metre boyunda 80 cm eninde ki kilim
(https://www.haberler.com/abdullah-akar, 2020)

Resim 14- Basında Akar usta ve rekorlar kitabına girmek için dokuduğu kilim örneği
(https://www.haberler.com/abdullah-akar, 2020)

Sonuç

El sanatları içerisinde üretimi azalan, değerini ve hak ettiği ilgiyi göremeyen
kilim dokumacılığı el sanatlarının temel taşlarındandır. Günümüz şartları ve
imkânları doğrultusunda da yok olmaya doğru gittiği bir gerçektir. Bu koşullar
altında Mustafa Akar gibi ustaların değerinin ve öneminin bilmesi, çeşitli hammadde ve maddi imkânlarla ürettiği yenilikçi ürünler desteklenmelidir. Yıllarını
kilim dokumaya vermiş olan Mustafa Akar usta daha önce yapılmayanı yapmaya
çabalaması ile günümüzde geleneksel sanatlarla ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği açıkça bellidir. Klasik dokuma tekniklerinin yanı sıra kendi
imkânları ile yeni teknikler geliştirerek bu alana katkılar sağlamış olan Akar
usta, günlük ihtiyaçları karşılayacak çeşitli ürünler de üretmiştir. Sonuç olarak
dokuma alanına ilginin azlığı sebebi ile çırak yetişmemesinin ilerideki zamanda
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Hatay’da kilim dokumanın kalmayacağı da kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Bu
türde gelişimlere açık olan ustalara; çeşitli bireysel girişimleri ile yapmaya çalıştığı projelerine verilmeyen imkânlar doğrultusunda yetersiz kalması da ilerlemesinin önüne geçmektedir. Geleneksel sanatlarımıza canla başla emek veren her
ustaya saygı ve sevgiyle ilginin, desteğin ve imkânın çoğalması bize ait olan kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacaktır.
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Estetik ve Sanat İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
*

Tuba SUBAŞI ADIBELLİ
Giriş

Sanat felsefesinin sorduğu temel sorular: Güzel nedir? İyi nedir? Hoş nedir?
Ve herkesin zihninde ortak bir estetik yargı mevcut mudur? Aynı zamanda sanat eserlerindeki estetik duyumsamalar; süjenin yetiştiği ortam, ruhsal gelişmişliği, ekonomik ve siyasi alt yapılarından etkilenir mi? Bu olguları nasıl algılamalıyız?
Sanat fikirleri düşünüleni veya arzu edileni çeşitli boyutlarda gerçekleştirme
hareketidir. Peki bilimsel ve teknolojik buluşlar bir sanat eseri sayılabilirler mi?
Çoğu zaman güzellik ve beğenilme değerlerinden yoksundurlar fakat yararlılık
ilkesi ile ön plana çıkabilirler. Öyleyse sanat felsefesinin temel alanlarına yararlılık ilkesi de dahil olmalıdır.
Bildirimiz aracılığı ile normatif bilimin ışığında sanat, sanat eseri ve estetik
ilişkisi üzerine bir derleme ortaya koymaya çalışacağız.
Sanat ve Estetik İlişkisi

Estetik felsefenin içinde üç temel normatif bilim vardır: Doğruluk yani mantık, iyilik yani ahlak, güzellik yani estetik. Psikolojik estetik- süje, fenomenolojik
estetik- obje, sanat felsefesi ve estetik değerler mantığı yani estetik yargı bir
bütün olarak işlenir (Ergün, 2008: 1). Sanat sanatçıya bağlı bir ürün olarak sanatçının kişiliğinden ve orijinalinden büyük ölçüde etkilenir. Bütün sanat eserleri kişilerde estetik bir zevk ve heyecan uyandırır, beğenilir, takdir edilir.
Sanat terimi hakkındaki ifadelere bakmamız gerekirse;
Celal Esat Arseven’in tanımıyla sanat: “İnsanın zihninde tasavvur edilen ve
düşünülen bir şeyi görünür hale getirmek ve maddelere tasavvur edilen şekilde
suret vermeye denir.” (Arseven, 1975: 175).
Tolstoy’un tanımıyla sanat ise “Sanatın doğru bir biçimde tanımlanabilmesi
için öncelikle onun insan yaşamının gereklerinden biri olarak kabul edilmesi
gerekir. Bu şekilde değerlendirildiğinde sanat insanlar arasındaki iletişim yollarından biri haline gelir ve sanat bir başkası ile aynı duyguda birleşmek isteyen
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bir kişinin belirli dışsal işaretlerle o duyguyu ifade ettiği zaman başlar.” (Tolstoy,
2018: 39).
Seyit Ahmet Arvasi’nin tarifiyle sanat, dinin bağrından fışkırmıştır ve merhale merhale mutlak güzele ulaşma çabasından oluşmaktadır (Arvasi, 2001: 39).
Dücane Cündioğlu’nun tabiriyle sanatın varlık nedeni tahayyüldür (Cündioğlu, 2016: 3). Çünkü insan hayal edebildiği için sanat vardır. Descartes, “düşlerini aktarırken muhayyile, bilgeliğin tohumlarına çiçek açtırır” der. Aynı yazar
sanat ve felsefe adlı eserinde “sanat öncelikle toplumun değil bireyin eseridir.”
der. Gustave Gourbetin “ben hiç melek görmedim gösterin çizeyim.” demesi
gerçekçiliğe vurgu yapmaktadır. (Resim 1)
Gombrich sanatın öyküsü kitabında açıkça sanat diye bir şey yoktur yalnızca
sanatçılar vardır demektedir (Gombrich, 2019: 21). Ayrıca aslını görmediğim bir
resim hakkında konuşmaktan çekinirim cümlesi ile de bizlere bir mesaj vermek
istemektedir.
Ernst Fischer, sanatın gerekliliğini sorguladığı eserinde ise, “Bireyin bütünle
kaynaşması için vazgeçilmez bir araçtır sanat” der ve devam eder “Sanat insanın
dünyayı tanıyıp değiştirebilmesi için gereklidir.” (Fısher, 2017: 23).
Tolstoy “Sanat Nedir?” adlı eserinde şöyle seslenir: “İnsanlık için onca
önemli hatta zorunlu görülen, uğruna onca özverilerde bulunulan; onca emeğe,
onca insan yaşamına onca servete mal olan şey nedir? Sanat eserini algılamada
en büyük sorun estetik sorunlarla ilgilenilmemesidir” der (Tolstoy, 2018: 13).
Öyleyse estetik ve estetiğin ilgi alanına giren sanatı sorgulamalı ve üzerinde
düşünmeliyiz.
Subjektif duygularımızdan doğan beş sanat türü vardır: Tat duyusu sanatı,
koku duyusu sanatı, dokunma duyusu sanatı, işitme duyusu sanatı, görme duyusu sanatı. Beş duyumuzla algıladığımız şeylerin estetik olarak işlenmesi ise
sanat eseridir (Tolstoy, 2018: 127).
Sanat sanatçıya bağlı bir ürün olarak sanatçının kişiliğinden ve orijinalinden
büyük ölçüde etkilenir ve bütün sanat eserleri kişilerde estetik bir zevk ve heyecan uyandırır, beğenilir, takdir edilir.
Baumgarten, Lessing, Kant, Schelling, Schiller, Fichte, Winckelmann, Hegel,
Schopenhauer, Hartman gibi bilginlerin de güzel ile ilgili çözümlemeler yaptığını biliyoruz (Tolstoy, 2018: 31).
Sanat için iyi, hoş, faydalı kavramları nedir? İnsan güzel olabilir veya somut
bir obje güzel olabilir, bir manzara, bir hareket güzel olabilir ama davranış, düşünce, karakter, müzik eğer beğenmişsek iyidir, hoştur beğenmemişsek iyi de
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değildir hoş da değildir. Algılama biçimimiz gördüğümüz sanat eserinin kıymetlendirir.
Baumgarten’e göre mantıksal kavramanın hedefi gerçek estetik, kavramanın
hedefi ise güzeldir. Güzel duygularla kavranan mükemmelliktir, mutlaktır yine
Baumgarten’a göre sanatın en büyük görevi doğayı taklit etmektir (Tolstoy,
2018: 21).
Kant’ın estetiği şu temeller üzerinde yükselir: İnsan doğayı kendi dışında ve
kendini doğa içinde kavrar kendi dışındaki doğada gerçeği arar, kendi içinde
iyiyi arar. Bunlardan biri saf aklın işidir öbürü ise pratik aklın. Bir de yargıda
bulunma ve karar verme yeteneği vardır ki yargıda bulunmaksızın karar oluşturan ve arzusuz hazzı üreten de yetenektir. Estetik duygusunun temelini bu yetenek oluşturur. Bu tezle ilgili Schiller de böyle düşünmektedir (Tolstoy,2018:25).
Platon’e göre sanatın esasının taklit olduğunu yani bir mimesis olduğunu
iddia eder ise her şeyin aslının idealar dünyasında bulunduğu bu dünyadakilerin
hepsinin onu iyi ve kötü taklitleri olduğu şeklinde bir görüşe sahiptir (Platon,2006:25).
Koch’a göre sanat özel bir gerçekliği yansıtma biçimidir ancak bu biçimi toplumsal değerler belirler. Örneğin bazı sanat dallarında mesela resimde, heykelde,
tiyatroda taklit fazla değildir ama mimari ve edebi sanatlar gibi alanlarda hayal
gücünün taklidi aştığını söylemek daha gerçekçi olur. Hegel’e göre tabiatın güzelliğini reddeden sanat güzelliğini tabiat güzelliğinden üstün tutan anlayış varken Shellining sanatı tabiatın taklidi sayanlara karşıdır. Sanatçı yaratıcı tanrının
ruhunu bilinçsizce izler onun yaptıklarını taklit etmez. Hegel’e göre sanat maddeye sokulan ve maddeyi kendine benzeten sanatçının ruhudur. Yaratıcı bu
hikayede mimaride maddeye çok bağımlı iken resimde maddeye tamamen hakim edebiyatta ve müzikte ise maddeden adeta kurtulmuş bir haldedir (Tolstoy,2018:26-31-35.
Bir sanat eserinin estetik değer kazanabilmesi için hiçbir çıkar düşünmeden
o bir şeyden haz duyan ve onu takdir eden estetik süjelerin bulunması gerekir.
Estetik sanat felsefesi olduğu kadar güzellik felsefesi diyenler de çoktur. Lipps’e
göre güzellik onu güzel gören olmasa da güzeldir. Croce’a göre güzellik estetik
dışı bir şeydir psikolojik durumu, yaşı, mesleği, ümitleri, hayalleri, bakışı etki
etmekte onun güzel veya çirkin görmesini etkilemektedir (Ergün,2008:4-6-8).
Sanat felsefecisi olan Crawford şunları söylemektedir: “Estetik, sanatın gelişimini ve bizim tecrübelerimizin eleştirel yansımalarını içeren felsefi aktivitele-
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rin bir koludur. Hegel de estetiği bir sanat felsefesi olarak kabul etmiş ve onu
“Güzel Sanatlar’ın Egemenliği” olarak tanımlamıştır. Sanat, ister Platon’un savunduğu gibi bastırılmış duyguların taşkınlığı olsun, ister Aristoteles’in iddia
ettiği gibi katarsis, sonuç olarak psikoloji alanı içindeki durumlardan ayrı bir
anlam taşımadığından söz edilebilir. Aristo’ya göre sanat, Platon’da olduğu gibi
sadece duyulur nesneleri değil, aynı zamanda insan faaliyetlerinden olan karakterleri, duyguları ve aksiyonları da taklit eder. Aristoteles, Platon’un öğrencisi
olmasına karşın şiddetle ona karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkışının “Atina Mektebi”
tablosunda açıkça görülebildiğini belirtmiştir (Fischer,2017:128-135). (Resim2.)
Nietzsche’ye göre sanat, öncesiz sonrasızlığın imgelemesidir ve kendine özgü bir biçimde dünyanın düzenini taklit eder. Böylece de değişen dünyanın görüntülerine sabitleştirmiş olur. “Sanat nedir? sorusuna Picasso tarafından “sanat
ne değildir ki?” şeklinde bir ifade getirilmiştir. Bir Picasso’yla, bir Braque’ın,
Miro’nun, Klee’nin resim anlayışı gelişmemiş bir insan tarafından hemen ayırt
edilmesi bu sanatçıların özgünlüklerini göstermektedir. Fisher, Sanatın Gerekliliği’nde, El Greco’nun ‘Toledo Üzerinde Fırtına’ adlı tablosunun iki ayrı kişi
tarafından iki ayrı biçimde (iyimser ya da karanlık, korkulu) yorumlanabileceğini gösterdikten sonra bir sanat eserinin yalnızca yaratıcısının o yapıtla anlatmak
istediği şeyle sınırlanamayacağını, ondan öte de bir anlam kazanabileceğini ifade
eder. Bir sanat eseri çağlar boyunca farklı ifade kalıplarına oturtulabir mi? Bir on
altıncı yüzyıl El Greco’su vardır; -sonra uzun bir süre böyle biri yoktu-bugün bir
de yirminci yüzyıl El Greco’su var (Fischer,201: 128-135). (Resim 3).
“Sanat eserlerin de, biçimlerin simetrisi, ritmi, çizgilerin hareketsizliği,
renklerin parlaklığı ile aynı etkiyi yapar. Kısacası, estetik heyecanın bizde uyanması için sanat eseri ile kaynaşması gerekir” (Yetkin, 1979: 18).
Figürden kaçış Müslüman sanatçıyı doğrudan doğruya soyut formlara yöneltmiştir. Worringer’e göre kesin olan geometrik soyutlama bir diğer şeyin
zorunluluk olduğu ve geometrik soyutlama insan için erişilebilir ve düşünülebilir tek mutlak biçimdir. Doğu medeniyetlerinin üstün sanat eserlerinin şartı
olan soyutlamayı, psikolojik tezahürler yerine zihinsel olarak algılamalıyız. Soyutlama entelektüel bir tavır olarak değerlendirilmelidir (Ayvazoğlu,1992:11).
Türk İslam geleneğinde iki çeşit güzellik anlayışı vardır: Bir, varlığın kendi
zâtından olanın güzelliği iki, varlığın kendi zâtından olmayanın güzelliği. Türk
İslam düşünürlerinin eserlerinden mülhem olarak Mevlana; güzelliğin fıtri olduğu ve fıtrat olarak insan oğlunun güzelliği aradığı, ona meyyal olduğu görü-

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 271

şündedir. Ona göre insan ister maddi ister manevi çirkinlik olsun ondan hep
kaçmak ister ve görüşlerini “Allah güzeldir güzeli sever” hadisine dayandırır.
Sühreverdi’nin estetiği ise ontolojik bir estetiktir. Muhiddin İbni Arabi ise Allah’ın güzelliğini ayın on dördündeki güzelliğe benzetir. Farabi’nin bu konudaki
düşüncesi ise birincinin varlığı varlıkların en üstünü olunca onun güzelliğiyle
bütün güzelliklere sahip olunur der. Ünlü düşünürlerimizden İbni Sina ise Allah’ın saf ve mutlak güzelliklerinden bahseder yani güzelliği kendi zâtından olan
başka bir sebep veya tesirden olmayan ezeli ve ebedi olan bir zaman içinde değişmeyen her zaman ve mekanda güzel olan gerçek güzellik ancak kemal sahibi
yaratıcı da olur (Yıldırım,2012:38-46).
Sonuç

Bilim varlıkları ve olayları çözmeye ve formüle etmeye çalışıyorsa sanatta
varlıkları olayları anlamaya ve bilimden farklı bir şekilde anlatmaya çalışır. Her
sanatçı gerçeği anlatırken kendi tekniğini, kendi ruhunun yaratıcılığını ortaya
koyar; kendi ruhunun derinliklerindeki güzellik ideali ona yol gösterir. Sanatçıda
yaratıcılığı yönlendiren onun hayal gücüdür. Sanat insanın iç dünyasının eseridir
ve büyük ölçüde bireyseldir ama bütün diğer insanların iç dünyasına da hitap
ettiği için kısa sürede toplumsallaşmaktadır. Dewey’e göre de sanatsal yaratma
kişinin çevresiyle etkileşiminden çıkar. Çevre sanatçıyı besler sanatçı çevreyi
değiştirir. (Ergün,2000:3).
Resim ve heykel de Antik Yunan-Roma ve hatta Rönesans sanatçıları klasik
taklit sınırları içinde görünüyorlardı. Romantizm ve realizm sanat akımlarına
mensup olanların eserlerinde de tabiattaki varlıklar ve olaylar gerçeğine yakın
bir şekilde taklit edilmeye çalışıyordu. Expressiyonistler, Sürrealistler, Sembolistler, Kübizm vs. sanatta taklitten ziyade yaratıcılığı ön plana çıkardılar.
Kant’a göre bazı kişisel hoşlanmalar o kişilerin eğilimlerine ve kişisel özelliklerine bağlıdır ve tartışılamaz. Herkeste bulunan ortak estetik zevklere göre
verilen bu estetik hükümler tartışılabilir ama istek yargıların temeli olan güzel o
kadar kişisel değildir. (Ergün,2008:9). Tarihin çeşitli dönemlerinde çeşitli toplumlarda ve hatta aynı toplumdaki değişik gruplar arasında birbirine zıt estetik
yargıların bulunduğu gözlenmektedir. Bunun nedenini estetik yargının kültürel
ve kişisel oluşu ile açıklayabiliriz. Şüphesiz kültürü ve kişiyi etkileyen bütün
faktörler estetik yargıları etkiler. Bir toplumun değişik tarihi dönemlerinde değişik estetik yargıda bulunabiliriz.
Sanat, kim içindir? Ne içindir? Hangi zaman dilimi içindir? gibi bir kaygı taşırsa sanat zamana hükmedemez. Sanat hem fonksiyonel açıdan hem estetik
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açısından düşünmek hem de yıllara meydan okumak ister. İnsana anlamadığı
şey ironik gelebilir anlamak için çaba göstermekte bir eğitim ve kültür işidir.
Sanatın amacı sanatçının duygusunun insanlara geçmesini sağlamaktır. Sanatın
etkileşimde olduğu faktörler din, siyasi otorite, ekonomik faaliyetlerdir. Sanatın
algılanışındaki faktörler ise, zihinsel ve psikolojik bir sürecin sonucudur. Rönasans’ın ışığında bir batı sanatı ile figürden kaçışın ışığında ortaya çıkan bir İslam
sanatını bulundukları toplumun alt yapısıyla değerlendirmeliyiz. Oportünist
yaklaşımlardan uzak fakat Kant’çı bir fenomenle kişisel algılama arasına sıkışan
obje- süje ilişkisine değinmek istedik. Ayrıca evrensel sanatta estetiğin tartışılması, irdelenmesi, üzerinde çok fazla düşünülmesi gereken bir konu olduğunu
düşünüyoruz.
RESİMLER
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Resim 3: ElGreco”Toledo Manzarası” mozartcultures.com/el-greco-toledo-manzarasi
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Activization Methods of Professional Creative Activity of Future
Fine Arts Teachers
*

**

Rabilova ZOYA - Turdugulov ZHOLAUSHY

The method of activating a successful professional and creative activity of
the future teachers of the fine arts is to create a supportive creative environment,
which is characterized by high internal motivation, and accompanied by an
emotional rise, positive, optimistic mood. «Taking advantage of the environment corresponding toits different needs, students are motivated to manifestation a variety of activities, i.e. become real subjects in their own development»
says Yasvin V.A. (Shtejner, 2003: 75).
In the process of understanding and addressing the person overcomes the
difficulties associated with the contradiction between the existing knowledge
and the requirements of the tasks, identifies new elements of knowledge, new
ways of operating them, possessed knowledge of ways that expands its capacity
in dealing with new and more complex problems. Thus, awareness of the problem is a push for the deployment of the creative process.
We have reviewed the content, form and function supportive creative environment, which affects the personal development, and the using of modern
pedagogical technologies in the content of plein-air practice affects the development of the intellectual and cognitive aspects of professional and creative
activity. Because the traditional forms and methods of professional training of
artists-teachers do not fully use the powerful potential that lies on landscape
painting, to the extent necessary to unlock the potential of well-known
pedagogical technologies in the process of mastering of plein air painting.
Referring first to the terminology. The term «educational technology» came
into wide pedagogical practice in the XX century from the theory and practice of
programmed instruction, the essence of which consisted of immediate management of cognitive activity of the student through the training program. Then
it begins to be interpreted broadly as a certain combination of methods, techniques, tricks to go beyond the traditional ways of learning, ensure the
achievement a more generalized purposes, such as the intellectual development
of students, the extent to which it is difficult to evaluate objectively enough.
*
**
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In specialized literature devoted to educational technology, traditional educational technology is not only considered as the use of technical training or
computers, but above all as the identification of the principles and development
of methods of optimization of educational process by analyzing the factors that
increase the educational effectiveness, by the design and application of techniques and materials, and by assessing the used methods.
The essence of this approach is contained in the idea of complete controllability of the work of educational institutions, including higher pedagogical. According to the characteristic of the Japanese scientist and teacher T. Sakamoto,
pedagogical technology is the introduction in pedagogy of the system way of
thinking, which can differently to name «systematization of education» (Sakamoto,1974:8).
Currently, the pedagogical practice has accumulated many options for different learning technologies, requiring the scientiststo certain systematization
and classification of the material. Classification of educational technology can be
performed according to various criteria.For example, an academician Bespal'ko
V.P. proposed to classify educational systems (technologies) according to the
type of organization and management of cognitive activity of the student. The
combination of the various features of the interaction of the teacher with the
student defines the following types of technologies (by Bespal'ko V.P. - didactic
systems): classic lecture-based training; learning via audiovisual means; system
«consultant»; learning through educational books, the system of «small groups»,
group, differentiated ways of learning; computer training; system «tutor» - individual training; «software training» for which there are pre-compiled program
(Bespal’ko,1989:456).
Savel'ev F. Ja. offers the following classification of learning technologies: for
action directionality - learning technologies for students, teachers, professors,
industry professionals, government officials; for training purposes; for subject
environment for which being developed this technology (for the humanities,
natural sciences, engineering and other disciplines);for technical means used
(the technical environment): audiovisual, video technical, computer and other
technologies; for the organization of the educational process - individual, collective, mixed; for methodological problem - the technology of one subject, the
technology of one means, the technology of one method (Savel’ev, 1994:34-45).
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With all the variety of educational technologies’ classifications their main
quality is recognized the following characteristics: mobility, ability to rapid
changes.
In the plein-air practice is necessary to systematize the technology implementation of various educational tasks, namely the introductory talk at the beginning of the course, an explanation of the content of the program, goals and
objectives of each topic. In this context, considers the technology of development of methodological models in the classroom, theoretical explanation of the
fine features of traditional and modern art materials, clarify the properties cultivars and varieties of paper, canvas, sizes and materials of brushes, differences of
colors (composition, binders, diluents) and different ways of working with these materials.
It also requires information about technical methods, expected results obtained by using and combining different materials, safety regulations in the process of passing the plein-air practice. Student activities aimed at the assimilation
of transmitted information.
At preparation of specialists of artistic and artistic-pedagogical profile has
recently become actively practiced workshop as an effective method of learning.
This is a meaningful transfer of their professional experience by master (teacher), demonstration of his successive verified action, leading to a pre-designated
result. This is a peculiar presentation of the formalized methodical description
of his experience. For the success of the master class is necessary his theoretical
justification and clearly the mastered technology of the process. This is a unique
form of increasing of professionalism, which requires continuous improvement
and «grinding» of professional experience. Because to the artist, giving a master
class, it is a real challenge to find such form of transfer of their experience, that
is can be quite adequately evaluated and perceived by the user and will give
space for creative thinking and imagination to the last.
Researchers (Selevko G. K., Davydov V. V. and others) point out that as a
local teaching experience broadcast technology workshop should demonstrate
specific methodological technique or method, teaching methods, technology,
training and education; it must consist of assignments that guide the activities
of participants for the solution of pedagogical problems, but within each task,
participants are completely free: they must make a choice of research path, the
choice of means to achieve the objective, the choice of work pace. Master class
should always begin with updating the knowledge of each on the proposed is-
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sue, which will enhance their understanding of knowledge of other participants
(Selevko 1998, Davydov 1999).
On the plein-air practice workshop is a special form of the training session,
which is based on «practical» actions of display and demonstration of a creative
solution of certain cognitive problem and pedagogical task.
During the experimental work to conduct the master class invited wellknown artists and teachers who during the plein-air practice with students of
first and second courses clearly demonstrated the expressive possibilities of
watercolors, oil paints, tempera, gouache, pastel, pencil, charcoal. All this greatly motivates students to conscious mastery of the art of painting.
In general, problem-based learning technology involves the creation of
teacher-led problem situations and active independent activity of students in
their permission, resulting in a creative mastery of the knowledge, skills, abilities and development of thinking skills (Satybaldina, 1991:4).
This means that the supervisor must be able to create problem situations
and guide students to decide independently the «secrets» of landscape painting.
Therefore, we have proposed the task: to perform a sketch of the same natural state by using various watercolor techniques. Watercolor technique is difficult and diverse. The basis of the techniques is mastering the material (paper,
paints and brushes). One technique contributes to the detailed design, while
others are oriented to identify the general condition, color, generalized transfer
of ideas about landscape motif. In the first case, it is a multilayer painting
(glaze), in the second - the letter «á la prima» (immediately). Sometimes these
techniques, depending on the task are combined. In addition, the students were
asked to conduct their own analysis of the landscape motif (composite structure,
semantics, techniques and technology of used materials, the kind and type of
the landscape, and so on.).
It is obvious that in the conditions of rhythmically recurring problem situations are developing independence, activity, purposefulness and creative approach to any issue, the phenomenon (Kuzin, 1998: 336). For example, as one
of the variants the problematic task act the «reference aimed at independent
disclosure of features, characteristic signs of forms, proportions, structure, color,
and so on, observable objects, regardless of whether these objects are further
depicted or not» (Kuzin, 1998: 235). This option of problematic task was proposed to study the theme: «The main types (types) of the landscape», where the
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students determined (by exhibited reproductions) the main characteristics of
certain types or species of the steppe landscape.
Another option involves performing tasks that require creativity and selfdetermination of the method of patterning and the choice of drawing materials,
adequate to specific learning tasks. This is a problematic task: an image of the
same landscape in different graphic techniques. For example, the saturation of
the tonal pattern using hatching and shading, or the execution of the work with
watercolors, by using the combined techniques.
It is known that the problem involves the application of reproductive activity of students in non-standard learning situation, students used after mastering
the basic theoretical provisions for plein air painting. It can be effectively developed a variety of topics:
1) drawing architectural constructions of rural areas (development of composite thinking and skills in the use of the general rules and regularities of composite solutions in the figure);
2) drawing architectural object in the urban environment (detection by chiaroscuro means of plastic surfaces forming the depicted object, due to the horizon, taking into account the linear and aerial perspective);
3) landscape sketches (improvement of skills and abilities in technique of
painting with watercolors);
4) implementation of short-term sketches of different motifs of the urban
landscape, fragments of architectural structures (improving techniques of watercolor painting, the transmission of color and tone the relationship of space,
form and nature of the object).
In addition, it is recommended to perform the following tasks: pre-analytical
and pre-practical analysis of the motive or the plot of the landscape - this element or stage of task involves the analysis of the observed landscape motif
(composition, lighting, appliances, which can be performed, the prevalence of a
certain color and more). Choosing the landscape motif, involving selection of
the most successful layout, reveals the student's ability to search for and select
the point of view of the landscape motif. Creative independence in selecting the
format and the image size, aimed at independent decision choosing the format
and size of the depicted landscape or landscape element. Selection of the
horizon line and the plastic construction of the landscape involves the initial
construction of the landscape in depth. Transferring forward-spatial relations in
the landscape requires fidelity definition of tonal and color contrasts, as well as
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the degree of landscape study (integrity, generalization, concretization of the
individual parts of the landscape).
We used a variety of methods to activate the learning process in plein air: a
method of working with nature (leading method for the study of nature);
working methods with relationships (proportional, tonal, color, spatial and
other); comparison method (a special case of the method of work with
relationships); multilayer method of landscape painting (classical method);
method of work «ala prima» (for one reception); method of work on the
landscape piece by piece (or chunks);method of copying from landscape artists’
originals (ancient method of painting the landscape); method of visual training
(doing sketches of landscapes from nature, by teacher); method of activating
volitional effort in the perception of the landscape motif (set to watch,
contemplation, admiration); method of coordination the perception of motif
with expressive features of fine materials (improving the performance skills);
biographicalmethod (the study of biographies of the best landscape painters);
conversation; method of the short story and others.
As a separate exercise, effectively activating the learning process, served as a
special task aimed at development of visual perception’s acuity (sketches, shortterm studies, blotches), visual memory (drawings and sketchesby memory with
and without support on nature), imagination (images and sketches of
landscapes from imagination to a given topic), thinking (sketching, a
brainstorming session works).
One of the indispensable conditions of activization of professional and
creative activity of the future teachers of the fine arts was the development of
the ability to create a storyline full-scale setting, because this skill necessary for
successful work in school.
Psycho-pedagogical research (Leont'ev, Rubinshtejn and others) Disclose
various aspects of the problem from performance. D'jachenko M. I., Rubinshtejn
S. L. describes the activity as a set of human actions that perform a specific
function and designed to meet their material and spiritual needs. Leont'ev A. N.
wrote about the activity as a process, inducement, which finds its concrete
expression of a specific human need (Leont’ev 1975, D’jachenko 1981, Rubinshtejn 1986).
Analyzing the psychological research on the creative activities, we passed to
the conviction that the whole process of creative activity can be logically
represented as follows: 1) the creation of the problem situation; 2) preparation
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for the decision; 3) formation of a plan; 4) concept embodiment. Despite the
convention of this scheme, nevertheless that the concept largely determines
targeted visual action. As a cell of creative activities, generated idea of scenic
images enriched with essential details after each focused on practical action on
its embodiment in theparticular composite solution, requires finding adequate
scenic funds for its materialization of a particular graphic form.
Obviously, if there is a direct dependence of the formation of the scenic
landscape image from activities focused perception and formed conceptions,
then the final result of this process involves the creative work of the novice
painter for the implementation of speculative image in a specific pictorial form.
On this basis, we suggest teaching methods of plein air painting, the
essence of which in successive complication of scenic tasks requiring all new
ways of resolve them.
The

whole

process

of

activation

is

professional-creative

activity

conventionally divided into two stages: the formation of the concept preliminary compositional work and the work with a particular painting
materials, in particular composite format.
Preliminary work with sketches aimed at systematizing the principles of
composition in conventional decorative color relations, based on the interaction
of basic and additional colors. It was a reasonable choice of composition and
color variants of the decision determines thelogic of interaction of color planes
in the scenic space, and determines the sequence of depth perception spectator
moves.
Special tasks on changing color accents in combination with multi-color
spots orient students to develop a completely new system of interaction of spots
in the color space of the landscape motif that activates the creative activity of
the future artist.Acquiring practical experience of independent «compositions»,
the students begin to consciously operate with color, to delve into the deeper
meaning shaped connection the scenic image, detect the logic of the existence of
landscape painting, which requires the active creative work.
The well-known watercolor painter, an outstanding scientist in the field of
fine arts Volkov N. N. considered that the successful creative activities must
first «come on motive», then a scenic image of the motif formed in the
conception. Implementation of concept requires from the artist to search
expressive form, open the techniques, which emphasize the figurative
component of the concept (Volkov, 1977:263).
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Certainly the most important stimulus activating the creative activity of
students is task to develop a specific landscape composition on a given topic. All
etudes, drafts, short term scenic drawings, images with and without the support
to nature, implementation of sketches are subject to this main task.
Obviously, the training of plein air painting involves complex gradually
increasing complexity of tasks and exercises, integrates the theoretical and
practical experience of special disciplines (drawing, composition, coloristics).
All of this will significantly intensify the creative activity of students, aimed at
the development of figurative pictorial composition.
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Büyük Selçuklu Seramiklerinde Astrolojik Öğelerin Görsel Çözümlemesi
*

Onurcan ERDAL
Giriş

Selçuklu sanatının belirleyici özelliklerinden biri, seramik, maden, minyatür,
tekstil ve mimaride figürlü tasvirlerin yoğun şekilde bulunmasıdır. Gerçek, fantastik ve melez figürler, Selçuklular ve halefleri tarafından kontrol edilen tüm
bölgelerin sanatında görülür, ancak anlamları ve işlevleri tartışma konusudur.
Genel olarak bu figürler güç ve koruma gibi anlamlara atfedilmektedir. Özellikle
XII. yüzyılın ikinci yarısından sonra yapılan nesnelerdeki insan ve hayvan figürleri, insanların kontrolü dışında olan belirli olaylara karşı koruyucu (tılsım vs.)
özelliklere sahip nesnelere olan talebi arttırıp artırmadığı sorusu üzerine düşündürmektedir. Bu anlamda astrolojiye olan inanç ve bağlılık ve diğer kötülüklerden tılsımla korunma inancı, dini otoritelerin itirazlarına rağmen İslami yöneticilerin kamusal hayatında kademeli olarak bir rol oynamıştır (Canby vd., 2016:
198).
Ortaçağ İslam dünyasında burçlara, gezegenlere ve yıldızlara duyulan ilgi
onların insan hayatı üzerinde etkisi olduğu, hatta kaderini değiştirebildiği savı
gibi etkenler çok sayıda tasvirli örneği ortaya çıkartmıştır (Uykur, 2017: 173).
İslam sanatının karakteristik yönü, ardışık dönemlerde bölgesel tercihlere göre
oldukça fazla çeşitlilik sunarken, genel birliğidir. Minyatür, maden ve seramik
için pek çok paralellik göz önüne alındığında, süslemelerin de aynı kaynaktan
geldiğine dair çok az şüphe var gibi görünmektedir (Hillenbrand, 1994: 121).
Büyük Selçuklu seramik dekorasyonu dönemin maden ve minyatür sanatı
ile konu ve tasvir bakımından büyük benzerlikler gösterir. Bu tasvirlerin aynı
kişiler tarafından mı yapıldığı, yoksa minyatürlerin dönemin estetik kıstası olarak bir görev mi üstlendiği bugün bilinmemektedir. Bu dönem sanatları arasındaki ilişkileri araştıran Hillenbrand bu konuya çok farklı bir açıdan, ticari kar ve
arz-talep penceresinden bakmaktadır. Ona göre Ortaçağ toplumlarının tüm kesimlerinde hiyerarşik sistemin daha üst düzeylerindekilere bir özenme ve heves
mevcut idi. Bu nedenle daha pahalı görülen mallar hep ilgi çekmiş, taklitler hep
daha değerli malzemeye yönelik olmuştur. Hillenbrand’a göre bu dönemde “maliyeti daha ucuz olan sanatlar daha pahalı olanların tekniklerini taklit etmiş, tam
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tersi hiçbir zaman olmamıştır” (Akt: Avşar, 2010: 183). En temel düzeyde, bir
seramiği süslemeye harcanan emek, resimli bir kitabın hazırlanmasında yer
alanlarla kıyaslanamazdı. Minyatürün yanı sıra dekorasyon, tasarım düzeninde
ve motiflerde çağdaş madeni eserlerdeki süsleme tasarımının etkisi görülmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, pahalı nesneler genellikle daha ucuz nesneler
için ilham kaynağı olmuştur (Hillenbrand, 1994: 134-135).
Astroloji, kozmos içerisindeki güçlerin, dünya üzerindeki enerjilerin, insanın ve insan topluluklarının üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını yorumlayan bir
düşünce sistemidir. Astroloji, göksel cisimlerden yararlanarak, sürekli döngüler
içinde olan zamanı değerlendirir. Bu anlamda kendine has bir şekilde hem bazı
net gerçeklerden yola çıkar, hem de bunların yorumlamasını yapar. Astrolojide
gök kürede yer alan 12 takımyıldızdan her birine burç nedir (Çelik, 1994: 13).
Astrolojinin temeli, Dünya’nın ekliptik kuşağında, Güneş’in gökyüzünde çizdiği
yolda yer alan on iki ana takımyıldızdan oluşan burçlar kuşağı, Zodyak’tır. Astrologların “Güneş” burçları olarak adlandırdığı Zodyak Koç ile başlar, Balık ile
tamamlanır. Diğer burçlar sırasıyla; Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi,
Akrep, Yay, Oğlak ve Kova’dır. Her burç bir ya da birden çok sembolle temsil
edilebilir (Toksoy, 2014: 200). Zodyak’ın nesneler üzerine temsillerinin çoğunda astrolojik işaretler gezegenleri (yöneticileri) ile birlikte görülür. Sisteme uygun olarak, görsel temsiller gezegenin veya onun yerine geçen kişiliğin figürleştirilmesi ve burcun sembolü olmak üzere iki bileşenden oluşur. Bunlar temsiller
ya ayrı ayrı ya da burç-yönetici gezegen şeklinde olmak üzere birlikte ortaya
çıkmaktadır (Baer, 1983: 252-256). Astrolojinin Ortaçağdaki popülerliğinden
dolayı, nesneleri gezegenlerle ve burçlarla süslemek yaygınlaşmıştı. Bu, astrolojik bezemeli nesnelerin, gezegenlerin ve yıldızların sahip olduğu güçlere sahip
olduğu ve dolayısıyla sahibini olumsuzluklardan koruyacakları inancını yansıtıyordu. Bu gibi nesneler özellikle Suriye’de ve İran'da XIV. yüzyıla kadar popülerdi. Birçoğunda hükümdarların adları ve unvanları yazılıdır ve belirli bir hükümdarla bu kadar yakından ilişkili nesneler üzerinde, güneşin, gezegenlerin ve
yıldızların temsillerinin aynı zamanda siparişi verenin gücünü sembolize ettiği
düşünülmektedir.
Selçuklu sanatında hayvan tasvirlerinin, çoğu zaman sembolik anlamlar taşıdığı anlaşılmaktadır. Ortaçağ insanları için tılsımlı anlamlar taşıdıkları anlaşılan gezegen ve burç sembolleri, Selçuklu devri eserlerinin süslemesinde yoğun
bir şekilde kullanılan unsurlardandır (Öney, 1992: 207). Gezegen sembollerinde
insan ve hayvan figürleri tercih edilirken, burç anlatımında çoğunlukla hayvan
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isimleri ve figürleri tercih edilmiştir. Burada göksel oluşumların niçin hayvanlardan oluştuğu sorusu akla gelmektedir. Bunun sebebi, sabit yıldız kümelerinin
(burçların) çıplak gözle veya alet yardımıyla algılanabilen biçimlerinin hangi
hayvan siluetine benzemiş ise, o hayvanın ismi burçlar kuşağındaki yerini almış
demektir (Erginsoy 1978: 130). Gezegen ve burçlardan oluşan her iki göksel
oluşum birbiri ile devamlı bir iletişim içindedir. Dinamik yapılı gezegenler, statik durumdaki burçlara bire bir ya da bire iki oranında hükmetmektedir. Buna
göre; Güneş, Arslan burcunun; Ay, Yengeç burcunun; Satürn, Oğlak ve Kova
burcunun; Venüs, Terazi ve Boğa burcunun; Mars, Akrep ve Koç burcunun;
Merkür, İkizler ve Başak burcunun; Jüpiter, Balık ve Yay burcunun yönetici gezegenidir. Bu nedenle plastik sanatlarda genellikle gezegen ve burçlar kuşağı
birlikte tasvir edilmiştir (Erginsoy, 1978: 131). Zodyak sisteminde, yedi gezegen
on iki burç mümkün olduğu kadar simetrik bir dağılım göstermektedir. Bu sistemde ay ve güneşin yalnızca bir burcu olmasına rağmen kalan beş gezegenin
her biri iki burca sahiptir (Hartner, 1938: 116).
Bulgular
Fotoğraf-1: Sırasıyla 12 burcun yer aldığı lüster dekorlu vazo

Kaynak: (Canby vd., 2016: 205); (Eravşar vd., 2014: 120)

Ashmolean Müzesi’nde yer alan opak beyaz sır üzerine lüster boya ile dekore edilmiş olan bu vazo basık ve şişkin bir gövdeye ufak bir ağıza sahiptir. Forma
yandan bakıldığında formun en geniş yeri olan orta kısımdan rezerv halde bir
yazı kuşağı geçirilerek süsleme alanının ikiye ayrıldığı görülmektedir. Yazı kuşağının alt kısmında büyükçe bir yaprak ya da farklı bir bitkisel birim olduğu düşünülen dokuz adet motif bir kuşak içerisinde verilmiştir. Bu motiflerin başlangıç ve bitiş yerinde bir çift rumi motifi bulunmaktadır. Bu kuşağın içerisindeki
boş alanlar kıvrımlı öğeler ve noktalar ile doldurulmuştur. Üst kısımda geniş bir
kuşak içerisinde eşit büyüklükte yan yana sıralanmış dairevi madalyonlar ve bu
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madalyonlarda farklı burç tasvirleri yer almaktadır. Burçlar soldan sağa doğru:
Yengeç, İkizler, Boğa, Koç, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak ve Aslan sıralanmaktadır. Burçlar insan ve hayvan figürleriyle temsil edilmişlerdir. Bu
figürlerin bazıları olduğu gibi üstlendiği burcun anlamını taşısa da bazıları ellerinde tuttukları nesnelerle veya soyutlanarak değiştirilmiş vücut şekilleriyle
ifade edilmektedir. Kuşak içinde çapraz işaretler, madalyonlardaki figürlerin
çevresi kıvrımlı bitkisel öğeler ve gözlü benekler ile arka fon oluşturmaktadır.
Bu kuşağın üzerinde ağız kenarını çevreleyen son bir yazı kuşağı daha bulunmaktadır. Astrolojik semboller burada yönetici gezegenleri olmadan görülmektedir.
Kavanozun süsleme tarzında kitap resim geleneğinin etkisi görülmektedir.
Madalyondaki astrolojik figürler, mevcut Ortaçağ elyazmalarından bilinmektedir
ve madalyonlar için bir arka plan deseni olarak kullanılan çapraz işaret, elyazmalarında arka fon için kullanılan benzer bir tasarımdan türetilmiştir. Bu astrolojik
işaretlerin korunma ve iyi şans sağlaması amaçlandığı varsayılabilir olsa da yazı
ve görüntü arasındaki ilişkiyi tanımlamak zordur (Canby vd., 2016: 205).
Yan profilden resmedilen koç sağ ayağı hafif havada yavaşça sola doğru yürüyor gibi görünmektedir. Büyük, içeri doğru kıvrılan boynuzları merkezde birleşmektedir. Duruşu ne yumuşak ne de agresiftir, başı kaldırılmış halde durmaktadır. Koç, Burçlar kuşağının ilk burcudur. Koç burcu sembolik olarak her
zaman koçun kendisi ile ifade edilir. İçe doğru kıvrılan ve ortada birleşen bir
boynuza sahiptir. Farklı betimlemelerde boynuz, duruş pozisyonu gibi özellikleri kısmen değişiklik gösterebilir. Koç, yönetici gezegeni Mars ile birlikte betimlendiğinde koçun üzerinde oturan bir elinde kılıç diğer elinde kesik bir baş tutan
insan figürü olarak gösterilir.
Fotoğraf-2: Detay- Koç Burcunun Tasviri

Boğa, genellikle hem Zodyak'ın işaretlerinde hem de minyatür resimlerinde,
sırtında göze çarpan bir kamburla gösterilir. Burada sol profilden resmedilen
boğanın sağ ayağı hafif şekilde havada durmaktadır. Büyük bir başa ve şişkin
göğse sahip boğanın boynuzları başın iki tarafından yükselmekte ve neredeyse
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bir hilal görüntüsü oluşturmaktadır. Burçlar kuşağının ikinci burcudur. Boğa
burcu her zaman boğanın kendisi ile ifade edilir. Tasvirlerde genellikle vücuduna göre daha iri olan başıyla, kalıplı vücuduyla ve hilal şeklinde boynuzları ile
ayırt edilmektedir. Yönetici gezegeni Venüs ile birlikte betimlendiğinde; genellikle boğanın üzerinde otururken elinde tuttuğu müzik aletini çalan bir kadın ile
tasvir edilir.
Fotoğraf-3: Detay- Boğa Burcunun Tasviri

İkizler burcu, bağdaş kurarak oturan tek vücuda iki başa sahip ve ellerinde
bir sarmaşık tutan bir figür olarak tasvir edilmiştir. Figürün üzerinde bir tunik
vardır. Burçlar kuşağının üçüncü burcudur. Ancak yönetici gezegeni Merkür ile
birlikte betimlendiğinde; karşılıklı iki muhafız aralarında duran ucu sivri uzun
bir çubuk tutmaktadırlar.
Fotoğraf-4: Detay- İkizler Burcunun Tasviri

Yengeç burcu her zaman yengecin kendisi ile ifade edilir. Yengeç yukarıdan
görüldüğü gibi tasvir edilir, yatay bölümlere ayrılmış yuvarlak bir gövdesi her iki
tarafta ikişer tane olmak üzere ince ve küçük ayakları vardır. Uzun ve kalın kıskaçları ile ayırt edilmektedir. Burçlar kuşağının dördüncü burcudur. Yönetici
gezegeni Ay ile birlikte betimlendiğinde ön kıskaçları arasında bir insan yüzü ya
da ay gibi bir disk ile gösterilir. Bazen hem Ay hem de yengeç insan yüzleriyle
gösterilir.
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Fotoğraf-5: Detay- Yengeç Burcunun Tasviri

Aslan, arka ayakları üzerinde oturmuş, sol profilden yana doğru bakarak
tasvir edilmiştir. Uzun yeleleri ile ayırt edilmektedir. Burçlar kuşağının beşinci
burcudur. Bütün betimlemelerde aynı ikonografik görüntüyü korur. Ancak vücut orantıları, duruşu ve pozisyonu değişebilir. Aslanın yönetici gezegeni güneş
olduğu için diğer hayvan figürlerine kıyasla astrolojik düzenlemelerde daha çok
yer bulmuştur. Çünkü güneş bütün insanlar için önemli bir gök öğesidir. Bu
nedenle aslan hep baskın karakterli olmuş eril özellikler sergilemiştir. Aslan
yönetici gezeniyle birlikte tasvir edildiğinde üzerinde bir güneş diski taşır şekilde verilir.
Fotoğraf-6: Detay- Aslan Burcunun Tasviri

Başak burcu burada sağ elinde muhtemelen mısır başağı, sol elinde bir kesme aleti tutan ve bağdaş kurarak oturan bir figür olarak gösterilmektedir. Burçlar kuşağının altıncı burcudur. Astrolojik düzenlemelerde her iki elinde yapraklara benzeyen bir mısır demeti tutan diz çökmüş bir figür olarak tanımlanır.
Ancak yönetici gezegeni Merkür ile birlikte tasvir edildiğinde hilal biçimli bir
tırpanla birlikte mısır başakları kesen kadın görünümlü bir çiftçi olarak da gösterilir.
Fotoğraf-7: Detay- Başak Burcunun Tasviri
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Terazi burcunun tasviri burada geleneksel ikonografiyi korumuştur. Yan
profilden oturmuş bir kadın figürü iki yanında kefe bulunan bir çubuk tutmaktadır. Burçlar kuşağının yedinci burcudur. Terazi, bir çubuğun kenarlarına tutturulmuş zincirlerden asılı iki kefesiyle dengenin temsilidir. Kefelerin boyutları,
figürün duruş pozisyonu gibi ufak değişiklikler geçirir. Yönetici gezegeni Venüs
ile birlikte betimlendiğinde görüntü çok değişmez. Bazen bahsi geçen iki yanında kefeler asılı olan çubuğun tam altına oturur ve elinde müzik aleti olan bir
kadın olarak tasvir edilir. Geleneksel olarak, terazi kefesi boş olarak gösterilir.
Fotoğraf-8: Detay- Terazi Burcunun Tasviri

Akrep, uzun dilimli gövdesi, hilal şeklinde ağzı, bir iğneyle biten uzun ve üst
üste eklenmiş dairelerden oluşan kuyruğu oldukça abartılı görünmektedir. Her
iki yanında yedi kısa bacağı iki püsküllü kıskacı vardır. Burçlar kuşağının sekizinci burcudur. Akrep burcu her zaman akrebin kendisi ile ifade edilir. Ancak
yönetici gezegeni ile birlikte betimlendiğinde akrep simetrik olarak iki kopya
halinde çoğalır ve bazı sahnelerde bir insan figürü her elinde bir akrebin kuyruğundan tutarken gösterilir.
Fotoğraf-9: Detay- Akrep Burcunun Tasviri

Yay burcu diğer gerçekçi figürlere kıyasla yayından ok atmaya hazırlanan ve
üst gövdesi insan alt gövdesi at görünümünde fantastik bir canlı olan bir centaur
olarak tasvir edilmiştir. Başı ve kolları geriye dönük olan centaur sağ profilden
görülmektedir. Yay ve çekim eylemi, burcuna adını verdiği için kompozisyonun
odak noktasıdır.
Burçlar kuşağının dokuzuncu burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter’dir. Bununla birlikte, bazı düzenlemelerde efsanevi yaratığın yukarı doğru kıvrılan kuy-
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ruğunun uç kısmında ağız açık ve agresif bir ejder başının ve atılmak üzere olan
okla mücadele sahnesi dikkati çekmektedir. Sahte gezegen Jawzahr burada devreye girmektedir. Jawzahr güneş ve ay tutulmalarından sorumlu tutulan gezegen
olarak ejder görünümüyle diğer burçların yanında tasvir edilmiştir.
Fotoğraf-10: Detay- Yay Burcunun Tasviri

Oğlak, sol profilden resmedilmiştir. Uzun, düz ve sivri bir boynuz ile ayırt
edilir. Boynuzlarıyla özdeşleşir ve başı hafifçe geriye doğru eğilir. Naif ve ufak
vücut hatlarına sahiptir. Burçlar kuşağının onuncu burcudur. Oğlak burcu her
zaman oğlağın kendisi ile ifade edilir. İkonografi hiçbir zaman değişmez ve kuyruğunun uzunluğu, sakalı veya resimli yazılarda derisinin rengi gibi yalnızca
ayrıntılar değişir. Boğa, koç ve oğlak figürlerinin tasvirleri çok ince detaylarla
farklılaşır. Oğlak genellikle uzun, düz ve sivri bir boynuz ile ayırt edilir. Ancak
yönetici gezegeni Satürn ile birlikte betimlendiğinde; oğlağın üzerine oturan bir
figür görülür.
Fotoğraf-11: Detay- Oğlak Burcunun Tasviri

Kova burcu en sık karşılaşılan ikonografisinde elinde bulunan bir kovadan
su döken erkek figürü olarak tasvir edilmektedir ancak burada bağdaş kurarak
oturan figürün sol eli belinde iken sağ elinde uzun boyunlu bir su şişesi tutmaktadır. Figürün üzerinde vücudunun tüm bölümlerini kapatan bir tunik bulunmaktadır. Yüz detayları verilmemiştir. Figürün etrafını bir sarmaşık dal çevrelemektedir. Burçlar kuşağının on birinci burcudur. Yönetici gezegeni Satürn ile
birlikte tasvir edildiğinde; dış yapısı tuğladan yapılmış bir halat ve makara sistemi ile çalışan bir kuyudan çekilen kovayı gösterir.
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Fotoğraf-12: Detay- Kova Burcunun Tasviri

Balık burcu balık canlısının kendisiyle ifade edilir. Burada karşılıklı yerleştirilmiş büyük iki balık gösterilmektedir. Bu balıklar, yuvarlak madalyonun içine
orantılı şekilde doldurması için vücudu hafifçe yukarı doğru kıvrılan geniş ve
büyük bir şekilde tasvir edilmiştir. Burçlar kuşağının on ikinci burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter ile birlikte betimlendiğinde ya her elinde bir balık tutan ya
da etrafını çevreleyen balıklarla oturan bir insan figürü olarak tasvir edilir.
Fotoğraf-13: Detay- Balık Burcunun Tasviri

Değerlendirme ve Sonuç

Astrolojik sembolizmin, İslami seramik ikonografisinin oluşumunda önemli
bir rol oynadığı görülmüştür. Zodyak unsurlarıyla rastlantısal olarak ortaya çıkmış olabilecek görüntüler için seramik kâselerin kullanımı, güneş görüntüsünde
olan kâsenin antik bir kozmolojik konseptine sembolik bir form olarak bağlanabilir. Kuşkusuz, çemberin sembolik formundan ve kubbenin, kozmosun işaret
ve imgesinden türetilmiş, bir kabın ortasına kozmolojik bir görüntü yerleştirme
fikri, görüntünün klasik modelinden ve bunun anlamlarından kaynaklanabilir.
Bu ikonografik kavram için, geç antik çağdan İslam dönemine kadar çok sayıda
paralellik vardır (Grube, 1976: 132-134).
Burç sembolleri ikonografik bir öğe olarak diğer bazı toplumlarda olduğu
gibi, Türklerde de muhtelif yerlerde kullanılmıştır. Türk sanatında gezegen ve
burç sembollerinin en yaygın şekilde kullanımı Selçuklular döneminde görülmektedir. Bu semboller Selçuklu çağında daha çok maden ve seramik malzeme
üzerine işlenmiştir. Selçuklu dönemi süslemelerinde gezegen ve burç tasvirleri
olarak karşımıza çıkan insan figürleri dönemin astroloji bilimine olan büyük
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ilginin yansımasıdır. Kompozisyonlar işleniş şeması bakımından birbirine benzer özellikler taşımaktadır. En yaygın haliyle bir Zodyak kuşağı içerisinde 12 ayrı
burcun insan ve hayvan figürleri ile resmedildiği görülür. Buradaki insan figürleri genelde bağdaş kurmuş halde betimlenmiş, ellerinde tuttukları veya çevrelerinde bulunan nesneler ise onların kimliğine işaret etmektedir. Gezegen ve burç
sembolleri bolluk, bereket, sağlık, zenginlik, güç ve ebedi yaşam dileklerini tasvir diliyle yansıtmış olmalıydı (Akt: Avşar, 2010: 370). Sadece seramikler için
özgün olmayan bu tasvirleri maden ve minyatür gibi farklı alanlarda da görmek
mümkündür.
Figürlü kompozisyonlar, belirli bir konuyu nesnelerinin yüzeylerine aktaracak teknik olarak yetkin olan sanatçılar tarafından yoğun şekilde kullanıldı. Astrolojik temalar, dönemin sanatında popülerlik bakımından ikinci sıradaydı ve
birçok parça, yedi gezegenin kişileşmesi ve Zodyak’ın on iki takımyıldızı ile bağımsız olarak veya bir arada tasvir edildi (Atıl vd., 1985: 22-23). Anlaşılan o
dönemde görsel canlandırma, ölçüt ve kıstas olabilecek kompozisyon oluşturmanın çok önemli, zor ve sorumluluk taşıyan bir işlev olduğu düşüncesi hâkim
idi. Bu tespit Ortaçağ minyatürlerinin işleyiş mantığına ışık tutarak, bu sanat
camiasındaki mevcut hiyerarşik düzeni ortaya koymaktadır. Daha genel bakıldığı zaman Ortaçağ sanatlarının öncüsü kabul edilen minyatür sanatında var olan
bu düzenin diğer el sanatlarında da takip edildiğini varsaymak pek yanlış görülmemektedir. Arz ve talep ilişkilerine dayanan ve toplumun sosyal düzeni ve
sanat anlayışından kaynaklanan bu hiyerarşik sistem içinde ortak ikonografinin
hızlı yayılımı ve benimsenmesi çok doğal gözükmektedir (Avşar, 2010: 126).
Seramiklerin büyük miktarda kitle üretimi unsuru genellikle kitap resminde
yoktur. Zaman ve satış değerindeki büyük fark, iki sanatın aynı kullanıcılar tarafından talep görme olasılığını azaltır. Kitap resmi ile aynı statüde rekabet edebilecek lüks seramikler azdır. Bunun nedeni seramik ustasının kitap resmini taklit
etmeye çalışırken karşılaştıkları bazı olumsuzluklardır. Çalışma koşulları, bir
saray kitaphanesinde güvenli bir şekilde çalışan bir ressamdan daha az ayrıcalıklıydı. Ayrıca boyanacak yüzeyin dokusu kâğıttan daha çok pürüzlüydü. Bir sır
kaplaması bu pürüzü ortadan kaldırmak için tamamen yeterli değildir. Bu benzerlikler temel olarak lüster ve minai dekorlu seramiklerde görülür. Bu nedenle,
dönemin günlük kullanım kap kacakları mevcut tartışma ile çok ilgili değildir.
Belki de gerçekten, lüster ve minai seramikler, daha değerli maden ve minyatürleri almaya gücü yetmeyen insanların resimli kitabı olarak hizmet ediyordu (Hillenbrand, 1994: 135).
Seramiklerin kompozisyon düzenine bakıldığında, dönemin minyatür ve
maden sanatında var olan ikonografiye bağlı kalındığını görmekteyiz. Örnekler-
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de bu kompozisyon şemasının çeşitli varyasyonlarına rastlamak mümkündür.
Karşılaşılan örneklerden güneşin hem gezegenler hem de insanlar için baskın
bir güç olduğunu ve gezegenler ve burç tasvirleri kapsamında en çok kullanılan
ikonografik öğe olduğunu söyleyebiliriz. Araştırma sırasında gezegenlerin ve
burçların tam bir set (merkezde güneş, etrafında yedi gezegen, etrafında on iki
burç) olarak tasvir edildiği seramikler ile karşılaşılmamıştır. Büyük Selçuklu
dönemi seramikleri genel olarak değerlendirildiğinde süsleme repertuarı içerisinde burç tasvirlerinde hakim olan bazı karakterler karşımıza çıkmaktadır. Boğa,
aslan, keçi gibi bazı figürlerin farklı formlarda seramikler üzerinde uygulanması
bu figürlerin temsil ettiği anlam konusunda düşündürmektedir. Bu tipte burç
karakterli tekli figürler konu kapsamında değerlendirmeye alınmamıştır. Bunun
nedeni bu figürlerin astrolojik veya astronomik herhangi bir tamamlayıcı unsurla desteklenmemiş oluşudur. Maden sanatında olduğu gibi seramik sanatında da
burç ve gezegen figürlerinin neredeyse tamamı bir dairevi madalyon içerisinde
tasvir edilmiştir. Bunun kompozisyon yerleşimi açısından bir düzen ve denge
kurmayı amaçladığı düşünülebilir. Ayrıca daire şekil itibariyle kozmosla alakalı
bir sembol olduğu için gök kubbesi altında hayat bulan insanın direkt ya da
dolaylı olarak bu tasvirlerden veya tasvirlerin arka planında yatan ikonografik
anlamlardan etkilendiği söylenebilir.
Farklı ikonografik tanımlamaların farklı kökenleri gösterip göstermeyeceği
ve nihayetinde bu ikonografik tanımlamaların ve onlarla bağdaşacak biçimlerin
ortaya çıkması için kronolojik bir düzenin oluşup oluşmayacağı aslında daha
fazla araştırma gerektiren karmaşık bir problemdir. Bu parçaların çoğunda görünen kopuk, görünüşte anlamsız ifadeler ve kelime ya da hatta tek harfler bile
bir öneme sahip olabilir. Bir kâse üzerindeki hayvan figürünün burç olarak olası
önemi, hayvanın vücudundaki sadece iki nokta ile gösterilebilir. Bu noktalar
basit bir süs değerine sahip görünmüyorlar ancak astronomik yazılarda tasvir
edilen belirli bir takımyıldızın yıldızlarının genel olarak belirtildiği daireleri hatırlatırlar (Grube, 1976: 240-244).
Sonuç olarak;
- Gezegen ve burç tasvirlerinin Büyük Selçuklularda yoğun olarak seramik
ve diğer materyallerin süslemesinde kullanımının dönemin astronomi ve astroloji alanlarında görülen gelişme ve yeniliklerle bağlantılı olduğu,
- Büyük Selçuklu seramiklerinde karşımıza çıkan gezegen ve burç tasvirlerinin ortak coğrafyada üretilen diğer sanat alanlarından çıkmış nesnelerin tasvirleriyle benzerlik gösterdiği;
- İncelenen örnekler arasında ortak form, ikonografi ve konuların olduğu;
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- Gezegenlerin ve burçların insan hayatındaki etkilerine ek olarak Ortaçağ’da
yönetici vasfındaki kişiler için bir rant ve güç sembolü olarak kullanıldığı,
- Araştırma kapsamında karşımıza çıkan örneklerin az sayıda olması, mevcut konunun o dönemde süsleme programında popüler olmadığı anlamına gelmediği, ancak bir şekilde günümüze ulaşmadığı,
- Mevcut örneklerin işlevsel olmaktan ziyade dekoratif olduğu;
- Gezegen ve burç tasvirlerinin Büyük Selçuklulardan sonraki dönemlerde
yüzey süsleme elemanı olarak kullanımının giderek azaldığı;
- Araştırma kapsamında incelenen örneklerin o dönemin seramik üretimi
hakkında bilgi edinilmeye, üretim tekniği konusunda fikir ileri sürmeye yeterli
veri sağladığı düşünülmektedir.
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Cumhuriyetin İlk Döneminde Türk Seramik Sanatı ve Tasarım Arayışları
*

Onurcan ERDAL
Giriş

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı İmparatorluğu için ağır koşullarla sonuçlanmasından sonra, tarihe gömülmek istenen
bir ulusun küllerinden yeniden doğuşudur. Bağımsız, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti; yoksul, kuşatılmış, toprakları emperyalistlerin ve onların güdümündeki devletlerin işgaline uğramış bir halkın verdiği kurtuluş savaşının
sonucunda ortaya çıkmıştır (Cumhuriyet Gazetesi, Sayı 1: 2). 1923 yılında
Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından başta Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere diğer devlet adamlarının en çok üzerinde durdukları konulardan biri Türkiye Cumhuriyeti'ni bilim, teknik ve sanat alanlarında çağdaş devletlerin seviyesine ulaştırmak olmuş ve bu hedef doğrultusunda büyük çaba sarf edilmiştir.
Özellikle Cumhuriyet' in ilk yıllarında bu alanlarda yetişmiş kişilerin bulunmaması dikkate alınarak yurt dışına yetenekli öğrenciler gönderilerek yetişmeleri
sağlanmıştır (M.E.B., 2012: 31).
Bugüne bakıldığında önemli sanat kurumlarının Osmanlı döneminden beri
yaşadığı görülür. Bunların en önemlisi bugün Mimar Sinan Üniversitesi adında
olan, Osmanlı döneminde kurulmuş Sanayi-i Nefise Mektebi’dir. Bunun yanında yalnızca 18 sayısı basılabilmiş olan “Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi”
Türkiye’deki ilk düzenli sanat dergisi olması açısından önem taşımaktadır. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitim gören bir kısım sanatçı, Paris’e resim öğrenimi
için gitmiştir. 1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte yurda dönen ve Türk resim sanatına çağdaş akımları getiren bu sanatçılar 14 Kuşağı,
Osmanlı İzlenimcileri veya Çallı Kuşağı olarak adlandırılmaktadır (Erbay, 2005:
10-11). 1914 yılında güzel sanatlar alanında yaşanan bir başka önemli gelişme
ise kız öğrencilere güzel sanatlar alanında eğitim olanağı sağlamak üzere Beyazıt’taki Zeynep Hanım Konağı’nın bir bölümünde (Bugün İstanbul Üniversitesi
Fen ve Edebiyat Fakülteleri’nin bulunduğu yer) İnas/Kız Sanayi-i Nefise Mektebi açılmasıdır (Tansuğ, 1999: 135).
Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren sanat, yalnızca estetik
bir sorun olmamış, çağdaşlaşmayı sağlayacak devrimlerin gerçekleştirilip halka
*
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benimsetilmesi işlevini de yüklenmiştir. Devletin himayesi altına alınan sanat,
kültür politikasının itici gücü olan “devletin bekası” için gerekli temellerden biri
olarak kabul edilmiştir. Bir başka deyişle bu dönem, sanatın devlet tarafından
desteklenmesinin tam anlamıyla kurumsallaşmasına sahne olmuştur (Aktaran:
Tekin, 2008: 9).
Temmuz 1929’da kuruluşunu tamamlayan Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar birliği, Cumhuriyet’in ilk sanatçı topluluğu olma özelliği taşır. Birliğin
amacı, sanatçıların bireysel sanat anlayışlarını korurken, Türk Resim sanatını
yaygınlaştırmak, kalıcı temellere kavuşturmaktır. Bu sanatçılar yeni sanat biçimleri getirmek gibi ilerici bir tavır sergilemişlerdir (Özsezgin, 2010: 17). 1930
yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün teşvikiyle Ankara’da açılan Gazi Eğitim Enstitüsü resim-iş bölümü, resim eğitimini yaygınlaştıran ve özellikle orta dereceli
okullara resim öğretmeni yetiştiren önemli bir kurum olmuştur. Cumhuriyet
döneminde sanatın halk arasında yaygınlaşmasında ve sanatçının devlet tarafından desteklenmesinde, devlet tarafından açılan sergilerin katkısı büyük olmuştur. 1933– 1936 yılları arasında “İnkılâp Sergileri”, 1938–1943 arasında “Yurt
Gezileri”, 1939– 1992 arasında “Devlet Resim Heykel Sergileri” düzenlenmiştir.
Kültür sanat hayatını etkileyen en önemli atılım halkevleri projesi olmuştur.
Birer sivil merkez olarak özgün bir modelle oluşturulan halkevlerinin ilki 19
Şubat 1932’de açılmıştır (Aktaran: Erbay Aslıtürk, 2009: 52-53).
Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino ve Heykeltıraş Zühtü Müridoğlu 1933 yılında D grubunu oluşturarak Beyoğlu’nda bir
şapkacı dükkânında sergi açmışlardır. Grup empresyonist akıma karşı kübist ve
konstrüktivist akımlardan etkilenerek kompozisyonlar yapmaktaydı. Aşırı Batı
tutkusu grubun başarısına engel olmuş, genelde plastik çözümlemeler ulusal
kültür ve sanat araştırmalarına tercih edilmişti (Tansuğ, 1999: 197).
Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Döneminde Seramik Alanında Yaşanan Gelişmeler

Seramik sanatında Osmanlı devrinde yaşanan gelişme ve ulaşılan başarı, sanayi devrimlerine uyum göstermeyince yerini gerilemeye bırakmıştır. Osmanlı’nın son dönemlerinde alınan önlemler ve çabalar yeterli olmamış, seramik
sanatı ve endüstrisi 18. yy. ’da çökmeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğunda
verilen çabaların sonucu olarak ilk porselen fabrikası kurulmuştur. Beykoz ve
Yıldız sert fayans ve porselen fabrikaları zamanının en modern Batı Endüstri
tekniğini getirmeleriyle önem kazanmıştır. Seramik sektörünün yeniden canlandırılması, çağdaş düşünce üretiminin sağlanabilmesi, yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti sayesinde mümkün olabilmiştir (Işıtman, 2005: 42-43).
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Cumhuriyet’in ilk on yılında toplumdaki alt ve üst tabakalar arasındaki uçurum kaldırılmaya, yenilikçi, çağdaş bir toplum düzenini ortaya koymasına çalışılmıştır. Yaşam tarzında meydana gelen bu değişim seramiğe de yansımış, o
güne kadar egemen olan geleneksel üretim tarzı değişerek, çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek, teknik ve teknolojik anlamda kalkınmaya yönelik girişimler başlamıştır (Erbay Aslıtürk, 2015: 84).
Cumhuriyet’in ilanından sonra 1929 yılına kadar seramik sanatı ve endüstrisi alanlarında kaydedilen önemli bir gelişme ve etkinliğe rastlanmamıştır. 1929
yılında Çağdaş Türk Seramik Sanatının oluşumunu başlatan ilk önemli adım,
Sanayii Nefise Mektebi’nden Namık İsmail’in, Akademiye Dekoratif Sanatlar
Bölümü’nü katmasıyla gerçekleşir. 1929’un kasım ayında çinicilik atölyesi açılır
ve atölyenin başına İsmail Hakkı Oygar getirilir. Daha sonra 1931 yılında, Paris’ten dönen Vedat Ar ve Hakkı İzzet’in de katılımlarıyla atölye çalışmalarına
başlar (Ağatekin, 1993: 15). 1933 yılında Sümerbank’ın Endüstri planlamasında
İstanbul ve Kütahya’yı kapsayan seramik endüstri ve projelerinin başlatılması,
bu alanda günümüzde yaşanan gelişmelerin temelini oluşturur (Aktaran: Kalsın,
1993: 7). 1942’de Eczacıbaşı Fincan Atölyesi, 1950’de Eczacıbaşı Sanat Atölyesi
kurulmuştur (Ağatekin, 1993: 20).
Kurumsal yapının dışında Türkiye’de ilk kez özel seramik atölyesi açıp sanat
anlamında seramik yapan bir diğer önemli ve öncü isim de 1950’li yıllarda yaptığı cesur çalışmaları ile Füreya Koral olmuştur. İlk kişisel sergisini 1951 yılında
önce Paris’te arkasından aynı yıl İstanbul Maya sanat Galerisinde açan Füreya
Koral, seramik sanatını tanıtma ve sevdirmenin yanı sıra atölyesine gelen Bingül
Başarır, Tüzüm Kızılcan ve Alev Ebuzziya gibi sanatçıların yetişmesine de
önemli katkılarda bulunmuştur (Terwiel, 2008: 119).
Türkiye’de seramiğin gelenekselden modern çizgiye geçişi çok kolay gerçekleşmemiştir. Çünkü yüzyıllarca işlevsel kap kacak formlardan ve mimarideki
süsleme çini dekorlarından çıkıp özgün bir sanat dili olarak yeniden yorumlanan
bir malzeme söz konusudur. Seramiğin sanat olmasını sağlayan en önemli nedenlerden biri özgün sanatsal ifadeyi doğru bir şekilde kabullendirebilmek diğeri
ise tekniği ustaca kullanabilmektir. Türkiye’de bu olgu çağdaş sanat kültürüne
ve eğitimine sahip dönemin sanatçılarıyla gerçekleşmiştir (Gezer, 2009: 18).
Seramik Sanatı Eğitimi

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yetişmeleri için yurt dışına öğrenciler gönderilmiştir. Paris’te eğitim gören ilk seramik sanatçılarından İsmail Hakkı Oygar,
Hakkı İzet ve Vedat Ar ülkelerine döndüklerinde seramiği geleneksel anlayıştan
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farklı, dekor-süsleme kavramı dışında bir anlayışla ele almışlardır. 1929 yılında
bu sanatçıların katkıları ile Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde seramik atölyesi açılmış ve seramik eğitiminde planlı gelişim süreci başlamıştır. Çağdaş faaliyetler izlenerek sanatsal seramik biçimleri oluşturmaya yönelik ilk özel faaliyetlerden birini Füreyya Koral’ın başlattığı görülür. Füreyya Koral, seramik çalışmalarına hobi olarak başlamış fakat geçen süre içinde teknik araştırmaların
yanı sıra “form” deneylerini arttırarak diğer seramik sanatçılarına örnek olan bir
gelişim içine girmiştir (Bakırcı, 2008: 2). Batıdaki gelişmelerin etkisi ile kurulan
bu yeni sanat ve eğitim kolları Türkiye’de Cumhuriyet sonrası izlenilen politikalarla doğrudan ilgili olup estetik eğitiminin temellerini oluşturmuştur.
İsmail Hakkı Oygar

İsmail Hakkı Oygar, 1908 yılında doğmuştur. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin
heykel bölümünü tamamladıktan sonra Paris’e giden Hakkı Oygar, Dekoratif
Sanatlar Yüksek Okulu’nda iç mimarlık ve dekorasyon öğrenimini görürken, ilgi
duyduğu seramik, cam çamuru ve emay teknikleri üzerinde çalışarak kendisini
bu yönde geliştirmiştir (Çelik, 1999: 10).
Görüntü-1: İsmail Hakkı Oygar Torna Çekerken

Kaynak: Erdinç Bakla Arşivi (tr.pinterest.com/ebakla)

1930'da Türkiye'ye dönen sanatçıya İstanbul Sanayi-i Nefise Mektebi'nin
Tezyinat ve ona bağlı Seramik ve Türk Çiniciliği Atölyelerini kurma görevi verilmiş, böylece Oygar seramikte modern eğitime geçişi başlatan kişi olarak
anılmıştır. Seramik dışında heykel ve resimle de ilgilenen sanatçının çalışmaları
Türk-İslam sanatının sentezi olmakla birlikte, aslında Batı etkisindedir. 1936'da
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın düzenlenmesinde sanat danışmanlığı yapan Oygar, uluslararası pek çok seçici kurulun da üyesi olmuş; 1967'de Uluslararası
Seramik Akademisi'nin geleneksel sergisinin ve genel kurulunun İstanbul'da
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yapılmasına öncülük etmiştir (M.E.B., 2008: 6). Türk seramik sanatının gelişim
tarihine önemli katkı sunan eğitimciliğinin yanı sıra galericiliği ve Türk seramik
sanatının uluslararası boyutlara taşınmasında öncülük eden İsmail Hakkı Oygar
1975 yılında yaşamını yitirmiştir.
Vedat Ar

Vedat Ar, 1907 yılında İstanbul’da doğmuştur. Paris’te İsmail Hakkı Oygar
ile tanışmış, 1931 yılında İstanbul’a döndüğünde Akademi’de göreve başlamış
ve endüstriyel seramik atölyesini kurmuştur. Öğrencileriyle çamur modeller
üzerinde alçı ile ilk model kalıp ve teksir çalışmalarını yapmıştır ve Akademi’de
endüstriyel seramik eğitiminin temellerini oluşturmuştur (Erbay Aslıtürk, 2015:
198).
Görüntü-2: Vedat Ar Sanayii Nefise’de İlk Öğrencileriyle Birlikte, 1931

Kaynak: Onur Erman, 2010: 80

Ar, seramik alanındaki çalışmalarının yanı sıra film yönetmenliği ve sahne
dekoratörlüğü de yapmış, ayrıca Türkiye’nin ilk reklâm filmi yönetmeni unvanını almıştır. Sanatçı 2001 yılında yaşamını yitirmiştir.
Hakkı İzet

Hakkı İzet, 1909 yılında İstanbul’da doğmuştur. Çağdaş Türk seramik sanatının başlangıcı ve gelişiminde en önemli isimlerin başında gelmektedir. Eğitimin çağdaşlaşmasında, seramik eğitimi veren önemli kurumların kuruluşunda,
yeni seramik sanatçılarının yetişmesinde, Türkiye’de endüstriyel seramik üretimin gelişmesinde pek çok önemli görevleri birlikte üstlenmiştir. En önemli görevi ise 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Seramik Bölümü’nün kurulmasında aldığı görevdir. İzet, sanatçı ve tasarımcı eğitiminde çağdaş yöntemler uygulamış, Bauhause ekolünü Türkiye’ye taşıyarak endüstriye
yönelen kişilerin ve sanayicilerin yetiştirilmesi ve teşvik edilmesi bağlamında
çok önemli görev üstlenmiştir (Çelik, 1999: 4-5).
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Görüntü-3: Hakkı İzet Atölyede Çalışırken

Kaynak: Erdinç Bakla Arşivi (tr.pinterest.com/ebakla)

Hakkı İzet, Çanakkale seramik fabrikasının kurulmasına katkıda bulunmuş,
1950 Konya ve çevresi anıtlarında bulunan çinilerin çeşit ve tarzları ile Mevlana
Türbesi’nde yeniden yapılan çinilerin incelenmesinde görevlendirilmiştir. 1974
yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu öğretim üyeliğinden emekliye ayrılmıştır (Erbay Aslıtürk, 2015: 200-201). Hakkı İzet, 1977 tarihinde yaşamını
yitirmiştir.
Füreya Koral

Koral 1910 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türkiye'de çağdaş seramiğin öncülerindendir. 1947'de İsviçre'de öğrenmeye başladığı seramik sanatını Türkiye'de kişisel çabalarıyla hayata geçirmiş ve ilk Türk profesyonel kadın seramik
sanatçısı olmuştur. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk özel seramik atölyelerinden
birisini kurmuştur. Seramiği mimaride kullanmadaki öncü girişimi, sanatçılığındaki en önemli adımıdır.
Görüntü-4: Füreya Koral Atölyede Çalışırken

Kaynak: Erdinç Bakla Arşivi (tr.pinterest.com/ebakla)
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Cumhuriyetin İlk Dönemi Türk Seramik Sanatçılarının Tasarım Arayışları

İsmail Hakkı Oygar, Hakkı İzet ve Vedat Ar Cumhuriyet’in ilk döneminde
seramik alanında eğitim almış üç etkin isimdir. Ayrıca Türkiye’de ilk özel seramik atölyesini açan Füreya Koral’da bu dönemin önemli isimleri arasında yer
alır.
İsmail Hakkı Oygar, Anadolu kültürü ve geleneklerine önem vermekteydi.
Ancak eserlerinde gözlemlenen sadelik ve fonksiyonellik dönemin Avrupa’sında
var olan seramik anlayışı ile benzerlik gösterir. İsmail Hakkı Oygar’ın “Vazo”
adlı eserinde, Bernard Leach’in kap formlarına eklediği “artistik kap niteliği” ile
yakın bağlar görülür, “studio pot” kavramına yakın eser özelliği taşır. Kahve
tonlarında sır uygulamıştır. Suyolu motifi içine geometrik desenleri sgrafitto ile
kazımıştır. Genel bir değerlendirme ile 1930 ve 1940’lar kuşağı, motif ve form
bakımından Avrupa’ya bağlanır. Teknik bakımdan uygulamalarını Avrupa’da
edindikleri bilgi ve donanımla Avrupai sanat anlayışı çerçevesinde sunmuşlardır
(Erbay Aslıtürk, 2009: 166). O dönemde seramik sanatı ve eserleri bir dekor ve
süsleme sanatı olarak algılanmakta idi. İsmail Hakkı Oygar, seramiği dekorsüsleme kavramı dışında ele almış ve özgün çalışmalara yönelmiştir. Yapıtlarında bakır küfü, demir pası, metale dayalı renklendirme tekniği ağırlıklıdır (Bakırcı, 2008: 2).
Görüntü-5: İsmail Hakkı Oygar, Vazo

Kaynak: Erdinç Bakla Arşivi (tr.pinterest.com/ebakla)
Görüntü-6: İsmail Hakkı Oygar Seramikleri
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Kaynak: Bakırcı, 2008: 2

Hakkı İzet, Stilize hayvan figürlü, işlevsel seramikleriyle tanınır. Keçi, boğa
figürleri ve Washington Beyaz Saray için satın alınan tavus kuşu bilinen eserleri
arasında yer alır. Üzeri geleneksel motiflerin modernize edilmiş biçimleriyle
süslü seramik objeleri, bir kuşağın çalışmalarına ışık tutmuştur. Kap formunu
soyut bir güvercine çevirdiği eserinde dönemin Picasso ve Miro gibi Avrupalı
sanatçılarının uyguladığı anlayışla kendi sanat anlayışını geleneksel bir dil aracılığıyla birleştirmeyi başarmıştır (Erbay Aslıtürk, 2015: 202).
Hakkı İzet’in seramiklerinin esin kaynağı Anadolu kültürüdür. Cemal Tollu
gibi İzet’de Hitit eserlerini inceleyerek sanatını bu temel üzerinde zenginleştirmiştir. Özellikle hayvan biçimli kaplar üzerinde çalışılan ve koyun, manda ve
kuş figürleri tercih edilen bu kaplarda, soyut ve yalın bir biçim anlayışına ulaşmıştır. Osmanlı çini motifini örnek alarak yaptığı birkaç vazodan başka, hemen
hemen bütün eserleri Hitit sanatından esintiler gösterir (Giray, 1998: 26).
Görüntü- 7: Hakkı İzet, Kuş Biçimli Sürahi

Kaynak: Erdinç Bakla Arşivi (tr.pinterest.com/ebakla)

Görüntü-8: Hakkı İzet, Endüstriyel Tasarımlar
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Kaynak: Erdinç Bakla Arşivi (tr.pinterest.com/ebakla).

Vedat Ar, zamanının çok yönlü sanatçılarından biridir, endüstriyel tasarımcıdır. Endüstriyel tasarımlarında art deco akımının etkileri izlenmektedir. Seri
üretim tekniklerinde kendini geliştirmiş ve bu yönde eğitimler vermiştir. Fakat
seramik sanatında pek fazla faaliyet göstermeyip, Film yönetmenliği ve sahne
dekoratörlüğü yanında Türkiye’nin ilk reklam filmi yönetmeni unvanını kazanmıştır (Kalsın, 1993: 29).
Görüntü-9: Vedat Ar, Balık, 1938, Sırlı Seramik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Heykel
Müzesi Koleksiyonu

Kaynak: Erbay Aslıtürk, 2009: 218
Görüntü-10: Vedat Ar, Art Deco Figür, 1940

Kaynak: Erdinç Bakla Arşivi (tr.pinterest.com/ebakla)
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Füreya Koral’ın seramikleri sadece kullanım ve süs eşyası olarak değil bir
ifade aracı olarak toplumsal mesaj için kullanılan bir forma dönüşmüştür. Seramik panolar, üç boyutlu sanatsal objeler, vazo, tabak gibi günlük yaşamda kullanılacak ürünler tasarlamıştır. Seramiklerinde soyuttan gerçek üstüne uzanan ve
yerelliğe önem veren bir anlam çeşitliliği vardır. Özellikle çini eserlerinde, Doğu-Batı sentezini büyük bir ustalıkla vurgulamıştır (Gültekin, Bingöl, 2012: 15).
Koral, ilk çalışmalarıyla ilgili şunları söyler: “Eski yazılar, el işlerimiz, halk
sanatları, Mevleviler ve hareketleri, ilk basamak oldu. Batı resmi ve Anadolu
geleneğinin sentezi ile bir soyutlamaya girdim. 1951'de memlekete döndüğümde Hitit uygarlığı ile karşılaştığımda, bu adeta şok yaptı bana, seramiği form
olarak değil, duvar olarak görüyordum.” (Ağatekin, 1993: 15-16).
Koral, çinicilik sanatını bir geleneğin canlandırılması olarak anlamış, çağdaşlaştırıcı bir içgüdüyle hareket ederek eserlerinde bu geleneğin kaynağını açık
etmeyen bir soyutlamaya gitmeyi başarmıştır. Duvar panolarının çoğunluğu
dönemin sanat akımını yansıtan soyut karakterdedir; kendisi bu panoları soyut
tablolar gibi gerçekleştirmiştir; mekân ve mimariye göre düzenleme, renk ve
yüzey özellikleri gibi teknik yönlerdeki titizlikle yetinmemiş, panolarına benlik
nesnelerini, ruh hallerini yansıtmıştır (T. Stefanutti, 2010: 106).
Görüntü-11: Füreya Koral, Duvar Panosu, Ziraat Bankası Harbiye, 1966

Kaynak: Erdinç Bakla Arşivi (tr.pinterest.com/ebakla)
Görüntü-12: Füreya Koral, Seramik Formlar
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Kaynak: Erdinç Bakla Arşivi (tr.pinterest.com/ebakla).

Sonuç

Çağdaş Türk Seramik sanatında Anadolu’da yaşamış kültürlerin etkisi görülür. İslam öncesi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılmış seramikleri inceleyerek çağdaş seramik sanatının temellerini belirleyebilmek mümkündür. Form,
teknik, işlev ve tasarım arayışları dönemden döneme farklılık göstermiş ve değişime uğramıştır. Türkiye’de Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ülkenin içinde bulunduğu durum pek iç açıcı olmadığından, bu karışıklıklardan arınıp refah ve uygar
bir seviyeye gelinmesi gerekiyordu. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde çeşitli adımlar atıldı. Seramik
sanatının gelişiminde de bu adımların izleri görülür. Seramik alanında yetenekli
öğrenciler yurtdışına gönderilerek eğitim almaları sağlanmıştır. Daha sonra ülkelerine dönerek edindikleri bilgi ve tecrübeyle eğitim kurumlarının açılmasında,
çoğalmasında ve seramik eğitiminde etkin rol oynamışlardır. Bu sanatçıların
eserleri incelediğinde, geleneksel anlayışın etkileri görülmekle birlikte, yurtdışında eğitim almalarından dolayı batı etkisinin de olduğu görülmektedir. Ayrıca
eğitim kurumlarının yaygınlaşmasının ve bu okullarda eğitim alan öğrencilerin
sayılarının artmasıyla birlikte, seramik fabrikaları kurulmuş ve endüstriyel üretimler yapılmaya başlanmıştır. Seramiğin gelişim sürecinde sanatçı, akademisyen ve öğrencilerin açtıkları sergilerle seramiğin tanıtılması ve estetik bir bilincin oluşması sağlanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen seramik alanındaki bu gelişmeler sonraki yıllarda yetişen yeni sanatçılar aracılığı ile günümüze kadar devam etmiştir.
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İşbirlikli Öğrenme ile Çocuklara Değer Aktarımı
*

Ahmet AKÇAY
Giriş

Günümüzde geleneksel öğretim yaklaşımlarının yerine öğrencilerin sınıf içi
katılımlarını artıran, öğretmeni kaynak rolünden çıkararak rehber rolüne büründüren, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin yanı sıra duyuşsal açıdan da gelişimlerini destekleyen, rekabetten öte öğrencilerin birlikte öğrenmelerini sağlayan ve bu yolla sınıftaki her öğrencinin başarılı olmasına imkân tanıyan yaklaşım, model, yöntem ve teknikler benimsenmeye başlanmıştır.
“Johnson ve Johnson (1987) öğrenmenin üç ortamda gerçekleşeceğini belirterek bunları bireysel öğrenme, rekabetçi öğrenme ve işbirlikli öğrenme olarak
sıralar. Bunlardan ilki olan “bireysel öğrenme” ortamında öğrenci kendini diğer
öğrencilerden soyutlayarak kendi başına çalışır ve diğer arkadaşlarının öğrenmesinde kendisinin rolünün olmadığını düşünür. Diğeri olan “rekabetçi öğrenme”
ortamında öğrenmeye bir tür yarış olarak bakılır. Böyle bir ortamda başarısız
öğrenciler çabalarının yetersiz olabileceğini ve diğer arkadaşlarının yardım etmeyeceği düşüncesiyle zamanla öğrenme ortamından uzaklaşabilirler. Son olarak “işbirlikli öğrenme” ortamında ise öğrenciler beraberce kararlaştırdıkları
öğrenme hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışırlar.” (akt. Atasoy vd. 2007). Bu
özellikler göz önünde alındığında öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak ve
duyuşsal niteliklerini artırmak amacıyla işbirlikli öğrenmeden yararlanılabileceği
düşünülmektedir.
Değer Aktarımı

Toplumların sahip olduğu sosyal, kültürel veya ekonomik bakımdan maddî
ve manevî ögelerin tamamı “değer” kavramı ile ifade edilmektedir. Bireylerin
inanç, tutum ve davranışlarına yön veren değerler, bireylerin tek başlarına var
olmalarını sağlamasının yanı sıra toplumu bir arada tutan unsurlardan da biridir.
Sosyal bir varlık olan insanın, içinde bulunduğu toplumda var olabilmek için
toplumun sahip olduğu birtakım kuralları ve değerleri benimsemesi gerekir. Her
toplumun hayatı algılayış biçiminin ve dünya görüşünün farklı oluşu, sahip olduğu değerlerin de farklı olmasında en büyük etkendir. Bu bakımdan toplumlar
sahip oldukları değerleri eğitim yoluyla bireylere kazandırmaya ve gelecek nesil*

Doç. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, turkolog_25@hotmail.com
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lere ulaştırmaya çalışır. Okul öncesi dönem, çocuğun kişiliğinin temellerinin
atılmaya başlandığı dönemdir. Bir fert olarak toplumda yer alabilmeleri için
çocuklara okul öncesi dönemden itibaren özellikle çocukların çevrelerine karşı
sorumlulukları ve toplum hayatı içinde kendilerine düşen görevleri öğretilmeye
çalışılır.
•

“Değer edinimi aile, akran grupları ve kitle iletişim araçları gibi sosyalleşme araçlarının ve gündelik yaşam içindeki etkileşimlerin de etkisiyle
yaşam boyu devam eden bir süreçtir.” (Balcı ve Yanpar Yelken, 2013).
Kişiliğin oluşumu ve karakter kazandırılmasında değerlerin rolü büyüktür. Eğitim sürecinin sonunda istenilen nitelikte insan tipini ortaya çıkarabilmek için değer aktarımı mutlaka sağlanmış olmalıdır. Bu doğrultuda okullarımızda değerler eğitimi sistemli ve etkili bir biçimde yapılmalıdır (Fidan, 2009).

•

Değer aktarımını gerçekleştirebilmek için pek çok yaklaşım benimsenmiştir. Değer gerçekleştirme, karakter eğitimi, vatandaşlık eğitimi, ahlak
eğitimi biçiminde yaklaşımlar ile değerler aktarılmaya çalışılmış, bunun
yanı sıra çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri ile çeşitli öğretimsel araçgereçler işe koşularak öğrencilere değerler kazandırılmıştır (Akbaş,
2008; Karadağ, 2015; Arslan, 2019; Tekin, 2019). Bu çalışma da öğrencilerin bireysel rekabetten uzak bir ortamda sosyal biçimde birlikte çalışmalarına imkân tanıyan işbirlikli öğrenmenin okul öncesi dönemi çocuklarına değer aktarımında kullanımını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır.

İşbirlikli Öğrenme

İngilizce “cooperative learning” biçiminde ifade edilen işbirlikli öğrenme, dilimize “işbirlikçi öğrenme, “kubaşık öğrenme” veya “işbirlikli öğrenme” biçiminde adlandırılmıştır. İşbirlikli öğrenme; “öğrencilerin sınıf ortamında küçük
karma gruplar oluşturarak ortak bir amaç doğrultusunda, akademik bir konuda
birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, grup başarısının değişik yollarla
ödüllendirildiği bir öğrenme yaklaşımı” (Gömleksiz, 1993) olarak tanımlanmaktadır.
İşbirlikli öğrenme diğer küme çalışmalarından oldukça farklıdır. Küme çalışmaları bireysel başarıya odaklanırken işbirlikli öğrenmede hem birey hem de
grup başarısı ön plana çıkabilir. Grupların çeşitli öğrenci nitelikleri gözetilerek
dengeli biçimde hazırlanışı, grupta yer alan her çocuğun sorumluluk alışı, yeri
geldiğinde birbirlerinin öğrenmelerinden sorumlu tutuluşu ve sosyal becerileri
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kazandırmada etkili oluşu nedeniyle işbirlikli öğrenme oldukça etkili bir öğrenme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette öğretmen yaklaşımını ve rolünü değiştiren bu yöntemin gerçek anlamda uygulanabilmesi için grup etkinlikleri düzenlenirken iş ve ödül yapılarına dikkat edilmeli ve çalışma yapılandırılmalıdır (Yıldız, 1999). İşbirlikli öğrenmenin başarılı olması için dikkat edilmesi
gereken ilkeler şu şekilde sıralanabilir (Doymuş, Şimşek ve Şimşek, 2005; Kagan ve Kagan, 2009):
•

Olumlu Bağımlılık: Grupta yer alan her üyenin, kendi başarılarını grup
başarısı, grubun başarısını da üyelerin başarısı olarak algılayabilmesidir
(Açıkgöz, 2009). Öğrencilerin kendilerini sorumlu hissedebilmeleri açısından çeşitli materyallerden yararlanılabilir veya görev dağılımı yapılabilir.

•

Bireysel Sorumluluk: Öğrencilerin değerlendirilmesinde bireysel başarının yanı sıra grup içerisindeki etkinliklerden elde edilen başarılar da
büyük yer tutar. Bu açıdan grup içerisinde her birey birbirine yardımcı
olmalıdır.

•

Grup Bilinci: İşbirlikli öğrenmede gruplar rastgele oluşturulmaz. Çoğunlukla önceki akademik başarıları temel alınarak gruplar oluşturulur.
Bunun yanı sıra yaş, cinsiyet, tutum vs. gibi özelliklere göre heterojen
biçimde gruplar oluşturulur. Etkinlikler öncesi grup üyelerinin kendilerine isim seçmeleri veya simge belirlemeleri grup bilincinin oluşmasına
katkı sunar.

•

Sosyal Beceriler: Öğrencilerin birbirleriyle iyi ilişkiler kurarak karşılıklı
güven içerisinde çalışabilmeleri, gerekli durumlarda sorunların üstünden gelebilmeleri, grup etkinliklerine özgüven ve karşılıklı saygı içerisinde aktif katılım sağlamaları işbirlikli öğrenmenin çocuklara kazandıracağı sosyal beceriler arasında sayılabilir.

•

Yüz yüze etkileşim: İşbirlikli öğrenmede öğrenciler ortak amaçlar çerçevesinde birbirlerini cesaretlendirerek, yardım ederek ve yardımlaşarak
hedefe ulaşmaya çalışırlar.

•

Ödül: Belirlenen herhangi bir kritere göre veya elde edilen başarı neticesinde gruba ödül verilebilir. Bu da öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yardımcı olur.

•

Eşit Başarı: Grupta yer alan her öğrenciye bilgi, yetenek ve ilgileri doğrultusunda görevler verilebilir. Bu da grubun başarısını artırırken grup
üyelerinin çalışmalara aktif katılımını sağlamaktadır.
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İşbirlikli öğrenme, çeşitli açılardan çocukların gelişimlerimi desteklemekte
ve çeşitli davranışlar kazandırmaktadır. Bu haliyle öğretim açısından oldukça
avantajlı bir yöntem olduğu ileri sürülebilir. Okul öncesi dönemi çocukları üzerinde yapılan araştırmalar da bunu doğrulamaktadır (Yıldız, 1998; Avcıoğlu,
2003; Artut ve Tarım, 2004; Tarım ve Artut; Okur Akçay, 2014; Zisopoulou;
2019). Okul öncesi dönem çocuklarına değer aktarımında da bu yöntemden
yararlanmak mümkündür.
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

•

İşbirlikli öğrenme; grupların oluşturulması, grupların çalışma süreçlerinin yürütülmesi veya grupların başarılarının değerlendirilmesi gibi özellikler bakımından çeşitli tekniklere sahiptir. Bu teknikler şu şekilde sıralanabilir:

•

Ayrılıp Birleşme Tekniği (Jigsaw): Aranson tarafından geliştirilmiştir.
Oluşturulan heterojen gruplardaki öğrencilere işlenecek konunun alt
bölümleri verilir. Bu gruplarda kendi konularına çalışan öğrenciler daha
sonra diğer gruplardaki kendileriyle aynı konuyu çalışan öğrencilerle yeni bir grup oluşturur. Bu grup uzmanlık grubudur ve öğrencilerden çalıştıkları konunun uzmanı dolayısıyla arkadaşlarına aktarabilecek duruma gelmeleri beklenir. Daha sonra uzman gruplarındaki her öğrenci asıl
gruplarına döner ve uzmanı olduğu konuyu arkadaşlarına aktarır. Gruptaki her üyenin konusunu arkadaşlarına aktarması ile süreç tamamlanır.

•

Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Tekniği: Slavin ve
Stevens tarafından geliştirilmiştir. Teknik, öğrencilerin dil becerilerini
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen okuma düzeylerini temel alarak
öğrencileri gruplara ayırır. Okuma gruplarında da ikişer kişiden alt gruplar oluşturulur. Öğretmen bir grup ile çalışma yürütürken iki kişiden
oluşan alt gruplar çalışmalarını yürütürler. Okuma, anlama veya yazma
gibi beceriler üzerine etkinlikler gerçekleştirilir.

•

Birlikte Öğrenme Tekniği: Johnson ve Johnson tarafından geliştirilmiştir. Bu teknikte oluşturulan gruplarda yer alan öğrenciler, konularını
beraberce hazırlayıp sınıfa sunarlar. Başarılı olan gruplar ödüllendirilir.
Tekniğin sınıfta uygulanma aşamaları şu şekildedir (Cumhur, 2017):

•

Öğretimsel hedeflerin belirlenmesi ve gerekli bilgilerin sunulması,

•

Öğrenme gruplarının oluşturulması,

•

Grup üyelerine öğretim malzemeleri ve rollerinin paylaştırılması,

•

Grup çalışmasının yönlendirilmesi ve desteklenmesi,
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•

Bireysel değerlendirmenin sağlanması,

•

Grup başarısının değerlendirilmesi.

•

Birlikte Soralım-Birlikte Öğrenelim: Açıkgöz tarafından geliştirilmiştir. Öğrenciler 3-6 kişiden oluşacak biçimde heterojen gruplara ayrılır.
Her öğrenci üzerinde durulan konu ile ilgili sessiz biçimde okumasını
gerçekleştirir ve konuya ilişkin sorular hazırlar. Bireysel soru hazırlanmasının ardından grup üyeleri bir araya gelerek grup sorusunu hazırlar.
Hazırlanan sorular diğer gruplara gönderilir. Gelen soruların cevaplanması için grup sözcüsü belirlenir ve sorunun cevabı sınıfa onun aracılığıyla verilir. Grup sunumları ve sürecinin tartışılmasının ardından öğrenciler bireysel biçimde sınava alınır.

•

Dedikodu Tekniği: Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır. Ele alınan konu
bu gruplarda tartışılır. Ardından bu tartışma gruplarında yer alan öğrenciler sınıftaki diğer gruplarla eşleşene kadar süreç devam eder. Ardından
genel bir değerlendirme yapılır.

•

İşbirliği-İşbirliği Tekniği: Kagan tarafından geliştirilmiştir. Bu teknikte
önce öğrenci merkezli bir sınıf tartışması yapılır. Ardından öğrenci takımları oluşturulur. Takımın konusu belirlenir. Ardından takımdaki
üyeler kendileri için bir alt konu belirler. Herkes konusu üzerine çalışır.
Alt konularının hazırlanmasının ardından takım sunumu hazırlanır ve
ardından değerlendirme yapılır (Bayrakçeken, Doymuş ve Doğan,
2015).

•

Karşılıklı Sorgulama Tekniği: Öğretmenin konu anlatımının ardından
gruplar belirlenir. Grup üyeleri öğretmen rehberliğinde birbirlerine soru
sorarak cevaplandırmaya çalışırlar.

•

Öğrenci Takımları – Başarı Bölümleri Tekniği: Slavin tarafından geliştirilmiştir. Heterojen gruplarda yer alan öğrenciler grup olarak çalışırlar ve birbirlerini desteklerler. Tekniğin ayırt edici noktalarından biri,
gruptaki herkesin birbirinin öğrenmesinden sorumlu olmasıdır. Öğrenciler, gruplarına puan kazandırabilmeleri için önceki sınavlarından daha
yüksek puan almak durumundadırlar.

•

Takım Destekli Bireyselleştirme Tekniği: Slavin ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Heterojen gruplarda yer alan öğrenciler için bir ön
test yapılır. Öğretmen rehberliğinde öğrenciler bir eş belirler. Belirlenen
eş, yapılan etkinliği veya çözülen testi cevap anahtarı ile değerlendirir.
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Bu şekilde tüm testler tamamlanmaya çalışılır. Yapılacak son sınav, herhangi bir yardım almadan gerçekleştirilir.
•

Takım Etkinliği Tekniği: Bu teknikte gruplar oluşturulduktan sonra
öğrencilere üzerlerinde çalışacakları materyaller sunulur ve grup üyeleri
bireysel olarak teste tabi tutulur. Ardından grup olarak cevaplar tartışılır. Öğretmenin konuyu ve cevapları sunumunun ardından grup üyeleri
tekrar tartışma gerçekleştirirler.

•

Takım-Oyun-Turnuva-Tekniği: DeVries ve Edwards tarafından ilk kez
ortaya konmuş ve sonrasında Slavin tarafından geliştirilmiştir. Bu teknik
için öncelikle heterojen gruplar oluşturulur. Her hafta yapılacak turnuva
sınavları için gruplar kendilerini temsil edecek olan bireyi hazırlar. Her
öğrenci başarısı kadar grubuna puan kazandırır ve süreç tamamlandığında en yüksek puanı alan grup turnuvayı kazanır.

İşbirlikli Değer Aktarımına Örnek Uygulamalar

İşbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak değer aktarımında uygulanabilecek
örnek etkinlikler aşağıda sıralanmıştır.
Örnek Uygulama 1

Kazandırılması Amaçlanan Değer: Sorumluluk
Uygulanan İşbirlikli Öğrenme Tekniği: Takım Destekli Bireyselleştirme
Tekniği
Sınıf içi Uygulama: Sınıftaki çocuklar küçük heterojen gruplara ayrılır. Çocuklarla ilk olarak ağaçlar hakkında konuşulur. Ağaçların bizim için önemine
değinilir. Daha sonra öğretmen Limon Ağacı resimlerini gösterir Bütün çocukların resimler hakkında fikirleri alınır. Önceden öğretmenin almış olduğu limon
çekirdekleri çocuklara gösterilir Bütün çocukların görmesi için her gruba birkaç
tane limon çekirdeği dağıtılır. Çocuklar limon çekirdeklerini inceledikten sonra
gruplara çiçek saksıları dağıtılır. Çocuklar aynı bölümden sorumlu olan diğer
takım üyeleri ile birlikte saksılarını alıp incelemeye başlarlar. Öğretmen her
öğrenciye üç tane limon çekirdeği dağıtır. Çocuklar kendi takımlarına dönerek
takım arkadaşlarıyla birlikte çekirdekleri yerleştirmeye başlarlar. Takımların
hepsi bitirdikten sonra öğrenciler teker teker saksılarını alıp sınıfta konuşma
yaparlar. Çekirdeklerini ekerken ne yaptılar, nasıl hissettiler veya zorlandılar mı
şeklinde öğretmen çocuklara ayrı ayrı olarak sorular sorar. Tüm çocukların saksıları bireysel olarak değerlendirilir. Öğretmen çocukların saksılarının üzerine
isim yapıştırdıktan sonra sınıfın güneş alan yerine yerleştirebilir. Her çocuğa
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çiçeğine bakmakla sorumlu olduğu söylenmeli ve ağacını belirli aralıklarla sulaması gerektiği de dile getirilmelidir. Çocuklar belirli aralıklarla saksıyı sulamaları gerektiğini hatırlar ve böylece sorumluluklarını yerine getirirler.

Şekil 1. Sorumluluk Değeri Etkinliğinden Bir Görüntü

Örnek Uygulama 2

Kazandırılması Amaçlanan Değer: Saygı
Uygulanan İşbirlikli Öğrenme Tekniği: Karşılıklı Sorgulama
Sınıf içi Uygulama: Çocuklara kulak ve dudak resmi gösterilir. İki resim
hakkında konuşulur. Çocukların tahminine göre dudak konuşma, kulak dinleme
kuralını hatırlatmak için kullandığını açıklar. Konuşanı dinlemenin bir saygı
kuralı olduğu açıklanır. Daha sonra çocuklar ikişerli gruplara ayrılır. İstedikleri
hikâye kitapları seçilir. Kulak ve dudak resimlerinden birer tane seçmeleri istenir. Dudak seçenin hikâyesini anlatmasını, kulak seçenin ise dinlemesi gerektiği
belirtilir ve etkinlik uygulanır. Hikâyeyi okuyan çocuk dinleyen çocukların resmi
değiştirilerek roller değiştirilir. Etkinlik sonunda birbirlerini dinlemenin nasıl
hissettirdiği hakkında fikir alışverişi edilir.
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Şekil 2. Saygı Değeri Etkinliğinden Bir Görüntü

Örnek Uygulama 3

Kazandırılması Amaçlanan Değer: İşbirliği
Uygulanan İşbirlikli Öğrenme Tekniği: Ayrılıp Birleşme
Sınıf içi Uygulama:

Öğretmen öğrencileri altışar kişilik olacak şekil-

de gruplara ayırır. Öğretmen öğrencilere yardım hakkında çeşitli sorular sorar ve
çocukların fikirleri alınır. Sonra öğretmen : “Akşam yemeği için sofra hazırlanırken annenize yardım ediyor musunuz?” sorusunu sorar. Öğrenciler bu soruyla
ilgili görüşlerini birbirlerine açıklarlar. Daha sonra çocuklar ayrılarak yeni gruplar oluştururlar. Bu soruyu yeni oluşturdukları arkadaşları ile detaylı olarak tartışırlar ve fikir alışverişinde bulunurlar. Bu sırada kendi düşüncesinde meydana
gelen değişikliklerden, arkadaşına katıldığı ve katılmadığı noktaları açıklar. Sonra öğrenciler önceki gruplarıyla tekrar birleşirler. Takım arkadaşlarını konularıyla ilgili öğrendiklerini onlara söylerler. Öğretmen öğrencilerin mümkün olduğunca çok etkileşimde bulunmalarını sağlar ve anneleriyle ya da babalarına yardım ettiklerinde birlikte bir işin nasıl keyif verebileceğini söyler. İşbirliğinin
önemini vurgular. Bu işbirliği sonucunda işlerin daha çabuk biteceğini ve annemizin daha mutlu olduğunu öğretmen söyler. Etkinlik sonunda üretilen düşünceler sınıfta tartışılır.
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Şekil 3. İşbirliği Değeri Etkinliğinden Bir Görüntü

Örnek Uygulama 4

Kazandırılması Amaçlanan Değer: Dürüstlük
Uygulanan İşbirlikli Öğrenme Tekniği: Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri
Sınıf içi Uygulama: Çocuklar masalarına geçer ‘Pinokyo’ adlı hikâye karakteri gösterilir. Çocuklar daha önce karakteri tanıdığı için kısaca hikâye özetlenir.
Hep birlikte ‘Pinokyo’ şarkısı söylenir ve ‘çocuklar Pinokyo’nun burnu ne zaman
uzuyor’ diye sorar. Çocukların görüşleri alındıktan sonra konuyu toparlamak
için yalanın yanlış bir davranış olduğu her zaman dürüst olunması gerektiği
hakkında konuşulur. Çocuklar beş kişilik gruplara ayrılır, bir öğrencinin eline
burnu kısalıp, uzayacak düzenekte hazırlanmış Pinokyo karakteri verilir. Öğrenci grup arkadaşlarının karşısına geçer. Gruptan bir başka öğrenciye farklı sayı,
şekil ve renklerde kartlar verilir. Öğrenci kartla gördüğünü karşı tarafa yani grup
arkadaşına anlatır. Yanlış söyleyince grup arkadaşları düzeltir, Pinokyo’nun burnu uzar, doğru söyledikten sonra burnu kısalır.
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Şekil 4. Dürüstlük Değeri Etkinliğinden Bir Görüntü

Örnek Uygulama 5

Kazandırılması Amaçlanan Değer: Dostluk/Arkadaşlık
Uygulanan İşbirlikli Öğrenme Tekniği: Dedikodu
Sınıf içi Uygulama: Çocuklar sandalyelere oturtulur. Çocuklara sınıfta en
sevdiği arkadaşının kim olduğu sorulur. Çocuklardan alınan cevaplar doğrultusunda öğretmen, arkadaşlığın öneminden söz eder. Daha sonra öğretmen ‘Arkadaşlık Güzel Şey’ adlı şarkıyı söyler. Öğretmen birkaç kez tekrarladıktan sonra
öğrencilerle birlikte söylenir.
Arkadaşlık Güzel Şey
Hoppalak çok meraklı
Bugün gezmeye çıktı.
Çukur vardı önünde
Yuvarlandı içine
Pisi pisi kedi olmasa
Nasıl çıkardı?
Arkadaşlık güzel şey
Hep dost kalmalı
(Ercan MERTOĞLU)
Daha sonra çocukları TV ‘nin başına alır. Çocuklara Arkadaşlık adlı çizgi
film izletilir. Çizgi film bittikten sonra öğretmen çocuklara: “Çocuklar arkadaşlık neden önemli ve Arkadaşımız olmasa ne olurdu?” şeklinde sorular sorar.
Öğretmen çocukları ikişer gruplara ayırır. Bu ikişer gruplar kendi arasında tartışırlar. Sonra bu ikişer gruplar bütün sınıftaki kişilerle eşleşir. Soruyu kendi ara-
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sında da tartışırlar. Sınıftaki bütün kişilerle eşleşene kadar devam ettirilir. Daha
sonra bütün sınıf bir değerlendirme yapar ve etkinlik tamamlanır.

,
Şekil 5. Dostluk/Arkadaşlık Değeri Etkinliğinden Bir Görüntü

Örnek Uygulama 6

Kazandırılması Amaçlanan Değer: Paylaşma
Uygulanan İşbirlikli Öğrenme Tekniği: Takım Etkinliği
Sınıf içi Uygulama: Öğretmen sınıfa depremde evleri yıkılmış insanların
fotoğraflarının olduğu bir afişle gelir. Afişi çocuklara gösterir. Çocuklara afişte
neler gördüklerini sorar. Bütün çocukların fikirleri alınır. Öğretmen “insanlar bu
şekilde zor durumda olduklarında onlara nasıl yardımcı olabiliriz sizce?” şeklinde çocuklara sorular sorar. Çocukların hepsi bireysel olarak düşünür ve cevaplarını bireysel olarak verirler. Daha sonra öğretmen çocukları 4 – 5 kişilik gruba
ayırır. Her bir gruba önceden aldığı bir erzak kutusu verir. Öğrencilere depremde evleri yıkılan insanların yardıma ihtiyaçları olduğunu ve yiyecekleri olmadığını söyler. Bize düşen görev onlara elimizden geldiği kadar yardımda bulunmak
olduğunu anlatır. Çocuklardan her birinin yarın evlerinden bir iki paket baklagil
getirmelerini ister. Getirilen erzakların her grubun kendi erzak kutusuna koymaları gerektiğini söyler. Ertesi gün çocukların getirdiği erzaklar takım olarak
kutulara yerleştirilir. Kutular dolduktan sonra takımlar kutularının kapaklarını
kapatır. Öğretmen takım üyelerine teker teker kendilerini nasıl hissettiklerini ve
bunu yaptıkları için mutlu olup olmadıklarını sorar. Bütün grup üyeleri cevaplarını verir. Öğretmende bu yaptıklarının çok güzel bir şey olduğunu ve paylaşmanın önemini anlatır. Bütün gruplarla fotoğraf çekilir. Öğretmen erzak kolilerini Kızılay merkezine teslim eder.
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Şekil 6. Paylaşma Değeri Etkinliğinden Görüntüler

Sonuç

Değer aktarımını gerçekleştirebilmek için işbirlikli öğrenme uygun bir yöntemdir. Değerlerin işbirlikli öğrenme teknikleri yoluyla verilmesinin okul öncesi
dönemi çocukları üzerinde daha etkili olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle
çalışmada okul öncesi dönemde değerlerin işbirlikli öğrenme teknikleri yoluyla
aktarımına ilişkin örnekler tanıtılmıştır. Bu çalışma sonrasında okul öncesi dönemde bulunan çocukların sorumluluk, saygı, iş birliği, dürüstlük, arkadaşlık/dostluk ve paylaşma değerlerini fark etmesi, işbirlikli yöntem ve teknikleri
kullanılarak değerlerin aktarımı konusunda eğitimcilerde farkındalık geliştirilmesi ve okul öncesi öğretmenlerinin bu yolla çocuklara değer aktarımını gerçekleştirebilmeleri beklenmektedir.
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Name Of Vessels In Ancient Turkic Written Sources And Archaeological Vessels
*

Akımbek ERALI

Ortaçağa ait anıtların en yaygın arkeolojik kalıntıları kil çömlek ve pişmiş
kilden yapılan eşyalardır. Bu yemek bulaşıklarının isimleri hakkında birçok fikir
vardır. Birçoğu mevcut bulaşık çeşitlerinden sonra adlandırılır, diğerleri eski
isim ve şekildedir. Formda ve kullanımda yeni isimler de vardır.
Eski isimler söz konusu olduğunda, bulaşık adları eski isimlerine dayanıyor
ve bize küçük yazım ve ses değişiklikleri ile ulaşmaktadır. Bazı kelimeler Kazak
dil fonundan, bazıları eski isimleriyle değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bugün
yayınlanan yazılarda ve eserlerde bulunan ortaçağ bulaşık isimlerini farklılaştırmaya karar verdik.
E.I. Ageeva ve G.I. Patseviç Mahmud Kaşgarinin (Diyani lugat-türk) eserlerine bakan, Oğuzlar'da tabaklar, kase (miska), sürahi – “aftabi”, Türkler “kumgan”, cam – “kase”, ama keçi, Tamsi, Yamak, Guz ve Argus “damar” kelimesini
tüm damarların ortak adı olarak yazmışlardır [Ageeva 1958: 159]. Bu eski bulaşık isimleri arkeolojik bulgularla yakından bağlantılı değildir. Çağdaş çalışmalarımızda, antik eşyalara genellikle ev eşyaları denir. Bazı bulaşıkların eski isimlerinin yazılışı değişse de kapsamı değişmemiştir. Birçok isimler bugünümüzde
unutulmuş veya başka amaçlarla kullanılmaktadır. Türk halkları arasında eski
bulaşık isimleri vardır. Ancak, eski isimlerin güncellenmesi ve uygulanması çok
önemlidir.
Çeşitli yemek bulaşıklarının isimleri eski Türk yazılarında bulunur. Ancak
ne tür hammaddelerden yapıldıkları bilinmemektedir, ancak sadece bazıları
yapılmıştır. Aşağıdaki bulaşık isimleri “Drevneturetskiy slovar” kitabında listelenmiştir [DTS 1969].
AFTABÏ – kap, kova, kepçe
AJAQ – kupa, fincan
AŠAČ – baqıraş
BADÏR – kova, kupa, fincan
BART – bulaşık, küp, oval büyük bulaşık
BÏYRÏY – dolu büyük kase, şanaş , kap
BUQAČ – yemek konulması için orta boyutlu kilden yapılan bulaşık
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BURNAČ – kap, bulaşık (yıkanmak için, içecek için)
BUTÏQ – orta boyutlu kase, şanaş, süyretpe
ČANAQ – 1. orta boyut ağaçtan yapılan bulaşık;
2. kupa, derin bulaşık, küçük tabak
ČEŠKÄL – kil kupa, kutu (kap)
ČOMURMÏŠ – kepçe, kova, bakır
ČOPUN – büyük boyutlu bulaşık (abdest için)
ČÖMČÄ – kepçe, bakır, kova
ČÖŊÄK – kova, şelek
DÄVAT – dauit, mürekkep kutusu
DÜLÄK – ağzı kırılan (kap, bulaşık)
IDIŠ – bulaşık, fincan, cam bardak
IδIŠ – bulaşık, kupa
ÏVRÏQ – kap (boynu uzun)
JASÏMAN – boynu dar bulaşık
JOYRÏ – bulaşık, kupa
JULA – alaw, mumluk, mayşam
JULYAQ – аlaw, mumluk, mayşam
KEČÄ ІІІ – sepet

KENDÜK – büyük boyutlu kil bulaşık (unu saklamak için)
KESTÄR – kutu, sepet
KIZ – misk saklama kutusu, el çantası

KÖNÄK – kase, şanaş, süyretpe
KUZIŠAJ – kap
KÜBÄ – metaldan yapılan lacivert kase, kirevke
KUδÄČ – kap, bulaşık
KÜP – büyük boyutlu kil bulaşığı, kap
KÜRIN – sebze için derin bulaşık
KÜVLÜK – kilden yapılan саздан çubuk, tüyirtpek

KÜZÄČ – bulaşık, kap

LABAJ – su altına konulan bulaşık, lavabo, boru, trompet
OLMA – fincan, kap
OLUQ – kesilen ağaç, tepsi
QA – bulaşık, bulaşık eşyaları
QABAN – tabak, yuvarlak tabak, ince tabak
QAČA – bulaşık

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 321

QADAḤ – oval, büyük bulaşık, kupa
QAMÏČ – kepçe, bakır, kova
QATÏŊ – bulaşık, kap
QORLUQ – acı, ekşi süt için bulaşık
QOVA – kova, şelek
QUMYAN –su için bulaşık
RÄKVÄ – kap, ağzı ve tutkusu var
SAČ – tencere
SAYÏR – içecek hazırlamak için bulaşık
SAYRAQ – küp, oval, büyük bulaşık
SAVDÏČ – sepet, kutu
SEŊÄK –su için bulaşık, kap
SOQU – keli
SUSYAQ – kepçe, kova
SUSÏQ – kova, şelek
TAMYALÏQ – orta boyutlu öğlen yemeği masası
TEKNÄ – bulaşık, tepsi
TEVSI – yuvarlak tabak,orta boyut, küçük masa
TOQURQA – bulaşık tutkusu
TÜTÄK – ağız, (çaydanlık, kap)
TÜTSÜKLÜK – güzel koku yapılması için bulaşık
ÜGRÄ – un tabağı
Yukarıda belirtilen yemeklerin isimlerinin çoğu M. Kaşgar sözlüğünden
alınmaktadır.
XX yüzyılda Horezm bölgesinde I.M. Djabbarov başlangıçta büyük bir yağ
tankı (miska) – “kupi” (kup – AE), bir süt kasesi – bir kaş (göz) ve hamur için
büyük bir kase – bir kapak, bir rulo için bir kase – bir incir, bir mum – vardı, bir
çiçek vazo – bir gulam, bir klozet – bir broş, bir bebek beşiği – bir kalem, büyük
bir kase – potçai, bazen çocuk oyuncağı, düdük üfleme – isthalak [Djabbarov
1959: 390-391] .
Hiva bölgesinde ХVІІІ–ХІХ yüzyıllarda V.V. Ekimov zanaatkarlar tarafından

yapılan seramik tabaklardan: bulaşık makinesi – kapak; lepistes için dört tava
yağ tankı; su musluğu olmayan iki saplı vazo; üç veya dört yağ ve su kolu; mum

– çirak; kiraz kabuğu korkutma tüpü – esrar; rulolar için kavanoz – incir; hendek
borusu – germe; büyük tava – badi; küçük tabak – kabak; çocuk tabağı – bebek
kayısı; titrek; pandispanya – kaiserma; beşik – duvak; çiçek sepetleri, kulgundak
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ve yurgundak; su kavanozu – kumgan olarak anılır [Ekimov 1959: 354, 362363].
Şu anda, araştırmacıların arkeolojik kazılar sonucunda keşfedilen bulaşık
isimlerine kesin bir çözüm buldukları sabit bir eşya adlarının kesin bir listesi
yoktur. Arkeolojik gemilerin isimleri hakkında tartışmalar olmasına rağmen,
sistematik bir sonuca varamayız. Şimdi, birkaç araştırmacıya bakalım.
A.H. Margulan, çanak çömlek kaplarını Kıpçak sözlüğünden “gözler” olarak
tanımladı ve birkaç çanak çömlek türünü tarif etti: uzun, geniş açık seramik
kaplar – kör bir göz, temiz bir fincan (boyun) ve dar bir boyun, gözler – mançus,
büyük gözler – beşik, kum gibi büyük kase (marmal) [Margulan 1973: 33].
K.A. Akişev, çalışmalarında bugün kullanılan birkaç bulaşık isimlerinden
bahsetti: çekiçler, vazolar, kaseler, kupalar, mumlar, su ısıtıcılar, kutular, tabaklar ve dar boyunlu su kavanozları [Akişev 1976: 9-10 , 70,72,114].
Çanak çömlek dediğimiz bardaklar, sürahiler, tabaklar, gözler, kalemler ve
ayrıca kaseler, tabaklar, bardaklar gibi bulaşıkların adıdır. (Akişev 1996: 64-65,
103-105, 111, 115).
Şimdi göreceli olarak yeni ad, cıva taşıyan addır (mevcut türlerinden biri).
Mason ve W.D. Goryaçeva'nın çalışması burada bir “simob-çuvaş” (döküm için)
olarak tanımlanmıştır [Mason 1985: 24].
W.X. Şalekenov'un çalışmaları toprak ve kaplar ile ilgilidir [Şalekenov: 1992:
93-94, 96, 102].
S. Joldasbayeviç, çalışmalarında tinsel ve kupa gibi bulaşıklara dikkat çekti
[Joldasbayeviç 1996: 289-291]
N. Aldabergenov, eski yemek bulaşıkları, kaseler, kaplar ve kutuları ifade
etmek için sıklıkla “gözler”, “toprak”, “kırık” kelimelerini kullandı [Aldabergenov 1999: 119-124].
W.X. Şalekenov ve N.O. Aldabergenov'un Aktobe ile ilgili albümleri seramik
içermektedir: çekiçler, kazanlar, toprak kaplar, mumlar, mumluklar, boncuklar,
kütükler, kupalar, kaseler, sepetler [Şalekenov vb. 2006: XXV-XXVI).
M. Yeleuov, molozda bulunan bir dizi yemek eşyaları için ortaçağ kasabası
Karaçiğ'e isim verdi: kum, gözler, variller, kaseler, havzalar, kapaklar, şamdanlar
ve masa örtüleri [Yeleuov 2004: 114-117].
K. Baipakov ve A. Nurzhanov'un eserlerinde toprak mutfak eşyaları türleri
vardır: kupalar, kazanlar, yuvarlak masalar, fenerler, çekiçler, tencere, kaseler,
karaflar, tepsiler, kapaklar, mum türleri [Baipakov vb. 1992: 113, 131-132,
134,138].
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K.M. Baipakov, D.A. Voyakin, ortaçağ Kiyaalyk kentinden bir dizi yemek bulaşıklarını adlandırıyor. Bunlar: kavanoz, mum, seramik [Baipakov vb. 2007].
K.M. Baipakov, E.A. Smagulov Sauran'ın yemek bulaşıklarını anlatmaktadır:
kaseler kutular, tabaklar, bardaklar, pialai (kase), kavanozlar [Baipakov vb.
2005: 32, 37-38]. K.M. Baipakov, E.A. Smagulov, G.A. Akhatov'un Ural şehri ile
ilgili çalışmalarında şu seramikler bulunur: vazolar, çekiçler, mumlar, kandiller,
bardaklar (kaseler), borular, vazolar [Baipakov vb. 2005: 50-55].
M. Kasenov'un araştırmasında aşağıdaki eşya çeşitleri bulunmaktadır: Çömlek tavaları, kazanlar, tavalar, kaseler, bardaklar, yemek tabakları, borular, kapaklar, kupalar, ekmek tabakları, mumlar [Kasenov 1995: 23].
D. Taleev, Keles bölgesindeki anıtların incelenmesinde aşağıdaki bulaşık
türlerini tanımlamıştır: vazo, göz, kapak, tencere, kupa, branda, masa örtüsü ve
kaide [Taleev 1995: 77-78, 83-84, 88, 90, 92].
S.R. Ilyas, Taraz'daki Karahan Türbesi yakınlarında bir ortaçağ camisi yerine
yaptığı aşağıdaki fosil eşyaları türlerine odaklandı: bardaklar, kaseler, çaydanlıklar, kazanlar, çekiçler, tabaklar, sürahi, mumlar [Ilyas 2009: 156-159].
A.A. Nurzhanov ile birlikte kupalar, mumlar, kaseler, kaplar, kapaklar, şişeler, gözler, kavanoz gibi Aktobe'den yemek eşyları türlerine odaklanmaktadır.
[Akımbek vb. 2009: 99-105]. Aşağı Baryshan'dan bir dizi çanak çömlek yemek
bulaşıklar sırasına: mum, fincan, fincan tabağı, tencere, kapak, kavanoz, göz,
tava, kum, tencere çeşitlerini kapsamaktadır. [Akımbek 2009: 93- 99].
Kazakistan tarihinin eski çağlardan günümüze ilk hacmi çeşitli seramik türlerini içermektedir. Bunlar: gözler, kapaklar, tavalar, tereyağı tabağı, vazolar,
direkler, kupalar, mumlar, yemek kaseleri, tabaklar, vazolar [Kazakistan Tarihi
1996: 367, 468-468].
Yukarıda belirtilen eserlerde, aşağıdaki mutfak eşyaları isimleri bulunur: soket, kavanoz, mançus, kum (hamm), kavanoz, plaka, su ısıtıcısı, çaydanlık, kupa,
mum, tencere, kase, çanak çömlek, fincan, gözler, yarımada, gövdeli, civa kase,
talar, kupa, tabaklar, sürahi, kase, tava, kalem, tablo, boru, kapak, oluk, çamaşır
makinesi, masa örtüsü, pirinç çanağı.
Bu arada, bugün kullanımda olan arkeolojik bulaşıklara yazılı kaynaklarda
bulduğumuz eşyaların isimlerine bakalım veya bunları karşılaştıralım.
Yazılı kaynaklara göre, yemek bulaşıkları şunlardır: “ašač” – fırıncı (çömlekçi); “Češkäl” – bir şişe (glinny kupası, tencere); “Kestär” – bir şişe (saksı, vazo);
“Sač” - tava (squovoroda); “Sayïr” bir içecek hazırlama kabıdır (bulaşıkları pişirmek için kullanılır). Kullandığımız “kavanoz”, arkeolojik eşyaların tam anla-
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mını gerçekten açığa çıkarmamaktadır. Bir “kavanoz”, özellikle küçük eşyalar ve
muhtemelen ilaçlar için dar bir ağzı ve içi bir tarafı olan küçük bir kaptır. Bu
nedenle, yukarıda belirtilen yemek bulaşığının eski isimlerinden biri kullanılabilir.
Çatal bıçak takımı: “aftabi” – sürahi, kova, kepçe, kılçık, çurpak gibi evlerde
kullanılır; benzer şekilde, “abaja” büyük saklama kaplarına karşılık gelir; “Ajaq”
– şimdi “ayak” kabı olarak bilinen bir fincan, bir fincan; “Badir” – kase, fincan
(badyr, chasha, chashka) (yemek için); “Burnač” – tencere, kap (kuvshin yemek
için kullanılır); “Čanaq” – bir kase, bir tabak, bir kase (bir fincan, bir miska, bir
bluedtse), deriden yapılmış büyük bir içecek kabı; “Idiš” – yemekler, kaseler
(gözlük), bugünün “yemek bulaşıkların”dan çok uzak değil; “Iδiš” – yemekler,
kaseler (soslar, çaşa); “Ivy” – sürahi (uzun boyun) (kuvşin); “Jasïman” – dar
boyun damarı (dar boyun ile kapalı); “Joyrï” – tabaklar, kaseler (sos için, çaşa);
“Küδäč” – vazo, kase (kuvşin, sos); “Küzäč” – tabaklar, kavanozlar (soslar, kuvşin); “Kuzišaj” – “kye” olarak bilinen kavanoz; “Kaban” – küçük plaka, düz plaka, (bludo, podnos, plaka), “Qatïŋ” – tabaklar, kavanozlar (soslar, kuvşin);
“Qorluq” – ekşi süt kabı (süt için); “Ügrä”, “hırsız” kelimesine daha yakın, öğütülmüş, saklanmış, gizli, kapalı bir hazinedir.
Ev eşyalarından aşağıdakileri buluyoruz: “čöŋäk” – çakralar, kovalar (bajya,
vedro), “kova” buradan gelmiş gibi görünüyor; “Čomurmïš”, “čömčä” – kova,
kepçe, keçi, levrek (çerpak, inek derisi); “Küp” – büyük bir toprak kap, bir kavanoz (muhtemelen büyük bir kap, bir kuvşin), muhtemelen mevcut bir “kum”
kap, ama aynı zamanda bir “kabp” kelimesine çok benzer; “Könäk” – eşek, şan,
yedekte (salud, vedro); “Kendük” – büyük bir toprak kap (Bolşoy glinny kuvşin),
görünüşe göre, yukarıda bahsedilen “kum”; “Qamïč” – bir kepçe, bir çipura, bir
levrek (çerpak); “Qova”, “qovya” - bir pulluk, kova (vedro, badya); “Qumyan” –
“caran” kelimesinin köküne benzer bir su kabı; “Seŋäk” – su kabı, kavanoz (su
için, kuvşin); “Susyaq” – kova, bıçak, kepçe; “Susïq” – bir kova (vedro); “Teknä”
– “tegen” kelimesine yakın bir kase, dalya (lohan, koryto).
Ev gereçlerinden: “bart” – kap, küp, oval büyük bir kap (dondurma, fincan);
“Čopun” – büyük bir kase (tabureler için) (Bolşaya sousnitsa); “Dävat” – david,
mürekkep tankı (chernilnika), “david” kelimesinin geldiği açıktır; “Jula”, “julyaq”
– meşale, fener (deniz feneri, ışık istasyonu); “Qadah” – büyük oval kase, fincan
(fincan); “Kiz” – mevcut bir “spheraconus” olabilen misk torbası için bir depolama tankı; “Sayraq” – yakalamalı uzun bir kap; “Soqu” – (stupa), “vurmak”
anlamına gelir. “Tamyalik” – küçük bir renk tablosu (küçük bir tablo); “Tevsi” –
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düz tabak, küçük masa (podnos, nebolşoy, küçük masa), her ikisi de yuvarlak
olan masa ile ilgili iki tip arkeolojik tablo vardır, bunlar “masa örtüsü” olarak
adlandırılır, ancak altta yuvarlak bir taban vardır, kilden yapılırlar ve ikincisinin
altında üç (genellikle) bacak vardır, kaymaktaşı çözeltisinden yapılır (alçıya benzer); “Tütsüklük” – Koku brülörü.
Özetle, halihazırda kullanılmakta olan bazı arkeolojik bulaşık adı, makalede
tam anlamını ortaya koymamaktadır, bu nedenle, yazıda bulunan eşya adlarının
güncellenmesi ve kullanılması bugün karşı karşıya olduğumuz büyük bir sorundur. Sadece bu durumda arkeolojik damarların tam bir terminolojik zincirini
oluşturmak mümkündür.
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5X5 L Tipi Karar Matrisi Kullanılarak İplik Boyama Atölyesi Risk Değerlendirmesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği
1*

**

***

Çağlar YAYLALI - Ali BİLGİÇ - Aysel ÇİMEN
Giriş
İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ve Önemi

İnsanın en temel hakkı yaşama hakkıdır. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri bazı temel sosyal gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler; Düzenli bir iş
(gelir), yaşanabilir bir çevreye (Coğrafi ve Sosyal), akıl ve vücut sağlığıdır.
Bu gereksinimler yerine getirilmediğinde toplum sağlığında da bozulmalar
meydana gelecektir. İş sağlığı ve güvenliği bu gereksinimlerden geliri olan bir iş
ve akıl ve vücut sağlığında önemli bir yere sahiptir. Akıl ve vücut sağlığı yerinde
olmayan kişiler mesleki olarak da geçimlerini sağlayacak bir işe sahip olamayacaklardır. Düzenli olarak bir işte çalışanlar ise çalıştıkları işyeri ortamı iş güvenliği açısından ne kadar sağlıklı olursa o kadar mutlu, sağlıklı ve verimli olabilmektedirler. İnsanlarının sağlıklı olduğu toplumlarda sağlıklı olacaktır.
Bu bağlamda, çalışanlar işyerlerinde sağlıklı bir ortamda çalışabilmek için iş
güvenliği ile ilgili kanun ve kurallara uymaları gerekmektedir.
İşyerlerinde sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulabilmesi, iş kazaları ve
meslek hastalıklarının en az seviyeye indirilebilmesi için ülkemiz kanuni mevzuatında en son geçerli olmak üzere 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte aynı amaçla çeşitli tüzük,
yönetmelik ve tebliğlerde mevzuatımıza eklenmiştir.
İş Kazalarının Nedenleri

İş kazalarının oluşmasında üretim teknolojisi, üretim araçları, çevre koşullarının yanında sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik birçok neden vardır. Ancak, iş
kazalarının oluşmasında başlıca iki olgu vardır. Bunlar; güvensiz durumlar ve
güvensiz davranışlardır. Bu güvensiz durum ve davranışlara örnekler Tablo 1‟de
özetlenmiştir.

*
**
***
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Tablo 1. İş Kazalarının Nedenleri

Güvensiz Durumlar

İşyerindeki güvensiz durumlar; üretim sürecinde kullanılan teknolojinin ve
üretim araçlarının niteliğinden, iş düzensizliğine, bakım ve kontrollerin noksanlığından denetim ve yönetim hatalarına, depolama ve istifleme yanlışlıklarından
sağlıksız çevre koşullarına kadar birçok etkenden dolayı ortaya çıkmaktadır (Bütüner, 2018)
Güvensiz Davranışlar

İnsanın bedensel ve zihinsel gücünü dikkate almadan iş yükünün düzenlenmesi ve çalışma hızının saptanması sonucunda insanın makine ile uyumlu
bir şekilde çalışması olumsuz yönde etkilenmekte ve güvensiz davranışlar ortaya
çıkmaktadır (Yılmaz, 1999)
Güvensiz davranışlar insanın fizyolojik ve psikolojik yapısı ile çevre koşullarından kaynaklanmaktadır. Çalışan insanda genetik bozukluklar, organik yıpranmalar, ergonomik düzen yetersizlikleri ve sağlıksız çevre koşulları güvensiz
davranışların nedenlerini oluşturmaktadır. Denge duygusunun az olması, kas
gücünün ve bazı beden kısımlarının iyi gelişmemiş olması veya bazı uzuvların
dengesiz gelişmesi ya da çeşitli hastalıklar sonucu çalışma yaşamına gelinceye
kadar insanın yıpranmış olmasından dolayı yetenek azlığı, el becerisi yetersizliği,
sinir sistemi ile yönetilen bütün beden hareketlerinin akıcı çalışmasını engelleyen hatalar ve eksiklikler güvensiz davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Biçer, 2007)
İşyerlerinde daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturabilmek için yapılacak
olan iş güvenliği çalışmalarının başında Risk Değerlendirme gelmektedir. Yukarıda bahsedilen mevzuat çerçevesinde risk değerlendirme çalışmaları Risk Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında yapılır (Risk Değerlendirme Yönetmeliği2012).
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Risk Değerlendirme Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmenin aşamaları
şu şekildedir.
1. Tehlikelerin tanımlanması
2. Risklerin belirlenmesi ve analizi
3. Risk Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi
4. Dökümantasyon
5. Risk Değerlendirmesinin yenilenmesi
6. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmaları endüstri ve hizmet sektöründe
olduğu kadar sanat atölyeleri ve yardımcı tesislerinde de yani insanın
olduğu her yerde gereklidir. Çünkü insan faktörünün bulunduğu her
yerde insan için tehlikeler mevcuttur. Tehlikenin olduğu yerde de risk
vardır. Riskin bulunduğu yerde ise İSG olmak zorundadır. Çünkü insan
huzurlu ve mutlu olmadığı yerde verimli de olamayacaktır. İnsanın verimini artırmak için daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışması gerekmektedir.
Materyal Metod

Risk değerlendirme çalışmalarının ikinci adımındaki risklerin analiz edilmesi aşamasında çeşitli risk değerlendirme metotları kullanılmaktadır.
Yapılan bu çalışmada literatürde geçen ve iş güvenliği uzmanları tarafından
kolaylıkla uygulanılabilen 5X5 L Tipi Karar matrisi yöntemi kullanılarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Halıcılık bölümü dokuma ipi boyama atölyesindeki insan sağlığını tehdit eden tehlikelerin risklerini minimize etmek için gerekli iş güvenliği tedbirleri belirlenmiştir.
5x5 L Tipi Karar Matrisi Yöntemi

L tipi matris yöntemi sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Basittir, kolay uygulanır ancak karmaşık süreçler için yeterli olmayabilir. Tek
başına risk analizi yapmak zorunda olan analistler için kullanışlıdır. Bu metot ile
öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi halinde sonucunun
derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır.
Risk skoru = Olasılık x Zarar derecesi (Şiddet)
En sık kullanılan yaklaşımlardan biri olan risk değerlendirme matrislerinden
L Tipi Matris özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır.
Bu metot ile öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali (Tablo 2) ile gerçekleşmesi durumunda sonucunun derecelendirilmesi (Tablo 3) ve ölçümü yapılır. Risk
skoru ihtimal ve zarar derecesinin çarpımından elde edilir ve tablo 4’te verilen
değerlere göre yorumlanır. (Özkılıç, 2005)
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Tablo 2. Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali (Özkılıç, 2005)

Tablo 3. Bir olayın gerçekleşmesi durumunda şiddeti (Özkılıç, 2005)

Tablo 4. Sonucun Kabul Edilebilirlik Değerleri (Özkılıç, 2005)

Yukarıdaki tablolardan elde edilen değerler matris metodolojisi temelli risk
değerlendirme tablosuna (Şekil 1) göre sınıflandırılır ve Tablo 4'de belirtilen
eylemlere göre en büyük değerden başlayarak riskler için gerekli önlemler alınır
(Özkılıç, 2005).
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Şekil 1. 5x5 Risk Skor Matrisi (Özkılıç, 2005)

Uygulama
Tehlikelerin Tanımlanması

Çalışmamızda öncelikle İplik boyama atölyesindeki tehlikeler tanımlanmıştır. Bu aşamada ortamda bulunan fiziksel risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri,
biyolojik risk etmenleri ve ergonomik risk etmenlerine göre tehlikeler belirlenmiştir.
Risklerin Tanımlanması ve Analizi

Risk analizi aşamasında belirlenen herbir tehlike için olasılık ve şiddet değerleri tablo-2 ve tablo-3 ‘e göre tespit edilmiştir. Ve yine herbir tehlike için
şiddet ve olasılık değerlerinin çarpımı ile risk puanları hesaplanmıştır. Bu risk
puanlarına göre tehlikelerin öncelikleri belirlenmiştir. Hesaplanan risk puanlarına göre tehlikeler risk analizi tablosunda risk puanı büyük olandan küçük olana doğru sıralanmışlardır.
Risk Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi

Risk puanlarına göre sıralanan herbir tehlike için risk kontrol tedbirlerine
karar verilmiş ve yapılması gereken işlemler risk analizi tablosunda belirtilmiştir.
Belirlenen tehlikeler, bu tehlikelerin risklerini ve alınması gereken risk
kontrol tedbirlerinin gösterildiği risk analizi tablosu tablo 5’ te verilmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda iplik boyama atölyesinde 15 adet tehlike tespit
edilmiştir. Bu tehlikelerin 7 tanesi katlanılabilir derecede risk arz ettikleri için
Tablo 5’teki risk analizi tablosunda gösterilmemiştir.
Bu tehlikelerden 5 tanesi yüksek seviyede, 3 tanesi de orta seviyede riske
sahiptirler ve bu tehlikeler atölyede çalışan öğretim elemanı ve öğrenciler için
risk arz etmektedir.
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Tablo 5. Risk Analizi TablosuSonuç Ve Değerlendirme
RİSK ANALİZİ TABLOSU

Sıra No

BÖLÜM

ETKİLENECEK
KİŞİLER

Risk Seviyesi
FAALİYET

Tehlikenin Nedeni

Risk ve açıklanması

Olasılık

Şiddet

Risk

Çarpılma,Ölüm, ağır
yaralanma,
yaralanma,yanıklar

4

5

20

Patlama, Yangın ,ölüm

4

5

Boyama atölyesinde çukur
Yaralanma ,ağır yaralanma
bulunması

3

Zeminin düzgün olmaması,
çıkıntı olması sonucu
oluşabilecek kazalar

Yaralanma

Kontrol Önlemleri ve öneriler

Önlemlerden arta kalan risk
seviyesi
Olaslık

Şiddet

Risk

Eski sigortalar değiştirilmeli kapaksız sigortlar kullanılmamalı

1

5

5

20

Tüpler insanlardan uzak korunaklı bir bölmeye alınmalıdır. Tüpler
doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.İşletme içinde bulunan boş
LPG tüplerinin doluları kadar tehlikeli olduğu unutulmamalıdır. LPG
tüpleri kullanıldıkları taktirde gaz kaçağı ihtimaline karşı zemine yakın bir
yere gaz algılama cihazı takılarak sesli-ışıklı uyarı verilmesi sağlanmalıdır.
Hortum eksiz ve yamasız olmalı ve 125 cm uzunluğunu geçmemelidir ve
üç seneden fazla kullanılmamalıdır.

1

5

5

4

12

Çukura ızgara koymak veya etrafı çevrilerek güvenli bir hale getirilmelidir

1

4

4

3

3

9

Uygun olmayan zemin düzeltilmeli

1

3

3

4

4

16

Yangın tüpleri 90 cm yüksekliğe asılmalı, asılma durumu yoksa tüpün
altına yerle teması engelleyecek bir alttlık konulmalı

1

4

4

4

4

16

Elektrikli aksamlar lavabodan uzak tutulmalıdır

1

4

4

Atölyede uzatma
Uygunsuz
kablolarının düzenli kontrol Yangın,çarpılma,ölüm,yaral
uzatma kablo ile
edilmemesi ve Aşırı
anma
çalışma
yükleme

4

4

16

Uzatma kabloları iki veya üç fazlı olarak çeşitlenir. İki fazlı uzatma
kabloları sadece bir veya iki küçük ev aletini çalıştırmak için
kullanılmalıdır. Üç fazlı kablolar, dış sahada kullanılan aletler ve elektrik
gücüyle çalışan aletlerde kullanılır.Uzatma kablolarının bakımları
yapılmalı uygunsuz kullanılanlar uygun olan ile değiştirilmeli

1

4

4

Acıl durumda nasıl hareket
edılecegı bılınmemesı,
durumun ağırlasması

3

4

12

Acil çıkış kapısına levha asılmalıdır

1

4

4

Sigorta
Sorumlu kişi harici sigorta
kutusunun kilitli
kutusunun açılabilmesi
olmaması

1

BOYAMA
ATÖLYESİ

Atölyede çalışma
yapıcak kişiler

2

BOYAMA
ATÖLYESİ

Atölyede çalışma
yapacak kişiler

Lpg tüpleri

3

BOYAMA
ATÖLYESİ

Atölyede çalışma
yapıcak kişiler

Boyama
atölyesindeki
zemin

4

BOYAMA
ATÖLYESİ

Atölyede çalışma
yapıcak kişiler

Zemin

Yangın tüplerinin yerde
bulunması

Tüp basıncının bitmesi,
acil durumda tüpün
kullanılamaması, durumun
ağırlaşması

Lavabonun atölyede
elektrikli aksamların yakın
olması sonucu
oluşabilecek kazalar

Çarpılma,Ölüm, ağır
yaralanma,
yaralanma,yanıklar

5

BOYAMA
ATÖLYESİ

Atölyede çalışma
yapıcak kişiler

Yangın
tüplerinin
kullanımı

6

BOYAMA
ATÖLYESİ

Atölyede çalışma
yapıcak kişiler

Atölyedeki
lavabo(el
yıkıma)

7

BOYAMA
ATÖLYESİ

Atölyede çalışma
yapıcak kişiler

8

BOYAMA
ATÖLYESİ

Atölyede çalışma
yapıcak kişiler

Acil durum

Lpg tüplerinin belirlenmiş
kapalı alanlarda
bulunmaması

Acil çıkış kapısında levha
olmaması

Risk seviyesi yüksek ve orta olan bu tehlikelerin riskleri, kararlaştırılan
kontrol tedbirlerinin uygulanmasından sonra katlanılabilir risk haline dönüştürülmüşlerdir.
Bu durum ise sanatsal çalışmaların yapıldığı yerlerde de çalışan sağlığını
tehdit eden tehlike ve risklerin bulunduğunu açıkça göstermektedir. Dolayısıyla
sanat atölyelerinde de gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınması büyük önem arz
etmekle birlikte elzem hale gelmektedir.
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3T Risk Değerlendirme Yöntemi ile Alçı Atölyesi Risk Değerlendirmesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği
*1

**

***

Çağlar YAYLALI - Ali BİLGİÇ - Aysel ÇİMEN
Giriş

Global dünyada insan sağlığını korumak her ortamda gerekli olan bir ihtiyaç
haline gelmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda işyerlerinde hem çalışan sağlığını
korumak hem de çalışanların daha verimli bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak
için İş Sağlığı ve Güvenliği bilimi ortaya çıkmıştır.
Bu bilim ışığında yapılan çalışmalar sayesinde iş kazalarında ve meslek hastalıklarında önemli ölçüde ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu çalışmalar sırasında ilk
yapılacak işlerden birisi de işyeri ortamlarındaki tehlikelerin ortadan kaldırılması ile ilgili yapılan risk değerlendirme çalışmalarıdır.
Risk değerlendirmesi, iş sağlığının ve güvenliğinin temelini oluşturur. Bir
işyerinde risk değerlendirmesi çalışması ne kadar güvenilir doğru ve sağlıklı
olarak yapılırsa, tehlikelere karşı alınması gereken tedbirler de iş kazasını önlemede bir o kadar başarılı olacaktır (Topuksak, 2018).
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından tehlike ve risk kavramlarının literatürlerde çok farklı şekillerde tanımları bulunmaktadır. 6331 Sayılı İSG Kanunu’na göre ise; “Tehlike, çalışma ortamında var olan veya dışarıdan gelebilecek,
çalışanları veya işyerini etkileme potansiyeline sahip bir durumu” “Risk ise bu
tehlikelerden doğacak yaralanma veya kayıp şeklindeki her türlü sonucun meydana gelme olasılığı” şeklinde ifade edilmektedir. Tehlikelerden kaynaklanan
riskin büyüklüğünü tahmin etme ve mevcut kontrollerin yeterliliği dikkate alınarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme süreci “Risk Değerlendirmesi “olarak tanımlanmaktadır. (Yılmaz vd., 2017).
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kanunu kapsamında işyerlerinde
yapılması zorunlu olan risk değerlendirme çalışmaları hem çalışan sağlığını hem
de işyerini koruma amaçlı yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlüğe konulmuş ve bu yönetmelikte “işveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama,
sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlen*
**
***
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dirmesi yapar veya yaptırır.” maddesi yer verilmiştir (İSG Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği, 2012).
Üretim yapılan işyeri ortamları gibi sanat çalışmalarının yapıldığı atölyelerde
de insan sağlığını tehdit eden tehlikeler ve riskler bulunmaktadır.
Bu riskler fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik tehlikelerden kaynaklanmaktadır. Bu tehlikelere karşı koruyucu tedbirler alınarak öncelikle çalışanlar
daha sonra işyeri ve çevresi korunma altına alınmalıdır. Bu tehlikelerin hangilerinin insan için daha riskli olduğu risk değerlendirme çalışmaları ile tespit edilebilir.
Materyal Metod

Bu çalışmada İş Sağlığı ve güvenliğinde performans ölçümlerinde kullanılan
3T risk değerlendirme metodu kullanılarak sanat atölyelerindeki tehlikelerin
varlığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu amaç doğrultusunda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü alçı atölyesinde uygulama yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
Çalışmanın yapıldığı alçı atölyesinde;
4 adet alçı tornası, 1 adet döküm çamur hazırlama değirmeni, 8 adet çalışma
tezgahı bulunmaktadır.
Bununla birlikte alçı şekillendirmede kullanılan modelaj kalemleri, ıskarpela,
keser, testere gibi el aletleri kullanılmaktadır.
3T Risk Değerlendirme Metodu

3T Results Ltd. şirketi (www.3tonline.fi) Finlandiya’da kurulmuş olan özel
bir şirket olarak, geliştirdikleri yeni risk değerlendirme yöntemine 3T adını vermişlerdir. Yöntem Finlandiya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde 30 yıldan fazla
süredir kullanılmaktadır (Özkan, 2019).
3T Risk Değerlendirme (RD) yöntemi üretim ve proseslerin yer aldığı endüstriler dahil birçok sektörde uygulanmak için geliştirilmiş, ayrıca büyük firmaların yanı sıra KOBİ‟lerde (küçük ve orta ölçekli işletmeler) de uygulanabilmektedir.
Risk değerlendirmesinde kullanılan yöntemlerinden birisi olan 3T İmalat
Sanayii için Risk Değerlendirmesi, Finlandiya alınan izinle, Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) çalışmaları içerisinde geliştirilmiş ve rehber olarak yayınlanarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntem, Finlandiya’da uygulanan 3T Risk Değerlendirmesi (3T RD)
metodu baz alınarak hazırlanmış ve ülkemizde de kullanımı artmıştır (İSGM,
2011).
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3T RD Yöntemi modüllerin kullanıldığı bir yapıdan oluşturulmuştur. Bu
modüler yapıda kullanılması zorunlu olan 5 Temel Modül ve 9 Özel Modül bulunmaktadır.
Modüllerin her biri kontrol listelerinden oluşmakta ve tehlike açıklamaları
ile birlikte yasal zorunlulukların tanımları ve işyerini iyileştirici uygulamaları
barındırmaktadır. Temel modüller toplamda 33 kontrol listesi özel modüller ise
71 kontrol listesi maddesinden oluşmaktadır. Yani bu yöntem işyerlerindeki
tehlikeleri belirleyebilmek ve riskleri değerlendirmek için rehberlik etmekte ve
ihtiyaç duyulan önleyici ve kontrol edici faaliyetleri içermektedir (Vahapassi A.
vd. 2012:11-12).
Yöntemdeki Temel Modüller ve Özel Modüller aşağıdaki gibidir.

Her bir modülde işyerini iş güvenliğinin değişik bakış açılarıyla değerlendirildiği değişik sayıda sorular bulunmaktadır. Öncelikle bir işyerini 3T RD yöntemine göre değerlendirmek için yukarıda bahsedilen modüllerden hangilerinin
kullanılacağına karar vermek gerekir. Temel modüllerin hepsi mutlaka kullanılmalıdır. Özel modüllerden ise işyerine uygun olanları kullanılmalıdır.
Kullanılacak olan modüller belirlendikten sonra bu modüllerdeki sorulara
göre çalışma ortamı gözlemlenir ve bu sorulara göre uygun olmayan durumlar
modüller üzerine ‘‘Uygun Değil’’ sütununa işaretlenir. Eğer sorulara uygun
durumlar varsa ‘‘Uygun’’ sütununa işaretlenir. Eğer soru ile ilgili konuda çalışma ortamında herhangi bir durum veya uygulama yoksa ‘‘Uygulanamaz’’ sütunu işaretlenir.
‘‘Uygun Değil’’ cevabı verilen sorular için uygun olmayan durumlar modül
formunda alt kısma yazılır. Çalışma yeri kullanılacak olan bütün modüllere göre
değerlendirildikten sonra tespit edilen uygun olmayan durumların (tehlikelerin)
risk puanları Tablo-1’deki Risk Derecelendirme matrisine göre belirlenir (Vahapassi A. vd. 2012:11-12).
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Tablo 1. 3T Risk Derecelendirme Matrisi

Modüllerin her biri A-4 boyutlu formda oluşturulmuştur. Kontrol listelerinin alt kısmında ilgili modülle ilgili tespit edilen tehlikelerin not edileceği, bu
tehlikelere karşı alınacak Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin yazılacağı ve tehlikelerin risk puanlarının yazılacağı yeterli boşluk bırakılmıştır (Vahapassi, 2012: 11).
Tablo 2. Yaralanma ve Hastaların Potansiyel Şiddeti
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Risk Puanlarını belirlemek için her bir tehlike için ‘‘Mevcut Kontrol Önlemlerinin Düzeyi’’ ve ‘‘Yaralanma ve Hastalıkların Potansiyel Şiddeti’’ belirlenmelidir. Yaralanma ve hastalıkların potansiyel şiddeti belirlenirken Tablo-2 kullanılır. Mevcut Kontrol önlemlerinin düzeyi belirlenirken ise Tablo-1 deki açıklamalardan faydalanılır (Vahapassi, 2012: 11).
Tablo 3. A Modülü Örnek Gösterimi
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Her bir modüle göre belirlenen tehlikeler için risk puanları ve dereceleri belirlendikten sonra incelenen çalışma ortamı için her bir modülün ‘’Modül Güvenlik Endeksi” hesaplanır.
Modül Güvenlik Endeksinin anlamı şudur; Örneğin A modülüne göre incelenen çalışma ortamının Modül Güvenlik Endeksi %55 ise o çalışma ortamı A
modülünde belirtilen konular açısında %55 oranında güvenlidir denilebilir.
Uygulama ve Elde Edilen Bulgular

Yapılan çalışmada öncelikle uygulamayı yapacağımız atölyede hangi modüllerin kullanılabileceğine karar verilmiştir. Tablo 4’de hangi modüllerin kullanılacağı gösterilmiştir.
Tablo-4. Çalışmada Kullanılacak Temel ve Özel Modüller

Buna göre çalışmamızda kullanılan yöntemin gereği A,B,C,D,E Temel modülleri zorunlu olarak kullanılmış, Özel Modüllerden ise H,I,K ve L modüllerinin de kullanılması gerektiğine karar verilmiştir.
Bu modüllere göre yapılan inceleme sonucunda A modülüne göre 3 adet, C
modülüne göre 2 adet, D modülüne göre 3 adet, H modülüne göre 3 adet, I
modülüne göre 3 adet, K modülüne göre 1 adet, M modülüne göre 2 adet uygun
olmayan durum tespit edilmiştir. Kullanılması gereken diğer modüllere göre
çalışma ortamında herhangi bir uygun olmayan durum tespit edilmemiştir.
Bu Modüllere göre yapılan inceleme sonucunda çalışma yerinin Modül güvenlik Endeksleri hesaplanarak Tablo-5’te gösterilmiştir.
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Tablo-5. Modül Güvenlik Endeksleri

Tespit edilen tehlikeler için gerçekleştirilen düzeltici ve önleyici faaliyetler
sonrasında hesaplanan modül güvenlik endeksleri ise Tablo 6’te gösterilmiştir.
Tablo 6. Düzeltici Önleyici Faaliyetler Sonrası Modül Güvenlik Endeksleri
TEMEL VE ÖZEL MODÜLLER

1 İLE 5 ARASI RİSK PUANINA
GÖRE SORUN SAYISI
1
2
3
4
5

A. Kazalara yol açabilecek tehlikeler

3

0

0

0

0

B. Çalışma ortamındaki fiziksel tehlikeler

0

0

0

0

0

C. Çalışma ortamındaki kimyasal ve biyolojik tehlikeler

2

0

0

D. Yapılan işin kas ve iskelet sistemine yaptığı baskı faktörleri

3

0

0

0

E. Yapılan işteki psiko-sosyal stres faktörleri

0

0

0

0

0

F. İç nakliye ve taşıma

0

0

0

0

0

G. Genel trafikte araç kullanma

0

0

0

0

0

H. Makineler ve el aletleri

3

0

0

I. Yangın güvenliği

3

0

J. Çevresel konular

0

0

K. İşyerinde güvenlik ve davranış kültürü

1

0

L. İşyeri bina ve eklentileri

0

0

M. Kurulum ve bakım çalışması

2

0

N. İş sağlığı hizmetleri

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

93%
92%
91%

96%
0

0

Modül
Güvenlik
Endeksi

0

93%

0
98%
96%

O. Değerlendirilen iş/konunun özel nitelikleri
TOPLAM

94,2%

Bu sonuçlara göre düzeltici önleyici faaliyetlerden sonra çalışma ortamının
toplam güvenlik endeksi % 78 den % 94,2 ye yükseltilmiştir.
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Sonuç ve Değerlendirme

Yapılan bu çalışma sonucunda sanat atölyelerinde de İş Sağlığı ve Güvenliği
açısından tehlikelerin ve risklerin bulunduğu tespit edilmiş ve bu konuda çalışmaların yapılması gerektiği ortaya konulmuştur.
İş güvenliği konusunda kuralların uygulanarak sağlıklı bir çalışma ortamının
oluşturulmasının yanında İş Güvenliğini bir kültür olarak bütün çalışanlara yerleştirilmesi ile bu konuda büyük mesafeler kaydedilebilecektir.
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Fütürist Manifesto’da Savaş ve Şiddet Teması
*

**

***

Naciye BOZDOĞAN - Ali Ertuğrul KÜPELİ - Mehmet AKSOY
Giriş

Yirminci yüzyılın başında gelişen sanayi ile birlikte makine, insan yaşamına
hızlı bir şekilde nüfuz etmiş yer yer insan gücünün yerine geçmiş ve ortaya yepyeni bir dünya düzeni çıkartmıştır. Makineler hızlı ve yığın halinde ürünler
üretmiş ve böylece hem daha çok para kazanılmış hem de bu ürünleri kullanan
insanların hayatı kolaylaşmıştır. Ortaya çıkan ve gelişen bu modern teknoloji,
toplumsal yapıyı ve değerleri değiştirme sürecini başlatmış, insanlar daha mücadeleci, daha aktif, daha hareketli, daha doyumsuz bir kişiliğe dönüşmüştür.
İşte bu değişim ve dönüşümlerin yaşandığı 20. yüzyılın en önemli olaylarından biri de 1. Dünya Savaşı olmuştur. Savaş dünyanın bir birçok ülkesinde büyük bir coşku ile karşılanmıştır. Uzun yıllardan beri süren karşılıklı savaş tehditleri, jeopolitik alanlarda rekabetin artması, sanayi ve teknoloji ile birlikte silahlanma yarışının hızlanması kısa ve şiddetli bir savaşın tüm dünyadaki mevcut
sorunları çözüme kavuşturacağına dair büyük bir inanç ortaya çıkmıştır. Ekonomi ve sanayideki önü alınmaz hızdaki gelişmelerle savaşı destekleyip, savaşa
katılan ülkeler bu harbin çok uzun sürmeyeceğine, kısa bir sürede zaferle sonuçlanacağını ummuşlardır (Westwell,2012:6). 20. Yüzyılda tek büyük güç olma
arzusundaki bu devletler, halkı savaş için seferber edip desteklerini almak maksadıyla sanat, sanatçı ve manifestoları bu bağlamda en etkili propaganda aracı
olarak kullanılmıştır.
Tam da böyle bir ortamda “Şu müzelere bir bakın: mezarlıklardan ne farkları
var!..” diye bağırıp bağırdıkça etrafına saçtığı tükürükler ve öfke arasında müzeleri yıkmaktan, kütüphaneleri yakmaktan söz eden İtalyan şair Filippo Tommaso Marinetti, 20 Şubat 1909 tarihinde Fransa’nın en ünlü gazetelerinden Le
Figaro’nun baş sayfasında yayınladığı 20. yüzyılın en etkili propaganda aracı
olan “Fütürizm Manifestosu”yla Fütürizmin resmen hayata geçirilmesine öncülük etmiştir (Antmen, 2012:65-66). Fütürist Manifesto, sadece Fütürist hareketin değil, bütün avangard sanat manifestolarının öncüsü olmuştur. Manifesto,
kışkırtıcı üslubu ile modernliği ve onun türevi olan hızı, endüstriyel üretimi,
*
**
***
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makineleri, reklamı ve savaşı övgüyle ele almış, fakat kadına karşı bir savaş başlatmışlardır (Artun, 2013: 102). Manifestolarında romantik kültürde övülen
kadın miti ile modern kültürün makine mitini yer değiştiren Fütüristler, cinsiyetçi bir tutum sergileyip kadını hor görmüş, makineyi, militarizmi, seferberliği
methedip savaşı uygarlığın temizliği olarak görmüşlerdir (Zenone, 2002: 12).
Fütürizmin bu militarist ve milliyetçi tutumu çerçevesinde teknolojiyi, pasifisizme ve İtalya’da hakim olduğunu öne sürdükleri kadınsallığa karşı bir silah
olarak nitelendirmişlerdir. Bu perspektiften bakıldığında Fütüristlerin teknoloji
anlayışı maskülen, agresif ve cinsiyetçi temellere dayanmaktadır (Başaran, 2007:
21). “Ahlakçılıkla, feminizmle, fırsatçı ve yararcı korkaklıklarla mücadele edeceğiz.”
Fütürist Manifestodaki sölemde görüldüğü üzere, tarihsel kırılmaların yaşandığı,
sabretmenin, uzlaşmanın, müzakere etmenin artık mümkün olmadığı anlarda
ortaya çıkan ve o anların temsili ifadesi olan manifesto için artık zaman eylem
zamanı, devrim zamanı, yıkım ve savaş zamanıdır. İşte tam o anlarda şiddet,
kutsal ve yüce bir görev üstlenmiş, kadınları aşağılamıştır (Artun, 2013: 31).
“Cesaret, atılganlık ve isyan, şiirimizin temel ögeleri olacak. Bizler saldırgan
eylemi, ateşli bir uykusuzluğu, yarışçının uzun adımlarını, ölümcül sıçramayı,
yumruğu ve tokadı yücelteceğiz… Mücadele dışında bir yerde güzellik yok artık.
Saldırgan bir karakteri olmayan bir eser şaheser olamaz. Şiiri bilmeyen güçlere,
onları insanın önünde diz çöktürüp hadım etmek üzere şiddetli bir saldırı olarak
kavranmalı.” (Harrison ve Wood,2011:173). Manifestosunda şiddet ve yıkıcı
güç ile güzelliğin ortaya çıktığını vurgulayan Marinetti (2011:175), güzelliğin
artık sadece şiddetin içinde olduğunu ve şiddet içermeyen hiçbir sanatın gerçek
sanat olamayacağını, sanatın, şiddet, acımasızlık ve adaletsizlikle özdeşleştiğini
ifade etmiştir. Artun (2013:31), ise şiddet ve yıkımın estetik olduğunu iddia
etmiş, iddiasını Nietzche’den alıntıladığı “güzelliğin şiddeti gerektirdiği” söylemiyle desteklemiştir.
Bu bağlamda Fütüristler savaş, şiddet ve yıkımı geleneksel sanat anlayışına
meydan okurcasına kullanmış, geçmişi hatırlatacak her türlü argümanı yıkmış,
yok etmiş ve yerine yeniyi kurmanın yollarını aramışlardır. Fütürist Manifestoda
yüceltilip göklere çıkarılan savaş, şiddet, hız, makine ile birlikte geçmişten bugüne bütünlüğü sorgulanmamış olan ideal insan bedeni, geleneksel estetik anlayışı paramparça edilmiştir. İşte bu yüzden Fütürist Manifesto, şiddetle, yıkımla,
parçalamayla, arzulanan yeni dünyada yeni gerçeklikler meydana getirmiştir.
Marinetti, manifestosunda teknolojinin Rönesans’tan beri gelenek prangası
ile zincirli olduğunu, sanayi toplumunun getirmiş olduğu teknoloji hayranlığı ile
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birlikte insanı makineye tabi kılmış, artık eskinin miadının dolduğunu ve yeninin zamanın geldiğini manifestosunda kışkırtıcı ve şiddet içerikli üslupla şöyle
ifade etmiştir:
“Tehlike sevgisini, enerji ve korkusuzluk alışkanlığını övmeye niyetliyiz. Cesaret, gözüpeklik ve isyan, şiirimizin esas unsurları olacaktır. Bugüne dek edebiyat düşünceli durağanlığı, sefahati ve hülyalı uykuyu yüceltti. Bizler atılgan eylemi, ateşli uykusuzluğu, çifte süratte yaşanan hayatı, şamar ve yumruk atan
elleri yüceltmeye niyetliyiz. Bizler bu güzel dünyanın ihtişamının yeni bir güzellik ile süratin güzelliğiyle zenginleştiğine inanıyoruz. Kaputu, nefesleri kıvılcımlar saçan yılanlara benzeyen borularla kaplı… Adeta bir mitralyöz ateşiyle yol
alan yarış arabası Semendirek Zaferi’nden daha güzeldir. Şaftı yeryüzünü kat
eden direksiyonun ardında, yarış pistinin yörüngesinde son sürat yol alan insanoğluna methiyeler okumak istiyoruz.” (Danchev,2017:32-33).
Manifestodaki bu söylemlerden de anlaşıldığı üzere geleneksel sanata karşı
bir savaş, bir yıkım, bir şiddet söz konusudur. “Güzelliğin yeni biçimi, hızın
güzelliği” ifadesi manifestodaki en dikkat çeken söylem olmuştur. Marinetti
burada daha önce düşünülmemiş bir beceri ve çalışmayla ortaya konmuş bir
sanayi ürünü ile geleneksel güzellik seviyesine ulaşma çabasıyla meydana getirilmiş bir sanat eserini eş görmüş, hatta Hellenistik Dönem’in Louvre Müzesi’ni
gezenleri büyüleyen ünlü bir heykeli karşı karşıya getirmiştir. Böylece bir otomobil veya makinenin, Helen heykelinden daha güzel olduğunu savunmuş ve
hızı mutlak güzellik olarak kabul etmiştir. Birçok sanatçının benimsediği bu
fikirler doğrultusunda kentsel yaşam, endüstriyel dünya, parçalanmış hayat, iç
içe geçmiş nesneler yığını, saldırganlık ve hız sanat eserlerinde bariz bir şekilde
ele alınmaya başlanmıştır (Harrison ve Wood, 2011: 173; Lynton, 2015: 87).

Görsel 1, Giacomo Balla “Bir Otomobilin Hızı+ Işıklar”, 1913
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Görsel 2, Giacomo Balla “Kuyruğunu Sallayan Bir Köpeğin Dinamizmi”, 1912

Fütürist sanatçılar, hız olgusuna estetik bir bakış açısı kazandırma aşamasında dinamizme görsellik kazandırabilmek için renklerin ve biçimlerin bazen
keskin çizgisel hatlarla bazen daha yumuşak noktacı bir teknikle ayrıştırılmasına
dayanan bir tür yeni-izlenimci divizyonizm yöntemi geliştirmişlerdir. Bu noktada Eadweard Muybridge ve Etienne Jules Marey’in ardışık fotoğrafları ile Louis
Bergson’un gerçeklik ve zaman konusundaki fikirlerini referans almışlar, bir
eylemin belli bir anına ilişkin görüntülerini parçalayarak üst üste bindirmiş, bu
şekilde geleneksel betimlemelerden kurtulmuşlardır. Böylece Kübizm’de olduğu
gibi, birden çok açıyı ve anı aynı yüzey üzerinde göstererek yeni zaman ve
mekân algısı ortaya çıkmıştır (Antmen, 2012: 65-68; Yılmaz, 2013: 126). Bu
yöntem bir bakıma geleneksel sanata karşı başlatılan şiddetli savaşın göstergesi
olmuştur.
Fütürist sanatçı Giacomo Balla, “Bir Otomobilin Hızı + Işıklar” ve “Kuyruğunu Sallayan Bir Köpeğin Dinamizmi” isimli eserinde bir objenin devinimini
bedeni parçalayarak yansıtmaya çalışmış ve geleneksel sanata karşı meydan
okumuştur. Balla, eserlerinde ardışık fotoğraf (kronofotoğraf) tekniği ile bir
dinamizmin farklı evrelerini aynı karede göstermiştir.
“Tüm taklitçi biçimleri yermeli, her türlü özgürlük yüceltilmelidir. Esnekliklerinden ötürü, Rembrandt, Goya ve Rodin gibilerin yapıtlarını yok etmeyi kolaylaştıran ‘ahenk’ ve ‘iyi zevk’ gibi ifadelerin zorbalığına isyan etmek esastır.
Sanat eleştirmenleri işe yaramaz ve tehlikelidir. Daha önce kullanılmış tüm konular bir kenara atılmalıdır… Her tür yenilikçinin önünü tıkamak için kullanılan
“deli” ifadesi bir şeref madalyası olarak görülmelidir... Savaşıyoruz: Modern
resimlerin üzerine zamanın perdahını oluşturan o ziftli tonlara karşı, demodernlik üzerine kurulu, Mısırlıları taklit ederek resmi çocukça, grotesk ve cılız bir
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senteze indirgeyen o yüzeysel ve bayağı düz renklere karşı, en ez edebiyatta zina
kadar sıkıcı ve mide bulandırıcı olan nü resme karşı” (Danchev, 2017: 43). Söylemleriyle geleneksel sanata karşı savaşını Fütürist Resim: Teknik Manifesto ile
ilan eden Umberto Boccioni, “Mızraklı Süvarilerin Taarruzu” isimli eserinde
savaşta Avusturya- Macaristan İmparatorluğu ve Rus askerleri arasındaki karşılaşmayı konu almış dinamizmi bedeni parçalayarak göstermiştir.

Görsel 3, Umberto Boccioni, Mızraklı Süvarilerin Taarruzu, 1915

Marinetti, manifestoda modern başkentlerin büyük kalabalıklarını, dumanları ile gökyüzünde eğri büğrü çizgiler oluşturan fabrikaları, gece ateşiyle titreşen cephanelikleri, elektrikli tersaneleri, demiryolu istasyonlarını, vapurları,
pervaneleri ve rüzgarda sancak gibi süzülen tayyarelerin muazzam uçuşları sırasında çıkardığı yeri göğü inleten seslerinin güzelliğini methetmiştir (Harrison ve
Wood, 2011:173). Aslında tüm bunlar 20. Yüzyılın başında ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ile birlikte toplumda makinelere karşı muazzam bir sevginin
ortaya çıktığını gösterir. Bu noktada Fütürist Manifesto, sadece sanatsal bir devrimden bahsetmez, endüstriyel gelişmelerin beraberinde araba, uçak vb. araçların yaygın kullanımı neticesinde insanlığın doğaya karşı zaferini ilan eder.
Fütürist sanatçılar 20. yüzyılda İtalya’nın sosyal ve ekonomik anlamda diğer
Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldığını ve İtalya’nın tekrar ayağa kalkmasının
sanayileşme, militarizm ve savaşla mümkün olabileceğini savunmuşlardır. Aslında bu yüzyılda yalnızca İtalya’da değil sanayileşen diğer Avrupa toplumlarında da büyük bir teknoloji ve savaş hayranlığı görülmüştür. Bu hayranlık savaş
döneminde, hem orduda hem de halk üzerinde oldukça tesirli olmuştur. Hatta
ordudaki askerler savaş uçağını, tankı, lokomotifi izlerken büyülenmişler, askerler için silah “zarif bir parça” ya da “küçük bir güzellik” anlamı taşımıştır. Savaş
teknolojisi ile bu duyguları hissedenler düşman ordularının silahlarını da övmüşler mesela Almanların savaş teknolojisine hayran olduğunu söyleyen İtilaf

346 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

güçleri, bu teknolojiye rağmen onları aştıkları zaman kendileri ile gurur duyacaklarını söylemişlerdir. Bu tür söylemler aslında o dönemde teknoloji açısından
yaşanılan gelişmelerin insanlar üzerinde ne kadar da etkili olduğunu gözler
önüne sermektedir (Habeck, 2012: 111). “Savaşı övüyoruz dünyanın tek hijyenini
militarizmi, yurtseverliği, özgürlük getirenlerin yıkıcı hareketini, ölmeye değer güzel düşünceleri ve kadını hor görmeyi.” (Harrıson ve Wood,2011:173).

Görsel 4, Gino Severini “Seyahat Anıları” 1911

Savaşı öven ve vaat eden Fütürist Manifesto, savaşın birçok özelliğini, saldırganlık, tahrik, parçalanma ve şiddetle bütünleştirmiştir. Böylece Marinetti,
manifestoyu tarihsel ve teorik sesinden temizlemiş, onu canlı, sabırsız ve tahrik
edici konuşma eylemine dönüştürmüştür (Puchner, 2012: 168-172). Savaş,
Marinetti’nin manifestosunu etkilediği kadar sanatını da etkilemiş ve 1909 tarihinde, “her zamankinden daha fazla, bugün, savaşta yapmayacağınız hiçbir şeyi sanatta
da yapmayınız” söyleminde bulunmuştur. Marinetti savaş söylemlerine şiirlerinde de devam etmiş ve savaş seslerini, söylentilerini, gümbürtülerini ve patırtılarını referans olarak kullanmıştır. Marinetti, savaştaki çatışma seslerini ve dinamizmi, 1914 tarihli “Zang Tumb Tuuum” eserinde çeşitli boyutlarda, farklı türde yazı biçimleri ve özgürlüğü ifade edebilecek kelimeleri kullanarak gerçekleştirmiştir. Başlıktaki “Tumb Tuuump” savaştaki çatışma gürültülerine, şarapnelin seslerine gönderme yapmış bu sesler aracılığıyla savaşın farklı unsurlarını
yakalamaya çalışmıştır. Fütüristler, şiddete, hıza, moderniteye, harekete ve teknolojiye inandıkları için savaşın bu değerleri yücelttiğine inanmış, dinamitin
patlayıcı gücü, tren ve uçakların hızı, askeri bölüklerin geometrik şekillerinden
dolayı tercih etmişlerdir (Puchner,2012:174-175).
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Görsel 5, Filippo Tommaso Marinetti, “Zang
Tumb Tumb Kitap Kapağı”

Görsel 6, Filippo Tommaso Marinetti, “Özgür
Sözcükler Şiir Kitabı

Fütürist Manifesto’nun savunduğu fikirlerle de örtüşen Marinetti’nin “Zang
Tumb Tuuum” eseri sadece savaşı temsil etmemiş, klasik geleneğe karşı tipografik bir devrim niteliği taşımıştır. Hız, şiddetli ses ve gürültü izlenimini oluşturmak için italik yazılar, kalın siyah yazılar, kelime ve harfleri eğip, büküp ve
büyüterek etki yaratmaya çalışılmış, böylece sözcüğün ifade gücü iki katına çıkarılmıştır. Serbest, dinamik ve bir torpil gibi düzenlenen sözcükler, yıldızların
hızını, bulutları, uçakları, trenleri, dalgaları, patlamaları, parçalanmaları ve
atomları anlatmak için referans olarak kullanılmıştır (Bektaş, 1992: 43- 44).

Görsel 7, F. T. Marinetti, Hava Bombardımanı
1915-1916.

Görsel 8, F. T. Marinetti’nin, “Joffre Otomobille
Cepheyi Teftiş Ediyor” isimli Marne Muharebesini
Anlattığı Şiir

Fütürist sanat akımının önemli temsilcilerinden olan Gino Severini, savaşı
kutsayan ve öven pek çok resim yapmıştır. Fütürist ilkelerden vazgeçmeden
savaşı bir savaş görüntüsüyle değil de savaşı temsil edebilecek simgelerle yansıtan Severini, “Zırhlı Tren” ve “Savaş” isimli eserlerinde savaştaki parçalanmaları
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Kübist parçalamayla ele almış, şiddeti, savaşın tüm kargaşalığını, tankları, hızla
giden trendeki bombaların patlama anı ve yarattığı dumanları resmetmiştir.

Görsel 9, Gino Severini, “Savaş”, 1914

Görsel 10, Gino Severini, “Zırhlı Tren”, 1915

1. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Fütürist sanatçı Fernand Léger, silahlar,
toplar, bombalar, uçaklar vb. arasında cephede geçirdiği süreci 1917’de “Kâğıt
Oyuncuları” isimli eserinde yansıtmıştır.

Görsel 11, Fernand Léger, Kâğıt Oyuncuları, 1917

“Ateşle, öfkeyle, nefretle beslenen kalplerimiz yorgunluk nedir bilmiyor,
dünyanın zirvesinde dimdik, bir kez daha yıldızlara meydan okuyor.” (Harrison
ve Wood,2011:173). Manifestodaki söylemlerle isyanlarını dile getiren fütüristler kamuya ve kamu vicdanına öfke saçarak tüm halka tüm insanlığa şöyle seslenir: “Müzeleri, kütüphaneleri, bütün akademileri yıkacağız… Gelin! Kütüphane raflarını ateşe verin! Kanalları çevirin, müzeler sular altında kalsın!... Alın
kazmalarınızı, baltalarınızı ve çekiçlerinizi ve yıkın, yıkın savunmasız şehirleri,
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acımasızca! Ah, görkemli eski tuvallerin o suların üzerinde, renklerini kaybedip
mahvolarak yüzdüğünü görmek!... Alın kazmalarınızı baltalarınızı ve çekiçlerinizi

ve

yıkın,

yıkın

savunmasız

şehirleri,

acımasızca!”

(Harrison

ve

Wood,2011:173).
“Vahşice huzursuz eden kışkırtan manifestomuzu hızla, isyanla heyecanlanmış büyük kalabalıkları överek tüm dünyaya İtalya’dan ilan ediyoruz.” Marinetti, bu vahşi ve ateşli manifestoyu tüm dünyanın suratına İtalya’da çarpmış,
çünkü vatanlarını bu kangren kokulu profesörler, arkeologlar ve antikacıların
çöplüğünden kurtarmak istediğini ve İtalya’nın üzerini korkutucu bir mezarlık
gibi kaplayan tüm müzelerden, geçmişe körü körüne bağlı geleneksel anlayışlardan arındırmak istediklerini öfkeli bir üslupla haykırmıştır.
“Haydi gidelim! Arkadaşlar, koşun! Gidelim! Mitoloji ve Mistik ideal yenildi
sonunda… Yaşamın kapılarını sarsmalı, menteşe ve sürgülerini yoklamalıyız.
Gidelim! Bakın oraya yeryüzünde şafağın ilk anları! Güneşin kızılkılıcının ihtişamıyla, bin yıllık kasvetinizi ilk kez yırtıp çıkan bu kılıçla boy ölçüşecek hiçbir
şey yok! Yüzyılların son zirvesinde duruyoruz!... Neden geri bakalım, tek istediğimiz olanaksızın gizemli kapılarını devirmekken neden bakalım geri? Zaman ve
uzam öldü. Çoktan mutlak içinde yaşıyoruz, çünkü ebedi, her yerde mevcut hızı
yarattık.” (Harrison ve Wood,2011:173).
Fütürist sanatçılar bu haykırışlarını gerçekleştirmek için sanatı halka indirme, halkla ilişki kurma konusundaki sanatın asıl sahibi olan ve yeni sanatın
taşıyıcısı olan halk ile yapabileceklerine inanmışlar ve toplumu harekete geçirmeyi toplumsal bir görev olarak üstlenmişlerdir. Sanatçıların bu yolda karşılaştıkları en büyük güçlük ise maalesef geçmişe körü körüne bağlı kalan burjuva
sınıfı ve bunların savunucusu, sözcülüğünü üstlenen tutucu aydınlar olmuştur.
Bunlar yıllanmış alışkanlıkların, gelenek ve törelerin koruyucusu olarak halk ve
ilerici sanatçılar arasında aşılmaz duvar örmüşlerdir. Edilgin halk kitlelerinde
yatan yaratıcı güçleri etkin hale getirmek amacıyla bu duvarı yıkmayı amaçlamışlardır (İpşiroğlu, 2011: 87). Sanatçının sokağa çıkması, sanatın halkla bütünleşmesi, Fütürist dünya görüşünü kitlelere yaymak için manifestoların yazıldığı
bu dönemde, Fütürist sanatçıların halkla doğrudan karşılaşmasının en kısa yolu
Fütürist akşamlar (Fütürist Suareler) olmuştur. (Antmen, 2012: 69).
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Görsel 12, Fütürist Tiyatro, 1927

Marinetti ve diğer Fütürist şairler izleyiciyi kışkırtan bildirilerin okunduğu,
kaba saba söz ve hareketlerin havada uçuştuğu, gürültü ve gıcırtılardan oluşan
müziklerin, tiyatromsu eylemlerin gerçekleştirildiği bu gelecekçi akşamlarda, bir
yandan şiirlerini okurken bir diğer yandan dinleyicilere aşırı sözlerle saldırmışlardır. Marinetti için akşam gösterilerinin başarısı, alınan alkıştan ziyade küfürler olmuş, izleyici ne kadar çok küfür ederse o kadar gösteri başarılı sayılmıştır.
Gelecekçi besteciler yine bu gecelerde, gürültü makinelerinin çıkardığı seslerden
oluşan yeni bir müzik türü de ortaya çıkarmıştır (Yılmaz, 2013: 327; Lynton:
2015: 88). 1913 yılında “Seslerin Sanatı” isimli bir manifesto yayımlayan, tramvayların, motor patlamalarının, trenlerin, kalabalık sokakların, günlük kent hayatının seslerine benzer sesleri çıkaran aletler tasarlayan Luigi Russolo’nun “gürültü müziği” olarak isimlendirdiği bu ses performansları dönemin önemli etkinlikleri arasında yer almıştır. Özellikle gürültü müziğinin fon olarak kullanıldığı mekanik hareketli koreografiler de bu dönemde ortaya çıkmıştır (Antmen,
2012: 221).
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Görsel 13, Luigi Russolo, “Ugo Piatti and the Intonarumori”, 1917

Yine böyle gösterilerden birinde Carlo Carra “Patates fırlatacağınıza bir fikir
ortaya atın, aptallar!” diye bağırmış, Marinetti ise “Yuhalanmanın Hazzı” başlıklı bir manifesto yazıp okumuştur. Birbirinden ilginç deliliklere kalkışan, savaş
çığırtkanlığı yapan, izleyicilere hakaret eden, kışkırtan ve hatta halkı galeyana
getirmek için bir koltuğu birden çok kişiye satmak gibi hinlikler yapılan bu Fütürist akşamlar, büyük kavgalar, yuhalamalar ve polis baskınıyla sonlanmıştır
(Antmen, 2012: 69).

Görsel 14, Umberto Boccioni, “Milano’da Bir Fütürist Gece Gösterisi”

Görsel 15, Gerado Dottori, “Perugia’da Bir Fütürist
Serata”, 1914

1905’ten itibaren köklü değişim duygusu ile yola çıkan Fütürizm, eş zamanlı olarak Rus sanatçıları da etkisi altına almıştır. O sırada Rus saltanatının yıkılması ve Batı’nın ruhsuz ve insafsız kapitalizmini Rusya’da uygulanmasını istemeyen, geleceğin dünyasında sanatçının bambaşka yeri ve görevi olacağını hay-
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kıran Rus Fütürist sanatçıları kısa sürede uzun vadeli etkileme ve kullanabilme
amacıyla eserler ortaya koymuştur. Yapılan bu tür eserler o günün emirleri olarak kabul edilmiş, etkisini kaybetmemek için ivedilikle uygulamaya konulmuştur. Bu tür eserler o anın özel durumundan kaynaklanan ve zorunlu tedbir bekleyen toplumsal eylemler gerektirmiş ve bu eylemlerle beklenen yeni dünya
kurulmuş olacaktır (Berger, 2007: 45-47). Bu bağlamda Rusya’da, bir grup genç
Fütürist sanatçı, tuhaf kıyafetler giyip maskeler takarak, suratlarını boyayıp canlı
sanat eserine dönüşerek sokaklara çıkıp rast geldikleri insanların sanat algısını
sarsıp müzeleri protesto etmişlerdir. Sanatçılar, sanat ve hayatı birleştirme amacıyla gerçekleştirdikleri bu performanslarla “Kabarade Drama No:3” isimli bir
film ve 1913 tarihinde “Neden Kendimizi Boyuyoruz: Fütürist Bir Manifesto”
isimli bir de bildiri yazmışlardır (Antmen, 2012: 221, Artun, 2015: 47) Fütüristler, “Neden Kendimizi Boyuyoruz” isimli manifestoda sanat ve hayat ilişkisini
şöyle ifade etmiştir: “Parlak ışıkların kudurmuş kentine, bedenlerin kirlettiği caddelere,
tortop evlere boyanmış yüzlerimizi sunuyoruz… Sanatla hayatı birleştirdik. Sanatçıların
uzun yalnızlığına son veriyor ve bağıra bağıra hayatı kucaklıyoruz. Hayat da sanatı işgal
ediyor.” (Artun, 2015: 47).
Genellikle sanatın propagandacı niteliğini özellikle vurgulayan ve kullanan
Fütürist sanat, hızlı ve dolaysız bir siyasal işlev yüklenmenin yanında, daha çok
bir sahne oyuncusunu andıran, kişisel görünüşünün atölyede yaptıklarından
daha çarpıcı olan yeni bir sanatçı türünün doğmasını sağlamıştır (Lynton,2015:88). Ürettikleri sanatların bir parçası olarak performans sergileyen bu
yeni tip sanatçılar, on yedi kentte fütürist turlar düzenleyip gösteriler yapmış ve
manifestolar okumuşlardır. Tatlin’in düzenlemiş olduğu bir sergide Bruni, bir
varil dolusu çimento ve tabanca kurşunu ile delinmiş pencere camı sergilemiştir.
(Artun, 2015: 47).

Görsel 16, Fütürist Suarelerinden Görüntü, 1924
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Yapılan protestolar, skandallar, okunan kışkırtıcı ve eleştirel manifestolar
halkın galeyana gelip kargaşaların, kavgaların çıkmasına neden olmuş ve böylece
bir nevi izleyicilerde sanatsal gösterilerde oyuncu rolüne girmiştir. Bu skandallar
sanatsal bir eyleme, günlük hayat bir tiyatroya dönüşmüştür. Danchev, (2011:
15) “Manifesto yazmak bir performansta bulunmaktır. Gerek sahnede, gerekse
gökdelenlerin tepelerinden boca ettikleri beyanları gözler önüne sermişlerdir.”
ifadeleri ile Fütüristlerin ilk performans sanatçıları olarak karşımıza çıktıklarını
söylemiştir. Bu tür performanslar, 1950'lerden sonra ortaya çıkan Happening’lerin temelini oluşturmuştur.
Her ne kadar Fütürist Manifesto’su dünyada tek mikrop kırıcı olarak savaş
çığırtkanlığı yapmış olsa da İtalya’nın 1. Dünya Savaşı’na girmesiyle Fütüristler,
çığırtkanlığını yaptıkları savaştan beklediklerini bulamadıkları gibi yücelttikleri
teknolojik ve sanayi ürünü makineli tüfeğin yıkıcı gücü ile de sarsılmışlardır.
Sanayileşme ve seri üretim, savaşa katılan orduların ihtiyaçlarının kısa sürede
karşılamış ve bu durum savaşın uzun sürmesine, milyonlarca insanın hayatını
kaybetmesine neden olmuştur. Fütürist Manifestosu’ndaki söylemlerde olduğu
gibi savaş bir canlılık, hız, korkusuzluk meydana getirmemiş bilakis savaş, hareketsizlik, ahmaklık ve onur kırıcı bir yaşam biçimi oluşturmuştur (Lynton,
2015: 98).
Sonuç

Araştırmanın sonucunda fütürist sanatçıların manifestolarından yola çıkarak
pek çok sanatsal üretim ortaya koydukları ve bu üretimlerin ana teması olarak
ise savaşı ve şiddeti sıkça kullanıldıkları görülmektedir. Kullanılan her iki tema
da insanlık için ne kadar olumsuz görülse de plastik sanatların gelişimi noktasında büyük bir ivme kazandırdığı kaçınılmazdır.
Ancak savaş ve şiddet teması fütürist sanaatçıların eserlerinde ve manifestolarında salt bir biçimde ele alınmamış daha çok felsefi bir bağlamda ele alınarak
geleneği yıkan ve yeni bir sanat hareketini doğuran bir nitelikte ele alınmıştır.
Fütürizm kendisinden sonra gelen Dadaizm, Sürrealizm gibi birçok sanat hereketini ilham kaynağı olmuş hatta 1960 sonrası ortaya çıkan performans sanatı,
happening ve fluxus gibi pek çok sanat hareketinin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Sonuç olarak 1. Dünya Savaşının insanlık üzerinde bırakmış olduğu tahribat çok büyük olmuş ve sanatta bu süreçte derinden etkilemiştir. Dönemin
sanatçıları bu durum karşısında kayıtsız kalmayarak savaş yanlısı bir tutum içerisinde olmuşlardır. Savaşların neticesinde uluslar ve toplumlar köklü değişikliklere uğramış, ülkelerin sınırları yeniden tayin edilmiştir. Bu doğrultuda dönemin
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sanat anlayışı da eskiyi tamamen reddetmek için savaşın yıkıcılığından ve tahrip
gücünden faydalanarak geleceğe öykünen bir anlayışta yeni bir sanat hareketi
doğurmuştur..
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Kazak Milli Goblen Sanatında Etnik Tasarım
*

Gadılbek ALCANOV

Kazak halkının tasarımı - uygulamalı sanatı üzerine özel çalışmalar yapan A.
Margulan [1], K. Akişev [2], H. Argınbayev [3], A. Tajimuratov, M. Muhanov, S.
Kasımov [4] gibi araştırmacılar toplumda halk sanatına yeni bir yaklaşım yaratmışlardır.
Halk sanatı’nın sosyal ve sanatsal önemi hakkında B. Kazihanova, Ö.
Janibekov, B. Bayjigitov, G. Yessimov [5] gibi tarihçi, etnograf, filozof olan bilim
adamları’nın eserlerinde yer almaktadır. Kuşkusuz, her bir ulusun yöresel
müziği, gelenekleri ve sanatı o ulusun statüsünü yükseltmektedir. Her ulus
kendine has olan kutsal gelenekleri ve sanatı ile neslinin imajını yansıtmakatadır.
Elbette, halk sanatımız ve tarihimiz milliyete olan sevgi ve saygı bilinci’nin
oluşumunda çok etkilidir. Kazakistan'da sanat alanını birçok bilim adamları ele
almıştır. Prof. Dr. A. Margulanov’ın “Kazak Halk Sanatı’nın Tarihi” adlı üç ciltli
tarih ve sanat eseri ve Ö. Janıbekov’ın “Kazak Yöresel Kıyafetleri” hacimli albümü dikkat çekmektedir[6]. O. Tajimuratov “El sanatları becerisi” adlı kitabında
Kazak halkının etnografik, dekoratif ve uygulamalı sanatı’nın doğası’nı ayrıntılı
incelemiş ilk kitaplardan birisidir. Bu kitaptaki çizimler iyi örneklendirilmiştir ve
milli motifleri hakkında zengin bilgiler sunmaktadır [7]. M. Mukanov “Kazak
Çadırı için el sanat örnekleri” adlı eserinde kazak halkı’nın el sanatının temelini
oluşturan süs eşyaları, keçe halıları, dokuma, pazırık halısı hakkında anlatmaktadır[8]. Aslında kazak halkı’nın el sanatıyla meşkül olan ve gelişmesini sağlayan ustalar kendi işlerinde çok yetenekliydiler. Kazak halkı’nın göcebe hayat
tarzları el sanatını doğrudan etkilemiştir. Şu anda, Kazak dekoratif el sanatları
kendi yollarını bularak gelişmekte. Sanat alanında “Tasarım” kavramının ortaya
çıkmasıyla birlikte, kazak dekoratif el sanatlarında modern yönde gelişmesine
neden olmuştu. Bunun nedeni, eski dekoratif el sanatları günlük ihtiyaçları karşılamaya yönülik ise, bügünki dekoratif el sanatın temelini koruyarak modern
yönde şekillenmektedir. Böylece halk sanatı, geleneksel el sanatı, modern el sanatı,
dekoratif el sanatı, dikiş sanatı, dokuma, ahşap sanatı, örğü sanatı, oymacılık, tasarım,
moda sanatı, etnik tasarım gibi kavramlar oluşturuldu. Adı geçen tüm kavramların
temelini eskiden günümüze kadar uygulanan el sanatı oluşturmaktadır. Çalış-
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mamızda, kazak halkı’nın el sanatı alanında yeni olan – etnik tasarımdır. Etnik
tasarım dediğimiz ne? Ne tür sanat olduğunu düşünürsek ... elbette, halk
sanatına yönelik bir tasarım olarak yorumlanabilir. Ancak, bir kelime ile etnik
tasarımın evrenselliğini açıklayamayız.
Çünkü etnik tasarımın yönü çok geniştir. Herhangi bir sanat alanında
tasarlanabilir ve uygulanabilir. Örneğin mimarlık, moda tasarımı, güzel sanatlar
gibi alanlarda uygulanabilmektedir. Çalışmamızda, kazak milli goblen sanatındaki tasarımın türlerini, kullanılacak malzemelerini, faaliyetlerini incelemeye
çalışacağızdır. Öncelikle, goblen sanatı hakkında bilgileri aktarmaya çalışıcağız.
Daha sonra goblen sanatı’nda kullanılan teknikler, kompozisyon çözümleri,
tematik isimleri aktaracağız.
Goblen sanatı’nın gelişim aşamasındaki özellikleri, türleri, motifleri, sosyal
koşullar ile diğer sanat türleriyle olan etkileşimi incelenecektir.
Kazak el sanatı’nın bir türünü oluşturan – goblen sanatı’nın tarihi, önemi,
insanoğlunun yaşamındaki rolünün illaki bir açıklaması vardır.
Dokumacı sanatını kullanarak, bu sanat alanında elde edilen başarılı eserler
XX-XXI yüzyılların örme goblen alanında çok rastlanmaktadır. Kazakistan'ın
goblen sanatı üzerinde çalışan sanatçıların ve ustaların yaratıcı eserleri incelenmiştir. Moğolistan'da yaşayan kazak halkı arasında el sanatları ile ilgili araştırma
çalışmaları yapılmıştı. Sanat araştırmacıları olan Volodeva N.A. [9], Jeksembayeva A.M. [10], Şklyaeva S.A. [11] çalışmalarında dokuma ve goblen el sanatı
üzerine türk kökenli ülkeler ile moğolistan sanatı’nın eğitimi yönünde Ö. Zaimoğlu [12], M.F. Mukanova[13], tarihçiler ise goblen sanatı’nın geleneksel
yöntemleri ile gelişimi üzerine Sır-Aral bölgelerinde yer alan dokuma sanatı’nın
geliştirilmesiyle Tahsin Parlak [14], Raimhanova K.N. [15] imceleme yapmışlardı.
Moğolistan'da halen yaşayan kazak halkı’nın el sanatları ile ilgili araştırma
çalışmaları yapılmıştır. Bu bilimsel çalışmalarda, gelişme aşaması, tarih, goblen
türleri ile felsefi fikirlerine dayanmasına rağmen, Kazak goblenindeki ulusal
motiflerin eğilimi özellikleri dikkate alınmadığı görülmektedir. Goblen sanatının
gelişim sürecinin temelini dekoratif ve uygulamalı el sanatları oluşturmaktadır.
Güzel sanatın bir parçası olan ve kendi işleviyle günlük ihtiyaçtan ortaya çıkan goblen sanatı’nın çıkış tarihi ile günümüzdeki gelişimi herbir ulusun
sanatında bir yere sahiptir. Bu sanatın gelişimini etkileyen yerli ve yabancı
sanatçıların çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Goblen sanatı sanatçının
yaratıcı düşüncesinden, kültürel-tarihi ve maddi-mekansal bir eserlerin
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yaratılmasına yol açmıştı. «Goblen» terimi Paris'te bulunan boyama atölyesinin
sahibi meşhur – Gobelinliler ailesinin soy-isminden ortaya çıkmıştır. XIX. Yüzyılında Gobelinliler diye espalier tekniğinde yapılan tüm işleri adlandırmaya
başlamıştı. Bağımsız bir sanat eseri olarak Goblen ilk Fransa, İtalya, İspanya,
Almanya ülkelerinde gelişmişti. Daha sonraki dönemlerde Rusya, Baltık, Kafkasya’ya ülkelerine yayılmıştı. Bu bölgelere en çok tüysüz kilim dokumacılığı
yaygınlaşmıştı. Goblenlerin: karışık tekniklerde yapılmış düz ve boyutlu, fakturalı ve
düz türleri mevcuttur.
Tüylü goblen - Tuvalı agaça uzattıktan sonra, projeyi kumaş üzerine aktarmamız gerekir, iğneden ipliği geçirdikten sonra çıkan ipliği bağlayarak ipliği
tutturmaktır. Tüylü kilim birkaç kattan oluşmaktadır. Böyle bir kilimin tabanı
ve arkası tek-tek iplikçilerden ve birbirine sıkıca bağlı olan düğümlerden oluşur.
İplerin uçlarından ortaya çıkan kalın birikimler, eşit olarak kesilir. İplerin uzunluğu 3 mm’den 18 mm’ye kadar olabilir.
Tüysüz goblen- ipi bükümlü ve kıvrılan tüysüz bir kilimdir. Kilim sanatı genelde sade ve resimsizdir. Bu kilim türünde genelde ip bükülür ve kıvrılır.
Goblen yöntemi ile çalışan ve çalışmakta olan Kazakistanlı sanatçılar: Kurasbek Tanıbekov, Batima Zaurbekova, Saule Bapanova, Alibay Bapanov, İrina Yarema,
Anatoli Botvin, Rauşan Bazarbayeva, Aleksandr Obedin, Elena Skobeleva, Eduard Kazaryan v.b.,. Adı geçen sanatçıların çalışmalarında modern ve geleneksel
uygulamalı, kültüre dayalı etnografı yöntemler sergilenmiştir. Bu eserler Kazakistan'ın güzel sanatlar alanından yapılan goblen çalışmaları arasında sayısı ile
göze çarpmaktadır.
Bununla birlikte bu sanatın gelişmesine ülkemizin - K.Tınıbekov, B.
Zaurbekova, İ. Yarema, A. Bapanov, K.Jubaniyazova, B. Ötepov, Ş.Kojanov,
G.Kasteeva, R.Bazarbayeva gibi sanatcıların önemli katkısı olmuştu.
Kurasbek Tınıbekov’un (1947 - 1980) yılları arasında sanat alanında tamamıyla goblen dokuma sanatı ile ilgilidir.
Sanatcı kendi çalışmalarında klasik goblen dokuma geleneği ile yöresel dokuma geleneğini birleştirmeştir. İlk çalışmaları: “Şolpan”, “Aile”, “Bahar”, “Dağ
ile Bozkır”’dır. Sanatcı’nın bu eserleri karmaşık bir bileşim yapısı ile koyu renk
baskınlığına sahip olarak Kazak goblen sanatında ayrı bir yer kazanmıştır.
Sanatcı Batima Zaurbekovna'nın çalışmalarında da kazak goblen etnik tasarımı motiflerini ve tekniğini görebiliriz. Sanatcı’nın ilk çalışmalarında yöresel
süsleme imgeleriyle dikkat çekmektedir. Bununla birlikte sanatcı’nın çalışmaları
acık boya renkleriyle diğer çalışmalardan ayırt edilmektedir. Sanatcı’nın “Ker-
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van”, “Bozkır Güzeli”, “Toprak Ana” gibi çalışmaları mistik konuları içermektedir. Böylece çalışmaları goblen etnik tasarım yöntemlerinin tanımlanmasına yol
açmıştır.
Bu konuda Kuandık Eralin, etnik tasarım – halkın yaşam tarzını yansıtan,
özellikliği ile kendine has ustalığı gerektiren, yöresel motiflerinden çoğu zaman
“oyu-örnek” süslendirme tekniklerini kullanıldığına dair vurgu yapmıştır [16].
Elbet Kuandık Eralin’in düşüncelerine katılarak, kazak etnik tasarım
çalışmalarında sadece ulusal süslemeler değil, halk sanatında yer alan diğer teknik yöntemleri ile tasarlanabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü güzel sanat alanında
bu çalışmalar üzerinde malzeme, motif, fikir ve hayal gücü sınırlandırılmadan
serbestçe yeni sanat yaratılabilir. Böylece etnik goblen tasarım çalışmaları’nın
süslendirilmesinde sadece “oyu-örnek” olmadığını vurgulayabiliriz. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, gelecekteki goblen etnik tasarım işlevi araçları ülkeden
ülkeye farklılık gösterebilir. Çünkü her millete kendine has goblen kültürü mevcuttur. Dolayısıyla bu sanat alanın değişkenlik göstermesine her milletin mutfak,
mobilya, kyumculuk gibi gelenek ve kültüründen kaynaklanmış tüm el sanat
eserleri ana konusunu oluşturabilir. Böylece her çalışma ustanın kullanmış olduğu tekniği ile motifleri bize hangi yöre veya bölgeye ait olduğunu açıklamamıza yardımcı olur.
Güzel sanat eğitimi öğrencilerine goblen etnik tasarımı sanatı’ndaki mevcut
etnik ve tasarım kavramları arasındaki farkı ile benzerliğine vurgu yaparak
rehberlik etmek önemlidir.
Çalışmamızda, Kazak milli goblen etnik tasarım’ın mevcut durumu ile gelecekte nasıl geliştirileceğine yönelik acıklama yapmaya çalışımıştır.
Goblen çalışmalarını hazırlama yöntemi hakkında genel bilgilere bakalım.
Goblen dokuma için gereksinimler:
•

Proje resmine kesin çözümün bulunması.

•

Kompozisyonun belirlenmesi.

•

Renklerin uyumuna dikkat edilmesi.

Goblen dokuma için gerekenler: Germe veya ahşap, çerceve, renkli dokuma ipleri, tuval bezi, çuvaldız, iğne ve makas.
Goblen dokuma işlerinde güvenlik kuralları:
•

Çuvaldız ile çalışırken dikkatli olmak;

•

Çalışırken iğne, çuvaldız veya makasla yaralanmamaya dikkat etmek;

•

Çalışma sırasında ekipmanı belli bir alana yerleştirmek;

•

Çalışırken dikkatli olmak;
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•

Parmağı iğne ile yaralamamak için yüksük takmak;

•

Makası makas kutusuna yerleştirmek;

•

Örgü ürünü ile göz arasında 30 ila 40 cm mesafe olmalıdır, dirsekler hafifçe bükülmelidir;

•

Tüm ekipmanı ve cihazları özel bir kutuda toplamak.

Goblen Dokuma Yolları

Goblen dokuma sırasında, genelde goblen alanında ustaların yöntemleri
kullanılır.
Goblen dokuması uzun süre ile çabayı gerektirir.
Goblen dokuması, öncelikle emek, zaman ve hayal gücü gerektirir.
Bunların bir araya gelmesiyle çalışmanız başarılı olacağı kuşkusuzdur.
Dokuma aşamasında ortaya çıkan hatalar sırasında ne yapılması gereklidir?
Sanat çalışması sırasında hatalar ortaya cıkabilir ancak onlar bazı kurallar
sayesinde düzeltilebilir.
Düzeltme kuralları:
•

İpin kısa olması gerekir. Hatayı oluşturan yip çekilebilir. Genelde bu hata ipin kalın olmasından ve ipliğe uygun olmadığından ortaya çıkabilir.
Bu durumda gevşek dokuma yapılması gerekir veya ip değiştirilmelidir.

•

Eğer renk acısından hata oluşması durumunda, renk hatasını oluşturan
dokumaya kadar söküp yeni dokuma yapılması gerekir.
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Artvin İli Şavşat İlçesi Kilimlerinde Kullanılan Motif ve Kompozisyon Özellikleri
Aslıhan TURAN∗
Giriş

Bütün suları Çoruh ile veya kıyıdaki dereciklerle Karadeniz’e karışan Artvin,
Türkiye’nin Doğu Karadeniz bölgesindedir. Ormanlık ve yurdumuzun en balkanlık yerlerinden olan bu ilimiz, Doğusundaki Ardahan-Kars yaylalarından
Güneyindeki Pasinler-Erzurum yaylalarına açılan tarihi büyük göç ve kervan
yollarına göre uğraklığı az ve seyrek olan kapalı, körfez bir bölgedir.
Artvin ili Rize, Erzurum, Kars illeri ve Kuzeyden Gürcistan sınırı ile kuşatılmıştır; Kuzeybatısında ise Karadeniz vardır. Merkez ilçeden başka Ardanuç,
Arhavi, Borçka, Göktaş (Murgul), Hopa, Şavşat ve Yusufeli adlı yedi ilçeye ve
yirmi bir bucağa ayrılmış olup 7436 km kare genişliğindeki topraklarında 303
köy bulunmaktadır (Türkiye Diyanet Vakfı, 1991:18).
İlin Şavşat, Ardanuç, Yusufeli, Merkez ve Borçka gibi 5 ilçesi dar ve uçurumlu yollarla varılan kapalı Çoruh boyunda olan iç bölgelerindendir. Hopa ile Arhavi ilçeleri ise Karadeniz kıyısında ve her türlü deniz araçları ile uğranılan ve
geçimini bu yolla sağlayan kıyı bölgelerindendir. Bu bakımdan Artvin ilimizde
“iç” ve “kıyı” bölgesinden oluştuğuna göre tarih boyunca yaşayış, giyim, gelenekler ve alışkanlıklarda da değişiklik görülmektedir (Turan, 2012:2). Artvin
yöresi Şavşat ilçesi kilimleri ve çevresinde farklı kültürlere ait izleri taşıyan zengin bir kültürel mirası görmek mümkündür. Bu kültürel mirasın önemli kolunu
da zengin çeşitliliği ve göz alıcı örnekleri ile düz dokuma yaygılar arasında en
tanınmış olan kilimler oluşturmaktadır.
İlk insanların anlatım aracı olarak resmi kullanması, süreç içinde şekillerin
simgesel ifade bulmasını sağlamıştır. Bir nesnenin sağladığı fayda derecesine
göre kullanımına ilişkin tamamen pratik değerlendirmelerden sonra duygusal
değerlendirmeler yer almıştır. Nesnelerin özelliklerini güçlendirmek ve değerini
arttırmak için özel işaretler verilmiştir. Böylece süsleme sanatı ortaya çıkmıştır.
Süsleme sanatının dönemlere, milletlere göre damgasını vuran en belirgin ortak
özellikler ise motiflerdir. XV. XVI. yy.lar süsleme sanatlarımızın her alanda en
üstün seviyesine ulaştığı bir dönem olmuş ve buna paralel olarak süsleme motiflerimizde de büyük bir zenginlik görülmüştür (Akpınarlı, 2000).
Anadolu kilimi, göçebe kültürünün ve kişisel etkilerin bir birleşimidir. Bu
etki, Anadolu kültürünü oluşturan birçok etnik gruptan kaynaklanan estetik
∗
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etkilerin bolluğu ile şekillenmiştir. Tasarıma ve harika bir renk duygusuna sahip
kadınların yarattığı Anadolu kilimleri, derin hayal gücü ve düşünüş gerektiren
iddiasız, saf ve vazgeçilmez şekillerdir (Oyman, 2019).
Kilimler konargöçer yaşamın kalıcı kayıtlarıdır. Kilimlerin taşınabilir ağırlıkta olması konar-göçer insan için önemli olmuş, böylece gittiği her yere kilimini
de taşıyabilmiştir. Araştırmaya konu olan Artvin ili Şavşat ilçesi kilimleri de
halkı için kendine has motiflerini dokuduğu önemli bir kullanım eşyasıdır.
Artvin ili Şavşat ilçesi kilimlerinde kullanılan motifler yöreye özgü motifler
olmasına rağmen birçok yörede kullanılan kilim motifleriyle benzer özellikler
göstermektedir. Buda kültürlerin birbirlerinden etkilenmesinden kaynaklanmıştır. Bu yörenin kilimlerinde kullanılan motifleri incelediğimizde, figürlü motifler; (İnsan, kuş, akrep, hayvan vb.), geometrik motifler (üçgen, kare, verev çizgi
vb.), bitkisel motifler (çiçek, yaprak, vb.), damga/imler ve yazı tipli motifler
tespit edilmiştir.
Yörede 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. Şavşat ilçesi ve köylerinde tespit
edilen kilimlerde en çok kullanılan motifler olarak elibelinde, koçboynuzu, bereket, pıtrak, yıldız, kurtağzı, bukağı, muska/nazarlık, ejderha, muska,
el/parmak/tarak, suyolu, küpe, saçbağı, kuş, göz, çarkıfelek, vs. motifleri kaydedebiliriz. Yörede verilen ismine göre motifler, çeşitli duygu, düşünce, olay ve
olguları anlatmaktadır (sıçandişi, şeker, pıtrak, kargaburnu, çarklı, galata alacası
vb.) (Turan, 2012:322).
Kilim üzerindeki bir motif bölgelere göre değişik anlam taşıyabilir. Dokunan
kilimler motif veya desenlerine göre isimlendirilirler. Buna örnek olarak Artvin
ili Şavşat ilçesi ve köylerinde tespit edilen kilimlerde kullanılan motiflere göre
galata alacası, kars göbeği, suloban göbeği, sırıpli, yedibela, halı alacası, kargaburunlu kilim gibi isimler almaktadır.
Motif aslında kendi fikirlerimizi maksimum ifade etme çabasıdır. Dokumalarda önemli bir yere sahip olan motifler, süslemenin birim biçimi olmakla birlikte, tekrara elverişli olmalarından dolayı kompozisyonu oluşturan ögelerdir
(Ertürk, 2012:435).
Şavşat ilçesi ve köylerinde düz ve ilikli dokuma tekniği ile dokunan farklı
özellikte motif ve kompozisyon uyguladıkları kilim dokumaları mevcuttur.
Kompozisyon açısından incelendiğinde yatay ve dikey eksenli türler, sonsuzluk
prensibine göre düzenlenmiş türler, madalyonlu türler, cami tasvirli türler, dikey eksen boyunca altıgenlerin ve araların baklavalarla doldurulduğu türler,
karelere bölünmüş ve seccade veya namazlık tipi türleri tespit edilmiştir. Yörede
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seccade veya namazlık denilen yaygı olarak kullanılan ürünlerdeki dokumaların
tek mihraplı, üç mihraplı, dört mihraplı, altı mihraplı türleri görülmektedir.
Şavşat ilçesi kilimlerinde dokumanın gül motiflerinin siyah zemin üzerinde
yerleştirilmesiyle oluşturulan kompozisyonlar da mevcuttur. Bu örneklerden
birinde sonsuzluk prensibine göre düzenlenmiş kompozisyon, Bardız kilimi
özelliği göstermektedir. Bardız kilimlerinde bitkisel ve sembolik motifler kullanılmaktadır (Örnek 3).
Günümüzde yörede bazı kurum ve kuruluşlarının açtığı dokuma atölyelerinde azda olsa kilim dokuma sürdürülmektedir. Ancak bu dokumalarda yöreye
özgü motif ve kompozisyon özellikleri göz önünde bulundurulmadan dokumalar yapılmaktadır. Böylece Şavşat ilçesi kilimlerin motif, kompozisyon, kalite gibi
özellikleri giderek bozulmakta ve yok olmaktadır.
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.
2010-2012 yılları arasında alan araştırması yapılan Artvin ili Şavşat ilçesi ve
köylerinde eskiden dokunmuş ve günümüze ulaşmış kilim ürünlerinden 54
ürün tespit edilmiştir. Tespit edilen kilimlerin motif ve kompozisyon özellikleri
hakkında bilgi edinmek üzere 7 adet kilim örneği üzerinde inceleme yapılmıştır.
Kilim örnekleri texcell çizim programında çizilmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.
Artvin Yöresi Kilim Örneklerinde Kullanılan Motif ve Kompozisyon Özellikleri
Örnek-1 Cami tasvirli Türler

Fotoğraf No: 1 Cami Tasvirli Kilim
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Motif Çizim No: 1

Motif Çizim No: 2

Motif Çizim No: 3

Motif Çizim No: 4 Cami Bayrak Motifi Pıtrak Motifi Göz Motifi

Motif Çizim No: 5 Motif Çizim No: 6 Motif Çizim No: 7 Motif Çizim No: 8
Yıldız Motifi Oğ Damgası (Haç Motifi) Çiçek Motifi Çiçek Motifi

Motif Çizim No: 9 Motif Çizim No: 10 Motif Çizim No: 11
Tarak Motifi Şeker Motifi Baklava Motifi

Dikdörtgen formlu, cami tasvirli örnek Şavşat Düzenli (Soporo) Köyüne aittir. Yatay eksenli kompozisyonda mimari elementler, geometrik ve bitkisel motifler hâkimdir. Şavşat ilçesinin Düzenli ve Yavuz köyünde bu kompozisyon türü
yaygındır. Kilimin orta sahasının zemin rengi bordo olup, üzerine cami tasvir
edilmiştir. Yukarı doğru yükselen minareler hilal şeklindeki motifle (Motif çizim
no: 1) sonlandırılmış olup, direkler üzerinde Türk bayrakları (Motif çizim no: 2)
bulunmaktadır. Orta sahanın ana motiflerden geriye kalan kısmında pıtrak, göz,
yıldız, haç, çiçek motifleri (Motif çizim no: 3, 4, 5, 6, 7, 8) yerleştirilmiş olup,
dokunduğu tarih 1962 olarak belirtilmiştir. Orta sahanın yalnızca uzun tarafı
tarak motifi ile (Motif çizim no: 9), kısa kanar düz bir çizgi ile çevrilmiştir. Do-
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kumanın biri geniş biri dar olmak üzere iki bordürü vardır ve bunlar şeker motifi (Motif çizim no: 10) ile birbirlerinden ayrılırlar. İnce bordürün zemini turuncu
renk olup, baklava dilimi motifi (Motif çizim no: 11) ile süslenmiştir. Geniş
bordürde ise, siyah zemin üzerinde farklı renklerde yıldız motifi (Motif çizim
no: 5) sıralanmış olup, çevresi şeker motifi ile çevrilmiştir. Dokumanın başları
saçakla tamamlanmıştır.
2.2. Örnek-2 Dikey Eksenli Türler

Fotoğraf No: 2 Dikey Eksenli Kilim

Motif Çizim No: 12 Motif Çizim No: 13 Motif Çizim No: 14 Motif Çizim No: 15
Çelebi Motifi Hayatağacı Motifi Göz Motifi Parmak / Tarak Motifi

Motif Çizim No: 16 Motif Çizim No: 17 Pıtrak Motifi Çiçek ve Yaprak Motifi

Dikdörtgen forma sahip dikey eksenli kilim, Şavşat Şalcı (Yukarı Mahalle)
köyüne ait olup, Kırmızı, beyaz, siyah, yeşil, açık mavi, koyu mavi, sarı, turuncu,
mor renkler kullanılmıştır. Geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiştir. İlikli
kilim tekniğinde dokunmuştur. Çözgü ve atkısı yündür. Doğal boya ile boyanmıştır (Fotoğraf no: 2). Kilimin orta sahasının zemin rengi kırmızı olup, merke-
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zi dikey eksen boyunca yerleşen üç çelebi motifi görülmektedir (Motif çizim no:
12). Motiflerin merkezine hayatağacı motifi (Motif çizim no: 13) yerleştirilmiş
ve onların çevresi çiçek motifi (Motif çizim no: 8) ile bezenmiştir. Çelebi motifi
içerisinde iç içe bulunan baklava dilimi şeker motifi (Motif çizim no: 10) ile
bezenmiş, alt ve üst kısmında göz motifi (Motif çizim no: 14) bulunmaktadır.
Orta sahanın ana motiflerden geriye kalan kısmında parmak / tarak motifi yerleştirilmiştir (Motif çizim no: 15). Orta saha pıtrak motifiyle (Motif çizim no:
16) çevrelenmiştir. Bordürde turuncu zemin üzerinde çiçek ve yaprak motifleri
bir dal üzerine yerleştirilerek birbirini takip etmiştir (Motif çizim no: 17). Dokumanın başları saçakla tamamlanmıştır.
Örnek-3 Sonsuzluk Prensibine Göre Düzenlenmiş Türler

Fotoğraf No: 3 Sonsuzluk Prensibine Göre Düzenlenmiş Kilim Çizim 1
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Motif Çizim No: 18 Gül Motifi

Dikdörtgen ölçülere sahip dokuma Şavşat Şalcı köyü (Aşağı Mahalle) köyüne aittir. Bitkisel motif hâkim olup, siyah, sarı, kırmızı, mavi, pembe renkler
kullanılmıştır. Atkı ve çözgüsü yündür. Doğal boya kullanılmıştır. İlikli kilim
tekniğinde dokunmuştur (Fotoğraf no: 3, çizim no: 1). Sonsuzluk prensibine
göre düzenlenmiş kompozisyon, Bardız kilimi özelliği göstermektedir. Bardız
kilimlerinde bitkisel, hayvansal ve sembolik motifler kullanılmaktadır. Dokumanın sökülmemesi için, bir sıra zincir örgüsü veya atkı atılarak dokumanın
başı sıkıştırılır. Sonra “tapastry” denilen atkıların aynı çözgüden geri dönmesi
ile iliklerin yok edilmesi tekniği uygulanır. Böylece dokuma sırasında dikey eksen sınırlarında çifter gruplar halinde birbirinden ayrılan çözgülerin birbirine
bağlanması sağlanmış olur. Zemin rengi siyah olup, üstünde gül motifi (Motif
çizim no: 18) yerleştirilmiştir. Zemin şeker motifiyle (Motif çizim no: 10) çevrelenmiştir. Dokumanın başları saçakla tamamlanmıştır.
Örnek-4 Madalyonlu Türler

Fotoğraf No: 5 Madalyonlu Kilim
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Motif Çizim No: 19 Motif Çizim No: 20 Motif Çizim No: 21 Motif Çizim No: 22
Başak Motifi Başak Motifi Bereket Motifi Kuş Motifi

Motif Çizim No:23 Motif Çizim No:24 Motif Çizim No:25 Motif Çizim No:26 Motif Çizim No:27
Çiçek Motifi Bukağı Motifi Sandıklı Motifi Bereket Motifi İm Motifi

Dikdörtgen forma sahip dokuma Şavşat Düzenli (Soporo) köyüne aittir. Geometrik ve bitkisel motifler hâkim olup, siyah, beyaz, mor, sarı, kırmızı, pembe
renkler kullanılmıştır. Atkı ve çözgüsü yündür. Doğal ve suni boya birlikte kullanılmıştır (Fotoğraf no: 5). Orta sahanın zemin rengi siyah olup, üzerinde merkezi dikey eksen boyunca iki madalyon yerleştirilmiştir. Madalyon ucu yukarıya
doğru sivrilerek başak motifi (Motif çizim no: 19) ile sonlanmaktadır. Merkezinde de küçük bir göbek içinde başak motifi (Motif çizim no: 20) bulunmaktadır. Bu göbeğin dışında kalan boşluklarda düzenli bir şekilde bereket, kuş, çiçek
motifleri (Motif çizim no: 21, 22, 23) yerleştirilmiştir. Orta sahanın madalyonlardan geriye kalan kısmı simetrik bir şekilde bukağı, sandıklı, bereket motifleri
(Motif çizim no: 24, 25, 26) ile bezenmiştir. Köşelerde tahminen üçgen forma
sahip bir alan farklı şekillerde ve renklerde geometrik motiflerle doldurulmuştur.
Orta saha ve bordür kenarları şeker motifi (Motif çizim no: 10) ile çevrelenmiştir. Bordürün zemini kırmızı renk olup, farklı renklerde başak ve im motifleri
(Motif çizim no: 20, 27) ile süslenmiştir. Kısa kenarları püsküllerle tamamlanmıştır.

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 369

Örnek-5 Dikey Eksen Boyunca Altıgenlerin ve Araların Baklavalarla Doldurulduğu Türler

Fotoğraf No: 6 Dikey Eksen Boyunca Altıgenlerin ve Araların Baklavalarla Doldurulduğu Kilim

Motif Çizim No:28 Motif Çizim No:29 Motif Çizim No:30 Motif Çizim No:31
Ejder Motifi Ejderha/Çengelli Baklava Küpe Motifi Aşk ve Birleşim (Ying-Yang)

Motif Çizim No:32 Motif Çizim No:33 Motif Çizim No:34 Motif Çizim No:35
Yıldız Motifi Koçboynuzu Motifi Göz Motifi Çengel/Çakmak Motifi

Motif Çizim No:36 Motif Çizim No:37 Motif Çizim No:38 Motif Çizim No:39
İm Motifi Bukağı Motifi Muska ve Nazarlık Motifi Aşk Ve Birleşim Motifi
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Motif Çizim No:40 Motif Çizim No:41 Motif Çizim No:42 Motif Çizim No:43 Motif Çizim No:44
Göz Motifi Kurtağzı Motifi Koçboynuzu Motifi Bereket Motifi Suyolu/Yılan Motifi

Dikdörtgen forma sahip kilim, Artvin yöresine aittir. Beyaz, siyah, kırmızı,
kahverengi, sarı, yeşil renkler kullanılmıştır. Geometrik motifler hâkimdir. İlikli
kilim tekniğinde dokunmuştur. Çözgü ve atkısı yündür. Doğal boya ile boyanmıştır (Fotoğraf no: 6).
Kilimin orta sahası boyuna her iki tarafında tarak motifi (Motif çizim no: 9)
bulunan şeritle iki kısma bölünmüştür. Bu kısımlar da her biri zeminin renk
değişimi aracılığı ile karelere ayrılmıştır. Her bir karenin ortasında ejder motifi
yerleştirilmiştir (Motif çizim no: 28). Motifin ortasındaki çengelli baklavaların
(Motif çizim no: 29) merkezinde küpe, aşk ve birleşim (ying-yang) motifleri
(Motif çizim no: 30, 31) yer almaktadır.
Karelerin köşelerinde tarak, yıldız, şeker, koçboynuzu, göz, çengel / çakmak,
bukağı / im, küpe, bukağı, muska / nazarlık, aşk ve birleşim, göz, kurtağzı, koçboynuzu motifleri (Motif çizim no: 9, 32, 10, 33, 34, 35, 36, 30, 37, 38, 39, 40,
41, 42) yer almaktadır. Zemini iki bölüme ayıran şerit üzerinde sıralı şekilde
tarak, bukağı / im, bukağı, bereket (Motif çizim no: 9, 36, 37, 43), göz (Motif
çizim no: 34, 40), koçboynuzu (Motif çizim no: 33, 42) motifleri yerleştirilmiştir.
Orta sahanın bölümleri dikey yönde suyolu motifiyle (Motif çizim no: 44) çevrelenmiştir. Bordürleri orta sahadan ayıran kısımda tarak motifi kullanılmıştır
(Motif çizim no: 9).
Kilimin bordürü yanlarda tarak motifi ile, alt ve üstte ise yılan motifi (Motif
çizim no: 44) ile çevrelenmiştir. Bordürün zemin rengi siyah olup, üzerinde
bukağı, altıgenler içerisinde yıldız, kurtağzı, göz motiflerine yer verilmiştir (Motif çizim no: 32, 37, 41, 34). İki kenarı saçakla tamamlanmıştır.
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Örnek-6 Karelere Bölünmüş Türler

Fotoğraf No: 7 Karelere Bölünmüş Kilim Çizim 2

Motif Çizim No:45 Motif Çizim No:46 Motif Çizim No:47 Motif Çizim No:48
Kurt Ağzı / Kurt İzi / Baklava Dilimi Motifi Nazarlık/Muska Motifi Çengel Motifi
Canavar Ayağı Motifi

Dikdörtgen forma sahip dokuma Şavşat (Şalcı köy) yöresine aittir. Geometrik motif hâkim olup, siyah, beyaz, kırmızı, mavi, pembe renkler kullanılmıştır.
Atkı ve çözgüsü yündür. Doğal boya kullanılmıştır. Düz dokuma tekniği ile yapılmıştır. (Fotoğraf no: 8, çizim no: 2). Kilimin orta sahası karelere bölünmüştür. Her bir kare kendi içinde 4 yere bölünerek karşılıklı çapraz bölümlerin zemini kırmızı ve siyah ipliklerle dokunmuş, her birinde birer çengel motifi (Motif
çizim no: 45) kullanılmıştır. Karelerin merkezinde baklava motifi (Motif çizim
no: 46) görülür. Baklava motifinin içerisinde nazarlık-muska (Motif çizim no:
47) motifi yer almıştır. Dokumanın bordür kısmı kurtağzı / kurt izi / canavar
ayağı motifleri ile süslenmiştir (Motif çizim no: 48).
Örnek-7 Seccade Tipi Türler

Seccade veya namazlık türündeki dokumaların tek mihraplı, üç mihraplı,
dört mihraplı, altı mihraplı türleri görülmektedir. Geometrik ve bitkisel motifler
kullanılmıştır. Genellikle mihrap içinde hayatağacı, vazoda çiçek ve cami tasvir
edilmiştir. Hayat ağacının dallarında çiçek ve yapraklar üsluplaştırılmıştır. Bordürlerde yine dallar üzerinde yapraklar ve çiçekler stilize edilmiştir. Bunun ya-
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nında yıldız, canavar ayağı ve baklava motifleri de sıkça görülmektedir. Yöredeki
bazı kilimlerin zemininde ve bordür kısmında dokunduğu yılın tarihi yer almaktadır.

Fotoğraf No: 9

Seccade Çizim 3

Motif Çizim No:49 Motif Çizim No:50 Motif Çizim No:51
Vazoda Çiçek Motifi Elibelinde Motif Çiçek Motifi

Dikdörtgen formlu örnek Şavşat (Şalcı köyü) yöresine aittir. Siyah, beyaz,
koyu pembe, mavi, yeşil, kırmızı, mor, eflatun, turuncu, açık pembe renkler
kullanılmıştır. Yatay eksenli kompozisyonda, geometrik ve bitkisel motiflerle
süslenmiştir. Doğal ve suni boya birlikte kullanılmıştır. İlikli kilim tekniğinde
dokunmuştur (Fotoğraf no: 9, çizim no: 3). Orta sahanın zemin rengi mordur.
Yatay yönde dört mihrap yerleştirilmiş olup, mihraplar merdiven şeklinde yukarıya doğru sivrilmekte ve ucunda koçboynuzu motifi (Motif çizim no: 42) ile son
bulmaktadır. Mihrapların zemin renkleri birbirlerinden farklıdır. Merkezinde
vazoda çiçek motifi yerleştirilmiş olup, çevresi kandillerle süslenmiştir (Motif
çizim no: 49). Kandillerin etrafı birbirleri ile düz çizgiyle birleştirilmiş koçboynuzu ve elibelinde motifleri (Motif çizim no: 42, 50) ile çevrelenmiştir. Mihrapların üst kısmında küçücük dallar üstünde çift yaprakla süslenmiş iki sıra zikzak
şeklinde dalgalı dal yer almaktadır. Bunlardan birincisi aynen mihrap gibi sivri
uçlu zikzak, ikincisi ise kesik uçlu, fakat kesik kısmı da dalgalı olan zikzak oluşturmuştur. Zikzak dalların çökük kısımlarında zemine çiçek (Motif çizim no: 2),
göz (Motif çizim no: 27, 46), pıtrak motifleri (Motif çizim no: 47) yerleştirilmiştir. Dokumanın, birbirinden suyolu motifi ile (Motif çizim no: 48) süslenmiş su
ile ayrılan aynı genişlikte iki bordürü vardır. Bordürler diğer alanlardan tarak
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motifi (Motif çizim no: 9) ile ayrılırlar. İç taraftaki bordürün zemini kırmızı renk
olup, üzerinde çiçek ve yaprak motifleri bir dal üzerine yerleştirilerek birbirini
takip etmiştir (Motif çizim no: 49). Dıştaki bordürün zemini siyah renk olup,
çiçek motifi ile süslenmiştir (Motif çizim no: 50). Dokumanın başları püsküllerle tamamlanmıştır.
Sonuç ve Öneriler

Motifler ve kompozisyon özellikleri ile birlikte, dokuyucuların ifade etmek
istedikleri anlamla bir dil haline gelmektedir. Bu nedenle motifler de tıpkı sözlü
ifadeler gibi önemli birer tarihsel kanıt niteliğindedir.
Anadolu coğrafyasının her yerinde olduğu gibi Artvin ili Şavşat ilçesi ve köylerinde de kilim dokumalarında kullanılan renk ve motifin bir dili, bir anlamı
vardır. Bu renkler, motifler ve kompozisyon özelliği ile zengin bir bezeme çeşidini sunarken diğer taraftan sözsüz bir iletişim aracı olarak yöre insanının duygu
ve düşüncelerini ifade etmek için bir iletişim aracı olmuştur. Geçmişten günümüze kadar gelmeyi başaran bu motifler geçmiş ile günümüz arasında önemli
bir kültürel bağı da oluşturmaktadır.
Alan araştırmasında Artvin ili Şavşat ilçesi ve köylerinde tespit edilen kilimlerde motif, renk ve kompozisyon özellikleri çok zengindir. Halkın duygusunu,
düşüncesini hayatındaki olay ve olguları yansıtan motifler yalnızca dokumaları
süsleyici unsur olamamakla birlikte; dokumaları gerçekleştiren kişilerin 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 kullanılmıştır. Yörede tespit edilen kilimlerde en çok kullanılan motifler olarak elibelinde, koçboynuzu, bereket, pıtrak, yıldız, kurtağzı, bukağı, muska/nazarlık, ejderha, muska, el/parmak/tarak, suyolu, küpe, saçbağı, kuş, göz,
çarkıfelek, vs. motifleri kaydedebiliriz.
Dokunan kilimler motif veya desenlerine göre isimlendirilirler. Buna örnek
olarak Artvin ili Şavşat ilçesinde tespit edilen kilimlerde kullanılan motiflere
göre galata alacası, Kars göbeği, suloban göbeği, sırıpli, yedibela, halı alacası,
kargaburunlu kilim gibi isimler aldığı tespit edilmiştir.
Şavşat ilçesi ve köylerinde tespit edilen kilimler motif ve kompozisyon özellikleri bakımından yakın çevreler olan Iğdır, Kars, Ardahan, Erzurum ve Kafkas
bölgelerinden etkilenmiştir. Ancak bu etkileşim doğrudan olmayıp motif ve
kompozisyon özelliklerinin yöreye göre yorumlanarak biçim değiştirmesi ve
yöreye özgü motifler olarak karakteristik özellikler kazanması şeklinde olmaktadır.
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Yörede düz ve ilikli dokuma tekniği ile dokunan farklı özellikte kilimler bulunmaktadır. Bu kilimler kompozisyon açısından incelendiğinde yatay ve dikey
eksenli türler, sonsuzluk prensibine göre düzenlenmiş türler, madalyonlu türler,
cami tasvirli türler, dikey eksen boyunca altıgenlerin ve araların baklavalarla
doldurulduğu türler, karelere bölünmüş ve seccade veya namazlık tipi türleri
tespit edilmiştir. Ayrıca yörede seccade veya namazlık denilen yaygı olarak kullanılan ürünlerdeki dokumaların tek mihraplı, üç mihraplı, dört mihraplı, altı
mihraplı türleri de görülmektedir.
Şavşat Yöresi kilim dokumalarında orta sahanın koyu ve açık (siyah, bordo,
beyaz, kırmızı) zemin renkleri üzerinde sentetik boyaların kullanılmasıyla çok
canlı, parlak çeşitli renklerin kullanıldığı görülmektedir. Bu renkler siyah, beyaz,
kırmızı, turuncu, yeşil, mavi, sarı, lacivert, kahverengi, mordur. Beyaz, kahverengi, siyah, renkli yünler saf olarak kullanılır. Yörede doğal boyalar kullanılarak
renklerin elde edilmesi, 20–25 yıl öncesine kadar yapılırken, günümüzde çok az
rastlamaktayız. Doğal boya ile suni boya birlikte kullanılmıştır.
Şavşat ilçesi ve köylerinde tespit edilen kilimlerin motif, renk ve kompozisyon çeşitliliği bakımından zengin bir uygulama alanına sahip olduğu görülmektedir. Fakat bu yörenin kilimleri ile ilgili yayın neredeyse hiç yapılmamıştır. Bu
nedenle bu ürünler belgelenerek koruma altına alınması yeni kuşaklara tanıtılması hedeflenmektedir.
Sonuç olarak, bu araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmelerle; bu çalışmada ulaşılacak sonuçların başka araştırmacılar için kullanılabilir veriler oluşturması ve günümüz şartlarına özellikle kullanım alanlarına yönelik tasarımlarla
yeni üretimler yapılması hedeflenmektedir.
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Isı ile Çeken Polyester İpliğin Kullanımı ile Üretilen Halı Desenlerinin
Estetik Açıdan Değerlendirilmesi
*

Başak ÖZDEMİR UYSAL
Giriş

Günümüzde birçok alanda teknolojinin öncülüğü ile gelişen dijital yenilikler,
halı tasarımının da bu sürece uyumlu olarak gelişmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu gelişim sürecinin nasıl olduğu ya da kendiliğinden olmasına bırakmadan
tasarımcı tarafından nasıl yönlendirileceğini düşünmek tasarımcının ele alması
gereken önemli konulardan birisidir.
Özellikle yer yaygısı olarak kullandığımız, aynı zamanda mekân tasarımının
temel öğesi olarak gördüğümüz halılarda biçimin, günümüzde daha çok ön
planda olduğunu görmekteyiz. Öte yandan tüketici beklentileri, halının sadece
desen ve renk olarak değil aynı zamanda farklı yüzey tasarımlarının da oluşmasına ve yeni arayışlara yol açmaktadır. Tüketici tercihleri halıyı meydana getiren
öğelerin zaman zaman bazılarının belirleyici olmasına ve öne çıkmasına neden
olmaktadır. Örneğin bir halıda renk ön planda iken, diğerinde desen ya da kullanılan iplik ön plana çıkabilmektedir.
Bu konuda yapılan araştırmalar göstermektedir ki, tasarım kavramı tekstil
endüstrisinin gelişimine olanak sağlamaktadır. Hammaddelerin üretim teknolojileri geliştikçe daha özellikli lifler elde etmek ve bu liflerin özelliklerini göz
önünde bulundurarak kullanım yerlerinin belirlendiği tasarımlar yapmak sektöre artı değer katmaktadır. Tekstil tasarımına etki eden tasarımcı, teknolojiyi de
kullanarak katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarabilmektedir.
Çalışmaya konu olan polyester iplik ile üretilen halılarda, ısı işleminden geçirilerek farklı hav yükseklikleri elde edilebilmekte ve bu sayede geleneksel halı
biçiminden ayrışan, estetik değeri yüksek tasarımlar yapılabilmektedir. Elyaf
özelliğinin tasarıma etkisi ve buna bağlı olarak estetik açıdan değerlendirilmesi
ile bu çalışmanın yeni yapılacak tasarımlara farklı bakış açısı kazandırılabilmesi
ve alana katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Halı Tasarımında Temel Malzeme ve Teknolojiye Genel Bakış

Lif, tekstilde kullanılan başlıca hammadde ve en küçük yapı birimidir. Tekstil Enstitüsü tarafından yapılan tanımlamaya göre lif: Esneklik ve incelikle ka*
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rakterize olur ve aynı zamanda lifin uzunluk/incelik (çap) oranı çok yüksektir
olarak tanımlanmaktadır.
Lif ve elyaf tanımı, Tekstil Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi adlı kaynakta;
“Gerilmeye ve kopmaya dayanıklı, bükülebilme (eğirme) özelliği olan ve birbiri
üzerine yapışma yeteneğine sahip uzun ve ince iplik veya lifçiklere elyaf adı verilir. Elyaf sözcüğü lif sözcüğünün çoğuludur. Elyafın boyu enine oranla çok
uzundur ve renkli veya renksiz olabilirler” (Dölen, 1989: 59) şeklinde ifade
edilmektedir.
Elyafın en genel tanımının, gerilmeye ve kopmaya dayanıklı, bükülebilme
özelliği olan, uzun ve ince iplik veya lifçiklere verilen ad olduğunu ve boyunun
enine oranla çok uzun olduğunu hatırlarsak o zaman uzunluk özelliğini tasarımda geliştirilebilir bir öğe olarak görebiliriz.
Tekstil liflerinin önemi, gelişen teknoloji ve ihtiyaçların artması ile kullanım
alanlarının genişlemesi sonucunda daha çok ortaya çıkmaktadır.
Özellikle tarım, kimya ve madencilik sektörlerinin teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde tekstilde kullanılan hammaddelerin yapısal ve fiziksel özellikleri değişmekte ve bu bağlamda yenilikçi tekstil ürünlerinin tasarlanması olanaklı
hale gelmektedir (Alpay, 1989: 24).
Tekstil alanında kullanılan lifler, elde edildikleri kaynaklar veya kimyasal
yapıları göz önüne alındığında doğal ve yapay lifler olmak üzere iki grupta değerlendirilmektedir.
Doğal lifler olarak tanımlanan liflerin bitkisel, hayvansal ve mineral lifler
olarak üç gruba ayrıldığını düşünürsek doğada var olan her türlü lif olabilme
özelliği taşıyan malzemelerin bu sınıfta yer alacağını söyleyebiliriz.
Yapay Lifler olarak tanımlanan lifler ise, doğada bulunmayan ve yapay olarak elde edilen liflerdir. “Lif oluşturma özelliğine sahip polimer maddenin, uygun bir çözücüde çözülmesi ya da erime noktasının üzerinde ısıtılması sonucu
meydana gelen çözelti ya da eriyiğin, basınçla memeciklerden ince ışınlar halinde ya soğuk sıvı bir ortama geçirilmesiyle, ya da polimer maddenin çözülme ve
erime duruma son verilerek katılaştırılmasıyla elde edilir.” (Ergür, 2002: 295).
Yapay liflerin, kimyasal yöntemlerle elde edilmesinden dolayı çağın getirdiği
beklentiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, gelecekte daha da geliştirilerek çeşitleneceği düşünülmektedir.
Sentetik liflerin basit yapılı kimyasal maddelerin polimerleştirilmesi yoluyla
bütünüyle kimyasal tepkimeler sonucunda elde edildiği göz önüne alındığında,
çalışmanın konusu olan Isı ile Çeken Polyester ipliğinin, ısı ile çekmesi gibi en
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belirgin özelliğinin kimyasal tepkimeler sonucunda gerçekleştiği ve bunun da en
belirleyici özellik olduğu görülmektedir (Yakartepe ve Yakartepe, 1995: 838841).
Polyester elyaf, tekstil giyim endüstrisinin yanı sıra ev tekstili alanında da
kullanım oranı çok fazla olan ve tekstilin tüm alanlarında önemli bir yere sahip
olan bir elyaf çeşididir.
Polyester, ““teraftalik asit” (TPA) ile monoetilen glikol’ün (MEG) polimerizasyonundan meydana gelmektedir” (Şentürk, 2006, s.8).
Yapay Lifler adlı kaynakta belirtildiği gibi “Bir asitle bir alkolün meydana getirdiği bileşiklere ester adı verilir. Polyester kelimesi, genel olarak bir dialkol ile
bir dikarboksili asitin polikondenzasyonu ile oluşan uzun zincirli polimerlere
verilen addır. Bu zincirde ester (-CO-O-) grubu çok sayıda tekrarlanır” (Mangut
ve Karahan, 2017: 159-160,167-171).
Yapılan araştırmalar, sentetik liflerin içinde en önemli ve en çok kullanılan
lifin polyester olduğunu göstermektedir. Kimyasal bileşiklerden elde edilmiş,
doğal kaynaklı olmayan polyester elyafı, pürüssüz bir yüzeye sahiptir. Beşgen, içi
boş, dörtgen, yıldız, trilobal kesitte üretilebilmekte olup, genellikle üretim tercihi olarak en çok yuvarlak kesit tercih edilmektedir. Mukavemetleri üretim yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösteren, uzun ömürlü, esnek ve her zaman
gelişimini sürdürecek bir elyaftır (Banazılı, 2006: 18-21,55-60).

Şekil 1: Polyester elyafının üretim aşamaları: a) Poliester polimeri (polietilen tereffalat), b) Kurutma,
c)Poliamer eritme, d) Düzeden elyaf püskürtme, e) Gerilimsiz filament, f) Çekim ve büküm sistemi,
g) Elyafı kıvırcıklaştırma, h) Kesme, ı) Poliester ştapel elyaf, j) Poliester filament elyaf.
Kaynak: Yakartepe, Mehmet, Yakartepe, Zerrin, T.K.A.M. Tekstil Teknolojisi, Elyaf’tan Kumaş’a, T.K.A.M.
Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi, Cilt 2, s.839.
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Petrolün bir yan ürünü olan polietilenteraftalat’tan, eriyikten elyaf çekme
yöntemi ile üretilen sentetik bir elyaf olan polyester, termoplastik bir elyaf olması nedeni ile 100 C’nin üzerindeki sıcaklıklarda büzülme göstererek ısı ile
şekillendirilebilir. Bu nedenle çok iyi tekstüre olma özelliğine de sahiptir. Böylelikle kullanım alanlarına bağlı olarak farklı yüzey tasarımları oluşturulabilinir ve
polyester lifinin kimyasal tepkimeler sonucu elde edilen özelliklerini göz önüne
alarak da yenilikçi tasarımlar yapılabilir.
Halıda Farklı Yüzey Oluşturmada Önemli Etken Olan, Isı ile Çöken (Çeken) İpliğin Teknik Özellikleri

Halı üretiminde genellikle hav olarak kullandığımız, halı sektöründe çöken
iplik diye tanımlanan bu iplik, ısı ile çektiği için özellikle halı gibi havlı yüzeylerde çökmüş gibi boyutlu bir etki yaratmaktadır. İpliğe farklı görünümler kazandırmak için tekstüre adı verilen işlem uygulanmaktadır.
Tekstüre, düz ve kıvrımsız olan yapay filament ipliklerini, hacimli, elastik ve
kullanılma özellikleri daha iyi olan bir duruma getirme işlemine verilen addır.
İpliklerde, kullanım alanını da göz önüne alarak görünüm ve tutum özelliklerin
değiştirilmesi amacıyla tekstüre işlemi yapılmaktadır. Tekstüre işlemi yapay
filament ipliklere uygulanan bir işlemdir. Tekstüre iplikler, elyafların ve ipliklerin çeşitli fiziksel, kimyasal ya da ısısal değişikliklere uğratılmasıyla elde edilirler.

Görsel 1: Puntalı Çöken Polyester İplik (Fotoğraf: Başak Özdemir Uysal).

Polyester cips eriyik haline getirilip poy elde edilmektedir. Çıkan poylar,
friksiyon tekstüre denilen makinalarda hacim ve çekim kazandırılıp, puntalı
çöken (ısı ile çeken) adı verilen iplik elde edilmektedir.
Puntalamanın amacı, bir filament demetini belli noktalarda birbirine dolamak ve bu şekilde toplu bir iplik yapısı elde etmektir. Puntalama işlemi ile fila-
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mentlerin birbirlerine tutunmaları ve böylece kohezyon kuvvetinin oluşması
sağlanır, aynı zamanda ipliğe hacimli bir yapı kazandırılır.1

Görsel 2: Aty (Hava Tekstüre) Çöken (ısı ile çeken) Polyester İplik (Fotoğraf: Başak Özdemir Uysal).

Aty Çöken (ısı ile çeken) iplik, ön oryantasyonu (ön şekillendirme) ve
çekim işlemi tamamlanmış ipliklerden bir veya birkaç tanesinin, türbülanslı bir
hava akımına aşırı beslemesi ile elde edilen tekstüre (görünüm ve tutum özelliği
kazandırmak) filament ipliktir. Friksiyon tekstüre ile hava tekstüre makinaları
çalışma prensibi olarak ta birbirinden farklıdır. Friksiyon tekstüre de (ovma,
ovuşturma) ısı ile iplik tekstüre edilirken, hava tekstüre de hava ve su ile tekstüre (dokulu sentetik lif) işlemi gerçekleştirilmektedir.

Görsel 3: Nokta Efektli Bükümlü Çöken (ısı ile çeken) Polyester İplik (Fotoğraf: Başak Özdemir Uysal).

Bükümlü çöken polyester ise, çıkan puntalı çökene büküm makinası denilen
makinalarda büküm verilip, nokta (point) efektli bir iplik elde edilmektedir.

1

Teknik bilgiler, polyester iplik üretimi yapan firmalarla yapılan sözlü görüşmelere dayanmaktadır. Zeki Mensucat
(11.12.2019). Polyteks (09.12.2019).
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Bütün eğirme sistemlerinde ipliğe büküm, onu kendi ekseni etrafında döndürerek verilmektedir.1
Isı İle Çeken (Çöken) Polyester İpliğin Halı Tasarımında Kullanımı Ve Estetik Etkileri

““Estetik” sözcüğü Grekçe “aisthesis” ya da “aisthanesthai” sözünden gelir.
“Aisthesis” sözcüğü, duyum, duyulur algı anlamına geldiği gibi, “aisthanesthai”
sözcüğü de, duyu ile algılamak anlamına gelmektedir” (Tunalı, 1989: 13).
Bireylerin, duyu ve algıları ile farklı olanı görme ve alma isteği, standart üretim anlayışının dışına çıkılmasına ve dolayısıyla estetik değerleri ile farklılık
kazandırılmış halı tasarımlarının, farklı özelliklere sahip elyaf çeşitleri ve uygulama yöntemleri ile çeşitlenmesine olanak sağlamaktadır.
Makine halısı tasarımında hammaddenin/ipliğin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin kullanımıyla ortaya çıkan farklı yüzey yapıları tasarıma artı değer katmaktadır. Tekstilin diğer alanlarında olduğu gibi tüketici ihtiyaçları ve istekleri
doğrultusunda değişen ve gelişen makine halı sektörü, yeni ve farklı olanı yaratma isteğiyle şekil değiştirmekte, kimyasal özellik kazandırılmış elyaflara daha
çok yönelmeye başlamaktadır.
Mukavemetleri, üretim şekillerine bağlı olarak değişen, nem saklayıcılığı çok
az olup, çabuk ıslanıp kuruyan polyester elyafı kullanımı artmaya başlamıştır.
Kültürel bir öğe olarak klasik halıyı ele aldığımızda belirleyici etkenin/öğenin daha çok desen olduğunu söyleyebiliriz. Klasik halıda, deseni en iyi
gösteren, dokuma yapısına uygun olan elyaflar kullanılmaktadır.
Günümüz de ise, tasarıma artı değer katmak adına yeni yüzey tasarımlarının
oluşturulması, desenin malzeme ve teknikle birlikte farklı bir boyut kazanarak
ortaya çıkarıldığını söylemek mümkündür. Günümüz halılarında biçim, renk,
leke ve çevreye uyum ön plandadır.
Farklı elyaf cinslerinin kullanımı aynı zamanda klasik halı ve modern halı
ayrımının ve tanımlamalarının yapılmasına olanak sağlamaktadır.

1

Teknik bilgiler, polyester iplik üretimi yapan firmalarla yapılan sözlü görüşmelere dayanmaktadır (11.12.2019).
Zeki Mensucat (11.12.2019). Polyteks (09.12.2019).
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Görsel 4: Puntalı Çöken (Isı ile çeken) Polyester İplik ile Dokunan Halı Numunesi
(Fotoğraf: Başak Özdemir Uysal).

4 no’lu görsel de, gri ve beyaz olan bölgelerde, puntalı çöken polyester iplik
ile dokunan bir detay görülmektedir. Kullanılan polyester lifinin mat ya da parlak oluşu üzerine düşen ışığı yansıtma miktarına bağlıdır ve doğrudan lifin enine
kesiti ile ilgilidir. Bu uygulamada en belirgin olan özellik, puntalı ipliğin mat
olması ve çekme özelliğinden dolayı halının zemini, parlak olarak gördüğümüz
ve polyester iplik kullanılan bölgelerine göre daha sık görünmesidir. Tasarım,
parlak ve mat ipliklerin birlikte kullanılması ile oluşturulmuştur. Isı ile çeken
puntalı polyester iplik ile ince polyester ipliğin kullanılması, özellikle de polyester ipliğin ince olması nedeniyle, yüzeyde oluşan boyut etkisini daha az göstermektedir. Bu nedenle, deseni teknik olarak dokumaya uygun hale getirirken
oluşacak boyut etkisini de düşünüp, doğru analiz etmek gerekmektedir.

Görsel 5: Puntalı Çöken (Isı ile çeken) Polyester İplik ile Dokunan Halı Numunesi
(Fotoğraf: Başak Özdemir Uysal).
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5 no’lu görsel de, gri olan bölgelerde, puntalı çöken polyester iplik ile dokunan bir detay görülmektedir. Bu uygulamada en belirgin olan özellik, puntalı
ipliğin mat olması ve çekme özelliğinden dolayı halının zemini, parlak olarak
gördüğümüz degrade viskon ve aty polyester iplik kullanılan bölgelerine göre
daha sık görünmesidir. Tasarım, parlak ve mat ipliklerin birlikte kullanılması ile
oluşturulmuştur. Isı ile çeken puntalı polyester iplik ile degrade viskon ve aty
polyester ipliğin kullanılması, yüzeyde oluşan boyut etkisini daha çok algılamamıza olanak sağlamıştır. Birbirinden farklı özelliklere sahip ipliklerin bir arada
kullanımı ve her bir ipliğin ışığı farklı yansıtması, mat-parlak ilişkisini daha belirgin bir hale getirmiştir.

Görsel 6: Puntalı Çöken (Isı ile çeken) Polyester İplik ile Dokunan Halı Numunesi
(Fotoğraf: Başak Özdemir Uysal).

6 no’lu görselde, renkli puntalı çöken polyester iplik ile dokunan bir detay
görülmektedir. Bu uygulamada en belirgin olan özellik, puntalı ipliğin renkli ve
yarı parlak olması ve çekme özelliğinden dolayı halının zemini, parlak olarak
gördüğümüz yüksek filamentli polipropilen iplik kullanılan bölgelerine göre
daha sık görünmesidir. Tasarım, yarı parlak ve parlak ipliklerin birlikte kullanılması ile oluşturulmuştur. Isı ile çeken renkli puntalı polyester iplik ile yüksek
filamentli polipropilen ipliğin kullanılması, yüzeyde oluşan boyut etkisini daha
çok algılamamıza olanak sağlamıştır. Yüksek filamentli polipropilen iplik gibi
birbirinden farklı özelliklere sahip ipliklerin bir arada kullanımı halının daha
yumuşak tuşeli gibi hissedilmesini sağlamıştır. Her bir ipliğin ışığı farklı yansıtması sonucu mat-parlak ilişkisi daha belirgin bir hale gelmiştir.
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Görsel 7: Aty Çöken (Isı ile çeken) Polyester İplik ile Dokunan Halı Numunesi
(Fotoğraf: Başak Özdemir Uysal).

7 no’lu görselde, aty (hava tekstüre) çöken polyester iplik ile dokunan bir
detay görülmektedir. Bu uygulamada en belirgin olan özellik, aty (hava tekstüre) çöken polyester ipliğin yarı parlak olması ve çekme özelliğinden dolayı halının zemini, parlak olarak gördüğümüz yüksek filamentli polipropilen iplik kullanılan bölgeleri ile benzer bir sıklıkta olduğunun görünmesidir. Tasarım, yarı
parlak ve parlak ipliklerin birlikte kullanılması ile oluşturulmuştur. Isı ile çeken
aty (hava tekstüre) çöken polyester iplik ile yüksek filamentli polipropilen ipliğin kullanılması, yüzeyde oluşan boyut etkisini daha çok algılamamızı sağlamıştır. Her bir ipliğin ışığı farklı yansıtması, yarı mat-parlak ilişkisini daha belirgin
bir hale getirmiştir.

Görsel 8: Nokta Efektli-Bükümlü Çöken (Isı ile çeken) Polyester İplik ile Dokunan Halı Numunesi
(Fotoğraf: Başak Özdemir Uysal).

384 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

8 no’lu görsel de, nokta efektli, bükümlü çöken (ısı ile çeken) polyester ipliğin kullanıldığı bir detay görülmektedir. Bu uygulamada en belirgin olan özellik,
nokta efektli-bükümlü çöken (ısı ile çeken) polyester ipliğin mat olması ve çekme özelliğinden dolayı halının zemininin daha sık görünmesidir. İpliğin bükümlü oluşu, yapısal özelliğini değiştirmektedir. Tasarım, mat ipliklerin birlikte kullanılması ile oluşturulmuştur. Yüzeyde oluşan boyut etkisi çok az algılanmaktadır. İpliklerin ışığı farklı yansıtması sonucu mat görünüm daha belirgin bir hale
gelmiştir.

Görsel 9: Nokta Efektli-Bükümlü Çöken (Isı ile çeken) Polyester İplik ile Dokunan Halı Numunesi
(Fotoğraf: Başak Özdemir Uysal).

Görsel 10: Farklı kimyasal özelliklere sahip polyester iplikler ile dokunan halı numuneleri
(Fotoğraf: Başak Özdemir Uysal).
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Halı tasarımı, bir elyafın kimyasal özelliklerinin kullanılması ile estetik bir
değere dönüşebilmektedir. Bazı örneklerde çöken (ısı ile çeken) polyester ipliğin
ışık ile etkileşimi ön planda iken bazılarında ise ipliğin bükümü ve rengi ön
plana çıkmaktadır.
Halı tasarımında planlı bir şekilde kullanılan, birbirinden farklı özelliklere
sahip elyaf çeşitleri, halı yüzeyinde farklı hav yüksekliklerinin oluşmasına sebep
olmaktadır. Kullanılan hammaddeye bağlı olarak gelişen görsel özellik, tasarımda özgün ve yeni olanı ortaya çıkarmaktadır. Kullanılan ipliğin kalınlığı ve bükümü tasarımın hacimsel görüntüsünü etkilemekte ve dokuma sıklığına bağlı
olan yapısal özelliğinin farklı görünmesine olanak tanımaktadır.
Halı, bütün tekstil ürünlerinde olduğu gibi temel tasarım özelliklerine sahip
güncel bir tekstil ürünüdür.
Teknolojik gelişmeler, günümüzde halı üretim anlayışının değişmesine olanak tanımakta ve halının bir yer yaygısı olmasının yanı sıra estetik özellikleri
içinde barındıran bir tasarım öğesi olarak algılanmasına sebep olmaktadır.
Kompozisyonda, ince-kalın, mat-parlak gibi malzemenin verdiği farklı teknik özellikleri kullanmak, geleneksel halılarda geleneğin getirdiği bir kompozisyon düzenlemesinin dışına çıkılmasına sebep olmakta ve bu şekilde tasarıma
estetik farklılık kazandırmak amaçlanmaktadır.
Sonuç

İplik üretim makinaları ve teknolojilerinde sürekli yenilikler olmakta ve gelişmektedir. Tüm bu gelişim süreci bir tekstil tasarımcı tarafından doğru analiz
edilip, değerlendirildiğinde katma değeri yüksek yenilikçi ürünler ortaya çıkmaktadır.
Tasarımcı, kullanacağı liflerin yapısal özelliklerini ve imkânları doğrultusunda kullanacağı teknolojileri dikkate alıp, kullanım yerlerinin belirlendiği,
hem teknik hem de estetik açıdan değerlendirilebilecek tasarımlar ortaya çıkarmalıdır.
Tekstil sektöründe olduğu gibi makine halıcılığında da uluslararası rekabeti
sağlamak, tasarımcının teknolojiyi ve yenilikleri takip etmesi, ulusal ve uluslararası fuarları gözlemlemesi ve tüm bu süreçlerin analizi sonucunda ortaya çıkardığı yeni tasarımlar ile mümkün olmaktadır.
Halı endüstrisinde yeni hammadde ve tekniklerin bulunması, gelişmiş makinelerin kullanımından doğan kapasite ve olanakların artması, uygulamanın
kısıtladığı hayal gücü ve yaratma sınırlarının da genişlemesine olanak tanımak-
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tadır. Bu sayede tüketici, halıyı sadece yer yaygısı olarak değil aynı zamanda bir
tasarım öğesi olarak görmektedir.
Termoplastik bir elyaf olması nedeni ile polyester, ısı ile şekillendirilebilmekte ve böylelikle kullanım alanlarına bağlı olarak farklı yüzey tasarımları
oluşturulabilmektedir. Bu ve benzeri farklı özelliklere sahip elyafların halı endüstrisinde kullanılması farklı yüzey yapısı oluşturma arayışlarını beraberinde
getirmekte ve klasik halı tanımlamasını değiştirmektedir.
Çöken (ısı ile çeken) polyester iplikle yapılan bu çalışma, teknolojinin getirdiği her yeniliğin tasarım açısından bu tür sistematik bir şekilde incelenip araştırılmasının, tasarımcıya zengin bir tasarım ögesi kazandıracağını göstermektedir.
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Sanat Yüksekokul Eğitiminde “Aruart” (Artdizayn) Üretim Merkezinin Değeri
*

Bekbolatova Kuralay MARATOVNA

“Aruart” merkezi, Kazakistan Cumhuriyeti'nin 2018-2020 yılları için Tasarım Bölümü'nün eğitim, dikiş ve el sanatları atölyelerinde bilimsel bir projesi
temelinde kuruldu. Bu “Aruart” merkezi geleneksel ve yenilikçi sanatı öğretmektedir.
“Aruart” merkezi genç bilim insanlarını ve öğrencileri bir arada toplamaktadır. Halkımızın ulusal dekoratif sanatları hakkında teorik ve pratik bilgileri kapsar.
“Aruart” merkezi gençlerin sanat ve el sanatları emekleriyle yapılmaktadır.
Burada Kazak ulusal el sanatları doğal malzemelerden yapılmıştır. Teknoloji ve
öğretim teknolojisi “Aruart” merkezinde uygulanmaktadır. Sanat pratiği sırasında öğrencilerin ulusal bilinç ve kültürel değerlere karşı tutumu duyulur.
“Aruart” merkezinde, ulusal bilinç ve kültürel değerler kavramları ve Kazak
ulusal dekoratif sanatı temelinde tanımlanmaktadır. Uygulamada yapılan el
sanatlarının üretim sırası verilmiştir. “Aruart” merkezinde planlı ve sınıf dışı
dersleri yapılmaktadır. “Aruart” merkezinde öğrencilerin bilgi ve becerileri geliştirilecek ve deneysel sonuçlar ve sanat öğretme biçimleri gösterilecektir. Kavramın amaç ve hedeflerinin bir özeti sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: yüksek sanat eğitimi, Aruart, el sanatları, doğal malzemeler, teknoloji, ulusal bilinç, kültürel değer, kavram.
Bugün, yükseköğretimin eğitim sistemine planlı entegrasyonu üzerine yapılan çalışma, Kazak halkının modern profesyonellerin yetiştirilmesi sanatı üzerindeki manevi etkisinin araştırılması konusundaki güncel konulardan biridir.
Kazakistan Cumhuriyeti'nin 2018-2020 için bilimsel bir projesi temelinde oluşturulan “Aruart” merkezi, genç bilim adamları ve okul sonrası öğrenciler arasında uygulanan bir eğitim ve üretim sürecidir.
Gerçek şu ki, herhangi bir sanat yaratıcısı bir arayıştır. Yıllardır nüfusun
günlük ihtiyaçlarına hizmet ediyor. Günümüzün yenilenen eğitim programının
arifesinde, ulusal bilincimizi, kültürel değerlerimizi, geleneklerimizi canlandırmamıza ve ulusal el sanatları işimizi yeni formlarla geliştirmemize ve gelecekteki gençlere unutacağımız ulusal sanatları öğretmemize büyük bir ihtiyaç vardır.
*

Abai Kazak Ulusal Pedagoji Üniversitesi, Dr. (PhD), Sanat, Kültür ve Spor Enstitüsü, Tasarım Bölümünün kıdemli
öğretim üyesi. sunkarz@mail.ru, Almatı, Kazakistan.
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Abai Kazak Ulusal Pedagoji Üniversitesi “Sanat Eğitimi” bölümünde
“5V010700 - Güzel Sanatlar ve Çizim” uzmanlık alanı disiplinleri şunlardır:
Ekoloji, ahşap işleme, sanat metal işleme, takı, geleneksel dokuma, halı dokuma,
seçim bileşeni; Girişimcilik disiplinlerinde ve ikinci yılda güzel sanatlar öğretim
yöntemleri - heykel ve plastik anatomi, güzel sanatlar teorisi ve tarihi -1,2, Kazak dekoratif sanatları, dekoratif sanatların temelleri, tasarım temelleri, tasarım
tarihi. 5В041700 - Dekoratif el sanatlarına 2. ders ekoloji, bileşen tasarımı I, II,
III, heykel, mimari, profesyonel disiplinlerde özel heykel, tekstil plastikleri ile
ilgili zorunlu dersler öğretilir.
Yukarıda belirtilen konuları göz önünde bulundurarak, tüm bu disiplinleri
birleştiren proje kapsamında “Aruart” eğitim ve üretim merkezi açıldı. Eğitim
ve Üretim Merkezi “Aruart” bireysel yaratıcılık, esneklik, iş sevgisi, her öğrenci
için çeşitli doğal malzemelerle çalışma teknik ve teknolojilerine hakimdir. Bu tür
faaliyetler estetik tatları ve öğrencinin uygulama yeteneğini artıracaktır. Öğrencilerin bakış açılarını genişletir, sanatsal sistemlerin ve figüratif düşüncenin
gereksinimlerini anlar, sanat eserlerini araştırır, ulusal bilince ve kültürel değerleri arar. Yukarıdaki olanakların tümü, “Aruart” merkezinde Kazak el sanatları
yapmak konusunda ilgisini çeken öğrencileri eğitmek için uygulanacaktır.
İnsan toplumunun gelişmesiyle, Kazak halkının geleneksel el sanatının yeni
formlar kazandığı ve günlük yaşamdaki bazı eserleri unutacağı açıktır. Ancak,
Kazak sanat insanların yaşamındaki eski önemini kaybetmez. Bu nedenle amaç,
Kazak halkının zengin mirasına yeni bir karakter kazandırarak dekoratif ürünlerin gelişimini teşvik etmektir. Bu bağlamda, “Aruart” Eğitim ve Üretim Merkezi
için aşağıdaki görevleri belirledik.
- Çağdaş sanatın güncel ve ilginç görsel materyalleri ve eserleri hakkında
bilgi sağlanması;
- Kazak dilinin uygulamalı sanat ve zanaat türlerini tanıma. Doğal el sanatları ürünlerinin teknolojik özelliklerini tanımlamak ve bunlara hakim olmak;
- kendi çalışmalarının ürünlerini değerlendirebilme.
- Öğrencilerin profesyonellik ve becerilerinin geliştirilmesi;
- “Aruart” merkezinde üretilen ürünlerin tanıtımı. Edinilen bilgi ve becerileri geliştirir.
Güzellik Merkezi'nde pratik bir eğitimin teması “Şık Kulaklıklar” dır.
Pratik dersin amacı. Öğrencilere estetik tadı, onlara modaya uygun küpeler
teknolojisini öğreterek geliştirmek - keçeden yapılmış ulusal tarz bir baş şapkasıdır. Farklı ulusal baş şapkası tipleri ile tanışmak ve farklı baş şapkası türlerinin.
ayrıntılarını vermek.
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Dersin pratikliği. Keçe şapka modellerini, slaytlar (sunumlar) aracılığıyla ayrıntıları ve fotoğrafları göstermek.
Ekipman. Yün, örgü, pamuk, makas, iğneler, iplik, sabun (saç kremi ve yağsız katkı maddeleri içermeyen sıvı sabun), ılık su, polietilen (keten), 500-600
gram renkte sepetler (merinos).
Pratik eğitimin seyri. Ders sırasında öğretmen öğrencilere şapkalar hakkında
kısa bir genel bakış sunar, türlerinden bahseder ve şapkalarda kullanılan desen
türlerini tanıtır. Başlığın şemasına göre boyutları ve aksesuarları açıklamak.
Sonuç olarak, hazır baş şapkalarını gösterir ve talimatlarda gösterilen desen
boyunca size rehberlik eder.
Pratik çalışma. Öğretmen öğrencilerin hazır bulunuşluklarını ve ekipmanlarını ve iş imkanlarını kontrol eder. Ardından, elde edilen boyutlar üzerinde bir
desenin nasıl doğru şekilde çizileceğini gösterir.
Öğretmen, öğrencilerin görev sırasında malzemeyi verimli ve rahat bir şekilde kullanma yollarını yönlendirir ve pekiştirir.
Öğrencilere, pişirilen ve kabartılmamış bir ürünü nasıl ayırt edecekleri gösterilecektir. Öğretmen öğrencilerin ürünü oluşturmalarına yardımcı olur ve ancak o zaman öğrencinin görevi kendi başına tamamlamasına izin verir.
Dersi özetleyin. Bitmiş ürünün kalitesini grupla karşılaştırın, performansla
ilgili geri bildirimlerini dinleyin, bitmiş ürünün kalitesini değerlendirin ve son
halini karşılaştırın.
“Aruart” merkezindeki öğrencilerle “Şık kulaklıklar” geliştirmenin metodik
sırası:

Şık bir küpe yapmadan önce, boyutlarını şekilde
gösterilen boyutlara göre polietilene (çoraplara)
indiriyoruz.
Başlık derinliği - 27.5 cm.
İskeletin ve kolyenin uzunluğu 39 cm
Kulaklık çerçevesinin uzunluğu 41 cm'dir.
Kulaklığın genişliği 17,5 cm'dir.
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Yünün iç içe geçmesini sağlamak için önce yatay
(sonra yatay) ve sonra dikey (dikey) olarak dört sıra
boyunca bir yün şablon çiziyoruz.
Şık kulaklık şapkasına 400-500 gr. yün gereklidir.

Temelleri sürdükten sonra, yüzeye ılık sabunlu su ile
masaj yapın, yüzeye ağ sürün.
İfadenin temeli iki (sağ ve sol sayfalar) olmalıdır.

Birbirine bağlanmış dantelin üstünde, şapkanın
üstünü desenle dantelleyin ve desenin içindeki alt
tırnağı indirin.
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Hazır ikinci kenarın üstünde, cila boyunca bilenmiş
kısmın üzerinden bükün, şapkanın üst yüzeyini
katlayın, desenin iç kısmındaki alt deliği katlayın ve
üst dikişleri üste bırakın, dış dikişlere hafifçe masaj
yapın.

Dikişleri emdikten sonra, dış dikişler ve kulaklıklar
yüzeyde bir örgü kumaş ile yuvarlanacak ve başka
bir pamuk (x / b) kumaş ile yuvarlanacaktır.

Hafif pişmiş şapkaların önünde ve arkasında yumrular varsa, bunları sağ avuç içine yerleştirin ve diğer
elinizin sabun parmaklarıyla ovalayın. Sonra kapağa
koyun ve yavaşça her taraftan pişirin.
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Sıcak bir şapka takmadan önce, önceden hazırlanmış
kuru yarımları ikiye katlayın, uygun çizimi iğnenizle
kesin ve makasla kesin.
Önceden pişirilmiş çiğ sosisin uzunluğu 55 cm genişliğinde ve 30 cm genişliğindedir.

Kesilmiş desenleri şapkanın kenarına ve iğneli küpelere eşit olarak takın.

Kabartmalı desenin üstüne bir ağ yerleştiririz ve
sabunlu suyla masaj yaparız
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Kulaklarımızın iyi emildiğine ikna olduktan sonra
ürünü bir şapkaya koyduk ve masaj işlemine başladık. Başlığımızı kaynar sıcak suda bekletmek, masanın üzerine birkaç kez atmak ve yeniden şekillendirmek arasında. Çalışmanın sonunda sabun çözeltisini ılık suyla durulayın. Şeklini kaybederse, hafifçe
bükün, hafifçe masaj yapın. Daha sonra 1-2 gün
boyunca kalıplanmış bir şekilde kurumaya bırakın.
Kuru şapkanızı ütüleyebilir ve nakış ipliği ile nakış için
dikebilirsiniz

“Aruart” merkezinde yapılan şık bir kulaklık şapkanın son fotoğraf hali

“Aruart” merkezindeki ders dışı faaliyetlerden sonra pratik çalışma

Sonuç olarak, “Aruart” merkezinde öğrenciler doğal malzemelerle çalışma
tekniklerini ve teknolojilerini öğrendiler. Öğrencilerin ulusal bilinci ve kültürel
değerleri geliştirebilme yeteneği, ulusal dekoratif el sanatları yaratmada etkili
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olmuştur. Uygulamada araştırma ve uygulama bilgilerini derinleştirerek öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmiştir. Öğrencilerin özgüvenleri, gelecekte
işlerinde uzman olarak ilerlemelerine yardımcı oldu.
Hepimizin bildiği gibi, Kazak halk el sanatlarının gelişim tarihinin harika bir
kuruluş yolu mevcuttur. Bu değerli mirasların kadim kökleri ve türleri de saf
malzemeleri yapma, işleme ve kullanma yöntemlerine sahiptir. Bunu göz önünde bulundurarak, AruArt merkezi günümüzün manevi canlanma programının
küçük bir parçasıdır. Bunun nedeni ulusal dil, ulusal sanat, ulusun tarihine ve
gelişimine katkısı, her ulusun doğasında var olan manevi ve maddi kültürdür.
Bunlardan biri Kazak halkının dekoratif el sanatları.
Eğitim ve üretim merkezi “Aruart” da, öğrencilerin el sanatları ürünleri üretiminde metodik, teknik, yapıcı, teknolojik tutarlılık uygulamaları sistematik
olarak gösterildi. Uygulamada, seçilen eserler seçilecek ve bir sunum (sergi)
düzenlenecektir.
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Varlığı İlkel Dönemden Günümüze Taşınan Toprak Kapların
Halk Kültüründeki Kullanım Alanları
Emine NAS ∗
Giriş

“Hepimiz toprak ve sudan doğduk zira,
Topraktan gelir her şey ve döner toprağa”
Xenophanes (M.Ö. 569-477)
Halk bilimi; kültürel etkileşim, gelenekler, inanç sistemi, el sanatları,
coğrafya gibi toplum yapısının biçimlenmesinde etkili olan önemli kaynaklardan
beslenmektedir. Bu kavramlar içinde el sanatı ürünleri etnografik nitelik taşıyan
taşınabilir kültür varlıklarıdır. Ait oldukları toplumlarda sadece sanatsal ve
işlevsel özelliklerinin yanında, geleneksel anlamlar da kazanarak yaşam
biçimlerinde kalıcı ve sürdürülebilir etkiler yaratmışlardır.
Halk kültürü içinde gelişen el sanatlarının en ilkel malzemesi şüphesiz ‘toprak’ olmuştur. İlk çağlardan günümüze kadar geçen süre içinde kille el işçiliğinde şekillenen toprak kaplar; gerek biçimleri gerekse süslemeleri ile ait oldukları
toplumların duyarlılığını, kültürel birikimlerini, dinsel inançlarını, toplum içi
ilişkilerini ve yaşamlarını yansıtan birer sanat objesi haline dönüşmüştür (Ayda
1999: 52).
Anadolu’da yaşayan tarih öncesi uygarlıkların yaşam öykülerine bakıldığında,
ilkel çömlekçiliğin tarıma bağlı olarak gelişen bir el sanatı olduğu görülmektedir.
Konya Çatalhöyük, Burdur Hacılar¹, Çorum Alacahöyük, Diyarbakır Çayönü,
Karaman Canhasan, Denizli Beycesultan, Ankara Karaoğlan, Çanakkale Troya
kazılarından elde edilen toprak kaplarda görülen form ve süsleme özelliklerine
göre çömlekçiliğin sadece ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir el sanatı olarak
gelişim göstermediğini, üretilen ürünlerin birer sanat değeri taşıdığını da ortaya
çıkartmaktadır.
İslâm öncesinde Asya’da egemen olan ilk Türklerde ‘seramik sanatının Çin’de olduğu gibi- madeni kaplardan ilham alınarak geliştiği’ görüşü, çanakların sıcak maden fırınında pişirilmesinden ve biçimlerinden anlaşılmaktadır. Bu
ürünlerin formları, süslemeleri, yapımında kullanılan teknikler ve alet isimle∗

Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, El Sanatları Bölümü, eminenas@selcuk.edu.tr

396 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

rinde, Çin’in kuzey batısındaki Çinli olmayan ve aralarında Türklerin atalarının
da bulunduğu kavimlerle Türkler arasındaki kültür bağlarından dolayı büyük
benzerlikler bulunmaktadır (Esin 1982: 86-87).
Ancak tarihi süreç içinde, İslâm öncesi Türk devletlerinde toprak işlerinin
bir el sanatı olarak fazla gelişmediği görülmektedir. Atlı kültüre bağlı olarak
küçük ve taşınması kolay ve dayanıklı ağaç, metal ve hayvansal lif malzemeli
dayanıklı eşyaların tercih edildiği Hun, Göktürk ve Uygur’larda toprak malzemeli kullanım eşyalarının fazlaca üretilmediği bilinmektedir.
12. ve 13. yüzyıl Anadolu Türk-İslâm seramiği alanındaki bilgiler, özellikle
Selçuklu Dönemi buluntularının kazılar sonucu giderek çoğalması ile elde edilmiştir. Söz konusu buluntular özellikle, 12.-13. yüzyıl Selçuklu, Güneydoğu
Anadolu bölgesinde ise Selçuklu yanı sıra Artuklu, Eyyûbi, Zengi, Suriye Atabekleri, Fatımî ve Abbasi devirlerine aittir (Öney 1987:16-17, Öney 1977:121137).
Orta Asya ve Anadolu’daki eski uygarlıklarda çamur ve insan ilişkisi, her
yönü ile kutsal ve yüceleştirilmiş bir beraberliğin işareti olmuştur. İnsanın çamurdan yaratılması inancıyla Türkler; çamura karşı tutumlarını gelenekgörenekler, felsefe, sanat ve kutsallıkla birleştirerek evlenme, ölüm gibi insan
için önemli yaşam olgularında, geleneklerde ve edebiyatta göstermişlerdir.
Bu çalışmada bir halk sanatı olan çömlekçilik ürünlerinin Anadolu’da
yaşayan

uygarlıklar

üzerinde,

halk

kültürü

bağlamındaki

etkileri

örneklendirilmeye çalışılmıştır. Konu kapsamı oldukça geniş bir alana yayıldığı
için çalışma; halk kültüründe inançlar, evlenme ve ölüm adetleri, gelenekler ve
halk edebiyatı çevresinde sınırlandırılmıştır. Belirlenen çerçeve içinde; toprak
kaplara ait yok olmuş ve yaşamakta olan halk kültürü değerlerinin tespiti yapılmıştır.
Halk Kültüründe Toprak Kaplar
İnançlar ve Ölüm Adetleri

Türklerden önce Anadolu’da M.Ö. 6000 yıllarının ortalarına tarihlenen ve
binlerce yıl saltanat sürecek ana tanrıça kültünün örnekleri olan geyik, arslan,
boğa gibi hayvan ve çıplak kadın figürlü toprak kapların kutsal amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. Çatalhöyük, Alacahöyük ve Hacılar kazılarında ortaya
çıkan bu ritüel kapların bereketi simgeleyen ana tanrıçaya adak sunarak tapınmak için yapılmış olduğu düşünülmektedir. Ana tanrıça daha sonraki çağlarda
yaşamdaki yoğun etkinliğini sürdürerek Hititler’de Kubâba, Frikler’de Kibele
adını almıştır (Timur 1987:6, Akurgal 1998:2-15).
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Dini olarak toprak kapların kullanımının oldukça yaygın olduğu bu dönemlerde ölü gömme adetlerinde toprak kaplar “gömü kabı” olarak kullanılmıştır.
Anadolu’da yaşayan toplulukların ölülerini “toprak içine, kuyu biçimindeki özel
küplere ve taş kaplar içine “gömme adeti” ve “yakma gömme” geleneği de yaygındı.
Ölüler gömülürken “dirilip tekrar dünyaya geri gelmesi korkusundan” dolayı,
M.Ö. 2. binde Anadolu’da % 92 oranı ile en yaygın yatırılış biçimi olan, ölüye
göre yapılmış toprak küpe oturur şekilde veya diz çökmüş gibi boynundan, kollardan ve diz kapakları arkasından sıkıca iple bağlanarak gömülme şekli “hoker”
ve “yarı hoker” yatırılış uygulanmıştır. Küp mezarların Mezopotamya, İran, Yunanistan, Girit, İtalya ve İspanya’daki durumun aksine Anadolu’da Neolitik çağdan beri kesintisiz ve yoğun biçimde görüldüğüne dikkati çekmiştir. Küp mezarlar genellikle toprağa yatay olarak yerleştirilen tek ve çift küplerden oluşmakta
olup, mezarların ağız kısımları yassı taşlarla, taş bir blokla veya kerpiçle sıvanarak kapatılmıştır (Akyurt 1998:121-122).
Yakma gömme adeti, ölen kişinin bedeninin majik olarak temizlendiği inancı ile gerçekleştirilen bir gelenekti. Ölü yakıldıktan sonra kutsal sayılan külleri
küçük toprak çömleklere konularak gömülürdü. George Thomson’a göre ise,
ölünün yeni bir yaşama başladığı düşüncesi ile, küp mezara anne karnındaki
duruşu ile yerleştirilmesi ve yanına eşyalarının bırakılması nasıl bir özel erginleme töreni olarak nitelendiriliyorsa, ölenin yaşamından bir şeyler taşıdığı inancı
ile seramiklerin kırılması ve ölüye ait eşyanın yakılması da bu düşünce çerçevesinde değerlendirilebilir (Akyurt 1998:127; Durdu vd. 1998: 51-53; Şenyurt
1997, Roux 1999).
Ayrıca; Batı Anadolu Beycesultan kazılarında, mezarlarda toprak kapların
ortaya çıkması, ölü gömme geleneklerinde toprak kapların “ölüye armağan olarak
sunulması” şeklinde kullanıldığını göstermektedir.
Ölü giysileri ve zengin hediyeleri ile beraber gömülen insanların mezarlarından çıkan toprak eserler, o dönemde yaşayan halk arasındaki sosyal sınıf ayırımını da gözler önüne sermektedir. Zengin kişilerin mezarları ölçülerine göre
pişmiş topraktan yapılmış daire formlu işlenmiş bir küp olup, sonradan tuğlalarla örülmüş kümbetli bir mahzen şeklinde yapılırdı ve mezara toprak vazolar,
çanak-çömlekler, eşya ve aletler ve renkli taşlardan, altın ve gümüşten mücevherler bulunmuştur. Fakir insanlar ise, topraktan açılmış bir kovuk içinde gömülü olarak, yanlarında kaba seramikler ve heykelciklerden oluşan ölü hediyeleri ile bulunmuştur. Bu tür dinsel ritüellerde toprak malzemeli kap-kacak ve eş-
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yaların kullanılması geleneğinin en yoğun yaşandığı dönem M.Ö. 2000’li yıllardır (Özgüç 1948:76,112; Günaltay 1987:227).
Ancak, hiçbir nesne ya da malzeme mezar armağanı olarak üretilmemiş,
armağanların çeşitliliği günlük hayatta kullanılan malzemelerin zenginliği ile
bağlantılı olmuştur (Mellaart 2003:164). Geçmişte Anadolu’da yaygın olan,
mezarlara hediye bırakmak, ölülere yemek, içki sunmak ve dünya işine yarayan
eşyayı beraberinde götürmesini sağlamak adeti günümüzde de yurdumuzun
bazı yörelerinde halen yaşatılmaktadır (Acıpayamlı 1963:14, Sena 1958:14).
Bu gelenek, animist (yaşayan ölü) inancından ortaya çıkmıştır. Geleneğin en
büyük göstergesi ölü hediyeleri, ölü yemeği ve içkisidir. Bu bağlamda ölü yemekleri için çömlekler ve sığ toprak kaplar, içkiler için testi ve toprak bardaklar
kullanılmıştır. Ölen insanların ebediyen dünyadan ayrılmadığı, ruhlarının cenazenin çevresinde, ağaçlarda, bitkilerde ve giderek tüm doğada dolaştığı ve ölümden sonra insan ruhunun ebedi kaldığı animizm inancı İslâm öncesi Türk toplumlarında da yaygın olmuştur. Bu inançla “ölünün öbür dünyada fakir düşerek,
başkalarına muhtaç kalmamasını temin etmek için, ölen kimsenin eşyalarını, zengin ve
kudretli ise, esir ve hizmetkarlarını da gömme” geleneği kişinin öteki dünyaya beraberinde götürdüğü eşyalar ve kişilerle rahat etmesi inancına bağlıdır. Aynı gelenek, Yunan ve Mısır kültüründe de bulunmaktadır (Örnek 1979: 72-73).
Örneğin; günümüzde Muğla ili Ortaca ilçesi Kemaliye köyünde ölen kişinin
hayrı için yapılıp dağıtılan lokmaların bir kısmının mezara bırakılması ile mezarda bir testi ya da kap içinde sürekli su bulundurulması eski Anadolu uygarlıklarındaki ölü gömme adetlerinden izler taşıdığını göstermektedir (Durdu vd.
1998:93).
Evlenme Adetleri ve Gelenekler

Anadolu’da evlenme adetlerinde özellikle İç Anadolu Bölgesindeki düğünlerin gelin alma merasimlerinde toprak kap kullanımı kültürümüzün bir parçası
haline gelen oldukça yaygın bir gelenektir.
Bu gelenek; birbirlerinden uzak nesnelerin gizli bir sempati ile birbirlerini
etkiledikleri prensibini kabul eden “sempatik büyü”, “taklit-temas büyüsü” inancı ile
iki ayrı şekilde uygulanmaktadır. Geleneklerin uygulanmasında kullanılan objelerin büyüsel güce sahip olduğu düşünülerek, bu objelerle temas veya taklit
durumunda onlardaki büyüsel güce sahip olunacağına inanılmaktadır (Santur
1997:177).
Örneğin; Kırşehir’de gelinin evden çıkarılması sırasında arabaya bindirilen
geline ayna tutulup, arkasından testi kırılır. Aksaray, Konya, Yozgat, Eskişehir,
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Kırşehir, Sivas, Ankara, Karaman, Amasya ve Kayseri’de gelin arabadan indirildikten sonra oğlan evine doğru yürürken, kaynanası veya etrafından birisi gelinini önüne içinde su, para, çerez ve sadece su bulunan testi atarak kırarlar.
Tekirdağ’da gelin alayı kız evine gelince önce gelin çıkartılmaz. Gelinin arkadaşları türkü söyleyerek gelini kaynananın yanına getirirler. Kaynana bu kızlara para verir. Gelin kaynanasının ve akrabaların ellerini öper ve kaynana ile oynarken aralarında çömlek kırar (Artun 1998:101).
Çanakkale Biga ilçesinde de testi kırma adeti, çoğu muhacir köyünde olmasa
da bazı köylerde uygulanmaktadır. Kazmalı Köyü’nde gelin alıcılar alaya geldiklerinde gelinin akrabaları testi kırarlar. Bu adetin bereket getirmesi umulur (Aksoy, Kaplan 2008). Niğde Koyunlu beldesindeki düğünlerde; öğle vakti desti
kırma merasimi yapılır. Çalgıcı eşliğinde köyün belli bir yerine gidilir orda bir
yere dikilen testiye nişan edilir.
Konya ve Niğde’de gelin eve girerken eline su dolu testi verilerek kırdırılır.
Bu uygulama Ankara ve Sivas’ta tahta kaşık, Niğde’de de kız evinden getirilen
bardağın kırılması şeklinde değişikliğe uğramaktadır. Gelin eşikten geçerken
Kırşehir’de elindeki testiyi, Konya’da su dolu bardağı kırıp, evin kapısını tekme
ile açar, eşiği öper ve eve sağ taraftan sokulur. (Santur 1997:173-176). Ayrıca
Konya Yükselen’de, gelin eve gelirken kayınvalide ve damat evin damına çıkarak
gelini karşılarlar ve gelin eve girmeden önce kayınvalide damdaki küplerden
birini gelinin önüne atarak kırar (Barışta 1990:37).
Kıbrıs’ta düğün sonunda; kız tarafının tek başına ya da erkek tarafı ile birlikte davul-zurna eşliğinde “çömlek kırma” oyunu oynanır. Tüm oyuncular, kırmızı
bir tüle sarılı olan, testiyi sırayla alıp teker teker oynarlar. Son olarak gelin kız
oynar ve oyun sonunda herkesten uzaklaşır ve sahnenin yalnızca kendisine ait
olduğunu anlatır. Diğer oyuncuların ritmik alkışlarıyla elindeki çömleği tüm
gücüyle yere fırlatır. Amaç, çömleğin olabildiğince çok parçaya ayrılmasını sağlayarak kötü gözlerin, nazarın dağılarak yok olmasını sağlamaktır
Evlenme adetlerindeki bu uygulamalar; gelinin kötü huylarının yok edilmesi,
söz dinleyen bir ev kadını olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Yapıları gereği koruyucu, temizleyici, bolluk, bereket sağlayıcı ve evlenmenin
tamamlanmasını kolaylaştırmak amacına yöneliktir. Evlenme adetlerine ilaveten
özellikle baharın gelişi ile kutlanan ve Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde
buluşup darda kalanlara, isteği olanlara, zorluk çekenlere yardım ettiği rivayet
edilen gün olan Hıdrellez’de “baht açma” törenleri oldukça yaygın olarak uygula-
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nan geleneklerdendir. En önemli tören şüphesiz “niyet oyunu” dur. Genç kızların
talihlerini açmak, kısmetlerini belirlemek için uygulanmaktadır.
Oyunun adı Bergama, İstanbul ve Edirne çevresinde “martava”l ve “martaval
çömleği”, Tekirdağ ve Yalova’da “baht çömleği, “niyet çömleği açmak”, Eskişehir’de
“küpten kader çekme” olarak bilinmektedir (Çay 1990:25-26).
Hıdırellez gecesi; gerçekleşmesi istenen dilekler ile, bereketin ve sağlığın
sağlanması için birtakım hazırlıklara girişilir. Bir çömlek hazırlanır ve içine su
doldurulur. Suyun içine niyete katılan kimseler, küçük birer eşyalarını (yüzük,
küpe, bilezik, düğme, toka vb.) bırakırlar. Küpün ağzı bir kilitle ve sıkı bir iple
bağlanır. Bu küp geceleyin bir gül fidanının altına bırakır. Ertesi gün eğlenceye
ve bayrama başlanır Niyet çömleği topluca manilerle açılır ve çıkan eşyanın sahibi için nesneler yorumlanır. Bir başka uygulamada ise; 5 Mayıs günü öğleden
sonra büyükçe bir çömlek genç kızlar tarafından kapı kapı dolaştırılır. Niyet
tutmak isteyen kadınlardan yüzük, küpe…vb. eşyalarını bunun içine koyması
istenir. Sonra çömlek ağzına kadar suyla doldurulur. Bazı yerlerde çömleğin
içine yeşillik ve çiçek de konularak, ağzı bezle bağlandıktan sonra içine takılar
konur. Son olarak çömlek bir gül ağacının dibine yerleştirilir. Hızır Aleyhisselam
inanışa göre oraya uğrayarak ve herkesin niyetinin karşılığını verecektir. Hıdırellez sabahı, çömlek sabah erkenden alınarak bir evde toplanılır. Küçük bir kız ya
da erkek çocuğu çömlekteki eşyaları teker teker çıkartır. İlk çıkartılan eşya kime
ait ise onun bahtının açık olacağına inanılır. Bu sırada söylenen manilere göre o
eşya sahibinin talihi de belli olur. (Ocak 1999; Çay 1990:27-32).
Halk Edebiyatı

Anadolu’da çeşitli bölge ağızlarında toprak kaplardan testi, küp ve çömlek
sözcükleri çeşitli atasözleri, deyimler, maniler, bilmeceler, tekerlemeler, ninniler
ve halk türkülerinde geçmektedir.
Atasözleri;
Çömlekçi suyu saksıdan içer (kişi yaşayışını sanatı ile sağlar) (Aksoy 1971: 194, 311).
Testi kadar kovası olanın, kuyu kadar yeri olur.

Niğde (Anonim 1996:82).

Kötü huy, kırılmış çömlek parçalarına benzer. Ne yapışır ne tekrar çamur olur.
Keskin sirke küpüne zarar verir.
Su testisi su yolunda kırılır.
Taş çömleğe çarpsa da çömlek kırılır; çömlek taşa çarpsa da çömlek kırılır.
Küp, içindekini dışarı sızdırır (dış için aynısıdır)

Deyimler;
Küpü yuyup güne dayamak (inat etmek) Samsun (Anonim 1996:118,152,168)
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Küplere binmek (sinirlenmek)

Anonim

Küpünü doldurmak (para biriktirmek)

(Aksoy 1976:582-801)

Çömlek hesabı (baştan savma hesap)

Anonim

Boş küp çok inler (bilgisiz insan çok konuşur)

Bursa

Küp gibi (çok şişman,tıknaz)

Anonim

Küpe binmiş kamçıyı eline almış (çok kızmış, öfkelenmiş) Anonim
Boş küp gibi ban vermek (konuşulanı dinlememek)
Boş küpe kavara atmak (olmayacak işe kalkışmak)

Artvin-Şavşat
Artvin-Şavşat

Hıp bastı küp kesti (içten pazarlıklı)

Nevşehir

Leğenle testi doldurmak (olmayacak bir işe girişmek)

Nevşehir

Küpü yapan kulpunu da takar.

Bursa-Yalova

Bizim topraktan testi olur da kulpu olmaz.

Sakarya- Kaynarca

Maniler;
Su içerim destiden
Senser beni mest eden
Ahşamlar hayır olsun
Seni biye dost eden

Şanlıurfa (Akbıyık; Kürkçüoğlu 1991:166-185).

Ocakta taştı testi
Kokusu dağı aştı
Sabret sevdiğim sabret
Düğün günü yaklaştı

Artvin

Rubailer;
Bu testi, vaktiyle benim gibi inler bir âşık imiş,
Bir güzelin başındaki saç örgüsüne bağlı imiş!
Onun gerdanında gördüğün şu kulp,
Bir vakitler bir yârin gerdanına atılmış bir kol imiş. Ömer Hayyam”
Şu testi de benim gibi biriydi;
O da bir güzele vurgun, dertliydi.
Kim bilir, belki boynundaki kulp da
Bir sevgilinin bem beyaz eliydi.
Bir testici gördüm, çamur içindeydi:
Ayağı çarkında, elinde bir testi;
Testinin başında bir yoksulun ayağı
Kulpunda bir padişahın kellesi.
Dün, testici dükkânı denilen yerde,
İki bin testi gördüm, düşmüşler derde.
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Hepsi tek tek sessizce sordular bana:
Hani alıp, satanlar; testici nerde?

Ömer Hayyam

Bir testiyi çaldım dün akşam üstü taştan taşa
Sarhoştum oğullar, vurmalıydı mutlak içki başa.
Çömlek konuştu: Dün sen gibiydim ey yavrum, ben de
Yarın mutlak gelir senin de bu hal senin başına.

Ömer Hayam (Hayyam 2008)

Türküler;
Küp içinde nişasta aman
İşittim yarim hasta
Hasta mısın be yarim
Yapayım sana muska
Küp içinde bulgurum
Keman kaşa vurgunum
Bana sabır diyorlar
Ben sabırlı bir kulum..

Tekirdağ

Küp dibinde unım var
Allah’tan ümidim var
Seni behen verseler
Koç babaya mumım var

Urfa-Siverek

Küp içinde ireçel
Ah iyi gün gelir geçer
Kötü yare düşenin
Ah ah ilen ömrü geçer

Safranbolu

Kuyu da başında testi
Kemer de belimi kesti
Gurbetteki mor fesli
Şimdi de aklımdan geçti

Antakya

Köprünün altı testi
Çiçekli şalvar esti
Şalvarlının yanında
Beni bir uyku bastı

Bodrum

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 403

Durma güzel durma, doldur testini
Kınalamış on parmağı üstünü
Adam unutur mu eski dostunu
Salını salını indim pınara

Adana-Feke

Suya gider su testisi elinde
Allar giymiş etekleri belinde
Aman Fadimem
Suya gidemem
Sensiz edemem
Çankırı (Elbir, Sargın 2004).
Testi doldurdum çaydan
Gülü kopardım bağdan
Bir goncaya vuruldum
O gonca bilmez haldan

Antalya

Kışlanın önünde bir dolu testi
Testinin üstünden sam yeli esti
Analar babalar mektubu kesti
Analar bacılar mektubu kesti

Yemen- Çanakkale-Elazığ

Bilmeceler;
Çarşıdan gelir kırmızı, evde olur siyahlı

çömlek

Boynu ip gibi, karnı çöp gibi

testi (Başgöz, Tietze 1973:165,281,405, 724)

Etten kantar altın tartar

küp

Uzar uzar ip gibi, geri döne küp gibi

balkabağı

Bit gibi burnu var, küp gibi garnı var

gaz lambası

Çektim ip gibi, geldi küp gibi
Yer altında kara çömlek
Küp içinde kara kuşak

kabak
turp
bilinmiyor (Ergüzel 2008:167).

On iki çömlek, her çömlekte otuz üzüm, otuz üzüme bir isim

Tekerlemeler;
Aşık edebiyatı tekerlemelerinden,
Sicilleme
Küp küp küp bala

ay-günler

404 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

Küp bala yavrum küp bala
İçip sarhoş olursan
Anan baban sopala

Mustafa Ruhanî (Duymaz 2003:368).

Ninnilerde;
Ayrılık-gurbet ifade eden ninnilerde,

Şikâyet ifade eden ninnilerde,

Küp sırçası saray olmaz,

Dam üstünde dolu testi,

Benim derdim kimse almaz

Ilgıt ılgıt yeller esti,

Beklerim koç dayı gelmez,

Baban bizden selam kesti,

Ninni yavrum ninni.
E,e ninni, hu, hu ninni!

Konya
Gediz (Çelebioğlu 1982:320-325)

Mehmet Mehmet Mehmedi,
Eski susam demeti
Çanak çömlek koymadı
Hepsini donuna yamadı

Balıkesir

Sonuç

Anadolu’da din, evlenme, ölüm gibi insan yaşamını etkileyen unsurlarda
kullanılan ve kutsal anlamlar yüklenen çanak-çömlek parçaları bu özelliklerinin
yanında; bir ulusun yaşam öykülerinin belirlenmesinde önemli ip uçları taşımaktadır.
Bu bağlamda, ulusların medeniyet seviyesini belirlemede de sadece mutfak
ve evlerindeki kap-kacaklara bakarak hüküm vermek mümkündür (Seton
1998:16) Çanak-çömlek bakımından günümüz Anadolu maddi kültürü, eski
yerli ve Orta Asya geleneklerine dayanmaktadır. Anadolu’da Sille, Avanos, Mihalıççık, Çanakkale gibi bölgelerde çömlekçi imalathanelerinde kullanılan araçgereçler ve teknikler bu düşünceyi doğrulamaktadır (Koşay 1957:5).
Sonuç olarak; el sanatları ürünleri; Anadolu kültür ve tarihi içinde yöresel
halk kültürünün şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. İşlevsellikleri
yanında toplumların kimlik belirleyicisi olarak ta görsel kaynak durumundadırlar. Günümüzde küresel değişimlerden etkilenen en önemli alanlar el sanatları
ve halk kültürü ürünleridir. Türk kültür mirası ve geleneksel özelliklerin dünyaya yansıtıldığı etkin tanıtım araçlarıdır. Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi içindeki uygarlıkların kültürel mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir
mozaik oluşturan eldeki değerlerin unutulmaması ve koruma altına alınması
gerekmektedir.
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Notlar
1

Çatalhöyük ve Hacılar’da ortaya çıkarılan toprak eserler çok başarılı olup, insanlığın seramik konusunda ortaya
koyduğu ilk sanat yaratılarıdır. Çok renkli olan bu kaplar biçim ve desenleri yönünden göz alıcıdırlar. Özellikle çekik
badem gözlü insanları tasvir eden heykelcikler eşsiz güzelliktedir. Ayrıntılı bilgi için bkz., Akurgal, Ekrem (1997).
Anadolu Kültür Tarihi, Ankara.
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Pedagogical possibilities of using laser technology in the decoration of textile
materials, when preparing students for the profile «Costume Design»
*

Ezieva Zukhra MUKHTAROVNA
Anotation

The article sets the task of considering the productivity and high efficiency
of the use of laser in the processing of garments, the advantages of using laser
technology for cutting and perforation of eco-leather, fur, natural and synthetic
fabrics are considered.
A laser is an abbreviation made up of the initial letters of the English phrase
“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (laser)”. Translated,
this means “amplification of light using stimulated radiation.”
Laser technology as a new technology has shown its effectiveness in various
fields, since there are practically no materials that cannot be processed in this
way. At the same time, other tasks of cutting materials with one cut of the laser
beam are simultaneously solved. The beam heats the surface of the fabric to
record high temperatures, forcing melt, but does not touch adjacent areas. Thus,
the cut is ultrathin with perfectly even edges, but there may be easy fusion of
the surface of the fabric, depending on its fibrous composition. The accuracy of
laser head positioning is up to 0.01 mm, and the resolution is up to 2000 dpi, it
allows you to perform even small, complex cut elements quickly and efficiently.
Laser perforation allows you to get patterns of any complexity both on already
cut parts and on rolled fabric.
In the process of laser perforation, the edge of the material is melted, and
there is no need for additional edge treatment.
Absolutely all types of fabrics and leather are suitable for laser perforation
and laser cutting: from natural to synthetic. For synthetic fabrics and leather
substitutes, the color of the cut depends solely on the chemical composition
used in the manufacture of dyes, and usually does not differ from the color of
the material itself. For natural materials, the slice acquires a light brown shade,
emphasizing the pattern and texture of the material. A given pattern or pattern
is produced on laser equipment with unique precision. This method allows you
to make patterns and applications on a glue basis.
*

Member Of The International Association "Union Of Designers", Associate Professor of Design Department,
North Caucasus State Academy, Cherkessk
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The prospects for the development of the clothing industry have recently
radically changed the production and design of clothing
In the garment industry, technology provides a flexible method for adapting
to changing styles, fabrics, and sizes. Some important results appear as a development in product quality assessment. But there are still serious obstacles present in fashion design. A distinctive feature of design is its dependence on success in the market, and, consequently, on the introduction of new scientific and
technical achievements and the requirements of changing fashion.
As before, graduates of the “costume Design” profile are faced with the task
of expanding the range and improving the quality of products, increasing their
technical and artistic level. The use of new design methods, fast cutting, quality
provides greater flexibility, motivating specialists in this field.
Europe is a leader in many areas of textile technology and modeling. Modern developments of products with the highest requirements and the discovery
of new areas of application of laser engravers have led to the fact that significantly accelerated the execution of a number of works. Technological changes
contribute to the automation of clothing production.
Currently, IT technologies are rapidly developing, there are many traditional
and promising non-laser technologies for the production of various types of
fabrics and clothing, but the quality of the finished product often leaves much to
be desired. The advent of laser technologies in the textile industry has created a
new innovative solution that successfully prevents some of the disadvantages of
traditional technologies. Many such laser technologies, such as laser marking,
laser engraving, laser etching, laser cutting, and laser fading of fabrics and clothing to improve the quality of finished products, speed, volume, and economy,
are discussed in this article.
Laser is an abbreviation made up of the initial letters of the English phrase
“ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (laser)”. In translation it means “light amplification through stimulated emission of radiation».
Laser systems are used on fabric, ready-to-wear, logos, labels, and many similar purposes. Laser technology is used in the textile and fashion industries,
because it is the ideal surface treatment for design applications without the use
of chemicals and water. In recent years, the use of lasers for marking and engraving textile materials has expanded due to the speed, accuracy and flexibility of
this modern technology. There are several advantages of using a laser compared
to conventional processes in cutting, engraving, embossing, fading, and other
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applications in the garment industry. The potential for damage to the product is
reduced, no consumables are required, and there are no problems with the disposal of toxic by-products, as in some non-laser processes [1].
Lasers are gaining popularity among costume designers. Whether it's engraving velvet or carving a fancy shape, almost any design can be laser-processed.
With higher processing speeds for individual graphic designs, every detail can
be unique even in mass production. Laser cutting of single-layer textiles is more
productive than cutting with a knife or scissors. the laser cuts the fabric very
precisely, in full accordance with the program embedded in the computer. Conventional scissors can not provide such accuracy. The laser colors fabrics very
quickly, which significantly speeds up the cutting process, increases labor productivity, and reduces the cost of final products. The laser for cutting fabric does
not leave “shaggy” edges on the edges, so it copes perfectly even when working
with problematic fabrics that require special attention when cutting [3].
When using laser equipment, the time spent on switching to the production
of new products is significantly reduced, since to switch to the production of
new products, you only need to change the program in the computer that controls the laser.
The introduction of laser equipment into production allowed the use of
completely new polymer fabrics for the manufacture of products, which are
perfectly cut by a laser. With the help of laser equipment from polymer fabrics,
you can get completely unique products. Here, the flight of designers ' imagination is practically unlimited. Polymer materials are relatively inexpensive, they
are very durable and practical. These materials have great prospects for use.
That is, the use of laser equipment allows you to significantly expand the range
of manufactured products, giving them completely new, unique properties.
Textiles can be cut and engraved using a laser. Synthetic fabrics (such as
polyester or polyamide) are very well suited for laser processing. The laser beam
melts synthetic substances during laser cutting in a controlled manner that prevents wear. During laser engraving, the top layer is more or less removed, depending on the process, so that different contrasts can be achieved [5]. Laser
textiles also melt cutting edges with synthetic materials. The result is clean,
perfectly sealed edges. In addition to textiles and leather, other materials such
as wood, acrylic, stone, or paper can be perfectly processed with a laser.
Applications of laser machines:
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- Design-applying unique perforated patterns on curtains, tulle, bedding, tablecloths, lampshades, etc.;
- Advertising business-creating exclusive business cards, gift cards and
packages, design design;
- Automotive industry-cutting covers, interior interior elements, window
screens;
- Military attributes - creating chevrons, backpacks;
- Shoe industry-for the pattern of Shoe blanks made of fabric and various
types of leather;
- Needlework-creating toys and crafts from felt / fleece, applications, clothing, and more;
Laser equipment is only just appearing at light industry enterprises, but its
introduction is already considered very promising. At the moment, there are
significant changes in the work of costume designers. Some of the designers of
our University are already applying in their work, taking into account the opportunities that the use of laser equipment opens up when cutting fabrics, and the
rest are already carefully studying the possibilities of new equipment and preparing to rebuild their work for new equipment. And, this is not surprising, the
design capabilities are significantly expanded, the process of introducing new
products into production is accelerated. Truly, the industry is waiting for a revolutionary change. At the moment, it is difficult to fully imagine what the introduction of this new and highly sought-after technology will bring to the industry.
The laser process allows you to reduce the complexity of cutting operations
and obtain complex contours of parts and drawings with high accuracy. Technologically difficult elements of clothing or drawing can be performed in a matter
of seconds. The laser beam is the perfect tool to ensure a smooth and precise
cut.
The laser creates a texture and pattern, and the edges of the dense fabric are
processed. At the same time, the edge of synthetic fabrics is processed, which
does not allow spreading. Laser beam cutting can be performed for various materials, leather semi-finished products, fabrics made of natural fibers (linen,
cotton), non-woven heat-protective materials [2].
Laser cutting is used for:
•

manufacturing patterns;

•

cutting of complex tissues;
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•

cut natural fur;

•

applications;

•

production of organza lace products and other synthetic and natural materials;

•

manufacturing of accessories;

The advantages of laser cutting are high accuracy and speed. The laser beam
performs cutting with an accuracy of 0.01–0.02 mm.
Laser cutting allows you to work with “loose”, synthetic and mixed fabrics.
Laser cutting is indispensable in the manufacture of chevrons, as it allows
you to make them beautiful and smooth, not crumbling along the contour,
which can not be done with scissors, especially if the Chevron has a curly shape
[5].
When cutting the fabric with a laser, both natural and synthetic, the edge is
“cauterized” and the threads of the fabric are not lengthened. Cutting leather,
felt (artificial and natural) is made from the wrong side, while the pile is practically not damaged. When the synthetic base is treated with a laser, there is a
slight melting of the edge. When working with a laser on natural fur, a small
firing occurs, which allows you to achieve a slight stiffness of the edge and fix
its appearance in the future. Using laser cutting, you can give a unique appearance to a drawing printed on individual sections [2].
Laser cutting is widely used in the manufacture of leather applications, labels, tags, labels, tags and other decorative elements. The work on the skin is
performed in laser engravers with high precision, with minimal waste and cut
resistance, ensuring high repeatability of complex products in any quantity.
Laser engraving on the skin looks particularly presentable. The engraving
can be used to decorate leather passport covers and high-quality certificates.
Laser applications made of genuine leather are very decorative and original.
Laser technology in lace production provides the best filigree lace from various fabrics. This method is in great demand in the world of high fashion. Lace
dresses and other dresses created in the technique of laser cutting and layering
are included in the collection of the most famous designers.
The advantage of all of the above is also:
•

non-contact processing of the material, the material is not affected by
force;

•

high efficiency;

•

a large number of materials to be processed;
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•

a large number of technological cycles performed by the laser engraver
in production;

•

high detail of products obtained by laser cutting and engraving;

•

high performance and accuracy of the resulting drawing;

•

possibility of large-scale processing;

The disadvantage of the process is that it is associated with the combustion
process, so it should be borne in mind that the result may differ both well and
poorly from conventional machining methods.Gorenje: Therefore, wellventilated special classrooms for students are needed.
Laser material processing uses laser energy to change the shape or appearance of the material. This method of material modification offers a number of
advantages, such as the ability to quickly change the design, produce products
without the need to reorganize and improve the quality of the finished product.
Fig. 1-3 below shows creative works performed using laser technology.
Another advantage of laser material processing is its compatibility with
many materials. Compatible materials range from non-metals such as ceramics,
composites, plastics, polymers, adhesives, metals such as aluminum, iron, stainless steel, and titanium.
The effects produced by a laser that interacts with a material depend to a
large extent on the wavelength and power level of the laser, as well as on the
absorption characteristics and chemical composition of the material.
The terms cutting, engraving, and marking are usually referred to as laser
processes. Depending on the compatibility of the material, a single laser process
or several combined processes can be applied to the material.
Conclusion: laser treatment is an effective way to decorate the surface of various materials.
It is used for decorative design of clothing and cutting details, engraving
monochrome images of any format on the surface of the textile material.
A distinctive feature of laser engraving is the high quality of the applied images. All laser equipment is controlled by powerful computers and has a high
resolution that allows you to get beautiful and clear images on the surface of
materials [4].

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 413

Fig. 1. Heritage Collection-cutting of felt clothing details using laser technology.

Fig.2. The collection “legend of the Edelweiss” - cutting out ornaments with the help of laser technology.
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Fig.3. Handmade carpet “Origins” -rescreen with the help of laser technology
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Popüler Kültür ve Geleneksel Türk Halk Müziği
*

Fatih Furkan PEHLİVAN
Giriş

Yaşadığımız yüzyıl kapitalizmin çağıdır. “Küreselleşme” dediğimiz günümüzdeki süreç yepyeni bir kavram değil, emperyalizmin biçimsel farklarla kendini ifade ettiği şeklidir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle, özelikle de iletişimdeki gelişmelerle yaşadığımız dünya artık çok küçülmüştür. Bu durum bir yandan avantajlar oluştursa da diğer yandan yerel farklılıkları yok ettiği için bir dezavantaj getirir. Küreselleşme her ne kadar finans kapitalin özgürlüğü, serbestçe
dolaşımı hedefiyle başlangıçta ortaya çıkmışsa da zamanla her şeyi kendi denetimi altına almıştır. Artık tüm değerler, tüm her şey “tektipleşmek”tedir. Kültürler, yerel zenginlikler küresel dünyada yok olmaktadır. “Tek kültür” yaratılmakta ve dayatılmaktadır. Popüler kültür dediğimiz süreç tam da bu noktayı
doldurmaktadır. Küreselleşmenin ideologları “tektipleşme”, “tekkültür”leşme
noktasında popüler kültür dayatmasını, başta medya olmak üzere iletişim teknolojilerini kullanarak tüm toplumlara enjekte etmektedirler. Aslında temel
mesele finans kapitalin serbestçe dolaşımı karşısında herhangi bir engelin ortaya
çıkmamasıdır. Kapitalizmin kendi sürekliliğinin desteklenmesinden başka bir
işlevi yoktur.
Popüler kültür, toplumların yerel kültürel zenginliklerini yok etmektedir. İşte tamda bu noktada türkülerimizdeki mevcut dejenerasyon popüler kültürün
etkisinde gerçekleşmekte, içleri boşaltılmaktadır. Ortaya çıktıkları tarihsel süreçler yok edilmektedir.
Konumuz itibariyle türküler Türk halkının zengin birikimleridir. Popüler
kültür karşısında yok edilmesine, metalaştırılmasına, tarihinden kopartılmasına
karşı durmak müzik bilimcilerimizin önemli bir sorumluluğudur. Burada özetlersek üç temel nokta dikkat çekmektedir. Birincisi; Türkülerin kendi tarihinden
kopartılmaması gerektiğidir. İkincisi; popüler kültür tehdidine karşı türkülerin
değerine sahip çıkılmalıdır. Üçüncüsü; kapitalizmin türküleri metalaştırmasıyla
beraber ortaya çıkan dejenerasyona karşı durmaktır.

*

Yüksek Lisans Öğrencisi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği, furkan.pehlivan@hotmail.com
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Kültür Kavramı

Sosyo-kültürel antropolojinin öncelikli konusu olan kültür sözcüğünün,
Cultura sözcüğünden geldiği bilinmektedir. Latince’de Colore, ekip biçmek;
Cultura sözcüğü ise “kültür” biçiminde Türkçe’de “ekin” sözcüğü anlamında
kullanılmaktadır. Culture sözcüğü’nün Fransızca’da XVII. yüzyıla kadar bu anlamda kullanılmış olduğu öne sürülür. Ayrıca bazı kaynaklarda kültür sözcüğü
uygarlık anlamında da kullanılmaktadır.
Kültür kavramı, ekonomi, hukuk, dil, din, sanat, gelenek-görenek, örf-adet,
yeme-içme, giyim-kuşam vb. olguları içine alan, ilk olarak ailede başlayan ve
sosyal süreçle öğrendiğimiz, öğrenilerek aktarılan ve yaşama biçimimiz olan,
sürekli, değişen ve toplumsal olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bozkurt Güvenç, “Ancak, kültürü bir kelimeyle anlatmak, tanımlamak kolay
değildir. Amerikalı iki antropolog, Kroeber ve Kluckhon, kültür ve kavramının
164 farklı tanımını derlemiş ve tartışmışlardır. Sosyal bilimci Berelson ise, “Bilimsel bir kavramın bu kadar çok tanımı varsa, onun tanımlanamayacağını kabul
etmek gerekir.” şeklinde görüşünü belirtmiştir (Güvenç, 1979: 95).
Ahmet Cevizci ise, kültürü şu şekilde tanımlamıştır; “Kültür, insan toplumunun biyolojik olarak değil de sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktarıldığı maddi
ve maddi olmayan ürünler bütünü, sembolik ve öğrenilmiş ürünler ya da özellikler toplamıdır. Latinceden gelen kültür terimini günümüzdeki anlamına yakın
bir biçimde ilk kez olarak XVII. yüzyılda doğal hukuk düşünürü Samuel Von
kullanmıştır. Ona göre kültür doğaya karşıt olan ve belli bir toplumsal bağlam
içinde ortaya çıkan tüm insan eserleridir. XVIII. Yüzyılın sonlarında ünlü Alman
filozofu Kant’ta kültürü aynı anlamda insanın kendi rasyonel ve mantıklı özünden dolayı özgürce hayata geçirebileceği amaçların, ideallerin tümü olarak tanımlanmıştır.
Bununla birlikte, esas aydınlanma çağında oluşan kültür kavramının gerçek
yaratıcısı ünlü Alman filozofu Herder’dir. “Ona göre kültür bir ulusun, bir halk
ya da topluluğun yaşam tarzıdır” şeklinde ifade etmiştir (Cevizci, 1999: 536).
Kültür kavramı içinde dil, din, sanat, gelenek, eşya, giyim, yemek, müzik vb.
başlıkların bulunduğu bilinmektedir. Anlaşıldığı gibi müzikte kültürün temel
unsurlarından biridir. Kültürü oluşturan unsurlar hiçbir zaman birbirinden bağımsız değildir. Dolayısıyla müziğin toplumların yapılarına, yaşayış biçimlerine
din, örf adet ve kültürlerine göre şekillendiği görülmektedir. Müziğin toplumda
kimi zaman amaç, kimi zamanlarda da araç olarak kullanıldığı, toplumun düşünce yapısına paralel olarak şekillendiği söylenebilir. Müziğin hangi aktiviteler-
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de kullanıldığını, müziğe verilen değeri, hangi sebeplerle icra edildiğini, müziğin
nasıl icra edilmesi gerektiğini, hangi ortamlarda ve hangi amaçlarla icra edildiği
toplumun yapısı ile ilişkili olup toplumdan topluma değişmektedir. Dolayısıyla
toplum kendi müzik kültürünü yaratmakta ve bu müzik kültürü de toplumu
şekillendirmektedir. Türkiye, tarihi ve coğrafi konumundan dolayı, çok zengin
bir kültüre sahiptir. Kültür yapısındaki bu zenginlik müzik kültürüne de yansımaktadır ve çeşitli müzik türlerinin varlığı bu farklılıklardan kaynaklanmaktadır.
Örneğin Karadeniz‟de Karadeniz müziğinin kendine has yapısı ve yaygın olarak
tulum ve kemençenin kullanılması, Ege zeybeklerinin kendine has özellikleri,
çeşitli bölgelerimizde kullanılan yöresel çalgılar, oyunlar bunun göstergesidir.
Popüler Kültür Kavramı’nın Kısa Tarihçesi ve Oluşumu

20.yüzyıl, yaşanan ikinci dünya savaşının gölgesinde bilim ve teknolojinin
hızla ilerlediği, toplumsal hayatın değiştiği, sınırların ve güç dengelerinin yenilendiği, özellikle ikinci yarısında oluşan düşünsel, tarihsel, yapısal ve ekonomik
değişimlerin sanat kuramlarına ve dolayısıyla müziğe olan etkisinin açıkça görülebildiği zaman dilimidir. İkinci dünya savaşının hemen ardından sanat olarak
müzik, teknolojik imkânların da yardımıyla birçok yeni yaklaşım içermektedir.
Bu yaklaşımlar elbette ki geçmişten izler taşıdığı gibi tümüyle yeniyi aramayı ve
sunmayı da beraberinde getirmiştir. Bu arayışlar içinde, modernizmin etkisini
bu etkinin dönüşümlerini, modernizm karşıtı ve sonrası sanat hareketlerini
içermekte ve bu hareketler sanat tarihçileri, düşünürler, sanatçılar, araştırmacılar vb. tarafından çeşitli isimlerle adlandırılmakta hatta çeşitli akımlar içinde
sanatın ve müziğin yeri sorgulanmaktadır.
İkinci dünya savaşı sonrası yeniden şekillenen sınırlar ve yeni ekonomik sistemler pek çok yeniliğin taşıyıcısı oldu. Bu yeniliklerden birinin, tüm dünyayı
etkileyen popülerleşme süreci olduğu kuşku götürmez. Dalga dalga büyüyen bu
etki, 1960’lı yıllardan itibaren kendini ortaya koymuş, Sovyet Rusya’nın dağılmasının ardından tek kutuplu dünya düzeninin yerleşmesi sonucu, küreselleşmenin de katkısıyla, Türkiye’de de özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde
iyiden iyiye hissedilir olmuştur. Bu sürecin getirdiği devinim, dünya geneline
yansımıştır. Popülerleşme sürecinin kültürel yansıması popüler kültür olarak
adlandırılmaktadır (Beşevli Solmaz,2009: 1).
Popüler Kültür Kavramı

Kavramın sözlük anlamından çıkacak olursak “pop”, “popüler” sözcüğünün
kısaltılmış halidir. İngilizce kaynaklı bu sözcüklerin etimolojisi Latin kökenli
olup, Populus-dan people’a yani Türkçesi: “halk” olan sözcükten türediği sanıl-
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maktadır. Popüler sözcüğünün birden çok anlamı bulunmakta: halk, halka ait,
avama ait, gözde, yaygın, rağbette/revaçta olan, herkesin tanıdığı, herkesin sevdiği, herkesçe anlaşılabilir vb. halkın arasında yaşayan motiflere, öğelere yer
veren, onlardan yararlanan anlamı da karşımıza çıkan tanımlar arasındadır.
Sosyal bilimler sözlüğüne bakıldığında popüler kültür, en genel anlamıyla
hızlı üretilen ve hızlı kaybolan, tarihsel önem, derinlik ya da süreklilik iddiası
olmayan, elitlik özelliği taşımayan, ortalama insanların sahip olduğu kültürel
özellikler olarak ele alınmaktadır (Beşevli Solmaz, 2009).
Ahmet Oktay’ın görüşüne göre, “Popüler kültür gündelik yaşamın kültürüdür ve dar anlamıyla, emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin bir girdisi
olarak eğlenceyi içerir. Geniş anlamıyla, belirli bir yaşam tarzının ideolojik olarak yeniden üretilmesinin önkoşullarını sağlar. Popüler kültür biçim olarak orta
karmaşıklıktadır, aktarımı ya da iletimi ortam ve teknoloji olarak dolaylıdır,
bilinen bir kaynağı ya da yaratıcısı vardır, kültürel değerleri ve gelenekleri yeni
formüller biçiminde yansıtır, ürün tüketiciye dönüktür ve oldukça ucuzdur.
Popüler kültür ürünlerinin de gerçekliği televizyon gibi çok çekici biçimler altında değiştirerek sunduğu, olumsuzlukların gerçek nedenlerinin anlaşılmasını
olanaksızlaştıracak biçimde yansıtır” şeklinde belirtmektedir (Oktay, 1993: 2021).
Meral Özbek, “Popülerin günümüzde iki temel tanımı olduğunu belirtiyor;
ilki popüler yaygın olarak beğenilen, tüketilen anlamına geliyor. İkincisi ise,
halka ait anlamında ifade ediliyor. Burada halka ait olarak kullanan yaklaşımlar
popülere olumlu anlam yüklüyorlar. Ticari nitelik taşıyan ilk tanımda ise insanları güdüp yönetme, istenileni zorla dayatma olarak nitelendiriliyor” şeklinde
belirtmektedir (Özbek,1991, 83).
Schudson, “Popüler kültürün, geniş nüfus tarafından paylaşılabilen inançlar,
pratikler ve bunların içerdikleri normların örgütlenmesi olarak anlaşılabileceğini
belirtir. Kaynağını yerel geleneklerden alan bu inançlar, pratikler ve nesneler bir
yandan folk ve popüler olanı kapsarken diğer yandan da siyasal ve ticari merkezlerden doğan inançları, pratikleri ve nesneleri paylaşan kitleyi kapsamaktadır.
Ona göre, popüler kültürün kesiti olarak ele alınan nesneler yazılı veya görsel
materyal olup, bunlar eleştiri ve yoruma imkân verirler” şeklinde öne sürmektedir (Schudson, 1999: 169-170).
Geleneksel Türk Halk Müziği

Kendine özgü çalgıları, çalış ve söyleyiş tavırları, türleri, biçimleri ve geniş
dağarcığıyla ulusal nitelikleri bünyesinde taşıyan, halk biliminin diğer dallarıyla
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iç içe oluşan, yöresel müziklerin birleşimiyle ortaya çıkan bu müzik türü, sözlerinde çok değişik konuları da bulabileceğimiz pek çok örneklerle doludur. Yörelere, seslendirme ortamlarına, söz ve ezgi yapılarına göre çeşitli özellikler gösteren Türk Halk Müziği, Batıdan Adriyatik kıyılarından başlayarak, bütün balkanlarda, Anadolu’da; Doğu’da Sibirya’dan Lena ırmağına, Çin Seddi’ne kadar uzanan topraklarda, Kırım’da, Urallar ’da Kuzey İran’da, Bütün Orta Asya’da, Arap
Yarımadası’nın Anadolu’ya yakın yörelerinde; bir başka deyişle Türkçenin konuşulduğu her yerde Türk Halk Müziğine ve onun çalgılarına rastlanmaktadır.
Türk halk müziğinin “âşıklar” ve “Türkü yakıcıları” olmak üzere 2 büyük kaynaktan beslendikleri görülmektedir. Bu iki gurup halk sanatçıları, bu işi yaparken daha önceden bilinen kuralları uygulamayı düşünemezler, uygulayamazlar.
Zira nazari müzik bilgileri yoktur. İçgüdü ile bu işi yaparlar. Türk halk müziği
yeryüzünde ne kadar doğal ve sosyal olay varsa, onları konusu içine almıştır. Bu
konular özellikle sözlü musikide enine boyuna işlenmiştir. Estetik yönünden bir
elemi, bir sevinci ifade eden ve çeşitli olayları canlandıran ezgilerin en ince örneklerini halk müziğinde bulmak mümkündür ki; dinsel ve dindışı konular, aşk,
sevda türküleri, oyun havaları, esnaf türküleri, zanaat havaları, kahramanlık
türküleri, serhat türküleri, çiftlikle ilgili ekin, harman türküleri, sohbet havaları,
maniler, koşmalar, hoyratlar, düğün havaları, kına havaları, gelin-güvey gelinkaynana türküleri, yiğitlemeler, koçaklamalar, destanlar, öğütler, ağıtlar, övgüler,
taşlamalar, beddualar, ninniler, iş ve meslek türküleri, askerlik ve seferberlik
türküleri, güldürücü-satirik türküler, imece türküleri vb. gibi konuların Türk
Halk Müziği içinde işlendiğini görebilmekteyiz (Emnalar, 1998: 28).
Popüler Kültür ve Halk Müziği

“Popüler kültür, kendi biçimlerinin çoğunu geleneksel halk kültüründen
alabilmektedir. Ancak geleneksel kültürü otantikliği almayıp değiştirebilmekte
hatta reddedebilmektedir. Popüler kültür geleneksel kültürü yok etmiş, yok
edemediğini de kitle kültürü şekline dönüştürmüştür. Alınan ve satılan mal
haline sokmuştur. Kendi müziğimizin yerelindeki zenginliğe rağmen, ikincil
ellere geçtiğinde yaşadığı kayıplar popüler müzik kültürünün bir sonucudur.
Ağıt olarak yakılan bir türkünün zamanla oyun havasına dönüşmesinde olduğu
gibi geleneğin kendi içerisindeki değişim ve dönüşümden daha çok, gelenekten
kopukluk veya açık bir ifadeyle dejenerasyon söz konusudur” (Yener, 2006:
167-168).
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Geleneksel Türk Halk Müziğindeki Değişimler ve Türk Halk Müziği Eğitimine Etkileri

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinde meydana gelen gelişmeler, ulaşım imkânlarının çoğalması, yazılı ve görsel medyanın geniş kitlelere ulaşabilme imkânı elde etmesi, ekonomide meydana gelen gelişmeler, eğitimöğretim imkânlarının artması Geleneksel Türk halk müziğinde de birtakım gelişmelere yol açmıştır. Bunun bir örneğini “Endüstrileşmenin bir toplumun
yapısını ve o toplumun müzik yapma davranış ve alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini bir Asya ülkesi olan Japonya’da açık seçik bir biçimde görmekteyiz. Daha
düne kadar koro eşliğinde tek sesli ezgiler söylenen, şakuhaçi -hiçiriki gibi üfleme çalgılarla teksesli müzik yapılan Japonya’ya endüstrinin girmesi ve yaygınlaşması, toplum yapısında ve yaşamında büyük değişikliklere neden olmuş ve
kendiliğinden çoksesli müzik yapmağa gereksinim duyulmuştur” (Erdener,1992: 98).
Özellikle önce Radyo, sonrasında ise televizyon yayınlarının yaygınlaşması,
sonrasında ise internet adı verilen bilgi dolaşım ağının gelişmesi son 50 yıl içerisinde halk müziğindeki meydana gelen değişimleri hızlandırmıştır. Bir başka
ifadeyle “yerel”, “yöresel” özellikler yitirilmeye başlanmıştır. Örneğin Etili’nin
konuyla ilgili olarak; Türk halk müziğinin ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması,
korunması, devam ettirilmesi, arşivlenmesi ve gelecek nesillere aktarılması,
derlenmesi, ses yarışmalarının düzenlenmesi, çalınıp söylenmesinde belirli
standartlarının getirilmesi, eğitimli sanatçılara değer verilmesi hususlarında
radyonun faydalı olduğunu belirtirken, türkülerin bilimsel araştırma süzgeçlerinden geçirilmeden yayınlanmasını, üslup-yorum-tavır eksiklikleri olan seslere
yer verilmesini, popüler, isimlere yer verilmesini, beste türkülerin yayınlar aracılığıyla yaygınlaşmasını, kurum içerisindeki huzursuzlukların yayınlara yansımasını, özellikle mahalli sanatçıların maddi açıdan desteklenmemesini, yetersiz
yapımcı ve yönetmenin olmasını eleştirdiği görülmektedir (Etili,1998: 47-57).
Radyo ve televizyonun, internetin Türk Halk Müziğinin yaygınlaştırılmasında, öğretilmesinde faydaları olduğu düşünülmektedir. Yine türkülerin notaya
alınması, sabitleştirilmesi, onların saklanıp korunmasına yarar sağlamıştır. Bununla birlikte tüm bu gelişmeler Türk Halk müziğinin en önemli özelliği olan
“Anonim” olma özelliğine zarar vermiş midir? Sorusunu da beraberinde getirmiştir. “Cahit Öztelli yıllar önce türkülerin anonim olma konusunda tespit ettiği
tehlike günümüzde de gücünü haşmetiyle göstermiş, yeni doğan bir türkünün
anonim olma özelliğini yok etmiştir. Zira kibrit kutusu büyüklüğündeki teyp
cihazları, TV, radyo ve uydu yayınları binlerce kilometre uzaklıktaki yerleşim
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merkezlerine ulaşmaktadır. Türkü yapımcıları ve yakımcıları da bu teknolojiden
oldukça etkilenmiş, yakılan türkü hemen teyplere kaydedilerek, kaynağından
kasete aktarılarak yaşatılması sağlanmıştır. Herhangi bir konuyla ilgili yakılan
bir türkü anonim olmadan bize ulaşmaya başlamıştır. Çağın teknolojik konudaki gelişmesi, iletişimin dil ve tel aracılığıyla olmayışı, türkülerdeki anonim olma
özelliğini ortadan kaldırmış, dolayısıyla anonim türkü üretimi de durmuştur”
(Sun,1992: 165).
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte, bir diğer deyişle kentleşme
sürecinde halk müziği icracıları arasında yeni bir sınıf türemeye başlamıştır.
“Kazanç için müzik yapan halk müzikçiler”. Bu müzikçilerin Türk Halk Müziğine zarar verdiği düşüncesi tartışılmaya başlanmıştır. Örneğin Mustafa Hisarlı
babasından bahsederken sazını, sanatını hiçbir zaman kazanç elde etmek için
kullanmadığından söz eder. “Bilâ ücret” kelimesini özenle kullanır. Kütahya’da
hayat devam etmekte. Babam kahveye gelen meraklı gençlere bilâ ücret bir şeyler öğretmekte, sazının akordu, perdesi bozulan babamı bulmakta. Ahmet emmi
saz öğret diyenin sazına sapına tebeşirle (sol sol re re sol sol re) TREN GELİR’i
işaretleyip haydi bakalım bunu öğrendikten sonra derdi” (Hisarlı,2009: 138).
Sistematik olarak, özellikle kentlerde para karşılığı halk müziği yapılmaya
başlanması diğer yandan profesyonel halk müzikçiler sınıfının doğmasını da yol
açmıştır. Düğünlerde, özel gün ve gecelerde, konser salonlarında, halkın, iş yeri
sahibinin (patronun) istekleri doğrultusunda müzik yapmaya başlayan halk
müzikçileri, halk müziğinin geleneğinde olmayan çalgıları kullanmaya başlamışlar, elektronik aletlerden yararlanarak ses gücünü artırma çalışmalarına girmişler, geleneklerden kopmuşlardır.
Diğer yandan halk müziğinin kazanç amacıyla yapılmasının onun değerinden bir şey kaybettirmediğini, halk müziği icracılarının, üretim yapanların profesyonelleşmesinin halk müziğinde de bir “sanatçı” sınıfının doğmasına yol
açtığını düşünenler de vardır. Âşıkların amatörce uğraşılarının profesyonelleşmeye başlamasının kazançlarının ve kayıplarının neler olduğu hala tartışılmaktadır. Halk müziğinin kentlerde “Arabesk” yoluyla yer edinmiş olduğu düşüncesi bu süreçte ortaya çıkan düşüncelerden biridir.
Tüm bu süreçte, mesleki müzik eğitimi veren kurumlar arasında önemli bir
yeri olan Türk Müziği Devlet Konservatuvarlarının/Devlet Konservatuvarlarının
açılması gidişatın başka bir yön kazanmasına neden olmuştur. Halk müzikçiler
artık okul eliyle yetişmeye başlamıştır. Bilim yapan halk müzikçileri, sanat yapan halk müzikçileri, meslek olarak halk müziğini seçen halk müzikçileri, piyasa
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halk müzikçisi, geleneği korumaya çalışan halk müzikçisi vb. çoğalmış ve halk
müziği içerisindeki sınıf/topluluk/grup ayrımları iyice belirmeye başlanmıştır
(Türkmen,2010: 55).
Geleneksel Türk Halk Müziği ve Metalaşma

Halk arasında müzik yapanlar, çalanlar ve söyleyenler, kendilerinin efendileri idiler. Halk müzikçileri ne zaman para karşılığı müzik yapar olduysa, o zaman
müzik kazanç aracı, kendileri de başkaları için çalışan olmuşlardır. Böylece halk
müzikçileri iki ana katmana ayrılmış olarak düşünülebilir: Kendisi ya da yakın
çevresi için ve karşılıksız olarak cemaatte müzik yapanlar ile müziği kazanç aracı
olarak kullanıp, eller için yabancı ortamlarda, para karşılığı müzik yapanlar.
Böylece halk müziği kendi içinde sınıfsal nitelik kazanmış olmaktadır. Köylerde
geleneksel düğünlerde arada sırada çalarak dikkate değer kazanç sağlamayan
müzikçiler için profesyonel olduklarını söylemek pek olanaklı görülmüyor. Birçoğu için çalma işi, eş dost hatırına olmaktadır. Kırsal kesimde çalgıcılık olsa
olsa yarı profesyonellik biçiminde olabilir. Sistematik gelir getiren ve onunla
geçinilen bir uğraşıya dönüşmüştük ancak kent ortamlarında olabilir. Buradan
hareketle, kentleşme halk müziğine profesyonelliği getirmiştir denilebilir.
Profesyonelleşmiş halk müzikçileri, müşterilerin ve patronların istekleri
doğrultusunda çalmak ve söylemek durumundadırlar. Bu ortamlarda dinleyiciler
sohbet ederler, yiyecek, içecek tüketirler. Olağan gürültüyü aşabilmek için mikrofonlar konulmuştur, çalgılar elektrolaştırılmış olabilir. Ortamdaki sesler herkes için dayanılabilir değildir. Müzik ikinci planda kalmıştır. İlk sırada kazancın
töresi vardır. Bu çeşit müzikçiler hemen hemen her gün iş başında olarak uygun
bir dağar edinmişlerdir ve bu dağarı ustalıkla fakat eğlence ortamının normlarına uygun bir biçemde seslendirirler. Ustalaşma ve tanınma bazılarını “sanatçı”
düzeyine doğru yönlendirir, giderek daha seçkin ortamlarda görev almaları söz
konusu olabilir. Böylece, halk müziği alanında, bir sanatçılar kitlesi doğmuş
olmaktadır.
Halk müziğinin eğlence ve kazanç ortamlarında yaşam bulabilmesi, müziğin
yapıldığı mekânlara giden ve böylece bu etkinliğe yaşama olanağı sunan dinleyici kitlesinin oluşmuş olduğunu göstermektedir. Dinleyici kitlesi ve müzikçiler
diğer müzik çeşitlerinde -Türk Sanat Musikisi, çok sesli müzik sanatçıları ya da
pop müzikçiler gibi- çalışanlardan farklı bir kitleyi kent ortamlarında oluşturmakta olduklarından aynı zamanda toplumsal bir sınıfı da meydana getirmiş
olmaktadırlar. Halk müziği kırsal kesimden kent ortamının bu koşullarına getirildiğinde sınıfsal bir nitelik kazanmaktadır. Aslında her müzik çeşidinin ve
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onların alt çeşitlerinin izler kitleleri, seslendiricileri vardır (Bu müzik çeşitlerinin
her birinin doğuşu ve alt çeşitlerle yeniden biçimlenmelerle yaşamalarının toplumsal ve bireysel boyutlarda ilginç nedenleri vardır.). Kentleşme ve kentte kırsalın özlemi türkü barların doğma nedenlerinden biridir. Bu kuruluşlarda müzik
bir kazanç aracı olarak göze çarpmaktadır.
Başka ülkelerde de benzer görünümler olduğunu biliyoruz. Piyasa için gelir
karşılığında üretimde bulunan sanatçılar yanında, başka bestecilerin yazdıkları
gerçek sanat yaratıları sözgelimi Beethoven yaylı çalgı kuartetleri kafelerde çalınmıştır. Oralarda da müzik anlayışları çeşitli aşamalardan geçmiş, bazen bestecileri rahatsız eden koşullar yaşanmıştır (Günay, 2006: 244-246).
“Feodal dönemde sanatçı, efendisine bağlı olarak sanatını yürütüyordu. Ancak bu bağımlılık ticari değil kişisel bir bağlılıktı. Üretim biçiminin değişmesine
koşut olarak sanatçının konumu da değişmiştir. Feodal toplumda efendisi için
üretici durumda olan sanatçı, kapitalist toplumda piyasa için bir üretici durumuna gelmiştir. Beethoven bu durumu şu tümcelerle vurgulamaktadır: Yeryüzünde, büyük bir sanat emanetçisi olmalıdır. Sanatçı yapıtlarını buraya vermeli
ve karşılığında kendisi için gerekli şeyleri almalıdır. Ama günümüz koşullarında
sanatçı, yarı-tüccar olmak zorundadır. Buna yürek dayanır mı? (Armağan,1992:
15-16).
Toplumsal Değişimi Etkileyen Müzikle İlgili Nedenler

Toplumsal değişimi meydana getiren her neden, mutlaka kültürün bir değişkeni ile ilgilidir. Bir kültürel kurumda oluşan değişim, en küçük toplumsal
birime dek etkisini gösterebilmektedir. Bu nedenle toplumsal değişim nedeni
olmuş örnekler arasında, daha çok bir kültür kurumunu ilgilendirenlerin de
bulunabileceğini anımsatalım.
Mekanik müzik aracı gramofondan sonra elektrikli müzik araçlarının gelişimi. Pikap-plak, teyp-kaset ve CD.
Her çeşit müziğin yaygınlaşma hızının artması. Bunda medyanın ve müzik
araçlarının rolü.
Müzik kopyalamada elde edilen teknolojik başarılar.
Televizyon ve bilgisayar aracılığı ile müzikteki görselliklerin izlenebilir hale
gelmesi. Bir dinletinin izlenmesinde olduğu gibi.
İnternet aracılığı ile müziğin kuramsal bilgilerine kolayca ulaşabilmesi.
Kitap, dergi basım ve yayımının kolaylaşması.
Fotokopinin sağladığı kolaylıklar.
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Transistorlu araçlar ve kullanım kolaylıkları ve yaygınlıkları. Radyo, teyp ve
CD çalar gibi.
Çevre kirlenmesinde sesin de olaya karışması.
Dini müziklerin radyolarımızdan yayınlanmalarının başlaması.
Özel radyo vericilerinin çoğalmaları ile müzik yayınlarında görünen yoğunlaşma.
İç göç nedeni ile halkın müziğinde oluşan değişiklikler. Halk müziğinin para
kazanmak için kullanımı (türkü bar).
Arabesk olayı.
Pop Kültür ve Pop Müzik olayı.
Türk Sanat Musikisi ve Türk Halk Müziği'nden Hafif müzik üretme girişimleri.
Çoksesli Sanat müziğimizin, Türk Sanat Musikisi ve Türk Halk Müziğine
temellendirilme girişimleri. Çokseslendirme denemeleri.
Konser ajanslarının kurulmaları ve gelişimleri.
İMÇ olayı (İstanbul) ve her yönü ile kasetçilik olayı.
Müzik Dernekleri, müzik vakıfları.
Müzik Festivalleri. Ulusallıktan uluslararası oluşa doğru gelişimler.
Müzikte sponsorluk anlayışının gelişmesi.
Müzikle Tedavi konusundaki çalışmalar.
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'nin her ilde kurulmasına çalışılması (2004
yılında 45‘e ulaşmıştır).
Müzik öğretmeni yetiştiren bölümlerin çoğaltılması (2004 yılında 22’ye
ulaşmıştır).
Bestecilerimizin, özellikle uluslararası şöhrete sahip virtüözlerimizin çoğalmaları.
Yurtdışına göçenlerce, bu yeni yerleşim bölgelerinde Türk kültürünün yaşatılması, müzik etkinliklerinin yapılmaları ve kaset, CD piyasasının kurulmuş
olması.
Televizyon kanallarımız arasına uluslararası yayın yapan kanallarının katılmaları. Uzaktaki yakınlarımıza müziklerimizin sunulması.
Müzikoloji (Müzik Bilimleri) Bölümlerinin çoğalmaları.
Kentlerde müzik (çalgı) öğretimi veren Müzik Merkezi, Sanat Merkezi gibi
kuruluşların çoğalmaları (Günay,2006: 199-200).
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Geleneksel Türk Halk Müziğinin Değişen Ortamı

Geçmişte yüzyıllar boyunca, hemen hiçbir değişikliğe uğramadan halk musikimizi yaratmış ve yaşatmış olan ortam, yüzyılımızda Önce hızlı bir değişme
sürecine girmiş, daha sonra da tümüyle yok olmaya başlamıştır. Özellikle son 35
yıldan buyana hızlı bir sanayileşme sürecine giren Ülkemizin toplumsal ve dolayısıyla kültürel yapısında köklü değişiklikler olmuştur. Bunların içinde en önemlisi, kuşkusuz köyden kente göç olayıdır, bu olay sonucu, köylü nüfus oranı giderek azalırken, kentli nüfus oranımız olağanüstü bir artış göstermiştir. Kente
göçüp, orada yerleşen köylü halkımız kendi zevk ve kültürel değerlerini de birlikte getirdiğinden, büyük kentlerde yapılan seçkin kültür hayatının yanısıra,
köylü kültürüne dayalı, farklı yeni bir kültür ortamı daha oluşmuştur, işte bu
yeni ortam mûsikî folklorunu da etkilemekte gecikmemiş, sonuçta teknoloji
alanındaki dev gelişmelerin, etkisi ve kitle iletişim araçlarının da büyük katkısıyla, yerel değerlerden evrensel değerlere doğru hızlı bir değişim başlamıştır.
Geleneksel folklor değerlerini yaratan ortamın köyden kente kaymasıyla,
kentte başka sentezlere dayalı yeni bir halk musikisi türü ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunu özellikle büyük kentlerin belirli kesimlerinde somut olarak yaşamak mümkündür.
Geleneksel halk mûsikîmizi daha doğrusu yerel musikimizi yaratan temel
iki kaynaktan “Âşık Geleneğinin neredeyse tükendiği halk türkülerini yakan ya
da kulaktan kulağa aktaran kaynak kişilerin ise giderde azaldığı bir dönemde,
özellikle büyük kentlerde ortaya çıkarak hızla yayılan ve yaklaşık aynı toplum
kesimine hitabeden “Arabesk; Müzik” olayını da işte bu yeni oluşum içinde
değerlendirmek gerekmektedir (Turhan,1992: 339).
Popüler Kültür’ün İcra Ortamı Bağlamında Medya-Türk Halk Müziği İlişkisi

Medya olarak adlandırılan basın ve yayın organları, toplumun değişmesinde,
gelişmesinde ve şekil kazanmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle göze ve kulağa hitap eden televizyon ve radyo kanalları, kendi kültürümüzü
yok etmede silah olarak kullanılabileceği gibi; oluşturulacak kültür politikaları
sonucunda kültürümüzü tanımada, anlamada ve tanıtmada bir araç olarak lehimize de kullanılabilir.
“Başta TV-Radyo, onları daha gerilerde izleyen sinema, medyanın en yüksek
gücünü temsil etmektedir. Bu güçlü haberleşme araçları, toplum kültürünün
oluşması ve biçimlenmesinde en büyük güce sahiptirler. Bu güç ve etkilerinden
dolayı, insanlık için çok önemli kültür kaynakları, kültürleşme araçlarıdır. Medya kaynakları ve etkileriyle ‘tek boyutlu’ bir dünya kültürü yaratma yolundadır.
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Bu yolla çeşitlerinden, renklerinden arındırılan, köksüz ve derinliksiz bırakılan
standart bir ‘dünya kültürü ’yaratılmaktadır. Günümüzde kültürleri tehdit eden
en önemli tehlike, işte bu standartlaşmada, tek kültürlülüğe yönelmede, ulusal
ve yerel renkleri yitirmede yaşanmakta; kocaman dünya küçülerek, bir kısım
medya ustalarının elinde biçimlenmekte; kültür zenginliğinin kaynağı olan çeşitlilik, yerini tek-tipliliğe bırakmaktadır” (Kaçargitmez, 1999: 23).
Televizyonun Türkiye’ye girişi ile birlikte önceleri sadece kulağa hitap eden
radyo programları, yerini görselliğin de ön plana çıktığı TV programlarına bırakmıştır. Özel TV ve radyo kanallarının çıktığı 1990’lı yılların başına kadar olan
dönemde; “Yurttan Sesler Topluluklarının gerek radyo gerekse televizyon programlarında; halk müziği sıkı ve aslına uygun olarak korunmuş, piyasada icra
edilen halk müziği çalışmalarına da örnek teşkil etmiştir. Fakat daha sonraki
dönemlerde piyasadaki müzik sektörü çok hızlı gelişmesine rağmen TRT gerek
kadrosunu gerekse halk müziği icra biçim ve mantığını, yeterince yenileyemediğinden bu özelliğini yavaş yavaş yitirmeye başlamıştır. Günümüze doğru olan bu
yakın dönemde ciddi müzik programları da yapılmakla birlikte, Yurttan Sesler
Topluluğu’nun kurulduğu yıllardaki endişelerden gittikçe uzaklaşıldığı da görülmektedir.
Özel radyo ve televizyon kanallarının kurulup çoğalması ile birlikte, rekabet
başlamış zamanla milli kültür, sanat ve sanatçı kavramları arka plânda kalarak
günümüzdeki medya dilinde “reyting” denilen medyatik endişeler ön plâna
çıkmaya başlamıştır. “Sözü edilen bu dönemde pek çok televizyon kanalının
büyük hatalar yaptığını, hizmet verdiği ve ait olduğu halkın kültürünü işlemek,
bu kültürün norm ve değerlerini tanıtmak, bunlardan olumlu olanlarını pekiştirip olumsuz olanlarını törpüleyerek halkın eğitimine katkıda bulunmak yerine;
kolaya, ucuza ve daha fazla reytinge ulaşmaya yönelen tutumlar sergilediğini
söylemek hiç de yanlış olmaz” (Uğuzman Er 2000/4: 285). Dahası, bu sistem
tüm kitleleri kendine çekecek biçim ve içerikte düzenlendiğinden; yüzeysel,
hazır ve güncel mesajlarla kitleler ekran başında tutularak; derinliksiz, eğlence
temelli, katılımsız, kolaycı, tek-yanlı bir mesaj akımı ile pasifleştirilmiştir (Kaçargitmez 1999: 24). “İhtiyacını duyduğu yayıncı, yapımcı ve sunucuları kendisi
yetiştiremeyen medya sektörü, TRT, konservatuarlar ve benzeri yetkin eğitim ve
öğretim kurumlarında yetişmiş olan kişileri kendi saflarına çekerek, zamanında
sanatını takdir ettiğimiz birçok sanatçının, biraz günün modasına uyarak, çoğunlukla da ekonomik nedenlerle yeni bir kültür biçimi sahnesinde rol almaya
başlamalarına neden olmuştur. Popüler kültür adını verdiğimiz bu yeni kültür
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biçimi, insanların eski alışkanlıklarını unutmalarına, kalitesiz olanın etkisi altına
girmelerine ve doğru seçim yapamamaya başlamalarına neden olan bir süreci
başlatmış, bu sahnede rol alan kimi sanatçıların zaman içerisinde değişmelerine,
yozlaşmalarına, şımarmalarına, hatta bazen birçok kültürel ve ahlaki değeri
ayakları altına alabilmelerine yol açmıştır” (Uğuzman Er 2000/4: 289).
Bugünkü sesli ve görsel iletişim organları, halk müziğine gerçek anlamda
hizmet etmiş veya eden sanatçıları değil, kendi formatlarına uygun sanal sanatçılar üretmektedir. Bu sanatçılar (!) iletişim organlarındaki çeşitli magazin programlarında göklere çıkarılmakta, konu ile ilgili çeşitli adlar altında ödüller verilmekte ve hiç hak etmedikleri takdir ve desteği görmektedirler. Bu programlarda
sanattan daha çok görüntüye önem verildiği, yapılan icradan anlaşılmaktadır. Bu
nedenle, sanat ve sanatçı kavramları, bu programlarda anlamını yitirmektedir.
Gerçek sanattan habersiz olan bu insanlar için türkü veya şarkı söyleyen kişi
anlamında; “türkücü” veya “şarkıcı” teriminin kullanılması, bize göre, son derece doğrudur. Türk halk müziği sanatçısı olarak sunulan kişi;
“I am sorry ne sorry
Güzelim siye noli?
Dü dü dü dü düttüri
Herkes malı götüri”
Yukarıdaki dörtlükte verilen eserini (!)Türk halk çalgılarıyla, yöresel ağız ve
bir de halk oyunları eşliğinde okuyunca, icra edilen müzik de doğal olarak, halk
tarafından, halk müziği veya türkü gibi anlaşılmaktadır. Fakat bu durumun,
kültürün ve dolayısıyla halk müziği geleneğinin de doğasında var olan gelişim,
değişim ve dönüşümle yeni ihtiyaçlara cevap verecek terkiplerin oluşması (Günay 1992: 2) şeklinde olmadığı düşüncesindeyiz. Zira burada, ağıt olarak yakılan
bir türkünün, zamanla oyun havasına dönüşmesinde olduğu gibi geleneğin kendi içerisindeki değişim ve dönüşümünden daha çok, örnekte de görüldüğü gibi
gelenekten kopukluk veya daha açık bir ifadeyle “dejenerasyon” olarak adlandırılması daha doğru olacaktır.
Türker Eroğlu konuyu; “Bize göre ülkemizde müzik sahasındaki problemlerin bir sebebi de sanatın ucuzluğudur. Tarihimize bakıldığında, geçmişte müziği
sanat edinmiş olanların, bu konuda ilim tahsil etmiş insanlar olduğunu görmekteyiz. Bunların dışında, kendi tabiî ortamında müzik üreten halkımızın da ürettiği eserlere bakarak, bugünkü sanatçılara kıyasla ziyadesiyle sanatkâr olduğunu
söylersek mübalağa etmiş olmayız. Günümüzde ise, sanat o kadar ucuzlamıştır
ki özellikle müzik sahasında artık anne ve babalar çocuklarının ilim adamı, iş
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adamı, ticaret erbabı olmasından ziyade, sanatçı olarak, kısa yoldan şöhret ve
para sahibi olmalarını arzu etmektedirler. Çünkü bunun için tahsile, emeğe ve
fazla çalışmaya gerek yoktur? Sahnelerimizde boy gösteren ve hakikaten bir
gecede büyük paralar kazanan “meşhur sanatçılarımıza” bakacak olursak, çoğunun tahsilsiz insanlar olduğunu görürüz. Aynı durum gerek radyolarımızda
gerekse devlet korolarında çalışanlar için de söz konusudur” (Eroğlu, 1990: 17)
şeklinde açıklamaktadır.
Nida Tüfekçi ise üç başlık altında topladığı bu bozulmayı şöyle açıklamaktadır; “Radyo, televizyon, plâk gibi topluma hitap eden bazı araçların yayınlarında
yer alan ve halkımızın müzik anlayışının başka yörelere çekilmesine amil olan
bu türleri üç ayrı gurupta toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi; “piyasa
müziği” adı verilen ve Arapça, Hintçe şarkıların klasik sazlarımızla çalınmasını
esas alan kalitesiz, seviyesiz türlerin yer aldığı guruptur. Çoğunluğu bakımından
toplumumuzun ahlak yapısına aykırı telkinlerle dolu olan bu melankolik şarkılar
bil hassa eğitim ışığından yoksun kalmış yurt köşelerinde etkili ve tehlikeli olmaktadır. İkinci gurupta ise, gitar üzerinde notaların yerini dahi bilmeyen ilkokul çocuklarının yaptığı aranjmanlar yer almaktadır. Bilhassa büyük şehirlerde
yaşayan gençler tarafından rağbet gören bu türler otantik ezgilerimizi tahrip
etmeleri yönünden tehlikeli olmaktadır. Tehlikesiz gibi görünen; fakat halk müziğimizi öbür unsurlar ölçüsünde tehdit eden üçüncü gurupta ise, halk edebiyatı
biliminin kabul ettiği anlamda “aşık” kimliği taşımayan veya anonim ürünlerimizin doğuş alanı dışında yaşayan okumuş, yazmış bazı kimselerin halk çalgılarımızla; bilhassa bağlamayla yaptıkları halk türkülerimize benzer besteler yer
almaktadır” (Özarslan,1998: 53).
Bilindiği gibi, türkülerin en önemli özelliği yaşanmış duygular sonucu ortaya
çıkmış olmasıdır. Bu nedenle, icra edilirken de hissederek, anlatılan duyguyu
yaşayarak, duyarak icra etmek oldukça önemlidir. Fakat türkülerin icrasında çok
önemli olan; yöresel ağızlar, yerel tonlar, tavırlar, akort zenginlikleri ve zengin
olan çalgı çeşitliliği, günümüzde artık görmezden gelinmekte ve unutulmaya
yüz tutmaktadır. Bununla birlikte; “Doğu Ağzı” ile icra edilen Karadeniz türküleri, zeybek türküleri, Trakya bölgesi türküleri veya İstanbul Türkçesi ile icra
edilen doğu türkülerini bu günkü iletişim organlarında görmek ve dinlemek
mümkündür. Ayrıca, konuları bakımından son derece zengin olmasına rağmen,
günümüzde ön plâna çıkarılan konu, çoğunlukla aşk ve sevdadır.
İletişim organlarındaki halk müziği icralarının bazılarında, söz anonim olduğu halde, türkünün melodisi değiştirilerek başka melodiler ile icra edildiği de

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 429

görülmektedir. Bunun tersini de görmek mümkündür. Adına “yorum” denilen
bu yozlaşmayla birlikte, ritimdeki yerel özellikler de çıkarılarak, özellikle turistik
bölgelerde; “Turkish Folk Music” adı ile turistlere satılmaya çalışılmakta ve
kültürümüzün önemli bir parçası olan halk müziği yanlış tanıtılmaktadır.
Bugün için halk müziği adına bazı işleri yanlış yaptığımız veya yapamadığımız ortadadır. Çünkü türkülerin söylenme biçiminin türkü ile ilgisi olmadığı
gibi, son derece duygu yüklü türküleri küfreder veya kavga eder gibi söyleyen,
semah ezgileri çalınırken halay çekmeye çalışan, “bemol ikinin” yerine “natürel
ses” basmayı çağdaşlık sayan ve kendi kültürüne yabancı bir nesil giderek çoğalmaktadır (Ekici,2004: 187-188).
Popüler Kültürün Kahramanmaraşlı Aşık Mahzuni Şerif Türkülerine Etkisi

Türk Halk Müziği adına önemli bir değer olan Kahramanmaraşlı halk ozanı
Aşık Mahzuni Şerif’in eserlerinin en büyük özelliği döneminin insanlarının hafızalarına kazınması, onların duygu ve düşüncelerini iyi analiz etmesidir. Bu yönüyle günümüze kadar aktarılması ve yaşatılması olanağı bulunmuştur. Gelişen
teknoloji ve oluşan küresel kültürle beraber dünyanın farklı yerlerindeki insanlar
aynı anda aynı duyguları yaşar hale gelmiştir. Bu durumun sonucunda insanların müzik ve haz anlayışı da küresel bir hal almıştır. Geçmişten gelen kültürel
belleğimizin ürünleri halk müziği ürünleri yeni nesilde pek karşılık bulamamış
farklı küresel müzik anlayışlarına yönelmişlerdir. Sanat dünyasında örneğine az
da rastlansa geçmişe saygı adı altında halka mâl olmuş sanatçıların eserleri yeni
müzik anlayışı ile tekrar yorumlanmış ve modernize edilmiştir. Bu durumun en
büyük örneklerinden biri de “Mahzunî’ye Saygı Albümü” ile yapılan çalışmadır.
2017 yılında ortaya koyan çalışmada Mahzunî’nin toplam 30 eseri popüler müzik icracıları tarafından kendi yorumlarıyla tekrar hayat bulmuştur (Kılıç, 2018:
29-30).
Tablo 1. Aşık Mahzuni Şerif’in eserlerinin internet ortamında izlenme sayısı
SESLENDİREN SANATÇI
ESER ADI
Burcu Güneş
Kanadım Değdi Sevdaya
Teoman
Boşu Boşuna
Ceylan Ertem
Zalim
Hayko Cepkin
Sarhoşum Dünyada
Ziynet Sali
Delimiyim Ben
Demet Akalın & Ahmet Aslan
İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım
Kardeş Türküler
Domdom Kurşunu
Işın Karaca
Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu
Azam Ali
Aramadı Sormadılar Beni
Cem Adrian
Dumanlı Dumanlı
Selçuk Balcı & Niyazi Koyuncu
Sarı Saçlım Mavi Gözlüm

İZLENME SAYISI
1.688.304 izlenme
999.737 izlenme
100.178.863 izlenme
2.671.316 izlenme
833.407 izlenme
6.423.478 izlenme
1.442.926 izlenme
447.185 izlenme
814.822 izlenme
4.219.924 izlenme
634.319 izlenme
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Kurtalan Ekspres
Kubat
Amil
Mesut Yılmaz
İntizar
Koray Avcı
Şevval Sam
Mabel Matiz & Selda Bağcan
Mustafa Ceceli & Yiğit Mahzuni
Funda Arar
Mehmet Erdem
Jülide Özçelik
Gripin
Neyse
Ceyda Köşbaşıoğlu
Feridun Düzağaç
Aylin Aslım
Akın
Mümin Sarıkaya

Bu Mezarda Bir Garip Var
Sofu Baba
Dur Diye
Oy Babo
Yalancısın inanamam
Dargın Mahkum
Ben Beni
Yuh Yuh
Merdo
Dokunma Keyfine
Han Sarhoş Hancı Sarhoş
Gel Gizli Gizli
Buldular Beni
Dönme Dolap
Zevzek
Nem Kaldı
Mevlam Gül Diyerek
Bitmez Tükenmez Geceler
Gözlerin

381.682 izlenme
442.842 izlenme
200.564 izlenme
298.409 izlenme
865.084 izlenme
1.535.441 izlenme
1.205.117 izlenme
4.003.209 izlenme
1.055.769 izlenme
992.127 izlenme
4.558.489 izlenme
465.986 izlenme
1.154.819 izlenme
10.331 izlenme
360.140 izlenme
938.046 izlenme
618.164 izlenme
238.437 izlenme
1.162..809 izlenme

Yukardaki tabloda yer alan izlenme sayıları video paylaşım sitesi “Youtube”
den alınmıştır. Bu veriler incelendiğinde “Zalım” adlı eseri seslendiren Ceylan
Ertem 100.178.863 kez izlenerek en çok izlenenler arasında yer bulmuştur.
Ayrıca “Zalım” adlı eser, fenomen olan Çukur dizisi müziklerinden biridir. Müzik tipleri olarak incelendiğinde genellikle modern ve gençlerin daha çok takip
ettiği müzik türleri açısından yorumlanan Mahzunî eserleri daha fazla izleyiciye
veya dinleyiciye ulaşmıştır (Kılıç, 2018: 32).
Sonuç

Toplumdaki değişimlerin halk müziğini etkilediği, özellikle radyo-tv ve internetin bu etkileşimde önemli roller üstlendiği, bu etkileşim sonucu türkülerin
anonim olma özelliklerini kaybettikleri, halk müziğinin yeni bir tanımının ve
adlandırılmasının yapılmasına gerek olmadığı, kazanç amacıyla müzik yapmanın
halk müziğine zarar verdiği, profesyonelleşme konusunda uzmanların farklı
düşüncelere sahip oldukları, değişim ve gelişimler sonucu halk müziği içerisinde
bir sınıflaşmanın olduğu belirlenmiştir. Hayatın her alanında meydana gelen
değişim ve gelişimler doğal olarak halk kültürünü ve müziğini de etkilemektedir.
Bu etkileşimin sürekli olacağı öngörülmektedir. Özellikle alan üzerinde çalışan
uzmanların ve mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda çalışan akademisyenlerin bu değişim ve gelişimleri dikkatle takip etmesi önerilmektedir.
Göç’ün Türk halk müziğindeki değişimde etkili olduğu, yerel halk müziğinde olumsuz bir değişim olduğu, popüler kültürün halk müziğini olumsuz etki-
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lediği, halk müziği kaynakların yavaş yavaş kurumaya başladığı belirlenmiştir.
Müzik sosyologlarının ve müzikoloji bilimiyle uğraşanların konu üzerinde çalışmalar yapmasının daha verimli ve etkili sonuçlar elde edilmesi yönünde etkili
olacağı düşünülmekte ve bu çalışmaların hız kazanması önerilmektedir.
Geleneklerde birtakım değişimlerin olduğu belirlenmiştir. Bu değişimlere
ayak uydurabilecek yeterlilikte eğitimcilerin ve uzmanların yetiştirilmesi için
mesleki müzik eğitimi veren kurumlara büyük ve önemli görevlerin düştüğü
düşünülmekte ve bu kurumlardaki bilimsel ve sanatsal çalışmaların konu üzerinde daha ciddi çalışmalar yapılması gerektiği önerilmektedir.
Türk Halk müziği geleneğinde birtakım unutulmuşlukların meydana geldiği
belirlenmiştir. Özellikle mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda geleneksel
çalgılara, çalış biçimlerine vb. önem verilmesi önerilmektedir.
Popüler kültürün halk müziğini etkilediği, yoz örneklerin çoğalmasına yol
açtığı, türkü barların olumsuz etkiler yaptığı, bağlamanın hemen her yerde çalınmasının zararlı olduğu, usta çırak ilişkilerinin olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Özellikle gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi, mesleki müzik eğitimi
veren kurumlarda gerçekleştirilen bilimsel ve sanatsal etkinliklerde geleneğe
daha yakın sergilemeler yapılması, icra ve yorumlarda mümkün olduğunca geleneğe uyulması, özellikle mesleki müzik eğitimi veren kurumlardaki bilimsel ve
sanatsal etkinliklerin popüler kültür öğelerinden uzak, popüler kaygılardan uzak
sergilemeler yapması önerilmektedir.
Halkın bilinçlenmesi için kültür seferberliğine ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Günümüz radyo-TV ve internet çeşitliliğinde, bilginin hızla yayılabildiği
bir çağda alan uzmanlarının daha bilinçli çalışmalar yapması gerekmekte ve
önerilmektedir.
Özel radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarının kurulup çoğalması ile birlikte, rekabet başlamış zamanla milli kültür, sanat ve sanatçı kavramları, geleneksel müziklerimiz arka planda kalarak, günümüzdeki medya dilinde ‘‘reyting’’
denilen medyatik endişeler ön plana çıkmaya başlamıştır. Devlet kanalları tarafından halkı doğru şekilde bilinçlendirmek, onlara milli kültürümüzü, geleneksel müziklerimizi en doğru şekilde anlatacak yayınlar yapması önerilmektedir.
Popüler kültür, ticari kaygılar ve piyasanın da etkisiyle ağıt olarak yakılan
türküler, zamanla oyun havasına dönüştürülmektedir. Geleneğin kendi içerisindeki değişim ve dönüşümünden daha çok, gelenekten kopukluk veya daha açık
bir ifadeyle “dejenerasyon” olarak adlandırılması daha doğru olacaktır. İnsanlarımızın sanatçıları dinlerken daha seçici olmaları, kendi müziğimiz olan gele-
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neksel Türk halk müziğini gerçekten tavrıyla, doğru okuyan sanatçılarımızı dinlemeleri önerilmektedir.
Türkülerin söyleme biçiminin türkü ile ilgisi olmadığı gibi, son derece duygu yüklü türküleri küfreder veya kavga eder gibi söyleyen, semah ezgileri çalınırken halay çekmeye çalışan, “bemol ikinin” yerine “natürel” ses basmayı çağdaşlık sayan ve kendi kültürüne yabancı bir nesil giderek çoğalmaktadır. Özellikle yurt çapında yayın yapan özel televizyon ve radyoların yapmış oldukları programlarda; Türk Halk Bilimi ve Türk Halk Müziği uzmanları danışman olarak
görev yapmalı ve bu durumdan çıkarılacak bir yasa ile zorunlu hale getirilmesi
önerilmektedir.
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Türk Halk Giysilerinin Temel Biçimlerinin Oluşturulmasında
Kumaş Özelliklerinin Etkisi
*

Fatma KOÇ - Emine KOCA∗∗
Giriş

Giysiler vücut üzerine giyildiklerinde, öncelikle işlevsellik ve fonksiyonellik
daha sonra da görsel ve estetik özelliklerin bir kombinasyon oluşturması beklenir. Tarihi süreçte söz konusu bu özellikler, toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik geçmişlerinin yanı sıra kullanıldığı bölgenin coğrafi özellikleri ile de gelişim göstererek çeşitlenmiş ve her toplumun giysilerinin kendine özgü biçimlenmesini sağlamıştır. Tüm toplumlar yaşam biçimlerinin merkezinde yer alan
değer yargıları, kabul edilen ve uygulanan inançlar ve törelerin etkisiyle ürettikleri obje, renk, biçim, kullanım usulleri ile giyinme üslubunu yaratmış ve o topluma özgü kompleks bir yapı oluşturmuştur. Eninger (1998:94) giyinme üslubundaki bu kompleks yapıyı; “giysiler, kullanan kişilerin vücudunu, baş, boyun, göğüs,
karın, bacaklar ve ayaklar şeklinde bölen birkaç giyim bölgesinden birinin kapatılmasında
biri diğeri ile yer değiştirebilen takımlar olarak tasnif edilebilir. Söz konusu bölgelerin
sınırları birbirine bitişiktir ve kat kat giyilen giysilerle kapatılabilir. Kültürler giyim bölgelerinin vücudu nasıl bölümledikleri ve ne kadar kapatıp açacakları konusunda değişiklikler
göstermektedir” şeklinde açıklamıştır.
Dünya üzerinde kullanılan giysilerin üç boyutlu biçimlendirilmesi, vücudun
mevcut yapısına ve giysiler ile vücut arasındaki ilişkiye dayandırılmaktadır. Giysilerin beden üzerinde ilişkilendirilmesi giysi- beden ve yapı (biçim) olmak üzere üç etkenin birlikte ele alındığı birleşik bir bütünleşmeyi gerektirir. Giysiler ile
vücut arasındaki ilişkide bir süreklilik söz konusudur. Söz konusu süreklilik
sistemi, vücut kıvrımlarının görünürlüğünü göstermek veya kapatmak amacıyla
kullanılan giysi parçalarını gündeme getirir (Delong 1998 Akt. Frankie ve
Zhang). Batı kültüründe yapılandırılan giysiler bedenin kıvrımlarını ortaya çıkartan vücudun sekline göre tasarlanan bir yapı ile biçimlendirilirken, doğu
kültüründe kullanılan giysi yapılarında giysiler bedene tam oturmadan, kumaşın
eni ve boyu doğrultusunda dikdörtgen, kare, üçgen geometrik parçaların bir
araya getirilmesi ve bu parçalara eklenen uzantıların birleştirilmesi ile oluşturulan basit ve yalın bir kalıp sistemine sahiptir. Giysilerin beden üzerindeki dikiş
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hatlarına, kol altlarına ve ağlarına ekler yerleştirilerek vücuda uygunluğu, rahatlığı ve hareket yapabilme özellikleri sağlanabilmektedir. Micklewright (1987),
Osmanlı dönemi kadın giysilerinin, batı giysilerinden farklı olarak kişi üzerinden ölçü alınmadan dikilmesine vurgu yaparak, batı ve doğu giysileri arasındaki
yapısal farklılığa dikkat çekmiştir.
Gelenekli toplumlarda giysilerin tasarlanması ve biçimlerin oluşmasında
toplumsal normlar ve toplumun estetik değerleri etken olduğu için bireysel
özgürlükler söz konusu olamaz. Bu nedenle, giysilerdeki temel biçimler uzun
yıllar aynı kalmış ve gelenekler kuşaktan kuşağa aktarılarak varlığını korumuştur. Ancak, tarihsel süreçte coğrafi konum, göçler, ticari ilişkiler, keşifler, vb.
nedenlerle medeniyetler arasında etkileşimler olduğu, doğusuyla batısıyla tüm
medeniyetlerin sanatsal ve kültürel birikimlerini giysiler aracılığıyla birbirlerine
aktardıkları bilinmektedir. Koç ve arkadaşları (2016:111) çalışmalarında, üzerinde yaşadığımız toprakların iki kıtayı birleştiren pek çok kültürü içinde barındırdığını, özellikle toplumsal göçlerle birlikte yüzyıllar boyu pek çok ulusun bir
arada yaşamasına tanıklık ettiğini ve birbirlerinin giyim kuşam kültürlerinden
karşılıklı olarak etkilendiklerini ifade etmişlerdir. Bu nedenle, bireysel yaratıcılığa ve beceriye dayanan, ancak ait olduğu toplumun gelenekleri ile oluşturulmuş
halk giyim kuşamı zamanın gelişen ve değişen seyrine uyum sağlayarak yeni
özellikler ile değişim göstererek çeşitlenmiştir. Giysilerin biçimlendirilmesi,
süslemelerin oluşturulması ve onların beden üzerine yerleştirilmesi göz önüne
alındığında; her kesiğin, her süsleme çeşidinin ve her bir malzemenin özellikleri
ile giysilerin kullanım biçimlerinin toplumun kültürel katmanlarının geleneğinden geldiği söylenebilir. Durham, (2008:121) gelenekli toplumlarda giysilerin
biçimlenmesini “insanlar giydikleri giysileri her zaman giyinilen şeyler oldukları
için giyerler. Geleneksel giysi genellikle, giysi değişikliğine yönelik seçeneklerin
azlığından daha çok öznelliğe tutunan bir yoksunluk olan seçenek yoksunluğu
ile ilişkilendirilir” şeklinde açıklamıştır. Dolayısıyla, Anadolu topraklarının konumunun, bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin tarihteki rolünü, sosyolojik
ve etnik yapısını, geçmişteki ve günümüzdeki önemini belirleyen önemli bir
faktör olduğunu söylemek mümkündür.
Son yıllarda modern yaşamın sunduğu batı modasının etkisi ile özellikle
gençlerin geleneğe dayalı giysileri tercih etmemeleri nedeniyle geleneksel formlara sahip giysiler yavaş yavaş güncelliğini yitirmiş ve günümüzde neredeyse
kullanım dışı kalmıştır. Bu giysiler bazı bölgelerde tamamen kullanımdan kalkmışken, bazı bölgelerde kısmi olarak kullanımı devam etmektedir. Söz konusu
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kullanım bazen giysilerin kullanım alanlarının ve özelliklerinin değiştirilmesi ile
gerçekleştirilirken bazen de giysilerin bazı parçalarının kullanımdan kaldırılması
ile gerçekleştirilmiştir.
20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Anadolu’nun pek çok yöresinde kullanılan
halk giyim kuşamında en önemli ortak özellik el yapımı malzemelerin giysi üretiminde kullanılıyor olmasıdır. Çoğunlukla kenevir, keten, yün, ipek ve pamuklu
doğal malzemeler ile bu malzemelerin karışımlarından elde edilen el dokumaları
giysilerin temel malzemesini oluşturmuştur. Söz konusu kumaşlarda uygulanan
renklendirme ve dokumaya yönelik teknik özellikler ve kumaş boyutlarının
oluşturulması eldeki imkânlar ve malzemelerin varlığı ölçüsünde gelişim göstermiştir. 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra bu ürünlerin yerini daha kolay
elde edilen fabrikasyon ürünler almıştır. Teknolojik gelişmelerin beraberinde
getirdiği malzemelerdeki bu değişim giysilerin değişimini de gerekli kılmıştır.
İnsanlık tarihinin en eski sanatlarından biri, kuşkusuz dokuma sanatıdır.
Dokumacılık zamanla gelişmiş her ülke ve milletin düzeyine, sanat ve tekniğine
göre ilerleme kaydetmiştir. Türk kumaşlarının gerek dokunuş gerek malzeme
gerekse desen zenginliği bakımından dünya kumaşçılığı içinde önemli bir yeri
bulunmaktadır ve Türk kültür ve zevkinin tüm inceliklerini yansıtmaktadır
(Gürsu, 1988: 189). Özellikle halk kültürünün önemli bir unsuru olan ev dokumaları yerel özellik gösteren unsurları içermektedir. Evlerdeki tezgahlarda
dokunan bu kumaşların malzemesi, renklendirilmesi, üzerindeki motiflerin
biçimlendirilmesi ile boyutları ile ilgili tüm özellikler halkın yakın çevresinden
elde ettiği malzemeler ile oluşturulmuştur. Böylece her yörenin nitelikleri ile
çeşitlenmiş sayısız dokuma türü oluşturulmuştur. Gelenekli yaşamda üretilen
bu dokumaların kalınlığı inceliği ile en ve boy ölçülerinin kısıtları halk giysilerinin biçimsel özelliklerinin oluşturulmasında oldukça etkili bir unsur olmuştur.
Osmanlı’da kıyafet kanunlarını yenileyen düzenlemeler ve özellikle giysilerde kullanılan malzemeler, giysileri diken terziler için giysilerin temel şekillerinin
gelişiminde büyük rol oynamış ve onların uzun yıllar süren geleneksel formlarının korumasında etken olmuştur (Tuchelt ve Nauman, 1965). Salman (tarihsiz:145) çalışmasında, Türk halklarında kumaşların dört gruba ayrıldığından
bahsetmiştir. Ev dokumaları, çarşı kumaşları, saray kumaşları ve taklit dokumaları olarak sınıflandırdığı kumaşları kullanan kişilerin toplumsal statülerinin
farklı olduğundan bahsetmiştir.
İlk zamanlar dokumacılık ev sanatı olarak yapılmaktayken daha sonraları
halkın ve devletin kumaş ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç açığını kapatmak ama-
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cıyla meslek haline getirilmiştir. Bu çeşitlenme sonucu devlet kalitenin bozulmaması için bazı üretim kuralları koymuştur. Osmanlı döneminde konulan bu
kurallar ve bu kuralların denetlenmesi özellikle 1502 yılında II. Bayezid zamanında gerçekleştirilmiş ve bu kurallar yazılı hale getirilerek belgelendirilmiştir.
Söz konusu kurallar arasında giysiler için de standartlar geliştirilmiştir. “Pazarcı
kaftanlarının, boyu yaklaşık 85 cm ve eteği 151 cm, beli, koltuğu 42,5 cm olmalıdır. Kol ağzı yaklaşık 8,5 cm ve uzunluğu yaklaşık 68 cm olup arka eteğiyle ön
eteği eşit şekilde olmalıdır. Yaka uzunluğu yaklaşık 34 cm ve eni yaklaşık 13 cm
olup düğmeleri boydan boya bir çeşit ve astarı da aynı çeşitten yapılmalıdır”
(Yanar ve Arlı, 2012: 67) tanımları bu standartlardan birkaç örnektir.
El tezgâhlarında dokunan kumaşların üretim güçlükleri, kumaş enlerinin
darlığı ve kumaşın kıymetli olması, halk giyim kuşamında kullanılan giysi biçimlerini oluştururken farklı kumaş kesim yöntemlerinin geliştirilmesine yol
açmıştır. Böylece kumaş özellikleri giysi kesimlerinin ve biçimlerinin en önemli
belirleyicisi olmuştur. Türk halk kültürünün bedeni sıkıca sarmayan giysi biçimleri, giysilerin kesimlerinde geometrik, yalın ve kupsuz bir form kullanılmasını
gerektirmiştir. Doğu kültürünün giysi biçimleri ile benzerlik gösteren bu kesim
kumaşların en ve boy ölçüleri doğrultusunda biçimlendirilmiştir. Bu basit kesim
yüzyıllar boyunca sürmüştür. Kumaş boyutlarının değiştiği günümüz koşullarında bile söz konusu kesim özellikleri değişmeden kullanılmış ve giysi biçimlerinin değişmesine izin verilmemiştir. Koç ve Koca’nın (2012:144) Halk giyim
kuşamında kullanılan entariler üzerine yapmış oldukları bir çalışmada, “Türklerin etnik yapısını oluşturan etnokültürel genetik süreçlerin sonucunda giysilerin
yerel örneklerinde bölgesel farklılıklar oluşmuştur. Söz konusu farklılıklar temel
kesimi bozmamış, var olan değişimler ayrıntılarda gerçekleşmiştir” şeklindeki
tespitleri giysi biçimlerindeki temel çizgilerin yüzyıllarca sürdürüldüğüne açıklık
getirmektedir. Dolayısıyla, kumaş özellikleri doğrultusunda kesimleri belirlenen
ve biçim kazanan giysilerin bu özelliklerinin geleneksellik kazandığı, kumaş
faktörü değişime uğradığı halde giysi biçimlerinin değişmediğini söylemek
mümkündür.
Bu çalışma; Türk halk giysilerinin temel biçimlerinin oluşturulmasında kumaş özelliklerinin etkisinin belirlenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.
Anadolu’nun pek çok yöresinde gerek günlük gerekse törensel aktivitelerde
geçmişten günümüze kadar kadın ve erkekler tarafından kullanılan temel giysi
parçaları alt bedene giyilen şalvarlar, üst bedene giyilen göynek, entari ve üstlüklerden oluşmaktadır. Bu giysilerin kullanım özellikleri ile kuşanma biçimleri
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yöresel özellikler açısından farklılık göstermesine rağmen, temel biçimlerinin
aynı olmasında kullanılan kumaş özelliklerinin etkisi neden ve nasıl sorularının
yanıtlanması ile açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular, kültürel çalışmalara kaynak oluşturmanın yanı sıra epistemolojik açıdan da önem
taşımaktadır.
Yöntem

Türk halk giysilerinin temel biçimlerinin oluşturulmasında kumaş özelliklerinin etkisinin belirlenmesinin amaçlandığı bu betimsel araştırmanın materyalini Türk halk giyiminde kullanılan alt beden giysileri oluşturmaktadır. Öncelikle
konu ile ilgili literatür taranmış, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki il, ilçe ve
köylerde araştırmacılar tarafından farklı dönemlerde yapılan alan araştırması
sonucunda, orijinal giysi örneklerine ulaşılmış ve yöresel giysilerin terzilik uygulamalarında kullandıkları kumaş kesim yöntemleri belirlenmiştir. Anadolu’da
her bölgede farklı giysi özelliklerinin olduğu düşünüldüğünde çok sayıda giysi
çeşidine ulaşılacağından, alt bedene giyilen şalvar ve donlar çalışma kapsamına
alınmıştır.
Türk halk giyiminde kadın ve erkekler tarafından iç giysi veya dış giysi olarak kullanılan alt beden giysilerinin ulaşılan örnekleri, araştırmacılar tarafından
hazırlanan gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme formu doğrultusunda biçimsel özellikleri açısından incelenmiştir. Farklı kesim özelliği gösteren giysi parçaları gruplandırılmış, kumaş boyutları açısından ele alınarak terzilik uygulamalarına ilişkin kesim planları resmedilmiş ve kesim yöntemlerine ilişkin açıklamalar yapılarak kumaş özelliklerinin giysinin biçiminde etkili olup olmadığı tartışılmıştır. Alt beden giysilerinin gruplandırılmasında üç ana grup ve bunlara
bağlı olarak yedi alt grup belirlenmiştir. Ayrıca, tespit edilen kesim yöntemlerinde kumaşın ekonomik kullanılmasına yönelik uygulamalar da yorumlanmıştır.
Yapılan alan araştırmalarında çoğu bölgede alt bedene giyilen giysiler genellikle şalvar olarak adlandırılmasına rağmen yöresel adlarının çeşitlilik gösterdiği
de belirlenmiştir. Koca (2012) yapmış olduğu bir çalışmasında, alt bedene giyilen kadın giysilerinin pek çok çeşidinin olduğunu ve yörelere göre farklı isimlerle adlandırıldıklarını belirlemiştir. Bu doğrultuda, alt bedene giyilen giysilerin
şalvar olarak adlandırılabileceği, ancak her birinin yöresel adlarının olduğunun
unutulmaması gerekliliği önem arz etmektedir.
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1. Ek ağ parçası (kuş veya peyik) olmayan don ve şalvarlar
a) Ağı oyuntulu ve ek ağ parçası (kuş veya peyik) olmayan don ve
şalvarlar
b) Ağı oyuntusuz ve ek ağ parçası (kuş veya peyik) olmayan don ve
şalvarlar
2. Torba ağlı don ve şalvarlar
a) Ağı düz torba ağlı don ve şalvarlar
b) Ağı paça ucundan yukarıda olan torba ağlı don ve şalvarlar
c) Ağı paça ucundan aşağıda üçgen torba ağlı don ve şalvarlar
3. Üçgen veya dörtgen ek ağ parçalı (kuş veya peyik) don ve şalvarlar
a) Ek ağ parçası (kuş veya peyik) yüksek takılan Üçgen veya dörtgen ağlı don ve şalvarlar
b) Ek ağ parçası (kuş veya peyik) düşük takılan üçgen veya dörtgen
ağlı don ve şalvarlar
Söz konusu gruplandırmada ulaşılan şalvar örneklerinin pek çok bölgede
kullanılıyor olması nedeni ile yöresel özelliklerinin açıklanması daha dar kapsamlı tutulmuştur.
Bulgular

Türkler, geniş bir coğrafya üzerinde sürekli hareket halinde oldukları için
birbirinden çok farklı, değişik toplum ve kültürlerle karşılaşmışlardır. Bu kültürlerden birçok unsur almışlar ve o kültürlere de pek çok şey hediye etmişlerdir.
Bu durum Türk kültürüne dinamik bir yapı sağlamıştır. Anadolu’da oldukça
zengin bir çeşitlilik gösteren kültürel değerlerden biri de, her yörede ve bölgede
farklılık gösteren geleneksel giyim kültürüdür. Gelenekli yaşamın değerlerini
içinde barındıran giysiler ile onlara ait kuşanma biçimleri bizlere ait olduğu toplulukla ilgili pek çok bilgi sunabilir. Bir toplumun yerleşik ya da konar-göçer
olup olmadığı, hangi tarihi olayları yaşadıkları ve etnolojik kökenleri konusunda
bilgiler vermeleri açısından da giysiler ayrı bir önem taşımaktadır.
Anadolu’nun çoğu bölgesinin halk giyim kuşamının önemli bir tamamlayıcısı olan alt beden giysileri genellikle şalvar veya don olarak adlandırılmaktadır.
Ancak, kullanılan malzeme (altıparmak, dimi, kabala basma don), kesim biçimi
(çalık ağlı şalvar, paçalı don, koca don, kındir don, çintiyan vb.), kullanım şekli
(paça, könçek vb.) kullanılan renk (alaca don, kara don, yeşil vb.), kullanan kişinin cinsiyeti ve sosyal statüsü (damat donu, gelin donu, muhacir şalvar, manav
donu, yörük donu vb.) gibi pek çok etkene bağlı olarak farklı yörelerde çok çeşitli adlarla adlandırıldıkları da bilinen bir gerçektir. Koca (2015 çalışmasında “Bel
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ile ayak bileği arasını örtecek şekilde iki bacağa geçirilerek giyilen ve bol ağlı bir
biçime sahip olan alt beden giysilerinin genel olarak şalvar veya don olarak adlandırıldığını belirtmiş ve farklı yörelerde yirmiden fazla alt bedene giyilen giysi
adının olduğunu belirlemiştir. Koca ayrıca bu giysilerin bölgelere göre farklı
isimler ile adlandırıldığını oldukça geniş olan bel kısımlarının uçkur ile toplandığını, paçalarının düz veya büzgülü olduğunu, farklı derinliklerde ağ formları ve
boyutlarını sağlayan peşleri ile biçimsel benzerlik gösteren şalvarların yöreler
arasındaki farklı isimleri ile terminolojik farklılıklar gösterdiğini de belirtmiştir.
Alt beden giysilerinin her türlü ortamda ve zamanda erkek ve kadınlar tarafından giyilen bir giysi parçası olarak kullanılması bu giysilere ait çeşitliliği de
artırırken, aynı zamanda biçimlerdeki farklılığı da oluşturmuştur. Araştırma
kapsamındaki şalvar ve donların biçimsel özellikleri incelendiğinde; el dokuma
tezgahlarında üretilen kumaşların dar olan enlerinin şalvarların kesim özelliklerinin önemli bir belirleyicisi olduğu görülmektedir. Şalvarın bedene uygun genişliğe sahip olması ve hareket rahatlığı sağlamak amacıyla, farklı şekillerdeki
eklerin giysinin genişletilmek istenen kısımlarına yerleştirilmesinin öncelikle
fonksiyonellik açısından yapılan bir uygulama olduğu görülmekle birlikte, giysiye kazandırdığı görünüm açısından da estetik bir uygulama olarak görülmesi
gerekmektedir. Çünkü şalvarların biçimsel özelliklerinin yansıması olan bu görsellik hem biçimsel hem de terminolojik çeşitliliği yaratmakta ve görsel zenginliği oluşturmaktadır.
Halk giysilerinin üretiminde kullanılan kumaşlar, önceleri genellikle halkın
çevrelerinde ulaşabildikleri malzemelerden ürettikleri ipliğin kalınlık ve inceliği
veya özel niteliklerinin belirleyici olduğu, el dokuma tezgahlarının elverdiği
ölçüde farklı genişliklerde ve uzunlukta, çoğunlukla dar enlerde üretilen dokumalardan oluşmuştur. Söz konusu kumaş özellikleri giysilerin kesim planlarının
oluşumunda oldukça etken olmuş ve uzun yıllar kullanımı devam eden bu uygulama gelenekselleşerek giysi biçimlerini oluşturan önemli bir unsur haline dönüşmüştür. Teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan fabrikasyon ürünü geniş enli
kumaşlar daha kolay elde edilmesine ve daha ekonomik olmasına rağmen, geleneğin sunduğu kesim biçimlerinin terk edilmediği veya küçük değişimler ile
uygulandığı gözlenmiştir. Hatta kumaş eninin yeterli olması durumunda bile,
dar enli kumaşları genişletmek amacıyla kullanılan eklerin giysinin kesim özelliği olarak görülerek varlığını sürdürdüğü, araştırma sırasında gözlenen önemli
bir bulgudur.
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Araştırma kapsamına dahil edilen torba ağlı şalvarların geniş enlere sahip
olan kumaş yapıları ile biçimlendirildiği gözlenmiştir. Torba ağlı geniş enli kumaşlardan yapılan şalvarların mübadele sonrası Rumeli ve çevresinden gelen
halkların (Arnavut, Muhacir, Yugoslav, Makedon vb.) kullandığı ve geleneklere
sunduğu şalvar biçimleri olduğu söylenebilir. Bu şalvarların 19. Yüzyıldan sonra
kullanımlarının arttığı düşünüldüğünde bu formların satın alınan geniş enli
kumaşların üretilmesi ile oluşturulduğu ve geleneklerin içine daha sonradan
dahil edilen ve kabul gören bir form olduğu nu söylemek mümkündür. Bu gruptaki don ve şalvarların bazı bölgelerde Arnavut şalvarı, Muhacir donu gibi ait
olduğu toplumun adı ile anıldığı tespit edilmiştir.
Tespit edilen kesim biçimlerinde gözlemlenen en önemli unsurlardan biri
kesim planlarında kumaşın en az fire ile en ekonomik şekilde kullanılması yönünde bir uygulamanın varlığıdır. Hemen hemen tüm kesim planlarında pratik
bir kumaş kesim metodu uygulanmış ve kesim işlemi atık kumaş olmaması
üzerine kurgulanmıştır.
Ek Ağ Parçası (Kuş veya Peyik) Olmayan Don ve Şalvarlar

Halk giyiminde genellikle yöresel el dokuma tezgahlarında üretilen dar enli
dokumaların kullanıldığı bilinmektedir. Bu dokumalardan yapılan giysilerin
vücuda uygun ölçülerde hazırlanması için ilave ek parçaların kullanılması yaygın
bir uygulamadır. Giysilerde özellikle bedenin kol ve bacak gibi hareket bolluğu
verilmesi gereken kısımlarında farklı şekillerde ek parçalar kullanılmaktadır.
Şalvarların hareket serbestisini artırmak amacıyla ağ kısımlarına yerleştirilen
farklı şekillerdeki bu parçalara yörelere göre kuş, peyik gibi isimler verilmiştir.
Genellikle kuş olarak bilinen bu ağ parçalarının boyutları ve biçimleri şalvarların
kesim planlarının ve görselliklerinin çeşitlenmesini sağlar. Çeşitliliği sağlayan
bu unsurlar aynı zamanda şalvarın fonksiyonellik, konfor ve estetik değerini
artıran en önemli etkenlerdir. Şalvarın kullanım özelliğine göre kuş parçası olmayan şalvar çeşitleri de bulunmaktadır.
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a. Ağı oyuntulu ve ek ağ parçası (kuş veya peyik) olmayan don ve şalvarlar

Şekil 1. Ağı oyuntulu ve ek ağ parçası (kuş veya peyik) olmayan don ve şalvarlara ait
görseller ve kesim planı

Halk arasında don veya pijama adı ile de bilinmektedir. Ülkenin pek çok yöresinde kadın ve erkek giyiminde kullanılan ve bilinen bir kesimdir. Dış giyim
olarak çok kullanılmaz. Giyildiğinde genellikle üzerine etekli bir giysi giyilir.
Kumaşın kesimi yapılırken 80-90 cm genişliğinde ve iki boy olarak alınan kumaşın önce ikiye daha sonra da dörde katlandıktan sonra ön ve arka ağının eşit
şekilde oyulması ile kesim gerçekleştirilir. Bazen ağ ile bel arasında ağ genişliğini sağlamak amacı ile açı uygulanarak kesim yapılır. Böylece kumaşın eni giysinin genişliğinin belirleyici özelliğini oluşturur. Bel hattı ile paçaların genişliği
genellikle uçkur veya lastikle büzülerek toplanır. Bazı uygulamalarında oyuntudan sonra küçük bir ağ parçasının kullanıldığı da tespit edilmiştir. Ağ için oyularak çıkartılan parçalar genellikle paça veya bel pervazı olarak kullanılır. Böylece
kumaşın tamamının kullanılması sağlanmış olur.
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b. Ağı oyuntusuz ve ek ağ parçası (kuş veya peyik) olmayan don ve şalvarlar

Şekil 2. Ağı oyuntusuz ve kuşsuz don ve şalvarlara ait görseller ve kesim planı

Günlük aktivitelerde yaygın olarak kullanılan şalvarlarda kullanılan bir kesim biçimidir. Anadolu’nun pek çok yöresinde farklı özelliklerine istinaden isimlendirilerek kullanılmaktadır. Bu kesime sahip don ve şalvarlar bazen içe bazen
de dışa giyilirler. İçe giyildiklerinde genellikle üzerine etekli bir giysi giyilir ve
eteğin altından paçalarının uçları görünür. Kumaşın eninin şalvarın genişlik
ölçüsü olarak kullanıldığı bu şalvarlar, tek en olarak bilinen dar veya çift enli
geniş kumaşlardan dikilebilirler. İki boy olarak alınan kumaş önce boydan ikiye,
daha sonra tekrar eninden katlanarak dört kat olduktan sonra paça içi oyuntusu
verilerek kesilir. Ağ oyuntusu olmadan iki paçanın düz olarak birleştirildiği bu
şalvar çeşidinin dar enli kumaşlardan yapılanlarında, bele doğru eğim verilmiş
ağ kesimi olanlarına da rastlanmıştır. Bu eğimin açısı kumaşın genişliği ile ilgili
olarak değişim gösterebilmekte ve giysinin biçimsel özelliğinde etkili olmaktadır.
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Kumaşın en ve boyunun tam olarak kullanıldığı her iki uygulamada da bol olan
bel ve paça uçları genellikle uçkur veya lastikle büzülerek toplanmıştır.
2.Torba Ağlı Don ve Şalvarlar

Şekil 3. Farklı yörelerde kullanılan torba ağlı şalvarların kullanım biçimleri

Ülkenin özellikle batı bölgelerinde daha yaygın kullanılan torba ağlı şalvarlar
adından da anlaşılacağı gibi oldukça geniş bir keşime sahiptirler ve genellikle dış
giyim olarak kullanılırlar. Rumeli’de kullanılan veya Rumeli’den göçerek ülkenin çeşitli bölgelerine yerleşen göçmenlerin kullandığı alt beden giysileri ile
benzerlik göstermeleri kültürel etkileşim açısından dikkat çekici bir özellik olarak görülmektedir.
Kütahya, Konya, Eskişehir, Sakarya, Bursa, Sakarya, İzmir vb. pek çok bölgede kullanıldığı bilinen torba ağlı şalvarların kesiminde kumaşın tamamının
kullanıldığı bir yöntem uygulanır. Koç (1990), Kütahya’da kullanılan bu şalvarların “şalvar kesimi paçasız veya “torba ağlı şalvar” olarak bilinen düz bir kesime
sahip olduğunu ve bu kesime benzer şalvarlara Kütahya’da “koca don” adı verildiğini belirtmiştir. Koç ve arkadaşları (2016: 116) ise çalışmalarında bu kesimdeki şalvarlara “Arnavut şalvarı” adı verildiğini belirtmişlerdir. Torba ağlı şalvarlar genişliklerinden dolayı farklı kullanım özelliği göstermektedirler. Bedene
giyildikten sonra yere sürünen şalvar ağının kullanım rahatlığı sağlamak amacıyla bele sıkıştırılmasıyla oluşan drapeli görünüm giysiye farklı bir görsellik katmaktadır. Şalvar kumaşının boyutlarına göre çok çeşitli kullanım uygulamaları
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bulunduğu için Şekil 3’te görüldüğü gibi torba şalvarların farklı görünümlerine
rastlanabilmektedir.
a. Ağı düz torba ağlı don ve şalvarlar

Şekil 4. Tek en kumaştan kesilen ağı düz, torba ağlı don ve şalvarlara ait görsel ve kesim planı

Düz kumaşlardan yapılabildiği gibi üzeri işlemeli kumaşlardan da üretilen
bu şalvar çeşitlerinin işlemeli olanlarının özelliği, genellikle kumaş kesimi yapıldıktan üzerinin işlenmesidir. Ayak bileklerine kadar uzunlukta olan bu şalvarlar
dört boy kumaşın birleştirilmesinden oluştuğu için oldukça geniş bir kesime
sahiptirler. İki boy kumaşın ön ve arka olacak şekilde ikiye katlanmasıyla oluşan
torba görünümlü kumaş katı hattı şalvarın ağ kısmını oluşturmaktadır. Çift en
kumaş kullanılan şalvarlar daha geniş ve büzgülü bir görünüme sahiptir. Kullanılan kumaşın tek veya çift en olması şalvarın kesiminde ve görselliğinde önemli
bir etken olduğu için bu şalvarların kesiminde kumaş eninin belirleyici olduğunu söylemek mümkündür.
Torba ağlı şalvarlarda dört boy olarak alınan tek en kumaşın iki boyu ön ve
arka ağ parçası olarak kullanılır. Sağ ve sol yanlara eklenmiş diğer iki boy kumaş
ön ve arka ağ parçalarıyla birleştirilerek şalvar oluşturulur. Bu şalvarlarda yanlara eklenen parçalar paça görünümü verdiği için paçalı torba şalvar olarak adlandırılırlar. Yan parçaların ucundan bırakılan 25-35cm. genişliğinde (paça genişliği) paça yırtmacının kenarları 2.5-4 cm. genişliğinde pervaz parçası geçirilerek
temizlenmiştir. Şalvarın bel hattında şalvar genişliği boyunca, kumaşın içe doğru 2,5 -5 cm. genişliğinde katlanarak dikilmesi ile uçkur yeri oluşturulmuştur.
Şalvarın ağı belde toplanarak kullanıldığı için belde lastik kullanılmaz, kendi
kumaşından veya farklı bir kumaştan hazırlanan uçur ile büzdürülerek kullanıl-
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maktadır. Çift en kumaştan yapılan şalvarlarda ise yanlara eklenen parçalar olmadığı için paçasız torba ağlı şalvar olarak bilinirler. Bazı yörelerde paça yırtmaçlarına yapılan geniş süslemelerle paça görüntüsü verilmiş torba ağlı paçasız
şalvarlara da rastlanmıştır.

Şekil 5. Çift en kumaştan kesilen ağı düz, torba ağlı don ve şalvarlara ait görsel ve kesim planı
(şalvar görselindeki paça çıkıntısı süsleme özelliğidir)

Bu şalvarlar yöresel kullanım özellikleri açısından belde toplananlar veya
toplanmadan kullanılanlar olmak üzere çeşitlilik göstermektedir. Şalvar ağının
belin sağında, solunda veya ortasında toplanması yörelere göre değişiklik gösterebilmekte ve kişinin toplumsal konumunun göstergesi olabilmektedir.
b. Ağı paça ucundan yukarıda olan torba ağlı don ve şalvarlar

Ayak bileği hizasından bir miktar yukarıdan kavisli bir şekilde oyularak
oluşturulan ağ sayesinde paçalı görünüm kazandırılmış şalvar kesimidir. Bu
grupta yer alan torba ağlı şalvarların genellikle ağları toplanarak kullanılmaz, bu
nedenle kesimleri daha dardır. Ağının oyulması kullanım rahatlığı sağlamak
amacıyla ağın belde toplanmaması için yapılmıştır. Bu nedenle genellikle tek en
kumaştan üretilirler. Kırsalda günlük işler ve aktivitelerde kadınların yoğunlukla
kullandıkları bir şalvar kesimidir.
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Şekil 6. Ağı paça ucundan yukarıda torba ağlı don ve şalvarlara ait görseller ve biçimsel çizimi

Ayak bileklerine kadar uzunlukta olan şalvar tek en genişlikte üç boy kumaşın birleştirilmesi ile oluşturulmaktadır. Bir en kumaş ön ve arka bir en de iki
paça olacak şekilde iki parçaya bölünerek yanlara yerleştirildikten sonra iki paça
arası yukarıya doğru hafif bir kavis verilerek kesim tamamlanır. Bazen dar enli
kumaşlarda dört boy olarak alınan kumaşın iki boyunun sağ ve sol paça olarak,
iki boyunun da ön ve arka ağ olarak birleştirilmesiyle şalvar oluşturulabilmektedir. Kesiminde kumaş eninin belirleyici olduğu bu şalvarlar uçkur ile kullanılabildikleri gibi lastik geçirilerek kullanılanları da mevcuttur.
c. Ağı paça ucundan aşağıda üçgen torba ağlı don ve şalvarlar

Bu grupta yer alan şalvar kesimine ülkenin başka bir yöresinde rastlanmadığı için bölgeye özel benzersizlik atfedilerek tanımlanabilecek bir kesim özelliğine sahiptirler. Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kadınlar tarafından kullanılan bu
şalvarlar “kuyruklu” olarak adlandırılmıştır.
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Şekil 7 Ağı paça ucundan aşağıda üçgen torba ağlı don ve şalvarlara ait görseller ve kesim planları

Şekil 7’de görüldüğü gibi bu şalvar çeşidinde diğer torba ağlı şalvarlardan
daha farklı olarak paçalar kumaş eni ve boyu doğrultusunda kesilir. Söz konusu
şalvarın kesim özelliği ağ parçası ile oluşturulmuştur. Ağ parçası kumaşın önce
boydan ikiye katlanması ve daha sonra eninden ağ ile bel ölçüleri temel alınarak
oluşturulan verev bir hattın kesimi ile elde edilir. Ağ parçasının alt kısmında
kalan uzantısı kuyruk şeklinde olduğu için kuyruklu olarak bilinmektedir. Ağ
parçası paça boyundan daha uzun olacak şekilde bir kavis verilerek
biçimlendirilmiştir.

Şalvarın

kullanımında

belin

ve

paçalar

uçkur

ile

toplanmaktadır. Bazı yörelerde oldukça geniş ve uzun olan ağın ucundan
tutularak bele sokulduğu kullanımlarıda mevcuttur. Paçalar uçkur ile
büzüldükten sonra dize doğru çekilir ve paçaların dizin altına doğru düşmesi
sağlanarak beden üzerinde form verilir. Cepken ve entari ile üçlü kombinasyon
oluşturacak şekilde giyilen bu şalvarlar, kullanım alanı ve kişilerin tercihine göre
işlemeli veya işlemesiz olabilmektedir.
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Üçgen veya Dörtgen Ek Ağ Parçalı (Kuş veya Peyik) Don ve Şalvarlar

Bu grupta yer alan şalvarlar tüm yörelerde kadın ve erkekler tarafından en
yaygın olarak kullanılan şalvar çeşitleridir. Temel kesimleri iki kenarda paça ve
ortaya çeşitli boyutlarda ve biçimlerde ağ parçalarının yerleştirilmesinden oluşmaktadır.
a. Ek ağ parçası (kuş veya peyik) yüksek takılan üçgen veya dörtgen ağlı don ve şalvarlar

Araştırma kapsamında yapılan inceleme sonucunda, üçgen veya dörtgen biçimli parçalar yerleştirilerek ağları şekillendirilen bu şalvarların üç farklı kesime
sahip oldukları tespit edilmiştir.

Şekil 8. Ek ağ parçası (kuş veya peyik) yüksek üçgen veya dörtgen ağlı don ve şalvarlara ait
görseller ve biçimsel çizimleri
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Şekil 9. Ek ağ parçası (kuş veya peyik) yüksek, üçgen veya dörtgen ağlı don ve şalvarlara ait görseller ve
kesim planı -1

Bu grupta yer alan şalvar veya donların kesim planları kumaşın tamamının
en efektif şekilde ve firesiz kullanılması üzerine kurgulanmıştır. Tek en kumaşlarda iki paça boyu, çift en kumaşlarda bir paça boyu ve bir ağ boyu kumaş kesim için temel alınır. Paça boyunda iki kumaş katlanarak paçalar ayrılır. Şalvarın
ağına yerleştirilmek için hazırlanan kare şeklindeki kuş parçası isteğe göre dörtgen olarak veya üçgen olacak şekilde katlanarak iki paça arasına yerleştirilir. Ağ
parçasının boyutları şalvarın ağ yüksekliğini ve ağ genişliğini belirler. Yüksek
ağlı şalvarlarda dörtgen ağ parçasının büyük olması giysiyi düşük ağlı şalvara
dönüştüreceği için ağ parçalarının ölçüsü önemlidir. Bu şalvarlar her türlü kumaştan yapılabilen, kadın ve erkeğin iç ve dış giysi olarak kullanabileceği, dikimi
en basit şalvar çeşitlerindendir. Bu kapsamda farklı uygulamaları bulunmaktadır.
Üçgen kuşlu yüksek ağlı kesim genellikle içe giyilen şalvar veya donlar için
kullanılmaktadır. Önceki uygulamalarında dar olan el dokuması kumaşlara çeşitli ekler yerleştirilerek elde edilen kumaşın tamamının kullanılabileceği bir
kesim uygulanmıştır. Üç paça boyu ve bir ağ boyu kumaştan öncelikle iki paça
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boyu kesilir. Paçayı genişletmek amacıyla diğer paça boyu dörde bölünerek iç
paçaya yerleştirilir. Dikdörtgen ağ parçası iki köşesi birleştirilerek verev kesilir.
Kesilen parçalar ters çevrilerek ortası kare olacak şekilde birleştirilir ve ağ kısmına yerleştirilir. Bu şalvar kesimi vücut hareketlerini maksimum düzeyde kullanabilecek şekilde rahat ve ergonomik bir biçime sahiptir.

Şekil 10. Ek ağ parçası (kuş veya peyik) yüksek, üçgen veya dörtgen ağlı don ve şalvarlara
ait görseller ve kesim planı - 2

Genellikle erkek donlarında kullanılan bir kesimdir. İki paça boyu olarak
alınan tek en kumaş, boy istikametinde ikiye katlandıktan sonra iç paça boyu ve
paça genişliği dikkate alınarak ağ yüksekliği bırakılacak şekilde verev olarak
kesilir. Böylece şalvarın iki paçası kesilmiş olur. İki paça arasından çıkan iki üçgen parça dörtgen oluşturacak şekilde ortadan birleştirilir ve iki paça arasına
belden başlayacak şekilde yerleştirilir. Ayak bileklerine doğru daralarak gelen bir
paça formuna sahip olduğu için erkekler tarafından kullanımı daha yaygındır.
Anadolu’da Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Urfa, Erzurum vb. pek
çok bölgede erkek şalvarı olarak kullanılır. Paçaları düz ve beli büzülerek kulla-
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nılan bu şalvar çeşidi “Adana şalvarı” olarak bilinen şalvarlarla benzer özellikler
göstermektedir.
b. Ek ağ parçası (kuş veya peyik) düşük takılan üçgen veya dörtgen ağlı don ve

şalvarlar

Şekil 11. Ek ağ parçası (kuş veya peyik) düşük, üçgen veya dörtgen ağlı don ve
şalvarlara ait görsel ve biçimsel çizimi

Genellikle kadınlar tarafından kullanılan üçgen ve dörtgen kuşlu düşük ağlı
şalvarların halk giyim kuşamında kullanılan dört farklı kesim özelliğine sahip
olduğu belirlenmiştir. Kesimlerde şalvarın genişliğinin ve ağının oldukça geniş
ve paçaya doğru uzayan düşük ağa sahip olması önemli özelliğidir. Bol ve geniş
olan bu ağ kesimi giysiye, vücut hareketlerini maksimum düzeyde kullanabilmeye olanak sağlayan rahat ve ergonomik bir biçim kazandırmıştır. Kadınların
günlük veya törensel aktivitelerde kullandıkları bu don veya şalvarların yanlarında dikiş yoktur ve iki paça arasına oldukça geniş bir ağ parçası yerleştirilmiştir. Ağ parçasının büyüklüğü şalvar ağının düşük olmasını sağlamaktadır. Önde,
ağın hemen üstünde kullanılan ve verev kesilip esnetilerek dikilen ikinci bir ağ
parçası daha mevcuttur. Bu parça bacak arasındaki genişletmenin sadece ağla
sınırlı kalmayıp bele doğru yayılmasını ve aşamalı bir genişlemeyi sağlamaktadır.
Şekil 11’deki şalvar biçimi şekil 10’da yer alan şalvar kesimi ile aynıdır. Burada söz konusu olan paça kenarlarından çıkartılan ağ parçasının belden aşağıya
ağ kısmına değil, iç paçadan yukarıya ağa doğru yerleştirilmesidir. Böylece bacakların rahat hareket etmesi için geniş bir alan sağlanmış olur. Şalvarın biçimi
diğerleri ile aynı olmasına rağmen kesimi diğerlerinden farklılık göstermektedir.
Kumaşın kesimi için alınan ölçüler parmak ve karış ile yapılmaktadır. İki paça
boyu olarak alınan kumaş önce boyundan ikiye daha sonra da eninden ikiye
katlanarak kumaş dört kat olacak şekilde katlanır. Katlanan kumaşın açık kenarının köşesinden bir karış ve baş parmakla işaret parmağının arası kadar ölçü ile
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ağ yeri belirlenir. Belirlenen noktadan paça genişliği kadar bırakarak verev olarak kumaş katlanır ve bu hattan kesilerek ağ parçası çıkartılır.

Şekil 12. Ek ağ parçası (kuş veya peyik) düşük takılan üçgen ağlı don ve şalvarlara ait kesim yöntemi
(çalık ağlı şalvar) -1

Ağ parçasının ince ucundan küçük bir üçgen parça kesilerek atılır. Ağın çalınması olarak adlandırılan bu parçanın kesilmesi, ağ parçası iki paça arasına
yerleştirildiğinde ağın yere değmesini engellemek amacıyla yapılmaktadır. Kesilen ağ parçası ortadan birleştirilerek şalvarın ağ kısmına ince kenarları paçalara
gelecek şekilde yerleştirilmektedir. Paçaların bel kısmında kumaş katı olan köşeden (yan) iki veya üç cm. alarak diğer köşede sıfırlanacak şekilde üçgen bir
parça kesilerek atılır. Bu parça şalvarın yanlarının sarkmasını engellemek amacıyla kesilmektedir.

Şekil 13. Ek ağ parçası (kuş veya peyik) düşük, üçgen veya dörtgen ağlı don ve
şalvarlara ait görsel ve kesim planı - 2
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Şekil 13 de dörtgen kuş parçalı düşük ağlı don ve şalvarlara ilişkin kesim
planı sunulmuştur. İki boy kumaş önce boydan ikiye daha sonra eni yönünde
tekrar ikiye katlandıktan sonra, paça boyu ve genişliği dikkate alınarak kumaş
katı hattından iki paça kesilir. İki paça arasından çıkartılan dörtgen parça ikiye
katlanır ve oluşan üçgen parça sivri ucu paçaya doğru gelecek şekilde iç paçaya
yerleştirilir. Söz konusu kesim kumaşın tamamının kullanımını sağlayacak biçimde gerçekleştirilmiştir.

Şekil 14. Ek ağ parçası (kuş veya peyik) düşük takılan üçgen veya dörtgen ağlı don ve
şalvarlara ait görseller ve kesim planı - 3

Şekil 14’de görülen şalvar kesiminde, üç boy tek en kumaştan iki paça boyu
kesildikten sonra üçüncü boy ortadan ikiye kesilerek paça parçalarının kenarına
boydan boya dikilmiştir. Bu uygulama ile dar olan kumaş eni artırılarak, şalvara
istenen genişlik sağlanmıştır. Yuvarlak halde birleştirilmiş kumaş, paça parçaları
üst üste gelecek şekilde boy istikametinde dörde katlanır. Katlanan kumaşın ön
ortası olarak belirlenen üst açık kenarı (bel hattı) üzerinde aşağıya doğru bir
karış ve baş parmakla işaret parmağının arası kadar ölçü alınarak ağ bitiş noktası
belirlenir. Bu nokta ile kumaşın alt açık kenarından belirlenen paça genişliği
noktası verev bir hat oluşturacak şekilde katlanır ve kesilir. İki paça arasından
çıkartılan üçgen parçalar ters çevrilerek şalvarın iki paçasının arasına yerleştirilerek ağ biçimi oluşturulur. Ağı şekillendiren bu üçgen kuş parçası ile şalvarın
kalça ve ağ genişliği artırıldığı gibi, kumaşın tüm parçaları da kullanılmış olur.
Bu kesim özellikle dar enli kumaşların kullanıldığı şalvarlarda yaygın olarak
kullanılmaktadır.
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Şekil 15. Ek ağ parçası (kuş veya peyik) düşük takılan üçgen veya dörtgen ağlı don ve şalvarlara
ait görsel ve kumaş enine göre kesim planları - 4

Üçgen kuşlu düşük ağlı şalvar ve donların bir başka kesiminde ise üç boy
tek en kumaş iki paça boyu kesildikten sonra paça ölçüsü alınarak paça oyulur.
Ağ olarak ayrılan üçüncü boy kumaş ortadan ikiye katlanarak iki tarafı eşit olacak şekilde ortasından verev şekilde kesilir. Söz konusu parçalar belden paçaya
doğru paçalara yerleştirilerek dikilir. Bu kesimin iki farklı kesim planı Şekil
16’da verilmiştir. Bu kesim biçimi ile üretilen şalvarlar diğerlerine göre daha dar
bir görünüme sahiptir.
Sonuç ve Öneriler

Giysiler işlevselliklerinin yanı sıra biçim, kesim, malzeme, süsleme ve kullanım özellikleri ile kültürel değerleri yansıtma görevini de üstlenmektedirler.
Giysilerde kullanılan kumaşların ebatları, dokuma teknikleri ve desen özellikleri
giysi biçimlerinin belirlenmesinde önemli bir etken olmuştur. Beden genişliğini
sağlamadığı için zorunlu bir uygulama olarak dar enli kumaşın yanlarına ilave
edilen ek parçalarının yanı sıra kumaşın ekonomik kullanılması ve fonksiyonelliğe yönelik yaklaşımlar iç ve dış giysilerin temel biçimlerini oluşturmuştur.
Giyim kuşam ürünlerinin maddi kültür varlıklarımız arasında yer aldığı düşünüldüğünde; halk giysilerinin bu özelliklerinin belirlenmesinin gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Eski malzemelerin bulunamaması, üretilmemesi ve modanın etkisi
ile kullanımdan kalkması, gelenekli giyim kuşamın güncelliğini yitirmesine yol
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açan önemli faktörlerdir. Söz konusu yoksunluk giysilerin yöresel değer niteliğindeki pek çok özelliğin de yitirilmesi anlamına gelmektedir. Bu özelliklerin
giysilere görsel özellik kazandırmanın yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan taşıdığı
önem, bu özelliklerin belgelenmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu düşünce ile yapılan araştırmada ulaşılan alt beden giysi örnekleri incelendiğinde; şalvar ve donlar kesim özelliklerine göre üç ana grup ve bunlara
bağlı olarak yedi alt grup altında sınıflandırılmıştır. Araştırma kapsamındaki
farklı bölge ve yörelere ait tüm örneklerin gelenekler ve kullanılan kumaş özellikleri ile şekillendirilen şalvar ve don çeşitleri olduğu belirlenmiştir. El dokuma
tezgahlarında yapılan kumaşların dar olan enlerini genişletmek amacıyla yapılan
eklerle giysilerin işlevselliği artırılırken aynı zamanda giysilerin biçimlerinin de
belirlendiği ve görsel çeşitlilik yaratıldığı görülmüştür. Farklı biçimsel özellik
oluşturacak şekilde ön arka ve yan parçalar, ağlar ve ağlara yerleştirilen farklı
kuş parçaları ile çok çeşitli şalvar kesimleri olduğu tespit edilmiştir. Şalvarların
kesim planlarının yapılmasında kumaşın en ekonomik şekilde kullanılmasına ve
kesim sırasında çıkan kumaş parçalarının şalvarların ağlarının hareket serbestisini artırmak amacıyla farklı şekillerde paça aralarına yerleştirilmesine özen gösterildiği belirlenmiştir. Bu uygulamanın farklı yörelere özgü biçimlerde yaygın
olarak kullanılması ve uzun yıllar devam etmesi gözlendiği için bu uygulamanın
geleneksel bir biçimlendirme yöntemi olduğunu söylemek mümkündür.
Alt beden giysilerinde kullanılan kumaşlar genellikle yörede üretilen ipliğin
menşei, kalınlığı, inceliği, boyama ve dokuma teknikleri gibi gelenekli uygulamalarla el dokuma tezgahlarının elverdiği ölçüde farklı genişliklerde ve uzunluklarda üretilmiştir. Dokuma tezgahlarının kısıtlı olan ölçüleri nedeniyle dokumaların dar enli olması, giysilerin bedene uygun genişliklerinin sağlanmasında ilave
parçaların olmasını gerekli kılarak, giysilerin biçimlenmesinde kumaş özelliğinin
belirleyici olması araştırmanın önemli sonuçlarından biridir.
Giysilerin üretiminde yöre halkının kullandığı terzilik ile ilgili uygulamaların
günümüzde unutulmaya yüz tutmuş, hatta bazı yörelerde unutulmuş olması,
somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınmakta çok geç kalındığını göstermektedir. Pek çok yörede söz konusu terzilik uygulamaları ile uğraşan ustaların yitirilmesi ve yeni ustaların yetiştirilmemesi bu kayıpların başlıca nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Türk halklarının kültür izlerini taşıyan giyim
kuşam ürünlerinin ve onlara özgü her özelliğin birer değer olduğu bilinciyle
korunması, belgelenmesi ve geleceğe doğru olarak aktarılması son derece önemlidir. Bu nedenle çalışmanın alana katkı sağlayarak, kültürel mirasın korunması,
yaşatılması, tanıtılması, geleceğe aktarılması, ilgili literatüre katkıda bulunarak
kaynak oluşturması ve bu konuda yapılan ilk çalışma olması açısından oldukça
önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca uygulanan teknik ve uygulamaların
güncel giysi tasarımlarında kullanılarak yaratıcı tasarımlara esin oluşturması ile
kültürel değerler hem yaşatılacak hem de gelecek jenerasyona aktarılacaktır.
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Sonuç olarak bu araştırmanın moda tasarımı alanında faaliyet gösteren kurum,
birim veya kişilere kaynak oluşturacak veya ilham kaynağı olacağı da muhakkaktır.
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Türk Tarih Tezi Bağlamında Bela Bartok’un Türkiye Gezisine Yönelik Tespitler
ve Türk Halk Müziğinin Kökeninde Pentatonik Arayışların Değerlendirilmesi
*

**

Ferhat ÇELİKOĞLU - Mehmet Can PELİKOĞLU
Giriş

1930’lu yıllarda ve sonrasında Türk tarihi, Türk dili ve Türk kültürü üzerine
çalışma yapan pek çok kişi ortaya çıkmıştır. Fakat bu kişiler o güne kadar bilinen, inanılan her şeyi değiştirecek ciddi savlar ortaya atmış ve bu savları kanıtlamak için çalışmalar yapmışlardır. Yapılan bu çalışmalar kültür öğelerinden biri
olan müziği de etkilemiştir. Kültür bir ulusun temel öğesidir. Milli kültürün
yaygınlaşmasında da Türk müziğinin ve en önemli dallarından biri olan halk
müziğinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Sanat anlayışını yansıtan, yaşam biçimi
hakkında bilgi veren müzik tür ve biçim örnekleri, bu anlamda yol gösterici
konumda bulunmaktadır. Bu türlerin iyi incelenmesi, kökenine kadar inilmesi,
kültürümüzün aynası olan bu ezgileri yaşatmak ve gelecek nesillere doğru bir
biçimde aktarmak, milli bir görev ve sorumluluktur. Yıllar boyunca bu görev
bilinciyle yapılan ve dönem dönem yapılmaya çalışılan Türk halk müziği araştırmaları bazı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalar dönemin
siyasi yapısıyla da ilgili olarak bazen alevlenmiş bazen rafa kaldırılan konular
arasında olmuştur.
Cumhuriyet dönemi ortaya atılan Türk tarih tezi” ve “Güneş-dil teorisi”
gölgesinde yürütülen müzik araştırmaları bu tezlerin gölgesinde kalmış ve Türk
halk müziği derleme çalışmaları yapması için Béla Bartók Türkiye’ye davet edilmiştir. Bartók 2 Kasım 1936 yılında İstanbul’a gelmiş ve İstanbul konservatuarı
arşivinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde halk müziği koleksiyonunu oldukça ilginç bulmuştur. Bartók bir etnomüzikolog olarak Köylülerin icra ettiği
çift yüzlü 65 plaktan oluşan bu eserlerin daha ilmi bir şekilde derlenmesi gerektiğini söylemiştir. Buradan hareketle, melodilerin doğrudan doğruya köylülerden toplanması yani gezici müzisyenlerden toplanmaması, bunların gerçek bir
kaynak sayılmaması, kaydedilen ezgilerin notaya alınması ve güftelerin mutlaka
yazılması gibi üzerinde durulması gereken noktalarla derleme çalışmalarında
izlenecek yol haritası belirlenmiştir. Yapmış olduğu çalışmalar bu dönemin en
çok tartışılan müzik politikaları arasında yer almıştır. Bu araştırma, Béla Bartók’
*
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un Türkiye gezisine yönelik tespitlerin yer aldığı betimsel bir araştırmadır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden, tarama yöntemi kullanılmıştır.
Türk Tarih Tezi ve Güneş-Dil Teorisi

Yirminci yüzyılda bağımsızlığını ilan eden genç ulus-devletlerin ilk yaptıkları
şeylerden biri ulusal tarih ve ulus dili çalışmalarını hızlandırarak kendi uluslarının tarihteki rolünü ve ulusal tarihlerinin başka ulusların tarihinden daha eski
olduğunu göstermeye çalışmak olmuştur. Bu genç ulus devletlerden bir tanesi
de 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bir İmparatorluğun enkazı üzerinde yükselen Cumhuriyetin yeni bir devlet, yeni bir ulus yaratırken, yeni bir tarih
ve yeni bir dil de yaratmaya çalışması bir arada düşünülmesi gereken temel bir
arayışın parçalarıdır: Tarihi sıfır noktasından başlatmak!
Yeni kurulan Cumhuriyet miladı kendisiyle başlatmak, geçmişiyle bağlarını
koparmak istemiştir. İmparatorluğun izlerini silmek isteyen Cumhuriyet kendisine bir referans noktası aramak zorundaydı ve bu referans noktasını Orta Asya’da bulmuştu. Keza bütün kurumları ve devrimleriyle hızla çağdaşlaşan Cumhuriyet, dilinde de İmparatorluğun kalıntılarını görmek istemiyordu ve ihtiyaç
duyduğu öz ve kaynak Türkçeyi de yine Orta Asya’da bulmuştu (Demir, 2010:
387-388).
Türk Tarih Tezi’nin geliştirilmeye çalışıldığı sıralarda Türk Dili ile ilgili görüşler de geliştiriliyordu. Örneğin, İndo- Öropen de denilen Arî dillerin, kökeninin Türk dili olduğu, Türk dili'nin dışında Ari bir dil bulunmadığı görüşü ispat
edilmeye çalışılıyordu (Beşikçi, 1977: 145). Birinci Türk Tarih Kongresinde konuşan Âfet Hanım şöyle diyor :
“…Müracaat edebildiğim muhtelif dillerdeki lügatlarına göre, Avrupalıların
çok benimsedikleri (Ari) kelimesi Türkçedir. Bu lügat malumatı yanına, Gobineaü'nun, 1853 tarihi, “ırklar arasında Eşitsizlik Üzerinde Bir Deneme” isimli
eserinden alınmış küçük bir notu da koymak islerim. Not aynen şudur:
İranlılar ilk halk olunmuş memleket olarak bildikleri yeri, kendilerine göre,
Kuzey-Doğu'da Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin kaynakları civarında, çok uzakta
gösterirlerdi. Şimdiye kadar münhasıran sarı ırka mensup milletlerin oturmuş
olduğu, yanlış olarak zannolunan ve şarklıların Turan dediği bu memlekette,
tarihi devirlerde, birçok Arî millet isimleri bulunur. Ar, kelimesi, “Orta Asya'dan
çıkan,, ırkın muhtelif kollarını, her yerde takip etti. Ve onların zihniyetini daima
işgal etti. Yunanlılar bu kelimeyi gayet iyi muhafaza ederek ve yerinde kullanarak, tam hürmete değer adam, harp ilahi, kahraman, pehlivan manasını ifade
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ederlerdi. Ar, ir, yahut er kelimesini Almanca, Latince kelimelerde de buluruz.
Arkadaşlar,
Arî kelimesinin, (er) kelimesi ile münasebeti, meydandadır. Bu kelimenin
(ar) veya (ir) dahi telaffuz olunması, hiçbir şeyi değiştirmez. Bugünkü kavimlerin kullandıkları dillerin hiçbirinin lüğatında, asil olarak Arî kelimesi bulunmadığı gibi, Er kelimesi de yoktur. Bu kelime yalnız Türk dilinde vardır. Arî denilen dillerin temelinde, Hintçe veya Persçenin mahdut kelimelerinden ziyade,
Türk dili kökleri aramak mümkün olduğu kanaatindeyim. Bundan çıkacak hakikat behemahal hayreti mucip olacaktır. Bu büyük meselenin aydınlatılması,
ancak, yüksek Türk üstadlarımızdan beklenebilir (İnan, 1932: 39-40).
Bu bağlamada Güneş-Dil Teorisinin ortaya koyduğu şey de “Güneşin ilk insanlar için her şeyden üstün bir obje olduğu ve dilin zuhûrunda da ilk amilin
güneş bulunduğudur “ fikriydi. (İnan 1936: 3). Bu sebeple dilin kaynağına yönelik incelemelerde akılda tutulması gereken ilk obje güneştir. Dilin kaynağında
ilk insanın güneşe bakıp “Aa” demesi yatar. Bu “Aa” veya Türkçe yazımıyla “ağ,”
Türkçenin birinci dereceden köküydü. İlk insan başlıca mefhumlarını güneşten
almıştı.
1. “Güneşin kendisi; esas, sahip, Allah, efendi, yükseklik, büyüklük, çokluk,
kuvvet, kudret.
2. Güneşin saçtığı ışık, aydınlık, parlaklık.
3. Güneşin verdiği sıcaklık, ateş.
4. Hareket, imtidat, zaman, mesafe, yer, kara, toprak, gıda, hayat, büyüme,
çoğalma.
5. Renk, su.
6. ses, söz” (İnan, 1936: 3).
Bu teoriye göre, ilk insanlar bütün bu maddî ve fikrî varlıkları, güneşe verdikleri isimle birbirlerine anlatırlardı. Bu o kadar açık bir şeydi ki, herhangi bir
kelimenin etimolojik analiziyle, o kelimede güneşle ilgili yukarıda zikredilen
mefhumlardan biri bulunabilirdi. Bu teori esasında, dünyadaki mevcut bütün
dillerin bir asıldan gelmiş olduğunu varsayan monogenesist bir teoridir. Buna
göre bütün dillerin kaynağında genel bir dilin varlığı söz konusudur. Bu dil, hiç
kuşkusuz, Türkçedir
Fakat Türk tarihi hakkındaki Çin kaynakları dikkate alındığı zaman, en
önemli kaynak M.S. sekizinci yüzyılda ve Orhun abideleri diye anılan yazılardır.
Bu abidenin biri 732, öteki de 735 yılında dikilmiştir. Durum bu iken, 10.000
yıllık tarihten ve medeniyetten söz edilmesi, bunun da kesinlikle biliyor sanıl-
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ması veya öyle iddia edilmesi bilim yöntemi anlayışı ile hiç bağdaşmamaktadır.
10.000 yıllık tarih iddiasına hipotez olarak bakılması da mümkün değildir.
Çünkü hipotezler de keyfi olarak kurulamazlar. Her isteyen istediği biçimde
hipotez kuramaz. İstek ve arzularını, sübjektif kanaatlarını hipotez olarak öneremez. Hipotezlerin de birtakım olgulara, olgusal ilişkilere, gözlemlere dayalı
olması gerekir. Halbuki 10.000 yıllık, -14.000 yıllık tarih iddiası, bu niteliklere
sahip bir hipotez değildir. Kişinin sübjektif kanaatlarını ifade etmektedir. İdeolojik bir inandırma ve şevklendirme aracı olarak ortaya atılmıştır (Tankut, 1936:
9).
Türk Tarih Tezi Etkisi Altında Türk Müziği

Kurulacak olan “ulus devlet” in kültür ve medeniyet kodları ne olacaktır?
Öyle ya geride 1000 yıllık bir Türk-İslâm ve 600 senelik Osmanlı Medeniyeti,
vardır. Din, dil, sanat ve kültürdeki birikimler Anadolu insanının genlerine kazınmıştır. Ancak, hedef “çağdaş” medeniyet olunca da bir takım yerleşik değerlerden vazgeçmek gerekecektir. Bu konu zaten düşünce plânında II. Meşrutiyet
döneminden bu yana yazılıp çizilmektedir. Özellikle 1910’lu yıllarda Ziya Gökalp (1876-1924) in ilk Türk sosyoloğu olarak önerdikleri fikirler, yeni devletin
kurucularınca o dönemde yakından izlenildiğinden bilinmektedir. Bu yüzden
fazla bir arayış gerektirmeden devlet dizayn edilirken Ziya Gökalp’in fikirleri ilk
referans kaynağı olur. Çünkü Ziya Gökalp, bütün teorik hazırlığını İkinci Meşrutiyet’ten sonra tamamlamıştır. Yani Cumhuriyet kurulmazdan önce, onun ideolojik öncüsü olacağı Cumhuriyet’in yol haritası, farkında olmasa da kendisi tarafından oluşturuluyordu. Gökalp’ in başlangıçtan bu yana çok değişik kanallarda
seyreden fikri hayatının oluşmasında muhakkak ki Azerî Türkçü fikir adamlarının önemli bir payı vardır (Karpat, 2001: 693).
Ziya Gökâlp, Osmanlı’nın meşrutiyet dönemlerinde şekillendirdiği önceleri
“Turancılık” olarak ayakları pek yere basmayan ütopik devlet projesini, İttihatçılar, özellikle Enver Paşa’nın bu uğurda verdiği başarısız bir sınavdan sonra, gerçeğe daha yakın “Türkçülük” ile sınırlar. Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan
dönemde Gökâlp, daha ziyade Türkçülüğün, hars ve medeniyetin, Saltanat ve
hilâfetin kaldırılmasını, dinin, ibadetin, bir ölçüde lâikliğin nasıl olması gerektiğini anlatır. Osmanlıca’ nın terk edilerek saf bir Türkçe meydana getirilmesi
gerekliliği, musikinin şekillenmesinde yapılması gereken her şeyi kendi bakış
açısından bütün detayları ile anlatır (Yavuz, 2002: 214).
Her ne kadar Cumhuriyet’in özellikle kültür ve sanat alanındaki ideoloğu
Ziya Gökalp olarak görülüyorsa da, kendisi o alanda yalnız değildir. Gerek fikir-
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leri, gerekse aksiyonlarıyla onu tamamlayan ve destekleyen başka isimler de
“inkılap” sahnesinde yerlerini alırlar. Bunların arasında ilk bakışta göze çarpan :
“…Mahmut Ragıp Gazimihal, H. Bedii Yönetken, C. Reşit Rey, Adnan Saygun ve Türk Beşleri’nin diğer üyeleri başta olmak üzere müzik adamı kimlikleri
ağır basan isimlerin yanı sıra; Falih Rıfkı, Ahmet Cevdet, Necip Asım, Yakup
Kadri, H. Âli Yücel, Ruşen Eşref, Nadir Nadi, Ekrem Besim…” gibi isimlerdir
(Tokel, 2002: 186).
Gökâlp’ in oluşturduğu düşünce sisteminde temel faktör, marazi bir Osmanlı fobisidir. Bütün sistemini bunun üzerine kurmuştur. Osmanlı’nın medeniyetini, edebiyatını, sanatını, dilini ve musikisini küçümsemiştir, Arap-Fars
medeniyetlerinin devamı saymıştır. Tabii ki yanılmıştır (Göle, 2002: 62).
Gökâlp, müzikbilimci olmamasına rağmen Geleneksel musikimizin yıllarca
dışlanmasına yol açacak olan, akademik tutarlığı olmayan, Osmanlı elitine duyduğu tutumdan kaynaklanan bir tez öne sürer.
Bu tezinde: “…ülkemizde yan yana yaşayan iki musiki olduğunu, birisinin
Türk halkı tarafından kendiliğinden oluşturulmuş Türk Musıkîsi, diğerinin Farabî tarafından Bizans’tan ithal edilen Osmanlı Musıkîsi olduğunu” savunmuştur. Halk Müziği’ nin kültürümüzün, Osmanlı Musıkîsi’ nin ise Medeniyetimizin musıkisi olduğu “ iddiasında bulunur ve hemen peşinden “Osmanlı Musıkîsi’
nin belli kurallardan meydana gelmiş bir bilim olduğunu, Türk Musıkîsi’ nin ise
naif, belli usul ve kuralları olmayan, bilim kalıpları dışında içten melodilerden
ibaret olduğunu” savunur. İlmî bir kesin hükümmüşcesine ve de hiçbir hata
payı ihtimali gözetmeyerek, kendince tescil eder (Gökâlp, 1955: 22).
Asıl amaç sanat müziğini yok etmekti. Peki, bu nasıl sağlanabilirdi?
“…Millî Musikimiz, memleketimizdeki halk musikisiyle, garp musikisinin
imtizacından (uyumundan) doğacaktır. Halk musikimiz, bize birçok melodiler
vermiştir. Bunları toplar ve garp musikisi usulünce armonize edersek hem millî,
hem de Avrupaî bir musikiye malik oluruz…” (Gökâlp, 1955: 94). Gökâlp’ in
kafasındaki millî müzikte sentez fikri, 19.yüzyılda Rus Beşleri diye bilinen bestecilerin tecrübelerinden çıkan modele dayanmaktadır…” (Tekelioğlu, 1999:
148).
Bu görüş aslında Gökâlp’ ten önce, Meşrutiyet dönemlerinde Necip Asım
(Yazıksız) ve müzikolog Mahmut Ragıp Gazimihal’ ce de dile getirilmiştir. Hatta “…Türk musikisi’ nin Yunan kaynaklı olduğunu, bize Araplar ve Acemler
vasıtasıyla geldiğini iddia eden ilk yazar Necip Asım Bey’dir…” (Ayvazoğlu,
1996: 48).
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Necip Asım’ın tezine göre, mevcut olmayan Milli musikimizi oluşturmak
üzere Macaristan’dan bir müzik âlimi getirmeliydik. Yani Macaristan’ dan müzik
uzmanı ithal etmekten başka çaremiz yoktu. Bu tesirle Béla Bartók Türkiye’ye
davet edildi.
Béla Bartók ve Türkiye Gezisi

25 Mart 1881 ‘de şimdi Romanya ve o zaman Macaristan arazisinden olan
Torontal eyaletinde doğan ve 1891′de ilk konserini veren Bartók, 18 yaşına kadar opera ve konserler dinlemek, oda musikisi ile meşgul olmak ve eserler bestelemek fırsatını bulmuştur. 1905′ de Macar halk musikisine derin bir alaka ile
bağlanmıştır. 1912′de inzivaya çekilen Béla Bartók halk musikisi tetkiklerini
daha derinleştirdi. 1917 senesinde ilk defa olarak Budapeşte’de (Tahtadan
Prens) ismindeki eseri sempati ile karşılandı. Fakat 1918′de Macaristan’ın yıkılmasıyla Béla Bartók’ un da Macar halk musikisi üzerindeki çalışmaları son
verdi. Fakat bu tarihten sonra şöhreti başka memleketlere yayıldı. 1934′den
sonra hocalıktan çekilerek kendisini tamamen bestekârlığa verdi. II. Dünya Savaşı’nın çıkmasından sonra Bartók’ un Avrupa’dan ayrılmak isteği giderek arttı.
Tam bu dönemde Cumhuriyet dönemi müzik politikaları sonucunda Türkiye’nin daveti üzerine Macar hükümeti 1936 yılında Bela Bartók’u folklor tetkiklerinde bulunmak üzere Türkiye’ye gönderdi. (web: Bartók)
Bartók 2 Kasım 1936 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul konservatuarı arşivinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde halk müziği koleksiyonunu oldukça
ilginç buldu. Bu türküler kayıt amacıyla oraya getirilmiş ve köylülerin icra ettiği
çift yüzlü 65 plaktan oluşuyordu. Bartók bir etnomüzikolog olarak bunların
daha ilmi bir şekilde derlenmesi gerektiğini söyledi. Üzerinde durulması gerek
noktalar şöyleydi;
Melodilerin doğrudan doğruya köylülerden toplanması yani gezici müzisyenlerden toplanmaması, bunların gerçek bir kaynak sayılmaması gerektiği,
kaydedilen ezgilerin notaya alınması ve güftelerin mutlaka yazılması.
Bartók 4 kasım 1936 tarihinde A. Adnan Saygun ile beraber Ankara’ya gitti.
Orada 3 konferans verdi. Bunlardan birincisi Macar folklorunun özellikleri ve
Türkiye’deki benzer hal türkülerine olan ilgisi. İkincisi halk melodilerinin derleme çalışmalarındaki sebep ve bunların ilim dünyasında sağlayacağı faydalar.
Üçüncüsü ise halk müziği derlemede kullanacağımız metodlar ve üzerinde yapılması gereken çalışmalardır.
Ankara’da bulunduğu sürede bir hastalık geçiren Bartók’ un Çorum’ a yapacağı geziyi iptal ettirildi. Bunun yerine Ankara’da geçirdiği süre içinde 7 türkü
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derledi. Sağlığının düzelmesiyle 18 Kasım akşamı Adana’ya hareket etmesi sağlandı. Bu gezi Bartók’ un ağzından şöyledir;
İlk iki günü orada, çevre köylerden getirilen şarkıcılarla çalışarak, oldukça iyi
sonuçlar alarak geçirdik. Bu durum halk ezgisi derleme ilkelerine pek uygun
değildi, ama son hastalığım yüzünden henüz köylere gidecek cesaretim yoktu.
Üçüncü gün Mersin adlı bir kıyı kasabasına gittik, ama oradan aldığımız sonuçlar hiç tatmin edici değildi…….
Sonunda, dördüncü gün Adana'nın seksen kilometre doğusuna, Yürüklerin
yaşadığı yöreye gittik. Önce Osmaniye adlı büyükçe bir köye (nahiye) uğradık.
Bu köyün ve baz çevre köylerin halkı, şu yahut bu nedenle göçebe yaşayışı terk
ederek yetmiş yıl kadar önce oraya yerleşmek zorunda kalan ''Ulaş'' aşiretindendi.
Öğleden sonra saat iki sularında Osmaniye'ye vardık, saat dörtte bir köy
evinin avlusuna girdik. Nihayet bir köy evinde gerçek bir çalışma uygulamaya
başlayabileceğimizi düşünerek, büyük bir sevinç duydum.
Ev sahibi yetmiş yaşlarında, Ali Bekir oğlu Bekir adında yaşlı bir adamdı….Biraz konuştuktan sonra, ''kemençe'' adlı, ''rebab''a benzer , eski tarzda çalınan, kemandan daha büyük olmadığı halde viyolonsel gibi tutulan bir çalgı çaldığını öğrendik. Bu çalgı hemen hemen bizim keman gibi akort ediliyor. İhtiyar
herhangi bir çekingenlik duygusuna kapılmadan, avluda bizim için bir ezgi söylemeye başladı. Söylediği havada, eski savaşlardan biriyle ilgili eski bir hikaye
anlatılıyordu. Kulaklarıma inanamadım., eski bir Macar ezgisinin bir varyantı
gibi gelmişti bana çünkü. Büyük bir sevinç içinde, koca Bekir' in türküsünü iki
bütün silindire kaydettim.
Koca Bekir'den dinlediğim ikinci hava yine Macar şarkısı varyantıydı. Bu beni adamakıllı şaşırttı. Bekir bu havayı kadınların hiçbir zaman giremediği selamlıkta söyledi. Daha sonra da ihtiyarın oğlu ile orada bulunan ötekiler türkü söylediler. Gecenin geç saatlerine kadar vaktimizi çalışarak geçirmiş olmamız beni
çok memnun etmişti, ama türkü söyleyecek bir kadın bulmak imkansızdı, arkadaşlarımın bu yoldaki bütün çabaları boşa gitti (Bartók, 1963: 165-166).
Ertesi gün bazı göçebe aşiretlerin bulunduğu epeyce uzak bir yere gitmek istedik, ama beklenmedik bir fırtına buna engel oldu. Yollar o kadar çamurluydu
ki, gıcır gıcır yeni arabamızla yola çıkmak hiç de akıl karı değildi. Bu yüzden, o
civarda bulunan Çardak adlı bir köye gittik.
Ne olursa olsun türkü söyleyecek bir kadın bulmamız gerektiğini söyledim,
kısa bir süre sonra bir kadın bulduğumuz zaman sevinçten şaşakaldım, ne var ki
ona rastlamak bize hiçbir şey kazandırmadı. Bize işe yaramaz iki kısa ezgi söyle-
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di, ama bilmediği için onları da beceremedi, bu yüzden bende söylediği türküleri
kaydetmedim. Ondan sonra, ikindiüstü saat dört sularına kadar küçük bir erkek
çocuğuyla çalışmayı denedik, en sonunda, söylediği türkülerden bir ikisini kaydettim. Sonra bir açmaza girdik. Hayal kırıklığı içinde, Osmaniye'ye dönmek
üzere toparlanmaya başlamıştık ki, birdenbire bir beyefendi yanımıza gelerek
dedi ki: ''Pek memnun olmuşa benzemiyorsunuz...'' ''Memnun değiliz..'' dedim,
''kimse bize türkü söylemek istemiyor burada.'' ''Üzülmeyin,” dedi, ''bizim köyün
halkını iyi tanırım, türkü söyleyecek bir kaçını bulurum size.'' Sözünün eri bir
adammış. Yetecek kadar sayıda köylüyü okul binasında topladı, halk oyunları da
oynansın diye komşu köyden iki çalgıcı bile çağırmıştı. (Daha sonra öğrendik ki,
kendisi eski bir parlamento üyesiymiş.) Ama ne oyundu o öyle! Musikisi ise
sersemleticiydi. Çalgıcılardan biri obuaya benzer bir çalgı olan zurnayı, öbürü
önüne bağlanan davulu (bas davul) çalıyordu. Davulcu davula tahta bir tokmakla öyle korkunç bir güçle vuruyordu ki, o sırada doğrusu ya o koca davulun ya da
kulak zarımın patlayacağını sandım. Davula her vuruşunda, oracıkta bulunan üç
gaz lambasının titrek alevleri bile parlıyordu. Oyuna gelince! Dört erkek oynuyordu, daha doğrusu biri tek başına oynuyor, ötekiler el ele tutuşmuş olarak,
ağır ölçülü hareketlerle ona eşlik ediyorlardı. Ama garip olan, iki çalgıcının da
birkaç adım ve el kol hareketi ile zaman zaman oyuna katılmasıydı. Gel gelelim
kısa bir süre sonra musıki ve oyun ansızın durdu, ve üç oyuncudan biri adeta
patlarcasına bir türküye başladı. Yüzünde öyle dalgın, hülyalı bir ifade vardı ki, o
yüzü anlatacak kelime bulamıyorum. Türküye çok tiz bir tenor sesle başladı,
türkünün sonunda ise yavaş yavaş daha doğal bir perdeye indi.
Yedi sekiz dize kadar türkü söyledikten sonra, çalgıcılar başka çeşit bir halk
oyunu musıkisine uygun olarak yeniden ahenk tuttular. Daha sonra da bunu,
daha önce olduğu gibi bir sözlü solo izledi. Basit, ilkel fonografımdan basbayağı
utandım, çünkü en iyi gramofonlar bile böyle bir sahneyi canlandırmakta aciz
kalırdı. Sesli film kamerası kullanmak gerekirdi. O büyüleyici sahnenin ahengini
bozan küçük bir şey vardı ki o da, orada toplananlardan hiçbirinin köylü kıyafetinde olmamasıydı. Hepsi de en eski püskü en basmakalıp cinsinden Avrupa
örneği elbiseler giymişti. Transilvanya' da Balkanlar'da genellikle hala köylü elbiseleri giyilirken, bu fabrika işi zevksiz elbiselerin hangi akıl almaz yolla göçebe
Yürükler' e ulaştığını hayal edebilmek kolay değil.
O köyde vaktimizi çok yararlı bir şekilde geçirmemizi sağlayan Çardak' lı eski siyaset adamına teşekkürler. Koca Bekir' in söylediği Macar ezgilerini andıran
havanın buradaki köylü1erce de bilindiğini görmüştük.
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Saat beş sularında, güneş batarken Tecirli kışlağına ulaşabildik. Saat yedi sularında rehberin ''türkü'', ''Türk halk musıkisi'' gibi sözler söylediğini duydum.
''Nihayet'', dedim kendi kendime, ''halk türkülerinden söz etmeye başladılar;
sadede geliyoruz herhalde artık''. Gerçekten de on beş yaşlarında bir erkek çocuğu en ufak bir çekingenlik göstermeden bir hava tutturuverdi. Gene Macar havalarına çok benzeyen bir ezgiydi söylediği. Hemen araç gereçlerimi hazırlayarak
tabii, yerdeki minderler üzerinde görüyordum işimi, ocaktaki ateşin aydınlığında
ezgiyi notaya geçirdim, sonra türküyü plağa almak istedim. Bu mükemmel başlangıçtan sonra umduğum gibi kolay olmadı plağa almak, çünkü çocuk türküyü
o şeytani makineye söylerse sesini temelli kaybedeceğinden korkuyordu bütün
saflığıyla. Makinenin sesini geri vermemecesine alıp götüreceğini sanıyordu
herhalde. Güç bela korkularını yatıştırabildik de ondan sonra gece yarısına kadar
aralıksız, rahatça çalışabildik. Kadınlar konusunda şöyle bir zemin yoklamaması
için vaktin geldiğini düşünüyordum artık. Kadınların erkeklerin söylemediği
türküler bilip bilmediğini sordum. ''Hayır, başka türkü bilmez onlar,'' cevabını
verdiler.
Gezimi Tecirli göçebeleriyle bitirdim. Bana eşlik eden Türkler için bir örnek
oluşturabilecek bir derleme gezisi düzenleyebileceğimi ummuştum, ama düşündüklerimi tam istediğim gibi gerçekleştiremediğim için gezinin pek başarıya
ulaşmadığını söylemek zorundayım. Bu başarısızlığın nedenlerinden biri, hastalığım yüzünden ilk üç gün köylere gidememiş olmamızdır. Öbür nedeni ise her
ezgi hakkında nerede, kimlerce, hangi durumlarda vb. söylendiği konusunda
kesin bilgi alamamamızdır. Birçok durumda, aldığımız bilgiler pek güvenilir
değildi, söylenenlerin çoğu çelişiyordu. Bir başka zorluk da icracılara sorduklarımı bir tercüman aracılığıyla sormak zorunda oluşumdu. Gariptir toplu halde
türkü söyleyip söylemediklerini, söylüyorlarsa ne zaman söylediklerini bir türlü
anlayamadım. Köylüleri toplu halde türkü söylemeye ikna etmek, imkansızdı,
bu yöndeki bütün deneylerim hiçbir sonuç vermedi. Çalışmamızdaki üçüncü
hata, daha önce de değindiğimiz gibi, türkü söyleyecek kadın bulamamamızdı,
son hatamız da ezgilerin plağa. kaydetmediğimiz kıtalarının sözlerini yazmamış
oluşumuzdu. Bütün bu kusurlarına rağmen, derleme oldukça güvenilir, bilimsel
açıdan çok ilginç sonuçlar çıkarılmasını sağlıyor. Her şeyden önce uğradığımız
seksen kilometre kare kadar genişliğindeki bölgede çok özgül bir ezgi tipi keşfetmiş bulunuyoruz. Kaydettiğimiz doksan ezgiden yirmi kadarı bu kümeye
giriyor. Bunlarla eski Macar halk ezgileri arasında çarpıcı bir benzerlik görülüyor,
yapı bakımındansa tümü inici denilen tiptedir. Söz konusu Türk ezgilerinden
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bazıları Macar şarkılarından daha süslü. Bunların dizisi eski Macar ezgilerinin
çoğunda olduğu gibi pentatonik değil, Aeol yahut Dor dizileridir, ama kullanılan
dizilerin pentatonik dizinin dönüşmüş bir biçimi olması da imkansız değildir
(Bartók, 1991: 295).
Türk Halk Müziği’nde Pentatonik Arayışı

Fransa’da çıkarılan musiki ansiklopedisinde Türk musikisi başlığı altında
tanımlanan musikinin, gerçek Türk musikisi olmadığından söz eden Ahmet
Adnan, bu maddenin Rauf Yekta tarafından yazıldığını ve onun Türk musikisi
tanımının alaturka müzikten başka bir şey olmadığını iddia ediyordu. Rauf Yekta’nın bu tanımlaması, Ormanlı-Türk zihniyetine hakim olan musiki anlayışının
ispatı olarak görülebilirdi. Rauf Yekta’nın kaleme aldığı maddede Türk Halk
Müziğine hiç değinilmemişti. Çünkü onca ve öteki alaturka üstatlarınca halk
musikimiz, alaturka musikimizin çok iptidai bir şeklinden başka bir şey değildi.
Nitekim İstanbul Konservatuarı’nın çıkarmış olduğu türkü defterlerinin birkaçında türkülerin üstüne makamları yazılmış, gidişi alaturka makamlara uymayanlara da “makam tayin edilemedi” diye meşruhat verilmiştir (Saygun, 1936:
9). Cumhuriyet’in musiki alanındaki öncüleri, Halk müziğini Batı müziğinin
temel kökenine yerleştirme girişimlerine başlamışlardı. Bu kişilere göre “Türkülerimizin pentatonik temele dayandıkları inkar olunamazdı” (Saygun, 1936: 9).
Pentatonik müziğin, Batı müziğine kaynaklık eden Yunan kültüründe var
olduğu ancak buraya Orta Asya Türkleri tarafından taşındığı iddia olunmaktaydı.
Bu bakımdan pentatonizm, tüm halk türkülerinde görülecek bir nitelik arz etmekteydi. Tamamıyla ırki bir hususiyet vardı. Pentatonizm Türk’ün musikideki
damgasıydı (Saygun, 1936: 6).
Muzaffer Sarısözen’de Anadolu’da yaptığı türkü derlemelerinde iki sesli türkülere rastladığı ve bu türkünün Tunceli gibi çevresiyle ilişkisinin coğrafi şartlar
nedeniyle imkansız olduğu bölgelerde karşılarına çıktığını bu nedenle çok sesli
musikini Türklere özgü olduğu iddiasını Saygun gibi savunmaktaydı (Sarısözen
1944: 6). Sarısözen’e göre, “… Biz, folklor yolu ile, dedelerimizin zamanımıza
kadar ulaştırdığı belgelere dayanarak, bugün hayran olduğumuz çok sesli Avrupa musikisinin başlangıçlarındaki büyük hissemizi elimizle kendi tarihimize
yazmış bulunuyoruz” (Sarısözen, 1944: 15).
Cumhuriyet dönemi müzik politikalarının getirmiş olduğu Türk müziğini
batı ya yaklaştırma ve kökeni pentatonik temellere dayandırma çabaları yukarıda
bahsedildiği gibidir. Peki durum daha sonra nasıl bir hal almıştır? Bu konu hakkında neler söylenmişti?
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Adnan Saygun, musıki bilimi bakımından hazırlıksız olduğunu yıllar sonra
söyleyecekti. Çünkü Tarih Tezi’nin etkisindeydi o zaman. 1986’da şöyle demiştir:
“O tarihlerde pentatonizmin dünyanın muhtelif yerlerinde bulunmasına
rağmen asıl kaynağının Orta Asya olduğunu ve oradan dünyaya yayıldığını düşünüyordum. (...) Bugünkü düşüncem böyle değildir. Görüldüğü üzere, bu risale iyi niyetle hazırlanmış, fakat yazarının konuya tam egemen olmadığı çağlarda
kaleme alınmıştır (Saygun, 1986, s.3).
Bir başka yerde şunu da söylemiştir Saygun: “ (…) İşe amatörce koyulduk.
(…) bu sebepten bazı hatalara düşmüş oldum. (…) Hata dediğim de şu: pentatonizmi ben tek tip olarak aldım, ama Asya’da da pentatonik tipler var. (…) İşte
hatam, tecrübesizliğim pentatoniği bir tek tip olarak düşünme. (Aslanoğlu,
1987: 12).
Asıl mesele buydu zaten: Anadolu'da pentatonik dizi bulunup bulunmaması
değil, bu üslubun Asya'ya özgü, Türklükte içkin bir üslup olarak sunulmuş olmasıydı.
1930’larda bu yönde çalışan bir başka musıki adamı olan Mahmut Ragıp
Gazimihal pentatonizm hakkında bu kadar katı değildi. Ama Saygun’un etkisinde kalmıştı. Saygun’ un adı geçen kitapçığının çıkmasından bir yıl önce, 1935’te,
musıki sistemleri ile ırklar arasında herhangi bir bağ kurulamayacağı, bu tür
görüşlerin on dokuzuncu yüzyıldan kalma, artık çürütülmüş iddialar olduğu
kanısındaydı (Gazimihal, 1936: 61).
Fakat Saygun’ un broşürünü yayımlamasından gene bir yıl kadar önce ama
Saygun’ un raporundan sonra yazdığı anlaşılan kitapçıkta şunları yazmış olması
şaşırtıcıdır:
“İtiraf edeyim ki bu mes’ele ile ilgili eski yazılarımda Amerika ve Afrika’da
rasgelinen pentatoniklerin de Asya’dan gelen tesirlerle ilgisini kabul edemediğim halde, bugün inanıyorum. Pentatoniğin Asya’dan garbe ve öteki kıt’alara
doğru nasıl yayılmış olduğunu tarihten önceki göçlerle izaha imkân bulunduğu
gibi, bir takım geçişlerin de sonraki çağlara -meselâ Hunların Avrupa’ya geçiş
asırlarına- düşmüş olması mümkündür. (…) İşte bu gibi göç yollarının çeşitleri
üzerinde bütün ilim dünyasınca düşünüldüğü bir asırda Bay Ahmet Adnan’ın
haritasındaki geçit yollarını ihtimam ve dikkatle göz önünde tutmak her ilim
adamı için vazife olur” (Gazimihal 1936: 3-4).
Türk halk musıkisinin pentatonizmle ilgisi bulunmadığını ileri süren Ali Rifat Çağatay’a göre, eksik sesli diziler kullanan topluluklar iptidaî, kaba, hattâ
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vahşidir. Ali Rifat Bey bu diziyi Çinlilere de yakıştıramaz. Ona göre, Türklerin
musıkisinden başka, Çinliler gibi bilime, sanata hizmet etmiş bir milletin musıkisinin de “pentatonik” denilen ve beş notadan mürekkep (...) vahşi kabileler
musıkileri gibi bir musıki lehçesine münhasır olması bu milletin medeniyetiyle
telif edilemez”di (Çağatay, 1934: 6-7).
Hüseyin Sadettin Arel sonradan kitap olarak da basılan “Türk Musıkisi Kimindir” başlıklı dizi makalelerinde (1939-1940) bu konuya doğrudan doğruya
girmez, fakat Türklerin musıkisini sadece “dizi” üzerinde tanımladığına, bunun
da “yirmi dört eşit olmayan aralıklı dizi” olduğu yönündeki ısrarına bakılırsa, bu
konudaki görüşü dolaylı yoldan da olsa ortadadır. Arel'in bir de “Pentatonizm
Nedir?” başlıklı kısa bir makalesi vardır. Orada Ali Rifat Bey'i yalnız bırakmıyor
Arel; şu cümlesini hatarlatalım: “Şunu da söyliyeyim ki bütün Çinliler pentatonizmi beğenip benimsemiş değillerdir. İçlerinden bir kısmı pentatonizmin bir
gerilik, bir iptidailik eseri olduğunu fark ettikleri için onu reddediyorlar” (Arel,
1948: 4).
Adnan Saygun'un 1936'da Mahmut Ragıp Gazimihal'e gönderdiği, kısa bir
süre önce yayımlanan bir mektupta şu satırları yazdığını okuyoruz:
“Konservatuvarda geçen gün Doktor Suphi ile konuştum. Eserinin üçüncü
cildinde halk türkülerinden bahsedeceğini söylemesi üzerine bu babdaki fikrini
sordum. Cevap ma'lumun olduğu üzere bunların gayet iptidaî şekiller - yani
şehir musıkisi dediği alaturkaya nazaran - olduğu mahiyetindedir. Bu musıki
güya Asyaî Vustâ'dan gelmiş. Orada tesadüf edilmiş, daha doğrusu pek tabii
olarak kullanılan pentatonik diziler hakkındaki fikrimi sormaklığım üzerine,
'Böyle bir şey yoktur!' cevabını verdi” (Duygulu, 2010: 81).
Türk tarih tezi ile güneş-dil teorisi 1940’larda soğutuldu, yavaş yavaş rafa
kaldırıldı. Bu yöndeki yayınlar 1940’larda biraz daha sürmüşse de, yazılanlar
daha dengeliydi. Örneğin, Gazimihal şöyle yazmıştır:
“Türklerin iç Asya'ya hâkim iken Uzak Doğu musıkisini, Anadolu'ya doğru
indikçe de Yakın Doğu musıki kültürünü işlemiş oldukları açıktır, ve millî motifler olarak yeni tekniğe getirdikleri ezgilerin Uzak Doğu yadigârlarından olduğunda şüphe yoktur. Böyle bir zarureti muhtelif Türk boyları arasında yapılan
folklor derleme ve incelemeleri de tekit etti” (Gazimihal, 1968: 12).
Gazimihal aynı yazısında biraz ileride, 1930'larda telaffuz edilmeyen şu doğruyu da dile getirir:
“Türk halk musıkisi klasik Türk musıkisine asırlar arasında zaman zaman
taze millî sesler aşılamış, klasik Türk musıkisi de karşılıklı olarak halk ezgileri-
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nin bünye değiştirmelerinde zaman zaman müessir olmuştur” (Gazimihal,
1968: 13).
Sadi Yaver Ataman da yıllar sonra şöyle demiştir:
“Benim görüşüm pentatoniklerin bütün bir halk musıkisine şâmil olmadığı,
ancak bir kısım köy ve aşiret musıkilerinde mevcut olduğu merkezindedir.”
Ataman aynı yazıda, Adnan Saygun'un pentatonizm konulu broşüründeki
fikirleri “biraz fazla şoven, ifrata kaçmış ve mübalağalı” bulduğunu söylemeyi de
ihmal etmemiştir.
Yıllar sonra Béla Bartók’ un Türkiye’ye gelişinin 60. Yıldönümü anısına 10
Aralık 1996 yılında İstanbul’da bir panel düzenlenmiş konuyla alakalı müzikologların, etnomüzikologların, Müzik tarihi ve Sanat tarihçilerinin güncel görüşleri alınmıştır. Kompozitör, Etnomüzikolog olan Prof. Ahmet Yürür ve Doç.
Yalçın Tura, Müzik ve Sanat tarihi araştırmacısı, yazar-çevirmen olan Dr. Bülent
Aksoy ve Müzik Folkloru Araştırmacısı olan Öğr. Gör Süleyman Şenel konuşmacı olarak panelde yer almışlardır. Panel bildiriler sunulduktan sonra tartışma
bölümüne geçilmiş ve konuyla alakalı görüşler karşılıklı tartışılmıştır. Ahmet
Yürür’ün fikri sorulduğunda cevaben:
…Adnan Saygun Béla Bartók’s Folk Music Research in Turkey kitabının yayınlamadan önce kaynak kişileri Tekrar ziyaret etmek istedi ve beraber gittik.
Adana’nın çeşitli yerlerinde -Ceyhan ilçesinde, Kadirli ilçesinde, Haruniye bucağında, Osmaniye ilçesinde, Karaisalı’da birçok ziyaretler yaptık. Tabii aradıklarımızın çoğu ölmüştü. Biz kanallarını ziyaret edebildik. Karaisalı’da Zekeriya
Çulha bize bunu anlattı. Dedi ki “Ben işte Jandarma yakaladı geldik ve size türküleri söyledik”. Hatta kendi söyleyeceğin den farklı söylemiş.” Niye öyle söyledin?” diye sorduğumuzda, “Yahu benimle üstüme ne vazife beni getirdiniz jandarma ile ben de size böyle iki türkü birbirine kattım da söyledim” dedi. Zekeriya o gün bize yemek de ikram etmedi. Bu 1969’ daki alan çalışmasından bir
öykü. Başka bir öykü Kır İsmail’den, unutamadığım görsel bir anı. Tırmandık
tırmandık bir tepeye artık Jeep durdu, oradan öteye yürüyerek gittik. Büyük bir
kaya altı derin bir uçurum. Kır İsmail’in son yıllarıydı, ondan sonra 5- 6 yıl falan
yaşadı zannediyorum. Kötürümdü. O kaya’nın üstüne bir kevent yaptırmış –
tahtadan- onun üstünde yatıyordu adam. Gece gündüz 24 saat o kayada yatıyor
o vadiden aşağı bakıyor. Bütün hayatı bu. Orada biz bazı parçaları yeniden derledik ondan. Ahıska türküsü vardır örneğin o koleksiyonda. Ahıskayı bir daha
derledik. Daha iyi bir derleme oldu. Adnan Bey transkripsiyonu yaptı ve yararlandı ondan. Bir noktada sorduk: “Siz neredesiniz?”, dedik. “Ben doğma büyü-
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me bu köyün adamıyım” dedi. “Ben burada doğdum burada ölüyom”, “Peki
nereye gittin?”, “Bazen işte çocuk doğdu nüfus kağıdı çıkarmak için filan Haruniye’ye indim” dedi. “Adana?”. “Yok, valla, Adana’yı görmedim” dedi. Bartók
ise Kır İsmail’e not düşmüştür: “Bu adam gezginci, profesyonel müzisyendir,
bunun söylediklerini güvenmeyin” diye… Bunun gibi hatalarım vardır Bartók’un
birçok yerlerde. Nedense gezen müzisyenlerden korkardı Bartók. İşte, onun ilk
döneminde kalma bir saflığıdır; pürist yani katışıksız kültür meraklısı oluşudur,
metot bilmezliğidir. Anlayışı statik verileri toplamak ve bu verilerden birtakım
statik tarih görüşlerine varmaktır. Tabii, bunda, biraz da verileri o doktriner,
ideolojik, ulusalcı ve onun beraberinde gelen türden bir sosyal bağlamın içerisinde oturtma çabası vardır. Bu anlamda ben, Anadolu’dan değerlemeleri gayet
tabii çok hayranlık verici bir çalışmaları görmekle birlikte, metot olarak tamamen ve iflas etmiş bir kitap olarak görüyorum. Çalışma, verilerin toplanması,
sunulması, yazılması açısından derli toplu, fakat metot ya yok diyebiliriz, ya da
yanlış ve varılan sonucun ipe sapa gelir bir yanı yok. Türklerin ve Macarların
Asya’dan Avrupa’ya göç ettikleri tarihler yaklaşık günümüzden 1500 yıl kadar
önce ki bir dönemdir. 1500 yıl aradan geçiyor, çok farklı ortamlarda yaşayan iki
kavim var. Burada kuşkusuz; değişim öğesi çok kuvvetlidir. Gelip on günlük bir
çalışmada kasıtlı bir veri toplayıp bu verilerin içinden, gene sınırlı bir miktarının
belirli bir ezgi seyrini izleyişine bakarak, yaptıkları durakları inceleyerek ve Macaristan’da da bu çeşit dudaklara sahip bir takım şarkılar olduğunu göz önünde
tutarak aynen kendi sözleriyle: “1500 yıl boyunca birbirinden ayrı yaşayan iki
topluluğun aslında aynı kökenden olduğu ispat edilmiştir” gibi bir sonuca varışı
doğrusu kitabı oldukça hafifleten bir şeylerdir (Şenel, 2000: 66-68).
Süleyman Şenel Ahmet Yürür’ ün bu görüşlerinin üzerine şu eklemeleri yapar:
Bartók’un Anadolu’da derlediğini iddia ettiği birkaç pentatonik müzik örneği ile, “Macaristan’daki müzikler ile benzerlik gösteriyor, bu da Asyai kültürün
uzantısı, dolayısıyla Macar-Türk halklarının kardeşliğini ortaya koyuyor” gibi bir
düşüncesi ortaya atması… Bir kısım Türk müzik adamının, Anadolu’dan derlenen kime ezgilerin, esas da var olan ikinci ve altıncı derecelerini hesaba katmadan, bunları pentatonik yapıda imiş gibi kabul etmesi, bence dönemi içinde
yapılan bir zorlamaya gösteriyor. Bunun yanında, çeşitli kitaplardan saf pentatonik müzik örneği olarak verilen kime ezgilerin de yüzyılın başlarında Anadolu’ya
Kazan ve ötesinden göç etmiş soydaşlardan derlenmiş olması, bu zorlamaya
gösteren başka bir ipucu olarak değerlendirilebilir sanırım (Şenel, 2000: 68).
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Süleyman Şenel’in ardından Yalçın Tura bir ilave yapmak için söz almış ve
şunları eklemiştir:
Halk müziğimizin örnekleri içinde en büyük ağırlık, bizim sanat müziğinde
Hüseyni makamı dediğimiz Hüseyni makamı ana seslerini içine alan ve onun
bazı genişlemeleriyle veya katkılarıyla, dudaklarıyla Muhayyer Tahir gibi makamları da içine alan diziler içinde. Hüseyin makamını ana çatkısı, eğer ikinci ve
altıncı derecelerini göz önünde tutmadığımız zaman bir pentatonik dizi meydana getirir. Ama bir sanatçı da pekala bu 2.ve 6. dereceleri zaman zaman atlayabilir. Yalnız bakın pentatonizm konusunun temellerinden bir tanesi de şu -daha
önce sizlere de bahsettiğimiz- Bartók’un Türkiye’ye geldiği zamanlarda o “Türk
Tarih tezi Atatürk’ün Güneş Dil teorisi” v.s. Bütün bu fikirlerin kaynaştığı bir
zamanda, ortaya atılan tezlerden bir taneside vaktiyle rahmetli saygının da bir
ara benimsediği ama sonradan yanlış olduğunu görerek yanlışlığını söylediği tez.
O da şu: o devirde zannediliyordu ki nerede pentatonizm varsa Türkler orada
var. Yani bir çeşit pentatonik müzik Türklerin adeta damgası gibi addediliyor ve
o zaman pentatonik müzikler aranmaya başlıyor. İşte orada yazılan kitap işte:
“Anadolu müziğinde pentatonizm” bilmem ne… Aslında pentatonik müzik
açısından incelenecek olursa Türk Halk Müziği için de hakikaten üç melodiyi
zor bulursunuz (Şenel, 2000: 69).
Yalçın Tura sözlerini tamamlamadan Ahmet Yürür tekrar söz almış ve Saygun ile alakalı bir noktaya dikkat çekmiştir:
Adnan Bey vazgeçmekten de öteye derdi ki: “Ben bunu yazdığım sırada, bu
görüşü benimsemiyordum. Atatürk’ün hatırı için yazdım”. Derdi. O öyle bir
insandı, biraz fanatik bir Atatürkçü’ydü (Şenel, 2000: 70).
Sonuç

“Türk tarih tezi” ve tamamlayıcı uzantıları olan “Göç yolları haritası” ve
“Güneş-dil teorisi” nin etkisiyle ortaya atılan yukarıda da sözü edilen iddiaların
gölgesinden uzaklaşıldıkça, iddia sahiplerinin de Türk Halk müziğinin pentatonik temeller üzerine kurulu olduğu fikirlerinden uzaklaştıkları görülmektedir.
Dönemin gereklilikleri ve Ahmet Adnan Saygun’ un yapılan çalışmaların Atatürk’ün hatırı için yapılmış olduğunu dile getirmesi, aslında yapılan araştırmaların dönemin müzik politikaları açısından önemli ve bir mecburiyet olduğunu
açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Béla Bartók’ un Türkiye’de yapılan derleme çalışmalarına katkısı ve derlemecilere yol göstermiş olması yadsınamaz bir gerçektir. Fakat bugün Türk Sanat
Müziği adıyla yaygın olarak bilinen müzik türünden kendimizi soyutlamaya
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çalışırken, Cumhuriyet politikaları sonucunda Tekke ve Zaviyeler de kapatılmışken, Halk müziğini besleyen Tekkeleri, Alevi-Bektaşi geleneğini, Mevlevi
geleneğini bir kenara bırakmak, hatta yok saymak doğru olmayacaktır. Anadolu
coğrafyasının geneli hakkında bilgi sahibi olunmadan, sadece bir bölgede yapılan
entomüzikolojik bir çalışmayı, Türk Halk Müziğinin temellerini ortaya koyma
amacıyla yapıldığını söylemek, Anadolu müziği çeşitliliği açısından da yetersiz
ve acımasız olacaktır.
Aslında saf pentatonik açısından incelenecek olunursa Türk Halk müziği
içerisinde bulunacak pentatonik melodi sayısının, “Halk müziğinin temelinin
pentatonik olduğunu” destekleyecek bir orana sahip olmadığı da görülecektir.
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Anadolu Bezlerinden Seçilmiş Örnekler ve Kültürel Kimlik Günay Atalayer∗
*

Günay ATALAYER - Feriha I. HEKİM∗; - Başak Ö. UYSAL∗∗
İrem S. GÖNÜL ∗∗ - Vildan T. DERECİ∗∗
Giriş:

28-29 Kasım 2015 de yapılan Yöresel Bezler Çalıştayı yöre bezleri ve yöre
dokumacıları ile genç tasarımcıları bir araya getirdi.1 Tasarımcı gençler ilk kez
yaratıcı fikirlerini uygulayabilecekleri çok sayıda yöresel dokumayı bir arada
gördüler. Yöre dokumacıları ise becerileri ile kaliteli hale getirdikleri geleneksel
ürünlerini, karşılıklı olarak tanıtma fırsatı buldular. Ürünlerinin, yetenekli ellerde şekillenerek, yaratıcı özgün fikirlere şekil veren, bir ana malzeme olabileceğini ve bunun için tasarımcı ile işbirliği yapılabileceğini görsel sunumları izleyerek
kabul ettiler. Bu görüşlerini Çalıştay sonunda dile getirerek, ortak çalışma planlarını geliştirdiler.
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Resim 1: Bezce Çalıştayı,2015.

Resim 2: Siirt, Eruh, 1.07.2015 Resim 3: Bayburt, 30.07.2015 Resim 4: Burdur, 18.11.2015
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Resim 5: Bursa, Keles, 24.10.2015

Resim 6: Bezce Çalıştay Yelekler Sergisi,2016. Resim7: Bezce Uluslararası Sanatsal Tekstil Sergisi,2016.

Çalıştaydan sonra 2016 yılında Bezce “Anadolu’ya Dokunan Bezler” etkinliğinde çok sayıda yöresel bez kullanıldı. 14 yöreden birçok dokuma ile “Yöresel
Bezlerle Tasarım ve Sanat Sergisi” doğdu.
Sergiler, yöre bezlerinin yaygın bir yaratıcı eylemde, çoklu gruplarca paylaşımlı projeler doğduğunu gösterdi. Ortak yaratıcılığın, uzun süreçlerde kalıcı,
sürdürülebilir projelere zemin oluşturduğu görüşünü gündeme taşıdı. Paralel
sempozyumdaki tekstil konferansları; bu konunun tartışıldığı, yöresel araştırma
örneklerinin ortaya konduğu ve asıl konunun; gerçek tekstil tasarımcıları ve
dokuma ustalarının projelerdeki paydaşlığı olduğunu gösterdi.1 Bezce etkinliğinin yaratıcı ortamında, deneysel çalışmaların konusu olan çok sayıda yöresel
bezin, dokunduğu yöreye bağlı nasıl bir kimlik kazandığı tartışılmaktaydı. Başka
bir deyişle; yerel dokumaların, yörenin markası olması ve coğrafi işaret olarak
kabul edilmesi süreci, somut örneklerle, bir çalışma konusu olarak ele alınmaktaydı. Bu yazı Bezce ve Dokumaca ekiplerinin değişik dönemlerde yaptığı, deneysel sanat ve tasarım çalışmalarına ve yöresel kumaşların yapısal analizlerine
ilişkin, bugüne dek yapılmış örnek çizelgelere, sistemli bir bakışı konu edinmektedir.

1

“Anadolu’ya Dokunan Bezler”, Marmara Üniversitesi 7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, İstanbul: 21-23
Mart 2016.
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Anadolu’da Yöresel Bezler Üzerine

Genellikle geleneksel dokumalar diye adlandırılan Anadolu kumaş dokumacılığı ürünleri hem eski hem de yeni örneklerin birlikte dokunduğu atölye uygulamaları olarak, yerel üreticinin beceri ve teknik donanımına bağlı biçimde sürdürülmektedir. Bir yöreye bağlı geleneğin izlerini taşımakla birlikte, güncel bazı
özellikleri de kapsayan bu dokumalar için; yöre dokumaları veya yerel dokumalar terimi kullanılmaktadır. Biz bu yazı kapsamında yöresel bezler tanımını kullanmayı tercih ettik. Bez sözcüğünü teknik bir tanım olmaktan öte ele almaktayız. Yazı kapsamında, el becerisi ve kültür ürünü olan, el sanatı olarak adlandırılan dokuma kumaşları, yöresel bezler olarak genel bir adla tanımlamaktayız.
Bir yörenin bezi o bölgede dokunduğu için yöreye ait midir? Yoksa başka bir
özellik söz konusu mudur? Görsel olarak birbirine benzeyen iki ayrı yöre bezini
hangi özelliğine göre yöresine ait olarak niteleyebiliriz? Çalışmanın temel amacı
deneysel bir arama sistemi oluşturmaktır.1

1

“Anadolu’ya Dokunan Bezler”, Marmara Üniversitesi Bezce Çalıştayı, İstanbul: 28-29 Kasım 2015.

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 479

Resim 8: Bezce için 14 yöreye ait bezlerden bir seçki

COĞRAFİ İŞARET VE KÜLTÜREL DOKUMALAR

Coğrafi işaret kavramı bir kültür ürününün neden o bölgeye ait olduğunu
düşünmemizi sağlar. Temel özellikleri tespit edilmekte ve o özelliklerle üretilmesi kaydıyla o adın kullanılması söz konusu olmaktadır. Yöresel bezin özellikleri bezin kimliği olarak ele alınmıştır. Bu kimliğin saptanması hem coğrafi işaret olarak yapılan çalışmalara veri oluşturacaktır. Hem de bezin yöreye ait bir
marka olması ya da yörenin markalaşmasının sağlanmasına katkı söz konusu
olacaktır. Örneğin, Hoşgör adlı özgün bir yerel bez için araştırma dosyası hazırlanmış, ilgili birimlere ulaştırılmıştır.1

1

Bezce etkinliği kapsamında çok sayıda örneğine ulaştığımız Hoşgör adlı Buldan bezinin analizleri yapılmış, farklı
zaman örneklerinin karşılaştırması sağlanmış, hazırlanan bilgiler Buldan Yerel yönetimine (Buldan Belediye Başkanlığına) sunulmuş, Coğrafi işaret girişimi için örnek bir çalışma için yöntem önerisi oluşturulmuştur. Hazırlanan
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Bu nedenle bezin yapısal özellikleri önemlidir. Çünkü dokuma Teknik ve
Estetik açıdan bir üretim nesnesidir. Anadolu’da yerel dokumalar bir kültür
ögesidir. Dokuyucusunun katkılarını taşır. Dokuma becerisi, dokuyucu belleği,
üretilen nesnenin en belirleyici özelliğini oluşturmaktadır. Bunu ortaya çıkarmak görsel ve teknik analiz sonucunda yapısal özelliklerin saptanması ile oluşacaktır. Bezlerin birçok örneği üzerinde kapsamlı teknik analizleri, dokuma analizleri ve estetik değerlendirmelerinin yapılması; bir dokuma türün yapısal özellikleri üzerine değerlendirme yapabilmemizi sağlayacaktır. Bazen çok kesin verilere ulaşılabilirse de çoğunlukla teknik veriler açısından bir değerlendirme aralığından söz etmek olanaklıdır. Öte yandan, yapısal analiz olarak dokuma nesneyi
belirleyici bir özellik yakalamak mümkün olmaktadır. Bu özellik hem kumaşın
kimliği hem de coğrafi işaret saptaması için en önemli veridir. Çalışmamızda bu
saptamalar için örnekler oluşturulmuştur.
YÖRESEL BEZLERLE GÜNCEL UYGULAMALAR

Yöresel bezlerin üretimlerini desteklemek amacıyla, hem yöresel projeler
yapılmakta hem de akademik çalışmalarla bezlerin tanıtımı ya da kullanımına
ilişkin girişimlere yer verilmektedir. Tasarım ve sanat çalışmalarına konu olan
bezlerin, sanatçı ve tasarımcılar tarafından doğru sanat tasarım örneklerinin
üretildiği görülüyor. Öte yandan, konu kullanılan bezin kültürel kimliğini doğru
saptamaya geldiğinde çalışmaların henüz bir sistem üzerinden sürdürüldüğünü
söyleyemiyoruz. Çünkü bazen nitelikli bir yerel bez tasarım veya sanat çalışması
için yeterli görülüyor ve bezin kimliğinin kayda geçmesi ve kalıcılığının sağlanması göz ardı edilebiliyor. Bezce çalışmaları kapsamında gözlemlerimiz sistemli
bir çalışmanın gerekli olduğunu gösterdi.1 Bu nedenle deneysel bir çalışma için
bu güne dek yaptığımız tüm dokuma analizi-yapısal özellikleri saptama çalışmalarını, bez kimliği üzerine ele aldığımız somut verileri sistemli bir sıralama ile
değerlendirmekteyiz.
Tüm bu çalışmalarımızdaki dokuma analiz denemeleri, oluşturduğumuz
tablolar, şu konuyu gündeme getiriyor. Bir yörede bir araştırmacının karşılaştığı
bez orada üretiliyor olsa bile o yöreye ait midir ya da geleneksel midir? Bu konuda yapılacak dokuma analizleri, görsel değerlendirmeler, karşılaştırma tabloları nasıl olmalıdır? Bu analizler nasıl değerlendirilmelidir? Bu konuda bezin
kimliği üzerindeki yapısal analiz çalışmalarımız şu aşamaları izlemiştir.

1

belge ve bilgiler HOŞGÖR adlı yerel bezin Buldan için coğrafi işareti olarak başvurulmasına kaynak sağlamıştır.
2015.
“Anadolu’ya Dokunan Bezler” Yöresel Bezler Kataloğu, İstanbul,İTHİB Yayını.
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Resim 9: Bir bezin kapsamlı bir dokuma analizi yapılmış örneği 1

ÖRNEK -1 / DOKUMA ANALİZİ “YENİDEN ÜRETİM İÇİN”

Bu yöntem bezin tasarım özelliklerine göre kapsamlı bir tablo oluşturmaktadır. Bu konuda Buldan’da çok sayıda bez analiz tablosu oluşturulmuştur. Aynı
yöreye ait, birçok bezin yapısal özelliklerinin temel nedenleri irdelenmiştir.
Çünkü, bu tür bir tablo oluşturmadan bezin yapısı hakkında genel sözleri kullanmak yanıltıcı olabilmektedir. Örneğin, Buldan bezi denildiğinde söz konusu
olan tek bir tür değildir. Çok değişik yapılarda dokuma kumaşlar söz konusudur.

1

Atalayer, Günay. “Buldan Dokumaları”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi GSE, (DTGSYOİst ,1980.)
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Buldan da geleneksel bezlerin özel adları vardır. Analizleri yapıldığında yapısal
özellikleri kimlikleri saptanabilmektedir.
ÖRNEK-2 / -DOKUMA ANALİZİ “ZAMANIN ETKİLERİNİ İZLEMEK “

Bir bezin değişik dönemlerdeki örneklerinin, dokuma analizi karşılaştırma
tablosu, bezin zamana direnme sürecini izlememizi sağlıyor. Bu süreci izlediğimizde bezin geleneksel özelliğini irdelememiz ve doğru olan yapısal kimliğini
seçmemiz olanağı ortaya çıkıyor. Çünkü dokumacı geleneksel beze, dokumacı
belleğinin kaydettiği verilerin yanı sıra kendi gelişimini, yaratıcılığını da aktarmaktadır.
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Resim 10: Şal-Şapik ve Nikfer Bezinin farklı dönem örneklerinden değerlendirme tabloları

Bir bezin dokuma analiz tablosu o dönemi kapsar. Bu tablolarda, bezin zaman içinde değişim geçirdiğini görmek için 10 yıllık aralarla edinilmiş, aynı yörenin aynı adlı kumaşı ayrı ayrı analiz edilmiş ve karşılaştırma tablosunda değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme, tür hakkında doğru yaklaşımı edinmemizi
sağlamaktadır. Bu şekilde tek bir dokuma kumaş türünün saptanması için, yapılacak çalışmalarda bu yolu izlemek gerekmektedir. Hem Şırnak şalı (Şal-Şapik)
hem de Nikfer bezi için böyle bir çalışma yapıldı. Böylece bu kumaşlarda tasarım
nesnesi olarak yapısal belirleyici özelliklerini tanımlamak mümkün oldu. 1 - 2
İncelendiğinde aynı teknik verileri olduğu halde kumaşın dokusu, görselliği,
dökümü, dokunma hissinin aynı olmadığı görülerek zaman içinde değişen ögenin ne olduğu araştırmanın konusunu oluşturdu. Bunun sonucunda, her dokuma kumaş için; iplik bükümü, iplik numarası, lifin özelliği, el eğirimi olup olmayışı, dokuyucu farkı gibi ayrı ayrı belirleyiciler saptanabilmiştir.

1

2

Atalayer, Günay, Özdemir, Başak, Baytok, Ebru. “Bir Kültür Mirasını Canlandırma Projesi Üzerine Düşünceler”,
Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu. 14-16 Mayıs 2010
Atalayer, Günay, Özdemir, Başak, Baytok, Ebru.9 Eylül Üniversitesi 10. El Sanatları Sempozyumu. 19-20 Kasım
2009.
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ÖRNEK -3/ DOKUMA ANALİZİ “İPLİĞİN GÖRSELLİĞİNİ ALGILAMAK”

Resim 11: Şal-Şapik dokuma analizi örnekleri

Bu analizlerin amacı, yöresel bezlerde, aynı teknik özelliklerin; (Dokuma örgüsü ya da iplik numarası gibi) farklı görselliği oluşturup oluşturmadığının görselleştirilmesidir. Bu oluşumdaki ipliğin özelliklerinin tespiti için zaman farkı
olmayan aynı türün 3 çeşidinin ayrı ayrı yapılan analizlerinin karşılaştırıldığı,
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dokuma analizi ile (karşılaştırma /değerlendirme tablosu)kumaş kimliği saptaması yapılmaktadır. Sürdürülebilir yerel dokuma projeleri için;
Farklı desen ve renk özelliği olan aynı dokuma kumaş türü için detaylı görsel karşılaştırma gerekli görüldü. Çünkü bu kumaşlarda dokunma duygusu,
kumaş akışı, görsel etki farklılığı seziliyor. Bu farkın kumaşın teknik özellikleriyle ilişkisini gösteren ayrıntılı inceleme en doğru kaliteyi sürdürmeyi sağlayacaktır.1
ÖRNEK-4/ DOKUMA ANALİZİ “ÖRGÜYÜ ALGILAMAK”

Farklı bölgelerin benzer gibi gözüken bezlerinin, dokularını (doku görselliğini) büyüteçle incelediğimiz de örgüyü farklılıklarıyla algılıyoruz. Detay fotoğraflarını karşılaştırdığımızda, kumaşların aynı örgü ile olsa da büyüteç altında
görselliklerinin farkını görmekteyiz. Görsel karşılaştırmayı yaptığımızda; hammadde ye, ipliğe ve kumaşın yapısal durumuna bağlı olarak aynı örgünün görselliğinin değiştiğini saptıyoruz. Karşılaştırma bize dokuma da tasarım niteliğinin ayırt edici özelliğini görebilmemizi sağlıyor. Dokuma kumaşlarda türü saptamak için, ayırt edici özellik önemlidir. Böylece çok sayıda kumaşın aynı türe
ait olduğu ya da aynı bölgedeki sınırlı sayıda kumaşın ayrı türleri temsil ettiği
bilgisine ulaşabiliriz.

Resim 12: Buldan Bükülüsü- Hoşgör- Burdur Alacası- İbecik Dastarı2

1

2

Atalayer, Günay, Özdemir, Başak, Baytok,Ebru. “Bir Kültür Mirasını Canlandırma Projesi Üzerine Düşünceler”,
Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu. 14-16 Mayıs 2010
Atalayer, Günay. “Bezce Anadolu’ya Dokunan Bezler” Çalıştaydan seçmeler 1 – İki Yöre Dört Dokuma- Bezlerin
Öyküsü-, Buldan Bükülüsü- Hoşgör- Burdur Alacası- İbecik Dastarı, Hometextile Dergisi, Sayı.91, Temmuz 2016,
ss.48-54.
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ÖRNEK-5 / DOKUMA ANALİZİ “GENEL KARŞILAŞTIRMA “

Anadolu bezlerinde detaylı görselliğin genel karşılaştırması, farklı bölgelerdeki kumaşların doku kalitesi olarak benzemez olduğunu ve farklı türleri olduğunu görmemizi sağlar. Bu sonuç, farklılığı sağlayan teknik ve yapısal özellikleri
irdelemeye yol açar. Doğru türleri saptamak ve bölgelerini ayırt etmek olanaklı
hale gelir.
Yöre Adı Bezin Adı Fotoğraf

Büyütme Mikroskop
Oranları Çekimleri

Gaziantep

Kutnu

10x

Bursa

Keles

10x

Denizli

Hoşgör

10x

Siirt

Şalşapik

10x

Zonguldak

Elpek

10x

Ayancık
Keteni

10x

Sinop

Resim 13: Yöresel bezler analiz projesi görsel karşılaştırma tablosu,
Günay Atalayer - Sevde Ecem Gürbüz1

BEZLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE KİMLİK

Anadolu kumaşları üzerinde yapılan çalışmalarımız; sanat ve tasarım çalışmalarına özgün malzeme olan Anadolu bezlerinin, yapısal özelliklerinin belirlenerek, ayırıcı özelliğin ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Bezlerin Dokunduğu
bölgesine ait bir kimlik oluşturulması için; çeşitli analiz çizelgelerinin kaşılaştırmaları, kumaş, iplik, örgü ve dokuma tekniklerinin ilişkisi üzerine yoğun bir
bilgilenme sağlamaktadır. Bu deneysel bilgi birikimi araştırmacının, tasarım
değerlendirme becerisini geliştirir. Bu birikimin, Bezlerin özelliklerine göre,
gerekli değişik analiz sistemleri oluşturabilmeyi sağladığını söyleyebiliriz. Bezin
tanımlanabilmesi, tarihsel örneklerde ise yeniden üretimin yapılabilmesi, bu tür

1

Mikroskobik görüntüler; İstanbul Aydın Üniversitesi Tekstil ve Fiziksel Analiz Laboratuvarında çekilmiştir. Laboratuvar çalışmaları Dr. Gazi Armağan, Dr. Öğr. Üyesi Sinem Budun Gülas tarafından yürütülmüştür. Sevde Ecem
Gürbüz ve Buse Aktan tarafından yapılmıştır, İstanbul Aydın Üniversitesi G.S.F. Moda Tasarım Bölümü,2020.
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deneysel araştırmalarla laboratuvar bilgilerinin karşılaştırma tablolarında değerlendirilmesine bağlıdır.
KARŞILAŞTIRMALAR ve TABLOLAR

Bezleri tanımak için yapılan tüm analizler süreç içinde bir yörenin kimliği ya
da marka yüzü olabilmek için yapısal bir analizin gerekliliğini göstermektedir.
Araştırmacıların tekstil tasarımcı olarak dokuma analizlerini ve görsel analizleri
yapmaları ve bezin hem kültürel kimliğini oluşturmalarını hem de tarihe önemli
bir belge oluşturmalarını gerekli kılıyor. Karşılaştırma tabloları ise hem türü
tanımlayacak, hem de tasarım eğitiminde dokumacının deneysel birikimini sağlayacaktır. Kapsamlı Dokuma analizleri yeniden üretim projeleri için iyi bir kaynaktır. Örneğin sadece bezayağı gibi gözüken bir kumaş örgüsünün analiz sonucu ağızlıkta ince iki atkı ile olduğu ve rips örgüsü oluşturduğu ya da atkı ipliğinin kalın ve bükümünün az olmasının kumaşın görselliğini ve dökümünü nasıl
değiştirdiği örneklerle tarafımızdan denenmiştir.1
BEZLERİN AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLERİ için örnekler

Resim 14: Atkıdan desenlendirilmiş üç örneğin karşılaştırma tablosu2
Resim 15: Zemin sıklık özelliklerine göre karşılaştırma tablosu1

1

2

Arıkan Ekşi, İrem. “Estetik Açıdan Lampas Kumaşın Yapısal Bir İncelemesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara
Üniversitesi GSE, 2014, s.127,130,134.
Feriha Hekim, Günay Atalayer, “Desen Atkılı Anadolu Kumaşlarında Yöresel Kimlik”, IX. Milletlerarası Türk Halk
Kültürü Kongresi, Ordu, 20-24 Kasım 2017.
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Bezi tanımak için yapılan analizler bizi bir bezin ayırt edici özelliği ne olabilir konusunu araştırmaya götürdü. Örneğin Kastamonu, Burdur ve Karabük’te
benzer özellikleri olan kumaşlara rastlandığında dokunduğu yörede gelenekten
gelen bir özellik olup olmadığının anlaşılması gerekli olmaktadır. Bunu dokuma
kumaşın temel belirleyicisi olarak kabul ediyoruz.
Desenlendirme tekniği/anlayışı açısından aynı tür de olan 3 yerel dokumanın (desen yapma tekniği diyoruz) diğer birçok özelliğinin benzemediği düşünüldüğünde; sıradan izleyici için görselliğin tamamen farklı sanılarak, dokuyucunun desen becerisindeki paralellik fark edilemeyebilir. Anadolu dokumacılığı
ve dokuma kültürü açısından kapsamlı kumaş analizlerini ve karşılaştırma tablolarını önemli görmekteyiz. Çünkü; bu bilginin yorumu Anadolu dokumacısının yaratma becerisi ve yaratma sürecini araştırmamıza ışık tutmaktadır. Böylece kumaş kalitesi ve desenlendirme yöntemleri açısından Anadolu’da yoğun bir
hareketlilik olduğunu izleyebiliyoruz.
Bunu tespit etmek böylece yöre bezinin dokunduğu yörenin kültürel simgesi ve marka yüzü olmasını sağlayacaktır. Bezin güncel bir üretim nesnesi olarak
yaşamasına ve özellikli bir ürün geliştirilmesine olanak verecektir.
Bu nedenle seçilmiş bezleri bir tabloda topladığımızda teknik özellikleri dışında onların temel belirleyicilerini aramak gerekti. Bezleri tasarlama anlayışı
açısından değerlendirdiğimizde, bazı özelliklerinin (bir üretim nesnesi olarak)
dokumanın, temel belirleyicisi (tasarım yaratıcı özelliği) olduğunu söyleyebiliriz.
Örneğin; kimi kumaşta desen, kiminde bir iplik özelliği, kiminde dokuma tekniği, vb. birçok farklı öge öne çıkabilmektedir.
3

BEZLERİN ANALİZLERİ VE TASARIMCIYA KATKI

Dokuma bezler değişik açılardan gruplandırılarak irdelenir. Gruplandırmalar
bezlerin yapısal özelliklerini ortaya çıkarmada yardımcı olur. Böylece tekstil
tasarımcının bir yaratıcılık ürününün beceriye dayalı özelliklerini, dokuyucu
özelliğini, kültürel kodlarını algılaması ve ortaya çıkarmasını sağlar. Deneysel
çalışmalarımızda daha önce yaptığımız grup çalışmalarını sıralarsak; 8 farklı
karşılaştırma tablosu oluşturabiliriz.

1

3

Işıldar Hekim, Feriha. “Anadolu’daki Desen Atkılı Yöresel Dokumaların Desenlendirme Tekniklerinin İncelenmesi”,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi GSE, 2018, s.117.
Işıldar Hekim, Feriha. “Anadolu’daki Desen Atkılı Yöresel Dokumaların Desenlendirme Tekniklerinin İncelenmesi”,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi GSE, 2018, s.117.
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1-Örneklerin yüzey düzenlemelerine göre gruplandırılıp karşılaştırılması;2Örneklerin desenlendirme tekniğinin karşılaştırılması; 3 -Örneklerin desen ipliklerinin karşılaştırılması;4- Örneklerin desen ve zemin rengi ilişkisinin karşılaştırılması; 5- İncelenen örneklerin hammaddelerine göre karşılaştırılması;6İncelenen örneklerin bölgelere göre kullanımının karşılaştırması;7- İncelenen
örneklerin kullanım alanlarına göre karşılaştırılması; 8-- İncelenen örneklerin
geçirgenlik (zemin sıklık) özelliklerine göre karşılaştırılması;
KT.06- İNCELENEN ÖRNEKLERİN GEÇİRGENLİK (Zemin Sıklık) ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Kumaş Adı

Kumaş Yapısı

Hammadde

İplik No
Çözgü

Atkı

Zemin sık/cm
Çözgü
Atkı

33/2 Nm

33/2 Nm

12 sık/cm

18 sık/cm

Alaca 1

Tek kat, düz
B 1/1

Pamuk

Alaca 2

Tek kat, düz
B 1/1

Pamuk

33/2 Nm

33/2 Nm

13 sık/cm

17 sık/cm

İbecik Bezi

Tek kat, dü
B 1/1

Pamuk

25/1 Nm

25/1 Nm

11 sık/cm

8 sık/cm

İbecik Dastarı

Tek kat, düz
B 1/1

Pamuk

33/1 Nm

33/1 Nm

12 sık/cm

11 sık/cm

Üzümlü Bezi

Tek kat, düz
B 1/1

Pamuk

25/1 Nm

25/1 Nm

14 sık/cm

16 sık/cm

Eflani Çemberi

Tek kat, düz
B 1/1

Pamuk

40/1 Nm

40/1 Nm

17 sık/cm

14 sık/cm

Selalmaz
Bezi

Tek kat, düz
B 1/1

Pamuk

~28,5/1N
m

50/1 Nm

11 sık/cm

14 sık/cm

Boyabat
Çemberi

Tek kat, düz
B 1/1

Pamuk

25/2
Nm

40/1
Nm

13 sık/cm

18 sık/cm

İhram

Tek kat, düz
B 1/1

Yün

~12,5/1N
m

~14/1 Nm

11 sık/cm

14 sık/cm

Çizelge: Feriha Işıldar Hekim-2018©

Sonuç

Anadolu’da kapsamlı bir tarama ile topladığımız 14 yöreden çok sayıda dokuma kumaşın, değişik zaman dilimlerinde, farklı araştırma konuları için yapılan dokuma analizleri, çizelgelerde toplanmıştır. Bu analizler de elde edilen deneyim, bezin kültürel kimliği ve yörenin markası olma sürecinde önemli bir bilgi
kaynağı oluşturmuştur.
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Ayrıca, KAPSAMLI DOKUMA ANALİZLERİ VE GÖRSEL DEĞERLENDİRMELER, tarihsel kumaşlar üzerinde araştırma yapanlar için de yararlı bir
kaynak olmaktadır. Özellikle adlarını bildiğimiz ancak hakkında yazılardan başka fotoğraf ve yeterli örnek kumaş bulunmayan Anadolu bezleri için; nasıl bir
yol izlemek gerektiğini göstermektedir. Araştırmacı için özgün bir analiz sistemi
oluşturma anlayışı sunmaktadır.
Yöresel kimliği tanımlanmış ve kimliğinin en temel belirleyicisi ortaya
konmuş olan yöresel bez; bölgeye ait marka ve simge olma konusunda kalıcı bir
kültür nesnesine dönüşmektedir.
Kumaşın adı, fiziksel ve yapısal özellikleri ile oluşturduğumuz sistemli karşılaştırma çizelgeleri, Anadolu kumaş türlerini tanımamızı sağlamaktadır. Esas
olarak Anadolu yaratıcılığının tarihsel aşamalarını izlememize yol açmaktadır.
Anadolu’da dokumacılık gelişimini, dokumacının yaratma duygusu ve yaratma
becerisini, bugünkü deyişle tasarlama gücünü görselleştirmek mümkündür.
Sistematik tablolar ile Anadolu bezlerine yaklaşmayı kalıcı bir dokumacılık haritası oluşturmak için gerekli görmekteyiz. Dokuma kumaş türlerinin saptanmasını, sınıflandırılmasını sağlayacak doğru birikim, sistemli bir dokuma analiz
anlayışı ile sağlanabilmektedir. Anadolu dokuma haritası için sistemli analiz
çizelgelerimiz yeni bezlerin özelliklerine bağlı olarak gelişerek devam etmek
durumundadır.
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Çağdaşlık Ekseninde Geleneğin Direnişi
*

İlham ENVEROĞLU

Gelenekler bir toplumun veya kültürün asırların sınavlarından çıkmış, defalarca denenmiş ve toplumların kültürel belleğinde yer etmiş manevi değerlerdir.
Aynı zamanda toplumlar sürekli gelişen ve değişen varlıklardır. Siyasi, kültürel,
ekonomik, teknolojik vb. etkenler toplumları çeşitli değişimlere zorlayabilir. Hiç
bir toplum, çağının bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerine gözlerini
kapayarak yaşayamaz. Fakat her türlü etkileşim ve değişime rağmen süreklilik arz
eden, devamlılığı olan, yaşayan kültürel bir varlık katmanına “gelenek” diyoruz.
Gelenek ve Çağdaşlık-Modernite birbirine karşıt iki kavram gibi görünse de,
her iki kavramın uyumlu birlikteliğini yakalayan toplumlar da mevcuttur. Bu
kavramların uyumlu çalışmasını anlamak için çağdaşlık, ulusallık, yerellikgibi kavramların anlamlarına da bakmamız lazım. Gelenek yaşatılmak istenirken karşımıza çıkan önemli çıkmazlardan biri, çağın bilimsel, felsefi, estetik gereksinimlerini dikkate almadan konservatizme-tutuculuğa düşmektir. Burada ortaya çıkan
başlıca sorun, bir yandan modernitenin kendini varolma çabasını geleneklere
saldırma üzerinden gerçekleştirmeye çalışması ve diğer yanda ise “geçmişi bugünde yaşatma kaygısında olan ve geleneği, tarihin bir “an”ında sabitleyerek
onu muhafazaya çabalayan gelenekçilik” bulunmaktadır. Aslında her iki kavramın da birer değer ve birer “bakış açısı” oldukları kabul edilerek olaya yaklaşılmalıdır. İster çağdaşlık adı altında yürütülen bağnazlık ister gelenekçiliğin
muhafazakâr tutumuna karşın gelenek kendi varlığını ve sürekliliğini hep korumaktadır.
Gelenek Nedir?

Genel ansiklopedik tanımlarda Gelenek ve görenekler; bir toplumda çok
eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen,
yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar
olarak nitelendirilmektedir. Sosyal bilimler, geleneği toplumların yaşadıkları
coğrafya, iklim vb. gibi dışsal koşullara uyum sağlamak amacıyla türetilmiş,
beşeri kaynaklı “inşa”lar, “icat”lar olarak yorumlarken, geleneksel toplumlar
kendi geleneklerinin kaynağını mitsel atalar, kahramanlar veya tanrısal görmektedirler.
*

Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Konya, ilhamenveroglu@hotmail.com
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Gelenek üç bağlamda ele alınabilir; İlki geçmiş yaşam biçimlerinin içinde
yaşanılan ana taşıdıkları maddi ve manevi değerler bütünüdür. Beşeri düzlemde
toplumu tüm dinamikleri ile inşa eden güçtür. İkincisi ise geleneğin özünü teşkil
ettiği ifade edilen kutsalla olan ilişkiden dolayı geleneğin zengin ve kutsal değerler içeren köklü yanıdır ki, bu anlamda gelenek ilkinden farklı olarak hem fenomenolojik hem de ilahi bir yön taşır. Üçüncüsü ise geleneğin postmodernist yaklaşımlarla ele alınmasından kaynaklanan aletsel, işlevsel yani kullanıma
açık maddi yönüdür. Bu anlamıyla gelenek bir anlamlar, katmanlar birikimidir
ve her bakımdan yararlanmaya açık bir değerler bütünüdür. Bahsettiğimiz yönü
geleneğin dışsal-biçimsel yönüdür ki sanat ve edebiyata tesir eden bir başlıca
yön de budur (https://tr.wikipedia.org/wiki/Gelenek).
Gelenek yaşayan kültürel bir varlıktır ve bir toplumun, millet veya kültürün
asırların sınavlarından çıkmış, defalarca denenmiş, toplumların kültürel belleğinde yer etmiş manevi değerler bütünüdür. Kültürel bir varlık olan geleneğin
başlıca yaşamsal niteli, karşılaştığı her türlü değişimleri ve yeni oluşumları kendi bünyesinde dönüştürerek, özümseyerek süreklilik ve devamlılık arz etmesidir.
Bu bağlamda gelenek, tarih ve zaman aşımına uğramadan günümüze erişebilmiş,
gelebilmiş bir değerler bütünüdür.
Bu durumda gelenek, sosyal manada, her kuşağın önceki kuşaktan devraldığı, içselleştirerek yaşadığı ve ancak hayat şartları ile uyumlu hale getirdiği, yani
yorumladığı bütün tarihsel ve kültürel mirastır. Geleneksellik ise, bu mirasın
doğal seyri içerisinde tarihteki yürüyüşüdür. Topluma doğan her birey, bu geleneksellik içerisinde doğar ve onu hazır bulur ve bir ölçüde kendi katkısını da
ekleyerek sonrakilere devreder. Bu süreklilik içerisinde herkes “kökü mazide
olan âti” olarak bulunur (Karadeniz, 2007, s.34-35).
Geleneksel kültürlerde, Giddens’ın dediği gibi, geçmişe, önceki kuşakların
deneyimlerini içerdiği ve sürdürdüğü için saygı gösterilir ve simgelerine değer
verilir. Gelenek, belirli etkinlik ya da deneyimi, yinelenen toplumsal uygulamalarla yapılanmış olan geçmişin, bugünün ve geleceğin sürekliliği içine yerleştirilen bir zaman ve uzam kullanma yoludur. Bütünüyle durağan da değildir, çünkü
kültürel mirasını kendinden önce gelenlerden devralan her yeni kuşak tarafından yeniden icat edilmek zorundadır (Giddens, 1998: 41-2).
Gelenek ve Çağdaşlık Karşıt Kavramlar Mıdır?

Gelenek ile modernliği birbirine karşıt toplumsal örüntüler olarak konumlandırmak, kırılması ya da aşılması hayli vakit almış hâkim bir kanı halinde hem
sosyal bilimlerde hem de “sosyal mühendislik” uygulamalarında uzun süre et-
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kin ve belirleyici olmuştur. Modernistler tarafından gelenek, geçmişle ve geçmişe ait yaşanmışlıklarla eşitlenerek, bugünü yaşamak ve geleceği inşa etmek yolunda terk edilmesi gereken bir “ayak bağı” olarak değerlendirilmiştir (Atay,
2004: 155).
Gelenekli olmak, gelenekleri yaşatmak gelişmeğe engel olan çağdışı bir davranış mıdır? Hem geleneklerine bağlı kalabilmek aynı zamanda çağdaş olmak
mümkün müdür? Çağdaş bir yaklaşımla geleneklerimizi nasıl yaşatabiliriz?
Yukarıda değinildiği gibi toplumlar değişken, gelişime açık dinamik varlıklardır. Hiç bir toplum, çağının bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerine
gözlerini kapayarak yaşayamaz. Özellikle de dünyada olup bitenlere enteraktif
erişim, sürekli etkileşim, paylaşımın hızla yayıldığı günümüzde bu neredeyse
imkânsız görünmektedir. Bu yüzden öz saygısı gelişmiş toplumlarda geleneklerine sahip çıkmak, onların günümüzün hızlı, dinamik, kimi zamanda yıkıcı tahriplerine karşı koruma çabaları yaygın bir durumdur. Fakat geleneğin nasıl yaşatılacağı sorunsalı her toplum için aynı anlamlı değil. Başta Osmanlı olmak üzere,
Doğu toplumlarının birçoğunda görülen ve Batılılaşma süreciyle başlayan kültürel bir çatışma hala güncelliğini yitirmemiştir.
Bu sorunsalı çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren Sıtkı Karadeniz’in tespitleri yerinde ve aydınlatıcıdır:
“Bir tarafta, modernitenin, kendini inşa ameliyesini gelenek üzerinden gerçekleştirmeye çalışması ve kendini “geleneksel olmayan” olarak takdim etmesi
söz konusu iken; diğer yanda, “geçmişi bugünde yaşatma kaygısında olan ve
geleneği, tarihin bir “an”ında sabitleyerek onu muhafazaya çabalayan gelenekçilik” bulunmaktadır. Her iki yaklaşım da, geleneği kendi mecrasının dışına çıkarma çabası içerisinde bulunmakta; ya da zımnen böyle bir işlev görmektedirler.
Buna rağmen ikisinin de birer değer veya yapı olmalarının ötesinde birer “zihniyet şeması” oldukları, ya da bilinç kategorilerini ifade ettikleri kabul edilmelidir.
Ancak gelenek, bu “iki düşman kardeş”in savaşının ortasında kalmasına rağmen
hala varlığını sürdürmektedir” (Karadeniz, 2007, s.36-38).
Gelenekçilik, gelenek addedilen her ne ise onu alabildiğine öne çıkartan, özneleştiren, hatta bazı örneklerde kutsallaştırma noktasına kadar varabilen bir
düşüncedir. Bu haliyle de, bugün”ü başlı başına sorunlu sayan, buna bağlı olarak da “geçmiş” e sıkı sıkıya referanslı bir düşünsel pozisyon olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu, tam da Jaroslav Pelikan’ın, “gelenek ölülerin canlı inancıdır;
gelenekçilik ise canlıların ölü inancı…” sözü ile anlatılmak istenenden başka bir
şey değildir (Atay, 2004: 164).
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Yukarıda değindiğimiz sorulara veya sorunlara yanıt ararken bazı kavramların anlamları üzerinde durmakta yarar var. Bu kavramlardan birincisi çağdaşlık
kavramıdır. İsmail Tunalı, bir yazısında çağdaşlık kavramını şöyle tanımlamaktadır:
“Bir sanat yapıtının çağdaşlık değeri deyince, anlaşılması gereken şey, onun
içinde yaratılmış olduğu çağın ya da dönemin genel varlık kavrayışı, obje yorumu ve yaşam felsefesidir. Her sanat dönemi doğa karşısında belli bir tavır alır,
doğayı, varlığı kendine göre yorumlar, belli bir bilgi anlayışına, belli bir insan
anlayışına, belli bir beğeni ve yaşam anlayışına ulaşır. Buna göre çağdaşlık değeri,
varlığı, doğayı, insanı bilme, duyma ve beğenme kategorisidir. Böyle bir kategori,
bir çağı, sanatçısı, düşünürü ile beraber belirler” (Tunalı, 1979, s.3).
Üzerinde durmamız gereken ikinci kavram ise ulusallıktır. Zaman zaman bu
kavram millilik olarak da dile getirilir. Sanat ve edebiyatla ilgili yazılarda sıklıkla
ulusallık anlayışı gündeme gelirken, her sanat üslubu ulusallık değeri taşımakla
kendinden söz ettirir. Bu bağlamda, ulusal sanat, ulusal edebiyat, ulusal mimari,
ulusal resim gibi anlayışlar, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana
kendi güncelliğini korumaktadır. Nedir o zaman bu ulusallık kavramı?
Ulusallık, bir toplumun, bir milletin tarihsellik içinde elde ettiği nesnelere
bir yaklaşım biçimi, nesneleri bir kavrayış, bir duyuş ve bir beğeniş biçimidir
denebilir. Bundan ötürü, ulusallık bir ulusun öz kültüründe, öz duyuşunda ve
öz beğenisinden ortaya çıkan özgün değerlerin birikiminden oluşur. Başka sözle
dersek ulusallık, bir toplumun, bir kültürün ortak beğenilerine ve sanat yapıtlarına yansıyan ortak düşünüş, duyuş ve sezişlerinden oluşan değerler bütünüdür
(Tunalı, 1979, s.4). Bu anlamda ulusallık değeri gelenek kavramının önemli ve
ayrılmaz parçasıdır.
Fakat çoğu kez “ulusallık” kavramı, bir başka önemli kavram olan “yöresellik”
veya “yerellik” kavramlarıyla karıştırılmakta ve yanlış değerlendirmelere yol açmaktadır. İsmail Tunalı bu kavram ayrımına değinirken şunları söyler:
“Yöresellik, bir sanatçının içinde yaşadığı coğrafi, toplumsal çevreyi ifade
eder. Bu çevre içine doğa ve insan görünümleri ile toplumsal olaylar girer. Bütün
bu doğal, insansal ve toplumsal çevre, sanatçı için yalın bir “obje”dir. Sanatın bir
“obje”sidir. Sanatçı, bu obje dünyasına eğilir, onu duyar, onu düşünür ve onu
yansıtmak ister. O, sanatın yalın bir içeriğini oluşturur. Buna göre, yöresellik,
sanat için bir “içerik” sorunudur” (Tunalı, 1979, s.5)
Buradan anlaşılacağı üzere yöresellik sanat ve edebiyatta bir içerik sorunu
iken, ulusallık sanat yapıtının içeriği ile değil, biçimi, anlatımıyla ilgilidir. Ulu-
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sallık kavramı Yöresellik kavramından farklı olarak, bir toplumun geleneklerinden, kültür birikiminden devraldığı plastik ve estetik değerleri biçimsel açıdan
ele almaktır. Ulusallık, bir ulusun nesnelere bir yaklaşım biçimi, nesneleri kendine özgü bir biçimde kavrayış, duyuş ve beğeniş biçimi olmakla beraber aynı
zamanda kendine özgü biçim ve anlatım dilini de oluşturur. Bu kavramlara yaklaşım tarzı her toplumun, her kültürün öz dinamiklerinden kaynaklanan açılımlarla farklılaşmaktadır. Ulusallık değeri Geleneğin ayrılmaz bir parçası olduğuna
göre, hem çağdaş hem de ulusal sanat bir çelişki midir? Bu durumda sanatçı
nasıl bir yol izlemelidir? Yine İsmail Tunalı’dan bir örnek verirsek:
“Şimdi, bu değerlerden hangisinin bir sanat yapıtında ağır bastığını sorabiliriz. Bu soruya verilecek yalın bir karşılık, “her ikisi de” karşılığı olmalıdır. Bir
sanat yapıtında çağdaşlık değeri ile ulusallık değeri bir denge ve uyum içerisinde
bulunmalıdır. Sanat yapıtının bütünlüğünü, bu iki değer ve onların uyumu oluşturur. Bundan ötürü her büyük sanat yapıtında onların uyumunu buluruz. Bir
sanat yapıtı çağdaş olduğu kadar ulusal olmalı, ulusal olduğu kadar da çağdaş
olmalıdır” (Tunalı, 1979, s.7).
Sonuç

Bu durumda geleneğe yaslanan sanatın geleceği nasıl olacaktır? Gelenekli
sanatın geleceği bu sanatın çağdaşlık ile kuracağı armonik bir bağ ile sağlanabilir.
Çağdaş anlatımlar ile gelenek çıkışlı biçimlerin uyumlu bir bağlılığı, kültürel
biçimlerin bilimsel ve teknolojik gelişmelerle bir uyum içine girmelerini de gerekli kılar. Eğer yarın bir sanat var olacaksa, bu sanat özünde geçmiş sanat türlerine benzemeyen bir sanat olarak kendini gösterecektir. Bu sanat elbette gelenekli nitelikleri olan, aynı zamanda çağdaş bir karaktere sahip olacaktır.
Bildirimi Sabahattin Eyüboğlu’nun şu dizeleriyle bitirmek istiyorum:
“Eriten de biziz eriyen de…
Biz bu toprakları yoğurmuşuz bu topraklar da bizi.
Onun için en eskiden en yeniye ne varsa yurdumuzda öz malımız bizim.
Halkımızın tarihi Anadolu’nun tarihidir.”
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One of the most interesting manifestations of folk art among the peoples of
Karachay-Cherkessia is the art of gold embroidery. At the heart of this art form
is an ornament that reflects national motifs, forms of flora and fauna.
Gold embroidery art has certain functions in the decoration of objects. Gold
embroidery was especially characteristic of the Adyghe peoples, Karachays and
Balkars, Abazins, Nogais. Among these peoples, bason products were widely
used and distinguished by high quality of execution.
The main form of gold embroidery is ornamentation. The peoples of the
North Caucasus have their own circle of ornaments, the basis of which is a repeatedly repeated (rapport) pattern or motif, the forms, color and location of
which in the ornamental composition were developed over many centuries.
Gold embroidery is very labor-intensive in execution and expensive in material and has always been highly valued in the Caucasus. Embroidery in the form
of ready-made ornamental details was passed down from generation to generation along with metal ornaments. In the decoration of textile items, each element of embroidery meant something, for example, belonging to a family, class
status, etc. [4]
Women's accessories are an integral part of the material and spiritual culture of society. On the one hand, these are material values created by human
labor and satisfying certain needs, on the other hand, they are works of decorative and applied art that aesthetically transform the image of a person. “Everything new is well-forgotten old.” The wisdom of this saying can be fully attributed to the creation of this work. That is why the richest storehouse of ideas
is historical and folk crafts, traditions that have been formed and established for
centuries.
Currently, the approach to the principle of using folklore material in subjects has changed: the main role in the design is played by a figurative, associative solution.
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The modern rhythm and way of life dictates its own requirements for women's accessories, but we would like modern women to have stylized items with
the use of national ornaments made in the technique of gold embroidery and
other structural elements.
A set of accessories for a modern mountain girl can consist of a table casket,
a box for sewing accessories, which includes scissors in a case of traditional
shape, decorated with national ornaments, a needle box, an embroidery frame,
etc. Such a set of accessories can become a dowry, a great gift that will lift the
mood of any girl due to its originality and elegance.

Since ancient times, people have been decorating clothes and household
items with embroidery, painting, carving, inlay, putting their feelings and talent
into them. Embroidery is one of the most common types of decorative and applied art in the world.
Evidence of the rich embroidery of the ancient world can be found in the
poets of that time. Homer in his poem mentions the purple cloak that Odysseus
wore. The cloak was decorated with gold embroidery. Everyone who saw this
cloak, says the poet, was delighted with the pattern. Such embroidery was highly valued and considered a luxury available only to the nobility.
Embroidery in the past was inherent in the national culture of each nation
as the most affordable way to create beautiful items of decoration and clothing
by hand at home. The ability to embroider was mandatory for girls from the
princely family, although embroidery techniques were mastered by girls from
other classes who worked under the guidance of Housewives. Girls were trained
to embroidery from early childhood, so they perfectly mastered the technique
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and skill of performing the type of embroidery that was accepted in the area
where they were born and lived. The secrets of skill were passed from mother to
daughter. The embroidery masters knew their patterns by heart and memorized
them for the rest of their lives, along with mastering the process of gold sewing.
Sets of patterns for embroidery in the form of paper, less often leather details of
ornaments the craftswoman carefully kept at herself. The main types of sewing
known to craftsmen living in the territory of Karachay-Cherkessia are applique,
gold embroidery “in the center”, embroidery with a smooth surface, a tambour
and a stalk seam [5]. In gold sewing, only one method of interweaving threads
is rarely used. When filling the embroidery plane, various combinations of different seams, gold and silver threads are used. These rhythms of alternating
short and long strokes, a combination of large and small areas of the most diverse shapes, even if they are strictly subordinated to the General contour, diversify the texture of gold embroidery, revealing its nobility, increasing the
game of chiaroscuro [4]. Artistic crafts of the peoples of Karachay-Cherkessia
have always developed in the same direction, and in their works it is easy to see
the features common to the art of embroidery of Circassians, Karachay, Abazin,
Nogai and other mountain peoples. Karachewski, Circassian, absence, Nogay
women and other people of our Republic was a great embroiderers.
Circassians were particularly skilled. For many centuries, the Adygs had a
widely developed gold embroidery art. When sewing, gold and silver threads
and expensive fabrics were used. These materials were purchased from Iranian
merchants, brought from Byzantium, Genoa, Turkey and the Crimea, with
which trade relations were established in the middle ages. In the X century, the
Arab traveler Masudi wrote about the Adygs: “... they wear white clothes, Roman brocade, purple, and other types of silk fabrics woven with gold.” In the
XV century, another traveler, the Italian Interiano, wrote about the noble Circassians, who were famous for their ability to embroider. The preserved specimens date mostly from the mid-XIX to the beginning of the XX century [2].
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They are characterized by excellent technique, originality of ornaments and
richness of decoration. Gold embroidery of Adyghe masters developed in 2 versions: “shikhyar idag” (urban embroidery) and “Adyge idag” (Adyghe sewing).
A special feature of this type of gold embroidery is the internal cutting of individual, the largest elements of the ornament with geometric patterns. The origin
of this technique of embroidery with gold thread, refers to the VI-VII centuries.
In those days, various items were embroidered with gold and silver: clothing,
household items, embroidery of weapons and horse accessories. The products
were distinguished by a pattern with its outline of animal cycle motifs, generic
tamgas and plant forms, which at first glance is so simple, it is distinguished by
its unique originality and originality [3].
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Karachay women also reached a high level in gold embroidery. They embroidered using the method of gladi (chiy tigshi and Katy tigshi), satin gladi
(okya SOK'gan, kyyyyk Zembla, suzme SOK'an), as well as sewing “in style”
(Katy tigen – solid sewing), which requires a wealth of creative imagination and
great technical skill. In the home life of Karachay people, embroidery was decorated with bags, burkas, women's suits, pouches, scabbards, belts, and much
more. In gold embroidery karachayevok prevailed more massive monumental
pattern, entirely made seam “in the center”. The primitiveness of the ornamental forms of embroidery, the simplicity of their articulations in the composition
once again confirm their origin from the ancient applicative technique. But the
artistic principle of the application in a new material-in gold sewing-is further
developed over time. If at first in the enlarged and laconically stamped forms of
embroidery their metal base is still easily read, then the composition is built on
more lively plant forms with flexible shoots and crushed leaves. A horn-shaped
motif combined with a trefoil can evolve into a rather complex geometric element that includes a rhombus with round appendages at the corners. And the
horn appendages, as if embracing it from both sides, are directly associated with
plant motifs [4]. In this case, the braid served as the border of the pattern.
Abazins were mainly engaged in embroidery of parts of the costume. They
were distinguished by the restraint of the color scheme, a combination of geometric ornaments with a large spot. One of the varieties of ornamentation of
textiles from the Abaza is the application (garica). It is usually combined with
gold embroidery, satin stitch, chain stitch. The composition of the pattern corresponded to the purpose and shape of the embroidered objects [1].
Kuban Nogais of the XIX-early XX century. gold embroidered women's
Slippers (kundyz bokrk), shawls (bas yavlyk), men's skullcaps (topysh), handbags, saddles. Many ornamental images of Nogai embroidery confirm the Turkic
line.
The development of commodity-money relations led to the appearance of a
large number of small gold-embroidered products, especially wall-mounted
ones, which were produced by mountain girls to help their families. The main
buyers of such items were Cossacks and Armenians who sold Asian clothing
and shoes. The Cossacks did not know how to make metal braid and braid, and
yet every combat Cossack was obliged to have these elegant things as a necessary accessory of the legalized form.
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Innovations began to appear in the gold embroidery art: beads, sequins, new
elements of things and ornaments. Long-term close contacts of the neighboring
peoples of Karachay-Cherkessia, the same natural conditions and the proximity
of historical destinies led to the formation of similar artistic tastes. There is no
doubt that the peoples of Karachay-Cherkessia have made their unique contribution to the development of artistic culture. Accessories for women, which
have passed a long way in their development, are closely connected with the
history and aesthetic views of the creators. The custom of giving a dowry for a
girl has come to us since ancient times. Initially, the bride's dowry consisted of
household items, including accessories embroidered by the girl herself, and
“gold embroidery” items as a gift to her husband's relatives. The dowry of the
Adyghe bride was traditionally placed in a large chest and carefully stored until
the cherished wedding day [7].
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In our time, the question of having a dowry is not so acute on the agenda.
However, do not neglect the old traditions that are ingrained, in confirmation of
the wisdom of the ancestors.
Everyone knows that today we are more willing to buy industrial items for
everyday needs, rather than exclusive gold-embroidered author's products. And,
nevertheless, such things can decorate us and the surrounding interior. Today,
more often than not, we buy Handicrafts not for utilitarian purposes, but for the
sake of the beauty that these products of creative manual labor carry. They do
not allow the soul and heart of a person to “turn to stone”.
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National Aspects of Art Education in Contemporary Pedagogical Research
1

**

Kamarsulu IBRAYEVA - Zhanar IBRAYEVA
Introduction

The system of art education in the Republic of Kazakhstan, focused on the
implementation of European agreements in the framework of the Bologna process, is designed to stimulate the mobility of students of domestic pedagogical
universities in the development of world art culture. This mobility is necessary
for future teachers in obtaining education abroad and modernizing their own
educational activities, involving the perception, processing and application of
information and national experience accumulated in different cultures.
This actualizes the importance of higher education as a basis for preserving
the cultural, historical and ethnic self-identification of a person, which should
be oriented towards a system of traditional national values.
The idea of the national character of education is considered as one of the
main conditions based on a dialogue of cultures at the global level. Therefore, at
present, education should ensure the protection of ethnic values in the context
of understanding, respect and perception of various cultures of universal value.
National aspects of art education have been considered by scientists from
different countries for several centuries.
Acting as an integral component and condition of human life and representing the totality of the methods and results of creative transformative activity of
man and society, the national culture reflects the historical vector of development of folk art, from which the person draws the values of previous generations and selects from them the most appropriate to both individual inclinations
and the level of received education and upbringing.
Education as the leading cultural institution in the development of the society determines a quality of the main strategic resource of the XXI century – the
country’s intellectual potential. National art as a guaranty of preservation of the
society’s traditions helps to focus influence on a developing personality, by
means of the “language” of human feelings, by means of complexity and elegance of expression, which is directly related to the creative development of a
new type of teacher.
*
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Research Methods

The following methods were used in the process of research: theoretical analysis and comparison of various scientific theories and approaches, review of the
state programs and regulatory documents; questionnaire survey; content analysis; methods of modeling and planning; methods of statistical processing; development of own approaches for comprehensive understanding of key concepts; we have elaborated academic support of educational process oriented to
the creative development of pedagogic universities’ students by means of folk
music. Statistical processing of the research results was carried out using the
following methods: calculation of the coefficient of rank correlation (Spearman);
paired two-sample t-criterion of Student; two-sample t-test with equal variance,
criterion χ2.

Analysis of the researched problem has made it possible to state, that ap-

proaches to the national musical art shall be renewed, so as to a mean of creative development of the nation in the spirit of patriotism, civic and national
consciousness; it also has shown, that no comprehensive scientific viewpoint of
the national art has been elaborated so far; neither specific methodological
framework of the national art as a factor of creative development of a new type
of teacher has been substantiated yet.
The objective of this work is to determine the national aspects of music education and upbringing of the younger generation that had been considered by
scientists from different countries and substantiate content and capabilities of
Kazakh folk music for the creative development of pedagogical universities’
students in the Republic of Kazakhstan.
The national aspects of music education and upbringing of the younger generation have been considered by scientists from different countries for several
centuries, while the ideas of the revival of national consciousness came into use
of pedagogical science only at the turn of the 21st century.
The national musical culture of society is a distinctive phenomenon, including the prevailing genres, performing traditions, customs, folklore groups, contributing to the preservation of the spiritual wealth of the people, therefore, the
national musical culture of society can exist only when there are people capable
of preserving, relaying and creative development with personal national musical
consciousness.
In the period of transition from the industrial to the post-industrial stage of
development, when the role of knowledge and information is increasing, the
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enhancement of the value of the level of creative development of the personality
determines its social status and life prospects. At the same time, a high level of
creative development of citizens and the availability of opportunities for its
implementation are the conditions for the successful functioning of the country.
While educating students to be responsible for development and preservation of the ethnicity’s national spiritual values, able to build a constructive dialogue with representatives of other cultures, it makes it important to add to
their creative development by means of the traditional music which we regard
as an active force in the process of the creative development of a person.
The dependence of the progressive advancement of society on the level of its
creative development is confirmed by numerous studies of domestic and foreign
authors. The impact of music on the person’s creative development and on
brain function was considered in the works of A.Toropova where author
investigated music as a method of stimulation, aimed at awakening interest,
surprise, curiosity, noting the positive influence of the music on student
concentration, identified the possibilities of instrumental music in stimulating
the imagination of listeners and developing their creative thinking and
confirmed that music reduces psychological and emotional stress, contributes to
focusing attention, helping students to achieve goals in mastering various skills
(A.Toropova, 2019:188).
The researchers found that under the influence of music there is an
improvement in short-term verbal memory, colors, names of geometric shapes,
numbers. It also has shown that pictures are better remembered and visual
perception is facilitated under the influence of music (Heifield, 2006:144).
Of great interest are studies in the field of musical psychology, in which it is
proved that even an unconscious perception of music has a rather positive effect
on the intellectual activity of children; passive, regular perception by children of
selected music activates visual perception, improves attention, short-term
memory and verbal and non-verbal intelligence (A.Toropova, 2019:136).
In the study of T. Khrizman (1991) it was found that when music is
perceived in the cerebral cortex, a complex functional system of interconnected
activity focuses not only on sensory, but also on associative frontal regions of
the cortex, which allowed the author to conclude that music lessons allow you
to rebuild the nature of intra-hemispheric and inter-hemispheric relations. The
results of the author's study showed that all children at the time of listening to
music showed such factors as: a higher level of all inter-central connections in
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comparison with others; stronger hemispheric interactions in the anterior
cortex, especially in the left hemisphere; a greater number of hemispheric
asymmetric bonds. (T. Khrizman,1991:65)
American researchers X. Leng, G. Shaw believe that the human brain from
the moment of birth is capable of perceiving music, and it is a kind of language
that allows you to train some specific cognitive functions, expanding the use of
these mechanisms to form other higher brain functions. (X. Leng, G.
Shaw,1991:229)
As the analysis of research has shown, despite a wide range of scientific
works, the priority in studying the possibilities and functions of music belonged
to psychology, physiology, and biology. The questions of the students’ creative
development by means of music, in particular, Kazakh traditional music, in
pedagogical science remain insufficiently studied.
To study the philosophical and social aspects of the revival of national consciousness, the anthropological and humanistic concept that acclaimed the universal essence of the world pedagogical process and the national form of its
implementation among different peoples is of undoubted interest. (P. Kapterev,
1996:68).
For example, the essence of the approach of P. Kapterev lies in his conceptual idea, according to which universal and national principles are considered as
organically interconnected and equally necessary in pedagogical theory and practice of education (P. Kapterev, 1996:77).
From the standpoint of cultural studies, the national musical consciousness
appears in a broad context as a phenomenon of spiritual culture, which, being in
the space of folk art, can have a significant impact not only on the professional
art and artistic life of the region, but on the life of the local society, its selfidentification.
Thanks to the mega-, macro- and microlevels of cultural reflection, a productive analysis of the genesis of the national musical culture is possible, revealing the features of its functioning, as well as developing the conceptual foundations of its formation in the educational process of the university.
So, folk music culture can be considered as a specific reality in which a person is able to reflect through ethno-musical imagery his ethno-national identity,
as well as cognitively -estimated idea of nature and society, rules and norms of
behavior.
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The current direction that needs to be taken into account in the theory and
practice of reviving national consciousness in the system of music education is
regionalization, recognized by researchers as a priority direction of modernization of modern music and pedagogical education in university.
All researchers are united in the fact that national-regional policy is turning
into an important and independent factor in social life. Trends in the development of national-regional music education are rethinking the goals and objectives of the national school, finding the optimal combination of the educational
interests of the state and its individual region, a specific school and each person
in accordance with the radically changed socio-economic, sociocultural and political conditions of the state.
In the context of the study of the problem of the revival of national consciousness, the ideas of a multicultural dialogue, which we consider as a
polymusical dialogue, which is born from the concept of a dialogue of cultures
of M. Bakhtin. (M. Bakhtin, 1979:134)
The dialogue of cultures is considered as a process of conscious interaction
between two reflecting subjects, which are completely equal in terms of their
ontological representation.
The peculiarity of the Kazakh musical culture is a dialogue with other cultures, their interconnections and the historical interdependence of the spiritual
treasures of the East and West, i.e. dialogue is the leading principle of the
worldview of the Kazakh people, the historical development of Kazakh folk art
and the integration of various cultural traditions in a multinational state.
Scientists consider the national music as an object of ethnographic research.
The subject of consideration in musical ethnography is the identification of local-historical and national-artistic features of folk songs and instrumental works.
Art historians consider folk music as a national treasure, which provides inexhaustible material for professional work. The peculiarity of their work lies in the
“immersion” in the artistic process. Thus, in the research of L.Burnakova and
others, some aspects of the construction of musical speech (its melody, voice
recognition, arrangement features), the specificity of the functioning of folklore,
its forms and genres are studied (Burnakova L, 2005:49)
In recent publications it has been noted that positively oriented ethnic selfawareness and ethnic identity are the basis of ethnic tolerance. Ethnic tolerance
is based on a humanistic approach, based on the priority of universal human
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values, the development of respect for his people, for the society in which he
lives.
Consequently, the revival of the national consciousness of future music
teachers should be linked with the development of their tolerant thinking
through the introduction of integrated courses reflecting the national and cultural specifics of the people of Kazakhstan and world culture (Sedukhin B.,
2004:36)
Research Results

Research of genesis and development tendencies of Kazakh folk music has
proved that it is legitimate to consider it as a basis for creative development of
pedagogical universities’ students. Analysis of image-bearing and genre content
of Kazakh folk music (instrumental and songs), as well as of works of music
scholars and experts, specialists in folklore, music teaching staff, which consider
various performing aspects, means of musical expression, pedagogical capabilities, etc., allowed to make a classification by genre (ceremonial-household, historical, lyrical, epical, of social protest), by regional performance traditions
(Western Kazakhstan, Eastern Kazakhstan, “Arkin”, “Zhetysu”, “Karatau”,
“Syrdarya”, “Mangistau”).
Analysis of the history of development of written composer’s art in the Republic Kazakhstan (symphonic, opera, chamber-instrumental) has shown, that
such art is based on folk music traditions, which the composers comprehended
gradually: from citation to creation of own folk-like themes, from implementation of folk compositions to merge of classical European genres with folk music.
Apprehension of the national musical art in the context of its refraction in genres and forms of professional composers’ art and humanistic values of the ХХI

century is a significant condition of students’ creative development.

Content and pedagogical capabilities of Kazakh people’s folk music in the

intellectual development allow to: acquire modus, intonational and rhythmic
stereotypes, carrying national uniqueness; form ethno-musical consciousness,
including fascination with folk music, emotionally valuable experience, style,
evaluation ability and other needs of ethno-musical activities; develop skills and
habits, determining readiness for performance and creative activities within the
framework of the national musical tradition, creative imagination, musical
memory; educate one in the spirit of interethnic tolerance and respect to the ethno-musical values of own and other peoples’; awake emotional sphere, moral
and patriotic qualities of a personality of a prospective teacher.
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Those discrepancies revealed in the course of analysis, between needs of
pedagogical science and practice in training of a prospective teacher, carrying a
high level of intellectual development and insufficiently developed methodological procedures considering folk music as a factor of intellectual development of
a new type of teacher, have predetermined the necessity of creation of methodology of pedagogical universities’ students creativedevelopment by means of
Kazakh folk music. This methodology contains five units: objective (objectives
and tasks), content (educational subjects, knowledge, types of activity), methodological (forms of teaching, methods of teaching, forms of diagnostics and
control), organizational (intra-university and external ethno-musical developing
environment), final diagnostic (components, criteria, indexes, levels and results). The most important component of this methodology is the students’ creative development model by means of folk music, made as a unity of needs-andmotivations, emotional-axiological, cognitive, and active-creative components,
as well as their criteria, indexes and levels.
Analysis of the curricula of general education, basic and major disciplines
studied by the students under the specialty 6B014 “Music education” has
shown that they possess significant capabilities for creative development by
means of folk music. However, as the results of polling the teachers and students showed, these disciplines’ capabilities are not used sufficiently in the process of students’ creative development, which requires a substantiation of pedagogical conditions and development of new teaching materials.
Designed teaching materials for intellectual development of students by
means of folk music provides for the following:
- Students’ learning of Additions to the curricula of major disciplines, including Kazakh folk music;
- Purposeful work within the framework of the elective course called “Kazakh folk music as a mean of pedagogical universities’ students creative development”, which systemizes and generalizes students’ knowledge in this field;
- Activation of the students’ scientific research activities in ethno-musical
field, forming independent ethno-musical mentality;
- Inclusion of students into various forms of extracurricular work with use
of Kazakh folk music.
We have implemented the methodology of students’ creative development
by means of Kazakh folk music as four stages of experimental work, commen-
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surate with years of study in a university - adaptation, involvement, emergence,
actualization and individualization.
Pilot experimental work was carried out on the basis of two universities
(Abai Kazakh National Pedagogical University and Kazakh National Female
Pedagogical University) with participation of 227 students, out of which 117
students were assigned to the experimental group (hereinafter – “EG”), and 110
– to the control group (hereinafter – “CG”).
With the help of polling in the course of the observation experiment, levels
of students’ creative development were detected, by means of folk musical art
under all four components (needs-and-motivations, cognitive, emotionalaxiological, active-creative). Poll results have shown that the reason of low creative development of students both in the experimental and in the control group
under all components is a weak knowledge of contents of folk music, as well as
its capabilities in the creative development of an individual. Substantiated pedagogical conditions were introduced in a university’s educational process, as an
experiment oriented at creative development of students by means of folk music.
The control group studied in the conditions of traditional educational process.
Levels of students’ creative development by means of folk musical art were
evaluated under four components (needs-and-motivations, emotionalaxiological, cognitive, active-creative) in accordance with the logics of the pilot
experimental work. Thus, cognitive and emotional-axiological components were
evaluated with the help of tests based on Cattell’s questionnaire, while independent experts, i.e. leading music teachers, instructors and psychologists made
evaluation of development level of active-creative component.
In the adaptation stage of the development experiment (vocational guidance, the
first year of studies), the students were learning the folk music via the Additions to the course curriculum of “Main Musical Instrument”.
In the involvement stage of the development experiment (the second year of studies), creative development of students was carried out via learning the Additions
to the following courses’ curricula: “The History of Kazakh music”, “Primary
Musical Instrument”, “Additional Musical Instrument”; as well as the elective
course of “Folklore Instrument”. In this stage, we have deepened preparation of
teachers for creative development of students by means of folk music (topic
seminars, packages of creative tasks, elaboration of trainings methodology, various case-studies, brain storming on folk music etc.).
The emergence stage of the development experiment (the third year of studies) is
aimed at conscious and purposeful activities for creative development of students via the Additions to the following courses’ curricula: “Methodology of
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Musical Education”, “Primary Musical Instrument”, “Accompanist Class”, and
the elective course of “Folklore Band”, “Orchestra”, the elective course of “Creative development of personality by means of Kazakh folk music”.
In the actualization and individualization stage of the development experiment (the
fourth year of studies) we have created conditions for practical self-actualization
of an individual, for development of self-evaluation of an individual’s creative
development, his or her improvement and correction – via Additions to the
curricula of major disciplines: “Methodology of Musical Education” and “Musical Psychology”.
Throughout all stages of the pilot experiment work, we have involved the students into various extracurricular forms of activities, such as musical lecture-hall, verbal journal, music hall, literature and music salon, theatre-like music and literature soiree, etc.
In the control stage of the experiment, we have detected the students’ creative
development levels under the above-mentioned components, by second polling.
Table 1 shows the levels (by needs-and-motivations, cognitive, emotionalaxiological, and active-creative components) of the students’ intellectual development in the beginning and in the end of the experiment, as well as the experiment’s summary results.
Table 1
Levels of students’ creative development (needs-and-motivations, cognitive, emotional-axiological, and
active-creative components) by means of folk music
Кезеңдер
Components
1- high
2- middle
3-low
EG
CG
EG
CG
EG
CG
Needs-andmotivations
Cognitive
Emotionalaxiological
Active-creative

Beginning
end
Beginning
end
Beginning
end
Beginning
end

20,51%
17,95%
17,10%
20,52%

-

46,16%
76,93%
40,18%
78,63%
33,33%
79,49%
48,72%
76,92%

44,55%
47,28%
44,55%
48,18%
44,55%
48,18%
49,09%
53,64%

53,84%
2,56%
59,82%
3,42%
66,67%
3,41%
51,28%
2,56%

55,45%
52,72%
55,45%
51,82%
55,45%
51,82%
50,91%
46,36%

Thus, the above-stated allows us to conclude that creative development of a
personality is correlated with processes appearing in the musical culture of the
ethnicity. As a result of inclusion into folk music, an individual shall develop
aspiration for achieving a high creative level; meanwhile the creative development process itself shall be considered as a culture- congruous whole model of
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ethnicity’s world of music, as the integral part of its common culture. This attaches a pedagogical orientation to the folk music and objectively increases universities’ responsibility for ways and results of using the folk music’s wealth in
the creative development of prospective teachers.
Conclusion

The content and pedagogical capabilities of the Kazakh folk music are that
its development contributes to: mastering the intraintonational and rhythmic
stereotypes bearing national identity, the formation of: ethnomusical consciousness, including passion for folk music, emotional and value experience of
experiences, taste, ability to assess and others, needs for ethnomusical activity;
development of: skills and abilities that determine the readiness for performing
and creative activities in line with the national musical tradition, creative imagination, musical memory; education in the spirit of interethnic tolerance and
respect for the ethnomusical values of one's own and other peoples, awakening
the emotional sphere, moral and patriotic qualities of the personality of the
future teacher.
Consideration of the views of domestic and foreign scientists on the role of
folk musical creativity in the formation of the ethnoculture of the individual
over the past two centuries reveals their active activities to revive, preserve and
promote the musical traditions of the people, the national idea in domestic music education. The value of these views lies in the manifestation of a clearly expressed civic position of domestic and foreign music teachers, who consider folk
music as one of the sources of spiritual and moral recovery of society.
The study revealed the necessary pedagogical conditions that contribute to
the formation of the national musical culture of future teachers: a) the purposefulness of the professional training of a future music teacher on the creative
development; b) actualization of the process of ethnomusical identification of
the future teacher, aimed at the formation of a positive emotional and value
self-identification with the musical culture of the ethnic group and the professional pedagogical community; c) the attitude and positive motivation of future
teachers to master their native musical culture through communication with
other cultures, in which the opportunity to enter into an equal dialogue with a
different musical environment is realized; d) focus on competence development
in the creative development of the prospective musician teacher.
In conclusion, an analysis of the national aspects of music art education and
the revival of the national consciousness of future music teachers showed that
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this process takes place on a specific spiritual and substantive basis, developed
in society, as well as in a specific sociocultural environment, in particular, in a
vocational education system. Their unity lies, on the one hand, on the spiritual
and active-practical spheres of society and its people. On the other hand, the
individual’s personal development, the spiritual foundation of which is the sociocultural experience of society: historically established ideals and values, musical traditions of the people, etc. Therefore, the revival of the national consciousness of future music teachers in the context of university art education should
take into account the ideals, principles and norms, methods of activity inherent
in the national musical culture of society, based on individual goals, needs and
orientation of future music teachers.
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Resimde İlahi Komedya ve Mitoloji
*

Karim BAİGUTOV
Giriş

Dante Alighieri’nin tam adı Durante di Alighieri’dir. Rönesans Devri’nin
büyük İtalyan şairidir. İtalyan edebî dilinin kurucusu ve “Komedya” adlı eserin
yazarıdır. 1265 yılının Mayıs ayında Floransa şehrinde doğmuştur. Burada şairin
doğum tarihi konusundaki görüşlerin onun “Yeni Hayat” ve “İlahi Komedya”
eserlerindeki yazılanlara ve şairin hayatı ile eserlerini ilk defa araştırarak bilimsel
çalışmalar yazan çağdaşı Giovanni Boccaccio’nun fikirlerine dayandığını da söylemek gerekir (Kenzhebay, 2012).
Köklü ve asil bir sülalenin mensubudur. Dedesinin Haçlı seferlerine katıldığı
ve vefat ettiği, kendi döneminin meşhur şairi hem âlimi Brunetto Latini’den
ders aldığı, sadece antik ve Orta Çağ edebiyatını değil, bununla birlikte teoloji,
felsefe, astronomi, Orta Çağ skolâstiği gibi bilim dallarını da iyi bildiği yönünde
çeşitli hikâyeler anlatılır. Bütün bunlara ek olarak Dante’nin kendisinin ergenliğinin daha çocuk denilecek yaşta başladığını gösteren bilgiler de vardır. Henüz
yeni dokuz yaşına girdiği çocukluk döneminde, Mayıs ayında yapılan bir bayramda komşusunun kızı olan Beatrice Portinari’ye âşık olur. Maalesef aradan
dokuz yıl geçtikten sonra Beatrice başka bir gençle evlenir. Ancak buna rağmen
büyük şair hayatının sonuna kadar Beatrice’yi şiirlerine konu eder ve o şairin
ebedi şarkısına dönüşür.
Evlendikten birkaç yıl sonra Beatrice aniden vefat eder. Dante ise Cherki
partisinin rakibi sayılan “Siyahlar Parti”sinden Donati’nin kızı Jemmy ile evlenir
ve üç çocuk sahibi olur. Ancak şair hayata veda edene kadar sadece Beatrice’yi
kendi şiirlerine konu eder ve onu arzular. “Yeni Hayat” adlı ilk eserini de Beatrice’ye ithaf etmiştir. Hatta Beatrice’nin sevimli resmini büyük şairin bütün eserlerinde karşılaştırmak mümkündür. O, her zaman onu saflığın, güzelliğin, ferasetin ve merhametin sembolü olarak betimler. İşte, bu bakımdan İtalya’nın büyük şairi Dante ile Kazak şairi Cumatay Cakıpbayev’in kaderleri ile şiirleri arasında güzel bir benzerliğin olduğunu söylemek gerekir. Cumatay da hayatı boyunca Leyla’yı şiirlerine konu etmiştir. O da Leyla’yı sadece uzaktan görüp âşık
olmuş ve ebedi şarkısına dönüştürmüştür. Cumatay için de Leyla’nın imajı dün*

Doktora öğrenci, Hacettepe Üniversite, GSF, Resim bölümü, karimkhan.art@gmail.com
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yadaki en muhteşem güzelliğin sembolüdür. Dante Beatrice için, Cumabay ise
Leyla için bütün bir kitap yazmıştır (Kenshiluly, 2018).
Dante Alighieri Floransa’nın siyasi hayatında da aktif yer almıştır. Tüccarların çıkarlarını savunan “Beyazlar”ın partisinde olmuştur. Şehir asilzadelerinin
partisi olan “Siyahlar” Beyazları yener ve Dante’yi ateşte yakma ve mal mülküne
el koyma hükmünü çıkartır. Bundan sonra Dante kaçarak bütün İtalya’yı dolaşır.
Hayatının son 6 senesini Rovenna’da geçirir. Onun duygusal ve felsefi eseri
sayılan nazım ile nesir karışık yazılan “Düğün” (1307-1308) adlı eseri o dönemdeki resmî dil olan Latin dilinde değil, İtalyan dilinde yazılmıştır. Halkın dilini
koruma niyetiyle “Halk Sözü Hakkında” (1305) adlı bir kitap yazmıştır. Söz
konusu kitapta bütün İtalya için ortak millî dil yaratmanın gerektiği yönünde bir
fikir belirtir. “Monarşi Üzerine” (1312-1313) adlı eserinde ise monarşik düzeni
ve fikirleri savunur (Koptleuova, 2011, s:115).
İlahi Komedya

Dante’nin dünyaca meşhur eseri olan “İlahi Komedya” 1307-1321 yılları
arasında yazılmıştır. Bu manzume için Orta Çağ kültürünün edebî sentezi demek mümkündür. Edebiyat alanında Dante kendi adını Orta Çağ’ın son şairi ve
yeni dönemin ilk şairi olarak yazdırmıştır. İtalya toplumunun geçiş dönemini
betimleyen ve bütün Orta Çağ kültürünün felsefi-edebî özeti gibi olan söz konusu esere Dante’nin kendisi “Komedya” adını vermiştir. “İlahi kelimesi ise XVI.
yüzyılda eklenir. “İlahi” kelimesi Dante’nin manzumesinin dinî içerikli olduğunu değil, onun şiirsel ustalığını göstermek için kullanılmıştır. Dante bu eserinde
Orta Çağ’a özgü süjeyi ele alır ve kendisinin sanatsal hayali ile okurlarını cehennemden kurtulmaya, günahlardan arınmaya davet eder ve cennete geçirir. Dante’nin bazı çağdaşları onun için “öbür dünyaya gidip gelmiştir” derler.
Burada şunu da eklemek gerekir ki, Dante’nin dönemindeki “komedya”
kavramı günümüzdeki bizim anlayışımızdakinden farklı manada kullanılmıştır.
Yani okuyucuyu başlangıçta hüzünlendiren kaygılı manzarayı betimlemeden
başlayıp sonunda insanı sevindirerek, neşelendirerek biten eserlerin hepsine
“komedya” denmiştir.
Kazakistanlı araştırmacılar Kenes Ümbetcanulı Biyekenov ile Mansiya Saparğalikızı Sadırova kendilerinin “Sosyolojinin Açıklamalı Sözlüğü” adlı kitaplarında Dante’nin “İlahi Komedya” adlı eseri için şöyle bir açıklamada bulunmuşlardır:
Dante’nin “İlahi Komedya” adlı eseri “Cehennem”, “Günahlardan Arınma”
ve “Cennet” olarak adlandırılan üç bölümden oluşur. Cehenneme, derin yer
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altına, günahkâr insanlar, insan öldürenler, intihar edenler gider ve ebediyen
hem ruhen hem de madden azap çekerler. Günahtan arınma yoluna girdiklerinde dağa çıkarlar ve günahlarından arındıktan sonra cennete girerler. Günahlarından arınıp cennete gidene kadar çok azaplı yoldan geçerler. Cennete girenler
ise yaşamlarını ebediyen rahatlık içinde geçirirler (Biyekenov ve Sadırova, 2007,
s: 344).
Bununla birlikte yazar Kenjebay Ahmetov, Dante Alighieri’nin “İlahi Komedya” adlı eserinin çevirisini yaptığında eserle ilgili olarak şöyle bir fikir beyan
etmiştir:
“İlahi Komedya” kendi döneminde dünyanın dışındaki başka bir âlemden
söz eden kutsal bir manzume (“poema sacra”) olarak tanınmıştır. Günümüz
bakış açısıyla değerlendirecek olursak, felsefi düşünceleri edebî karakterler ile
anlatan bu kitap “Cehennem”, “Berzah” ve “Cennet” adlı üç bölümden oluşan
şiir türünde yazılmış epik eserdir. Manzumenin her bölümü otuz üç şiirden
oluşur ve bununla birlikte eserin girişi mahiyetinde olan ilk başında bir şiir daha
vardır. Hepsi birlikte 100 şiirdir. Manzumenin kıtaları üç mısradan oluşur. Her
bölümün son mısrasında “yıldız” anlamını taşıyan “çerağ” (“stelle”) kelimesi
geçer. Ayrıca şairin kendisinin de tılsımlı sayılar olarak gördüğü “üç”, “dokuz”
ve “on” sayıları da manzumede ayrı bir anlam taşımaktadır. Manzumedeki her
olayın, her karakterin ve her ayrıntının dikkatle seçilmesi Dante’nin eserinin
kompozisyonunu oluştururken oldukça büyük bir özen gösterdiğini ortaya
koymaktadır (Kenzhebay, 2012, s:9).
Manzumenin konusu Orta Çağ klerikal edebiyatında çokça karşılaşan bir
konudur. Bu öbür dünyanın sırlarını bilmek isteyen insanla ilgili hikâyedir. Böyle konulara Batı Avrupa, eski Rus ve Doğu edebiyatlarında da rastlanır. XII.
yüzyılda yaşayan Arap şairi İbn Arabi’nin de Dante’nin manzumesine benzer bir
eseri olmuştur. Dante Arap dilini bilmemiştir ve o zamanda İbn Arabi’nin eseri
İtalyancaya çevrilmemiştir. Bundan dolayı Dante’nin eserinin İbn Arabi’nin eserine dayandığını ileri süren fikirler doğru değildir.
Dante’nin manzumesini kaleme almasında Antik Çağ yazarlarından Virgilius’un büyük etkisi olmuştur. Onun “Eneida” adlı eserinde vefat eden babasını
görmek için Tartar’a inen Enei bahadırdan bahsedilir. Dante Virgilius’un sadece
olay örgüsündeki ayrıntıları değil aynı zamanda onun kendisini de karakter olarak kullanmıştır. “İlahi Komedya”da yeryüzündeki aklın temsilcisi olan Virgilius’un rehberliğiyle günahkâr insan olan Dante cehenneme girer. Ondan sonra
günahtan arındıran dağa çıkıp günahları temizlendikten sonra Beatrice’nin
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(“İlahi aklın” sembolü) yardımıyla cennete girer ve böylece hayatını ebediyen
rahatlık ve huzur içinde geçirir.
Manzumede betimlenen olayların karmaşıklığına, birbirine benzemeyen karakterlerin çok olmasına rağmen eserde Beatrice hep kendini fark ettirmektedir.
Dante ruhlar âlemine girdiği zaman ona yardım etmesi için Virgilius’u gönderen
de, Berzah’ı geçeceği anda Dante’ye rehberlik etmesi için Stacey’i birlikte göndermek gerektiğini Virgilius’a söyleyen de, cennete girdiğinde Dante’nin karşısına Matelda’yı çıkaran da Beatrice’dir. Dante zorluk çektiğinde de, sevindiğinde
de hep Beatrice onun yanında bulunur. Sevgili Beatrice’ye bu kadar önem vermesi ve açıkça belli etmeden onu her olaya dâhil etmesi Dante’nin eşsiz bir şair
olduğunu gösterir. Sevgilisini bu kadar yüce bir karaktere dönüştürmeyi Dante
ondan ayrıldığı andan itibaren hayal etmiştir. Eğer “Yeni Hayat”ta bu hayalini
gerçekleştirmek için kendine söz vermişse hiç şüphesiz “İlahi Komedya” şairin
bu hayalinin gerçekleştiğinin kanıtıdır.
Resimde İlahi Komedya

İtalyan şair ve düşünür Dante Alighieri’nin sadece edebiyat alanının oluşumuna büyük emeği geçmekle kalmamış, aynı zamanda dünya resim sanatının da
gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Dante Alighieri ressamlara bilgi hazinesini sunmuştur ve onun eseri sadece kendi çağdaşlarına değil her dönemde ve
günümüzde dahi pek çok sanatçıya ilham veren bir araç olarak kullanılmıştır.
Yaşam ile ölüm, adalet ile günah gibi konular her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Ancak her devirdeki insanların bu konuları anlaması onların dünya görüşlerine ve toplumdaki sosyal ilişkilerin evrimine göre farklılık göstermiştir.
Dante’nin ölümsüz eserleri üzerine çalışmalar yapan ressamların resimlerinde
pek çok farklılık vardır. Herkes aynı eseri kendisine göre ayrı ayrı yorumlamıştır.
Dante’nin çağdaşları için “İlahi Komedya” kendi başına mitolojik, kültürel,
duygusal öğeleri barındıran ve insanın kaderi ile dünyanın yapısının Tanrı’nın
isteğine göre şekillendiğini ileri süren derin felsefi meselelere değinen bir eser
olarak görülmüştür. Dante’nin kendi adı da Tanrı’nın hakikatini anlamaya çalışan insan manasını taşımaktadır. O, çeşitli kiliseler ile manastırların fresklerinde,
“İlahi Komedya” eserinin çeşitli sahnelerinde betimlenmiştir. Örneğin, bize
kadar ulaşan resimlerden Floransalı Strocci şapelindeki İtalyan ressam Nardo
Cione freskleri (1354-1357) bunlardandır ve Jotto di Bondona’nın ismi bilinmeyen öğrencisi Palacco Podesta şapelinde Dante’nin cennette gezdiğini resmetmiştir (Khlebnikov, 2018).
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Görsel 1. Nardo di Cione. Verona kiliselerinde bulunan üç portrenin özet tablosu. 1354-1357.
Santa Maria Novella, Floransa Kaynak: https://bit.ly/2G54MuG

Orta Çağlardaki resimlerden biri İtalyan ressamı Domenico di Michelion’un
(1465) Dante Alighieri’ye ithaf edilen freskini de söylemek mümkündür. Bu
fresk resminde “İlahi Komedya” eserinin yazarı Dante’nin uzunlamasına çizilmiş yüzü ve elinde meşhur eserinin kopyası betimlenmiştir. Cehennemin giriş
kapısının yanında durmaktadır. Sol tarafında günahkârların direği hareket etmekte ve o cehennemin merdivenine basarak aşağıya doğru yürümekte ve yer
altı dünyasına iniyor. Resimden mitik karakterleri de görmek mümkündür.
Çünkü burada hayvana benzer insanların da resimleri vardır. Yer altı dünyasına
inmek ise sadece mitlerde karşılaşan yer altı dünyasına yolculuktur.
Domeniko di Mekelino eserlerinde görülen belirli bir zaman dilimindeki
günahkârların resminin kendine özgü özelliği onların genel ve ortak görünüşüdür, hepsinin aynı şekilde olması, farklılığın göze çarpmamasıdır. Onlar birbirlerine benzer, yüzleri toplu değil ve anlaşılmaz, figürleri ise tek tiptir. Onlar çıplak
bir biçimde resmedilmiştir. Neden mi? Çünkü onlar tanrının gazabına uğramış
insanlardır, cezalarını çekmek için aşağı dünyaya gidiyorlar. Onların resmedildiği pozlar kaygı ile ümitsizliği belirtir. Birbirine yakın figürler hiçbir acıma ve
merhamet sergilemez. Sadece izleyen insana korku saçar ve bu hayattan sonra
kendi bireyselliğini kaybeden ve sınırsız azap çeken günahkârların kaderini ben
de yaşayacağım şeklinde bir düşünceye sevk eder.
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Görsel 2. Domenico di Michelino. Dante Alighieri. Fresk. 2.3 m x 2.9 m. 1465.
Santa Maria del Fiore Katedrali, Floransa Kaynak: https://bit.ly/31r0ipb

“İlahi Komedya” ile ilgili değişik teknik ile yapılan illüstrasyonlardan ve
önemli çalışmalardan biri olarak İtalyan ressamlarından Sandro Botticelli’nin
eserini söylemek mümkündür. Çünkü ressam Sandro Botticelli şair Dante Alighieri’nin manzumesindeki her kelimeyi betimlemiş ve şiirin dünyasını, pek çok
sıradan ve mitik karakterlerin resmini çizmiştir (1492-1498). Botticelli’nin resimleri yer altı dünyasının mimari yapısını ve onun azabını ustaca anlatmaktadır.
Cehennemin tehlikeli çemberleri spiral şeklinde çizilmiş ve onun içinde ruhlar
azap çekmektedir. Resimlerdeki günahkârların yüzleri farklı farklıdır. Güçlü,
özel karakterler kendinden emin bir biçimde çizilmiş ve hafif hem net çizgilerle
“Alplerin kuyusu” resmedilmiştir. Karşıda ise onlar kendilerinin bireyselliğini ve
huylarını kaybederek birbirine benzer canlılara dönüşür.
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Görsel 3. Sandro Botticelli. Cehennem Haritası, 33x47,5. Vatican Kütüphanesi. 1480-90
Kaynak: https://bit.ly/2UjdRVN

İkisi de İtalyan ressam olan Sandro Botticelli ile Nardo di Cione’nin eserlerinde benzerlikler vardır. Botticelli “Cehennemin Haritası” adlı eserini 9 kata
ayırarak resmetmiş ve her katta insanların ruhları kendi günahlarına göre cezalandırılmaktadır. Nardo di Cione’nin “Cehennem” adlı fresk tablosundan da
yukarıdakine benzer pek çok ortaklıkları görmek mümkündür.

Görsel 4. Nardo di Cione, Cehennem (kuzey duvarı), 1354-57, Fresk Cappella Strozzi,
Santa Maria Novella, Floransa Kaynak: https://bit.ly/3cofmZU
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Floransalı Sandro Botticelli 1490’lı yıllarda Lorenzo di Pier Francesco di
Medici’nin ricası üzerine Dante’nin “İlahi Komedya” adlı eserine illüstrasyon
çalışması yapmaya başlar. Dante Alighieri’nin hayali ile kurgulanan manzume
ile hümanizmin güzelliğine ve zenginliğine hayran kalan Sandro Botticelli kendi
tablosunda bütün olayları betimlemeye gayret eder.
Dante’nin “İlahi Komedya” adlı eserinde günahın boyutu derinlik ve kapalılığa, kutsallığın boyutu ile yükseklik ve açıklığa denktir (Lotman, 2005, s: 235).
Botticelli’nin çizdiği karakterler aynı bu şekilde açıklanmaktadır.
Edebiyat bilimci Lotman Yureviç Dante’nin eseriyle ilgili olarak şöyle demiştir: Metin yapı bakımından tek tip değildir ve Botticelli’nin illüstrasyonu ile daha
da ilginç olmakta hem tek tipleşmektedir. Resimler “gerçekçi” bir biçimde (Rönesans devrine uygun olarak) yapılmıştır. Dante ile Virgilius’un vücutları, arka
fondaki figürleri de üç boyutlu bir biçimde çizilmiştir. Ancak bu illüstrasyonda
Dante ile Vigilius’un resimlerini tekrarlanmayan çeşitli hareketlerle farklı farklı
fonlardan görmek mümkündür. Bununla birlikte fon figürüyle ilgili seyirci bütün resimleri görmelidir. Orta kısımdaki karakterlerin ise sadece bir kısmını
görür. Resmin çeşitli yerlerindeki sıklık aynı ölçüde değildir (Lotman, 2005, s:
266). Sandro Botticelli’nin illüstrasyonunda şair ile onun rehber arkadaşı Virgilius’un yüzleri ile vücutları bir karede, hareket ederken ve aynı yönde birkaç defa
tekrarlanmıştır ve bu figürün içinde iki an birlikte resmedilmiştir (Lotman, 2005,
s: 342).
Sandro Botticelli Dante’nin karakterinin ve huyunun çabuk değişkenliğine
uygun olarak kendine has bir stil yaratmış ve o yönteme “hızlı hareket” adını
vermiştir.

Görsel 5. Sandro Botticelli. “Cehennem”. 18 şarkı, sekizinci daire.1480-1495.
Berlin gravür bürosu, Berlin. Kaynak: https://bit.ly/2FXzvKH
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XVI. yüzyıldaki Felemenk asıllı İtalyan ressamı Jan van der Straet “İlahi
Komedya” eserine yönelik illüstrasyon dizisini yapmıştır. Jan van der Straet
Floransa’da yaşamış ve Medichi ailesine yakın olmuştur. Ressam İtalyan maniyerizminin öncü ustalarından biri olmasına rağmen kendisinin kökenini unutmamıştır. Bunu İlahi Komedya için yaptığı illüstrasyonlarında çok net bir şekilde görmek mümkündür. Kuzeyin sert ve soğuk görünüşü onun İnferno adlı
tablosuna yansımıştır. O, ilk önce cin, peri ve soğuk renkli peyzajlarında kendi
karakterini göstermiştir (2016). Onun resimlerindeki günahkârların figürleri
çeşitli plastik formlarıyla dikkat çeker. İnsanların yüzleri değiştirilerek ve bozuk
bir şekilde resmedilir. İnsanlar özel yetenekler kazanır, onlar canlı ve farklı bir
biçimde betimlenir. Ancak onun eserlerinde günahkâr insanlar olumsuz algı
yaratır. Bunu biçimi bozulmuş karakterlerin resimlerinden görmek mümkündür.

Göresl 6. Jan van der Straet. İnferno. 1587. Kaynak: https://bit.ly/37R501w

Blake’nin komedyayı betimleyen 102 tablosu 1825 yılında sergilenmeye başlanır. Ressam vefat ettikten iki sene sonra pek çok taslak çalışması ve önceden
yapılan çizimler bulunmuştur. Botticelli’den farkı ise Blake sadece şiirlerin ayrıntılarına dikkat çekmekle kalmamış, bununla birlikte olaylarla ilgili temel sahnelerde kendi görüşünü de ortaya koymuştur. William’ın yarattığı karakterler
bazen Dante’nin eserine eleştirel bakış açısıyla bakar. Yine de bu resimlerde şair
ile ressamın merhametini kanıtlayan pek çok işaret mevcuttur.
Orada betimlenen günahkârların resimleri genelleştirilmiş ve anıtsal bir biçimde çizilmiştir. Bununla birlikte resimler şeffaflık ve açıklıkla betimlenmiştir.
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Blake onlara farklılık ve güzellik yüklemiştir. Belirli bir yerlerde ressam İlahi
Komedya’nın yazarı ile anlaşamamış gibi görünür. Örneğin, 5. (ikinci çember)
ya da 14. (yedinci çember) şekillerde, günahkâr ruhlar azap çeken ve acınası
varlıklar olarak görünür ve azap çekmeye, ağır cezaya layık değilmiş gibi bir izlenim bırakır.

Görsel 7. William Blake. Aşıkların Kasırgası, Francesca da Rimini ve Paolo Malatesta. Kalem, mürekkep
ve suluboya. 374 x 530 mm, Birmingham Müzesi ve Sanat Galerisi. 1824 - 1827
Kaynak: https://bit.ly/2tgPmNY

William Blake’in “Aşıkların Kasırgası” isimli tablosundaki arka fonda duran
bir insan vücudu mavi renge boyanmıştır ve kafası aşağıya doğru eğiktir. 2013
yılında çekilen “Superman Çelik Adam” filminde oynayan çağdaş mitik başkahraman (Superman) karakterinin duruşu da William Blake’nin tablosuna benzemektedir. Burada Superman’ın kafasının aşağıya doğru eğik olmasının bir anlamı da vardır: ben bütün insanlardan yüksekte dursam da, beni insanlar kudretli
bir insan yerine koysa da, ben her zaman canlı bir insanım, herkesle aynıyım.
Gustave Dore’nin çalışması realizm ile romantizm akımlarının unsurlarını
başarılı bir şekilde birbiriyle harmanladığı için değerli görülmüştür. Bununla
birlikte muhteşem beden resmi ile anatomiye önem verdiği için de övülür. Ressam 1865 yılında İncil ile ilgili olarak yaptığı illüstrasyon sayesinde büyük bir
başarı elde eder.
1855 yılında Dore dünya edebiyatının incilerine dönüşen eserlere yönelik illüstrasyonlar çizmeyi planlamıştır. Ressamın listesinde Homeros, Ossian, Gothe
ve Dante Alighieri olmuştur. Gustave bu projeyi 1861 ve 1868 yılları arasında
gerçekleştirir ve İlahi Komedya ile ilham kazanır. Bundan dolayı o cehennemle
ilgili resimlerin bütçesini kendi karşılar.
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Fransız ressamı Gustave Dore’nin “İlahi Komedya” adlı eserle ilgili resimleri
gravür tekniğiyle yapar. O, insanların ilgisini çekmeyi başarır. Resim sanatının
sayesinde tabiatın dışındaki atmosferi betimleyebilmiş ve Dante’nin yarattığı
hayattan sonraki dünyanın yapısını canlandırabilmiştir. Dore’nin illüstrasyonlarındaki insanların figürleri anatomik olarak net çizilmesiyle dikkat çekmektedir
ve o gravür tekniğindeki çizgileri ustaca yapabilmesi sayesinde büyük başarı elde
etmiştir. Onun resimleri ince, ayrıntılı ve kapsamlıdır. Dore insan vücudunun
güzelliğini gösterir, onun resimlerinde insan kendisinin hayattayken yaptığı
günahkâr davranışları için cehenneme gittiklerinde azap çekerek cezalandırılır
(Çelbogaşeva, 2017).

Görsel 8. Yönetmen: Zack Snyder. Superman çelik adam. 2013. Kaynak: https://bit.ly/2Uhh2xj

Empyrean, Dante’nin eserindeki en yüksek gökyüzüdür. Yüksek zirvede duran iki figür ise Dante ile onun yol göstericisi Beatrice’tir. Evliyalar ile melekler
onları izlemektedir. Empyrean Dante’nin “İlahi Komedya” adlı eserinin içindeki
“İnferno” ve “Purgatorio” isimli mekânlardan sonra gelir. Orası ruhun uzun
yolculuğa çıktığında varacağı yer olarak ortaya çıkmıştır (Lambiek, 2020).
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Görsel 9. Dore Gustave. Empyrean. İlahi Komediye İllüstrasyon.1892
Kaynak: https://bit.ly/38X9Vyj

Mitolojik ve dinî konulardaki pek çok gerçekçi tablonun ressamı WilliamAdolphe Bouguereau’ya hayattayken değer verilmemiştir. Çünkü o izlenimcilik
ve yenilikçilik akımlarına karşı çıkmış, onları kabul etmemiştir. WilliamAdolphe Bouguereau’nin “Cehennemdeki Dante ile Virgilius” (1850) adlı eseri
gerçekçi betimlemesiyle insanı hayran bırakmaktadır. Karakterlerin kaslarının
nasıl gerildiğini, yüzlerinin nasıl değiştiğini, parmaklarının bedenini nasıl yırtmakta olduğunu görmek mümkündür. Burada ressam izleyiciyi düşünmeye
davet eder. Yakalananların, aldatanların, simyacıların, dolandırıcıların, yalan
şahitlik edenlerin gerçek yüzlerini ön plana koyarak Dante ile Virgilius’un düşünmekte ve izlemekte olan bedenlerini arka fona koyar. Bouguereau insanlara
şunu söylemek istiyor: kendi karakterini, insanlığını kaybeden insan yalancı ve
günahkar sayılır. Böyle bir insan insan olmayı bırakır ve vahşi hayvana, akılsızlığından korkulan yırtıcıya dönüşür. Karakterlerin çıplan olması onların kimliğini
gösterir: eğen onlar hayattayken yalan söyleyerek başkalarına iyi ve merhametli
olarak görünmüşse şimdi bütün maskeleri düşmüştür ve artık gerçek yüzünü,
zalimliğini gizleyemez.
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Görsel 10.William-Adolphe Bouguereau. Cehennemde Dante ve Virgil. 280.5 cm x 225.3 cm.
Tüval üzerine yağlı boya. 1850. Kaynak: https://bit.ly/2UhfmUv

Dante Alighieri’ye 7 asır olması nedeniyle 1951 yılında Salvador Dali’ye
“İlahi Komedya” ile ilgili resimler külliyatı hazırlama görevi verilir. Suluboya
resimleri dışında sürrealist birkaç ahşap gravür çalışmaları da yapar. Dali’nin
yüzlerce illüstrasyonlarından kendi stiline uygun uyku ve halüsinasyon resimlerinden başka, Dante’nin cehennemiyle ilgili çalışmaları da görmek mümkündür.
Onun çizdiği resimde insanın bedeni eriyip etrafındaki nesnelerle karışıp evrene
yayılmaktadır. Günahkârların resmini sanatsal-plastik açıdan çözümlemede
Salvador Dali oldukça soyut şekilleri betimler. Yani Dante Alighieri’nin eserine
tamamen yeni duyguyla bakmaya mecbur eder. Manzume temelinde resimler
çizmekle birlikte ressam Dante’nin bütün iç dünyası ile duygularını yansıtmaya
çalışmıştır. Onun seri halindeki çalışmaları 1951-1959 yılları arasında yapılmıştır.
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Görsel 11. Salvador Dali. Düşen melek. 1951-1959.
Kaynak: https://bit.ly/3cnLSvp

İlahi Komedya manzumesinde Dante’nin sevgilisi Beatrice’yi başka dünyalarda araması çok etkileyicidir. O, aşk için pek çok zorluklara katlanarak birçok
engelli yollardan geçer. Günümüzde Dante Alighieri’nin bu meşhur eserine
benzer bir film çekilmiştir. 1998 yılında çekilen “Aşkın Gücü” adlı filmin başkahramanı kendi sevgilisinin ardından cehenneme kadar gidip onu cennete getirir.

Görsel 12. Yönetmen: Vincent Ward. Aşkın gücü. Filmden bir sahne. 1998.
Kaynak: https://bit.ly/392kkIS
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Aşkın Gücü yönetmen Vincent Ward’ın fantastik melodramıdır. Filmin başrolünü Robin Williams oynar. Filmin olay örgüsü şöyledir: Araba kazasında
hayatını kaybettikten sonra Kriss Nilsen öbür dünyaya inip ölümsüz ruha dönüşür. Ancak o kendisinin sevgili eşi Enny’nin yanında olmak ister. Yavaş yavaş o
öbür dünyayı tanımaya başlar: cennetin çiçekleri, ağaçlar, nehir ve onun yeni evi.
Eşini de yanında hayal eder. Sonra bu gerçeğe dönüşür. Eşi Kriss’in ölümüne
dayanamayarak intihar edip yaşama veda eder. Fakat onun ruhu cennete değil
cehenneme gider. Kriss Enny’i cehennemden arayıp bulmak ve kendisinin yanına cennete getirmek, onunla birlikte ebediyen yaşamak ister. Fakat o bu yolda
pek çok zorlukla ve engelle karşılaşır (Yıldız, 2020). Aşağıdaki resimde filmin bir
sahnesi gösterilmiştir. Orada Dante’nin komedyasındaki gibi cehennemin birinci çemberinde Haron ruhları taşımaktadır. Başkahraman Kriss’in karanlığa yolculuğu buradan başlar.
Sonuç

İlahi Komedya’nı yazdığından beri yedi yüz yılı aşkın bir süre geçmiştir. Tarihî devirler değişmiştir. Ancak onların her biri dünyanın kozmolojik yapısını ile
ilgili kendi resimlerini oluşturmuştur. Tanrı’ya olan inanç düşünce ile yer değiştirmiştir. Bazen de Tanrı’nın kanunlarını kabul etmeyerek itiraz edenler de olmuştur. Cehennem ile cennet, evrenin ayrılmaz bir parçası olarak şiirsel bir
metafora dönüşmüştür. Ancak ressamlar tekrar tekrar Dante’nin eserine geri
dönüp onu tekrar okuyarak yeni fikirler yaratmayla uğraşacaklardır. Onun meşhur eserinden hayatla ilgili önemli soruların cevabı aranmaya devam edecektir.
Bu dünya nasıl yaratılmıştır? Ondaki insanın yeri nedir? Günah dediğimiz şey
nedir ve onun bedeli nedir? İnsanın kafasını kurcalayan pek çok sorunun cevabını bulmak kolay değildir ancak Dante’nin ölümsüz eseri de insanları düşündürmektedir.
Sanatçıların “İlahi Komedi” adlı eserine, yapıtına adanmış resimlerinde pek
çok sır vardır. Ancak bu eserlerin her biri sanatçıların iç dünyasından doğmuştur.
Dante Alighieri'nin bu ünlü eseri, sanatçılar topluluğu için bir ilham kaynağı
olarak kullanılmıştır. Eserdeki her kelimenin, yeraltı dünyasının ve yüzeyin mitik karakterleri ve onların yaptığı değişik hareketleri, sanatçının düşüncesinin
daha da gelişmesine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Nispeten tanınmış sanatçıların çalışmalarında plastik sanatlardaki çok farklı teknikler kullanılsa da
bile, onların hepsinin amacı aynıdır. Tüm sanatçıların eserlerinde mitik bir
evren vardır. Bu mitik dünyalar, sanatçıların hayal gücüyle sürekli gelişmektedir
ve değişmektedir.
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The Problem of Reviving the Spiritual and Moral Qualities of A Person in
the Process of Professional and Pedagogical Training
*

Laura Sh.KAKIMOVA
Introduction

At the present stage of development of the world community, an open look
is focused on Kazakhstan and this is due to reforms in our country in all spheres
of human life and the modernization of public consciousness.
It is noteworthy that in the Address of the first President of the Republic of
Kazakhstan N.Nazarbayev to the people of Kazakhstan, it was stated that
“Mangilik El” are the main values that unite all Kazakhstanis and form the
foundation of the future of our country”, which are seven national values [Nazarbayev N.A., 2019]. The article argues that these values, such as “Kazakhstani
patriotism, civic responsibility, respect, cooperation, openness, lifelong learning,
work and creativity,” should be considered collectively and are the dominant
feature of modernizing public consciousness on the way to a new approach to
requirements training and education of the younger generation [Nazarbayev
N.A., 2019].
Sources testify that this nationwide idea of “Mangilik El” is aimed at improving the qualities of Kazakhstan people such as being a highly intellectual
and competitive person, being a patriot of their country, being socially active,
bearing civic responsibility, possessing national identity and national spirit
[Nurkanova B.Zh., 2020].
Already at one time, the Eastern thinker and philosopher al-Farabi [AlFarabi, 2007: 2], whose name will be celebrated under the auspices of UNESCO
2020, spoke about the importance of several knowledge itself for a person, and
importance of spiritual education. Therefore, the vector of Kazakhstan’s education is currently aimed precisely at the upbringing of a holistic, spiritually educated, creative personality of the 21st century.
Thus, the national idea “Mangilik el” also affected the educational sphere,
which united the desire of society to form a new worldview and revive spiritual
values. The main aspects of this idea regarding education can be highlighted these are, first of all, “successful development of the national system of educa*
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tion and culture”, “reform of the scientific sphere, updating the education system”, “disclosure of creative and life potential”, “unity of history, culture and
language“ and much more.
Pedagogical efforts should be aimed at raising a creative and talented person
who loves family and friends, his people, his homeland, a true citizen of his
country. To achieve effectiveness, it is necessary not only to give knowledge and
skills that contribute to the formation of relevant ideals, principles and
worldviews, but also to develop the necessary personal qualities, the spiritual
world of children and students, so that they become worthy citizens of their
country.
Main Part

Today in Kazakhstan, one of the most discussed and really exciting topics
for all citizens of the country is the system for updating the content of secondary education. This is due to the reform of the education system in terms of
training future teachers, the problem 1of schools, teachers, students and their
parents. The issues of the development of secondary education and teacher
training in the context of updated content are directly related to higher education institutions.
To address these issues, scientists, educators, researchers have developed a
mechanism for implementing the idea “Mangilik El”, which is carried out
through the content of education, through all forms of educational and educational work. One of the main features of the organization of the educational
process are:
- value-oriented education;
- the unity of training and education that were laid down in great didactics
and on the empirical and practical experience of advanced pedagogical thought.
These areas today are again becoming relevant and in demand.
Her directions in educational work, such as:
• intellectual development
• patriotic education
• physical and psychological development
• multicultural development
• leadership development
• artistic and aesthetic development
1
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• spiritual and moral education, become an integral part of the content of
the updated education program [Electronic resource, 2019].
They were interconnected from the methodology of scientific research and
the teachings of many scientists from different countries and in different eras.
To recall at least the ideas of I.G. Pestalozzi [E.S. Polat, 1999: 9] about learning
“about the zone of the immediate environment of the child, gradually introducing him into the world of knowledge.” The ideas of M. Montessori [E.S. Polat,
1999: 11] focusing on the independent cognitive activity of the student. John
Dewey's ideas on the leading importance of the personal experience of the child,
his practical activities. The provisions of L.Vygotsky [E.S. Polat, 1999: 11] on
the significance of not only the substantive, subjective domain of knowledge,
but also the level of accessibility of the material studied. On the need for the
cultural development of the child, his thinking, speech (psychologists, teachers,
defectologists, philologists) [E.S. Polat, 1999: 11]. The hierarchy of types of
training in Bloom's taxonomy [Bloom, B., 1964]. The development of critical
thinking [Cluster D.: 4]. Interactive learning and more [10; E.S. Polat, 1999: 11].
With regard to the education and upbringing of the younger generation, the
task of introducing values ”Mangilik El” originates in existing training programs
aimed at:
• patriotic content, the formation of universal and cultural values, civic responsibility,
• education of tolerance, mutual understanding, respect for national traditions and customs of the peoples of Kazakhstan,
• application of new technologies in teaching and active forms of learning,
• development of personal qualities, spirituality, respect, cooperation,
openness, education throughout life;
• development of national identity, strengthening secular values, etc. [Electronic resource, 2019; Kornilova T.B., 2018].
It is interesting to note that the challenges of world practice are consonant
with issues of quality education. Researches by scientists point to such “indicators that are currently happening at the stage of development of national education, such as:
• transition from reproductive learning to constructive learning
• transition from the paradigm of cognition to the paradigm of activity involving active actions of participants in the process of cognition
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• change of purpose: the transition from an intellectual person to a reflective
• the content of the educational process in research activities” [Alimov A.,
2011].
In the recent past, the crisis in the secondary education system, mentioned
in the work of A. Kusainov [Kusainov A., 2016: 64], focused on the components
of the education system: educational standards, curricula, the quality of educational literature, improving the quality of professionalism of teaching staff and
much more. The vector of improving the quality of education in Kazakhstan
began to focus on the best world experience and advanced experience of domestic science and pedagogy. In 2015, schools in the republic began a phased transition in terms of the updated content of secondary school education. Developed
by teachers from the Nazarbayev Intellectual School (NIS), the main components of pedagogical achievements in the theory and practice of teaching academic disciplines, innovations are implemented in accordance with the developed regulatory documents approved by the Ministry of Education and Science
of the Republic of Kazakhstan. It determines the content and volume of
knowledge, skills, and abilities according to the age-related cognitive abilities of
students. Typical curricula are built on the principle of “helicity”, according to
which most learning objectives and those after a certain period of study can be
considered again with a gradual deepening and complication [Kornilova T.B.,
2018; Nicole D., & Macfarlane-Dick D., 2006: 199-218.; Electronic resource,
2019].
Subsequent changes raised issues related to skills. In this regard, it was necessary to indicate the development, development and formation of competences
of the XXI-st century, important for future specialists in pedagogical education,
“such as:
• willingness to solve problems;
• readiness for independent cognitive activity;
• willingness to communicate (in Kazakh, Russian, English);
• willingness to use information and communication technologies at the
user level;
• willingness to bear responsibility for their homeland on the basis of the
formation of Kazakhstan’s identity and identity;
• readiness for self-improvement, self-determination and self-realization”
[Electronic resource, 2019].
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Therefore, the practical orientation of the content of the updated secondary
education program is:
• training approaches;
• skills development;
• integration of subject knowledge;
• examples from life;
• practical work;
• freedom in the pedagogical activity of the teacher [Electronic resource,
2019]. Practicing teachers, methodologists point to areas such as focus on expected results; building learning objectives on the principle of helicity; practical
orientation and connection with life; interdisciplinary and intradisciplinary integration; trilingual education; criteria-based assessment system; the application
of methods and techniques of active learning [Kornilova T.B., 2018].
The issues of the integration of science and practice have touched upon the
disciplines of the artistic and aesthetic cycles, such as music, art and labor training, which have their own characteristics and specific forms of training.
Thus, in the cycle “Art”, its three areas are integrated: “Music”, “Visual
Arts” and “Technology of Learning” [Kulmanova Sh., Suleymenova B. and etc.,
2018: 79-80; Training programs, 2019]. According to the updated program of
school secondary education, students in these classes should engage in various
types of artistic, creative and performing activities, such as drawing, modeling,
pottery, computer graphics, 3-D modeling, singing, playing musical instruments. Ideally, this is a great idea. Students can actively participate in creative
and cognitive activities. They develop creative, cognitive, emotional, communicative and social skills. Conversations about music, art, emotionality, communicativeness and direct active participation in the creation of works of creativity
allow us to develop creative thinking.
Particularly noteworthy is the importance of mechanisms such as lesson
planning in a new format, and summative and formative assessment systems
that allow the formation of self-reliance and critical thinking skills. The transformations begun in the modern educational space are of practical importance
for cultural specialists and educators. It is important that by means of various
types of art, a person should be formed with a proactive lifestyle position focused on self-realization [Kakimova L.Sh., 2019: 96-107; Kornilova T.B., 2018].
This can be explained by referring to the secondary education program.
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The discipline “Music” is aimed at the formation of students' value relationships to musical art as part of life, part of national and universal culture. Therefore, the content, tasks and teaching methods confirm the ideological idea of the
national idea “Mangilik El” - the formation of a highly educated person and the
formation of a new intelligentsia. Hence, the curriculum on the discipline “Music” guides “the learning process for the conscious assimilation by students of
knowledge and the acquisition of skills in the subject, the development of independence by mastering the methods of training, design, research, and orientation in sociocultural space” [Nazarbayev N.A., 2019].
Curricula in the discipline “Music” for all classes from I-VIth, are available
on the national educational portal and are available to everyone [Kulmanova Sh.,
Suleymenova B. and etc., 2018: 79-80]. In particular, the structure of the program in the discipline “Music” is based on the principle of the relationship of
the nature of musical art through active forms of music perception. The purpose
of such classes is to develop the musical culture of schoolchildren and develop
their creative abilities based on familiarization with the best examples of Kazakh traditional music, the works of the peoples of the world, world classics and
modern music, “this document states.
Unfortunately, it should be noted that the higher education institution was
not ready enough for the transition of secondary school education to a new way
of implementing the improvement of the process of education and upbringing,
for new transformations taking place in the school environment, despite the
development of new educational programs for the training of future specialists.
This was due to the contradictions that arose at a certain stage:
• between the lack of coordination of training programs in the middle and
top echelons;
• between the practice of teaching educational programs on updated content and the structure of academic disciplines.
The result is the creation of pedagogical conditions for taking teacher training and retraining courses, where the introduction of updated programs has
become a creative platform in the training of future specialists in the pedagogical direction in the light of new trends in the education system, voiced in the
programmatic article by the President on spiritual modernization of public consciousness.
Organization of goal-setting and assessment of learning outcomes, active
forms of interaction, constructive dialogue - all these are technologies of new
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updated content. Ways to solve problems in teaching on the new education
system found a way out in the conduct and passage of the faculty of the university continuing education courses.
They provided for acquaintance with the features of the updated curriculum
content, the systematization of educational goals and modern teaching and
learning technologies, the acquisition of practical skills in planning educational
classes and criteria-based assessment in the framework of academic disciplines.
The interactive mode of lectures, trainings and practical exercises helped students of the courses to approach the tasks set for introducing key and priority
techniques and forms of teaching into teaching methods. The opportunity to
share our doubts, openness to a constructive dialogue became effective for obtaining pedagogical experience in the methodology of teaching disciplines. Such
courses are a new landmark in understanding the content of updated programs,
taking into account the importance of changes in the modernization of public
consciousness of society and a creative platform for creating new ideas and
methods in finding further solutions and transformations taking place in the
arena of the national system of higher pedagogical education.
Methods And Teaching Methods.

In short, I would like to dwell on examples.
The methodology of teaching music, as a scientific discipline, must
overcome isolation from the problems that are vital and relevant for university
teaching. Training future music teachers in a competitive environment,
providing them with pedagogical and methodological developments, are an
important factor in the success of the self-realization of a modern music teacher.
In these pedagogical conditions, there are opportunities to use modern innovative approaches to learning, teaching methods can shift the emphasis from
traditional teaching to the most relevant interactive method. A music lesson at
school becomes not only a lesson in art, but also a modern lesson in cognition.
In accordance with the requirements of the time - entry into the world cultural
educational space, the use of information, communication and pedagogical
technologies are becoming attributes of modern music classes. The existing
pedagogical experience in the application of interactive teaching methods in
music lessons contributes to the productive organization of the educational
process itself and to the active participation in the music lessons of the subjects
of this process [Training programs, 2019; Access mode, 2019]. Such results, in
our opinion, are:
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- strengthening the active role of students in their own education, selfrealization of their knowledge and skills, apply this knowledge in practical life,
is the setting of educational goals, the choice of directions, forms and pace of
training;
- accessibility of information, research, the decisive role of cognitive activity
in the amount of knowledge and ability to solve the problems posed to it;
- getting the opportunity to study and work in a collective form of activity in
the status of a leader in the process of communication between peers and with a
teacher;
- taking into account the use of interactive forms and teaching methods, innovative approaches, pedagogical technologies, which constitutes the educational process, the possibility of self-actualization of the person, the improvement of their knowledge and skills, self-realization of their own dignity and
potential;
- the ability to assess the creative achievements of students in creative expression and the implementation of their own ideas, opportunities and creative
growth [Training programs, 2019].
Studying the methods of teaching music is designed to solve specific
problems related to the development of the creative component of education,
taking into account the revival of the spiritual and moral values of education
itself. Below we will describe this property.
To achieve training in the updated content of basic secondary education,
which captures the thematic content of the course, it allows you to familiarize
yourself with regulatory documents (a typical curriculum, long-term and shortterm plans, etc.) and the question itself: what modern methods, techniques and
forms of training are used in the practice of teaching school music lessons. The
planning of the “Methods of teaching music” course, which is carried out in the
third year of the university before entering pedagogical practice, guides students
in mastering the skills necessary for working with teaching materials and practical tasks, such as mastering the musical and artistic school-song repertoire.
Typical music programs stipulate that “the purpose of teaching the subject”
Music “is to master students with key knowledge and skills, ways of creative
expression and communication in musical activity, development of musical and
creative abilities” [Kulmanova Sh., Suleymenova B. and etc., 2018: 79-80; Training programs, 2019]. In this regard, the content of the subject covers research
activities, the development of critical and creative thinking skills, intersubject
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integration. Therefore, in the process of preparing students for future lessons, it
is necessary to master the basic pedagogical principles in the methodology of
teaching a music lesson, mastery of various forms of musical and pedagogical
activity. They are divided into sections of the program in the system of learning
objectives, which pass through the classroom line in each class throughout the
entire study:
The first is listening, analyzing and playing music (listening, analyzing and
playing music; performing music; musical writing).
The second is the creation of musical and creative works.
Third is the presentation and evaluation of music.
The task of the future music teacher is that, relying on the developed system of goals, to be able to correctly and clearly select teaching materials and
apply them in practice (leading questions, make a presentation, develop forms
and techniques of interactive methods, etc.).
Of particular difficulty was the development and monitoring of student assessment. Students must draw up assessment criteria for indicators of mastery
of the material. At first, when meeting the model of criteria-based assessment,
there were no difficulties; it touched upon the development of criteria and their
indicators. In this case, the existing experience of teacher practitioners should
be connected. Thus, a graduate of our university, and now a gymnasium teacher
who teaches a music lesson, who explained in an accessible form, advised students in this matter, was invited to one of the classes to get acquainted with the
updated content of basic secondary education.
It turned out that the summative assessment in the discipline “Music” is
not put down; in school practice, only formative assessment is used. Acquaintance with the goal-setting, development and modeling of the educational process, the application of teaching methods and pedagogical technologies in the
development of future music lessons seemed an interesting and effective form
of work in seminar and laboratory classes. The advantage was the provision of
visual teaching aids that enhance the emotional background and the
development of cognitive interests of students.
The ability to work in the project mode allowed students to master the
method of feedback, reflection, learning in collaboration, multilevel learning; to
get acquainted with Bloom's taxonomy, N. Sanders table on the ideas of A.
Maslow. From this perspective, project research activity, the essence of which is
to stimulate interest in solving certain problems, involves fluency in the amount
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of knowledge and through the possession of interactive forms and teaching
methods, to show their practical application in the construction of a modern
music lesson.
As for the spiritual component of the program of updated content, it is
worth noting the colossal work of teacher-musicians who introduced the existing great musical baggage of art of the Kazakh people, masterpieces of world
and national classics, works of modernity with its various types, genres and
directions in art.
It is noteworthy that the revival of the spiritual and moral qualities of the
individual correlates with Abai's philosophical views on art, music, creativity,
education. It should be noted that Abai’s songs are included in the thematic
program of music content in school education, continuing to study them in the
higher education system. How can a connection and continuity of spiritual values be made? Of course, in the study of the poet and thinker Abai.
On the example of one music lesson in the third grade, you can give a sample of the developed music lesson in which students perform various levels of
tasks, from performing a song to solving creative tasks. The goals and objectives
of this lesson are related to the learning objectives of the updated content program, which we give in tables No. 1, 2. The student in this case draws up the
development of a music lesson for the updated content program, using all the
tasks specified in the music textbook. But the creative component will be if the
student can generalize all the material and make a classification of the values
taken from the works of Abai.
The synthesis of knowledge from the fields of literature, ecology, and human knowledge, indicated in the student’s task to identify value-oriented values
of Abai’s musical and poetic heritage, will deepen his understanding of cultural
and artistic values. With a focus on the development of “creative thinking”, a
music teacher, in this case, students teach students to think, reason, analyze,
evaluate, using verbs from B. Bloom's taxonomy (higher order skills: analysis synthesis - evaluation - generalization).
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Content

The purpose of training

grade 3 quarter.
Section 1 “Listening,
analyzing and playing
music”.
Subsection:
1.1 Listening and analyzing
music.
The
cross-cutting
theme is Traditions and
Folklore.

1.1.1.2 Identify and describe by
ear familiar sounds and music.
Level
of
mental
skills:
Knowledge and understanding
Evaluation Criteria:
Learner
· Detects familiar sounds of
Kazakh musical instruments
· Defines Kazakh folk song.

Educational activity

Evaluation Criteria:
Learner
* Identifies familiar sounds of Kazakh
musical instruments
* Defines a Kazakh folk song.
Exercise 1
Listen to the sounds of Kazakh folk instruments. What are some familiar
tools?
Descriptor: Learner
correctly determines the sound of sazsir;
correctly determines the sound of
shankobyz;
correctly determines the sound of kobyz.
grade 4 quarter.
1.1.2.1 Perform songs accompa- Exercise 2
Section 1 “Listening, nied by a musical instrument.
Perform the song “Shanyrak” (words by
analyzing and playing Level
of
mental
skills: A. Estenov, music by A. Tani) to the
music”
Application
accompaniment of the teacher.
Subsection:
Evaluation Criteria: Learner
Descriptor: Learner
1.2 Musical perfor- · Performs a song accompanied correctly performs the melody of the
mance
by a musical instrument.
song;
correctly performs the rhythm of the
song.
Table № 1 – Goals and objectives of the lesson on the updated program “Music”.

Let us turn to the program of a lesson in music in the 3rd grade [Kulmanova Sh., Suleymenova B. and etc., 2018: 79-80]. So, for analysis, the teacher gives
the task to the students “Distribute the information obtained from the song of
Abai by type of value.” At the same time, he directs, informs, and students distribute words of a cognitive nature (a constructive type of knowledge). For this,
students will need to recall knowledge from other areas, collecting relevant information and classifying the content of Abai's poetic work in value areas: universal, spiritual, moral, environmental (natural resources), and cultural. For
example, in the section on environmental values, schoolchildren cite words
from the song: “calm night”, “bright month”, “glare of water”, “cliff”, “lake”,
“tree and leaves”, “green plain “,” mountains “; to universal values, they list
values: love of the motherland, of a small homeland, praise of nature, patriotism,
etc .; to cultural ones - art, song, tune, melody, poetry, verse, folk music, folk
traditions, etc.
To compile information (synthesis level), the teacher collects and evaluates
oral and written answers, students generalize musical and artistic material and
draw conclusions about the importance of the poet’s work in understanding life,
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on the continuity of cultural, spiritual and moral values, on the connection between life and practice. For criteria-based assessment (assessment level), children compare, draw conclusions, substantiate their arguments, make sure of
primordial human values, offer their participation (sing a song, read lines, draw
a fragment), the teacher concretizes the students' stated arguments.
Content

The purpose of training

Educational activity

3 grade 3 quarter.
Section 1 “Listening,
analyzing and playing music”.
Subsection:
1.1 Listening and
analyzing
music.
Cross-cutting
theme
“Art”
17 lesson “Music
and poetry.”

3.1.1.1 Define and compare the
nature, content, genre, means of
musical expression of the music
listened.
Level
of
mental
skills:
Knowledge, understanding, execution.
Evaluation Criteria:
Learner
· defines the nature, content,
genre, means of music.
· performs Abai’s song “Light moon
without windy night”.

Evaluation criterion: Learner
Determines the nature, content, genre,
means of musical expression of the music
listened.
Sings Abai’s song “Light moon without
windy night”.
Exercise 1
Fill in the table, mark the associations
associated with the song, make a musical
and artistic analysis (image, character,
meter, tempo, rhythm, dynamics, phrasing).
Exercise 2
Work on me with the lyrics of the song.
Find the rhythm of the song.

Table № 2 - Goals and objectives of the lesson on the updated program “Music”.

We conducted such an experiment on a student's research work, the result
of which will be the formation of subject and professional competencies of a
future specialist. In the future, with the launch of pedagogical practice, such
activity will contribute to the action as close as possible to pedagogical. The
student will be able to consolidate it in advance by modeling this kind of music
lesson, which will allow him to be ready for the profession, will strengthen his
civic position and tests the competencies necessary for a music teacher to work
with children at school.
The opportunity to acquire and master professional knowledge, skills in
your professional field indicates the presence of subject competencies, which we
described in an article on the methodology of teaching music in the training of
future specialists. They will have to:
- be able to organize, plan and implement the process of learning music;
- analyze, evaluate and compare musical works;
- be able to vocal and instrumental perform works;
- be able to work with a music library;
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- be able to collect and work with musical and methodological material;
- be able to plan and model a modern music lesson [5, p. 103].
Conclusions. Based on national roots, syncretism of folk art, one can deepen not only the study of material, but also form the spiritual and moral component of the personality of the young generation. Synthesis of arts in teaching
music as a means of developing students' creative potential; an algorithm for
preparing, modeling and conducting a modern music lesson; the formation of
the spiritual and moral culture of students in music classes; study of regional
cultural traditions in the process of learning music; the didactic capabilities of
electronic music teaching aids are alternative questions that are yet to be explored. In the framework of one article, we were not able to cover all the specifics and features of the educational program for the updated content of basic
secondary education, but we tried to note only some positive trends in the light
of the problem we are studying.
Education at all times remained a value shared by world civilizations, advanced scientific ideas, new technologies and teaching methods. With the introduction of updated content programs into the educational process, educational boundaries between theories and practices, the achievements of educators, and pedagogics of music education in particular have been revealed. New
approaches to education, taking into account the national specifics and mentality of the nation, in close connection with the program of updated education
content, will make it possible for a future specialist to become a teacher of a
new formation in a competitive environment, able to bear responsibility for the
education and cultural potential of the younger generation.
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Challenges and Advantages of 3D Printing Technique During
Developing Clothing Design in Fashion Industry
*

Mariyam YEZIYEVA NEHİR
Introduction

In the modern world, fashion plays a very important role in everyone's life.
Today, the appearance of a person is extremely important and pervasive fashion
provides us with a full set of tools for creating an individual image. Almost every day we fall under its influence. It insistently dictates what we should wear,
how we should look, what accessories we need and what they should be combined with. Let's try to figure out what are the special and characteristic features
of modern fashion? What inspires fashion designers today, and what impact
does modern technology have on the” flight of creative thought “ of couturiers?
Fashion is a mobile, multi-faceted and difficult to define phenomenon and
novelty.
- first of all, these are silhouettes, colors, length and other characteristics of
clothing and image that differ from the generally accepted usual standards and
sometimes cause undisguised indignation.
- second, it is variability.
- third, it is cyclical.
- fourth, this style determines the social status of a person, belonging to the
social stratum, profession, subculture.
Modern fashion is an absolutely unique phenomenon. This is an endless
experiment with color, texture, and style. It is extremely changeable, it combines a huge variety of trends, it does not have strict requirements and limits,
which gives us complete freedom of choice, the ability to use items from different collections to maintain and revitalize your own style, while remaining in line
with modern fashion trends [1].
Absolute freedom of fashion trends disposes fashion designers to complete
emancipation and flight of imagination, which is confirmed annually at fashion
shows. When designing and creating a costume, the author directly addresses
the means and methods of artistic expression inherent in art, since art is an
inexhaustible source of creative inspiration, not limited by technological and
*
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economic factors. The meaning of the creative work of fashion designers, as
they themselves note, is “to create with pleasure, based on your own feelings,
emotions, sensations” [2].
They think, fantasize, draw, and are constantly searching for 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 and national traditions, others travel the world, others look for it in collections that have
already become history, and some designers are inspired by philosophy,
knowledge of themselves and others. Now, when clothing and accessories made
of plastic and plastics are no longer surprising, designers are resorting to the use
of modern materials, the methods of production of which are even more refined
and complex. Among them – milling cutting, laser perforation, digital printing,
3D printing and much more. Many fashion items can fit into your own style
thanks to accessories. With them, the same item of clothing looks different.
Accessories help to diversify the wardrobe, emphasize the new character of the
image, create different combinations of clothing.
Recently, 3D printing has become a truly revolutionary discovery in the
fashion world. The development of the fashion industry in the modern world
can not do without the use of new technologies. Their use is not a fashion trend,
but a necessity, since this is the only way to ensure the production of relatively
cheap, high-quality and reliable products. In some cases, new technologies can
make significant improvements even in traditional production. This is what is
typical for so-called additive technologies. What is meant by the term “additive
technologies”?
Historical Background Of Additive Technologies.

Two original technologies that appeared in the XIX century are considered
to be the precursors of modern AM - technologies.in 1890, Josef E. Blanther
proposed a method for making topographic layouts - three-dimensional maps of
the terrain surface. The essence of the method was as follows: from thin wax
plates along the contour lines of the topographic map, fragments corresponding
to an imaginary horizontal section of the object were cut, then these plates were
stacked one on top of another in a certain order and glued together (figure 1).

548 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

Figure 1: Blanther J. E. US Patent 473901, issued 03.05.1892.
A source: Современные технологии производства, Введение и история аддитивных технологий, 2018.

The result was a “layer-by-layer synthesis” of a hill or ravine. After that, paper was put on top of the resulting figures and a layout of a separate landscape
element was formed, which was then placed in a “paper” form in accordance
with the original map. Practical application of this idea is found in LOMtechnology-Lamination Object Manufacturing, layer-by-layer lamination or gluing of thin sheet materials, the thickness of the sheets is 0.051-0.25 mm. In
1979 Professor Nakagawa from the University of Tokyo suggested using this
technology for rapid production of molds, in particular, with complex geometry
of cooling channels[3].
The second technology-photo sculpture (Photo sculpture) was proposed by
the Frenchman François Willème in 1890 (figure 2-3). Its essence was as follows: cameras were placed around the object or subject (Willème used 24 cameras with 15-degree increments) and all cameras were photographed simultaneously. Each image was then projected onto a semi-transparent screen, and the
operator used a pantograph to draw the outline. The pantograph was connected
to a cutting tool that removed the model material, clay, according to the profile
of the current contour.
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Figure 2-3: Photo Sculpture by François Willème technology.
A source: Современные технологии производства, Введение и история аддитивных технологий, 2018.

To reduce the complexity of the Willème process, the German Carlo Baese

in 1904 proposed the use of photosensitive gelatin, which when treated with
water expands depending on the degree of illumination - exposure. (Us Pat.
774549, Photographic process for the reproduction of plastic objects,
08.11.1904).
In 1935, Isao Morioka proposed a method that combines topography and
photosculpture (figure 4). The method involved using structured light (a combination of black and white stripes) to create a topographic “map” of the object
- a set of contours. The contours were then cut out of the sheet material, placed
in a certain order, and in this way formed a three-dimensional image of the object.

Figure 4: How to create a terrain using a photo. US patent 2015457.
A source: Современные технологии производства, Введение и история аддитивных технологий, 2018.
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Or, as with François Willème, the contours could be projected onto the
screen to further create a three-dimensional image using a cutting tool. The first
approach to stereolithography in the modern sense was the idea of Otto Munz
(1956), who proposed a method for selective (layer-by-layer) exposure of transparent photoemulsions. The contour (section) of the object was projected on
this layer. As the platform on which the exposition was made, a piston mounted
in a cylinder with the ability to move was used. The piston was moved by a certain amount (i.e. with a certain step) and a layer of emulsion was applied on top,
projecting an image on it, after which a layer of fixing reagent was applied. And
so each fragment of the build details: the piston is moved down, put the emulsion was exposed, put a layer of fixative reagent, etc. Fixative composition is
applied to the entire layer and on the exposed areas and unexposed, as a result
of: inside the hardened transparent material is formed as a cylinder, was concluded the image three-dimensional object (figure 5). Almost all authors of new
inventions in the field of additive technologies refer to the Otto Munz patent as
the predecessor of modern stereolithography [3].

Figure 5: Illustration of the patent: Otto John Munz, PhotoGlyph recording. US patent no. 2775758,
25.12.1956.
A source: Современные технологии производства, Введение и история аддитивных технологий, 2018.

In 1977, Wyn Kelly Swainson (Pat. USA # 4041476) proposed a method for
obtaining three-dimensional objects by curing a photosensitive polymer at the
intersection of two laser beams. At about the same time, technologies for layerby-layer synthesis from powdered materials began to appear (P. A. Ciraud,
1972).
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In 1981, R. F. Housholder (us Pat. no.4247508) proposed a method for
forming a thin layer of powder material by applying it to a flat platform. Then
the layer was leveled to a certain height, followed by sintering. In the same year,
Hideo Kodama published results from the first functional photopolymerization
systems using an ultraviolet (UV) lamp and a laser. In 1982, A. J. Herbert published a paper on creating three-dimensional models using an X-Y plotter, UV
lamp, and mirror system (figure 6) [3].

Figure 6: Photopolymer model Samples obtained by Housholder, Kodama, and Herbert.
A source: Современные технологии производства, Введение и история аддитивных технологий, 2018.

Inventor Of Additive Technologies.

The process of patenting new technical solutions for AF technologies has
become an avalanche. In 1986, Charles W. Hull proposed a method for layer-bylayer synthesis using ultraviolet radiation focused on a thin layer of photopolymer resin. He also coined the term “stereolithography”. Charles W. Hull was
the founder of 3D Systems, the first company to start commercial activities in
the field of layer-by-layer synthesis. From this moment, a new era in the industry began - the era of additive technologies.
Chuck Hull was born on May 12, 1939 in Clifton, Colorado, the son of
Lester and Esther Hull. His early life was spent in Clifton and Gateway, Colorado. He graduated from Central High School in Grand Junction, Colorado. Chuck
received a BS in engineering physics from the University of Colorado in 1961[4].
Chuck Hull is the co-founder, executive vice president and chief technology
officer of 3D Systems. He is an inventor of the solid imaging process known as
stereolithography (3D Printing), the first commercial rapid prototyping technology, and the STL file format. He is named on more than 60 U.S. patents as
well as other patents around the world in the fields of ion optics and rapid prototyping. He was inducted into the National Inventors Hall of Fame in 2014 and
in 2017 was one of the first inductees into the TCT Hall of Fame [5].
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Рисунок 7: Изобретатель аддитивных технологий - Чарльз Халл, сконструировал первый
стереолитографический трехмерный принтер.
A source: Travis M. Hessman, TECHNOLOGY AND IIOT, Take 5: Q&A with Chuck Hull, Co-Founder,
3D Systems/NOV 05, 2013.

Additive Technologies.

Additive technologies (English Additive Manufacturing) - technologies for
layer-by-layer building and synthesis of objects. Widely used for the so-called
fabber technology (English, fabber technology, also commonly called 3D printing) - a group of technological methods for the production of products and prototypes. Additive technologies-a generic name for technologies that involve
manufacturing a product based on a digital model (or CAD model) by layer-bylayer addition (English - add, hence the name) of the material [6].
Additive Manufacturing (AM) involves a number of stages:
- design in the CAD environment;
- conversion to STL files;
- transferring an STL file to an additive manufacturing machine and manipulating these files;
- configuring the machine;
- production;
- removing the product;
- post-processing (post-processing);
- application.
As mentioned above, the technology of “three-dimensional printing” appeared in the late 80's of the XX century. A pioneer in this field is 3D Systems,
which developed the first commercial stereolithography machine, SLA (Stereolithography Apparatus), in 1986. Until the mid-90s, it was used mainly in research and development activities related to the defense industry. The first laser
machines - first stereolithographic (SLA-machines), then powder (SLSmachines) - were excessively expensive, the choice of model materials is very
modest. The wide spread of digital technologies in the field of design (CAD),
modeling and calculations (CAE) and mechanical processing (CAM) has stimulated the explosive nature of the development of 3D printing technologies, and
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it is currently extremely difficult to specify an area of material production where
3D printers would not be used to some extent [3].
Additive technologies cover all new forms of human activity. Designers, architects, confectioners, archaeologists, astronomers, teachers and representatives of many other professions use 3D printers to implement completely unexpected ideas and projects.
Additive Manufacturing involves developing a CAD model on a computer,
and then growing it on special equipment-3D printers. Today, this method of
production is considered innovative in comparison with the traditional methods
that are familiar to everyone. The use of additive technologies radically changes
the production process itself, as the future product is “ grown” from consumable material. In this case, the construction procedure can be any: top-down or
bottom-up. The use of materials that differ in their properties and composition
and corresponding technologies allows us to obtain models with different physical characteristics and capabilities.
The emergence of new technologies and materials has allowed us to expand
the scope of application of additive technologies. Today, their application can be
seen in the fashion industry, as well as in many other areas.
Fashion And 3D Printing: Additive Technologies In Creating Clothing.

3D printing has a number of significant advantages for the fashion industry.
Using additive technologies, you can:
- create unique and complex models;
- do every thing “for the customer” (using 3D body scanning);
- save materials (production on a 3D printer is almost waste-free).
Design experiments, due to their impracticality, rarely go beyond the catwalks, but they strike the imagination with their originality.
The world's first 3D printed dress was designed specifically for the” Queen
of burlesque “ Dita von Teese at an event at the Ace Hotel in new York, USA,
on March 4, 2013. (Fig. 8) It was beautiful, but terribly impractical, because it
was impossible even to sit down in it [1].
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Figure 8: Dita von Teese in a printed dress.
A source: Алена Важенина, Редактор рубрики «Мода», Печать нарядов на принтере, умные ткани,
футболки с плеером и другие «фишки», которые стоит ждать от моды в обозримом
будущем,11.12.2018.

However, just two years later, i.e. at the beginning of 2015, the innovative

designer Anouk Wipprecht presented a dress with a 3D-printed exoskeleton.
The spider dress is equipped with 20 sensors that react to the environment and
interact with it. If the sensors “detect” an increase in stress, the mechanical
limbs will rise to attack (Fig. 9).

Figure 9: “Smart” spider dress.
A source: Александр Пономарёв, «Умное» платье-паук следит за внешней обстановкой, 14.01.2015.

In 2016, Anouk Wipprecht introduced a scaly Pangolin dress (Fig. 10) and a

Harmonograph dress (Fig.11) made on the principle of a sound wave.

Figure 10: Pangolin Dress from the Biomimicry collection.
A source: Bachchannel, The Shattering Truth of 3D-Printed Clothing.
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Figure 11: a Harmonograph Dress by ThreeASFOUR.
A source: Bachchannel, The Shattering Truth of 3D-Printed Clothing.

In these clothes, you can sit and walk, but the products were not very pleasant to the touch and impractical (stick to the skin). It is because of the shortcomings of materials (it is still difficult to synthesize wool and silk that are
identical to natural ones) that design masterpieces are still more like art objects
than practical clothing. But, for example, show business stars often wear 3Dprinted outfits: Bjork and Dita Von Teese [7].
3D printing in the field of fashion is more widely used for the manufacture
of clothing parts and individual accessories.
3D Technologies In The Fashion Industry.

3D printing in the fashion industry provides designers with a number of
tools that they could only dream of before. Alexis Walsh and Justin Hattendorf
collaborate with each other to combine 3D modeling, three-dimensional printing, and traditional crafts. Many designers implement 3D printing technology in
their interpretations. Fashion shows are becoming a platform for future technologies [8].
At the intersection of innovative technologies and design in the fashion
world, the most relevant and popular 3D Fashion direction is being born. This
type of work also finds its original application during modeling. An interesting
direction now is 3D printing of shoes, which is already carried out by firms.
Thanks to these technologies, you can easily create any details: starting from
jewelry or accessories, and ending with the finest threads for decoration.
Creating shoes is one of the most difficult work options, because you
need to consider many nuances.
What are the advantages of creating shoes using a 3D printer?
1. It is possible to create practical shoes that will ideally suit a person.
2. The model will be manufactured in a single embodiment, more than on
anyone she

meets.
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3. First-class fashion designers and designers will work on the creation of
shoes, who

will be able to implement the most daring ideas without any

problems.
Materials For Creation Are Metal, Photopolymers And Plastic.

The” birth “ of the model occurs by combining raw materials. The biggest
advantage of creating 3D shoes is that you can make models that take into account all the features of the human foot structure. That is, before starting work,
a 3D scan is performed, and a digital view of the pad and foot lift is created, so
you can create shoes that will perfectly fit the shape of the foot. Next, the customer needs to choose which model they want. It will be a flat sole or heel. After that, the program is loaded into the printer, and the creation of a design item
that can emphasize the taste, personality and originality of the customer begins.
3D technology is also used in clothing. Clothing on a 3D printer is now beginning to be created by quite bold fashion designers who are looking for radical
solutions to the production of clothing. Undoubtedly, the cost of such a model
due to long-term modeling and creating a three-dimensional model will not be
small, but it is possible to implement your ideas even for those people who do
not know how to sew, but want to create something unusual and original. Also,
designers claim that the greatest difficulty in this issue is that the printing of
parts is created in a format no more than an A4 sheet. Later, all these parts will
be connected, so that you will get a skirt, dress or jacket. Another point that
should be taken into account when printing clothes in 3D is that the work is
most often carried out using the honeycomb technology, that is, just like any
other shapes are created. This means that to create more dense clothing, you
need to layer several created canvases on top of each other. Later, this can increase the price of the created model. But, undoubtedly, a few more years will
pass, and the printing of clothing will become one of the simplest and most
popular options for the appearance of unique models that many fashionistas of
the country will choose for themselves [9].
Today, sales of collections of high-end brands are made almost from the
catwalk, and mass-market brands partially update the range every two weeks.
Interest in individualization is growing along with the pace of globalization. The
more involved customers become in global trends, the more they want to be
individualized – both in the cut and fit of products, and in their stylistic diversity. Traditionally, this function was taken over by haute couture, which, contrary
to the opinion of skeptics, only increases its sales and is in such demand as nev-
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er before, as the last week of Haute couture In Paris clearly showed. However,
this segment of the market is becoming more expensive and inaccessible to a
more significant number of buyers. This is where technologies come into play
that are designed to enable more mass customization of the product, combining
the characteristics of fashion and individuality. 3D Fashion is a new dynamically
developing field, and we are only at its origins. The possibilities of producing
clothing, shoes, and jewelry using 3D technology are truly limitless, but the
commercialization of this process is just beginning.
Conclusions.

Practice shows that such equipment, when used correctly, helps to achieve
high results, reduce the cost of production without loss of quality and solve
more complex problems.
The main advantages of replacing traditional technologies with additive
manufacturing are as follows:
•

- reduction of production costs: the cost of small batches, electricity
costs, reducing the size of production areas by eliminating a number of
technological

operations;

•

- high dimensional accuracy of manufactured products;

•

- transition from mass production to mass customization (the ability to
meet as many individual customers as possible), increasing the product
range;

•

- the ability to create products with a complex shape or even impossible
in normal production configuration. Additive technologies allow you to
freely change the shape of manufactured parts, which makes it possible
not only to quickly obtain prototypes, but also to make changes to the
basic design in accordance with the wishes of a particular customer;

•

- reducing the production cycle time of small-scale production by an order of magnitude. A significant reduction in the duration of the production cycle, timing and cost of launching the product into production due
to the absence of

the need for specialized tooling. The time from

the moment of product design to the receipt of the finished part can be
reduced from several weeks to several days;
•

- increasing the material utilization rate. One of the features of AT technologies is the proximity of the resulting product shape to the specified
one, which significantly reduces material costs and production waste. At
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use almost the amount of material that is necessary for the production
of the product. Whereas with traditional manufacturing methods, raw
material losses can be up to 80-85 %.
•

- the impact on the environment of the AT. AT technologies have significant potential to reduce greenhouse gas emissions by optimizing product design and reducing material losses.

Fashion clothing created entirely using 3D printing is not yet practical for
everyday use, but this field of application of additive technologies has high potential. Modern materials allow us to successfully use 3D printing for the manufacture of clothing and footwear items according to individual standards. There
is no doubt that 3D printers will expand the range of products related to the
fashion segment in the very near future.
7. References
Вагнер В. В., Влияние современных технологий на развитие творчества дизайнеров
одежды. «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА»-2018 Материалы по итогам I
Международной научно-практической конференции «Дизайн будущего:
стратегии развития и новые технологии», Россия/2018.
Плешкова И. С. Влияние идей концептуализма на творчество модельера// Знание.
Понимание. Умение. №3 2010 С.240-243.
Аддитивные технологии в машиностроении, Зленко М.А., Нагайцев М.В., Довбыш В.М.,
2015.
3D Systems. “Charles W. Hull Co-Founder and Chief Technology Officer”
(PDF),
2014.
“Charles Hull: Stereolithography (3D Printing)”. Inductees. National Inventors Hall of Fame.
Archived from the original on 12 March 2014. Retrieved 4 March 2014.
Современные технологии производства, Аддитивные технологии. Виды, особенности,
характеристики аддитивных технологий, 2018.
Мода и 3D-печать: аддитивные технологии в создании одежды, 11.10.2018.
3D Device, 3D печать в индустрии моды, 2018.
3D технологии в индустрии моды, 3dsol-model.ru

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 559

Gaziantep İlinde Antep İşi El İşlemeciliği
*

Mehmet AKTÜRK
Tanım ve Tarihçe

Farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan Gaziantep ilinde birçok el sanatı
var olmuştur. Antep işi işlendiği yörenin ismini almış ve geçmişten günümüze
kadar varlığını koruyabilmiştir.
İpek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanarak, çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri aracılığıyla; keçe, deri, dokuma vb. üzerine yapılan bezemelere
işleme denir (Barışta, 1995:1).
Antep işi, kasnak ve gergef yardımıyla, çeşitli ajur ve susmalarla, ipliği sayılabilen veya sayılamayan, beyaz ya da renkli kumaşlar üzerine, iplik kesilerek ve
çekilerek, motif fonları hazırlanarak yapılan yöresel bir işlemedir (Sönmez,
2005:121).
Antep işi, beyaz kumaş üzerine beyaz, sarı ve krem rengi ipliklerle çeşitli
sırma ve ajurlarla süslenerek işlenir. Antep işi işlemenin iki temel unsuru susma
ve ajurdur. Kumaş ipliğinin sayılarak kumaşa işlenmesi susma, kumaşta başlıklar yaratması için kumaş ipliklerinin kesilerek çekilmesi işine de ajur denir
(Anonim, 1997:67).
Antep işinin çıkış noktası hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu
konuda çeşitli fikirler ortaya atılmıştır; bunlardan birisi Antep işinin ilk defa, o
zamanda Gaziantep’te yaşayan azınlıklar tarafından yapıldığı düşüncesidir. Diğer görüşe göre ise Antep işi tamamen Gaziantep’in yerli halkı tarafından yapılmaktadır.
Orta Asya’da Türk boylarının göçleri sırasında gelin kızların atlarının eyerine asılı 40x60 cm ebadında kasnakları bulunurmuş. Yerleştikleri yerin görüntüsünü bu kasnaklardaki kumaşlara nakşederlermiş. Atalarına mektup olarak ulaştırırlarmış. Bu çalışmaların örnekleri Orta Asya kazılarında bulunmuştur. Orta
Asya’da at sırtında taşınan kasnak ölçülerinin Antep işi işlemelerde kullanılan
gergef ölçülerine yakın oluşu dikkat çekicidir (Köylüoğlu, 2009:153).
Antep işi 1800’lü yılların ortalarında, kırsal kesimde erkek giysilerini süslemek, şehir merkezinde daha çok kadın giyim eşyalarını süslemek için yapıldığı
bilinmektedir (Köylüoğlu, 2009:153). 1850’lerde ilk olarak Gaziantep’in köyle*
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rinde erkeklerin başlarına giydikleri takke motiflerinin, şehirde daha ince kumaşlara yapıldığı görülmektedir.
Bu konuda bilinen bir hikâye ise şöyledir; 1850'li yıllarda Gaziantep'in köylerinde evlenecek erkekler, nişanlıları tarafından dikilen zıbın ve şalvardan oluşan
damat takımını evliliklerinin ilk günlerinde, el öpmelerde ve bayramlarda giymektedir. Tılfar köyünde Hamide adlı genç kız amcasının oğlu Hasan ile nişanlanır. Hamide pamuk ipliğinden elle dokunmuş kalın bir kumaştan diktiği elbisenin eteğini kollarını ve şalvarın uçlarını Antep işi işleme çeşitleri ile süslemiştir. Hamide nakışları tamamlayamadan nişanlısı askere alınır ve bir savaşta şehit
düşer. Hamide ölüm haberini alınca zıbının yaka işlemesini yarım bırakır ve
hatıra olarak sandığına kaldırır. Elbiseyi ölünceye kadar saklar ve satılmamasını
vasiyet eder. Elbise Tılfarlıoğlu ailesi tarafından korunarak 1892 yılından günümüze ulaştırılmıştır. (Anonim, 2010: 8)
Bugün Gaziantep halkı tarafından yaygın olarak yapılan işlemelerin eski
Türk işlemeleri karakteri taşıması, bu işlemenin Antep’in yerli halkı tarafından
yapıldığını göstermektedir (Anonim, 1997:135-136), (Sönmez, 2005:122).
1880’lerin ikinci yarısında Antep işlerine yurt dışında da rastlanmaktadır.
Aras bu konuya kitabında şu şekilde değinmiştir; “Amerikan Hastanesi’nin başhekimi Dr. Frances Shephard’ın yine bir doktor olan eşi yolda değişik bir kumaş
parçası bulur. Hastaneye dönünce hastalara gösterir. Hepsi de kumaşın “Antep
işi” olduğunu söyler. Bunun üzerine Bayan Shephard parçayı, hastanenin hasta
bakıcı yetiştiren okuluna götürür ve öğrencilerden keten üzerine Antep işi peçeteler, sofra örtüleri yapmalarını ister. Okulda yalnızca Mardin Süryanilerinden
öksüz kız çocukları eğitim görmektedir. Genç kızlar bu işi bilmediklerinin söyleyince Bayan Shephard baktıkları hastalardan öğrenmelerini önerir. Ancak öğrenciler umutsuzdur, “Bize öğretmezler” der. Bir bakıma haklıdırlar; çünkü bu işi
yapanlar birbirlerine model vermemektedir. Başhekimin ısrarlı eşi hastalara
döner ve bu işi öğrencilere öğreten hastalardan ücret alınmayacağını söyler;
böylece iş başlar.
Kısa bir süre sonra şehirdeki bir gayrimüslim İngiltere’ye, okumaya gönderilir. Orada, bir mağazada Antep işini görür. Öğrenir ki, bunlar Amerikan Hastanesi’nden gönderilmiş parçalardır. Gaziantep’e dönünce iki “iş evi” açar. Dul kız
kardeşini ve bir kadını işe alır. Ne var ki, diğer kadınları ikna edemez. Hatta
kimsenin görmeyeceği zamanlarda, geceleri gelip çalışmalarını ya da işi alıp getirmeleri için geceyi seçmelerinde özgür olduklarını da söylemesine rağmen”
(Aras, 2009:57-59).
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Antep işinin ortaya çıkma ve Antep işi üreten kadınların Antep işi üretmeyi
bir para kazanma amacı olarak kabul etmemelerinin nedenini Aras şu şekilde
açıklamaktadır. O dönemlerde Antep işi üreten kadınların kırsal kesimde erkeğinin süslemek amacıyla yaptığı bir iş olmasıdır. Hiçbir kadın yaptığı işi, başka
bir kadının erkeğinin giymesi veya başka bir erkeğin kullanması için yapmamaktadır. Bundan 200 yıl önceki dönemlerde kırsal kesimde damat elbiselerinin ön
kısmı Antep işi işlemelerle süslenmektedir. Damat yeleği (içlik), takke, gömlek
kolları, tumanın paçaları Antep işi işlemelerle süslenmektedir. İşlemenin zor
olması ve uzun zaman alması bu zarif işi işleyen kadının erkeğine verdiği değeri
ifade eder. Her bir iş, işleyen kişinin kendi ürettiği desenlerden oluşmaktadır.
Desenler başkasından alınmamaktadır. Çünkü o zamanlarda hiçbir kadın işlediği deseni bir başkasına göstermez. Antep işi bu nedenle çiftlerin özel yaşamının
bir parçası halindedir (Aras, 2009:59).
19. yüzyılda yeni iğne çeşitlerinin atması ile Antep işleri bir hayli zenginleşmiştir. 19. Yüzyılda görülen beyaz kumaşlar üzerine, beyaz ipliklerle yapılan
ve sarma sıraları (ajur), susma ve mercimek ajur çeşitlerinin birleşimleriyle oluşan Antep işi çeşitlemeleriyle bezenmiş parçalar ve non – figüratif desenlerle
süslenmiş parçalar da sergilenmiştir. Antep işi çeşitlemelerinde ustalar teknik
açıdan zirveye ulaşmışlardır. (Barışta, 1995:66-68).
20. yüzyılım ilk çeyreğinde Osmanlı imparatorluğu döneminin sonunda işleme sanatında duraklama yaşanmıştır. Yaşanan savaşlar, ekonomik bunalım ve
makinenin uygulama alanına girmesi bu duraklamanın nedenidir. Bu dönemde
yurt dışından (Fransa’dan) getirilen teknikler ile bezenmiş parçaların arttığı
görülmektedir. Antep işi işlemeler, duraklama dönemi ve Fransa’dan getirilen
tekniklere rağmen artış göstermiş ve uygulamaları da giderek çoğalmıştır (Barışta, 1995:89-90).
Mustafa Kemal Atatürk döneminde de Antep işi gelişmeye devam etmiştir.
26 Ocak 1933 yılında Gaziantep’e gelen Atatürk, Antep işi ile ilgilenmiştir. O
dönemin ünlü nakışçısı Hapba Bacı’nın Akyol Mahallesi Eski Doğumevi Sokağındaki evine bizzat giderek Antep işini incelemiş, bu işin çok daha iyi gelişmesi
için gerekenin yapılması konusunda direktifler vermiştir (Özer, 1991:2). Gaziantep Valiliği tarafından Atatürk’e hediye olarak Antep işi işlemeli bir kıyafet
gönderilmiştir. Gaziantep valiliği tarafından makbule Yıldırımdemir’e yaptırılan
bu Antep işi işlemeli kıyafet Atatürk’ün Latife hanımla evleneceği zaman gönderilmiştir.
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1947’de İsmet İnönü, Mevhibe İnönü ve Özden İnönü Gaziantep’e geldiklerinde Antep işinin tanıtılması ve gösterilmesi için Gaziantep belediyesinden
görevliler makbule hanımı davet eder. Makbule Hanım, Mevhibe Hanımdan
işlemeler için övgüler ve sipariş alır. Daha sonra İngiltere kraliyet ailesine gönderilmek üzere İsmet Paşa’dan sipariş gelir ve onu da Makbule Hanım işler ve
gönderir (Köylüoğlu, 2009:142).
Süheyla Korkusuz Yüksel (1980:326), kitabında Antep işini altı grupta toplamıştır. Birinci grupta basit ajurlar, ikinci grupta kesilen iplik sayısı az kalan
iplik sayısı fazla olan ajurlar, üçüncü grupta kesilen iplik sayısı fazla kalan iplik
sayısı az olan ajurlar gösterilir. Bu gruptaki bazı motiflerin işlenişinde fantezi
iğnelerden yararlanılır. Dördüncü gruptaki motifin adı “çitime” dir. İplik çekme
ve işleme yönünden diğer gruplardan farklıdır. Beşinci gruptaki motifler kartopu,
örümcek ve badem iğnelerinin çeşitli şekilleridir. Altıncı gruptaki motifler tamamen fantezi iğnelerle yapılır (Korkusuz, 1980:326).
Antep işleri Hacı Muzaffer Bakbak Kız Meslek Lisesi, Antep işi kataloğunda
ise üç grupta toplanmıştır. Birinci grup, çekilen iplik sayısı çok kalan iplik sayısı
az ajurlar. İkinci grup, çekilen ve bırakılan iplik sayısı eşit olan ajurlar. Üçüncü
grup çekilen iplik sayısı az bırakılan iplik sayısı fazla olan ajurlardır.
Antep işi el işlemeciliğinin tarihsel gelişim süreci ile ilgili Öner şu tespitte
bulunmuştur; “Antep işlerinin gelişim süreci zaman içerisinde, usta-çırak ilişkisi
içerisinde veya anneden kıza olacak şekilde ilerlerken, bu kültür mirasları zamanla okullara da taşınmıştır. Tarihsel akış izlenecek olursa okullardaki süreç
1920-1942 tarihleri arasında açılan kız yurtlarında ve 1941-1942 tarihinde açılan
Kız Enstitüsü bünyesinde öğretilen Antep işi nakış öğretimi ile başlamıştır. Kız
Sanat ve Akşam Kız Sanat Okulu’na zaman içerisinde taleplerin yüksek olması,
bu okulun aşamalı olarak genişlemesini sağlamıştır.1997-1998 yılı içerisinde
okulun adı Hacı Muzaffer Bakbak Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir. Okul, halen nakış öğretimi derslerini sürdürmektedir
(http://mebk12.meb.gov.tr). Bu okulun yanı sıra Gaziantep ili içerisinde muhtelif kız meslek liselerinde Antep işinin öğretimi devam etmektedir. Tarihi süreç
açısından yaklaşıldığında, Antep işlerinin, yöre halkı menşeili olarak işlendiği,
çeyizlik olarak kullanıldığı, kültürel doku ve beğeni algısı içerisinde de geliştirilerek günümüze kadar aktarıldığı tespitinde bulunulabilir.” (Öner, 2017: 239).
Günümüzde Antep işi işlemelerinde kullanılan ajur çeşidi 100’ü, susma motifi miktarı 150’yi geçmiştir (Köklü, 2002:181).
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Kullanılan Araçlar ve Gereçler

Antep işi işlemeciliğinde kullanılan araçlar ve gereçler genel olarak diğer işlemelerde kullanılan araçlar ve gereçler ile aynı özelliktedir.
Antep işi el işlemeciliğinde kullanılan araçlar; a. işleme hazırlığında kullanılan araç ve gereçler, b. işleme sırasında kullanılan araç ve gereçler, c. ütüleme
sırasında kullanılan araç ve gereçler olarak sınıflandırılmaktadır.
•

İşleme Hazırlığında Kullanılan Araçlar; Antep işi el işlemesine başlamadan önce gerekli hazırlıkları yapmak için kullanılan araçlar; cetvel, mezura, makas, kalem açacağı, çeşitli desen kaynakları, kalemler, kâğıtlar
ve silgidir (Şekil 1).

•

İşleme sırasında kullanılan araç ve gereçler; makas, iğne, kasnak, gergef,
dikiş yüksüğü, nakış makarasıdır (Şekil 1,2).

•

Ütüleme sırasında kullanılan araçlar; ütü, ütü masası, ütü bezi, su kabıdır (Şekil 3).

•

Antep işi el işlemeciliğinde kullanılan gereçler ise işlemeye uygun çeşitli
kumaşlardan ve ipliklerden oluşur. (Şekil 1).

Şekil 1. Antep İşi El İşlemeciliğinde Kullanılan Araç ve Gereçler; a. Cetvel b. Mezura, c. Makaslar, ç. Kareli
Kâğıtlar, d. Nakış Makarası, e. Kumaşlar, f. İplikler (Aktürk, 2011)
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Şekil 2. Antep İşi İşlemeciliğinde Kullanılan Araçlar; a. Kasnak, b. Kasnak Üzerinde İşleme, c. Gergef
(Aktürk, 2012)

Şekil 3. Ütüleme Sırasında Kullanılan Araçlar; a. Ütü, b. Ütü Masası, c. Ütü Bezi, d. Su Kabı
(Aktürk, 2012)

Antep işi el işlemeciliğinde kullanılan gereçler, Antep işi el işlemesine uygun kumaşlardan ve ipliklerden oluşur.
Antep İşi El İşlemesi Yapım Aşamaları

Antep işi el işlemesi yapımına başlanmadan önce bir takım hazırlık işlemleri
yapılır. Daha sonra kumaş üzerindeki teller kesilir ve çekilir. Motif fonu hazırlanır ve Antep işi yapımına başlanır.
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Şekil 4. Antep İşi Yapım Aşamaları (Aktürk 2012)

Antep işi el işlemesine başlamadan önce bazı hazırlıkların yapılması gereklidir. İşlemeye başlamadan önce kumaşın iyi seçilmesi gereklidir. Kumaş seçiminden sonra desen seçimi, çizimi ve desenin geçirilmesi işlemi uygulanmalıdır.
Daha sonra ise motif fonu hazırlanır.
Antep işi desenleri geometrik motiflerden oluşturulabildiği gibi bitkisel motiflerden de oluşturulabilir. Antep işinde yararlanılan desen kaynakları çok fazladır. Desen seçiminde; halı ve kilim motiflerinden, diğer iğnelerde kullanılan
motiflerden, dergilerde görülen örneklerden, geleneksel giyimlerde kullanılan
motiflerden, müzelerde bulunan eski işlemelerden, desen paftalarından, kitaplardan, koleksiyonlardan vb. şeylerden yararlanılmaktadır.
Antep işinde desen çiziminde ilk olarak yapılmak istenen ürüne ve kullanılacak tekniğe uygun olarak desenin seçilmesidir. Daha sonra seçilen desen kareli
kâğıda çizilir. Çizilen desenin kompozisyonu düzenlenir. Çizilen kompozisyon
üzerinde uygulanacak teknikler belirlenir ve kâğıt üzerinde gösterilir. Desenin
kâğıt üzerinde renklendirmesi yapılarak çizim aşaması tamamlanır.
Antep işi için kullanılacak kumaş, kasnak veya gergefe gerildikten sonra
üzerinde çalışmaya başlanır. Antep işi işlemelerde motif fonu hazırlamak için,
hesap işi antikası, susma, sarma ve rişliyo iğneleri kullanılır.
Hesap işi antikası, kumaşın kesilen ve çekilen ipliklerin atmasını önlemek,
iplik keserken sayma işlerini kolaylaştırmak ve yapılan işi sağlamlaştırmak amacıyla işleme tekniklerine geçmeden önce uygulanan bir tekniktir (Anonim,
2008a:22). Hesap işi antikasının sayısını belirlerken mutlaka milimetrik kâğıt
üzerinde çalışılmalıdır, aksi halde tamiri mümkün olmayan aksilikler çıkabilmektedir (Köklü, 2002:184).
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Antep işinde kullanılan teknik sayısı 100’ den fazladır. Birçok teknik bir
arada kullanılabilmektedir. Antep işi tekniklerinden bazılarının uygulanmasından önce filtre tekniği kullanılmaktadır.
Bazı Antep işlerinde uygulanacak tekniğe geçmeden önce filtre işleminin
uygulanması gereklidir. Zemin işleme sırasında da sarılabilir, fakat zeminin ve
işlemenin renklerinde değişiklik yapılmak isteniyorsa, önce zemini sarmak sonra işlemeyi yapmak gerekmektedir (Köklü, 2002:186).

Şekil 5. Kumaşın Tellerinin Kesilmesi ve Çekilmesi (Aktürk 2011)

Ürünler

Antep işi el işlemeleri birçok ev tekstilinde kullanılmaktadır. Sehpa örtüleri,
çeşitli masa örtüleri, konsol örtüsü, pano, perde çeşitleri ve yatak örtüsü vb.
çeşitleri bulunmaktadır.

Şekil 6.Masa Örtüsü ve Çeşitli Sehpa Örtüleri (Aktürk 2011)
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Şekil 7. Perde ve Çeşitli Sehpa Örtüleri (Aktürk 2011)

Şekil 8. Çeşitli Sehpa Örtüleri (Aktürk 2011)

Kaynaklar
ANONİM, (1993). Gaziantep 93, İl Turizm Müdürlüğü Yayınları No: 9, Gaziantep.
ANONİM, (1993). Türk El Sanatları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
ANONİM, (1997). Gaziantep’97 Rehberi, Gaziantep İl Turizm Müdürlüğü Yayınları, İstanbul.
ANONİM, (1999). 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara.
ANONİM, (1999). Gaziantep El ve Ev Sanatları, Gaziantep İl Turizm Müdürlüğü, Gaziantep.
ANONİM, (2005). Gaziantep El ve Ev Sanatları, T.C. Gaziantep Valiliği, Gaziantep.
ANONİM, (2006). Geçmişi Bugüne Taşıyan Eller, Gaziantep Üniversitesi Matbaası, Gaziantep.
ANONİM (2008a). Elde Antep İşine Hazırlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Öğretim
ve Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, El Sanatları Teknolojisi Alanı, Eğitim Modülü,

568 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

Ankara, http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Elde%
20Antep%20İşine%20Hazırlık.pdf (09.05.2012).
ANONİM (2008b). Elde Antep İşi, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Öğretim ve Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, El Sanatları Teknolojisi Alanı, Eğitim Modülü, Ankara,
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Elde%20Antep%20%
C4%B0%C5%9Fi.pdf (09.05.2012).
ANONİM, (2010). El Sanatları Kitapçığı No:7, Antep İşi Nakış, Gaziantep Ticaret Odası.
ARAS, Nilhan (2009). Gaziantep Deyince, Metro Kültür Yayınları, İstanbul.
BARIŞTA, H. Örcün (1995). Türk İşleme Sanatı Tarihi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Basımevi, 2. baskı, Ankara.
KORKUSUZ, YÜKSEL, Süheyla (1980). Nakış, Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, İstanbul.
KÖYLÜOĞLU, Akten (2009). Kadim Şehir Gaziantep. İzmir: Neşa Ofset
ÖNER, Meltem (2017). “Türk El Sanatlarının Kültürel Belleği: El Emeği Göz Nuru Antep İşi”,
Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 1, Ocak, 233- 272.
ÖZBAŞ, Muzaffer (1964). Çeşitli Antep Ajurları, Öğretmen Matbaası, Ankara.
ÖZDİLER, Lütfiye Güler (1990). Geleneksel Türk İşlemelerinden Antep İşi Ajurlar, Lider
Matbaası, Ankara.
ÖZER, Abdullah (1991). “Antep İşi”, “Tarihi Belge Niteliğinde “Antep İşi”, Yöre Dergisi, Sayı:
8, Yıl: 2, Ar Ajans Basın Yayın Reklam, Gaziantep.
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Saçaklama Tekniği ile Kumaş Yüzeyi Oluşturma
*

**

Melike ATAMAN - Melahat ALTINAY
Giriş

Giysiler bir dönemin, bir ülkenin, bir topluluğun veya bir kişinin özelliklerini gösteren önemli objelerdir. Giyim bütün halk sanatlarında olduğu gibi kültürlerin en canlı belgelerinden biridir. Çünkü her dönemin, her milletin ekonomik,
toplumsal, kültürel ve siyasal şartlarından etkilenerek biçimlenmektedir. Tarih
boyunca her uygarlık, yaşayış biçimi ve yaşam şartlarının etkileriyle birbirinden
ayrı özellikler göstermişlerdir (Komşuoğlu, 1986: 133).
Çağdaş giyimi; “İnsan vücudunu doğanın etkilerinden koruyan ve estetik
görünüm sağlayan, sosyal, ekonomik, teknolojik gelişime paralel olarak değişen,
gelişen çeşitli cinste giysiler ile bu giysilerin kullanım biçimidir.” şeklinde tanımlamaktadır (2002: 1).
Günümüz giysileri kültürel özelliklerini kaybetmektedir. Bunun nedenleri,
teknolojik gelişmeler, kadının çalışma hayatında yer alması, şehirleşme, örf ve
adetlerde değişme ve tüm toplumları etkisi altına alan modanın bireyleri bir çatı
altında birleştirmesi olabilir (Olgaç,1990: 32-33).
Yöntem

Bu araştırma, var olan durumu ortaya koyması nedeniyle tarama (survey)
modelli bir araştırmadır. Araştırmada literatür taraması yapılmış, konu ile ilgili
yayınlar, kişiler ve koleksiyonlardan yararlanılmıştır. Görüşme yöntemi kullanılmıştır.
Saçaklama

Kalan kumaşların değerlendirilmesiyle oluşturulan kumaş yüzey tekniklerden biri de saçaklama yüzey tekniğidir çalışmasıdır. Pamuklu kumaşların üst
üste koyularak dikilmesi, verev olarak kesilmesi, yıkanarak veya fırçalanarak
kumaşın attırılması ile oluşturulan bir tekniktir.
Farklı bir yüzey tekniği olmasından dolayı dikkat çeken bir yüzey ortaya
çıkmaktadır. Saçaklama kalan kumaşların değerlendirilmesi açısından çok masrafsız bir tekniktir. Elimizde bulunan artmış kumaşlar, eski bir nevresim, yastık
kılıfı, eski giysilerin kumaşları da saçalamada desen oluşturmak için kullanılabi-

*
**

Öğr.Gör. Ordu Üniversitesi s_u_melike@hotmail.com
Öğretmen s_u_melahat@hotmail.com
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lir., Bu kumaş yüzeyi çalışması giysilerde, çantalarda, şal ve aksesuarlarda, takılarda ayrıca paspas, klozet takımı, halı gibi ev tekstili ürünlerinde kullanmak
mümkündür.

Fotoğraf: 1

Fotoğraf: 2

Fotoğraf: 3

Saçaklama için birkaç kat kumaş kullanılmaktadır. Dikkat edilmei gereken
önemli püf noktalarndan biri kullanılan kumaşların likrasız ve pamuklu olmasıdır. Biz zeminde amerikan bezi kumaş kullanacağız. Öncelikle kumaşımızı belirlediğimiz ölçüde 4 adet keselim. Bu ölcüyü belirlerken yapacağımız ürünün enin
ve boyundan 5 er cm fazlalık brakarak hesaplayalım. cünkü kumaşlarımız ham
ve pamuklu olduğundan ve sık sk dikişler yapılacagından çekme payını vermemiz gerekmektedir.
Kumaşımızın bir katını ütüleyelim, sert ve düz bir zemine serelim (Fotoğraf :1). Kumaşımızın düz boy iplik yönünde ortasını bulup çizelim. Daha sonra
bu orta çizginin tam verevini bulalım (Fotoğraf:2). İlk verev çizgimizi çizdikten
sonra cetvel yardımı ile 1cm aralıklı olarak tüm kumaşın yüzeyini çizelim ve bir
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kenara kaldıralım (Fotoğraf: 3). Bu çizdiğimiz en altta kalacak olan kumaştır.yıkandıktan sonra bu çizgilerin gitmesi açısından çizim işlemini kursun kalem ile yapalım.

Fotoğraf: 4 Fotoğraf: 5

Saçaklamada desen oluşturacak olan aplike kumaşımızı tasarımımıza göre
çizelim ve keselim. Biz bunun için pazen kumaş kullanacağız. İlk başta kestiğimiz amerikan bezi kumaşlardan birini alalım ve kestiğimiz pazen kumaşı üzerine yerleştirelim. İğneleyip teyelleyelim. Teyellerken dikkat etmemiz gereken
nokta; aplikenin dikim esnasında kaymamas ve desenin bozulmaması için teyelleri sık sk ve çok çektirmeden yapmaktır. (Fotoğraf: 4). Daha sonra pazen ku-
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maşın etrafına verev teyel yapalım (Fotoğraf :5). Dikişleri allta kalan, çizim yaptığımız kumaşta yapacağımızdan pazen kumaşların olduğu yüzey altta kalacak.
Bu nedenle aplike deseni yaptığımız yüzeyi görmeden dikiş yapacagız. Bu aplikelerin dikiş esnasında kaymaması için verev teyel yapılmaktadır. Verev teyeller
0,5cm aralıklarla yapılmalıdır.

Fotoğraf: 6

Bu aşamada verev olarak çizdiğimiz ilk amerikan bezi kumaşı en alta koyalım. Daha sonra aynı ölçüde kestiğimiz amerikan bezi 2 kumaşı da üst üste koyalım. Aradaki kumaşlara hiçbir uygulama yapılmamıştır. İsterseniz bu aradaki
kumaşları da farklı renklerde yapabilirsiniz. En üste ise pazen kumaş ile aplike
yaptığımız kumaşımızı koyalım ve bu dört kumaşı kaymayacak şekilde, önce
birbirine iğneleyelim daha sonra teyelleyelim. Önce dört kenarından daha sonra
boyuna ve enine teyeller yapalım. Kaymaması için dikkatli ve sık teyelleyelim.
Kumaşın tersinden 1cm aralık ile çizdiğimiz çizgilerden dikmeye başlayalım.
Dikişler V şeklinde olacak. Bir köşeden başlayıp diğer köşede bitireceğiz.
Kaymaması için bir sağdan bir soldan dikmeliyiz. Bu dikkat edilmesi gereken
önemli püf noktalardan biridir. Kaymaması için tam ortadaki verev çizgiden de
başlayıp bir sıra sağdan, bir sıra soldan da dikebiliriz. Kumaşın bir yarısndan
dikmeye başlayıp o tarafı dikip bitirirsek diğer tarafı dikmeye başladığımzda
kaymalar oluşmaya başlar. Bu nedenle kumaşın her iki yarısnı sağlı sollu sırayla
dikerek aynı anda bitirmeliyiz. Böylece kumaşta ve dikişte kaymalar ortadan
kalkacak ve desenimiz net bir şekilde ortaya çıkacaktır.
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Fotoğraf: 7 Fotoğraf: 8

Tersinden diktiğimiz 4 kat kumaşımızı, pazen kumaş yerleştirdiğimiz taraftan kesiyoruz. Yani çizgilerin olduğu, dikişleri yaptığımız tarafı kesmiyoruz.
Orası en alt kat olarak kesilmeden kalacak. Diğer 3 katı bir seferde iki dikişin
tam ortasından kesiyoruz. Kestiğimiz kumaşımızı saçaklanması için bir yastık
kılıfının içine koyup çamaşır makinesine atıyoruz. Makineye yumuşatıcı koymadan yıkamalıyız. Saçaklama işlemini bir başka şekilde de yapabiliriz. Dikip kestiğimiz kumaşımızı lık suyla ıslatalım. Beyaz bir kalıp sabun alıp kumaşın yüzeyine iyice sürelim. Daha sonra bir halı yıkama fırçası ile kesikler yönünde iyice
fırçalayıp kumaşın atmasın sağlayalım. Bu fırçalama aşaması çok önemli bir
detaydır. Bu işlemi doğru yapamazsak atma işlemi olmaz ve böylece saçaklama
yüzeyi ortaya çıkmaz.
Yıkadıktan sonra duruluyoruz ve hafifçe sıkıyoruz. Kurutma işleminde dikat
etmemiz gereken nokta kumaşlarımızın düz bir zemine sererek kurutulmasdır.
4 kat yaptığımz yüzeyimizin esneme olasılığı yüksek olduğundan bu kurutma
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işleminde önemli bir detaydır. Biraz suyunu ceken kumaş yüzeyimizi nazikçe
sallayarak silkeliyoruz. Saçaklama yüzeyimizi kesilme esnasında kopan ipliklerden arnmış bir hale getirene kadar bu işlemi birkaç kez yapalım.

Fotoğraf: 9

Kuruyan saçaklama kumaşımızı fırçalayarak kabartalım. İstersek tersinden
ütüyü kumaşa sürmeden buhar ütüsü ile ütüleyebiliriz. Ama ütüyü kumaş üzerine basarsak saçaklama özelliğini yitirir. Evet, saçaklama yüzey tekniği ile oluşturduğumuz kumaşımız hazır hale gelmiştir. Hazırladığımız bu yüzeyi yaptığımız tasarıma göre kalıp yardımıyla keselim ve dikelim. Ortaya çıkan harika sonuçları aşağıdaki örneklerde görmeniz mümkündür.

Fotoğraf: 10. Ön görünüm. Fotoğraf: 11. Yan görünüm. Fotoğraf: 12. Arka görünüm.

Hazırladığımız saçaklama kumaşımız tasarladığımız modele göre dikilmiştir.
Dilimli bir görünüm kazanacak şekilde tasarlanan modelin uçlarına boyanmış
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ham pamuklu ipliklerden püskül uygulanmıştır. Ön ortası, yanlar ve arka ortası
V şeklinde tasarlamıştır.
Sonuç ve Öneriler:

Giyim her şeyden önce insanın yaşam biçimidir. Yeme, içme, barınma gibi
temel ihtiyaçlardan biri de giyinmedir. Bu nedenle giyim; sosyal çevreden, zamandan, üzerinde yaşanılan coğrafyadan, cinsiyetten, inançlardan, sosyal statüden, ekonomik koşullardan, teknolojik gelişmelerden vb. birçok etken ile harmanlanarak ortaya çıkar.
İnsanların süslenmeye karşı olan duygusu, araştırma gücünü geliştirmiş,
güzel giyinebilmek zamanla sanat dalı haline gelmiştir (Karaman,1974:13).
•

Artan kumaşların kullanımına çok uygun olan bu teknik ekonomiktir.

•

Ggiysilerde, çantalarda, şal ve aksesuarlarda, takılarda ayrca paspas, klozet takımı, halı gibi ev tekstili ürün tasarımlarına uygulanabilen bu teknik çok amaçlıdır.

•

Kumaş katları artırılarak dş giyimde de kullanılabilen bu yüzey farklı,
soguktan koruyucu ve dikkat çekicidir.

•

İpek, boncuk, püskül vb ürünlerin kullanımına uygun olan saçaklama,
süsleme çalışmalarına uygundur.

•

Ülkemizde nadir olarak bilinen bu teknik araştırılıp geliştirilmelidir.

saçaklama Çalışması Örnekleri:

Fotoğraf: 13. Ön görünüm. Fotoğraf: 14. Yan görünüm. Fotoğraf: 15. Arka görünüm.
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Fotoğraf: 16. Ön görünüm. Fotoğraf: 17. Yan görünüm. Fotoğraf: 18. Arka görünüm.

Fotoğraf: 19. Saçaklama tablo tasarımı.
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Edirne Sarıca Paşa Camii Haziresi Mezar Taşları
-

Murat KARADEMİR∗ Melike DEMİRTAŞ∗∗ - Necdet Bekirhan SOY∗∗∗
Giriş

Edirne Sarıca Paşa Camii, Sarıca Paşa Mahallesi, Sarıca Paşa Camii Sokak’ta
148 ada ve 12 No’lu parselde yer almaktadır. Camii, kitabesine göre 863/145859 yıllarında Mahmut Ağa tarafından inşa ettirilmiştir1. Yapı, kaynaklarda Sarıca
Paşa adıyla geçmekte, Sarıca Paşa lakabının ise Mahmut Ağa isimli bir Osmanlı
vezirinin lakabı olduğu düşünülmektedir2.
Tek kubbeli ve minareli kâgir bir yapı olan cami kareye yakın dikdörtgen
planlı küçük bir yapıdır. Tuğla ve taşla almaşık düzende inşa edilen yapının bazı
bölümlerinde kesme taş malzeme de kullanılmıştır. Minare harimin batı köşesinde yer almaktadır. Caminin, geçirdiği onarımlar sırasında önemli değişikliklere maruz kaldığı görülmektedir. İki kademeli olarak düzenlenen bahçenin alt
kademesinde mescit ve üst kademesinde hazire yer almaktadır.
Türk sanatının en küçük anıtlarından olan mezar taşları, dönemin sanat
zevkini, tarihini, kültürünü, ekonomik ve sosyal durumunu yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Anadolu’nun çoğu yerinde olduğu gibi Osmanlı
Devleti’ne başkentlik yapmış olan Edirne’de de mezar taşları hızla bozulmaya
başlamıştır. Bu bozulmalardan daha çok mezarlıklar etkilenmekte, cami hazireleri biraz daha iyi durumdadır. Hazire ve mezar taşlarına karşı ilgi ve sorumluluk son dönemde büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bu konu ile ilgili yayımlarda
giderek çoğalmıştır. Bir yerleşim yerinin tarihi seyrini izleyebilmek adına mezar
taşları oldukça önemli bir yere sahip olup Edirne’deki mezar taşları da bu bölgenin tarihi seyrini sunmaktadır. Araştırma konumuz Edirne’deki Sarıca Paşa
Camii Haziresinde yer alan mezar taşları ile sınırlanmıştır. Bu haziredeki mezar
∗

∗∗

∗∗∗
1

2

Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, karademir22@hotmail.com, ORCID
ID: 0000-0002-9776-3789
Selçuk Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi, melikee_demirtas@hotmail.com, ORCID ID:
0000-0001-6744-1562.
Selçuk Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, bekirhansoy@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0003-1160-4638.
Yapının kitabesi günümüzde bulunmamakla birlikte kitabenin okunuşu birçok yayında verilmiştir. Kitabe ve vakfiyelerden yola çıkılarak yapının inşa tarihi hakkında birkaç farklı görüş ortaya çıkmıştır. Sedat Bayrakal, kitabedeki
“Hayrü binâ” ibaresinin ebced hesabıyla karşılığının 863 olduğunu buna göre yapının 863/1458-59 yıllarında
Mahmut adlı bir zat tarafından inşa ettirilmiş olduğunu söylemektedir (Bayrakal, 2001: 54). Oral Onur, yapının Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış Mahmut Ağa tarafından 1468 yılında yapıldığını savunmaktadır (Onur,
1972: 54). O. Nuri Peremeci, yapının 838/1434-35 yıllarında yaptırıldığını söylemektedir (Peremeci, 2011: 74). M.
Gökbilgin ise kitabeye göre yapının 863/1458 yılında yaptırıldığını söylemektedir (Gökbilgin, 1952: 61).
Mirlivalık, beylerbeyliği ve vezirlik yapan Sarıca Paşa hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Bostan, 2009; 169-170).
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taşları Türk mezar taşı geleneği açısından önemli bir yere sahiptir. Türk süsleme
sanatında yüzyıllara göre ortaya çıkan motif, kompozisyon ve üslup değişimlerini haziredeki mezar taşları üzerinde görmek mümkündür. “Edirne Sarıca Paşa
Camii Haziresi Mezar Taşları” başlığıyla ele alınan bu konu, Edirne’nin Osmanlı
dönemini aydınlatmak adına önemlidir.
Çalışmamız “Giriş”, “Katalog”, “Değerlendirme” ve “Sonuç” bölümlerinden
oluşmaktadır. Katalog bölümünde her bir mezar taşı için ayrı ayrı gözlem fişi
oluşturulmuş, baş ve ayak şahideleri ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Mezar taşlarının tarihi, kime ait olduğu, kitabesi, hattı, dili, süsleme özellikleri, malzeme
ve tekniği detaylı bir şekilde incelenmiştir. Metin okumalarında kitabelerde
meydana gelen doğal tahribatlar nedeniyle bazı yazılar okunamamış ve okunamayan yerler boş bırakılmıştır. Katalogda en erken tarihli mezar taşından en geç
tarihli mezar taşına doğru bir sıralama yapılmıştır. Tarihi bilinmeyen iki adet
mezar taşının Edirne ve haziredeki örneklerle kıyaslanarak tarihlendirmeleri
yapılmıştır. Değerlendirme başlığı altında mezar taşlarının mezar tipleri, mezar
taşı formları, başlık biçimleri, süslemeleri, malzeme ve tekniği, kitabe metinleri
ele alınmıştır. Değerlendirme yapılırken mezar taşlarının Edirne ve Anadolu’daki benzer mezar taşları ile karşılaştırmaları yapılmıştır. Sonuç bölümünde
ise çalışma kapsamında elde edilen bulgular aktarılmıştır.
Katalog
Katalog No: 1

Fotoğraf No: 3
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1015/1606-07
Kime Ait Olduğu: Sîvâsî Efendi
Formu: Eşkenar dörtgen.
Başlık Tipi: x
Ölçüsü: 65x65x6 cm Kaide: 30x15 cm
Yazı Türü: Celî ta’lîk
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Eşkenar dörtgen şeklindeki ve toprak mezar tipindeki mezar taşının alt kısmı boyun şeklinde düzenlenmiş ve iki yandan dışa doğru yarım
daire şeklinde taşmaktadır. Eşkenar dörtgen formlu şahidelere daha çok Bursa’daki Zeyni tarikatına sahip kişilerin mezar taşlarında karşılaşıldığı için bu
şahideler literatüre “Zeyni Mezar Taşı” olarak geçmiştir (Gülgen, 2005: 435).
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Kitabe bölümü ayrı ayrı kartuşlar içinde toplam 12 satırdan oluşmaktadır. Günümüzde mezar taşında kırılma ve çatlaklar mevcuttur.
Kitabe Metni:
El-Fâtiha
Şeyh-i kâmil kutb-i hayl-i evliyâ
Mazhar-ı eltâf-ı Allâhu’s-samed
Ya’ni Sîvâsî Efendi …
K’olmuş idi … irşâdı sened
Tekye-i âlemden etti rihletî
Geçti dünyâdan o pîr-i mu‘temed
İntikâl idüp …
Buldu huccâcın sevâbın bî-meded
Bir fütâde didi târîhin anın
Gitti … kutbu Sîvâsî meded
Sene 1015

الفاتحه
شيخ كامل قطب خیل اولیا
مظهر الطاف هللا الصمد
... یعنی سیواسی افندی
 ارشادى سند... كاولمشيدى
تکیۀ عالمدن ايتدى رحلتى
کچدی دنیادن او پیر معتمد
... انتقال ایدوب
بولدی حّجّجاجك ثوابك بی مدد
بر فتاده دیدی تاریخن آنك
 قطبی سیواسی مدد... کتدی
5101 سنه

Katalog No: 2

Fotoğraf No: 4-5
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1074/1663-64
Kime Ait Olduğu: Mustafa
Formu: Silindirik formlu, prizmatik tepelikli.
Başlık Tipi: x
Ölçüsü: Baş Taşı; 134x 30 cm Ayak Taşı; 120x23 cm
Yazı Türü: Celî sülüs
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Gövdesi silindirik formlu ve toprak mezar tipindeki mezar
taşı yukarıdan aşağıya doğru daralmaktadır. Prizmatik bir tepelikle sonlanan
mezar taşının gövde bölümünde kaş kemer formunun iki yanında birer rozet
bulunmaktadır. Rozetlerin yüzeyi boş bırakılmıştır. Kemerin üstünde tepelik
kısmına doğru uzanan yaprakları iki yana kıvrımlı lale motifi yer almaktadır. Bu
tip Edirne’de ortaya çıkması ve burada fazla görülmesinden dolayı yayınlarda
Edirnekâri olarak adlandırılmıştır (İşli, 1998: 447; Kökrek, 2015: 18; Özer,
2007: 511). Kemer formunun içi kitabe şeklinde düzenlenmiş olup, dikdörtgen
kartuşlar halinde altı satırdan oluşmaktadır.
Kitabe Metni:
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فاتحه
مرغ روحی چونکه پرواز ایلیوب
ایلدی عزم گلستان بقا
هاتف غیبی دیدی تاریخنی
جانب فردوسه کتدی مصطفی
07 1٤ سنه

Fatiha
Murg-i rûhu çünki pervâz eyleyüp
Eyledi azm-i gülistân-ı bekâ
Hâtif-i gaybî dedi târîhini
Cânib-i Firdevse gitti Mustafa
Sene 1074

Katalog No: 3

Fotoğraf No: 6
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1095/1684
Kime Ait Olduğu: Sadrazam Mustafa Paşa1
Formu: Silindirik, prizmal tepelikli.
Başlık Tipi: x
Ölçüsü: 100x22 cm
Yazı Türü: Celî sülüs
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Gövdesi silindirik formlu ve kapak taşlı mezar tipindeki
mezar taşı yukarıdan aşağıya doğru daralmaktadır. Prizmatik bir tepelikle sonlanan mezar taşının gövde bölümünde kaş kemer formunun iki yanında birer
rozet bulunmaktadır. Rozetlerin yüzeyi boş bırakılmıştır. Edirnekari formlu
mezar taşında kemerin üstünde tepelik kısmına doğru uzanan yaprakları iki
yana kıvrımlı lale motifi yer almaktadır. Kemer formunun içi kitabe şeklinde
düzenlenmiş olup, dikdörtgen kartuşlar halinde altı satırdan oluşmaktadır. Günümüzde kapak taşı ortadan kırılmış vaziyettedir. Kapak taşının diğer bir ucunda ise Melek İbrahim Paşa’nın mezar taşı bulunmaktadır.
Kitabe Metni:
Fâtiha
Ser-i Serdâr-ı Ekrem Sadr-ı a’zam Mustafa Paşa
Edip rihlet cıvâr-ı evliyâda eyledi me’va
Kusuru yoğ iken say-i gazâde min vech-i nev’an
Şehidü hem sait oldu ki firdevs-i ebed sükna
Sene 1095

1

فاتحه
سر سردار اکرم صدر اعظم مصطفی پاشا
ایدوب رحلت جوار اولیاده ایلدی مأوی
قصوری یوغیکن سعی غزاده من وجه نوعا
شهید و هم سعید اولدی که فردوس ابد سکنا
95 01 سنه

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1044/1634-35 tarihinde Merzifon’da doğmuş, IV. Mehmet saltanatı döneminde
sadrazamlık yapmış bir devlet adamıdır. II. Viyana kuşatmasının hüsranla sonuçlanması üzerine 1095/1684 tarihinde idam edilmiştir. Mustafa Paşa’nın vücudu Belgrad’da bulunan sarayın karşısındaki caminin avlusuna, bir
başka rivayete göre ise sur haricine defnedilmiş ve başı yahut yüzülen kafa derisi Edirne’ye getirilmiş, bir süre sonra da buradaki Sarıca Paşa Camii haziresine gömülmüştür. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hakkında ayrıntılı bilgi
için bkz. (Babacan, 2001: 363-365; Özcan, 2004: 246).
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Katalog No: 4

Fotoğraf No: 7
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1097/1685-86
Kime Ait Olduğu: Melek İbrahim Paşa1
Formu: Silindirik, prizmal tepelikli.
Başlık Tipi: x
Ölçüsü: Baş Taşı; 92x31 cm
Yazı Türü: Celî ta’lik
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Gövdesi silindirik formlu ve kapak taşlı mezar tipindeki
mezar taşı yukarıdan aşağıya doğru daralmaktadır. Prizmatik bir tepelikle sonlanan mezar taşının gövde bölümünde kaş kemer formunun iki yanında birer
rozet bulunmaktadır. Rozetlerin yüzeyi boş bırakılmıştır. Edirnekari formlu
mezar taşında kemerin üstünde tepelik kısmına doğru uzanan yaprakları iki
yana kıvrımlı lale motifi yer almaktadır. Kemer formunun içi kitabe şeklinde
düzenlenmiş olup, dikdörtgen kartuşlar halinde sekiz satırdan oluşmaktadır.
Günümüzde kapak taşı ortadan kırılmış vaziyettedir.
Kitabe Metni:
Fâtiha
Vali-i Budinken İbrahim Paşa kalenin
Virmedi bir taşın itti düşmanı ceng ile mat
Dediler ana melek reşketti cengine felek
Bulmadı desti kazadan akıbet bir dem necat
Hak tealâ rahmetin efzun edip mağfur ide
Kıldı bin doksan yedi salinde ol gazi vefat etti.
Sene 1097

فاتحه
والی بودنکن ابراهیم پاشا قلعه نك
ویرمدی بر طاشن ایتدی دوشمنی جنك ایله مات
دیدیلر اکه ملك رشک ایتدی جنگینه فلك
بولمدی دست قضادن عاقبت بر دم نجات
حق تعالی رحمتن افزون ایدوب مغفور ایده
قیلدی بیك طوقسان یدی سالنده اول غازی وفات ایتدی
97 01 سنه

Katalog No: 5

Fotoğraf No: 8
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1118/1706-07
1

Mısır, Şam, Mora, Erzurum, Diyarbakır valilikleri yapan Melek İbrahim Paşa, 1683-85 yıllarında Osmanlı egemenliğindeki Budin kentini savunan birliklerin kumandanıydı. Budin’deki başarıları üzerine Macaristan Serdarı olarak tayin edilen Melek İbrahim Paşa 16 Ağustos 1685 tarihinde Estergon Kalesi önünde Lorraine Dükü V. Charles’a yenilmesinin üzerine Sadrazam İbrahim Paşa, padişah IV. Mehmet’i Melek İbrahim Paşa'nın ihanet ettiğine ikna ederek çıkarttığı bir fermanla 1685 tarihinde başının kesilerek idam edilmesini sağladı. İbrahim Paşa'nın naaşı İşkodra
kalesinde bırakıldı, kesik başı Edirne’ye gönderildi ve birkaç gün sonra Sarıca Paşa Camii avlusunda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın yanına gömüldü. Melek İbrahim Paşa hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Özcan, 2000: 335-337).
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Kime Ait Olduğu: Abdullah
Formu: Gövdesi silindirik formlu, başlıklı.
Başlık Tipi: Çapraz sarıklı kavuk.
Ölçüsü: 62x17 cm
Yazı Türü: Celî sülüs
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Gövdesi silindirik formlu ve toprak mezar tipindeki mezar
taşının başlık kısmı çapraz sarıklı kavuk olarak düzenlenmiştir. Bu tip başlıklarda, sade başlığın üzerindeki sarık, sağda yer alan kısım üste gelecek şekilde,
soldan sağ alta çapraz eğimli olarak sarılmıştır. Üst kısımdan içteki başlık görülmektedir. Geniş bir boyun bölümünün ardından gövde bölümü üzerinde
enine silmelerle ayrılmış 4 satırdan oluşan kitabe metni yer almaktadır. Kitabe
metninin son satırındaki “Rahmetu’llâhi aleyhi er-Rahîm” kelimeleri ebced
hesabıyla 1118 etmektedir. En altta ayrıca tarih düşülmüştür.
Kitabe Metni:
Nâil-i rahmet ola Abdullah
Hak ide meskeninin dâr-ı naîm
Hâtif-i gaybî didi târîhini
Rahmetu’llâhi aleyhi er-Rahîm
Sene 1118

نائل رحمت اوله عبد هللا
حق ایده مسکننی دار نعیم
هاتف غیبی دیدی تاریخن
رحمت هللا علیه الرحیم
118 1 سنه

Katalog No: 6

Fotoğraf No: 9
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1235/1819-20
Kime Ait Olduğu: Fâtıma Hâtun
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıksız.
Başlık Tipi: x
Ölçüsü: 73x31x10 cm
Yazı Türü: Celî ta’lîk
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu ve toprak mezar
tipindeki mezar taşının üst kısmı sivri kemer tepeliklidir. Mezar taşı yukarıdan
aşağıya doğru daralmaktadır. Kitabe bölümü 4 satırdan oluşmaktadır.
Kitabe Metni:
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Fâtiha
Kurun ebâtî Kaftanlı-zâde Osman
Ağanın kerîmesi Fâtıma Hâtun
Rûhiçün 1235

فاتحه
قرن اباتی قفتانلی زاده عثمان
اغانك کریمه سی فاطمه خاتون
5321 روحیچون

Katalog No: 7

Fotoğraf No: 10
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1235/1820
Kime Ait Olduğu: Bursevî Emîn Kavâs
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıklı
Başlık Tipi: Sarıklı fes
Ölçüsü: 120x30x11 cm
Yazı Türü: Celî ta’lîk
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma
Ayrıntılı Tanım: Düşey dikdörtgen prizmal formlu ve toprak mezar tipindeki
mezar taşının boyun kısmının üzerinde sarıklı fes bulunmaktadır. Fesin çevresine düzgün yatay şeritler halinde sarık sarılmıştır. Gövde bölümünde yer alan
kitabe metni enine silmelerle ayrılmış altı satırdan oluşmaktadır.
Kitabe Metni:
Hüve’l-bâkî
Çermen ve Edirne mutasarrıfı
Celal Ağa Paşa hazretlerinin
Kavâslarından Bursevî
Merhûm ve mağfûrun leh Emîn
Kavâs rûhiçün fâtiha
1235

Katalog No: 8

Fotoğraf No: 11
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1241/1825-26
Kime Ait Olduğu: Seyyid Ahmed bin Emin Ağa
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıklı.
Başlık Tipi: Kâtibi Kavuk
Ölçüsü: Baş Taşı; 102x30x8 cm Kapak Taşı; 167x72x6 cm
Yazı Türü: Celî ta’lîk

هو الباقی
چرمن و اردرنه متصرفی
جالل اغا باشا حضرتلرینك
قواصلرندن بروسه وی
مرحوم و مغفور له امین
قواص روحیچون فاتحه
5321
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Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Taş/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu ve kapak taşlı
mezar tipindeki mezar taşının başlığı düz sarıklı Kâtibi kavuk şeklindedir1. Dar
boyun kısmından geçilen gövde bölümünde enine silmelerle ayrılmış sekiz satırlık kitabe metni bulunmaktadır. Mezar taşının gövde bölümünde yer yer bozulmalar görülmektedir.
Kitabe Metni:
Fâtiha
Seyyid Ahmed bin Emin Ağa yazık
Doymadan dünyasına gitti hemân
Gençliğinde düştü bir emrâza kim
Çare bulmadı etıbbâ-yı cihân
Vâlideyni ağladıkça haşre dek
Gark-ı bahr-i rahmet ide müsteân
1241

فاتحه
س ّیّید احمد بن امین اغا یازق
طویمدن دنیاسنه کتدی همان
کنجلکنده دوشدی بر امراضه کم
چاره بولمادی اط اّبّب ی جهان
والدینی اغلدقچه حشره دك
غرق بحر رحمت ایده مستعان
12 ٤1

Katalog No: 9

Fotoğraf No: 12
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 9 Rebi’ülâhire 1245/ 8 Ekim 1829
Kime Ait Olduğu: Seyyid Osman ibn Muhammed Ağa
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıklı.
Başlık Tipi: Kâtibi Kavuk
Ölçüsü: 60x20x5 cm
Yazı Türü: Celî ta’lîk
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu ve toprak mezar
tipindeki mezar taşının başlık kısmı kâtibi kavuk şeklinde düzenlenmiştir. Kavuğun üzerine sarılan sarık, düşey çubuklar halinde bezenmiştir. Dar bir boyun
bölümünün ardından gövde bölümü enine silmelerle ayrılmış 6 satırdan oluşmaktadır.
Kitabe Metni:

1

Kâtibi kavuk türü dikişleri ve sarıkların sarılış biçimine göre birbirinden ayrılmaktadır. Bilinen dokuz çeşidi vardır.
Bazı çeşitleri, kapı kethüdaları, kâtipler, kapıkulları, saray görevlileri, orta dereceli memurlar, esnaf grupları ve alt
kademe din adamları tarafından giyilirdi. Mezarlıklarda en çok rastlanan başlık türüdür. Yaygın olarak XVII. yüzyılı
başı ile XIX. yüzyılın ortaları arasında kullanılmıştır (Ökçesiz, 2013: 19).
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Fâtiha
Merhûm ve mağfûrun leh
Karayen Âbâd’lı Kaftanlı
Zâde Seyyid Osman ibn
Muhammed Ağa rûhiçün
Fî 9 R 1245

فاتحه
مرحوم و مغفور له
قراین آبادلی قفتانلی
زاده س ّیّید عثمان ابن
مح ّمّمد آغا روحیچون
12 ٤5  ر9 فی

Katalog No: 10

Fotoğraf No: 13
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1252/1836-37
Kime Ait Olduğu: Muhammed Bahâuddîn Efendi
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıklı.
Başlık Tipi: Mecidiye kalıplı fes.
Ölçüsü: 70x22x6 cm
Yazı Türü: Celî ta’lîk
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu ve toprak mezar
tipindeki mezar taşının başlık kısmı Mecidiye kalıplı fes şeklinde düzenlenmiştir.
Kareye yakın formlu olan bu örnekte üst kısım ve alt kısım yakın ölçülerdedir1.
Başlığın altındaki dar bir boyun bölümünün ardından gövde kısmı enine silmelerle yedi satıra ayrılmıştır. Günümüzde gövdenin sol üst köşesi kırılmış vaziyettedir.
Kitabe Metni:
Fâtiha
Edirne eyâleti müşîri devletlû
Mustafa Nûrî Paşa hazretlerinin
Şehrdârları Hâfız Mustafa Efendinin
Mahdûmları es-Seyyid Muhammed Bahâuddîn
Efendinin rûhiçün
1252

1

فاتحه
ادرنه ایالتی مشیری دولتلو
مصطفی نوری پاشا حضرتلرینك
شهردارلری حافظ مصطفی افندینك
مخدوملری السید مح ّمّمد بهاء الدین
افندینك روحیچون
1252

Bu mezar taşının yakın bir benzeri, Halit Çal ve Gazanfer İltar’ın F4 tipindeki 1842 tarihli mezar taşıdır. Başlığın alt
ve üst çaplarının eş veya birbirine yakın olmasından dolayı bu örneğe benzetilmiştir. Çal ve İltar, bu tip fesleri Mecidiye kalıplı feslerden ayırmanın zor olduğunu söylemişlerdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Çal ve İltar, 2011: 32).

586 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

Katalog No: 11

Fotoğraf No: 14-16
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1257/1841-42
Kime Ait Olduğu: Muhammed Ağa
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıklı.
Başlık Tipi: Mecidiye kalıplı fes.
Ölçüsü: Baş Taşı; 135x38x13 cm Ayak Taşı; 131x35x13 cm. Lahit;
188x65x70 cm
Yazı Türü: Celî sülüs
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Baş Taşı; Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu ve lahit
mezar tipindeki1 mezar taşının başlığı alt ve üst çapları aynı ölçülerdeki kareye
yakın fes şeklinde düzenlenmiştir. Fesin püskülü sağ üst köşeden çıkıp sağ köşeye doğru sarkmıştır2. Başlığın alt tarafındaki bordürde yapraklı dal motifine
yer verilmiştir. Başlıktan omuz yapılarak gövdeye geçilmiş, gövde bölümü ise
enine silmelerle ayrılmış 8 satırdan oluşmaktadır. Baş taşının arka yüzünde çift
kulplu kâse içerisinden yükselen selvi ağacı ve iki yanında zeminden yükselen
asma dalları, yaprakları ile üzüm salkımları boğumlar yaparak selvi ağacını çevrelemektedir. Ayak Taşı; taşın üzerinde çift kulplu kâseden yükselen hurma
ağacı, yaprakları ve meyvesine yer verilmiştir. Gövde bölümünün kenarlarında
akantus yaprakları bulunmaktadır. Gövde bölümünün üzerindeki başlığın tepesinde istiridye kabuğu motifi bulunmaktadır. Ayak taşının arka yüzünde vazodan yükselen lale motifi ile yaprakları içerisinde kır çiçeği, gül ve başak motiflerinden oluşan çiçek demetleri bulunmaktadır Lahitin uzun kenarlarında akantus
yaprakları ile üç ayrı çerçeve içerisine alınmış üç adet çift kulplu kâse içerisinde
sırasıyla kavun, üzüm ve nar motiflerine yer verilmiştir. Kısa kenarlarında ise
baş taşının kaidesinde akantus yaprakları ile çerçevelenmiş çift kulplu kâse içerisinde nar meyvesi ve yaprakları bulunmaktadır. Ayak taşının kaidesinde yine
1

2

Çalışmada incelenen mezar tipleri Halit Çal ve Gazanfer İltar’ın yapmış oldukları tipoloji esas alınarak belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu bağlamda lahit (sandık) tipi mezar taşları; tek parça taştan oyularak ya da dört parça taşın bir araya
getirilmesiyle bir sandık şeklinde yapılırlar. İçlerine toprak konulur. Çal ve İltar, sandık kısmının yükseklikleri az
olanları çerçeveli, fazla olanları sandık mezar tipinde ele almışlardır (Çal ve İltar, 2011: 14-15). Çalışmada incelenen örneklerden sandık kısmı yüksek olanlar sandık (lahit) tipi mezar taşları olarak belirlenmiştir.
Bu tipin aynı formdaki benzeri Edirne Üç Şerefeli Camii haziresindeki 1841 tarihli Hasan Bey’in mezar taşında da
görülmektedir (Arslan, 2007: 336). Kastamonu Atabey Camii haziresinde bir çocuğa ait 1857 tarihli bir örnekte bu
başlığa benzer şekilde fesin alt ve üst çapları birbirine çok yakın bir örnek görülmektedir. (Çal ve Çal, 2008: 21).
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akantus yaprakları ile çerçevelenmiş çift kulplu kâse içerisinde üzüm salkımı ve
asma yaprakları motifine yer verilmiştir.
Kitabe Metni:
Hüve’l-bâkî
Ser bevvâbîn-i dergâh-ı âlîden
Edirne eşrâf hânedânından
Merhûm ve mağfûrun leh Kürd
Zâde el-hâc Muhammed ağa
Rûhiçun rizâen lillâh
Teâlâ el-fâtiha
Sene 1257

هو الباقى
سر ب ّوّوابين دركاه عاليدن
ادرنه اشراف خاندانندن
مرحوم و مغفعر له كرد
زاده الحاج مح ّمّمد آغا
روحيچون رضأ هلل
تعالى الفاتحه
٢١75 سنه

Katalog No: 12

Fotoğraf No: 17-18
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1264/1847-48
Kime Ait Olduğu: Mustafa Ağa
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıksız.
Başlık Tipi: x
Ölçüsü: Baş Taşı; 146x37x13 cm Ayak Taşı; 137x33x13 cm Lahit;
195x60x58 cm
Yazı Türü: Celî sülüs
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Baş Taşı; Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu ve lahit
mezar tipindeki mezar taşının üst kısmı bitkisel tepeliklidir. Akantus yaprakları
ile oluşturulan tepeliğin içerisinde üzüm salkımı motifi üstten bir fiyonk ile
bağlanmıştır. Gövdesi enine silmelerle ayrılmış 8 satırlık kitabe metninden
oluşmaktadır. Baş taşının arka yüzünün tepeliğinde akantus yaprakları alt kısımda ise çift kulplu kâse içerisinden yükselen hurma ağacı ve meyvesi bulunmaktadır. Ayak taşının ön yüzünün tepeliği istiridye kabuğu şeklinde düzenlenmiştir. Üstte akantus yaprakları altta ise çift kulplu kâseden çıkan hurma
ağacı ve meyvelerine yer verilmiştir. Ayak taşının arka yüzünde vazo içerisinden
yükselen lale ve yaprakları ile kır çiçeği motifleri bulunmaktadır. Lahitin uzun
kenarında S ve C kıvrımları yapan akantus yapraklarının çerçevelediği üç ayrı çift
kulplu kâse içerisinde iki armut, üç kayısı ve bir adet nar motifine yer verilmiştir.
Bu motif ayak taşının kaidesinde de tekrarlanmakta olup, baş taşının kaidesinde
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akantus yapraklarının çerçevelediği çift kulplu kâse içerisinde üstten bir fiyonk
ile bağlanmış üzüm salkımı motifine yer verilmiştir.
Kitabe Metni:
Hüve’l-bâkî
Ser bevvâbîn-i dergâh-ı âlî
Merhûm Kürd zâde hacı
Muhammed ağa zevcesi merhûme
Ve mağfûrun lehâ Emine hanım
İbnet-i Mustafa Ağa'nın
Rûhuna Fâtiha
Sene 1264

هو الباقى
سر ب ّوّوابين دركاه عالى
مرحوم كرد زاده حاجى
محمد آغا و زوجه سى مرحومه
و مغفعر لها امينه خانم
ابنة مصطفى آغانك
روحنه فاتحه
٦٤ ٢١ سنه

Katalog No: 13

Fotoğraf No: 19-20
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1268/1851-52
Kime Ait Olduğu: Muhammed Bey
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıklı.
Başlık Tipi: Mecidiye Kalıplı Fes
Ölçüsü: Baş Taşı; 141x30x11 cm Ayak Taşı; 90x27x10 cm Lahit; 132x48x50
cm
Yazı Türü: Celî ta’lik
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Baş Taşı; Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu ve lahit
mezar tipindeki mezar taşının başlığı alttan üste doğru kareye yakın oval görünümlüdür. Başlığın arka yüzünde dal sikke kabartması bulunmaktadır. Baş taşında enine silmelerle birbirinden ayrılmış 6 satırlık kitabe metni bulunmaktadır.
Baş taşının arka yüzünde çift kulplu kâse içerisinden yükselen hurma ağacı ve
meyvesi motifine yer verilmiştir. Bitkisel tepelikli ayak taşının ön yüzünde çift
kulplu kâse içerisinden yükselen asma dalları, yaprakları ile üzüm salkımları
boğumlar yaparak selvi ağacını çevrelemektedir. Ayak taşının arka yüzünde ise
vazo içerisinden çıkan kıvrımlı gül ağacı ve yapraklarına yer verilmiştir. Lahit
mezarın uzun kenarlarında S ve C kıvrımları yapan akantus yapraklarının çerçevelediği iki ayrı kâse içerisinde armut meyvesi, ortada ise çiçek demeti bulunmaktadır. Lahit mezarın kısa kenarlarında kâse içerisinde nar ve kayısı meyveleri
bulunmaktadır. Lahitin üzerinde çiçek ve yapraklı dal bordürüne yer verilmiştir.
Kitabe Metni:
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Fâtiha
Müderrisîn-i kirâmdan
Kürd-zâde Hasan
Bey mahdûmu merhûm
Muhammed bey rûhiçün
Sene 1268

فاتحه
مدرسین کرامدن
کرد زاده حسن
بك مخدومی مرحوم
محمد بك روحیچون
68 21 سنه

Katalog No: 14

Fotoğraf No: 21
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1275/1858-59
Kime Ait Olduğu: x
Formu: Silindirik, prizmatik tepelikli
Başlık Tipi: x
Ölçüsü: Baş Taşı; 140x23 cm
Yazı Türü: Celî sülüs
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Silindirik formlu, prizmatik tepelikli ve toprak mezar tipindeki mezar taşı yukarıdan aşağıya doğru daralmaktadır. Mezar taşının kitabe
bölümünü bir çerçeve içine alan kaş kemer formlu nişin iki yanında rozet çiçek
motifi bulunmaktadır. Silindirik formlu Edirnekari mezar taşlarında silindirin
bir yüzü niş şeklinde düzenlenmiştir. Niş yukarıya doğru daraltılarak küçük bir
kemere dönüştürülmüştür (Kurtişoğlu, 2018: 39). Nişli şahidelerin bezenişi
devrin süsleme özellikleri ile paralellik göstermektedir (Güven, 1995: 73).
Edirmekari formlu mezar taşında kaş kemerin üzerinde mezar taşının alınlık
bölümüne doğru uzanan lale motifi görülmektedir. Lale motifinin yaprakları
sağa ve sola doğru kıvrım oluşturmuştur. Kitabe metni enine silmelerle dokuz
satırdan oluşmaktadır. Mezar taşının arka yüzünde herhangi bir süsleme görülmemektedir.
Kitabe Metni: Okunamamaktadır.
Katalog No: 15

Fotoğraf No: 22-23
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 17 Şevval 1285/31 Ocak 1869
Kime Ait Olduğu: Seyyid Hâfız Ahmed Zihni Efendi
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Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıklı.
Başlık Tipi: Çapraz sarıklı kavuk
Ölçüsü: Baş Taşı; 170x39x9 cm Ayak Taşı; 152x40x8 cm Kapak Taşı;
190x65x17 cm
Yazı Türü: Celî sülüs
Dili: Arapça
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Gövdesi düşey dikdörtgen formlu ve kapak taşlı mezar tipindeki mezar taşının başlık kısmı sarıkla sarılmış olup sadece tepe kısmı gözükmektedir. Sarığın soldan sağ üste, sağdan sol üste çapraz şeklinde sarılmasıyla başlığın alt kısmında ters V şeklinde bir boşluk oluşmaktadır. Bu boşluktan
içteki başlık görülür. Dar bir boyun bölümünün ardından gelen gövde kısmında
11 satırdan oluşan kitabe metni yer almaktadır. Ayak taşında hurma ağacı ve
meyveleri tasvir edilmiştir.
Kitabe Metni:
Baki olan Allah’tır.
Araştırıcı alimlerin bakiyyesi ahirete intikal etti
Faziletlilerin en faziletlisi ve dikkatli biriydi
Okuyan şeyhlerin başkanı
Şeriate uyan hattatların reisi
Temiz şeriatle amel eden biriydi
Merhûm ve meşhûr
Seyyid Hâfız Ahmed Zihni
Efendi el-Asakçevî
Allah ona geniş rahmetiyle rahmet etsin
17 Şevval 1285

Katalog No: 16

Fotoğraf No: 24-25
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 14 Safer 1292/ 22 Mart 1875
Kime Ait Olduğu: Nefîse Hûriyye Hanım
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıksız.
Başlık Tipi: x
Ölçüsü: Baş Taşı; 60x30x7 cm Ayak Taşı; 60x27x7 cm
Yazı Türü: Celî ta’lîk
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.

هو الباقی
قد ارتحل بقیة العلماء المحققین
و افضل الفضالء المد ّقّققین
رئیس المشایخ القراء
والخطاطین المتشرع
العامل بالشریعة الغ ّرّراء
المرحوم و المشتهر
بالسید الحافظ احمد ذهنی
افندی االساقچوی
مولد ارحم هللا رحمة
285 1  ل71 واسعة فی
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Ayrıntılı Tanım: Gövdesi düşey dikdörtgen formlu ve toprak mezar tipindeki
mezar taşının tepelik kısmı sivri kemer formludur. Tepelik kısmında günümüzde aşınmış olmakla birlikte vazodan yükselen ucu kıvrımlı yaprak motifine yer
verildiği görülmektedir. Kitabe metni enine bir silme ile iki kartuşa ayrılmış
olmakla birlikte altı satırdan oluşmaktadır. Mezar taşının sol orta bölümünde
kırık ve tepelik kısmında aşınmalar bulunmaktadır. Ayak taşı da mermer malzemeden yapılmış olup üzerinde yazı veya motif bulunmamaktadır. Sol üst kısımda kırık mevcuttur.
Kitabe Metni:
Fâtiha
Erince ömrüne âfet azîmet etti ukbâya
Vire Hak ona izzet tâ gire cennet-i me’vâ
Sancakdar Recep Ağanın kerîmesi
Merhûme Nefîse Hûriyye hanım rûhuna
Fî 2 14 1292

فاتحه
ایرنجه عمرنه آفت عزیمت ایتدی عقبایه
ویره حق آکا ع ّزّزت تا کیره ج ّنّنت ماوا
سنجقدار رجب آغانك کریمه سی
مرحومه نفیسه حور ّیّیه خانم روحنه
1292 14 2 فی

Katalog No: 17

Fotoğraf No: 26
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1301/1883-84
Kime Ait Olduğu: Seyyid Ahmed ibn Hasan
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıklı.
Başlık Tipi: Dardağan Başlık
Ölçüsü: 71x22x8 cm
Yazı Türü: Celî ta’lîk
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu ve toprak mezar
tipindeki mezar taşının başlık kısmı dardağan başlık şeklinde düzenlenmiştir1.
Bu başlığın halk arasındaki ismi “Perişâni”dir (Çavuş, 2018: 138). Başlık kısmında birbirine enli sarık dilimlerinin üzerinde kavuğun çok hafif dışarı çıktığı
görülmektedir. Dar boyun kısmı omuz yaptıktan sonra dikdörtgen gövde bölümünde yer alan kitabe metni dört satırdan oluşmaktadır.
Kitabe Metni:

1

Dardağan: Bir kısım yeniçeri mensuplarının giydikleri başlıklardan birinin adı (Pakalın, 1993: 393).
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Fâtiha
Merhûm ve mağfûrun leh
Seyyid Ahmed ibn Hasan
Sene 1301

فاتحه
مرحوم و مغفور له
سید احمد ابن حسن
1301 سنه

Katalog No: 18

Fotoğraf No: 27-28
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1301/1883-84
Kime Ait Olduğu: Saâdet Hanım
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıklı.
Başlık Tipi: Yarım dairesel formlu kadın başlık tipi.
Ölçüsü: Baş Taşı; 101x22x6 cm Ayak Taşı; 68x20x6 cm Lahit; 72x30x25 cm
Yazı Türü: Celî ta’lîk
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Baş Taşı; Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu ve sandık mezar tipindeki mezar taşının başlık kısmı yarım daire formlu kadın başlığı
şeklindedir. Başlık, mantarı andıran bir görünüme sahiptir. Yarım daire biçiminde dışa kavislidir. Aşağı doğru hafifçe genişleyen boyun bölümünün ardından gövde bölümü enine silmelerle ayrılmış 5 satırdan oluşan kitabe metnine
sahiptir. Baş taşının arka yüzü selvi ağacı şeklinde düzenlenmiştir. Etrafında
kıvrımlı asma dallarının uçlarında yapraklar ve üzüm salkımları işlenmiştir.
Ayak Taşı; ön yüzünde selvi ağacı bulunmaktadır. Etrafında kıvrımlı asma dallarının uçlarında yapraklar ve üzüm salkımları işlenmiştir. Arka yüzü ise hurma
ağacı ve meyveleri ile bezenmiştir. Lahit mezarın ise uzun ve kısa kenarlarında
vazodan çıkan akantus yaprakları ve üzerindeki bordürde yapraklı dal motifleri
bulunmaktadır.
Kitabe Metni:
Fâtiha
Muhâsebe-i vilâyet mümeyyizi
Hâlid Efendi kerîme-i muhteremesi
Merhûme Saâdet Hanım
Rûhuna sene 1301

Katalog No: 19

Fotoğraf No: 29
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi

فاتحه
محاسبۀ والیت ممیزی
خالد افندی کریمۀ محترمه سی
مرحومه سعادت خانم
1301 روحنه سنه
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Tarihi: 30 Zilhicce 1307/ 16 Ağustos 1890
Kime Ait Olduğu: Mükerrem Hanım
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıklı.
Başlık Tipi: Yarım dairesel formlu kadın başlık tipi.
Ölçüsü: Baş Taşı; 80x25x4 cm Ayak Taşı; 70x25x4 cm Kapak Taşı;
100x55x7 cm
Yazı Türü: Celî ta’lîk
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Baş Taşı; Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu ve kapak taşlı mezar tipindeki mezar taşının başlığı yarım dairesel formlu olarak düzenlenmiştir. Aşağıya doğru genişleyen boyunluğun altında gövde bölümü beş
kartuş içinde verilen sekiz satırdan oluşmaktadır. Ayak taşında ise selvi ağacı
motifinin etrafında asma dalları ve üzüm salkımları motifine yer verilmiştir.
Kitabe Metni:
Hüve’l-bâkî
On iki senedir Edirne’de bulunup
Yedi senedir adliye müdürlüğü
Ve mahkeme-i istînâf reîs-i evveli olan
Hasan Âlî efendi-zâde Muhammed Enver
Beyin kerîmesi dört yaşında
Mükerrem hanımın rûhiçün el-fâtiha
Fî 30 Z 1307 ve … 1306

هو الباقی
اون ایکی سنه در ادرنه ده بولنوب
یدی سنه در عدلیه مدیرلکی
و محکمۀ استیناف رئیس اولی اوالن
حسن عالی افندی زاده مح ّمّمد انور
بغك کریمه سی درت یاشنده
مکرم خانمك روحیچون الفاتحه
031٦. 307 1  ز30 فی

Katalog No: 20

Fotoğraf No: 30
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 1309/1891-92
Kime Ait Olduğu: x
Formu: Gövdesi silindirik formlu, başlıklı.
Başlık Tipi: Oval formlu sarık.
Ölçüsü: 62x17 cm
Yazı Türü: Celî sülüs
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Gövdesi silindirik formlu ve toprak mezar tipindeki mezar
taşının başlık kısmı oval bir görünümde olup düşey ve ince sarık dilimleri ile
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sarılmıştır. Geniş bir boyun bölümünün ardından silindirik gövde üzerinde üç
satırlık kitabe bölümü bulunmaktadır. Kitabe Metni:
Muhammed …
Sene 1309

... مح ّمّمد
1309 سنه

Katalog No: 21

Fotoğraf No: 31-32
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 18 Receb 1311/25 Ocak 1894
Kime Ait Olduğu: Hasan Bey
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıklı.
Başlık Tipi: Azizi Fes
Ölçüsü: Baş Taşı; 198x37x14 cm Ayak Taşı; 135x34x11 cm Lahit;
200x63x62 cm
Yazı Türü: Celî sülüs
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Baş Taşı; Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu ve lahit
mezar tipindeki mezar taşının başlığı Aziziye kalıplı fes şeklindedir. Fesin alt
çapı üst çapından büyüktür. Dar bir boyun kısmının ardından gövde bölümü
enine silmelerle ayrılmış yedi satırdan oluşan kitabe metnine sahiptir. Baş taşının arka yüzünde kâseden çıkan selvi ağacı ve iki yanında zeminden yükselen
asma dalları, yaprakları ile üzüm salkımları boğumlar yaparak selvi ağacını çevrelemektedir. Ayak taşının üst kısmı istiridye formlu tepelik şeklinde düzenlenmiştir. Tepelik ve hotoza benzeyen başlık kısmı arasında ay ve sekiz kollu
yıldız motifi bulunmaktadır. Ayak taşının ön yüzünde çift kulplu kâse içerisinden çıkan hurma ağacı ve meyvelerine yer verilmiştir. Ayak taşının arka yüzünde
ise birbiriyle boğumlar yapan lale ve yaprakları ile kır çiçeği motiflerine yer verilmiştir. Lahitin uzun kenarlarında üç ayrı akantus yapraklarının oluşturduğu
çerçeve içindeki çift kulplu kâselerde sırasıyla üzüm salkımı, nar ve yeniden
üzüm salkımı motifi bulunmaktadır. Baş taşının kaidesinde akantus yapraklarının çerçevelediği bir çift kulplu kâse içerisinde kavun meyvesi bulunmaktadır.
Ayak taşının kaidesinde aynı kompozisyonda çift kulplu kâse içerisinde üzüm
salkımı motifine yer verilmiştir.
Kitabe Metni:

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 595

Hüve’l-bâkî
Edirne eşrâf ve hânedân-ı
Kadîminden Hacı Muhammed Ağa
Zâde ricâl-i devlet-i aliyyeden
Hasan Beyefendi
Rûhiçün fâtiha
18 Receb-i şerîf fî sene 1311

هو الباقی
ادرنه اشراف و خاندان
قدیمندن حاجی مح ّمّمد آغا
زاده رجال دولت علیه دن
حسن بك افندی
روحیچون فاتحه
1311  رجب شریف فی سنه81

Katalog No: 22

Fotoğraf No: 33
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 19. yüzyıl
Kime Ait Olduğu: x
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıksız.
Başlık Tipi: x
Ölçüsü: 69x37x7 cm
Yazı Türü: x
Dili: x
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Düşey dikdörtgen prizmal formlu ve toprak mezar tipindeki
ayak taşının üst kısmı kırılmış vaziyettedir. Haziredeki mezar taşları ile kıyaslandığında 19. yüzyıla ait bir mezar taşı olduğu düşünülmektedir. Dıştan ince
bir silmenin çerçevelediği mezar taşında çift kulplu kâseden yükselen yaprakları
çizgili hurma ağacı ve meyveleri bulunmaktadır.
Katalog No: 23
Fotoğraf No: 34
Bulunduğu Yer: Sarıca Paşa Camii Haziresi
Tarihi: 19. yüzyıl
Kime Ait Olduğu: x
Formu: Gövdesi düşey dikdörtgen prizmal, başlıklı.
Başlık Tipi: Yarım dairesel formlu kadın başlık tipi.
Ölçüsü: 53x26x7 cm
Yazı Türü: Celî ta’lîk
Dili: Osmanlı Türkçesi
Malzeme ve Tekniği: Mermer/Zemin oyma.
Ayrıntılı Tanım: Gövdesi düşey dikdörtgen formlu ve toprak mezar tipindeki
mezar taşının başlığı yarım dairesel formdadır. Mezar taşında tarih ibaresi bu-
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lunmamakla birlikte Edirne Üç Şerefeli Camii haziresindeki yarım dairesel formlu başlık tipine ait 6 örnekten 5 tanesinin 19. yüzyıla tarihlenmesi nedeniyle ve
haziredeki 19. yüzyıl mezar taşları ile kompozisyon bakımından benzer nitelikler göstermesi bakımından 19. yüzyıla tarihlendirilmiştir (Arslan, 2007: 469).
Geniş bir boyun bölümünün ardından gövde bölümü aşağıya doğru hafif daralmaktadır. Serlevhanın altında enine bir silme ile iki kartuşa ayrılmış dört satırlık
kitabe metni yer almaktadır. Mezar taşının gövde ve başlık kısmındaki derz izlerinden basit onarım geçirdiği anlaşılmaktadır. Gövde bölümünde kırık ve çatlaklar bulunmaktadır.
Kitabe Metni:
Fâtiha
Erince ömrüne âfet
azîmet etti ukbâya
Merhûme Fâtıma hanım binti
… rûhuna

فاتحه
ایرنجه عمرنه آفت
عزیمت ایتدی عقبایه
مرحومه فاطمه خانم بنت
 روحنه...

Değerlendirme

Edirne Sarıca Paşa Camii haziresinde yer alan mezar taşlarını konu alan bu
çalışma ile hazirede bulunan toplam 23 adet mezar taşı tipolojik, form, süsleme
ve yazıları açısından incelenmiştir. Her bir mezar taşı ayrı bir katalogda incelenmiş ve elde edilen bulgular metne aktarılmıştır. Hazirede bulunan mezar
taşları form, süsleme ve başlık tipleri açısından oldukça zengin olup gerek biçim
gerekse süsleme açısından doğru tespitler yapılmaya çalışılmıştır.
Mezar Tipleri
Osmanlı mezar anıtları yatay ve düşey olmak üzere iki temel bölüme ayrılıp
incelenebilir. Düşey olan kısımlar şahidelerdir. Yatay olan ise şahidelerin üzerine yerleştirildiği lahit, pehle, çerçeve gibi öğelerdir. Yatay kısım, mezar tipinin
de belirleyicisi olduğundan oldukça önemlidir (Tibet vd., 1996: 242). Halit Çal
ve Gazanfer İltar tarafından geliştirilen mezar tipleri, beş bölümde incelenmiştir.
Bunlar; Toprak mezarlar, Çerçeveli mezarlar, Yüksek Çerçeveli mezarlar, Kapak
taşlı mezarlar ve Sandık (lahit) mezarlar olarak tipolojik açıdan sınıflandırılmıştır (Çal ve İltar, 2011: 14-15).
Edirne Sarıca Paşa Camii haziresinde üç adet mezar tipi karşımıza çıkmaktadır. Mezar taşlarından 13 tanesi toprak mezar, 5 tanesi sandık (lahit) mezar ve
5 tanesi de kapak taşlı mezar formundadır.
Mezar Taşı Tipleri
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Halit Çal ve Gazanfer İltar’ın tipolojisine göre mezar taşları kadın ve erkek
taşları şeklinde değil, mezar taşı gövde kesitinin dikdörtgen, kare, çokgen ve
yuvarlak oluşuna, mezar taşının ön görünüşüne, başlıklı olup olmamasına göre
tasnif edilmiştir (Çal ve İltar, 2011: 16-22).
Edirne Sarıca Paşa Camii haziresinde üç adet mezar taşı tipi görülmektedir.
Mezar taşlarından 16 tanesinin gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu (Kat.
No. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23), altı tanesi silindirik
formlu (Kat. No. 2, 3, 4, 5, 14, 20) ve bir tanesi de eşkenar dörtgen (Kat. No. 1)
formludur. Eşkenar dörtgen (Zeyni) formlu mezar taşlarının Edirne örneklerinde kişilerin Zeyniyye tarikatına mensup olmadıkları görülmüştür (İşli, 1998:
445-447). Edirne Muradiye Camii haziresinde bir baş ve ayak taşında eşkenar
dörtgen formlu mezar taşı görülmektedir (Kuşaklı, 2015: 237). Edirne Müzesinde incelenen 174 mezar taşından bir tanesi de eşkenar dörtgen formludur
(Kazancıgil vd., 2012: 268-269). İncelenen silindirik formlu mezar taşlarından
dört tanesi (Kat. No. 2,3,4 ve 14) Edirnekâri olarak adlandırılan ve gövdesi genellikle sade olmakla birlikte prizmatik bir tepelikle sonlanan, gövdelerinin üst
kesiminde silmelerle ve oyularak oluşturulan kaş kemer formu ve bunun içine
yazılan kitabesi ile dikkat çekmektedir (Özer, 2007: 507). Edirne’ye has özelliklere sahip bu mezar taşları Edirneli taşçılarca yapılmış ve Edirne’de imal edilmişlerdir (İşli, 1998: 447). Bu tip, Beylerbeyi Camii haziresinde üç örnekte görülmektedir (Baş, 2009: 551).
Başlık Tipleri

Başlıklar Osmanlı mezar taşlarında ölen kişinin kimliğini belirten önemli bir
sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Serpuş adı verilen bu başlıklar sayesinde
kitabesi okunmadan mezarda yatan kişinin mesleğini anlamak mümkündür
(Arseven, 1983: 182-185). Osmanlı devri mezar taşlarını, Selçuklu ve Beylikler
devri mezar taşlarından ayıran başlıca özelliklerden biri olan ve 16. yüzyıldan
itibaren mezar taşlarına işlenen serpuş formu, 19. yüzyıl ilk çeyreğinden sonra
görülmez. Yerini II. Mahmut’un yeni kıyafet kanununun uygulanmaya başlanmasıyla fes alır (Haseki, 1997: 27). Çoğunluklu olarak erkek mezar taşlarında
bulunan başlıklar mezar sahibinin mesleğine göre şekillenmektedir.
Edirne Sarıca Paşa Camii haziresinde iki adet çapraz sarıklı kavuk (Kat. No.
5, 15), iki adet Kâtibi kavuk (Kat. No. 8, 9), bir adet oval formlu sarık (Kat. No.
20), üç adet Mecidiye kalıplı fes (Kat. No. 10, 11, 13), bir adet Azizi fes (Kat. No.
21), üç adet yarım dairesel formlu başlık (Kat. No. 18, 19, 23), bir adet sarıklı
fes (Kat. No. 7), bir adet Dardağan başlık (Kat. No. 17) görülmekte olup geri
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kalanlar ise, prizmal, bitkisel ya da sivri kemer tepeliklidir. Haziredeki başlık
tipolojileri Halit Çal ve Gazanfer İltar’ın yapmış oldukları tipolojiye bağımlı olarak yapılmaya çalışılmış, farklı olanlar ise Edirne’deki hazireler ile karşılaştırılarak tespit edilmeye çalışılmıştır.
Çapraz sarıklı kavuk tipi başlıklarda sade başlığın üzerindeki sarık, sağda yer
alan kısım üste gelecek şekilde, soldan sağ alta çapraz eğimli olarak sarılmıştır.
Bu örnek tipinde Edirne Muradiye Camii haziresinde toplam beş adet örnek
görülmekte, hepsinin de mesleği bilinmemektedir (Kuşaklı, 2015: 252). Edirne
Üç Şerefeli Camii haziresinde iki örneği bulunmakta olup, düz kaş sarıklı kavuklar başlığı altında incelenmiştir (Arslan, 2007: 464).
Kâtibi kavuk tipi Laqueur tarafından F-V olarak sınıflandırılmış olup İstanbul’da 1760-1832 yılları arasında bu başlık tipinin kullanıldığını söylemektedir
(Laqueur, 1997: 151). Halit Çal ve Gazanfer İltar, bu kavuk tipini K6 tipinde
vermişlerdir (Çal ve İltar, 2011: 30). Aynı başlık tipi İstanbul Eyüp’teki mezar
taşı başlıklarının 22 tanesinde görülmekte ve çubuklu başlıklı, kısa sarıklı kavuk
olarak tanımlanmaktadır (Çal, 2000: 210). Anadoluhisarı Sultan II. Bayezid Han
Mezarlığındaki 70 mezar taşından 11 tanesi kâtibi kavuk tipindedir (Yılmaz,
2009: 14).
Katalog No 20’de görülen oval formlu sarık tipi, Halit Çal ve Gazanfer İltar’ın K11 tipine benzetilmiştir. Şebinkarahisar’da 11 örneği olan bu başlıklarda
hiçbir süsleme bulunmamaktadır (Çal ve İltar, 2011: 31).
Mecidiye kalıplı feslerin üst çapı alt çaptan biraz daha geniştir. Fes aşağı
doğru hafif daralmaktadır. Hizmetli, kâtip, paşa bu tip fesleri giymekle birlikte
mesleklerde kesin bir ayrım yoktur. İstanbul Eyüp’teki 26 fesli başlıktan 12 tanesi Mecidiye kalıbındadır (Çal, 2000: 292). Edirne Muradiye Camii haziresindeki 1903 tarihli 149a no’lu örnek Katalog No. 10 numaradaki başlığa benzemektedir (Kuşaklı, 2015: 261).
Aziziye kalıplı feslerin alt çapı üst çapından büyüktür. Laqueur bu tip başlığı
X-3 olarak sınıflandırmış ve 100 mezar taşında bulunan bu fesin, 19. yüzyılın
ortalarından Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar bütün halk katmanları arasında
en yaygın tür olduğunu söylemiştir (Laqueur, 1997: 157). İstanbul Eyüp’teki 26
fes biçimli başlığın 9 tanesi bu tiptedir1.
1

Halit Çal’a göre bu fesleri askerler ve memurlar giymektedir (Çal, 2000: 210). Samsun’daki 119 mezar taşından 17
tanesi bu fes tipindedir (Nefes, 2002: 185). Kastamonu Ferhat Paşa Camisi haziresindeki 46 mezar taşından 9 örnek bu tiptedir. Mezar taşlarındaki meslekler ise kethüda, kolağası, nizamiye tahsil memurudur (Gündoğan, 2007:
252). Edirne Muradiye Camisi haziresindeki 22 fes biçimli kalıptan 8 tanesi bu tipte olup en erken tarihlisi 1874’tür
(Kuşaklı, 2015: 259). Edirne Gazi Mihal Camisi haziresindeki 12. Tip başlığı altında incelenen üç adet festen ikisi
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Yarım dairesel formlu başlık tipi hazirede üç örnekte bulunmakla birlikte
hepsi de kadın mezar taşında görülmektedir. Başlık, mantarı andıran bir görünüme sahiptir. Yarım daire biçiminde dışa kavislidir. Bu tip Halit Çal ve Ataoğuz Çal tarafından k-2 başlığı altında incelenmiştir. Kastamonu Atabey Gazi
Camisi ve Türbesi haziresinde 1868 ve 1869 tarihli iki örneği mevcuttur (Çal ve
Çal, 2008: 25). Edirne’deki Gazi Mihal Camii haziresinde bu tipe ait 3 örnek
bulunmaktadır (Doğan, 2009: 833).
Sarıklı fes tipi Laqueur tarafından X5 tipi olarak tanımlanmış ve bu tür başlığı olan 13 mezar taşından dört tanesinin festen türeyip türemediğini anlamadığını belirtmiştir (Laqueur, 1997: 137). İstanbul Eyüp’teki 50 ve 81 numaralı
örneklerde sarıklı fes görülmektedir (Çal, 2000: 212). Halit Çal ve Gazanfer İltar
bu fes tipinin 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında görülen bir tip olduğunu
belirtmişlerdir. Giresun Müzesi’ndeki tek örnek 1841 tarihlidir (Çal ve İltar,
2011: 32).
Dardağan başlık formunda birbirine enli sarık dilimlerinin üzerinde kavuğun çok hafif dışarı çıktığı görülmektedir. Bir yeniçeri başlığı olan dardağan
hakkında N. İşli ve M. Kökrek kitaplarında altı farklı dardağan tipi çizimine yer
vermişlerdir (İşli ve Kökrek, 2006: 14-39). H. Peter Laqueur, kitabında bu tipi E
tipi başlığı altında yedi ayrı varyasyonda vermiştir (Laqueur, 1997: 147-149).
Anadoluhisarı Sultan II. Bayezid Han Mezarlığındaki 70 mezar taşından dört
tanesi dardağan başlık tipindedir (Yılmaz, 2009: 14).
Süsleme ve Sembolik Anlam

Türk süslemesinin üslupları ve zaman içindeki gelişim ve değişimlerin izlenebildiği en kıymetli kaynaklardan biri olan mezar taşlarında, Türk taş sanatkârları bütün maharetlerini göstermişlerdir. Bin bir çeşit motif ve çiçek uygulamalarıyla, mezar taşları tarihten günümüze Türk süsleme sanatını sergileyen birer
müze konumundadırlar (Eyice, 1996: 127-128).
İncelemiş olduğumuz mezar taşlarında ağırlıklı olarak bitkisel, geometrik ve
nesnel karakterli motifler yer almaktadır. Bu motifler arasında hurma ağacı (Kat.
No. 11, 12, 13, 15, 18, 21, 22), lale (Kat No. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 21), gül (Kat.
No. 11, 13), selvi ağacı (Kat No. 11, 13, 18, 19, 21), üzüm salkımı ve asma yaprakları (Kat No. 11, 12, 13, 18, 19, 21), istiridye kabuğu (Kat. No. 11, 12, 21),
kır çiçeği (Kat. No. 11, 12, 21), yapraklı dal (Kat. No. 11, 13, 16, 18, 21), akantus yaprağı (Kat. No. 11, 12, 13, 18, 21), başak (Kat. No. 11), kavun (Kat. No.
Azizi kalıplı festir (Doğan, 2009: 830). Göynük’teki incelenen Türk mezar taşlarından 8 tanesi fesli olup bunlardan 4
tanesi Aziziye kalıplı festir (Çal, 2007: 307).
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11, 21), nar (Kat. No. 11, 12, 13, 21), armut (Kat. No. 12, 13), kayısı (Kat. No.
12, 13), kâse ya da vazo (Kat. No. 11, 12, 13, 16, 18, 21) ay ve sekiz kollu yıldız
(Kat. No. 21) motifleri sayılabilir. Bu süslemelerin hepsinin bir yapılış amacı ve
sağladığı bir sembolik anlam bulunmaktadır.
Katalog No. 13’teki mezar taşının başlığında Mevlevi dal sikke kabartması
bulunmaktadır. Muhtemelen ölen kişinin bu tarikatın mensubu olmasından
dolayı kabartma olarak sikkenin işlendiği düşünülmektedir. Mevleviliğe gönül
vermiş kadın mezar taşlarında da sikke kabartmalarına rastlanmaktadır. Galata
Mevlevihane’sinde bulunan Leyla Hanım’ın mezar taşında ve Üsküdar Şeyh
Mustafa Devati Camii haziresindeki Ahmed Efendi’nin mezar taşında kabartma
olarak dal sikke motifleri bulunmaktadır (Çavuş, 2018: 158).
Hurma ağacı motifi yaşamın, ölümsüzlüğün bir sembolüdür. Bu nedenle
mezar taşlarında sıklıkla kullanılmıştır. Bol meyve taşıyan dalları ise bereketi ve
üremeyi simgelemektedir (Laqueur, 1997: 131). Hurma aynı zamanda hayat
ağacı fikrinin devamı olarak kabul edilmiştir (Oğuz, 2002: 31). Edirne Beylerbeyi Camii haziresinde bulunan mezar taşlarından 69 tanesinde hurma yaprakları
ve meyvesi ile birlikte tasvir edilmiştir (Baş, 2009: 560). Edirne Üç Şerefeli Camii haziresindeki mezar taşlarından altı tanesinde hurma ağacı görülmekte olup,
örneklerin hepsinde ayak taşında yer alan hurma ağacı motifi, volüt kulplu ağzı
dilimli bir kap içinden çıkmaktadır (Arslan, 2007: 452). Edirne Muradiye Camii
haziresindeki mezar taşlarından 15 tanesinde hurma ağacı motifine yer verilmiştir. İncelenen örneklerin hepsinde hurma ağacı tüm yüzeyi kaplayacak şekilde
yaprak ve meyveleriyle birlikte işlenmiştir (Kuşaklı, 2015: 278). Göynük’teki
tarihi belli olmayan 6 adet ayak taşı üzerinde de hurma motifi bulunmaktadır
(Çal, 2007: 308-309). Hurma ağacı incelenen örneklerde daha şematik olup,
meyveleri daha çok üzüme benzemektedir. Samsun’daki 119 mezar taşından beş
mezar taşının ayak taşında birbirleriyle aynı karakterde hurma ağacı motiflerine
yer verilmiştir (Nefes, 2002: 193).
Selvi ağacı motifi, her mezarlıkta karşılaşılan ana motiftir. Tek selvi hayat
ağacı, iki selvi ise Allah’ın her şeyi iki yarattığı fikriyle ilişkilendirilmiştir (Çulpan, 1961: 141). Selvi ağacı motifi haziredeki mezar taşlarında tek olarak kullanılmamış, onu saran asma yaprakları ve üzüm salkımı motifleri ile birlikte verilmiştir. Selvi ağacının etrafını boğumlar yaparak saran asma yaprakları motifinin aynı karakterdeki benzeri, Edirne Muradiye Camii haziresindeki 146 numaralı örneğin ayak taşında görülmektedir. Haziredeki mezar taşlarından 12 tanesinde üzüm-asma motifine yer verilmiş olup hepsi ayak taşında bulunmakta ve
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üzümler aşağı doğru sarkar vaziyettedir (Kuşaklı, 2015: 287). Edirne Üç Şerefeli
Camii Haziresinde yer alan mezar taşlarından üç tanesinde sadece tepelik kısımlarında üzüm salkımı motifine yer verilmiştir (Arslan, 2007: 455). Akhisar’daki
1872 tarihli bir mezar taşında vazo içerisinden sarkan üzüm motifine yer verilmiştir (Erdem, 2009: 204).
16. yüzyıldan itibaren Osmanlı sanatında kullanımı yaygınlaşan lale motifi,
İslamiyet’te vahdet-i vücudun sembolüdür (Ersoy, 2002: 90). Lale motifi haziredeki bazı örneklerde selvi ağacının ucunda, bazı örneklerde kaş kemer formunun hemen üzerinde görülmektedir. Edirne Beylerbeyi Camii haziresindeki 48
örnekte lale motifi bulunmaktadır (Baş, 2009: 558). Muradiye Camii haziresinde görülen 19 tane lale motifinden altısı selvi ağacının tepesinde bulunmaktadır
(Kuşaklı, 2015: 285). Üç Şerefeli Camii haziresindeki 195 mezar taşından 11
tanesinde lale motifi bulunmaktadır (Arslan, 2007: 454). Kastamonu Atabey
Camisi haziresinde 4 adet mezarın ayak taşlarında lale motifi bulunmaktadır
(Çal ve Çal, 2008: 36).
Başak motifinin örneği Edirne Gazi Mihal Camisi haziresindeki 1787-88 tarihli mezar taşında lale motifi ile çiçek demeti oluşturacak şekilde kullanılmıştır
(Doğan, 2009: 166).
Haziredeki örneklerde vazo ve kâselerin hepsinin kaidesi bulunmakta olup,
kulpsuz veya çift kulplu olarak verilmişlerdir. Mezar taşlarında vazolar genel
olarak tek başlarına değil içlerinden selvi, gül, lale gibi çeşitli motifler çıkar şekilde gösterilmiştir. Vazo motifi Türklerde Osmanlı devrinde yaygınlık kazanmıştır. Özellikle mezar taşları ve çeşmeler üzerinde sık kullanılan vazo motifleri
16. yüzyılda çoğunlukla sade çalışılmışken sonraki asırlarda daha ayrıntılı işlenmişlerdir (Çal ve İltar, 2011: 43). Vazoların içinden genellikle hurma ve selvi
ağaçları yükselmekteyken, kâseler bir meyve kâsesi olarak verilmiştir. Edirne
Muradiye Camii haziresinde 21 örnekte vazo-kâse motifi bulunmaktadır (Kuşaklı, 2015: 270). Meyve motifi ölümsüzlük sembolüdür. Haziredeki kâselerde
nar, üzüm salkımı, kayısı, kavun meyvelerine yer verilmiştir1. Kâse içine yerleştirilmiş olan meyve motiflerinin yer aldığı bu kompozisyonlar meyve tabağı olarak değerlendirilebilir. Bu tip meyve tasvirleri, mezarda yatan kişinin öteki dün-

1

Edirne Gazi Mihal Camii haziresinde 1811 tarihli tek örnekte kâse içerisinde kayısı motifi bulunmaktadır (Doğan,
2009: 839). Edirne Muradiye Camisi haziresindeki 171 numaralı örnekte armut meyvesi görülmektedir (Kuşaklı,
2015: 270). Nar motifi Edirne Beylerbeyi Camii haziresinde 5 örnekte meyve kâsesi içinde verilmiştir (Baş, 2009:
556). Üsküdar Ahmediye Külliyesi haziresindeki mezar taşlarında da akantus yapraklarının kompozisyon oluşturduğu meyve tabakları içerisinde nar, kayısı ve armut motifleri görülmektedir (Tüfekçioğlu ve Gündoğdu, 2016:
185).
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yadaki mekânının cennet olması şeklinde; yaşayanlar tarafından belirtilen dileğin, kitabe dışında aynı zamanda tasvir yoluyla ifadesidir (Çoruhlu, 1998: 119).
İstiridye kabuğu motifi örneklerde tepelik kısmının ucunda yer almaktadır.
Edirne Gazi Mihal Camii haziresinde beş örneği bulunan istiridye kabuğu motifi,
üç örnekte tepelik kısmında yer almaktadır (Doğan, 2009: 850).
Akantus yaprağı motifi, kadın mezar taşlarında ayak ve baş taşlarının tepeliklerinde, lahit mezarların kaidelerinde birer çerçeve olarak kullanılmışlardır.
Mezar taşlarında sıklıkla görülen bu motifin 18. Yüzyıl ile birlikte Osmanlı sanatında kullanımı yaygınlaşmıştır. Edirne Gazi Mihal Camii haziresinde hepsi kadınlara ait olmak üzere sekiz mezar taşında akantus yaprağı kullanılmıştır (Doğan, 2009: 835).
Haziredeki tek bir örneğin tepeliğinde bulunan ay-yıldız motifi, Edirne’de
Beylerbeyi Camii haziresinde beş adet, Muradiye Camii haziresinde ise bir adet
görülmektedir (Baş, 2009: 562; Arslan, 2007: 267).
Malzeme ve Teknik

Hazirede incelediğimiz mezar taşlarının hepsi mermer malzemeden yapılmıştır. Bir tek Katalog No 8’deki örnek taş malzemeden yapılmıştır. Yazı ve
süsleme uygulamalarının tamamında zemin oyma tekniği kullanılmıştır. Mermerin doğa şartlarına dayanıklı bir malzeme olmasından dolayı Osmanlı mezar
taşlarında genellikle mermer malzeme kullanılmıştır.
Kitabe Metni

Mezar taşları üzerinde yer alan kitabelerde; Başlangıç İfadesi, Durum Bildirme, Tanrıdan İstek, İnsanlardan İstek, Meslek, Sülale Adları, Ölenin Adı,
Tarih gibi ifadeler yer almaktadır. Mezar taşlarından 22 tanesinde baş taşı olması nedeniyle kitabe bulunmakta, bir tanesi yalnızca ayak taşı olması nedeni ile
kitabesi bulunmamaktadır. Hazirede incelenen mezar taşlarından dokuz tanesi
Celî sülüs, 13 tanesi ise Celî ta’lik hatla yazılmıştır. İncelenen kitabelerden 21
tanesi Osmanlı Türkçesi, bir tanesi ise Arapça olarak yazılmıştır. Mezar taşlarında yer alan yazıların hepsi yatay eksenli olarak yazılmışlardır.
Sonuç

Bu çalışma ile birlikte Edirne Sarıca Paşa Camii haziresindeki mezar taşlarının bir araştırması yapılmış ve mezar taşları belgelenmiştir. Hazirede 23 adet
mezar taşı içerisinde 22 adet baş taşı, 9 adet ayak taşı incelenmiştir. Bu taşlardan 15 tanesi erkek, 4 tanesi kadın mezar taşıdır. Kimliği belirlenemeyen 4 adet
mezar taşı ayrıca bulunmaktadır.
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Çalışmada arazinin yapısından dolayı mezar taşlarının yerleşim düzeni, bazılarının duvara yakın bir konumda olması nedeniyle fotoğraf çekimi açısından
zorluklar yaşanmış, bazı mezar taşlarında uygun açı elde edilemese de gerek
biçim gerek süsleme konusunda en doğru tespitler yapılmaya çalışılmıştır. Hazirede lahit ve kapak taşlı mezarlar dışındaki toprak tipli mezar taşları dağınık
olarak yerleştirilmiş, form, biçim ve kompozisyon olarak birbirlerine uyumlu
bazı baş ve ayak taşları katalogda birlikte incelenmiştir.
Yapılan incelemeler sonucunda üç adet mezar tipi belirlenmiştir. Bunlar 13
adet toprak mezar, beş adet sandık (lahit) mezar ve beş adet kapak taşlı mezar
olmak üzere hazirede en çok karşılaşılan tip toprak mezardır.
Edirne Sarıca Paşa Camii haziresinde üç adet mezar taşı tipi görülmektedir.
Mezar taşlarından 16 tanesinin gövdesi düşey dikdörtgen prizmal formlu, altı
tanesi silindirik formlu ve bir tanesi de eşkenar dörtgen formludur.
Edirne Sarıca Paşa Camii haziresinde iki adet çapraz sarıklı kavuk, iki adet
Kâtibi, 1adet dairesel formlu başlık, bir adet sarıklı fes, bir adet Dardağan başlık
görülmekte olup geri kalanlar ise prizmal, bitkisel ya da sivri kemer tepeliklidir.
Süsleme açısından incelendiğinde haziredeki mezar taşlarında hem erkek
hem de kadın mezar taşlarının baş ve ayak taşlarında süslemenin bulunduğu
görülmektedir. Süslemeler daha çok gövde bölümünde yoğunlaşmaktadır. İncelenen mezar taşlarında daha çok bitkisel formlu süsleme öne çıkmaktadır. Hazirede yer alan örneklerden süslemeli mezar taşlarının yalnızca kadınlara ait olmadığı, aynı zamanda erkek mezar taşlarında da görüldüğü anlaşılmaktadır.
Edirne Sarıca Paşa Camii ve Haziresi Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından
2017 yılında yenilenmiştir. Hazirede yer alan mezar taşları düzenleme öncesine
göre daha iyi bir görünüm kazanmıştır. Cami haziresinde yer alan mezar taşları
Edirne’deki diğer hazireler ile form, süsleme ve üslup açısından benzerlik göstermektedir. Edirne’nin sosyal ve kültürel geçmişine ışık tutan, içerik ve süslemeleri ile her biri dil ve sanat şaheseri olan bu eserler geçmiş ve gelecek arasında bir köprü görevi üstlenmektedir.
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Modern Yaşamda Sanatın Rolü - Роль Искусства В Современной Жизни The Role of Art in Modern Life
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Nebessayeva Zhanar ORYNBEKOVNA - Akhanov Bakhtiyar FAYZULLAEVICH

Art plays one of the most popular role in modern society. It is a way of expressing one's feelings. Art is a variety of human activities and the products of
those activities. The world of the art makes another reality and it makes us live
in a parallel galaxy.
Arts includes the development of images or objects in various fields such as
literature, music, painting, sculpture, photography, political science and others.
For instance, literature is an expression of our fantasy. It is a way of becoming
someone you have always wished to become. Music is an art form which helps
someone to express own feelings and thoughts with the help of some music
compositions. Often music assists modern youth to relax and forget about own
problems. Painting describes both the act and the result of the action in the art.
It helps artists to express their ideas about people and the world [1].
With the help of painting the artists can express some human emotion,
such as happiness, fear, or love. Also they can present information about the
custom, hobbies, and interests of the persons of past societies. Sculpture is a
branch of the visual arts. It has been central in religious devotion in numerous
cultures. It assists to demonstrate own feelings in some forms. Photography can
show certain reality through the object glass. It is the art, science, and practice
of creating images which can demonstrate some objects, persons or events. Photography has a lot of uses for art, science, business, leisure purposes, and mass
communication. There are many another disciplines which are connected with
art. These disciplines also have some influence on art.
Art has a main importance in our modern society, because it defines us as
individuals and it makes us better persons. That is why every person must develop own art abilities. Art provides natural beauty into our world. Art is essential because it helps make our world much better. It also gives a sense of pleasure and satisfaction. Every student must develop own knowledge and skills, and
art can help in this case. If you will study various aspects of arts, you will have a
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lot of new knowledge. It will assist you to become more highly skilled and experience [2].
Art - modern art - contemporary art - all art, no matter what its era or its
form, does what it it always has. It acts as a mirror of culture. To attempt to
intellectualize it further - to jump into artspeak and throw hundred dollar words
at the activity of artmaking is just playing endless philosophical games that have
little point except filling university classes and creating cocktail party conversation in urban areas.
Artists sense things. They intuit what’s about to arise, and they magnify
what is going on. Then they show these things to us in nonlinear languages so
that we can absorb them and be deepened. Everything deep that we experience love, hope, faith, courage, etc. -all the things we truly care about happen in nonlinear ways. So we need ways to access these experiences and to communicate
them. Writing is wonderful, but linear. It doesn’t work adequately. Poetry attempts to escape linearity, but doesn’t do so entirely. Therefore we have visual
art and music. And we have ritual, which often employs both of the elements of
visual art and music.
Contemporary art looks different than art of previous centuries. Much of it
is nonrepresentational. Yet this kind of imagery merely reflects the increasingly
powerful focus we have had on our rational selves over the last couple of millennia. We have a culture that defines “irrational” as “crazy”, so of course our art
demonstrates where our priorities are. Yet this focus is how we have been able
to develop science to the extent we have.
However, it now appears that perhaps we are ready to permit the emotive to
play a larger role in culture. And I say this because we can see it as a larger influence in art. Over the last few decades, color has become more and more important, beginning with Color Field art, and continuing as an influential aspect
of other genres. Now, in the last few years, representational art has reappeared in more complex and interesting forms, presenting metaphor and plenty of
enigma [3]. For us, this would indicate that change is taking place, as it should
be.
We hope - in fact, our assumption - that the emergence of this new art indicates that our culture is also changing. We hope that this predicts a rebalancing,
a greater emphasis on art, spirit and a greater recognition and respect for the
softer and less rationally focused aspects of ourselves and our inner life.
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The word 'Art' is most commonly associated with pieces of work in a gallery
or museum, whether it’s a painting from the Renaissance or a modern sculpture.
However, there is so much more to art than what you see displayed in galleries.
The truth is, without being aware of it, we are surrounded by art and use it
on a continual basis. Most people don’t realize how much of a role art plays in
our lives and just how much we rely on art in all of its forms in our everyday
lives.
You may be wondering why all of these things are so important to our daily
lives and that you could probably survive just fine with essential items that were
non-artistic. That is just the reason why art is so valuable! While art may not be
vital to fulfill our basic needs, it does make life joyful. When you look at a painting or poster you’ve chosen to hang on your living room wall, you feel happy.
The sculpture or figurines on the kitchen windowsill create a sense of joy. These
varieties of art forms that we are surrounded by all come together to create the
atmosphere that we want to live in.
The importance of art in our daily lives is very similar to that of music. Just
like art, music can make life extremely joyful and can have a huge effect on our
mood. In the workplace in particular, music is something that can help people
set the mood for what they are about to do. If you have something hard or difficult to work on or are feeling tired, an energetic song will likely wake you up
and add some enthusiasm to the situation. Similarly, when stress is high, many
people find that relaxing to calming music is something that eases the mind [4].
Inspirational art, such as posters are often found in work spaces to encourage employees to continue being productive. There is now an increasing amount
of companies using art in their offices, as well as playing background music, as
it is proven to actually work in making end results far better quality. There may
be a piece of art that you own that you personally find motivational. Perhaps a
print with a positive affirmation or quote beautifully scrolled on it or a painting
of a picturesque scene of where you aim to travel to one day.
What Is The Impact Of Modern Art On Society?

It depends on what you mean by modern art? Do you mean art of today? or
art from the official “modernist period” 1850–1939? In any case, here is our
opinion on the influence of contemporary art.
Art is a very complex thing that can be understood if we don’t try to put it
in a box everytime we talk about it.
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First of all lets start with a basic concept of “the world”. The world is a
complicated place that is made up of many different things. Outside our own
bodies we have physical objects everywhere, buildings, things we use, entertainments, and ofcourse art. We are basically surrounded by objects and we
have to navigate our way around the world utilising these things in order to
build successful lives for ourselves.
Luckily our ancestors built systems for us so that the world is easier to navigate, they have given us schools, job centers, museums, government and so on.
Why the hell does that matter? The very interesting thing about all this is
that although art doesn’t have a set purpose it still manages to exist in the
world without too much control, our ancestors have given us museums and
galleries, but still art manages to exist beyond their walls [5].
For years people have debated the question “what is art” and after all these
years the community still hasn’t come to any sort of agreement on the subject.
The debates about the question itself “what is art” have become in a way an
amusing part of daily life for people interested in art. And it’s true in a sense
that art can be anything so the question may never have a full answer.
Nevertheless, we have developed a different understanding of the answer to
the question “what is art”, and this became our idea for such discussions on the
topic of art, its meaning and purpose.
•

Art is a thing made by an artist who intends only to make “art” in the
traditional sense and is inspired by past artists.

•

Artists only make art about something that matters to them. These
could be memories, ideas, thoughts, experience, emotions, philosophies, desires. These expressions could also be completely or partly unconscious too.

Now take those two thoughts and you realise that the art in our world is a
reflection of people’s (artist’s) values. And therefore it is made-up of what artists (people) are thinking. And because nobody is making art they don’t want to
make, art therefore is made up of what we think.
Why is this important to know? Its important because through art we can
see how society is generally thinking and what direction its going in. Its also
important for artists to know because its important to realise that what you are
making is a reflection of yourself and you have some conscious power over what
that can be. When you make art you are constantly showing us your values and
what’s important to you and those things can be unlimited. Your power in the
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world as an artist is that by making art you are contributing to the ever evolving
atmosphere of society. And this is what we believe art does, and that is why we
think art is important.
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Nakkaş Levni Minyatürlerinin Kolaj Tekniğinde Çağdaş Yorumlamaları
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İlham ENVEROĞLU - Zerrin ENVEROĞLU
Giriş

Sanat tarihine baktığımızda hiçbir şeyin yoktan var olmadığını, hiçbir sanat
etkinliği ve yönelişinin hiçbir şeyden etkilenmeksizin, kendiliğinden ortaya çıkmadığını görüyoruz. Genellikle sanatçılar, daha önceden var olan başka bir şeyin
modelliğinden yararlanarak, ürettiklerine kendilerinden kattıklarıyla, kendi biçemlerinden ekledikleriyle, ortaya koydukları özgün üslup ve biçim dillerini
oluştururlar. Diyebiliriz ki sanatçı ne denli yetenekli olursa olsun, dehası ne
kadar güçlü olursa olsun, sanat tarihi içinde bir geleneğe yaslanır ve kendisine
ya doğadan ya da sanattan bir çıkış noktası bulur. Bu durumda sanatçının kendi
kültür geleneklerinden ilham alarak yeni sanat eserleri yaratması, öz biçim ve
anlatım dilinden yararlanması doğal olmakla beraber gerekli de görünür.
Gelenek ve çağdaşlık birbirine zıt iki kavram gibi görünse de her iki kavramın uyumlu birlikteliğini yakalayan toplumlar mevcuttur. Bu kavramların
uyumlu çalışmasını anlamak için çağdaşlık, ulusallık, yerellik gibi kavramların anlamlarının derinden incelenmesi gerekmektedir. Çağdışı kalmak kadar geleneklerini yitiren bir toplum olmakta sakıncalı bir durumdur. Gelenek yaşatılmak
istenirken karşımıza çıkan önemli çıkmazlardan biri, çağımızın bilimsel, felsefi,
estetik gereksinimlerini dikkate almadan tekrara düşmek, eski gelenekleri taklitle bir yere varmağa çalışmaktır.
Bu bağlamda Türk minyatür geleneği içerisinde kendine has üslubu, yenilikçi tarzıyla seçilen Nakkaş Levni, yaşadığı çağdan günümüze birçok araştırmacı
ve sanatçıya ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Fakat Levni’nin minyatürleri ve üslubunu bildiğimiz kadar hayatına dair bilgimiz yoktur. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan sanatçı eserlerinde ‘renk, elvan ve çeşitli’ anlamlarına gelen
‘Levni’ mahlasını kullanmıştır. Levni’nin hayatı, Osmanlı tarihinde ‘Lale Devri’
olarak bilinen eğlence ve safahatın, özgürlüklerin fazlaca abartıldığı bu döneme
rastlar. ‘Lale Devri’, Nevşehirli sadrazam İbrahim Paşa’nın zamanında başlayan,
Patrona Halil isyanıyla Padişah III. Ahmed’in tahttan indirilmesiyle biten dö-
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nemdir. Toplum hayatında bir sıra yeniliklerin ortaya çıktığı bu dönem Batılılaşma hareketinin de başlangıcı sayılır.
Yazılı belge olarak Prof. Dr. Süheyl Ünver’in Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine
Kütüphanesi, 1565 belge numaralı V.105’te bulunan; Ayvansaraylı Hafız Hüseyin Efendi’nin 1765-1787 yıllarında kaleme almış olduğu, Mecmua-ı Tevarih’inde, Levni hakkında bulduğu bilgiden başka bilgi yoktur. Bu eserde Levni’den şöyle bahsedilmektedir; “…Levni Abdülcelil Çelebi; Edirne’den gelip İstanbul’da iptida nakkaş şakirdi olup, nakkaşhanede izinle sanatında usta olup badehu saz
yoluna yani tezhip ile saz işlemek semtine mail olup bir müddet mururunda musavvirliğe
heveskâr ve bu vadide fayıku’l akran olup Sultan Mahmut Han’ı Gazi culusuna dek mucessem tasvirler zuhur etmezden evvel cümleden serfiraz musavvir bunlar idi. Vaktü’l hicre
sene 1145 (1732) Otakçılar camii kurbinde Ak Türbe hizasında Sadirler tekkesi mukabilinde sed üzerinde medfundur. Eşarı ve sair asarı vardır…” (Ünver, 1995: 301).
Nakkaş Levni’nin eserlerine toplu halde ulaşabildiğimiz bilinen üç çalışması
vardır: 1720 tarihli Kebir Musavvir Silsilename, (TSMK. A. 3109); 17271728’e tarihlenen Surname-i Vehbi (TSMK. A. 3593) ve Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan, 1720-1730’a tarihlenen (TSMK. H. 2164) albümde yer
alan minyatürlerdir (İrepoğlu, 1999: 237).
Albüm Resimleri:18. yy’dan bir önceki yüzyılda tamamen ayrı bir kol haline gelen murakka-albüm yapımında üslupta yeni gelişmeler, Batı etkisinin artışını gösterir. Konu bakımından, aynı konuların benzerine rastlanılsa da bunlara
yenileri de eklenmiştir. III. Ahmet dönemi ünlü nakkaşı Levni de bir albüm
hazırlamıştır. 1710 ve 1720 tarihleri arasında yaptığı anlaşılan albümde 43 portre vardır. Bunlarda figürleri iş yaparken göstermeyi tercih eden Levni, saraylıyı
kahve taşırken, bir kadını başına çiçek takarken, bir adamı sarığını sararken,
genç kızları çalgı çalarken, dans ederken ve çiçek tutarken tasvir etmiştir (Fenerci, 1986: 19).
Nakkaş Levni minyatürlerinde, içinde yaşadığı toplumun yaşam biçimine
uygun olarak daha çok eğlence sahnelerine yer verilmiştir. Levni, Klasik Osmanlı minyatür üslubuna derinlik ve perspektifi getirmiş; kompozisyon, renk anlayışına yenilikler katarak kendi tarzını ortaya koymuştur. Nakkaşın minyatüre
getirdiği en önemli değişiklerden biri de klasik minyatürlerin aksine figürlerin
yüzlerine ifade kazandırmasıdır. Levni çizdiği figürlerin kıyafetlerindeki kıvrımları belirginleştirmiş, ışık-gölge ve valör etkisiyle derinlik sağlaya bilmiştir. Çizdiği minyatürlerin renk uyumuna ve ahenk bütünlüğüne önem veren Levni,
renk yelpazesini oldukça genişleterek eserlerinde farklı tonlarda pek çok rengi
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bir arada kullanmıştır. Kalabalık kompozisyonların yanı sıra, yaptığı padişah
portreleri ve tek figürlü minyatürleriyle de döneme damgasını vuran Levni, çizdiği kadın figürlerinin yüz ifadelerini de ustalıkla betimlemiştir. Kıyafetlerdeki
kumaş desenleri ve giysilerin ayrıntılı bir biçimde anlatımı, takı ve mücevherlerin detaylı işçiliği ve giysi kıvrımlarını gerçekçi bir yorumlarıyla bu eserler, 18.
yy Osmanlı minyatürlerinin başyapıtları olarak tarihe geçmiştir.
Levni’nin eserleri, klasik minyatürlerdeki destansı anlatımdan ve hayal ürünü olmaktan uzak olması, keskin gözlem gücü ve günlük hayattan alınma sahneleriyle de yeni bir tarzdadır. Nakkaşın, gerçek olayları tasvir eden, realist bir
üslupla yaptığı minyatürleri kendine has bir hareketlilik canlılık taşımakla birlikte ister tek figürlerinde ister toplu kompozisyonlarında önemli ölçüde bir dinamizm bulunmaktadır. Levni’nin eserlerinde mekân anlayışı çizgisel perspektife
uygunluk göstermektedir.
Osmanlı minyatüründe albüm ve kadın imgesi denildiğinde ilk akla gelen
sanatçı kuşkusuz Nakkaş Levnî’dir. Nakkaşın, 1710-1720 yılları arasında Osmanlı sarayı için hazırladığı kırk iki kadın ve erkek tasvirini içeren albümde,
iplik eğiren kadından, uyuyanına, karanfil koklayan figürden rakkaseye kadar
farklı duruşlarda gösterilmiş kadın betimlemeleri yer alır. Tek figür kadın minyatürleri nakkaş Levnî’nin en özgün çalışmalarından olmakla birlikte, Osmanlı
minyatüründe bir yüzyıl önce başlayan bir geleneğin devamı niteliğindedir. 17.
yüzyılın başında tek figürlü portreli albüm çalışmaları büyük önem kazanmış ve
Levnî ile birlikte yaygınlığı artarak devam etmiştir (Haral, 2006: 179).
İrepoğlu, Levnî’nin figür anlayışının değişiminden bahseder: “Hacim kazanmış figürler, derinlik kazanmış kompozisyonlar içerisinde verilmeye çalışılırken, figüre bakış açısı da hem resimsel hem de anlamsal olarak değişir, gelişir,
zenginleşir.” (İrepoğlu, 1999: 238). Figür anlayışında bir değişme göze çarpmaktadır. Fakat asıl önemli olan özellik figürün hacim kazanmasından çok artık
tek tek figürlere önem veriliyor olmasıdır. Bu teklik sonucunda zaten ayrıntılar
kendiliğinden önem kazanmıştır. Dolayısıyla kullandığı bu özellikle Levnî kendisine has bir üslûp yaratmıştır. Nedim’in şiirlerinde görülen bireysellik işte tam
bu noktada Levnî’nin minyatürlerinde göze çarpmaktadır (Bulut, 2001: 65-66).
Levni’nin albüm minyatürlerinde yer alan kadın figürlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Acem Gelini, Acem Çengisi Maverdî Kolbaşı, Acemde Meşhur Perendebâz Kız, Bursalı Kadın, Dâder Banû’nun Tasviridir, Feraceli Kadın, Frenk kadını, Genç Rakkase, Güllü ve Karanfilli Kadın, İplik Eğiren Kadın, Karanfilli ve
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Mendilli Kadın, Menekşe Tûtî, Saçını Toplayan Kadın, Saydam Başörtülü kadın,
Sazendeler, Testi Taşıyan Kadın, Uyuyan Genç Kadın, Yeşil Giysili Kadın.
Levni, yeni betimleme anlayışını, figürleri daha hacimli göstererek ve alışılmış canlı, karşıt renklerin yerine daha pastel tonları geçirerek uygulamıştır.
Renk tonlamalarını da daha rahat verebilme olasılığı sağlayan gölgelendirme,
figürlere yüzeysellikten sıyrılmış bir görünüm verir. Figürlerin dikkati çekecek
derecedeki dolgun görünümleri, sanatçının daha hacimli bir etki yaratma amacına bağlanabilir. Figürlerin çoğunda, başı ile vücut arasındaki orantı da henüz
tam bir mükemmelliğe ulaşmamıştır. Sanatçı, canlı bakışlarla modellerine kişisel bir ifade vermeye; her birinin karakteristiğini yakalamaya çalışmış, bu arayış,
gerçekçi portre özelliğinin artması sağlamıştır (Kınık ve Topraklı, 2012: 78).
Nakkaş Levni Minyatürlerinin Kolaj Tekniğinde Çağdaş Yorumlamaları

Günümüz Türk resminde ve geleneksel sanatlarında Levni’den ilham alarak
çok sayıda çalışmalar üretilmiştir. Özellikle geleneksel Türk sanatlarında Levni
izleri daha bariz bir şekilde kendini göstermektedir. Moda tasarımı, çinicilik,
minyatür, kumaş boyama, ebru sanatında Levni minyatürleri ve figürleri yeniden yorumlanmağa çalışılmıştır. Bu çalışmaların taklit veya kopya niteliğinde
olanları yeniden yorumlamalardan daha fazla göze çarpmaktadır. Genel olarak
Levni’nin tek figürlü minyatürleri referans alınarak çok fazla yorum sergilenmiştir. Çoğu zaman bu yorumlar, yorumcusu belirtilmeden internet kaynaklarında
orijinal Levni eserleriyle de karıştırılmaktadır. Bu çalışmada Levni’nin Albüm
Resimleri’nde yer alan bazı kadın figürlerinin çağdaş kolaj tekniğiyle yorumlamaları üzerinde durmağa çalışılacaktır. İlk başta yadırganacak gibi görünse de aslında minyatür sanatıyla kolaj tekniği arasında birçok yönden kesişen ve benzeşen yönler mevcuttur. Bu ilkesel benzerliklerden ve yapısal örtüşmelerden hareketle çalışmada kendi yorumlarımız ortaya koyulmuştur.
Minyatür sanatının çağdaş resim tekniği kolajla hem yapısal hem de anlatım
dili bakımından benzerliği görülmektedir. Bu benzerlik iki yönden dikkat çekiyor; birincisi, temel ilkeler bazında benzerlik, ikincisi ise doğrudan kolajla olan
teknik benzerliktir. Genel olarak minyatürlerde temel yapı içerisinde parçaların
bağımsız niteliklerde oluşu, başka bir yerden alınıp resme yapıştırılmış gibi
durması, figürlerin genel hatları veren şematik resimler olması, mekan duygusu
ve ögeler arası uyumun göreceliliği gibi ilkeler dikkate alındığında bu tarz minyatürleri bir kolaj olarak değerlendirebiliriz. Doğrudan kolaj tekniğiyle olan benzerlikse, kesme-yapıştırma işleminin çağdaş kolaj ustalarının yapıtlarındaki gibi
oluşudur. Bu örneklerde somut olarak farklı tarz ve üsluplardan oluşan bağımsız
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ve bir bütüne ait olmayan, çeşitli yerlerden alınma parçaların bir arada kullanılması dikkat çekicidir. Böylelikle, köklü bir sanat geleneğimiz olan minyatürün
çağdaş plastik sanatlarımızın yeni açılımlarla zenginleşmesine ve özgün yorumların doğmasında eşsiz bir kaynak olacağının vurgulanması gerekir. Bu özelliklere dikkatle bakıldığında bunların modern resim ilkeleriyle, aynı zamanda kolajla
ortak yönlere sahip olduğunu görüyoruz. Minyatürlerdeki figürlerin boyutlandırılmadan genel hatlarla şematik betimlenişi, mekan duygusunun göreceli oluşu,
parçalar arası uyumun eğretililiği gibi özellikleri, kübizm anlayışına ve kübistlerin gerek kolaj, gerek diğer çalışmalarındaki ilkelere çok yakın benzerlikler taşımaktadır. Minyatürle kolaj arasında benzerlikleri iki başlıkta ele alabiliriz;
Birincisi; temel ilkeler bazında benzerliktir ki minyatürlerde genel kompozisyon içerisinde her parça bağımsız nitelikte olup sanki başka bir yerden alınıp
resme yapıştırılmış gibi eğreti durmasıdır. Yukarıda değinildiği gibi bir minyatür,
çeşitli düzlemlerden oluşmaktadır ve her düzlem desenli duvar kağıdı veya renkli kumaş gibi özgün anlatıma sahiptir. Figürler minyatüre konu olan ana figür
dışında, genellikle ikili, üçlü, dörtlü, beşli, bazen de savaş ya da tören sahnelerinde olduğu gibi daha kalabalık gruplardan oluşmaktadır. Bu figürler birbirilerine yaslandırılarak tek bir parça izlenimi verirken figürler tekli, ikili, üçlü daha
fazla kümelenişler halinde genel anlatımdan uzaklaşmayan ayrı ayrı tablolar gibi
de durmaktadır (Enveroğlu ve Enveroğlu, 2017: 242).
İkincisi; doğrudan kolaj diyebileceğimiz çeşitli minyatür parçaları, kıtalar,
tezhipler, meşklerin hatta sadece çerçeveleri çizilmiş boş kağıt parçalarının bir
araya getirilmesinden oluşan albüm örnekleridir. Albümlerde birbirinden farklı
tarz ve üsluplarda yapılan, farklı dönemlere ve ekollere, farklı coğrafyalara özgü
resim, çizim, yazı örnekleri, küçük süsleme parçaları kolaj tekniğiyle bir araya
getirilerek oluşturulmuştur. Bunlardan en ünlüsü Usta Mehmet Siyah Kalem’e
atfedilen resimlerin de yer aldığı Fatih Albümleri’dir. Albümlerin ünlenmesi ve
dikkat çekmesini sağlayan da Mehmet Siyah Kalem resimleridir. Albümün oluşturma sırasında resimlerin sadece hikâyelerinden koparılmakla kalınmadığı,
kimi resimlerin tahrip edildiği, kimisinin kesilip atıldığı, kimilerinin de başka
koleksiyonların parçası olduğu düşünülmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere
albümlerdeki minyatür, desen, yazın vb parçaların hiçbir mantık ve şema gözetilmeden rastgele bir araya getirilerek istiflenişi çağdaş kolaj tekniğiyle birebir
aynıdır (Enveroğlu ve Enveroğlu, 2017: 242).
Çalışmada sunulacak örnekler Nakkaş Levni’nin Albüm resimlerinde yer
alan bazı kadın figürlerinin kolaj ve karışık tekniklerle yapılmış çağdaş yorum-

Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü ■ 621

lamalarıdır. Bu çalışmalarda Levni’nin desen ve figür anlayışında değişikliklere
gidilmemiş, daha çok renk, elbise ve aksesuar parçalarında yeniden biçimlendirmelere gidilmiştir. Kolaj tekniğinin kendine özgü estetik algısının, nakkaşın
eserlerindeki geleneksel tatlarla birleşmesi bir nevi postmodern bir yaklaşımı
ortaya koymuştur. Zaman ve mekan algısının, geçmiş ve bugün arasındaki mesafeleri silikleştiren arayışlar günümüz sanat arayışlarında yoğun bir biçimde
kendini göstermektedir.
Levni’nin tasvir ettiği figürlerin giysileri, aksesuarları ve kumaş desenlerinde
döneminin ince beğenisini yansıtmakla beraber, kendi hayal gücünden yola çıkarak yeni tasarımlar ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Levni’yi bir tekstil ve
kıyafet tasarımcısı olarak da yorumlamak mümkündür. Bu bağlamda yapılan
yorumlamalarda da, Levni’nin tasarımcı yönünden ilham alınmış olup, Nakkaşın
kadın figürleri desen olarak korunarak, renk, tasarım, kıyafet ve takılarda,
mekân algısında değişiklikler yapılmıştır. Nakkaş Levni’nin bütün eserlerinin,
özelliklede kadın figürlü kompozisyonlarının, geleneksel sanatların yenilik arayışlarına olduğu kadar çağdaş sanat ilkelerine yaslanan sanat arayışlarına da
kaynaklık ettiğini söyleyebiliriz. Levni’nin desenlerinden yararlanırken kimi
zaman renk ve kompozisyon özelliklerinden yola çıkılarak geleneğe dayalı çağdaş ifadeler yakalanmağa çalışılmıştır.
Sonuç olarak hem çağdaş hem de gelenekli sanat oluşumunun bir çelişki
olmadığını, bilakis bu değerlerin birlikteliğinin sanat yapıtında ağır basması
gerektiği söyleyebiliriz. Bir sanat yapıtında yenilik değeri ile gelenek değeri bir
denge ve uyum içerisinde bulunmalıdır. Sanat yapıtının bütünlüğünü, bu iki
değer ve onların uyumu oluşturur. Bundan ötürü, bir sanat yapıtı çağdaş olduğu
kadar gelenekli olmalı, gelenekli olduğu kadar da çağdaş olmalıdır değebiliriz.
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Fotoğraf 37: Levni, Acem Çengisi, Topkapı Sarayı
Müzesi Hazine Kitaplığı, H 2164, Resimleri, yaprak
7b.

Fotoğraf 2: Düralit pilaka üzeri Karışık teknikKolaj, 90x50 cm

Fotoğraf 3: Levni, Acem Gelini, Topkapı Sarayı
Müzesi Hazine Kitaplığı, H 2164, Resimleri, yaprak
4b.

Fotoğraf 4: Düralit pilaka üzeri Karışık teknikKolaj, 90x50 cm
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Fotoğraf 5: Levni, Sazendeler, Topkapı Sarayı
Müzesi Hazine Kitaplığı, H 2164, Resimleri, yaprak
17b.

Fotoğraf 6: Düralit pilaka üzeri Karışık teknikKolaj, 90x50 cm

Fotoğraf 7: Levni, Genç Rakkase, Topkapı Sarayı
Müzesi Hazine Kitaplığı, H 2164, Resimleri, yaprak
18a.

Fotoğraf 8: Düralit pilaka üzeri Karışık teknikKolaj, 90x50 cm
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Fotoğraf 9: Levni, Dader Banu, Topkapı Sarayı
Müzesi Hazine Kitaplığı, H 2164, Resimleri, yaprak
8b.

Fotoğraf 10: Düralit pilaka üzeri Ksrışık teknikKolaj, 90x50 cm

Fotoğraf 11: Levni, Feraceli Kadın, Topkapı Sarayı
Müzesi Hazine Kitaplığı, H 2164, Resimleri, yaprak
14b.

Fotoğraf 12: Düralit pilaka üzeri Ksrışık teknikKolaj, 90x50 cm
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Ortaokul Müzik Kitaplarındaki Şarkıların Müzik Yazılımları ile
Çok Seslendirilmesinin İncelenmesi ve Değerlendirmesi*
Serap Yağmur İLHAN** - Ali AYHAN***
Giriş

Müzik eğitimi bireye kendi yaşantıları yoluyla müziksel davranış kazandırma veya bireyin müziksel davranışlarını yine yaşantıları yoluyla, amaçlı olarak
değiştirmesi sürecidir (Karakoç, 2019: 6). Okul şarkıları, müzik eğitiminin
amaçlarına uygun davranış değişikliği oluşturma sürecinde müzik öğretmenin
en büyük yardımcısıdır (Uçan, 1990; akt. Çevik ve Güven, 2011: 88). Ve müzik
eğitiminin en önemli araçlarından biridir. Okul şarkıları, eğitsel yapısal özelliklere sahip olan ve akademik çerçevede ele alınan şarkılardır. Okul çağındaki
öğrencilerde, müziksel davranış kazandırma ve davranış değişikliği oluşturma
sürecinde, etkili bir rol oynayan sözlü ve sözsüz çeşitli formlarından oluşur (Ayhan, 2012: 4).
Okul şarkıları aracılığıyla bireyler, müzikle daha fazla iç içe olmasının yanı
sıra nota okuma becerilerinin geliştirilmesi, ritim duygusu kazanma, ezgisel
belleğin geliştirilmesi, diksiyonu, yaratıcılık özelliklerini ve duyumunu geliştirme gibi birçok kazanım elde eder. Bununla birlikte okul şarkılarında geçen sözler sayesinde olumlu yönde davranış değişiklikleri meydana gelir. Bu çerçevede
ele alındığında okul şarkılarının müzik eğitimine birçok katkısı olduğu görülmektedir.
Okullarda müzik eğitiminde müzik dersi öğretim programına dayalı olarak
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müzik eğitimi kitapları kullanılmaktadır. Teorik bilgilerin yanı sıra okul şarkılarının da yer aldığı kitaptaki çoğu
okul şarkısının tek sesli olarak verildiği görülmektedir. Bu şarkılarının tek sesten oluşması ve müzik derslerinin herhangi bir çalgıyla eşlik yapılmadan işlenmesi derslerin tekdüze bir hal almasının yanı sıra öğrencilerin motivasyonunun
düşmesine neden olabilir.
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Müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde eşlik yaparak derslerini işlemesi
öğrencilerin doğru ton ve tempoda kalması açısından önemlidir (Çevik, 2011:
347). Batıbay ve Aydınoğlu (2006) eşlik konusunda bir müzik öğretmeni adayının çok sanatsal olmasa bile, eğitsel alanda kendisine yetecek kadar, bir okul
şarkısına pratik bir şekilde eşlik yapabilecek düzeye gelmesi gerektiğini düşünülmektedir (Batıbay ve Aydınoğlu, 2006: 3). Ancak yapılan araştırmalar incelendiğinde, müzik öğretmenlerinin okul şarkılarını öğretirken eşlik yapamadıkları ve bu konuda eksik kaldıklarını göstermiştir (Taş ve Küçükosmanoğlu,
2011: 11). Müzik derslerinde, dersin akışının sağlanması, öğrencilerin motivasyonlarının artması ve müzik öğretmenleri açısından kolaylık sağlaması açısından
müzik teknolojilerinin kullanılabilmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir.
Müzik eğitiminde teknolojinin kullanılması müzik yazılımları sayesinde gerçekleşmektedir. Müzik yazılımlarının her biri farklı sosyoekonomik düzeye sahip olan yerlerde görev yapan müzik öğretmenlerinin işini kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Bu yazılımlar aracılığıyla müzik teorisi, kulak eğitimi vb. alanlarda
çoğunlukla solfej, nota, ritm, aralıklar, diziler, dikte, çok seslendirme yapma gibi
çalışmalar yapılmaktadır (Tecimer Kasap, 2007: 451). Yanı sıra dijital eşlik de
yapılabilir.
Müzik öğretmenlerinin müzik derslerindeki eşlik ihtiyacı dijital eşlikle sağlanabilir. Dijital eşlikle öğretmen, önceden hazırladığı veya interaktif yollarla
sağlanan dijital eşliği çalıp aynı zamanda sınıfla yapılan doğrudan temasla, okutulan veya çaldırılan okul şarkısının yönetimini sağlayabilir. Bu sayede müzik
dersi daha verimli bir şekilde işlenirken müzik dersine giren öğrencilerin derse
olan ilgi ve katılımını artırabilir
Dijital eşlik yoluyla okul şarkılarını seslendirerek her biri farklı müzikal yeteneğe sahip olan ortaokul öğrencilerinin, olabildiğince doğru tonda-ritimde
kalmasını kolaylaştırması ve müzik derslerinin hem öğretmen hem de öğrenci
açısından daha aktif bir şekilde geçebileceği düşünülmektedir. Ancak müzik
öğretmenlerinin eşlik yaptığı anda sınıf yönetimini sağlamanın zor olabileceğinden ve herhangi bir çalgıda eşlik becerilerinin gelişememiş olabileceğinden dijital eşlik yapan yazılımların bu konuda müzik öğretmenlerimin eşlik ihtiyaçları
karşılayabileceği düşünülmektedir.
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma süresince bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve
sonuçlandırılması amacıyla kaynak tarama tekniği kullanılmıştır. Evrenini ise
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Ortaokul Müzik Öğrenci
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Çalışma Kitabı örneklemini ise 5. Sınıf Ata’m şarkısı oluşturmuştur. Ortaokul
müzik kitaplarındaki şarkıların müzik yazılımları ile çok seslendirilmesinin incelenmesi ve değerlendirmesi amacıyla kullanılabilecek olan müzik yazılımları
belirlendikten sonra Ata’m şarkısı Tonica Fugata Programı ve Finale Programı
aracılığı ile piyano eşlikleri yapılmıştır. Uzman görüşleri ise Tonica Fugata Programı eşliklerinin armonik analizi şeklinde yapılmıştır. Finale nota yazım Programı ile belirlenen okul şarkıları Tonica Fugata Programı aracılığı ile çeşitli eşlik
formlarından duyum açısından en uygun olanı seçilerek dijital eşliği yapılmıştır.
Tonica Fugata Programına aktarılan şarkılar tekrar Finale Programı’ndaki formata dönüştürülüp çok sesli hale getirilmiştir. Tüm koro partisindeki sesler
piyano sesine dönüştürülmüş ayrıca yine Finale Programı aracılığıyla altına piyano eşliği yazılmıştır. Tonica Fugata Programından Finale Programı’na aktarılan şarkılar parmak aralıklarının ve ses aralıklarının uygunlukları açısından incelenmiştir. Dereceli Puanlama Anahtarı ile verilerin analizi yapılmıştır.
2. Ortaokul 5. Sınıf “Ata’m” Şarkısının Analizi

.
Şekil 1. “Ata’m” Şarkısı (MEB Ortaokul Müzik Öğrenci Çalışma Kitabı, 2017: 62)

Şekil 1’de görülen “Ata’m” Şarkısı tek sesli yapıda olan bir eserdir. Şekil
2’de ilgili eserin Tonica Fugata Programı’na aktarılmış hali görülmektedir.
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Şekil 2. “Ata’m” Şarkısının Tonica Fugata Programı’na Aktarılmış Hali

Şekil 2’de görülen “Ata’m” şarkısı Tonica Fugata Program’ına aktarılmış
olup eşlik seçeneğinden Samuel Scheidt eşlik stili seçilerek çok sesli hale getirilmiştir. Çok sesli hale getirilmesiyle birlikte şarkının derece ve fonksiyonları
otomatik olarak bas partisinin altında belirtilmiştir. Eserin eşliğinde yoğun olarak I. Ve V. Dereceler kullanılmış olup geçişlerde gecikmelerden yararlanıldığı
görülmektedir. Şekil 3’te ilgili eserin Finale Programı ile eşliklenmiş hali görülmektedir.
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Şekil 3. Tonica Fugata Programı ile Çok Sesli Hale Getirme

Şekil 3’ de görülen Tonica Fugata Programı ile dört ses haline getirilen
“Ata’m” şarkısı XML dosya formatında dışarı aktarılarak Finale Program’ında
kullanılacak hale getirilmiştir. Finale Programı’nda bulunan plug-ins, scoring
and arranging ve piano reduction seçeneğiyle alto, tenor ve bas partileri seçilerek çok sesli eserin altına piyano eşliği eklenmiştir. Ve çok sesli piyano eşlikli
bir esere dönüştürülmüştür.

Şekil 4 “Ata’m” Şarkısının Piyano Eşlikli Hali
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Şekil 4’te “Ata’m” şarkısının piyano eşlikli hale getiriliği görülmektedir.
“Ata’m” şarkısı Tonica Fugata Programı kullanılarak seçilmiş olan Samuel
Scheidt eşlik stiliyle çok sesli hale getirilmiş olup soprano, alto tenor ve bas
partilerine ayrılmış ve piyano eşlikli çok sesli bir eser haline getirilmiştir.
3. Uzman Görüşü Değerlendirme Formları
3.1. Uzman Görüşü Değerlendirme Formu 1
3.1.1. Samuel Scheidth Stili

Aşağıda Samuel Scheidth stiline yönelik uzman görüşü yer almaktadır.

Şekil 5. Samuel Scheidth Stili

Uzman görüşüne göre, Scheidth’ in armonizasyonu uyumlu eşleştirmeler
içerir. Ve bu dönemde D7’li akorları yaygın olarak kullanılmamasına rağmen
“Ata’m” şarkısında yaygın olarak D7’li akorlar olduğu incelenmiştir. Bu eşlik
stilinde dönemsel açıdan uymayan ögeler olduğu saptanmıştır.

632 ■ Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü

3.1.2. Johann Sebastian Bach I Stili

Şekil 6. Johann Sebastian Bach I Stili

Uzman görüşüne göre, Tonica Fugata Programı ile yapılan eşliklemede Sp
ve eksiltilmiş Tp kullanılmıştır. Bu tarz bir kullanım dönemi yansıtması açısından doğru kabul edilmektedir. Ancak armonizelemede artık 2’li kullanılmasının
duyum olarak doğru olmadığı tespit edilmiştir.
3.1.3. Johann Sebastian Bach II Stili
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Şekil 7. Johann Sebastian Bach II Stili

Uzman görüşüne göre, Tonica Fugata Programı’nın Johann Sebastian Bach
II stilinde oluşturduğu bu eşlikte herhangi bir hata görülmemiştir.
3.1.4. Max Reger Stili
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Şekil 8. Max Reger Stili

Uzman görüşüne göre, Reger armonizelemesine göre artık ikili ve sansibilin
karara gitmemesi doğru kabul edilmemektedir. Bu açıdan hatalar olduğu tespit
edilmiştir.
Tablo 1. J. Sebastian Bach I, J. Sebastian Bach II, Samuel Scheidt ve Max Reger stillerinde armonizasyon
işlemine ilişkin puan değerleri
Ölçütler
J. Sebastian J. Sebastian
Samuel Sche- Max Reger
Bach I
Bach II
idt
Paralel ve düz hareket kısıtlamalarını doğru uygulayabilme
Birinci cümle sonu ve ikinci cümle
başı akorlarını doğru çözümleme

1121

Sesler arası yakın hareketleri doğru
oluşturabilme
Her ölçüye farklı bir akor ile doğru
başlayabilme
Partiler arasında ters hareketi
doğru sağlayabilme
Partiler arası ses sınırını doğru
uygulayabilme
Bitiş akoruna dominant akoru ile
bağlantı yapabilme
Akorların ses katlamalarını doğru
yapabilme
Akor bağlantılarını genel olarak
doğru yapabilme

2121

1134

2121
1142
2222
3234
2132
3232
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Çevrim akorlarını doğru konumlandırabilme
Toplam

2232
19 14 27 21

Tablo 1’e göre en yüksek puana sahip stillerin sırasıyla Samuel Scheidt, Max
Reger, Johann Sebastian Bach I ve Johann Sebastian Bach II stilleri olduğu görülmektedir. Bu bulgular incelendiğinde genel armoni ilkeleriyle en çok örtüşen
stilin Samuel Scheidt olduğu, en az örtüşen stilin Johann Sebastian Bach II olduğu ortaya çıkmıştır. Bitiş akoruna dominant akoru ile bağlantı yapabilme düzeyinin en yüksek olduğu stilin Max Reger, en düşük olduğu stilinse Johann
Sebastian Bach II incelenmiştir. Birinci cümle sonu ve ikinci cümle başı akorlarını en doğru çözümleyebilen stil Max Reger olarak belirlenmiştir. Paralel ve düz
hareket kısıtlamalarını doğru uygulayabilme, akorların ses katlamalarını doğru
yapabilme ve akor bağlantılarını genel olarak doğru yapılabilmesi düzeylerinin
ise orta ve orta düzeyin altında seyrettiği ortaya çıkmıştır.
3.2. Uzman Görüşü Değerlendirme Formu 2
3.2.1. Samuel Scheidt Stili
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Şekil 9. Samuel Scheidt Stili

Uzman görüşüne göre, Samuel Scheidth Erken Barok Dönemi bestecilerinden olması nedeniyle yapılan armonizasyon o dönemin özelliklerini yansıtmaktadır.
Uzman görüşüne göre Erken Barok Dönemi incelendiğinde ise henüz D7
akorlarının yaygın olarak kullanılmadığı belirlenmiştir.
Modal sistemin ardından majör ve minörlerin yeni oluşmakta olduğu ve yeni kabul gördüğü bir dönemde gergin akorların kullanımı çok yaygın değildir.
Ata’m” şarkısı bahsedilen armonik ögeleri barındırdığından dolayı Scheidth
armonisi ile uygunluk göstermemektedir.
3.2.2. Johann Sebastian Bach I Stili
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Şekil 10. Johann Sebastian Bach I Stili

Uzman görüşüne göre Johann Sebastian Bach I olarak belirtilmiş olan armoni, Barok Dönem’in 1700’lü yıllarını olduğu gibi yansıtmaktadır. Yoğun ve
modülasyonlu bir armonilemenin yanı sıra soprano ezgisinin motifsel ögelerini
eşliklemede genişleterek veya daraltarak farklı partilerde kullanılması bu dönemin en önemli özelliklerindendir.
Tonica Fugata Programı’nın yaptığı armonideki en önemli nokta 13-14. Ölçülerde Barok Döneminin önemli armoni özelliklerinden olan subdominant
paraleli ve eksiltilmiş tonik paraleli kullanılması dönemi yansıtmaktadır. Ancak
okul şarkısının yapısı ile bu armoninin artık ikili duyulması yanlış bir armonilemenin örneğidir. Bu nedenle otomatik armonileme sonrası düzeltilmesi gereken noktalar vardır.
3.2.3. Johann Sebastian Bach II Stili
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Şekil 11. Johann Sebastian Bach II Stili

Uzman görüşüne göre, Bach II olarak belirtilmiş bu dönem armonisi Barok
Dönemin Olgun Barok veya Doruk Barok olarak adlandırılan 1700 ve 1750 yıllarını yansıtmaktadır.
Bu dönem sanılanın aksine daha karmaşık değil daha oturaklı ve olgundur.
Bu dönemin Vivaldi ve Handel gibi bestecilerinin eserleri ve armonizasyonu
ardından Bach’ın ölümüyle klasik dönem C. P. Emmanuel Bach ve Johann Stamitz önderliğinde klasik dönemin ilk evresi oluşmaya başlamıştır.
Tonica Fugata Program’ının oluşturduğu bu armonileme dönem ve armonik
kurallara göre birkaç sorun dışında doğrudur.
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3.2.4. Max Reger Stili

Şekil 12. Max Reger Stili
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Uzman görüşüne göre, Reger kendi müziği ve armonileme yöntemiyle dönemin tüm armonileme tekniklerinin dışında kalarak, Bach ve Wagner arasında
bir köprü kuran armonisi ile müzik ve armoni literatüründe adı geçen bestecilerdendir. Bu nedenle programın yaptığı armonileme bazı artık ikili ve yeden
seslerin karara gitmemesi dışında şifrelendirmeleriyle tamamen doğrudur. Bu
yeden ve artık ikili hatası da klasik armoni kurallarına göre hata olarak kabul
edilmektedir. Reger, Wagner kromatizmini Bach yorumuyla sunan bir besteci
olmasıyla armoni kuralları dışındadır.
Tablo 2. J. Sebastian Bach I, J. Sebastian Bach II, Samuel Scheidt ve Max Reger stillerinde armonizasyon
işlemine ilişkin puan değerleri
Ölçütler
J. Sebastian Bach I J. Sebastian
Samuel
Max
Bach II
Scheidt
Reger
Paralel ve düz hareket kısıtlamalarını
doğru uygulayabilme

1

1

31

1

Birinci cümle sonu ve ikinci cümle
başı akorlarını doğru çözümleme

1

Sesler arası yakın hareketleri doğru
oluşturabilme
Her ölçüye farklı bir akor ile doğru
başlayabilme
Partiler arasında ters hareketi
doğru sağlayabilme
Partiler arası ses sınırını doğru
uygulayabilme
Bitiş akoruna dominant akoru ile
bağlantı yapabilme
Akorların ses katlamalarını doğru
yapabilme
Akor bağlantılarını genel olarak
doğru yapabilme
Çevrim akorlarını doğru konumlandırabilme
Toplam

1

1

34
(kromatik
gereği)
31

2

1

31

2

1

51

1

1

12

32
2

sesler

34
1

23

32
32

1

1

42

16

13

31 20

Tablo 2’ye göre en yüksek puana sahip stillerin sırasıyla Samuel Scheidt, Max
Reger, Johann Sebastian Bach I ve Johann Sebastian Bach II stilleri olduğu görülmektedir. Bu bulgular incelendiğinde genel armoni ilkeleriyle en çok örtüşen
stilin Samuel Scheidt, en az örtüşen stilin Johann Sebastian Bach II olduğu ortaya çıkmıştır.
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4. Sonuç Ve Öneriler

Uzman görüşlerine göre Ata’m şarkısı Tonica Fugata Programı’ndaki Samuel Scheidt stilinde düzenlendiğinde dönemsel açıdan uymayan ögeler olduğu,
Samuel Scheidth Erken Barok Dönemi bestecilerinden olması nedeniyle yapılan
armonizasyon o dönemin özelliklerini ifade ettiği sonucuna varılabilir.
Ata’m şarkısında Samuel Scheidt için zıt görüşte olunmasına rağmen tüm
şarkılar incelendiğinde en uygun armonizasyonun diğer stiller içerisinde Samuel
Scheidt’te olduğu gözlenmiştir.
Ata’m şarkısının Tonica Fugata programındaki Johann Sebastian Bach I stilinde düzenlenmesi hakkındaki görüşler değerlendirildiğinde Johann Sebastian
Bach I stilinde armonik açısından hatalar görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Ata’m şarkısının Tonica Fugata programındaki Johann Sebastian Bach II stiline göre düzenlenmesi hakkındaki görüşler incelendiğinde bu stil düzenlemesinde hiçbir hata olmadığı ve armonileme dönem ve armonik kurallara göre
birkaç sorun dışında doğru olduğu saptanmıştır.
Ata’m şarkısının Max Reger stilinde düzenlenmesi incelendiğinde uzmanların bazı armonik hatalar bulduğu ancak armonik şifrelendirmelerin doğru olduğu konusunda hemfikir olduğu gözlenmiştir.
Uzman görüşleri değerlendirildiğinde müzik yazılımlarıyla nota yazma veya
armonizelemede bazı hatalar olabileceği ancak bu hataların el ile düzeltilerek bu
programların kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Elektronik müzik kitapları kapsamında bu tür dijital uygulamaları kullanarak yeni müzik eğitimi materyalleri ortaya çıkarılarak müzik eğitiminde kullanılması sağlanması önerilmektedir.
Bilgisayar müzik yazılımlarının aktif olarak kullanılması yoluyla ortaya çıkan
eşlikli okul şarkılarının video dosyalarına dönüştürülerek sosyal medyada, tabletlerde, bilgisayarlarda ve cep telefonu gibi interaktif ortamlarda ders materyali
olarak kullanılmaları sağlanmalıdır. Bu sayede öğrencilerin evde bireysel çalışırken de ders için hazırlık yapması sağlanabilir.
Müzik yazılımlarının müzik eğitimine önemli katkılar sağladığı sonucuna
varılmıştır. Müzik eğitimine sağladığı katkılardan ötürü müzik yazılımlarının
müzik derslerinde daha aktif bir şekilde kullanılması önerilmektedir.
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Şehinşahname Minyatürlü Yazmasında Bulunan İki Örnekte Yer Alan
Padişah Kıyafetlerindeki Motif ve Kompozisyon Özellikleri
∗

Sibel KARADEMİR
1. Giriş

Banu Mahir’in tasnifine göre II. Selim ve III. Murad dönemini içine alan Klasik Dönem Osmanlı Devleti için her alanda olduğu gibi minyatür sanatı açısından da önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Minyatür sanatı bu
dönem ile birlikte kendi kimliğini oluşturmuştur. Bu kimliğin oluşmasındaki en
önemli faktör sanatçılar olmuştur. Bu sanatçılardan Nakkaş Osman’ın kendi
üslubunda yaptığı minyatürler ayrı bir öneme sahip olmuştur. Önceki dönemlerde farklı kültürlerin etkisi altında gelişen minyatür sanatı Nakkaş Osman’ın
yaptığı bu minyatürler sayesinde kendi benliğini oluşturmuştur. Klasik dönemde minyatür alanında birçok eser verilmiştir. Bu anlamda bu dönemdeki eserlerin bulunduğu Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde bulunan Şehinşahname’de yer alan iki örnek bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır. Bahsi geçen
minyatürlü yazma ile ilgili yapılmış çalışmaların kısıtlı olmasından dolayı bu
bildiri hazırlanmıştır. Şehinşahnâme veya Şehnâme-i Sultan Murad iki cilt halinde
hazırlanan eserin her iki cildinde Nakkaş Osman’ın atölyesinde hazırlanmış olan
toplam 95 minyatürle süslenmiştir. İlk cildi III. Murat döneminin 1574-1581
yılları arasındaki olaylarını konu alırken, ikinci cilt 1582-1588 yılları arasındaki
olayları anlatmaktadır (Aksu, 1981: 1-22). 1592’de temize çekilen ikinci cilt
1597 yılında tamamlanarak III. Mehmet’e sunulmuştur (Bağcı vd., 2006: 152).
Nakkaş Osman tarafından yapılan minyatürlerde elçi kabul sahneleri, savaşlar
ve çeşitli törenler resmedilmiştir.
2. Şehinşahnâme
2.1. TSMK B.200 (II. Cilt) 149b Nolu Minyatür

Şehinşahname minyatürlü yazması, Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler
kataloğunda yer almaktadır. III. Murad dönemini anlatan eser III. Murad’ın tahta çıkışı 1574-1581 yılına kadar olan dönemi anlatmaktadır. I. cildi 1581’de II.
cildi ise 1592 tarihinde tamamlanmıştır. Seyyid Lokman tarafından yazılan minyatürlü yazma Nakkaş Osman ve ekibi tarafından resmedilmiştir.
∗

Arş. Gör. Dr., Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü-ssevi@selcuk.edu.tr.
Bu çalışma “Topkapı Sarayı Müzesinde Bulunan II. Selim ve III. Murat Dönemi Minyatürlerinde Padişah Kıyafetlerinin Motif ve Kompozisyonu” adlı doktora tezimin bir bölümünden alınarak hazırlanmıştır.
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İncelenen ilk minyatürde, III. Murad’ın Kefe seferinden başarıyla dönen Özdemiroğlu Osman Paşa’ya hilat giydirmesi (Çiçek, 2007: 471-473) sahnesi resmedilmiştir. Minyatürün Nakkaş Osman’ın yaptığı minyatürlerden biri olduğu
bilinmektedir.
Minyatürde padişah dışındaki kişiler dengeli bir kompozisyon düzeni meydana getirecek şekilde tasarlanmıştır. Minyatürde III. Murad revaklı bir avluda
bir taht üzerinde oturmuş, hafif soluna doğru dönük olarak tasvir edilmiştir.
Padişah kırmızı bir oturak üzerinde oturmaktadır. Padişahın hemen yanında
şehzadeleri, arkasında askerleri ve önünde de Osman Paşa bulunmakta olup,
Osman Paşa’nın hemen yanında hilat sandığını tutan iki asker ile ok ve yay tutan iki asker görülmektedir.
Padişahın üzerinde bulunan kıyafeti entari ve kaftan olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. III. Murad’ın kaftanı koyu mavi renkte olup, astarı görünmemektedir. Kaftan kısa kollu olarak tasarlanmıştır. Padişahın kaftanının içinde
bulunan entarisi kırmızı renkte olup, astarı görünmemektedir. Entari üzerinde
bulunan motifler sarı renk ip kullanılarak desenlendirilmiştir. Padişahın entarisinin belinde bulunan kuşağı sarı renkte olup, üzerinde koyu renk çizgiler bulunmaktadır. Padişahın üzerinde bulunan entarisi kırmızı renkte olup, deseninde sarı renkte küçük mine çiçekleri kullanılmıştır. III. Murad’ın kaftanı kısa kollu olarak tasarlanmıştır. Kaftan koyu mavi renkte olup, astarı görünmemektedir.
Kaftan kompozisyon olarak, pano özelliği taşıyan simetrili desenler grubunda yer almaktadır. Kaftan üzerinde bulunan desen kompozisyonu raport desen
kompozisyonunda sonsuzluk prensibinde oluşturulmuştur.
Nurhan Atasoy’a göre kaftanın kompozisyonu şaşırtmalı düzende oluşturulmuştur. (Atasoy, 2001:204)
Kompozisyonda şemse, sekiz kollu yıldız, lale, hatayi ve penç motifleri kullanılmıştır. Padişahın kaftanı üzerinde yer alan motifler çok net anlaşılamadığı
için padişahın daha önceki kıyafetleri incelenerek ve aynı zamanda “İpek” kitabındaki kumaş desenlerine bakılarak motifler tespit edilmeye çalışılmıştır (Atasoy, 2001: 209).
Kompozisyonda şemse motifi sonsuzluk prensibinde devam eden S kıvrım
yapan dalların kesişmesiyle oluşturulmuştur. Kıvrımların oluşturduğu şemse
motifi desende şaşırtmalı düzende yerleştirilmiş olup, içleri penç motifleri ile
doldurulmuştur. Motif kaftanın tamamında birim tekrarı yaparak devam ettirilmiştir.
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Kompozisyonu oluşturan şemse motiflerinin merkezinde yer alan muhtemelen sekiz kollu yıldız motifi, yüzeyde tekrar eden tüm şemselerin içinde kullanılmıştır. Motif sekiz adet lalenin ortada bulunan merkezden sekiz kola ayrılması ile stilize edilerek oluşturulmuştur.
Lale motifi, kompozisyonu meydana getiren şemselerin merkezinde kullanılan sekiz kollu yıldızın her bir yıldızından çıkarılan sekiz adet lale motifi ile yeni
bir motif oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yeni motif hatayi motifidir.
Hatayi motifi, şemselerin içinde bulunan sekiz kollu yıldız ve onun kollarına
yerleştirilen lale motifinin oluşturduğu bir motif görünümündedir. Motif, desende şemselerin içini tamamen dolduracak şekilde tasarlanmıştır. Kompozisyona bakıldığında şemseler ile birlikte dikkat çeken ikinci motifi hatayilerdir.
Penç motifi, Kaftan üzerinde bulunan deseni oluşturan şemselerin kıvrımlarının içine eşit aralıklarla yerleştirilmiş birçok penç motifi görülmektedir.

Fotoğraf 1: TSMK B.200 149b, Osman Paşa’ya hilat giydirilme sahnesi.
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Fotoğraf 2: TSMK B.200 149b, Minyatürdeki padişah kıyafeti.

Fotoğraf 3: TSMK B.200 149b, Minyatürdeki kaftan üzerinde yer alan kıyafet kompozisyonu detayı.

Fotoğraf 4: Nurhan ATASOY, “İpek”, Metropolitan Museum of Art New York, Env No:08.109.22

2.2. TSMK B.200 (II.Cilt) 96a Nolu Minyatür

Şehinşahname minyatürlü yazması, Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler
kataloğunda yer almaktadır.
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Minyatürün 96a sayfasının üst kısmında Arapça olarak yazılan yazının Türkçe çevirisinde, Vezir İbrahim Paşa’nın mahşere vardığında büyük bir makama
yüz sürdüğüdür, yazmaktadır. Burada bahsedilen büyük makamın padişahın
makamı ve mahşer diye bahsettiği yerinde padişahın huzuruna çıkmak olduğunu düşünmekteyiz. Böyle düşünmemizin sebebi diğer minyatürlerde geçen sahnelerin bize emsal teşkil etmesidir.
III. Murad döneminde Seyyid Lokman tarafından yazılan eserin minyatürlerini Nakkaş Osman yapmıştır.
Minyatürlü yazma çift sayfa şeklinde tasarlanmış olup, bir sayfa diğerinin
devamı niteliğindedir. Minyatürde Vezir İbrahim Paşa’nın padişahın huzuruna
çıkması konu edilmiş olup, padişah dışında birçok kişi minyatürde dengeli bir
kompozisyon düzeni meydana getirecek şekilde tasarlanmıştır.
III. Murad’ın, huzuruna çıkan Vezir İbrahim Paşa ve etrafındaki mahiyeti
resmedilmiş olup, sarayın içi olduğunu düşündüğümüz gösterişli bir tahtta
oturmuş ve hafif sağına doğru dönük olarak tasvir edilmiştir. Padişahın hemen
arkasında iki yeniçeri askeri ve önünde vezir görülmektedir. Sayfa ikiye ayrılmış
olup, alttaki minyatürde kapının dışında bekleyen meraklı bir kalabalık görünmektedir.
Padişahın üzerinde bulunan kıyafeti entari, gömlek ve kaftan olmak üzere
üç parçadan oluşmaktadır. III. Murad’ın kaftanı beyaz, astarı da siyah renkte ve
kürklüdür. Kaftan pelerin şeklinde olup, törenlerde giyilen türdendir. Padişahın
kaftanının içinde bulunan entarisi sarı renktedir. Belindeki kuşağı çarpı şeklinde
bağlanmış olup, yeşil renkte ve siyah çizgilerle desenlendirilmiştir. Entarinin
altından görülen, gömlek kırmızı renkte olup, üzerinde bulunan motifler sarı
renk ile desenlendirilmiştir. Padişahın kaftanının iç kıyafeti olan entari tek parçadan oluşmakta olup, boydan ve sarı renktedir. Entarinin üzerinde sarı renkli
küçük mine çiçekleri görülmektedir. Padişahın üzerinde bulunan gömleği kırmızı renkte olup, bunun üzerinde yer alan küçük mine çiçekleri de sarı renklidir.
III. Murad’ın kaftanı pelerin şeklinde tasarlanmış olup törenlerde giyilen türdendir. Kaftanın astarı siyah renkte kürklü, dışı beyaz renktedir.
Kaftan kompozisyon olarak, pano özelliği taşıyan simetrili desenler grubunda yer almaktadır. Kaftan üzerinde bulunan desen kompozisyonu raport desen
kompozisyonunda sonsuzluk prensibinde oluşturulmuştur.
Nurhan Atasoy’a göre kaftanın kompozisyonu şaşırtmalı düzende oluşturulmuştur. (Atasoy,2001:204)
Kompozisyonun tamamında bulut motifi kullanılmış olup, motif kumaş
üzerine sonsuzluk prensibinde, birim tekrarı yapılarak devam ettirilmiştir.
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Fotoğraf 5: TSMK B.200, 96b, Vezir İbrahim Paşa’nın III.Murad’ın huzuruna çıkması sahnesi.
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Fotoğraf 6: TSMK B.200, 96b, Minyatürdeki padişah kıyafeti.

Fotoğraf 7: TSMK B.200, 96b, Minyatürdeki kaftan üzerinde yer alan motif kompozisyonu detayı.

3. Değerlendirme

Minyatür sanatında Osmanlı’nın Klasik dönemi en verimli dönemidir. Klasik Osmanlı Dönemi II. Selim (1566-1574) ve III. Murat’ın (1574-1595) padişahlık yıllarını içine almaktadır. Bu 29 yıllık süreçte yapılan minyatürler, dönemin özelliğini taşıyan, kendi kimliğini kazandığı ve Klasik bir üslubun oluşması
bakımından önemlidir. Bu iki padişahın sanatsal duruşu ve bakış açısı, çalışan
minyatür sanatçılarının da yetenekli olması bu dönemin ön plana çıkmasında
önemli bir etken olmuştur.
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Klasik dönem minyatür sanatçıları arasında ön plana çıkan iki isim vardır.
Bunlardan ilki şehnameci Seyyid Lokman (b. Seyyid Hüseyin el-Aşuri elHüseyni el-Urmevi), ikincisi ise, Nakkaş Osman ve ekibidir. Osmanlı Devleti’nin yirmi dokuz yıllık bu dönemine ait örnekler Topkapı Sarayı Müzesi’ne
gidilerek Şehinşahname ile ilgili incelemeler yapılmış ve bu doğrultuda elde
edilen bilgilerle bildiri yazılmıştır.
İncelenen minyatürlerde padişahların giydiği kıyafetlerinin üzerinde bulunan motif ve kompozisyonlar daha önce Nurhan Atasoy tarafından yazılan Osmanlı’nın 16.yüzyılında padişahlar tarafından giyilen kıyafet ve onlar üzerinde
bulunan desenleri aydınlatması bakımından değerli bir çalışma olan “İpek” kitabına bakılarak benzer örnekler bulunarak incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda minyatürlerin yıpranmasından dolayı motif ve kompozisyonu çok fazla
ayırt edilemeyen örnekler daha ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu bakımdan Nurhan Atasoy’un yazdığı kitabı ile bizim yaptığımız çalışma Klasik
Dönem padişah kıyafetlerinin üzerinde bulunan motif ve kompozisyonların
daha ayrıntılı bir şekilde gün yüzüne çıkmasına olanak sağlamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda kıyafet seçiminin sadece işlevsel ya da estetik
ölçütlere dayanmadığı, kıyafetlerin, meslekî ve sosyal statünün simgesi olduğu
bilinmektedir.
Osmanlı ipeklerinde desenin en belirgin özelliği, düzeni, yani kumaşın eni
ve boyunda desenin, tekrarlanan bir kalıp oluşturacak şekilde dizilişidir. Düzenin üzerindeki bu vurgu, Osmanlı ipeklerini, genellikle bu tarz düzenin daha
gizli kaldığı diğer kültürlerin kumaşlarından belirgin ayıran bir özelliktir (Atasoy,2001:18).
Bu iki örneğin incelenmesi ve dönemdeki başka minyatürlerin incelenmesi
sonucunda 16. yüzyıldaki süsleme anlayışının kumaş dışında farklı malzemelerde de görüldüğünü göstermektir. Aynı zamanda dönemin kıyafetlerinde kullanılmış aynı motiflerin dönem yapılarındaki taş, ahşap, çini ve mermer gibi malzemelerde kullanılmış olması bize 16. yüzyılda hükümdarlık yapmış padişahların ve sanatçıların tüm eserlerde dönem süslemesine bağlı kaldığının kanıtı niteliğindedir. Eserlerde karşılaşılan motifler, kullanılan malzemeye göre form olarak farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık her malzemenin kendine has özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin taş üzerinde bir motifi kullanmak ve işlemek ile kumaşa bir motifi dokumak aynı olamayacağından her malzemedeki
görünüm de birbirinden farklı olacaktır.
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Şehinşahname minyatürlü yazmasında III. Murat’a ait iki örnek incelenmiş
olup bu örneklerde bitkisel, figürlü ve geometrik motiflere rastlanmıştır. Bu
motifler şunlardır;
Şemse, lale1, hatayi, penç, sekiz kollu yıldız ve bulut motifi bulunmaktadır.
Bulut motifi Osmanlı nakkaşhanelerinde en yaygın şekilde XVI. ve XVII. yüzyıllarda kullanılmıştır. Bu dönemde bilhassa klasik tezhiplerde ve ciltler, çiniler,
silahlar vb. diğer sanat dallarında yer alan olgun bulut motifleri XVI. yüzyıldan
sonra giderek azalır (Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 101).
Şehinşahname minyatürlü yazmasında III. Murat’a ait iki örnek incelenmiş
olup bu örneklerde hayvansal motiflere rastlanmıştır. Entari Üzerinde bulunan
bulut motifi bulunmaktadır.
Şehinşahname’de bulunan iki örnekte de kuşak bulunmaktadır. III. Murat’ın
kuşağının biri düz şekilde bağlanmışken diğeri çarpı şeklinde bağlanmıştır.
4. Sonuç

Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılı tüm sanat alanlarında olduğu gibi minyatür
sanatında da değerli eserlerin verildiği önemli bir dönem olmuştur.
Bu yüzyılda minyatür alanında üretim yapan usta sanatçılar ve eserleri dönemi Klasik yapan önemli yapıtaşlarıdır. Minyatür sanatı da, diğer sanat dalları
arasında ön plana çıkan ve döneme damga vuran bir sanat dalı olmuştur. Bu
bağlamda yapılan eserler dönemi aydınlatması ve geleceğe kaynak olması açısından her biri bir başyapıt niteliğindedir.
Osmanlı Devleti’nde padişahların sanata düşkünlükleri ekonomik refahta
sanatın gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Birçok sanat dalında önemli eserlerin yer aldığı bu yüzyılda minyatür sanatı da Klasik dönem unvanını almıştır.
Minyatür sanatında en fazla ve en güzel eserlerin ortaya çıkmasına dönemin
padişahları olan II. Selim ve III. Murat’ta destek vermiştir. Sanatsal yönleri çok
zengin olan bu iki padişah, sanatçıları sayesinde çoğu sanatta olduğu gibi 16.
yüzyıl minyatür sanatı açısından da zirve dönemini yaşamıştır. Minyatürlerde
padişahların etkisi olduğu kadar, saray için çalışan Nakkaş Osman ve ekibi ile
Seyyid Lokman’ın da büyük katkıları olmuştur. Bu iki önemli sanatçının eserleri,
dönemde meydana gelen önemli olayları minyatürlere kendi üslubunda yansıtması ve o yüzyılın olaylarını doğru bir şekilde resmederek günümüze kadar

1

Lale motifi, Osmanlı kumaşlarına en çok hâkim olan süsleme olarak görülmektedir. Lale, Osmanlı’nın erken dönemlerinden itibaren sevilerek kullanılmıştır. Çinide ve tezhipte de sevilerek uygulanan lale motifi, diğer uluslar tarafından da benimsenmiştir (Salman, 2011: 191). Lale, Türk süsleme sanatında o kadar çok kullanılmıştır ki bunun,
lalenin (Allah) isminin yazılış şekline benzeyişinden ortaya çıktığını belirtenler bulunmaktadır (Öz, 1951: 147).
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gelmesi ve belgelemesi açısından önemlidir. İki sanatçı dışında dönemde nakkaşlık yapmış olan Nakkaş Hasan’da bulunmaktadır. Fakat incelemeye aldığımız
minyatürlerde Nakkaş Hasan’a ait örnekler bulunmamaktadır. Bu yüzyılda
Nakkaş Osman ve Şehnameci Seyyid Lokman dışında farklı sanatçılarında eserler verdiği görülmektedir. Fakat Nakkaş Osman ve Seyyid Lokman’ın eserleri bir
ekol olması ve kendinden sonra gelen sanatçılara yol göstermesi bakımından
büyük bir öneme sahip olmuştur.
Nakkaş Osman ve Seyyid Lokman’a ait minyatürlerde bulunan sahnelerin
tasarımı, sahnede yer alan figürler ve detaylar başarılı bir şekilde ve dönemle
paralel olarak minyatürlere yansıtılmıştır. Ayrıca Nakkaş Osman ve Şehnameci
Seyyid Lokman detaylara önem veren sanatçılardır. Bu özellik sayesinde minyatürlerde bulunan kıyafetlerdeki motif ve kompozisyonlar incelenebilmiştir. Bu
doğrultuda bildirimizin konusunu oluşturan Şehinşahname minyatürlü yazmasına ait iki örnekte de Nakkaş Osman’ın diğer minyatürlerinde olduğu gibi aynı
üslubu devam ettirmiştir.
Sonuç olarak, Şehinşahname minyatürlü yazmasında incelediğimiz iki örnekte de Osmanlı’nın 16. yüzyılının ihtişamı, üslup özellikleri, tasarım, motif ve
kompozisyon özellikleri ve desen özellikleri bakımından benzerlikler görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında motif ve kompozisyon özellikleri bakımından incelenen iki örneğin de döneme damga vuran ve bu dönemde sanatın her alanında
kullanılan özellikler gösterdiği görülmüştür.
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National and Regional Problems of Traditional Folk Art
*

Urusova N.P.

In the history and culture of every people, nation and state, there are traditions, the origins of which are both geographical conditions, and historical continuity, and the influence of the socio-economic structure of society. Over the
centuries-old history of mankind, a large number of local ethnic and regional
cultural communities have been formed with a peculiar system of worldview,
worldview, which are manifested in peculiar elements of culture. At the present
stage of development of society, the artistic culture of each nation takes on a
special role, becoming the property of all mankind, embodying both aesthetic
and spiritual, moral, ethical ideals of society. People brought up in conditions of
different national cultures have different perceptions of space, the organization
of the premises, its size, shape, etc.
Architectural and artistic works are created taking into account the specifics
of the local culture and then perceived on the basis of local ideas, images and
concepts. [1] A breadth of taste and familiarity with the peculiarities of a given
people are required in order to correctly appreciate the artistic merits of works
of traditional art. A breadth of taste and familiarity with the peculiarities of a
given people are required in order to correctly appreciate the artistic merits of
works of traditional art.
The trend that today dominates among progressive-minded scientists - the
creation of a market in the country in a broad sense of relations between ethnic
groups, can contribute to increasing diversity in all areas of science, economics
and art, including in the field of arts and crafts and costume design. [2] Since
regional and national problems are complex in nature - there are culture, economics, and social aspects that are permeated with design and production problems - it is advisable to determine the point at which all these aspects converge.
And such a fulcrum will be a specific person, his way of life. The study of the
peculiarities of the way of life in the regions will entail the emergence of new
project ideas, traditions and modernity will not be opposed, a new modern national style will be created. According to a number of designers, the objective
world should become the bearer of a national culture that would predetermine
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the social behavior of a person in society. Theoretical developments in the field
of semantics of an industrial product, understood as a symbolic property of an
object, generates experimental creativity in the field of clothing design and an
increased interest in traditional folk art. [2]
Long-term close cultural contacts of the neighboring peoples of the North
Caucasus, the same natural conditions and common historical destinies led to
the formation of not only different, but also largely similar artistic tastes, in
many ways contributed to the addition of the peculiarities of the functioning of
the same (similar) forms of nationwide mountain clothing.
At present, in the Karachay-Cherkess Republic, one of the folk art crafts,
knitting, is intensively developing. This craft was not very developed in prerevolutionary times, but now, for a number of reasons, it is developing very
intensively. In terms of the number of the employed population, assortment and
use of material, it overtook such traditional crafts of the Karachai people as making felt products, processing leather, sewing national Karachai clothes, etc. The
availability of local raw materials - sheep wool, from which yarn is made, explains the existence of the trade and its priority development. Moreover, currently
knitted products are made not only from woolen yarn. Imported yarn from artificial fibers of different thickness (No. 2 and No. 3) is also used, as well as bulk
yarn in one thread, from which products are knitted mainly on knitting machines.
The Karachais always kept sheep in the household and, of course, used
sheep’s wool. A woolen thread was spun from it at home using a simple spindle,
from which sweaters, vests, socks and other household items were knitted. Also,
from the washed and combed wool, the Karachai women pulled a thread called
taffy, from which some products were also knitted. Of course, these products
were warm, environmentally useful, attractive, but purely aesthetically they
were inferior to modern yarn in terms of color.
Imported threads made of artificial fibers are dyed in a variety of colors and
differ in uniform thickness along the entire length. This, of course, affected knitting, since more attractive products were obtained from smoother yarns, and
bright saturated colors also played a role. Accordingly, the assortment of knitted
products immediately began to enrich. Bright shawls, sweaters, women’s sweaters, capes, hats and scarves, various children’s products began to knit from this
yarn. Craftswomen, using traditional ornamental motives and creatively rethinking the old heritage, create new patterns and artistic compositions associated
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with modern reality. Through the efforts of women, these products have become widespread throughout Russia and beyond.
Currently, in Karachay-Cherkessia, many types of decorative and applied art
have been lost. Only a few have survived and, naturally, they have undergone
changes in accordance with the new conditions of life. The need and significance
of the revival of the folk crafts of Karachay-Cherkessia in modern conditions is
obvious. The revival of folk art is the only way to study the history, way of life,
and aesthetic ideals of the people, whose ethnic history goes back centuries. [3]
The scientific understanding of the continuity of the historical traditions of
creating objects of national decorative and applied art, the search for the origins
of the creativity of contemporary masters is an important and urgent task.
Expanding the spheres of the educational value of folk art meets the strategic
objectives of society: to use as much as possible in work with youth everything
that is based on the progressive traditions of the people, which is associated
with its national identity and uniqueness in all areas of spiritual life.
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Tasarım Öğrencilerinin Eğitiminde Yaratıcılık Bileşeni ve Rolü
*

Vlasenko Olga VLADİMİROVNA

Toplumun gelişimi, çevremizdeki nesnel çevrenin niteliksel göstergesini belirleyen endüstriyel kültürün gelişme derecesine bağlıdır: giyim, binalar, iç mekan, endüstriyel ekipman - bunların hepsine tasarım ürünü denir.
Bir tasarımcının profesyonel faaliyetinin bir özelliği, yaratıcı bileşenin büyük
bir kısmıdır. Tasarım faaliyetinin ürünü, önemsiz nesnelere ve endüstriyel ürünlere kültürel ve maddi değer katan yeni, orijinal çözümlerdir. Bir tasarımcının
mesleki yeterliliğinin en önemli özelliği yaratıcı tarzdır ve stil, kişiliğin yaratıcı
bileşeni olmadan, gündelik dünyaya alışılmadık bir bakış açısı olmadan geliştirilemez [4].
Tasarımcı-tasarımcı, üretim alanında sadece estetik değil, aynı zamanda
ekonomik ve sosyal sorunları da çözmeyi amaçlayan yaratıcı ve tasarım faaliyetleriyle uğraşan bir uzmandır.
Yaratıcılık, modern dünyada en çok aranan kişilik özelliklerinden biridir. Bu
kalitenin varlığı genç uzmanlar tarafından memnuniyetle karşılanır, başarı ve
kariyer umutları onunla ilişkilendirilir. Hem işte hem de eğitimde ve profesyonel faaliyetin her alanında yaratıcılık gereklidir.
Bununla birlikte, sürekli olarak bu kavramla hareket eden insanlar, yalnızca
yaratıcılığın bir şekilde yaratıcılıkla bağlantılı olduğunu bilerek, anlamını belirsiz
bir şekilde anlarlar. Bu fenomene ve öğrenciler arasında gelişme olasılıklarına
bir göz atalım.
Psikolojik bilimlerde yaratıcılığın yapısının bileşenleri hakkında fikir birliği
yoktur. Bu sorunu analiz eden araştırmacılar, yaratıcılığın çeşitli yönlerini ve
farklı yapısal bileşenlerini ayırt ederler. F.Jackson, S.Messick ve diğer bilim
adamları gibi, yaratıcılığın yeteneklerin etkileşimi, yüksek motivasyon ve diğer
faktörlerin bir kombinasyonu, örneğin bilgelik, düşünme tarzı ve kişilik özellikleri, bilişsel ve duygusal niteliklerin çeşitli bir kombinasyonu ile belirlendiği
çalışmalar vardır. Bununla birlikte, yaratıcılığın yapısını göz önünde bulunduran
çoğu araştırmacı, Guilford’un akıcılık, esneklik, özgünlük ve doğruluk gibi yapısal bileşenlerin tanımlandığı yaratıcılık teorisine güveniyor. Bu göstergeler, Guildford tarafından yirminci yüzyılın 50’li yıllarında, "zekaya indirgenemeyen
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belirli bir yetenek - yaratıcılık" [1] üzerinde çalışan yeni bir yön oluşturulduğunda tespit edildi. Bu kavram altında, bir kişiye yeni, orijinal, standart dışı yaratma yeteneği sağlayan kişilik özelliklerini birleştirdi.
Yaratıcılık üzerine yapılan araştırma çalışmalarının analizi, "bireysel varyantlarda, yaratıcılığın yapısının motivasyonel, etkili, entelektüel, estetik, varoluşsal,
iletişimsel, yetkinlik temelli yaratıcı niteliklerin ve yeteneklerin kendine özgü ve
benzersiz bir birleşimi olduğunu ve birlikte davranışın yaratıcı stilistiklerini
indeksleyen, yaşamın çeşitli alanlarında yaratıcı yapıcı dönüşümler için üretkenliği, yeniliği, yöntemlerin benzersizliğini ve faaliyet sonuçlarını, yatkınlığı ve
hazırlığı sağlar ”[3].
Yaratıcılığın özel bir aktivite türü olduğu ve yaratıcılığın bu aktiviteyi yapabilme becerisi olduğu daha kısaca formüle edilebilir. Dahası, yalnızca belirli bir
iç potansiyel ve yaratma isteği değil, aynı zamanda dış aktivite, amaçlılık, kararlılık, yaratıcı aktivite ihtiyacını sağlayan bir dizi zihinsel nitelik.
Yaratıcılık, doğuştan gelen bir nitelik değildir. Bu bir beceridir ve her beceri
gibi onu geliştirebilirsiniz. Elbette ilerleme hızı duruma göre farklılık gösterecektir. Sebep, düşünme, kişilik, istemli bileşenin özelliklerinde yatmaktadır. Ek
olarak, kalıtsal bir faktör nedeniyle olağanüstü düşünceye doğru belirli bir eğilim vardır. Buna dayanarak ilerleme hızı kendine ait olacak, ancak sistematik bir
yaklaşımla sonuçlar kesinlikle olacaktır [6].
Sonuç olarak, geçen yüzyılın 50’li yıllarında, yaratıcı bir yaklaşım gerektiren
alanlarda, uzmanların - entelektüellerin her zaman etkili olmaktan uzak olduğu
ortaya çıktı. Psikologlar J. Guilford ve E. Torrance (ABD), yaratma yeteneğinin
doğrudan zeka seviyesiyle ilişkili olmadığını gösteren büyük ölçekli uzun vadeli
çalışmalar yürüttüler. Ve çoğu zaman yüksek bir IQ’ya (% 150’nin üzerinde)
sahip insanlar yaratıcılık için fazla rasyonel, fazla pragmatik, hesaplayıcı ve mantıklı çıktılar. Ancak düşük zeka seviyesi -% 100’den az - da yaratıcılığa katkıda
bulunmadı.
Yaratıcılık kriterlerini ve bu kalitenin zekâ ile ilişkisini belirlemek için J. Guilford ve E. Torrance, yaratıcı faaliyetin seviyesini belirleyen özel testler geliştirdiler ve IQ’ya benzer şekilde "yaratıcılık katsayısı" (Cr) kavramını tanıttılar. 150
binden fazla kişinin yer aldığı araştırmaların da gösterdiği gibi, yaratıcılık için en
uygun seviye, ortalamanın biraz üzerinde olan zekâ seviyesidir. Ancak yaratıcılığın ön koşulu, kişinin J. Guildford’un ıraksak - çok yönlü olarak adlandırdığı
özel bir düşünme türüne eğilimidir.
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Diğer yetenekler gibi, yaratıcılık da kişilik özelliklerinin bir toplamıdır. Yaratıcı aktivitede başarıyı sağlayan üç grup bireysel psikolojik özellik vardır: bilişsel,
duygusal ve istemli.
Dolayısıyla, bilişsel bileşen "biliş" Latince’den "biliş" olarak çevrilir ve bilişsel
yetenekler, yaratıcılığın yapısında ana yeri işgal eden bilişsel süreçlerin gelişimi
ile ilişkilendirilir. Bunlar öncelikle yaratıcı insanların özel bir düşünme özelliğini
içerir.
J. Guilford, yaratıcı yeteneklerin altında yatan düşünceyi farklı (farklı yönlere yönlendirilmiş), E. de Bono - yanal (yanal) veya alışılmadık, T. Buzan - ışıltılı
olarak adlandırdı. Terimlerdeki farklılığa rağmen, bu tür bir düşüncenin özü
aynıdır - tek yönlü, katı ve düzenli mantığın aksine doğrusal değildir.
Yaratıcı düşünme, ona sahip olan kişilerin standart dışı kararlar vermesine
ve orijinal fikirleri doğurmasına izin veren bir dizi özellik ile de ayırt edilir.
Yaratıcılık bilişsel alanla sınırlı değildir. Yaratıcılık sadece yaratıcı düşünme
değil, aynı zamanda özel bir dünya algısı ve gelişmiş bir hayal gücüdür. Bilişsel
süreçler potansiyel yaratır, yaratıcılık için bir fırsattır, ancak bir kişinin bir tür
yaratıcı faaliyette başarıya ulaşıp ulaşamayacağı büyük ölçüde duygusal ve istemli niteliklerine bağlıdır.
Duygusal alan açısından, yaratıcı insanlar aşağıdaki bireysel özelliklerle ayırt
edilir:
- yüksek duygusal ton ve olumlu tutum;
- kalpleri yanan insanlar olarak konuşmanıza izin veren duyguların parlaklığı
ve gücü;
- bu dünyada dünyanın ve kişinin kabulü, bu da yüksek benlik saygısına yol
açar;
- kötü ruh hali, hüzün ve enerji kaybı için bir "ilaç" olarak yaratıcı aktiviteyi
kullanma yeteneği;
- aktif bir yaşam pozisyonu, kişinin bakış açısını, ısrarı ve hatta inatçılığını
savunmada uzlaşmazlık.
Sanat ve tasarımda profesyonel eğitimin temel görevi, öğrencinin bilgi ve
becerilerini yaratıcı etkinlikte deneysel olarak kullanabileceği yaratıcı bir ortam
yaratmaktır.
Öğretmen ve öğrenci arasında yapıcı bir diyalog olmadan yaratıcılığı sürdürmek imkansızdır, iyi tasarlanmış bir öğretmenin sorusu cevaplamak isteyeceğiniz ve üzerine düşünebileceğiniz sorudur. Öğrenciyi işbirlikçi bir ortamda
çalışmaya teşvik eden bir soru. Yeni materyalin sunumunun bir problem duru-
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munun yaratılmasıyla gerçekleştiği bu yönteme problem öğretme yöntemi denir.
Aktif öğretim yöntemleri, öğretmen ve öğrenciler aktif olarak etkileşimde bulunduklarında çevrede aynı role sahiptir [5].
Guildford ve Torrance’ın görüşlerine dayanarak, tasarımda yaratıcılığın rolü
belirlenebilir. Tasarımdaki yaratıcı süreç iki aşamaya ayrılmıştır: ilham ve seçim.
Bir proje üzerinde çalışma sürecinde yaratıcı bileşenin stajyerin bilinci üzerindeki etkisinin psikolojik mekanizması, hayal gücünü ve profesyonel vizyonu uyandırmak için bir ortam gibi görünüyor. Tasarım projelerinin tasarımı, gelecekteki
tasarımcıların yaratıcı niteliklerinin geliştirilmesi için fırsatlar yaratır, çünkü bu
tür bir faaliyet çevrenin bütünsel bir imajını ve işlevsel organizasyonunu oluşturmaya odaklanır ve kolaylık, ekonomi ve güzelliği birleştirme ilkelerine dayanan çevresel tasarım biçimlerinin özelliklerinin bilgisine dayanan bir tasarım,
mimari tat oluşturur. ...
Aktif öğretim yöntemleri, öğrencilerin belirli bir durumla meşgul olmalarına,
onları aktif kontrollü iletişime sokmalarına, özlerini göstermelerine ve diğer
insanlarla etkileşime girmelerine olanak tanıyan öğretim yöntemleridir [2].
Materyal tabanının önemi göz ardı edilmemelidir: multimedya araçları, profesyonel yazılımlar, laboratuvarlar, teknolojik ekipman - modern düzeyde çalışmayı mümkün kılacaktır.
Bu nedenle, yaratıcı ortam, aktif olarak gelişen bir dünyada kişisel ve mesleki gelişim, kendini geliştirme yeteneği sağladığından, "Çevrenin Tasarımı" profilinde tasarım öğrencilerine öğretme sürecinde büyük önem taşımaktadır.
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BİLGİLENDİRME TASARIMI SORUNLARI
(CAMİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME)
*

Asım TOPAKLI

- Mustafa KINIK**

1.Giriş

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 kendimizin ya da toplumun, tasarım beklentilerini karşılamak zorunluluğu içerisindeyiz.
Bilgi, insan aklının algılayabileceği olgu, gerçek ve ilkeler bütünüdür1. Bilgi
ihtiyacı ve arzusu, tasarımı vazgeçilmez bir kavram, bilim ve araştırma alanı
haline dönüştürmüştür. Bu durumun beraberinde yeni bir araştırma alanı olarak
bilgilendirme tasarımını oluşturmuştur. Bilgilendirme tasarımı; bilginin bireyler
tarafından etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasına olanak sağlayacak bir
biçimde hazırlanmasıdır (İnanç İlisulu, 2017: 196). Bilgi’nin giderek çoğalması
bazı sorunları beraberinde getirmiş, etkin ve verimli kullanılma ihtiyacı artırmıştır. Günümüzde kitle iletişim araçlarından bireylere hızlı ve sürekli olarak bilgi
aktarılmaktadır. Bu durum uyumsuzluğu ve fark edilmeme sorununu da beraberinde getirmiştir (Nas ve Topaklı, 2017: 153). Bu sorunu birçok mekân yaşamaktadır. Dolayısıyla, bilgi’nin çoğalmasından kaynaklanan bu ve bunun gibi
problemler, bilgilendirme tasarımı ihtiyacını önemli kılmaktadır. Bilgi, yaşadığımız çevrede caddelerde, sokaklarda, park alanlarından alışveriş merkezlerine
tüm dış ve iç mekânlarda giderek çoğalmaktadır. Bizlerde bu bilgilere kolay ulaşabilmek ve hayatın gerekliliklerini yerine getirebilmemiz için bu bilgilerin tasarlanmasına yani bilgilendirme tasarımına ihtiyaç duymaktayız.
Bilgilendirme tasarımları günümüzde insanların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmakta ve kullanılmaktadır. Fakat bazen ihtiyaçlara karşılık
verirken bazen de işlevini yerine getirememekle beraber birçok sorunu da yaratmaktadır. Bu sorunlar araştırmamızın da içerisinde ele alacağımız görsel kirli-

*
**

1

Öğr. Gör. Dr., Sinop Üniversitesi, atopakli@gmail.com.
Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, mkiniktf@gmail.com.

Kaynak:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ad
9143ec3cbc7.2 4596371.
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lik, kent kimliği etkisi ve özellikle tarihsel bilgilenme de yaşadığımız sorunlar
yani tarihi kültürel varlıkların bilgilendirme tasarımı sorunlarıdır.
Bireyler içinde yaşadıkları dünyayı ve daha önceki yaşantıları yani tarihimizi,
kültürel değerlerimizi bilmek isterler aslında bu geleceği inşa edebilmek için bir
ihtiyaçtır. Dolayısıyla tarihi ve kültürel değerlerimiz olan camilerin, medreselerin, türbelerin vb. bilgilendirme tabelaları iyi, modern ve algılanabilir bir tasarım
ile alıcılara (bireylere) sunulmalıdır. Birey kültürel değeri olan bir camiye girdiğinde eğer var ise bilgisi, temel taşından şerefesine kadar bütün bilgilere ulaşabilmelidir. Bilgi ile birey arasındaki iletişim sağlıklı ve kalıcı bir biçimde oluşturulabilmesi, tarihin anlamlandırılabilmesi ve geleceğin şekillenmesi adına önemli bir katkı olacaktır. Bu bağlamda ülkemizde bir problem olarak görülen tarihi
kültürel varlıkların bilgilendirme tasarımları sorunlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmek adına Konya, Antalya, Sinop illerinin bazı tarihi camilerinde var olan bilgilendirme tasarımlarının tarihi dokusunu, kültürel değerlerini yansıtma ve algılanabilirliğini sağlayabilmek adına “nasıl” tasarlandığı üzerine odaklanılmıştır.
Araştırmamızdaki amacımız, tarihi kültürel camilerin bilgilendirme tasarımlarının tasarım ilkeleri bütününde tarihi kültürel bilgileri görsel bir iletişim kaynağı olarak ne derecede yansıttıklarını belirlemektir. Ayrıca, grafik tasarımı alanındaki tasarım kriterleri çerçevesinde (tipografi, renk, materyal kullanımı, vb.),
algılanabilirliği ve hatırlatıcı gücünün sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi
araştırmanın amaçlarındandır.
Araştırma kapsamında ele alınan Türkiye’deki tarihi camilerdeki bilgilendirme tasarımları çalışmanın evrenini oluşturacaktır. Ayrıca, seçkisiz örnekleme
ile belirlenmiş Konya, Antalya ve Sinop il merkezlerindeki tarihi ve kültürel
değere sahip bazı camilerdeki bilgilendirme tasarımları çalışmanın sınırlarını
oluşturacaktır.
Bilgilendirme Tasarımları ve Kullanımları
Bilgilendirme tasarımlarını, bilgilendirme ve yönlendirme tasarımları olarak
tanımlamak gerekir. Çünkü birçok bilgilendirme tasarımın yönlendirme işlevi de
vardır. Bu kapsamda bilgilendirme tasarımları; bulundukları alana dair gerekli
bilgileri bireylere (alıcılara) sunan ve aynı zamanda bireyleri doğru yönlendirebilen grafik sanatların altında ele alınan görsel iletişim sağlayan araçlardır (Alpagut, 2005: 24; Bulut ve Uslu, 2017: 25-59; Uslu, 2010: 42; Güler, 2008: 6).
Bulut ve Uslu, (2017) ve İnanç İlisulu, (2017) göre, bilgilendirme tasarımlarını 10 ana başlık altında toplamak mümkündür.
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1. Belge / Doküman Tasarımı
2. Form Tasarımı
3. Kullanım Kılavuzu Tasarımı
4. Harita Tasarımı
5. Sembol tasarımları
6. Tabela Tasarımı
7. İnfografikler
8. Sergileme Tasarımı
9. Piktogramlar
10.Yönlendirme ve İşaretlendirme Tasarımı

Çalışmamızda ele aldığımız tabela tasarımlarını şu şekilde ifade etmek doğru
olacaktır; bilgi alıcılarının (bireylerin) dikkatini çekmek, gerekli bireylere aktarmak ve bireyleri yönlendirmek amacıyla oluşturulan görsel iletişim araçlarıdır
(Bulut ve Uslu, 2017).
Bu maddeler ve tanımlamalar doğrultusunda bilgilendirme tasarımı hakkında “Ne?”, “Nedir?” gibi sorulara cevap bulabilmekteyiz. Fakat yapılan tasarımlara dair değerlendirmelerde bulunabilmek için Güler’in (2008: 59-62)’da belirttiği aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurmak gerekir.
Yaklaşım

Yapılacak bir proje için planlama bilgi alıcıları(bireyler) gözetilerek yapılmalı
ve ortaya konulacak ürün kamu yararına olmalıdır. Bilgilendirme tasarımcıları
ortaya çıkaracakları ürünü oluştururken birer “ bilgi alıcı” olarak tasarımı oluşturmalıdırlar. Tasarımcının duygudaşlık duygusu tasarımın başarı düzeyini artıracaktır. Tasarımcı nezaket bilinci ile yaklaşmalıdır. Çünkü bilgilendirme tasarımı, insanın başkalarına kendini adadığı, onları kullanabilecekleri bilgi ortamıyla buluşturduğu bir tür nezaket ve saygı becerisidir. Bilgilendirme tasarımcıları,
tasarım sürecini bu kriter bazında yürütürlerse karmaşık bir yoğunluğun üstesinden gelebilir ve asıl hedef olan kullanıcıyı bilgilendirebilirler. Böylece kullanıcıları ister görme engelli olsun, ister farklı uluslardan gelsin, aşağıdaki plan onlara hizmet verebilir.
Konumlandırma

Kullanıcılar arası farklılıklar ve bu farklılıkların gereksinim duyduğu bilgi aslında bilgilendirme tasarımının nereye konumlandırılacağını belirler. Örneğin;
tarihi bir camide bir kadın bir de erkek girişi vardır. Dolayısıyla iki farklı yerde
iki ayrı bilgilendirme tasarımı yapmalı ve konumlandırılmalıdır.
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Tutumluluk

Tutumluluk bütçe açısında önemli olduğu kadar yapılacak tasarımın estetik
olması ve işlev gördüğü yer ile uyumlu olması da bir o kadar önemlidir. Dolayısıyla tasarımcı yapacağı tasarımın maliyetini düşünmeli bunun yanında bilgilendirme tasarımının işlev göreceği mekânı görmeli ve hissetmelidir. Örneğin;
araştırmamızda ele aldığımız tarihi camilerdeki bilgilendirme tasarımlarının
birçoğunun tarihin görsel yapısıyla uyumlu olmadığı gibi.
Başarı

Bilgilendirme tasarımının uygulanması aşamasında başarı değerleri için baş
koşul projenin kullanılabilir olmasıdır. Bir başka deyişle, kullanıcı grubu ortaya
konan projeden yararlanabiliyorsa, projenin “yüksek başarılı” olduğu söylenebilir.
Bilgilendirme tasarımında başarı kriteri doğrudan işlerliğe bağlıdır. Bu nedenle
başarı denince hedefi vurmak düşünülmelidir. Başarı değerleri tasarımın temel
nitelikleriyle birlikte anılır. İyi bir tasarımın kriterleri arasında yer alan estetik
duruş, verimlilik, kullanılabilirlik ve ekonomik öncelikler aynı zamanda birer
başarı kriteridir.
2.YÖNTEM

Bu çalışmada, Konya, Antalya ve Sinop il merkezlerinde bulunan tarihi ve
kültürel değere sahip camilerin bilgilendirme tasarımlarının bulundukları
mekânlarda bilgilendirme işlevini ne ölçüde yerine getirebileceği adına değerlendirmede bulunulmuş ayrıca, ait oldukları mekânların tarihi değerine uygunluk düzeyleri değerlendirilerek, grafiksel açıdan incelenmiştir.
Araştırma, yorumlayıcı yaklaşıma dayalı nitel bir çalışmadır. Araştırmada
amaç; bu konuda var olan bilgilere yenilerini eklemektir. Geçmişte ya da halen
var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdadır (Karasar, 1994: 77). Araştırmanın evrenini grafik disiplininden tarihi kültürel camilerin bilgilendirme tasarımları oluşturmaktadır. Seçkisiz örnekleme tekniği kullanılarak araştırmanın örneklemi belirlenmiştir. Bu kapsamda Konya,
Antalya ve Sinop il merkezlerindeki bazı tarihi ve kültürel değere sahip camilerin bilgilendirme tasarımları çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Değerlendirmenin gerçekleşmesi için gerekli görsel veriler araştırmacı tarafından güncel
olarak çekilen fotoğraflar üzerinden yapılmıştır. Ayrıca, araştırmanın kuramsal
boyutunu tamamlamak için ulusal ve uluslararası literatür taranmıştır.
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3.BULGULAR

Bu bölümde, seçilen illerde var olan bazı tarihi camilerin bilgilendirme tasarımları, grafik tasarım ilkeleri açısından yeterliliği, algılanabilirliği ve hatırlatıcı
gücünün sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi yapılmıştır.
Antalya
İskele Camii

Fotoğraf 1. Antalya/Muratpaşa/ İskele Cami/ Bilgilendirme Tabela tasarımı (Topaklı, 2018)

Fotoğraf 1’de Antalya /Muratpaşa merkez ilçesinde bulunan İskele camii tabelası camii duvarı üzerine konumlandırılarak caminin tarihi dokusu görüntü
olarak olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının standart
müfredatına göre hazırlanmış bilgilendirme tabela tasarımı caminin tarihi dokusunu olumsuz etkilerken, renk ve font açısı bakımından olumsuz örnek teşkil
etmektedir.
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Fotoğraf 2. Antalya/Muratpaşa İskele Cami / Bilgilendirme Tabela tasarımı (Topaklı, 2018)

Antalya/Muratpaşa tarihi İskele cami’ye ait tarihi bilgilerin yer aldığı bilgilendirme tasarımı incelendiğinde; fotoğraf araştırmacı tarafından çekilmiş fakat
ilk başta ne olduğu tam olarak anlaşılmamış dikkatli bakıldığında üzerinde tarihi
iskele cami’ye ait bilgilerin olduğu görülmüştür. Modern bir tasarım ile yapılmaya çalışılmış tasarım cami’nin tarihi dokusuna uyum sağlamamakla beraber algılanabilirliği ve akılda kalıcılığı oldukça zayıftır. Tasarım materyallerinin yanlış
seçilmesi zamanla tabelanın yıpranmasına neden olmuştur. Üzerindeki yazıları
okumanın neredeyse imkânsız olduğu tasarım bilgilendirme işlevini yerine getirememekte ayrıca, görüntü kirliliği oluşturmaktadır.
Tekeli Mehmet Paşa Cami

Fotoğraf 3. Antalya/Muratpaşa/ Tekeli Mehmet Paşa Cami/ Bilgilendirme Tabela Tasarımı (Topaklı,
2018).
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1

Fotoğraf 4. Antalya/Muratpaşa/ Tekeli Mehmet Paşa Cami/ Bilgilendirme Tabela Tasarımı

Tekeli Mehmet Paşa Cami Antalya Kalesi girişinde ve Saat Kulesi'nin arkasında yer alan bir Osmanlı eseridir. Cami’nin tarihinin yer aldığı bilgilendirme
tasarımı, tarihi İskele caminde olduğu gibi yine cami duvarı üzerine konumlandırılarak tarihi dokuyu olumsuz etkilemektedir. Bilgi alıcıları (bireyler) düşünülerek göz hizasına göre konumlandırılması algılanabilirliği artırmıştır. Bilgilendirme tabela tasarımları diğer tarihi mekânlarla tasarım bütünlüğü sağlanmıştır.
Fakat Tasarım materyalinin yanlış seçilmesi tıpkı İskele cami’nde olduğu gibi (bkz.
Fotoğraf 2.) güneş solmalarına maruz kalarak görüntü kirliliğinden başka bir
işleve sahip değildir. Yine kullanılan bu ortak tasarım dili tarihi dokuyu yansıtmamaktadır. Bununla birlikte cami duvarı üzerinde birçok bilgilendirme tabelasının olduğu görülmekte (bkz. Fotoğraf 5.) ve hepsi için ayrı tasarım dili kullanılmıştır. Bu durum algı sorunu ortaya çıkarmakla birlikte caminin tarihi dokusunda görsel kirliliğe neden olmaktadır. Ayrıca kent estetiğini de olumsuz etkilemektedir.

1

Kaynak: https://www.haberturk.com/tas-papatyanin-408-yillik-cinilerini-sivamislar-1807977
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Fotoğraf 5. Antalya/Muratpaşa/ Tekeli Mehmet Paşa Cami/ Bilgilendirme Tabela Tasarımı (Topaklı,
2018)

Konya
Tahir Paşa Cami

Fotoğraf 6. Konya/Merkez “Tahir Paşa Cami” (Dursun Fakıh Cami) (Topaklı, 2018)
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Konya/ Merkez dershaneler caddesinde bulunan tarihi cami Osmanlı dönemi eserlerindendir. Cami faal olarak kullanılmakta olup diyanet işleri başkanlığı
hizmetindedir. Diyanet İşleri başkanlığının camii tabela uygulama yönetmeliğinin standarttı vardır ve cami bilgilendirme tabela tasarımları bu standartta uygun olarak yapılmaktadır. Tıpkı Antalya İskele cami tabela örneğinde olduğu gibi
(bkz. Fotoğraf 1.). Fakat burada uygulanmış tabela örneği bakır kabartma şeklindedir (bkz. Fotoğraf 5.).

Fotoğraf 7. Konya/Merkez “Tahir Paşa Cami Bilgilendirme Tabela Tasarımları (Topaklı, 2018)

Cami adı daha önce “Dursun Fakıh cami” iken Osmanlı döneminde Tahir
paşa tarafından restore edilerek ismi “Tahir Paşa Camii” olarak değiştirilmiştir.
Fakat camii girişinde bakır kabartma üzerinde “Dursun Fakıh cami” yazması
ayrıca, Fotoğraf 8’da var olan bilgilendirme tasarımı üzerinde Tahir Paşa Cami
yazması anlam karmaşası oluşturmakta ve dil bütünlüğünü bozmaktadır.
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Fotoğraf 8. Konya/Merkez “Tahir Paşa Cami Bilgilendirme Tabela Tasarımları (Topaklı, 2018)

Cami’ye ait bilgiler küçük punto ile yazılmış ve göz problemi olan bireyler
için algılanmayacak derecededir. Metal çerçeve ve ayaklardan oluşan tasarım
toprak üzerine konumlandırılmış ve eğik bir şekilde durmaktadır. Bu durumlar
hem anlaşılmama sorunu hem de görsel kirlilik oluşturmaktadır.
İplikçi Cami

Konya/Merkez Mevlana caddesinde yer alan cami derin bir tarihi geçmişe
sahip ve Konya ili için önemli tarihi bir camiidir. Fakat bu önemli tarihi anlamlı
bir hale getirebilmek için burada yapılacak bilgilendirme tasarımının oldukça
başarılı bir şekilde oluşturulması gerekirdi. İplikçi Cami’de maalesef bilgilendirmenin oldukça zayıf olduğu görülmektedir. İplikçi cami’nin giriş kapısının
dışında ve bilgilerin olduğu tabelanın dışında başka hiçbir yerde isminin yazılmadığı görülmektedir.
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Fotoğraf 9. Konya/Merkez “İplikçi Cami” (Topaklı, 2018)

Fotoğraf 10. Konya/Merkez “İplikçi Cami” Bilgilendirme tabela tasarımları (Topaklı, 2018)
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Fotoğraf 11. Konya/Merkez “İplikçi Cami” Bilgilendirme tabela tasarımları (Topaklı, 2018)

Fotoğraf 9’de ve Fotoğraf 11’de cami duvarı üzerine yönlendirme tabelaları
yerleştirilerek, tarihi doku görsel anlamda tahrip edilmiştir. Ayrıca Fotoğraf
12’de ve Fotoğraf 13’de camiye ait tarihi bilgilerin yer aldığı bilgi tabela tasarımı
renk, punto ve tabela materyali kullanımı bakımında oldukça zayıftır. Punto
büyüklüğü küçük tutularak yazılan bilgilerin okunması zordur. Araştırmacı tarafından 1 metre mesafeden zorlanarak okunmuştur. Ayrıca, materyal olarak cam
kullanılmıştır. Cam malzeme parlama yaptığından önündeki her şeyi yansıtmaktadır. Bu durum aslında sürekli değişen bir arka plan rengi oluşturmaktadır.
Dolayısıyla algıyı ve anlaşılırlığı düşürmektedir.
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Fotoğraf 12. Konya/Merkez “İplikçi Cami”
Bilgilendirme tabela tasarımları (Topaklı,
2018)

Fotoğraf 13. Konya/Merkez “İplikçi Cami”
Bilgilendirme tabela tasarımları (Topaklı,
2018)

Kapı Camii

1658 yılında yapılan Kapı Cami Osmanlı dönemi eserlerindendir. Camiye
girerken bir anda o kadar çok bilgiye maruz kalınmaktadır ki bu burum bir anlam karmaşası oluşturmaktadır. “Kapı Cami” bilgilendirmesi birden fazla yapılarak ve farklı yerlere konumlandırılmıştır. Bu bilgilendirmeler renk, tipografi ve
materyal kullanımı bakımından birbirinden oldukça faklıdır ve görsel kirliliğe
neden olmaktadır.
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Fotoğraf 14. (Sol taraf) Konya/Merkez “Kapı
Cami” Bilgilendirme tabela tasarımları
(Topaklı, 2018)

Fotoğraf 15. (Sağ taraf) Konya/Merkez “Kapı
Cami” Bilgilendirme tabela tasarımları
(Topaklı, 2018)

Köklü bir geçmişe sahip Konya camilerine bakıldığında cami bilgilendirme
tabela tasarımları işlev gördükleri yerlerde genellikle görsel kirlilik oluşturmaktadır. Konumlandırma, görsel tutumluluk, yaklaşım ilkesi, estetik duruş, kullanılabilirlik gibi kriterler bakımından yetersiz görülmüştür.

Fotoğraf 16. Konya/Merkez “Kapı Cami”
Bilgilendirme tabela tasarımları (Topaklı,
2018)

Fotoğraf 17. Konya/Merkez “Kapı
Cami” Bilgilendirme tabela tasarımları
(Topaklı, 2018)
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Sinop
Alaaddin Cami

Fotoğraf 18. Sinop/Merkez “Alaaddin Cami” Bilgilendirme Tabela Tasarımları (Topaklı, 2018)

Fotoğraf 18’de Sinop Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Alaaddin Cami duvarı üzerinde bulunan cami işaretleme tabelası ve sokak yönlendirme tabelası
caminin dokusuna zarar vermektedir. Bununla birlikte birçok tabelanın birlikte
kullanımı ve trafik levhasının arkasında bulunması algılanırlığı kısmen de olsa
düşürdüğü düşünülmektedir. Alaaddin Cami bilgilendirme tabela tasarımı ise
diğer tarihi camii bilgilendirme tasarımları ile tasarım bütünlüğü açısından
uyumlu fakat tarihi ve kültürel bütünlük açısından şehir yapısına uygun değildir.
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Fotoğraf 19. Sinop/Merkez “Alaaddin Cami” Bilgilendirme Tabela Tasarımları(Topaklı, 2018)

Sinop Alaaddin Cami içerisinde yer alan bilgilendirme tabelasında camii
hakkında bilgiler sarı zemin üzerine siyah yazı ile verilmiş olup Cami’nin üstten
çekilmiş fotoğrafı konularak fotoğraf üzerinde cami ve etrafındaki önemli yapıların isimleri yazılarak belirtilmiştir. Öncelikle Metal tabela üzerine yapıştırılan
bilgilerin olduğu sticker, fotoğrafların ve yazının olduğu alt kısımdan yıpranarak
yırtılmış, dolayısıyla kelime eksikliği doğurmuştur. Ayrıca zamanla fotoğrafta ve
arka plan renginde solma durumu söz konusu olduğunda hem görsel bir kirliliğe yol açmış hem de algılanırlığı zayıflatmıştır. Aynı durum Fotoğraf 20 içinde
geçerlidir.
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Fotoğraf 20. Sinop/Merkez “Alaaddin Cami” Bilgilendirme Tabela Tasarımları (Topaklı, 2018)

Meydankapı (Süleymaniye) Cami

Fotoğraf 21. Sinop/Merkez “Meydankapı” Bilgilendirme Tabela Tasarımları (Topaklı, 2018)

Fotoğraf 21’de Sinop Meydankapı Cami’ne ait olan duvara yapıştırılan işaretleme tasarımı ve yönlendirme tabelası caminin tarihi doku görüntüsünü bozmakta, kültürel anlamda görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Aynı zamanda yufkacı tabelasında yufkacının sıcak renk ile kullanılması ve yönlendirme işareti cami’nin de o yönde olduğu algısını yaratarak ilk bakışta anlam karmaşasına neden
olmaktadır.
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4. Sonuç ve Öneriler

Araştırma sonucunda; Antalya, Konya ve Sinop illerindeki bazı tarihi camilere ait bilgilendirme araçlarının kısmen bazı yerlerde yenilenmekte olduğu, fakat
bu yenilenmelerin tarihi dokuya uygun olmadığı ve cami duvarları üzerinde birçok bilgilendirme aracının var olduğu ve bu durumun beraberinde görsel kirliliği
artırdığı görülmektedir. Birçok bulgudan da anlaşılacağı üzere bilgilendirme
araçlarının kendi içerisinde bir tasarım, dil, renk vb. bütünlüğünün olamayışı
görsel kirliliğe yol açtığı gibi görsel algıda anlam kargaşasına da yol açtığı, aynı
zamanda kent kimliğini de doğrudan etkilediği düşünülmektedir.
Ayrıca köklü bir geçmişe sahip olan bu camilerin bilgilendirme tabelalarının
bazı camilerde olmadığı olsa bile yeterli bilgiyi barındırmadığı görülmüştür.
Özellikle Antalya ilindeki camii bilgilendirme tasarımları yanlış materyal
kullanımı sonucunda yıpranarak (güneş solmaları vb.) bilgilendirme işlevlerini
yerine getirememektedir.
Tarihi anlamda birçok ulusa ev sahipliği yapmış Sinop şehrinin bu uluslardan kalan kültürel zenginliklerini şuanda bile somut olarak içerisinde barındırıyor olmasının çok pozitif bir etkisi vardır. Fakat esas olan bu zenginliği değerli
kılabilmek, onu yaşatabilmektir. Bu zenginliği yaşayacak olan bizler, o tarihi iyi
bilip özümsememiz gerekir. Bu durumda, bilgiden geçer. En önemli zenginlik
olan bilgi, tarihi dokuyu bizlere daha anlamlı kılar. Dolayısıyla bu mekânlarda
yapılan bilgilendirme araçlarının tasarımlarına daha çok özen gösterilmelidir.
Ayrıca yapılan bilgilendirme tasarımları tek elden değil alanında uzman tasarımcılar tarafından araştırmamızın kavramsalında ele aldığımız bilgilendirme
tasarımı ilkeleri doğrultusunda oluşturmalıdır.
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