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PROGRAM AKIŞI  

26 Kasım 2021  

*Saat: 13.00 – 14.00 Panel Başlangıcı  

*Saat: 14.00- 15.00 Arası Açılış Konuşmaları ve Plaket Töreni (Manavgat AKM)  

*Saat: 15.00 Sonra Ağaç Dikme Töreni (Manavgat Kalemler Mahallesi)  

Protokol Konuşmacıları  

1- Doç. Dr. MEHMET Ali EROĞLU (Akdeniz Üniversitesi - Sempozyum Başkanı)  
2- Prof. Dr. Münevver ÜÇER (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Sempozyum 

Dönem Başkanı)  
3- Şükrü SÖZEN (Manavgat Belediye Başkanı - Sempozyum Onursal Başkanı)  
4- Prof. Dr. Özlenen ÖZKAN (Akdeniz Üniversitesi - Sempozyum Onursal Başkanı)  
5- Muhittin BÖCEK (Antalya Büyükşehir Belediyesi - Sempozyum Onursal Başkanı) 6- 

 Plaket Töreni  

 

 

27 Kasım 2021  

Çevrimiçi ve Yüz yüze Sempozyum  

*Saat: 09.30 - 10.30  1. Oturumlar  

            *Saat: 10.30 - 11.30  2. Oturumlar  

*Saat: 11.30 - 12.30  3. Oturumlar  

*Saat: 12.30 – 13.30 4. Oturumlar  
AÇILIŞ PANELİ  

  

GELENEKSEL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ KONULU AÇILIŞ PANELİ  
  

PANEL BAŞKANI: Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI  
26 Kasım / saat 13:00  

Prof. Dr. Münevver ÜÇER  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  
Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI  Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Emekli)  
Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN  Sakarya Üniversitesi  
Doç. Dr. Mustafa GENÇ  Süleyman Demirel Üniversitesi  
Doç. Dr. Kaya ÜÇER  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  
Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU  Akdeniz Üniversitesi  
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İçindekiler
17   BAŞARILI TOPLUMLARDA KÜLTÜR VE SANATIN ÖNEMİ
 DR. ADNAN ZISKO

21   TEZHİP SANATININ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
 DR. ASİYE KAFALIER DÖNMEZ

29   ANADOLU SELÇUKLU SERAMİK SANATINDA KUŞ MOTİFİ VE SERAMİK SANATÇILARINDAN ÖRNEKLER
 AZİZE MELEK ÖNDER  ELİFBENDİK

39   ÇÖMLEK ÇAMURU İLE YAPILAN DEKORATİF ESERLERDE CAM MOZAİK İLE DEKORLAMA
 DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU ATEŞOK

49   AVANOS İLÇESİ YAŞ ÇAMUR DEKORLAMADA MÜHÜR KULLANIMI
 DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU ATEŞOK
 
59   DEVRİM ERBİL’İN RESİM SANATINDAKİ GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR
 ÖĞR. GÖR. ELİF BİLGEN

68   GELENEKTEN MODERNE BİR RESMİN İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEMESİ ‘’ VAHİY III’’
 PROF. DR. EROL KILIÇ

76   ÇAĞDAŞ KOSOVA TÜRK RESSAMLARI
 DR. ETHEM BAYMAK

92    ‘’ADEM CENET’TE’’  MİNYATÜRÜNÜN İNCELENMESİ
 ÖĞR. GÖR. DR. FATMA NİHAN ÖZALTIN

102   "TURQUERİE - TURKİSH FASHİON"  THE EUROPEAN INTEREST İN THE CULTURE OF THE OTTOMANS
 GABRİELE SCHAFFARTZİK

112  SAKARYA KAYNARCA ÇEVRE DOKUMALARININ DESEN VE TEKNİK AÇIDAN İNCELENMESİ
 GÜLŞEN ÖZTÜRK – İLKER ÖZTÜRK 

124   HAKKÂRİ KIRIKDAĞ KÖYÜ KOLAN DOKUMACILIĞI
 İLKER ÖZTÜRK – GÜLŞEN ÖZTÜRK

136   KESKİN GELENEKSEL EVLERİNDE CEPHE DÜZENLEMELERİ VE AHŞAP SÜSLEMELER
  HALDUN ENDER ERDEM- RAMAZAN BÜLBÜL

147   GELENEKSEL EL SANATLARINDA ÜÇ BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
 HALDUN ENDER ERDEM, YASEMİN ÖZTÜRK 

155   GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDAKİ KÖPRÜLER “ MÜZER”
 HAMİDE SOYSAL DEMİRCİ 

168   YAHYALI HALI MOTİFLERİNİN MODERN MOBİLYADA KULLANIMI
 DOÇ.DR. HARUN DİLER - DERYA ÇAKMAK 

199   ÖĞRETİM OKULLARINDA ÖZGÜN BASKI ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI
 HASAN BARIŞ ÇİÇEK 

205   ORİENT BASAR KOLEKSİYONUNA AİT HEYBE DOKUMALARININ DESEN, RENK VE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ
 DOÇ. DR. MEHMET ALİ EROĞLU

209   ANTALYA KALEİÇİ BEST HALI KOLEKSİYONU HEYBE DOKUMALARI
 DOÇ. DR. MEHMET ALİ EROĞLU

221  GÜNCEL SANAT UYGULAMALARINDA ENTROPİ OLGUSU
 MERVE MEHTAP BULUT

231  TEKSTİL ÜRÜNÜNÜN KÜLTÜREL KİMLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
 MİNARA GULİYEVA
 
241  GLORY OF INDIAN PRINT MAKING
 DR. RAKESH BANI
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ZNAČAJ KULTURE ZA USPJEŠNO DRUŠTVO 

KULTURNA RAZNOLIKOST 

Adnan ZİSKO 

 

 

UVOD 

POJMOVNO ODREŽENJE KULTURE 

  

 Višeznačnost pojma kulture kao termina koji se najčešće koristi prvenstveno u 
sociologiji, proizlazi iz različitih pristupa određenju pojma kulture unutar pojedinih 
disciplinarnih područja.  

Razdoblje XX. stoljeća smatra se vremenom najintenzivnijeg bavljenja istraživanjima 
različitih aspekata kulture koje je rezultiralo s oko 250 različitih definicija kulture razvrstanih u 
različite kategorije. A. Kroeber i C. Kluckhohn smatraju da postoji 250 različitih definicija 
kulture svrstavaju u šest kategorija: deskriptivne, povijesne, normativne, psihološke, 
strukturne i genetske.  

U današnjem svijetu velikih globalnih promjena kultura se smatra osnovnim obilježjem nacije 
koje snažno utječe na oblikovanje identiteta pojedinaca, grupe i  društva u cjelini. 

  

KULTURA DRUŠTVA 

Kulturu društva možemo definirati kao niz zajedničkih vrijednosti, uvjerenja, normi ponašanja 
i načina mišljenja pripadnika neke grupe, odnosno koja razlikuju pojedince i grupe od drugih 
pojedinaca i grupa 

U tom kontekstu kao opći obrazac mišljenja i ponašanja koje se temelji na vrijednostima i 
uvjerenjima kulturu društva možemo definirati kao niz zajedničkih vrijednosti, uvjerenja, 
normi ponašanja i načina mišljenja pripadnika neke grupe, odnosno koja razlikuju pojedince i 
grupe od drugih pojedinaca i grupa (Bedeković, 2010., 104). 

Kultura ne postoji izvan društva. A društva i počinju s kulturom. Za svako društvo važne su 
institucije u kojima se vrše djelatnosti važne za društvo (škole, bolnice, komune…).  

Ugledni umjetnici i sociolozi smatraju sve osim klasične muzike, vrhunskog slikarstva, 
književnosti itd; kao i sve što se može reproducirati - masovnom kulturom, i uglavnom o istoj 
nemaju sjajno mišljenje. 

Imamo i pojam kontrakulture. Ako je kultura jedna vrst progresa, napretka i sl. onda je kontra 
kultura regres, nazadovanje, uništenje jer uništava pojedinca i društvo u cjelini: šverc, 
narkomanija, alkoholizam, kriminal… 

 

KULTURNA RAZNOLIKOST 
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Kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i digitalna kultura“ pošao je od pretpostavke 
da su kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i sve intenzivniji razvoj  novih medija i 
digitalne kulture razvojni resursi društva.  

Prepoznavanje i promišljanje raznolikosti između kultura kao sastavnog dijela njihovog 
identiteta i elementa koji omogućuje i potiče komunikaciju i suradnju, fenomen je 
postmodernog društva. 

Procesi globalizacije, osobito potaknuti širenjem tržišta, novim i dinamičnim oblicima 
mobilnosti ljudi i roba. 

Globalizacijski su procesi zahvatili cijeli svijet koji u svim svojim pojavnostima postaje 
međuovisan pa je stoga neophodno pratiti I kritički analizirati novonastale promjene. 

 

U uvjetima globalizacije, sveprisutnost informacijskih i komunikacijskih tehnologija mijenja 
načine na koje ljudi shvaćaju kulturnu raznolikost. Pojedina kultura ne može se u takvom 
kontekstu shvatiti kao jasno omeđeni sistem koji s drugim sličnim kulturnim sistemima 
sačinjava 'kulturni mozaik', već kao otvoreni i dinamični proces temeljen na interaktivnom 
prožimanju, posebice putem interneta I digitalnih medija. 

Kreativnost i inovativnost ne odnose se isključivo na sam proizvod već i na metode njegove 
prezentacije, distribucije, marketinga. Uvođenje mjera poticanja kreativnog obrazovanja tako 
ne označava isključivo mjere koje ciljaju na 'proizvodnju' kreativne klase, već na 
kreativne/inovativne načine rješavanja problema. Radi se dakle o poticanju razmišljanja, o 
poticanju metoda rada, a ne samo na poticanje kreativnosti u izradi samog kulturnog 
proizvoda koji je nositelj raznolikosti odnosno kulturnog identiteta. 

 

KULTURA I AKTIVIZAM 

Kulturaktivizam je vrsta društvenog aktivizma koji se sprovodi kroz kulturne prakse. Povezuje 
dva pojma: aktivizam i kulturu. Aktivizam se definiše kao planirano ponašanje pojedinca ili 
grupa, usmereno ka postizanju društvenih ciljeva kroz sistem akcija podizanja svijesti.  

Pohvalno je da projekti u kulturi,u ovom najtežem periodu u kojem se nalazi cijeli svijet 
pronašli način da kroz svoj rad pruže podršku ugroženim ljudima i ugroženim područijima.  

Nažalost tendencija je da će ekološke katastrofe kao i svjetska pandemija biti biti naša 
svakodnevnica I da ovaj vid projekata u kulturi će biti sve prisutniji. 

 

THE IMPORTANCE OF CULTURE FOR A SUCCESSFUL SOCIETY  
CULTURAL DIVERSITY 

CONCEPTUAL DETERMINATION OF CULTURE 

The notion of culture as a term most often used primarily in sociology, derives from different 
approaches to defining the notion of culture within certain disciplinary areas. Period XX. 
century is considered to be the time of the most intensive research into various aspects of 
culture which has resulted in about 250 different definitions of culture classified into different 
categories. A. Kroeber and C. Kluckhohn consider that there are 250 different definitions of 
culture in six categories: descriptive, historical, normative, psychological, structural, and 
genetic. In today’s world of great global change, culture is seen as a fundamental feature of a 
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CULTURE OF SOCIETY 
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behavior and ways of thinking of members of a group, ie those that distinguish individuals 
and groups from other individuals and groups.In this context, as a general pattern of opinion 
and behavior based on values and beliefs, the culture of society can be defined as a set of 
common values, beliefs, norms of behavior and ways of thinking of members of a group, ie 
that distinguish individuals from other individuals and groups 2010., 104).Culture does not 
exist outside society. And societies start with culture. Institutions in which activities important 
for society are performed (schools, hospitals, communes…) are important for every 
society.Prominent artists and sociologists consider everything but classical music, top 
painting, literature, etc .; as well as everything that can be reproduced - by mass culture, and 
mostly they don't have a great opinion about it.We also have the notion of counterculture. If 
culture is a kind of progress, progress, etc. then counter culture is regress, regression, 
destruction because it destroys the individual and society as a whole: smuggling, drug 
addiction, alcoholism, crime… 

 

CULTURAL DIVERSITY 
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Creativity and innovation do not refer exclusively to the product itself, but also to the methods 
of its presentation, distribution, marketing. The introduction of measures to encourage 
creative education thus does not mean exclusively measures aimed at the 'production' of the 
creative class, but at creative / innovative ways of solving problems. It is therefore about 
encouraging thinking, encouraging working methods, and not just encouraging creativity in 
the creation of the cultural product itself, which is the bearer of diversity or cultural identity. 

 

 

CULTURE AND ACTIVISM 



20

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP

Culturalactivism is a type of social activism that is implemented through cultural practices. It 
connects two concepts: activism and culture. Activism is defined as the planned behavior of 
an individual or group, aimed at achieving social goals through a system of awareness-
raising actions. It is commendable that projects in culture, in this most difficult period in which 
the whole world finds itself, have found a way to provide support to vulnerable people and 
vulnerable areas through their work. Unfortunately, the tendency is that ecological 
catastrophes as well as the world pandemic will be our everyday life and that this type of 
project in culture will be more and more present. 
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TEZHİP SANATININ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 
PRESENT AND FUTURE OF THE ART OF ILLUSTRATION 

Dr. Asiye KAFALIER DÖNMEZ 
.. 

 

 

ÖZET 
Bu bildiri kapsamında Geleneksel Türk-İslâm 
Sanatlarının ve özelinde ise Tezhip Sanatının 
teorik arka planının gün yüzüne çıkartılıp 
kurumsallaşması, geleceğe aktarımında 
günümüz imkânları ile desteklenmesi 
gerekmektedir. Böylece hem ulusal hem de 
küresel ölçekte daha etkin olması meselesine 
dikkat çekilmektedir.  
Yakın geçmişten günümüze geleneği yeniden 
keşfetme çabalarının yoğunlaştığı söylenebilir. 
Ülkemizde üniversite haricinde sanat eğitimi 
veren özel kuruluşlarda, vakıflarda ve belediye 
destekli projeler kapsamında çok önemli 
adımlar atılmıştır. Ancak, faaliyetler içinde 
Türk-İslâm sanatlarını gereği gibi kapsayan kurs 
programları,  “sanat- terapi” bağlamında 
incemeler neredeyse yok gibidir.  
Tezhip sanatının, yeniden ulusal ve uluslararası 
önem kazanmaya başladığı açıktır. Tezhip 
sanatının küresel ölçekte ağırlık kazanması için 
tarih, sanat tarihi, felsefe, geometri, matematik, 
kimya bilgisi gibi alanlarda disiplinler arası 
çalışmalar yapılması ve konuya bütünlük 
kazandırılması ihtiyaçtır. Akademisyenlerin 
teorik ve uygulamalı alanlarda çalışmaları 
artmış olup bunlara çeşitli kaynaklardan 
ulaşmak da mümkündür. Sanatın 
kurumsallaşmasını sağlayacak yeterli sayıda 
basılmış ders kitabı da bulunmamaktadır. 
Yazmalar hakkındaki araştırmalar telif hakları 
nedeniyle getirdiği ekonomik yük ve bilimsel 
araştırma imkânlarının kullanılmaması 
akademik yayın niteliklerini de olumsuz 
etkilemektedir. Bu konuda devletin, araştırmacı 
ve akademisyenlerin kaynaklara sorunsuz 
ulaşma, yayınlama ve sanatçılara ise eserlerini 
yurtdışında sergileme konusunda önemli 
adımları atmasına ihtiyaç vardır ve devlet 
politikası olarak ele alınması gerekmektedir.  
Seçkin Üniversitelerimizde Türk-İslâm 
Sanatları Fakültesi açılması son derece ileri bir 
adım olacaktır. Önemli bir başka adım ise orta 
öğretim okullarının tamamında Sanat Tarihi, 
Estetik ve Felsefe derslerinin yanı sıra Türk-
İslâm Sanatları konusunun da müfredata 
alınması olabilir. Tezhip Sanatı özü itibarıyla 
yetenek ve zekâ gerektiren geniş yelpazeye 
sahiptir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tezhip, Gelenek, Sanat, 
Eğitim, Kurumsallaşma. 

ABSTRACT 
Within the scope of the paper, the theoretical 
background of Traditional Turkish-Islamic Arts 
and especially the Art of Illumination should be 
updated and institutionalized, its transfer to the 
future should be supported with today's 
opportunities. Thus, attention is drawn to the 
issue of being more effective both on a national 
and international scale. 
 
In the country, important steps have been taken 
in private institutions, foundations, 
municipality-supported projects that provide art 
education apart from universities. However, 
there aren’t sufficient studies on "art therapy" 
covering the full curriculum of Turkish-Islamic 
arts. Because of that it is necessary to conduct 
interdisciplinary studies in fields such as 
history, art history, philosophy, geometry, 
mathematics, chemistry and to bring integrity to 
the subject. Although the studies of 
academicians on art of illumination are 
increased lately, the published textbooks could 
not cover the requirements of 
institutionalization.Due to copyright the 
economic burden of publishing book payments 
and lack of scientific research opportunities, 
negatively affects the quality of academic 
publications. The state should ensure that 
researchers and academics can access sources 
without any problems, have all their scientific 
analysis done, be published, and exhibit the 
works of artists abroad without any problems. 
 
The opening of Turkish-Islamic Arts Faculty in 
our distinguished universities will be an 
extremely advanced development. Another 
important step will be to include Turkish-
Islamic Arts in the curriculum in addition to Art 
History, Aesthetics and Philosophy courses in 
all secondary schools. Illumination Art has a 
wide spectrum that requires talent and 
intelligence in its essence. 

 

 

 

 

Keywords: Illumination, Tradition, Art, 
Education, Institutionalization.
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GİRİŞ 

Bu bildiri kapsamında Geleneksel Türk-İslâm Sanatlarının ve özelde ise tezhip sanatının teorik arka planının 

gün yüzüne çıkartılması, kurumsallaşması ve geleceğe aktarımında günümüz imkânları ile desteklenmesi konu 

edilmektedir. Böylece tezhip sanatının hem ulusal hem de küresel ölçekte daha etkin olması meselesine de dikkat 

çekilmektedir. 

Bir kısım tarihçilere göre modernleşmenin Tanzimat Fermanı ile ve başka tarihçilere göre ise çok daha önceden 

III. Selim dönemi (1789-1808) ile başladığı tespitleri vardır. Yakın tarihimizin kültürel anlamda bir kimlik arayışı 

olduğu ve her şeyin buna göre düzenlenmesi günümüzün de en önemli tartışma konularından birisidir. Bu anlamda 

Cumhuriyet dönemi safhaları da benzer kategoride değerlendirilebilir. Modernleşme süreçlerinin siyasal, sosyal 

ve ekonomik boyutu elbette ayrı uzmanlık alanlarıdır. Ancak genel olarak gelenekten bir kopuş yaşandığı ve yeni 

bir arayış yaşandığı herkesin bildiği bir husustur. (KARACA, 2017: 40-49) Çağdaş ya da modern olma ölçüsü ile 

gelenek ve gelecek tasavvurları genel manada birbirine direnç gösteren kategoriler olarak görünmektedir. 

(SOYSALDI, 2018: 305-315) Bunu bir sorun olarak değil, sanatsal yaratıcılığı tetikleyen bir gerilim olarak görmek 

belki daha doğrudur. Kesin olan ise gelenek olmaksızın geleceğin olamayacağıdır. (KOÇ, 2010: 35-47) Günümüzde, 

geleneği yeniden keşfetme çabaları yoğunlaşmıştır. Bu anlamda tezhip başta olmak üzere Geleneksel Türk 

Sanatlarına yönelik ilgi artmıştır. Bilhassa yerel yönetimlerin bu konuya son yıllarda verdikleri destekler yaşanan 

gelişmenin ana sebeplerinden birisi olarak nitelendirilebilir. Bu olgunun kalıcı bir çerçeveye oturtulması ve eğitim 

imkânlarının okul dışı ortamlarda da sunulması (ÇAĞLAYAN, 2020: 151-155) Türk İslam sanatlarının geleceği 

bakımından büyük önem taşımaktadır. Geleneksel olana teveccühün artması sanatlarımızın kurumsallaşmasının 

ne kadar önemli olduğunu da ortaya çıkarmıştır. Eksiklikleri, imkânları ve sahip olduğu potansiyeli de görmemizi 

sağlayacak olan bu türden sorgulamalar ile önerilecek çözümler Tezhip sanatının doğru içerik ve biçimle geleceğe 

aktarılması için genel bir çerçeve sağlayabilir. Ancak bunun olabilmesi için disiplinler arası çalışmalar ve devletin 

desteği gerekli olacaktır. 

Bu konuyla ilgili olarak 3-5 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapılan III. Millî Kültür Şûrası Görsel Sanatlar 

Komisyon Raporu genel çerçeve sunması bakımından son derece önemlidir. (URL 1, 2017: 19-20) (EKER, vd. 

2011:188) Türk-İslam Sanatları geleneğinin teorik çerçevesinin oluşturulması ve böylece yeniden kurumsallaşması 

meselesi, toplantılarda dile getirilip rafa kaldırılacak ya da sadece akademisyenlerin uğraşacağı bir konu da 

değildir. Bu kapsamda, III. Millî Kültür Şûrası Eylem Planı “Kültür Diplomasisi” başlığı altında işaret edilen hedef 

son derece önemlidir. (Toktaş, 2015: 52) 10-11 Mart 2017’de bir başka çalıştay raporunda önemli konulara 

değinilmiştir. (URL2, 2017:41-50) Her bir sanat dalını içerecek şekilde bu meselenin uygulama eksenli bir devlet 

politikası olması gerekmektedir. Bu konu “Kültürel Diplomasi” olarak da ele alınabilir.(URL 3, 2019: 17-18) Bu 

kurultay ve çalıştayda tespit edilen sorun ve öneriler konusunda aktif bir çalışma yapılamamıştır. Özellikle değişen 

ve gelişen toplum ve değerleri ve imkânları kullanılarak yapılacak önemli değişikleri de aktiviteler arasına ilave 

etmek gerekir. Yakın tarihte oluşan farkındalık ve önerilerin sanatlarımızı geleceğe aktarmak için de tek başına 

yeterli olmadığı görülmektedir. 

Konu için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Marmara Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, (ALTINKURT, 2015: 12) Fatih Sultan Mehmet 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat Tasarım 
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değinilmiştir. (URL2, 2017:41-50) Her bir sanat dalını içerecek şekilde bu meselenin uygulama eksenli bir devlet 

politikası olması gerekmektedir. Bu konu “Kültürel Diplomasi” olarak da ele alınabilir.(URL 3, 2019: 17-18) Bu 

kurultay ve çalıştayda tespit edilen sorun ve öneriler konusunda aktif bir çalışma yapılamamıştır. Özellikle değişen 

ve gelişen toplum ve değerleri ve imkânları kullanılarak yapılacak önemli değişikleri de aktiviteler arasına ilave 

etmek gerekir. Yakın tarihte oluşan farkındalık ve önerilerin sanatlarımızı geleceğe aktarmak için de tek başına 

yeterli olmadığı görülmektedir. 

Konu için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Marmara Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, (ALTINKURT, 2015: 12) Fatih Sultan Mehmet 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat Tasarım 

 
 

Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü misyonu ve müfredat uygulamalarına ve konuyla ilgili akademik 

tartışmalara da bakılmıştır. (ALTINTAŞ, 2016:176-178) 

 

TEZHİP SANATININ KURUMSALLAŞMASI 

Tezhip sanatının teorisi, bir bütün halinde yeniden şekillendirilmelidir. Konun terminolojisi, tarihi, malzeme 

bilgisi ve felsefesi araştırılmalı ve bu tür ders kitapları akademik eğitim müfredatında yer almalıdır. Ortaya çıkacak 

olan müfredatın üniversitenin yanı sıra lise, orta öğretim ve hatta halk eğitim kategorilerini de kapsaması isabetli 

olur. Gelişme ve yenilikler her kurumda dönemsel değişim ve gelişim toplantıları ile revize edilebilir. Bu konuların 

maddeler halinde ve detayları ile ele alınması bütünü anlamak bakımından gereklidir. 

1. Tezhip Terminolojisi: Tezhip sanatının en büyük eksiklerinden birisi olup alanı kapsayan ders kitabının 

olmamasıdır. Düzenlenmiş özgün bir tezhip terminolojisi olmadığı ya da halen ortak bir kavramsal çerçeve 

oluşamadığı için bu eksiklik sanatçılar arasında ve eğitim süreçlerinde iletişim problemlerine neden olmaktadır. 

Konuyla ilgili Geleneksel Sanatlar Derneği bir dizi seminer düzenlemiştir. Bu çabalar konuya dikkati çekme ve 

çalışmaların başlaması için güzel bir adım olmuştur. Burada tezhip terminoloji seminerini (URL4: 2018) Prof. Dr. 

Faruk Taşkale ve Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman (URL5:2020), hocalarımız vermiştir. Terminoloji bağlamında belki 

ilk adım olarak, kelimelerin etimolojisi ile beraber ve ekolleri tanıyan hocaların oluşturacağı bir kurul ile konu 

aydınlatılmalı ve genel kabule uygun olacak şekilde ders kitabı haline getirilmelidir. Böylece ulusal boyutta ortak 

dili oluşturarak araştırma ve kitaplarda, hatta derslerimizde iletişimi kolaylaştıracaktır.  

2. Tezhip Tarihi: Bilindiği üzere tezhip sanatımızın kökenleri Orta Asya Türk kültürüne kadar gitmektedir. 

Eski Türk tarihinden Anadolu Türk tarihine ve oradan da günümüze kadar gelen sanatsal birikimi, basit bir desen 

ve renk bilgisi aktarımı olarak görmek son derece eksik bir yaklaşımdır. (URL 6, Mülayim,2008 1-43) Orta Asya’dan 

başlayan tezhip sanatının günümüze kadar gelen zengin tarihi, maalesef ayrı bir külliyat şeklinde kayda 

alınamamıştır. Yapılacak böyle bir çalışma sayesinde sanatın geçişgenliği, müzehhipler, ortak ve farklı değerlerin 

tespiti ve hatta coğrafi nitelikleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek de mümkün olabilir. Geçmişi bilmek ile 

geleceği inşa etmek arasındaki doğru orantılı ilişki nedeniyle bu alanda çalışmaya başlamamız yerinde olur. 

Öncelikle Anadolu coğrafyasında yaşatılan tezhip sanatını merkez olarak alıp, halka halka genişleterek tezhip 

tarihini bir araya getirebiliriz. Belki de ilgili ülkeler ve üniversiteler arası iş birliği yapılarak, bu konuda ortak 

faaliyet gösterilmesi ile tezhip tarihini kısa zamanda toparlamak mümkün olabilir. Müze-kütüphanelerden 

kolaylıkla yararlanabilmek için üniversiteler ve ülkeler arası kültürel anlaşmalara da ihtiyaç duyulabilir. 

3. Konun felsefesi: Bu disiplinler arası bir çalışma ile ele alınması gereken bir konudur. Geleneksel Sanatlar 

bağlamında teorik ve felsefi temelleri bakımından mesela Titus Buckhard, Oliver Leaman, Lale Bahtiyar, Turan 

Koç, Mahmut Erol Kılıç ve Ayşe Taşkent gibi yazarlar İslam Sanat Felsefesi ile ilgili eserleri ile çok sağlam bir 

başlangıç zemini sunmaktadırlar. Tezhip sanatının bir felsefi arka planı olduğu çok açıktır. Ancak, yine aynı 

şekilde tezhip sanat felsefesi alanına yönelik ayrı bir çalışma da yapılmamıştır. Mutasavvıfların eserlerinde 

konumuzdan özelde bahsedilmese bile tezhip sanatı konusunda çalışma yapıldığında çok değerli bilgilere 

ulaşabiliriz. Aslında tezhip sanatını desen ve uygulama olarak ikiye ayırırsak; desen konusunu kültürel, geleneksel 

veya teorik çerçevede ele alabilir. Uygulama boyutunu ise bireysel veya farklı ekoller şeklinde ortaya çıkan 

akımlar olarak değerlendirebiliriz. Bu yöntemle sanatın felsefi yönden tamamı incelenmiş olacaktır. Tezhip 

sanatının felsefesi, geleneği ve teorisini tarihsel temelleri ile yazabilmek için de hem genel tarih, hem sanat tarihi, 
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hem de edebi eserlerinden faydalanmak gereklidir. Çünkü Türk kültür tarihi boyunca üretilip günümüze kadar 

gelen desenlerin veya kompozisyonların her birinin ayrı anlamı vardır. Ancak anlamı anlamak ve yeniden 

yorumlamak için konunun felsefesini veya teorik temellerini bilmek gerektiği açıktır. Maalesef bu konuda 

geçmişte yazılıp günümüze aktarılmış yazılı eser pek yoktur. Öyleyse bu görev günümüz sanatçıları ile 

akademisyenlerine düşmektedir. Tezhip sanatının geleceğini korumak için sanatın bugüne kadara gelen birikimini 

teorik olarak yeniden kurmak ve toparlamak gereklidir.  

4. Kitap ve araştırmalar: Bu noktada sevindirici olan, tezhip sanatı hakkında teorik ve tarihsel arka plan 

çalışmalarının artmasıdır. (URL7:Küpeli,2020,11) Bugüne kadar konusu münhasıran tezhip incelemesi veya 

değerlendirmesi içerikli çok az yazma olmamasına rağmen (URL 8:Haddad.2015,27-100), araştırmalar, analiz 

yapılan yazmalar ve vakfiyeler, ehl-i hirefi hassa defterleri, müzelerdeki yazma eser fişleri gibi çeşitli 

kaynaklardan dolaylı olarak bilgi edinme imkânı vardır. Ancak müze ve kütüphaneler, zamana yenik düşmeyip 

günümüze kadar gelen tezhipli yazma eserler, araştırmacılara ait oldukları tarih kesitine ilişkin izleri ve işaretleri 

sayfalarında göstermektedir. Ancak konunun arka planına dair araştırmacılara derinlemesine analiz ve tespit 

imkânı sunamamaktadır. Tez ve araştırmalardaki yazmalar hakkında tespitlerin doğrultusunda müze ve 

kütüphanelerdeki yazma eser künyelerinin güncellenmesi oldukça değerli bir birikim oluşturacaktır. Bu konular 

müze, üniversite ve araştırmacı arasında da doğru iletişimi sağlaması bakımından da değerlidir. Aynı zamanda 

yapılan ve yapılacak tezleri yayın evleri takip ederek çalışmaları değerlendirmeye de alabilir.  

Tezhibin tarihi sürecini ve uygulama ilkelerini gösteren elbette ciddi emekle hazırlanmış kitaplar 

bulunmaktadır.  Bu kitapların sayısının artması gerekmektedir. Yurt dışından gelen tezhip sanatı analizleri motif 

ve desen örneklerinin cazibesine kapılan kimi sanatçılar, maalesef Türk tezhip sanatının karakteristik kimliğini 

bozabilecek şekilde etkilenmektedir. Bu nedenle, sanatımızın tarihsel belgeleri olan yazma eserlerin, özellikle 

tezhipli sayfalarının analizlerinin yapıldığı çalışmaların kitap haline getirilerek sayısının artması ve böylece en 

azından geleneğin ana özelliklerinin korunması gerekmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için kitaplarında yazma 

eserlere yer vermek isteyen akademisyenler, mesela telif hakkı açısından herhangi bir engele takılmamalıdır. 

Ayrıca yazma eserlerden gerekli olan nitelikte ve sayıda görsel de edinebilmelidir. Kültürümüzün temel taşlarını 

korumak istiyorsak, tezhip sanatı özelinde sanatın müzeler dolusu olan nadide yazma eser örnekleri yayınlanmalı, 

incelenmeli ve üniversite için ders kitabı haline de gelmelidir. Bu türden çalışmaların devlet kültür politikası 

kapsamında ele alınması gerekir. Devlet kurumları, sanatçı ve akademisyenlere bu noktada destek olmalıdır. Aksi 

halde, eldeki hazineleri müzelerde veya kapalı depolarda saklayarak korumanın sanatımıza vereceği zarar telafi 

edilemez. Gelenek, depoda saklanan eserlerle değil, geleceğe aktarılan yeni yorumlarla korunur ve geliştirilir. 

Maalesef günümüzde Türk tezhip sanatının ana özelliklerini gösteren motif ve desenleri yazmalardaki örneklerden 

değil, daha çok mimari örnekler üzerinden anlatılmaktadır. Hal böyleyken, ne kadar trajik bir durumdur ki, iç 

mimariyi ilgilendiren kalemişi, çini, alçı işleri, ahşap işleri, mermer işleri, metal işleri gibi ana alanlar dahi 

üniversitelerde bölüm olarak çok az sayıda yer alır. Mimari dekoratif sanatlar şeklinde yer alan bölümlerin sayısı 

ihtiyacı da karşılamamaktadır. (URL9)Aslında her biri kendi başına bir sanat dalı olabilecek nitelikte olup, 

günümüz mimarisinde kendi başına yer alabilecek değerde olmasına rağmen bu alanlar “unutulmaya yüz tutmuş 

zanaatlarımız” olarak nitelendirilebilir. Eldeki pratik birikimin teorisi kurulmazsa, bu sanatlar belki yakın 

gelecekte bilgisayarlar ile tasarlanıp makinalar ile üretilen fabrikasyon ürünler nedeniyle kaybolup gidecektir. 
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hem de edebi eserlerinden faydalanmak gereklidir. Çünkü Türk kültür tarihi boyunca üretilip günümüze kadar 

gelen desenlerin veya kompozisyonların her birinin ayrı anlamı vardır. Ancak anlamı anlamak ve yeniden 

yorumlamak için konunun felsefesini veya teorik temellerini bilmek gerektiği açıktır. Maalesef bu konuda 

geçmişte yazılıp günümüze aktarılmış yazılı eser pek yoktur. Öyleyse bu görev günümüz sanatçıları ile 

akademisyenlerine düşmektedir. Tezhip sanatının geleceğini korumak için sanatın bugüne kadara gelen birikimini 

teorik olarak yeniden kurmak ve toparlamak gereklidir.  

4. Kitap ve araştırmalar: Bu noktada sevindirici olan, tezhip sanatı hakkında teorik ve tarihsel arka plan 

çalışmalarının artmasıdır. (URL7:Küpeli,2020,11) Bugüne kadar konusu münhasıran tezhip incelemesi veya 

değerlendirmesi içerikli çok az yazma olmamasına rağmen (URL 8:Haddad.2015,27-100), araştırmalar, analiz 

yapılan yazmalar ve vakfiyeler, ehl-i hirefi hassa defterleri, müzelerdeki yazma eser fişleri gibi çeşitli 

kaynaklardan dolaylı olarak bilgi edinme imkânı vardır. Ancak müze ve kütüphaneler, zamana yenik düşmeyip 

günümüze kadar gelen tezhipli yazma eserler, araştırmacılara ait oldukları tarih kesitine ilişkin izleri ve işaretleri 

sayfalarında göstermektedir. Ancak konunun arka planına dair araştırmacılara derinlemesine analiz ve tespit 

imkânı sunamamaktadır. Tez ve araştırmalardaki yazmalar hakkında tespitlerin doğrultusunda müze ve 

kütüphanelerdeki yazma eser künyelerinin güncellenmesi oldukça değerli bir birikim oluşturacaktır. Bu konular 

müze, üniversite ve araştırmacı arasında da doğru iletişimi sağlaması bakımından da değerlidir. Aynı zamanda 

yapılan ve yapılacak tezleri yayın evleri takip ederek çalışmaları değerlendirmeye de alabilir.  

Tezhibin tarihi sürecini ve uygulama ilkelerini gösteren elbette ciddi emekle hazırlanmış kitaplar 

bulunmaktadır.  Bu kitapların sayısının artması gerekmektedir. Yurt dışından gelen tezhip sanatı analizleri motif 

ve desen örneklerinin cazibesine kapılan kimi sanatçılar, maalesef Türk tezhip sanatının karakteristik kimliğini 

bozabilecek şekilde etkilenmektedir. Bu nedenle, sanatımızın tarihsel belgeleri olan yazma eserlerin, özellikle 

tezhipli sayfalarının analizlerinin yapıldığı çalışmaların kitap haline getirilerek sayısının artması ve böylece en 

azından geleneğin ana özelliklerinin korunması gerekmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için kitaplarında yazma 

eserlere yer vermek isteyen akademisyenler, mesela telif hakkı açısından herhangi bir engele takılmamalıdır. 

Ayrıca yazma eserlerden gerekli olan nitelikte ve sayıda görsel de edinebilmelidir. Kültürümüzün temel taşlarını 

korumak istiyorsak, tezhip sanatı özelinde sanatın müzeler dolusu olan nadide yazma eser örnekleri yayınlanmalı, 

incelenmeli ve üniversite için ders kitabı haline de gelmelidir. Bu türden çalışmaların devlet kültür politikası 

kapsamında ele alınması gerekir. Devlet kurumları, sanatçı ve akademisyenlere bu noktada destek olmalıdır. Aksi 

halde, eldeki hazineleri müzelerde veya kapalı depolarda saklayarak korumanın sanatımıza vereceği zarar telafi 

edilemez. Gelenek, depoda saklanan eserlerle değil, geleceğe aktarılan yeni yorumlarla korunur ve geliştirilir. 

Maalesef günümüzde Türk tezhip sanatının ana özelliklerini gösteren motif ve desenleri yazmalardaki örneklerden 

değil, daha çok mimari örnekler üzerinden anlatılmaktadır. Hal böyleyken, ne kadar trajik bir durumdur ki, iç 

mimariyi ilgilendiren kalemişi, çini, alçı işleri, ahşap işleri, mermer işleri, metal işleri gibi ana alanlar dahi 

üniversitelerde bölüm olarak çok az sayıda yer alır. Mimari dekoratif sanatlar şeklinde yer alan bölümlerin sayısı 

ihtiyacı da karşılamamaktadır. (URL9)Aslında her biri kendi başına bir sanat dalı olabilecek nitelikte olup, 

günümüz mimarisinde kendi başına yer alabilecek değerde olmasına rağmen bu alanlar “unutulmaya yüz tutmuş 

zanaatlarımız” olarak nitelendirilebilir. Eldeki pratik birikimin teorisi kurulmazsa, bu sanatlar belki yakın 

gelecekte bilgisayarlar ile tasarlanıp makinalar ile üretilen fabrikasyon ürünler nedeniyle kaybolup gidecektir. 

 
 

5. Malzeme bilgisi: Tezhip tasarım ve uygulama kısmında çok önemli yer tutmaktadır. Teknoloji kullanımı 

da bu konuda ayrıca ele alınmalıdır. Malzeme bilgisi bağlamında üniversitelerimizde, çeşitli testlerin yapılabildiği 

laboratuvar ve mesela spektroskopik yöntemlerin kullanılabildiği imkânların bulunması, araştırma incelemeleri 

daha nitelikli hale getirecektir. Hatta bu türden imkânlar yeni uygulamalarda ise sanat eserlerine farklı bir 

perspektif de kazandırabilir. Sanatçı veya akademisyenlerin geleneksel malzeme hakkında akademik standartlarda 

kayıtlarını yapabilmesi geleceğe doğru bilginin aktarılması içinde önemlidir. Örneğin ülkemizde henüz yazma 

eserlerdeki tezhip boyalarının menşei ve bunların yapımı ile ilgili bir yayın bulunmamaktadır. Ancak yurt dışında 

bulunan sanatçılar bu imkânları kullanarak tezhip sanatının derinlemesine tanımaktadır. (URL10:2017) Ülkemizde, 

deneysel ve kulaktan dolma bilgiler ile aktarım söz konusudur. Yurt dışında ise çeşitli profesyonel kurslar verilse 

de yine de akademik bir aktarım mevcut değildir.  

6. Tezhip müfredatı: Öncelikle ana hatları ile belirlenmeli ve eğitim bu kavramsal çerçevede verilmelidir. 

Tabii ki üniversitelerde uygulanan müfredatın uygulamalarında farklılıklar olacaktır. Bu da üniversitelerdeki 

bölümlerin önem verdiği nitelik veya içeriklere göre şekillenecektir. Mesela bir bölüm teori ve malzeme bilgisi ile 

öne çıkarken, bir başka bölüm ağırlığını uygulama dalında öne çıkartarak, tezhibin sanatının gelişme ve 

değişmesine daha nitelikli, derinlemesine katkı verebilir. Tezhip sanatı, üniversitelerde güzel sanatlar içinde ilgili 

bölümlerde sanat dalı olarak veya sanat tasarım fakültelerinde bölüm olarak yer almaktadır. Üniversite çağında 

gerçek bir sanat eğitimi ancak orta öğretim ve hatta ilköğretim yıllarından atılan temeller ile mümkün olabilir. 

(AKPINARLI vd. I. UESSB, 2008) Akademik seviyede sanatın öğretilmesi elbette güzel ve değerlidir. Ancak 

gelecekte bir karşılığı olması veya geleneği devam ettirebilmek adına genel sanat bilgisi ile birlikte tezhip 

birikimine sahip sanatçı nesil yetiştirmek için teorik çerçevesi kurulmuş program eksenli bilinçli bir bakışa ihtiyaç 

vardır. Konunun mahiyeti gereği böyle bir müfredat çalışmasını yapabilecek adres elbette üniversitelerin ilgili 

bölümleridir. Geleceği kurmak için geleneği akademik çerçevede derlemek gerekmektedir.(ÜÇER,2019:86-97) 

Esasen tezhip sanatının kaynakları, geleneği ve teorisi bakımından meseleyi bir çerçeveye oturtabilmek için 

eksiklikler olsa da arşivleri kullanmayı sağlayan imkânlar mevcuttur. Bunları kullanabilecek donanımlı, yeter 

sayıda öğrenci ve akademisyene de ihtiyaç olduğu da açıktır. 

Tezhip artık meslek değildir (ÖNKOL,2019 483) ve sanat olarak değerlidir. Tarihte, mesela sarayda nakkaşhane 

kurumunda bir meslek olarak bilinen tezhip sanatı, günümüzde artık bir meslek olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle 

tezhip sanatının, Güzel Sanatlar Fakültesi içinde yer alması daha doğru olacaktır. Tezhip bir sanat dalı olup, 

uygulayıcıları müzehhibe / müzehhip olarak tanımlansa da bir meslek değildir. Henüz tam anlamıyla müzehhibe-

galerici-kolleksiyoner üçgeni de oluşmadığı için müzehhibe kendi çabaları ile yol kat eder. Sanat ile uğraşan ve 

hatta çalışma hayatı sanat olan kişilerin yüzleştiği her türlü sorunu müzehib/müzehhibeler de yaşar. 

7. Uluslararası etkileşim: Tezhip sanatının teorisi, felsefesi, tarihi, terminolojisi, uygulama yöntemleri ve 

malzeme bilgisi gibi boyutlarının akademik standarda ulaşması ve bu birikimin aynı nitelikle paylaşılıp 

aktarılabilmesi özellikle önemlidir. Uluslararası bilgi paylaşımı, yüzyıllara göre kültürel etkileşimin incelenmesi, 

araştırmaların coğrafya özelinde kalmaması gibi konular, tezhip sanatın gelişimi ve yenilenmesi açısından dikkat 

edilmesi gereken hususlardır. Biraz daha geniş kapsamlı düşünürsek, aslında tezhip sanatı neredeyse her kültürde 

kendisine yer bulmuştur. Bunu yazmalar üzerinden ele alacak olursak, mesela Book of Kells ve Book of a Hours 

gibi tezhipli yazmalardan ya da daha genel bağlamda İspanyol, İtalyan, Fransız, Kuzey Afrika, Özbekistan, 

Türkmenistan, Ermenistan, Hindistan ve İran gibi ülkelerin tezhibinden söz edebiliriz. Bu ülkeleri ayrıca 
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incelemek, tezhibin farklı kültürel yansımaları ve tezhip analizleri konusuyla ilgili doğru vizyonu elde etmemizi 

sağlayabilir. 

8. Uygulamalar: Tezhip kendine özgü sembolik dili olan ve dolayısıyla anlatım gücüne sahip bir sanat 

dalıdır. Günümüz tezhip anlayışında klasik tezhip uygulaması devam ederken, yeni bir bakış açısı ile hikâyesi olan 

tasarımlar da yapılmaktadır. Bir dönem sadece yazının giysisi olarak tanımlanan ve bu nedenle adeta sadece 

“süsleme” olarak görülen tezhip sanatı, mesela “hattın görünür hale getirip tasdik ettiği manayı takdis etmek” gibi 

son derece önemli bir rol oynamaktadır. Mana ve maksattan haberi olmayan bir uygulamacı, en fazla başka 

örneklere bakarak belki bir taklit ortaya koyabilir. Oysa müzehhib/e önce manayı bilir ve buna göre tasarımını 

yapar. Kısaca tezhip sadece teknik bilgi değil, teorik bilgi sahibi olmayı da gerektirir. Günümüzde ise kullandığı 

semboller ile özgün bir anlam dili oluşturan tezhip sanatı, aslında manayı hem tasdik hem de takdis eder. Buna 

göre tezhip, kendi özgün dili ile sanat zevki ve bilgi birikimine sahip belli bir kesime hitap etmektedir. Yukarıda 

madde madde değindiğimiz konuları her sanatçının bilmesi ve ciddiye alması gerekir. Günümüz müzehhib/eleri 

geçmişte olduğu gibi geleceğe sağlam ve nitelikli eserler bırakarak kendini ve sanatımızı anlatabilir. 

Burada değinilen konular ile donanmış sanatçılar, tezhip alanında günümüze kadar “gelen”e elbette “ek” 

yapabilecekler ve böylece “gelenek” devam edecektir. Sanatçı ne kadar çok nitelikli eser üretebilirse, o kadar 

vardır. Bu nedenle üretmek ve sergilemek sanatçı için önemlidir. Ulusal sergilerin yanı sıra uluslararası sergilerde 

kültür sanat etkinliklerine katılmak, her sanatçı ya da müzehhibe için değerlidir. Ancak teorik ve teknik alanda 

aşılması gereken sorunların yanı sıra alanımızla ilgili idari ve bürokratik sıkıntılar da yaşanmaktadır. Mesela, tüm 

sanatçıların gümrük çıkış giriş işlemlerinde ciddi sıkıntıları olmaktadır. En basitinden bir örnek olarak, eserlerinizi 

gümrükte beyan edilen sayıda götürmeniz ve satmadan getirmeniz gerekmektedir. Hatta satılmış bir eseriniz varsa, 

gümrük yetkilileri ticaret yaptığınıza hükmedip, vergi almak adına eserlerinizi ticari mal işlemine tabi tutmaktadır. 

Bu türden bürokratik konular çözülmezse, sanatçının eserine devlet malı olarak el konulmaktadır. Bu sorunların 

hukuki açıdan kesinlikle çözülmesi gerekmektedir. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, alanları ile ilgili sorunları 

çözmeleri için sadece sanatçı ve akademisyenlerin göstereceği gayret yeterli olmayacaktır. Türk-İslam Sanatları 

için öncelikle devletin kapsamlı bir kültür-sanat politikası belirlemesi ya da belirlenen politikaları takip etmesi 

şarttır. Bürokrasinin sanat dünyasına tavrı, genelde “hadi yapın” şeklinde belirmektedir. Bunun aşılabilmesi için 

yetkin sanatçı ve tecrübeli akademisyenlerin bürokratik süreçlerde yer alması gerekir. 

SONUÇ 

Burada dile getirilen temel hususlar, gelenekten geleceğe uzanan tezhip sanatı birikimimizin teorik ve felsefi 

temellerinin derlenmesi ile devlet politikasının somutlaştırılması ve geleneksel Türk-İslam sanatlarının yeniden 

kurumsallaştırılması şeklinde özetlenebilir. Bu bildiri ile ilgili kesimlerin dikkatine sunmaya çalıştığımız konular, 

defalarca ele alınıp, tekrar tekrar yeni önerilerde sunulsa da geleneğin geleceğe aktarımında yeterli değildir. Konu 

farkındalık ve aksiyon gerektirmektedir. Özel kurumlardan, Milli eğitimden, üniversitelere giden süreçte eğitimin 

ve öğretimin sağlam temellere oturması ve birbirini tamamlayan niteliğe ulaşması gereklidir. İlgili üniversitede 

Geleneksel Türk Sanatlarının laboratuvarı ve sanat galerisi olmalı, hatta ilgili kütüphane ve müzeler ile direkt 

bağlantılı çalışması temel gerekliliktir. 

Bu güne kadar yapılan tespit ve öneriler üzerinde çalışan komisyonlara ihtiyaç vardır. Tezhip sanatı özelinde 

teori, uygulama ve felsefi alanda daha fazla nitelikli kitapların yayınlanması lazımdır. Bu amaçla, konunun geneli 
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hakkında araştırma ve yayınlar artırılmalıdır. Mesela, farklı yaş seviyelerine uygun temel ders kitapları 

üretilmelidir. Ayrıca ulusal ve uluslararası eğitim sisteminde de konunun ele alınması gereklidir. Küresel dünya, 

artık kültürlerin yarıştığı bir zemindir. Kuramsal ve kurumsal yapıları sağlam olmayanların bu yarışta geriye 

düşeceği açıktır. 

Yetişen sanatçıların/müzehhib/elerin toplumun bu kültüre sahip çıkmasını sağlayan sanatçı-galeri-

koleksiyoner üçgeninin kurulması da önemlidir. Sergilerin ulusal ve uluslararası etkili ve nitelikli yapılabilmesi 

meselenin ne kadar kurumsallaştığı ile ilgilidir. Ayrıca devletin uluslararası sergilerde sanatçının gümrük 

koşullarını bireysel takip edebileceği ve TC kimlik numarası ile muhatap olabileceği bir uygulamanın da açık ve 

net şekilde ortaya konulması gerekir. (URL11) Fikir ve sanat eserleri mevzuatı ve özel hukuk bürolarının konuyla 

ilgili açıklamaları sanatçının anlayacağı ve açıklayıcı bir şekilde anlatılmamıştır. Sanatçı için eseri ticari mal 

değildir. Ama ikinci, üçüncü şahıslar için ticari değer taşıyabilir. 

Tezhip sanatının yeniden önem kazanmaya başladığı açıktır. Bu birikimin geleceğe daha sağlam bir şekilde 

aktarılabilmesi ve tezhip sanatının küresel ölçekte ağırlık kazanması için tarih, sanat tarihi, felsefe, geometri 

matematik, kimya bilgisi gibi alanlarda disiplinler arası çalışmalar yapılması ve konuya “teorik, teknik, pratik ve 

hukuki bütünlük” kazandırılması acil bir ihtiyaçtır. Konunun gereği yapılırsa, tezhip sanatçıları ve 

akademisyenlerin mevcut birikimi toparlayıp, yetiştirecekleri öğrenciler ile geleneği geleceğe aktarmaları söz 

konusu olacaktır.  

Sanat özü itibarıyla yetenek ve zekâ gerektiren geniş bir alandır. Olağan dışı yeteneklerin üniversite çağında 

ortaya çıkması nispeten zayıf ihtimaldir. Sanatsal yeteneklerin ilköğretim çağından itibaren takibe alınıp eğitilmesi 

gerekmektedir. Gerçek sanat, boş zamanlar meşgalesi veya bir hobi alanı değildir. Sanatı zayıf olan toplumların 

kültür ve medeniyetleri de zayıf kalır.  
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ANADOLU SELÇUKLU SERAMİK SANATINDA KUŞ MOTİFİ VE SERAMİK 

SANATÇILARINDAN ÖRNEKLER 

Elif BEKDİK1 

Azize Melek ÖNDER2  

ÖZET 

Anadolu Selçuklu seramiklerinde geometrik, yazı, bitkisel ya da figüratif tarzda 

yapılmış süslemelerin yanında hayvansal süslemenin de oldukça fazla görüldüğü bir dönem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönem seramiklerine bakıldığında hayvan motiflerinin de 

çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Hayvan motifleri arasında belki de en çok karşılaşılan 

motif kuştur. Kuş, dönem seramiklerinde sadece süsleme öğesi değil aynı zamanda manevi 

duyguların sanata aktarılması olarak belirtilmiştir. İnanışlara göre kuş ellerin göğe uzanması 

şeklinde nitelendirilmektedir. Anadolu Selçuklu sanatında kuş ölülerin ruhunun gökyüzüne 

taşıdığı için önemli bir motif olmuştur. Sembolik açıdan kuş yerle gök arasındaki ilişkiyi, 

ölümsüzlüğü, manevi hayat, melekleri ve varoluşu simgelediğine inanılmıştır. Aynı zamanda 

kuş ahiret âlemine göre, dünyevi âleme karşı olan direnişinde bir sembolüdür. 

Araştırma kapsamında Anadolu Selçuklu seramiklerinin üzerine uygulanan farklı 

türlerdeki kuş motiflerini konu almaktadır. Akabinde günümüz seramik sanatında çalışma 

yapan Türk Seramik sanatçılarının eserleri incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda, 13. yüzyıldan günümüze kadar tasvir edilen kuş figürü, tarihin 

belirli dönemlerinde ruhani bir varlık ve gücün sembolü olmuş, her dönemde farklı anlamlar 

yüklenerek resmedilmiştir. Anadolu Selçuklu seramiklerinde görülen kuş motifinin 

günümüzde sanatçılar tarafından tercih edilmesinin sebebi geçmişten gelen bir inanışın 

devamı olması ve bir kültür motifi haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Geçmişten gelen 

bu birikim günümüzde yapılan eserlerin devam etmesiyle birlikte gelecek nesillere 

aktarılacaktır. 
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BIRD MOTIF IN CERAMIC ART OF ANATOLIAN SELJUK AND EXAMPLES 
FROM CERAMIC ARTISTS 

ABSTRACT 

In Anatolian Seljuk ceramics, it appears as a period in which animal ornaments are seen 

quite often, as well as ornaments made in geometric, writing, vegetal or figurative styles. 

                                                           
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, elfbekdik@gmail.com, 0000-0002-7183-4155 
2 Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, aonder@erbakan.edu.tr, 
0000-0001-6972-7572 



30

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP

When we look at the ceramics of the period, it is seen that the animal motifs also vary. 

Perhaps the most common motif among animal motifs is the bird. In the ceramics of the 

period, the bird is stated not only as an ornamental element, but also as the transfer of spiritual 

feelings to art. According to beliefs, the bird is characterized as reaching out to the sky with 

its hands. In Anatolian Seljuk art, the bird was an important motif as it carried the souls of the 

dead to the sky. Symbolically, it is believed that the bird symbolizes the relationship between 

the earth and the sky, immortality, spiritual life, angels and existence. At the same time, the 

bird is a symbol of its resistance to the worldly world, according to the hereafter.  

Within the scope of the research, different types of bird motifs applied on Anatolian 

Seljuk ceramics are the subject. Afterwards, the works of Turkish ceramic artists working in 

today's ceramic art were examined.  

As a result of the research, the bird figure depicted from the 13th century to the present 

has been a symbol of spiritual existence and power in certain periods of history, and has been 

depicted with different meanings in each period. The reason why the bird motif seen in 

Anatolian Seljuk ceramics is preferred by artists today is that it is a continuation of a belief 

from the past and has become a cultural motif. This accumulation from the past will be 

transferred to future generations with the continuation of the works made today. 

Keywords: Anatolian Seljuk, Ceramic, Bird. 

1.Giriş 

Geleneksel Türk Sanatları içerisinde önemli bir yeri olan seramik sanatının Uygurlara 

kadar uzanan bir tarihi geçmişinin varlığı bilinmektedir. Seramiğin kullanımı Anadolu 

Selçuklu insanı içinde öncelikli malzeme olmuş, çeşitli teknikler kullanılarak birçok seramik 

ürün oluşturulmuştur (Büyükçanga, 2006: 1). 

Anadolu Selçuklu Dönemi süsleme ve işçilik oldukça gelişmiştir. Bu dönemde toplum 

hizmeti için yapılan dinî, sosyal ve ticari nitelikte cami, imaret ve kervansaray gibi birçok 

mimari eser bulunmaktadır. Yapılan bu eserlerde taş, tuğla, ahşap gibi malzemelerin yanında 

seramik malzeme de ön plandadır. Seramik malzeme ile üretilen Anadolu Selçuklu mimari 

eserlerindeki insan ve hayvan motifleri günümüzde hala birçok müze ve koleksiyonda yer 

almaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelen bu birikimin varlığı sayesinde günümüz Türk 

seramik sanatçıları eserlerinde bu dönemde görülen hayvan motiflerden etkilenişler ve 

eserlerinde kullanmışlardır.  

Çalışma, Anadolu Selçuklu Sanatında görülen kartal, tavus kuşu, kuğu, leylek, güvercin, 

kumru gibi doğada var olan ve kuş olarak bilinen hayvanlar ele alınmıştır. Bu kuşları örnek 

alarak eserler veren Türk seramik sanatçılarının öncü isimleri alfabetik sıra gözetilerek 
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Selçuklu insanı içinde öncelikli malzeme olmuş, çeşitli teknikler kullanılarak birçok seramik 

ürün oluşturulmuştur (Büyükçanga, 2006: 1). 

Anadolu Selçuklu Dönemi süsleme ve işçilik oldukça gelişmiştir. Bu dönemde toplum 

hizmeti için yapılan dinî, sosyal ve ticari nitelikte cami, imaret ve kervansaray gibi birçok 

mimari eser bulunmaktadır. Yapılan bu eserlerde taş, tuğla, ahşap gibi malzemelerin yanında 

seramik malzeme de ön plandadır. Seramik malzeme ile üretilen Anadolu Selçuklu mimari 

eserlerindeki insan ve hayvan motifleri günümüzde hala birçok müze ve koleksiyonda yer 

almaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelen bu birikimin varlığı sayesinde günümüz Türk 

seramik sanatçıları eserlerinde bu dönemde görülen hayvan motiflerden etkilenişler ve 

eserlerinde kullanmışlardır.  

Çalışma, Anadolu Selçuklu Sanatında görülen kartal, tavus kuşu, kuğu, leylek, güvercin, 

kumru gibi doğada var olan ve kuş olarak bilinen hayvanlar ele alınmıştır. Bu kuşları örnek 

alarak eserler veren Türk seramik sanatçılarının öncü isimleri alfabetik sıra gözetilerek 

aktarılmıştır. Her bir sanatçının yaptığı çeşitli kuş biçimleri sanatçının özgeçmişi ile birlikte 

verilmiştir.  

2. Anadolu Selçuklularında Kuşun Önemi 

Anadolu Selçukluların ürettiği eşyalarda yer alan kuş, kimi dönemlerde, kutsal bir varlık 

olarak korunmuş, kimi dönemlerde av hayvanı olarak görülüp avlanmıştır. Buna rağmen her 

dönemin duvar kabartmasında, çanak, çömleğinde, camında, halısında, kiliminde kuş 

motifleri kullanılmıştır. Sonuçta Anadolu Selçuklu sanatında kuş sevilen ve korunan bir varlık 

olarak kalmıştır (Ersoy, 2005: 465). 

 
Görsel 1.Anadolu Selçuklu dönemi kuş örnekleri 

2.1. Kartal 

Anadolu Selçuklu sanatında kartal kuvvet ve yücelik sembolüdür. Göklerin hâkimi ve 

tüm gök yaratıklarının kralıdır. Kartal göğün en üst katında yer alır ve cennetin kapısını korur. 

Diğer geniş kanatlı kuşlar gibi tanrısal bir güce sahip olduğuna inanılan kartal, yeryüzünün 

üstünde uçarak onu kötülüklerden korumaktadır (Ersoy, 2000: 468). Kartal diğer bir inanışa 

göre ölüyü kötü ruhlardan ve tüm kötülüklerden korumak için kullanılmıştır (Ögel, 1972: 

216). 

Anadolu Selçuklu sanatında kartalların başları genellikle profilden verilmiştir. Sivri, 

bazen hilal biçiminde kulakları olan, sivri gagalı, kimi zaman gaga altında sarkıtlar bulunan 

kartalın başı ile yukarıya doğru yerleştirilmiş damla şeklinde bir gövdeye sahiptir. Kanat 

uçları helezon şeklinde kıvrımlarla sonlandırılmıştır. Kartalın kuyruk palmet şeklinde, bacak 

iki yana açık, pençe iridir. Tek başlı ve çift başlı kartal Türklerde bir “Devlet Arması” haline 

gelmiştir (Ögel, 1972: 1128-1134). 

2.2. Tavus Kuşu 

Tavus kuşu sonsuz hayat, güzellik ve cennet sembolüdür. Yelpaze şeklinde kuyruğu 

üzerinde tüm renkleri bir araya getirdiğinden bütünlük kavramını ve doğayı yansıtmaktadır. 

Tavus kuşunun öldükten sonra etinin uzun süre çürümeden kalabilmesi, onun sonsuzluk 

kavramıyla olan bağlantısını güçlendiren özelliklerinden biri olmuştur. Tavus kuşunun çeşitli 
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kültür ve inanç sistemlerine göre şekillenen anlam dünyası, Anadolu Selçuklu döneminde, 

ebedi hayat ve ölümsüzlükle bağlantılıdır (Ersoy, 2000: 64). 

2.3.Kuğu-Leylek Kuşları 

Kuğu kuşu saflık, zarafet, güzellik simgesidir. Leylek kuşu, doğacak bebekleri 

simgelemekte ve müjdelemektedir. Leylek iki renge sahiptir. Beyaz renkteki leylek; gün 

ışığını, erkek figürünü ve güneşi simgelemektedir. Siyah renkteki leylek ise; dişi figürü ve 

geceyi simgelemektedir (Ersoy, 2000: 471). 

2.4. Güvercin-Kumru Kuşları 

Şiir dilinde aşk sembolü olarak ifade edilen güvercin türbe ile özdeşleşmiştir. Kimi 

zaman çıkardıkları ses nedeniyle ızdırap çeken ruhun sesini yansıttıkları düşünülmektedir 

(Ersoy, 2000: 471).  

Kuğu, bazı Türk destanlarında kötülüğün simgesiyken, Kutadgu Bilig’de beyazlığın, 

saflığın sembolü olarak gösterilmiştir (Ögel, 2014: 698). Ana Tanrıça Ürüng Ayıgsıt 

(Ayzıt)’ın da sembolü olan kuğu kutsal bir kuştur ve ona dokunulması iyi karşılanmamaktadır 

(Yücel-Yozgat, 2018: 1485). 

3. Anadolu Selçuklu Kuş Motiflerinden İlham Alan Türk Seramik Sanatçıları 

3.1. Atilla GALATALI (1936- 1994) 

1936 yılında Artvin’in Arhavi ilçesinde doğan sanatçı 1955’te geçirdiği menenjit 

rahatsızlığı sonucu işitme duyusunu yitirmiştir. Bu sebeple Lise ikinci sınıftan ayrılmıştır. 

Sanatçı, Lisede okurken resim öğretmeni Kayıhan Keskinok’un desteğiyle sanat alanına 

yönelmiştir. 1954 yılında hastalığı nedeniyle eğitimine bir süre ara vermek zorunda kalmıştır. 

1956 yılında sanat çalışmalarına tekrar başlamıştır (Kahraman, 2017: 97-98). 

 
Görsel 2.Atilla Galatalı, Kuş 

Atilla Galatalı 35 yıllık sanat hayatı boyunca çok sayıda seramik duvar panosu 

üretmiştir. Cumhurbaşkanlığı İdare Binası başta olmak üzere birçok kamu kurum ve 

kuruluşlarına, özel sektör binalarına seramik pano çalışmaları yapmıştır (Hoşnut, 2006)  

3.2. Erdinç BAKLA (1939-     ) 

1939’da Erzurum’da doğan sanatçı, 1958’de İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar 
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Görsel 2.Atilla Galatalı, Kuş 

Atilla Galatalı 35 yıllık sanat hayatı boyunca çok sayıda seramik duvar panosu 

üretmiştir. Cumhurbaşkanlığı İdare Binası başta olmak üzere birçok kamu kurum ve 

kuruluşlarına, özel sektör binalarına seramik pano çalışmaları yapmıştır (Hoşnut, 2006)  

3.2. Erdinç BAKLA (1939-     ) 

1939’da Erzurum’da doğan sanatçı, 1958’de İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar 

Yüksek Okulu Seramik Bölümü’nü kazanarak burada Hakkı İzet ve Jan Grove’nin öğrencisi 

olmuştur. 1960-62 yılları arasında Almanya’da Selb şehrindeki Krautheim Porzellan Fabrik’te 

porselen üretimi ve tasarımı konusunda çalışmalar yapmıştır. 1963’de mezun olduğu okulun 

öğretim kadrosuna kabul edilerek Hakkı İzet ve Jan Grove’nin asistanı olmuştur. Daha sonra 

Ralph Bush ve Anthon Lehmden’in asistanlığını yapmıştır. 1970’de “Tophane Lüleciliği” adlı 

tezi kabul olmuş ve öğretim üyeliğine geçmiştir. 1985’de Doçent, 1986’da Profesör olmuştur. 

1997’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim üyeliğinden 

emekli olmuştur. 1999-2002 yılları arasında Kütahya Porselen Fabrikası’na tasarım 

danışmanlığı yapmıştır. 3 

 
Görsel 3.Erdinç Bakla, Kuş 

3.3. Füreya KORAL (1910-1997) 

İstanbul'da doğan sanatçı 1927'de Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nden mezun 

olmuştur. Bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam etmiştir. 

1947'de Lozan'da seramik çalışmalarına başlamıştır. Ardından tanınmış Fransız seramik 

sanatçısı Serré'nin desteği ile Paris'te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdürmüştür. 

İlk seramik ve taşbaskı sergisini 1951'de Paris'te açmıştır. Aynı yıl yurda dönerek Maya 

galerisinde yapıtlarını sergilemiştir.4  

  
Görsel 4. Füreyya Koral, Kuşlar, 80 cm, 1977 Görsel 5. Füreyya Koral, Kuşlu Tabak 

Füreya Koral, soyuttan gerçeküstüne uzanan ve genellikle yerelliğe ağırlık veren bir 

anlatım çeşitliliği içinde seramik panolar, üç boyutlu yapıtlar, vazo, tabak vb. gibi günlük 

yaşamda kullanılacak ürünler üretmiştir. Özellikle çinicilik konusundaki bilgisi ve yetkin 
                                                           
3 http://www.turkser.org.tr/files/zamanin_izinde_katalog1.pdf Erişim tarihi:24.11.2021 
4 http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCreya_Koral, Erişim tarihi:10.06.2007 
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işçiliği yapıtlarında Doğu ve Batı sanatını başarılı bir biçimde birleştirilmesine olanak 

vermiştir (Arslan, 1997: 636). 

Cumhuriyet döneminin ilk seramik sanatçılarından olan Füreya Koral, Litografi ile 

başladığı çalışmalarını, renkli duvar panoları, tabaklar, kuşlar, balıklar, evler ve insanlarla 

sürdürmüştür (Arslan, 1997: 636). 

3.4. Hamiye ÇOLAKOĞLU (1934-2014) 

1934 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğan sanatçı ailesi ile birlikte İstanbul’a 

yerleşerek ilkokulu burada başlamıştır. Buradan Ankara’ya taşınmış olan sanatçı Cemal 

Bingöl’den resim dersleri almıştır. 1959 yılında İtalya’da eğitim görmüştür. 1953-54 

yıllarında Hakkı İzzet’in Ankara Yapı Enstitüsü’ndeki seramik atölyesine çalışmıştır. 1963 

yılında yurda dönerek kendi seramik atölyesini kurmuştur. Hocası İsmail Hakkı Oygar’ın 

yaptığı ilk fırınında ilk işi olarak Ankara/Ulus’taki Yiba Çarşısı’nın girişine duvar panosu 

çalışmıştır. Sanatçı, 1983’te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 

Bölümü’nü kumuş, buradan emekli olmuştur. Sanatçı, Türk halk motiflerinden yararlanarak 

yaptığı kompozisyon ve figürleriyle dikkat çekmektedir.5 

 

 
Görsel 6. Hamiye Çolakoğlu, Evrende Barış 

Senfonisi (Detay) 

Görsel 7. Evrende Barış Senfonisi 

3.5. İlgi ADALAN ( 1936-   ) 

1936’da Bursa’da doğan sanatçı, 1953-59 yılları arasında Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi Cemal Tollu Atölyesi’nde resim eğitimi almıştır. Seramiğe ilgisi 1960’ta Gorbon 

Seramik Fabrikası’nda görev almasıyla başlamıştır. Çalışmalarını halen kendi atölyesinde 

sürdürmektedir. Sanatçının formlarında kalıplarda şekillendirilmiş/deforme edilmiş insan 

figürü ve ellerin soyutlamalarının oluşturduğu kompozisyonlar ağırlıktadır.6 

                                                           
5 https://www.biyografya.com/biyografi/12469 Erişim tarihi:24.11.2021 
6 http://www.turkser.org.tr/files/zamanin_izinde_katalog1.pdf Erişim tarihi:24.11.2021 
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yerleşerek ilkokulu burada başlamıştır. Buradan Ankara’ya taşınmış olan sanatçı Cemal 

Bingöl’den resim dersleri almıştır. 1959 yılında İtalya’da eğitim görmüştür. 1953-54 

yıllarında Hakkı İzzet’in Ankara Yapı Enstitüsü’ndeki seramik atölyesine çalışmıştır. 1963 

yılında yurda dönerek kendi seramik atölyesini kurmuştur. Hocası İsmail Hakkı Oygar’ın 

yaptığı ilk fırınında ilk işi olarak Ankara/Ulus’taki Yiba Çarşısı’nın girişine duvar panosu 

çalışmıştır. Sanatçı, 1983’te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 

Bölümü’nü kumuş, buradan emekli olmuştur. Sanatçı, Türk halk motiflerinden yararlanarak 

yaptığı kompozisyon ve figürleriyle dikkat çekmektedir.5 

 

 
Görsel 6. Hamiye Çolakoğlu, Evrende Barış 

Senfonisi (Detay) 

Görsel 7. Evrende Barış Senfonisi 

3.5. İlgi ADALAN ( 1936-   ) 

1936’da Bursa’da doğan sanatçı, 1953-59 yılları arasında Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi Cemal Tollu Atölyesi’nde resim eğitimi almıştır. Seramiğe ilgisi 1960’ta Gorbon 

Seramik Fabrikası’nda görev almasıyla başlamıştır. Çalışmalarını halen kendi atölyesinde 

sürdürmektedir. Sanatçının formlarında kalıplarda şekillendirilmiş/deforme edilmiş insan 

figürü ve ellerin soyutlamalarının oluşturduğu kompozisyonlar ağırlıktadır.6 

                                                           
5 https://www.biyografya.com/biyografi/12469 Erişim tarihi:24.11.2021 
6 http://www.turkser.org.tr/files/zamanin_izinde_katalog1.pdf Erişim tarihi:24.11.2021 

 
Görsel 8. İlgi Adalan, Kuşlu Pano 

3.6. Jale YILMABAŞAR (1939-    ) 

1939 yılında Samsun doğan sanatçı, ilk seramik çalışmalarına 1957 yılında, Oregon’ın 

Albany kentinde başlamıştır. Öğrenciyken kazandığı A. F. S bursu ile A. B. D de 1 yıl eğitim 

görmüş, 1958 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Seramik Bölümü’nü 

kazanarak Prof. Hakkı İzzet’in öğrencisi olmuştur (Yılmabaşar, 1980: 8). Aynı yıl asistan 

olarak göreve başlamış, 1985 de ilk kadın seramik profesörü unvanın almıştır (Güllapoğlu, 

1995). 

Sanatçı, profesyonel olarak 1963 yılında başladığı ve günümüze kadar kesintisiz 

sürdürdüğü sanat hayatı boyunca uygulanmamış seramik teknikleri ile Çağdaş Türk seramik 

sanatına özgün bir bakış açısı getirerek, seramik çalışmalarını farklı sanatsal disiplinlerle bir 

araya getirmeyi başarmış bir sanatçıdır (Hayırsever, 85-86). 

 
Görsel 9.Jale Yılmabaşar, Kuş. 

3.7. Mustafa TUNÇALP (1941-   ) 

1941 yılında Diyarbakır'da doğan sanatçı, 1962 yılında girdiği Devlet Tatbiki Güzel 

Sanatlar Yüksekokulundan 1966 yılında mezun olmuştur. 1967'de Almanya'daki Buckeuburg-

Kunst Seramik Fabrikası'nda, 1968'de Van yöresindeki çömlekçilikle ilgili çalışmalarda 

bulunan sanatçı 1969 yılında İzmir'de kendi seramik atölyesini kurmuştur. 1971–1977 yılında 

Çanakkale Seramik Fabrikaları Sanat Atölyesi'nin yöneticiliğini üstlenmiştir. 1978–1982 

yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Seramik Bölümünde Öğretim Üyeliği 

yapan sanatçı, 1990 yılında başladığı Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 

Öğretim Üyeliği yapmıştır. Sanatçı, 1990 yılında Çanakkale Seramik Fabrikaları Sanat 
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Danışmanlığını başarı ile halen sürdürmektedir. Sanatçı özgürlük ve kuş formlarında eserler 

vermektedir (Erbay, 2005: 59-67). 

 
Görsel 10. Mustafa Tunçalp, Kuşlar 

3.8. Tufan DAĞISTANLI (1952-   ) 

1952 yılında Erzurum’un Oltu ilçesinde doğan sanatçı 1971 yılında Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisine girmiş, Seramik Bölümü'nde Sadi Diren'in öğrencisi olmuş, 1977 

yılında Akademiyi bitirmiştir. 2002 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi’nin kuruluş çalışmalarında görev alan sanatçı, bu bölümünde öğretim görevlisi 

olarak çalışmaya başlamıştır.7 

Sanatçı Antalya yöresinde otel ve resmi kurumların cephe ve salonlarına pano 

çalışmaları yapmıştır. Ayrıca ince uzun metal ayaklar üzerinde duran, oval gövdeli çok çeşitli 

kuş formları ile bilinmektedir. Hepsi aynı form olan kuşlar her biri ayrı karakterdedir ve 

böylelikle adeta soyut bir kuş kolonisi oluşturmaktadır (Akdere, 2019: 67). 

  
Görsel 11. Tufan Dağıstanlı, Kuş Görsel 12. Tufan Dağıstanlı, Kuşlar 

3.9. Zehra ÇOBANLI (1958-  ) 

1958 yılında Bandırma'da doğan sanatçı 1981 yılında İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar 

Yüksek Okulu Seramik Bölümü'nden mezun olmuştur. Mimar Sinan Üniversitesinde yüksek 

lisans, Marmara Üniversitesinde sanatta yeterlilik yapmıştır. 1986–1989 yılları arasında 

Avustralya'da yaşayan sanatçı, Türkiye'ye döndüğünde Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başlamış, 1996 yılında Profesör olmuştur. Halen 

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölüm başkanlığı görevini 

                                                           
7 https://www.sanatgezgini.com/marketplace/seller/profile/tufan-dagistanli Erişim tarihi: 23.11.2021 
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7 https://www.sanatgezgini.com/marketplace/seller/profile/tufan-dagistanli Erişim tarihi: 23.11.2021 

sürdürmektedir.8  

 
Görsel 13. Zehra Çobanlı, Kuşlar, 

4. Sonuç 

Anadolu Selçuklu dönemi seramiklerinde görülen kuş motifleri kartal, tavus kuşu, kuğu, 

leylek, güvercin ve kumru olarak belirlenmiştir. İlgili dönem içerisinde görülen kuş motifleri 

arasında en çok karşılaşılan kartal, en az karşılaşılan leylek kuşu olmuştur. Burada kuşlara 

verilen sembolik anlamların ön planda olduğu söylenebilir. Bu da Anadolu Selçuklu 

seramiklerinde kullanılan kuş motiflerine yüklenen sembolik anlamların sanata aktarılmasıdır. 

Günümüzde Anadolu Selçuklu seramiklerinden etkilenen birçok sanatçı bulunmaktadır. 

Bu sebeple sanatçıların seçimi günümüz seramik sanatına öncülük eden isimlerden 

oluşturulmuştur. Cumhuriyet dönemi seramik sanatçıları arasından dokuz sanatçı eserleri ile 

birlikte ele alınmıştır. Her bir sanatçının eserlerinde kuş motifi bulunmakla birlikte farklı 

form, teknik, malzeme, kuşlara verilen anlamlar gibi özellikler sayesinde Anadolu Selçuklu 

sanatına ışık tutarak yeni tasarımlar oluşturulmuştur. Sonuç olarak Anadolu Selçuklu 

döneminde görülen kuş motifleri her dönemde olduğu gibi günümüz seramik sanatçıları 

tarafından çalışılmaktadır. Atilla Galatalı, Erdinç Bakla, Füreya Koral, Hamiye Çolakoğlu, 

İlgi Adalan, Jale Yılmabaşar, Mustafa Tunçalp, Tufan Dağıstanlı, Zehra Çobanlı gibi 

günümüz seramik sanatına öncülük etmiş olan birçok seramik sanatçısı halen kuş motifini 

sembolik anlamlar yükleyerek kullanmaktadır. Bu sayede kuş motifi farklı ve yeni 

tasarımlarla gelecek nesillere aktarılacaktır. Böylece kuş motifinin her daim canlılığını 

sürdüreceği söylenebilir. 
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ÇÖMLEK ÇAMURU İLE YAPILAN DEKORATİF ESERLERDE  

CAM MOZAİK İLE DEKORLAMA 

                    *Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATEŞOK 

ÖZET 

Hammaddesi toprak olan sanatlar insanoğlunun var olduğu tarihlerden beri ihtiyaca binaen 

ortaya çıkmış ve sonrasında diğer sanatlar gibi çeşitlilik kazanmıştır. Çömlekçilik de önceleri 

insanoğlunun yeme içme malzemelerini pişirme, depo etme gibi öncelikli ihtiyaçlarını 

karşılamış daha sonra estetik dekoratif ürünler ortaya çıkarmıştır. Bunda çömlek çamurunun 

her türlü forma kolaylıkla girebilmesi ve değişik tekniklerin bir araya getirilip 

kullanılabilmesi etkili olmuştur. Çömlek dekorlamada çok fazla teknik kullanılmasının 

yanında cam kullanılması da farklı dekoratif ürünlerin meydana getirilmesinde önemli bir 

materyal olmuştur.  

Mozaik, küçük boyutlu, farklı renklere sahip taş, cam ya da benzer malzemelerin bir araya 

getirilmesiyle gerçekleştirilen, zemin ya da duvara uygulanan resim ve bezeme sanatı olarak 

bilinmektedir. Cam mozaik geçmişte mimari alanda çok kullanılmış olsa da günümüzde 

dekoratif eşya yapımında, dekorlamada sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada da 

çömlek çamuru ile şekillendirilen dekoratif ürünler de cam mozaik ile dekorlama tekniği 

ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ve fotoğraflarla belgelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çömlek, Dekorlama, Mozaik, Cam Mozaik, Dekoratif Ürün 
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DECORATING WITH GLASS MOSAIC ON DECORATIVE WORKS MADE BY POT CLAY 

                                   *Asst. Prof. Ebru ATEŞOK 

 
 
ABSTRACT 
 
The arts which their raw material is soil have been arised in virtue of human want since the dates that 

the humankind had been in existence and thereafter got diversified  just as the alternative arts. At first, 

pottery has met the primary needs of the humankind such as cooking the equipments for food and 

baverage, storing thereafter has created artistic decorative products. It has been effective on such point 

that the pot clay could have formed in every shape easily and the different techniques could have been 

used by accombination. The use of the glass has been a significant material of creating various 

decorative products besides the use of many techniques regards to pot decorating. 

The Mosaic has been known as painting and pattern art laid on the ground or the wall which has been 

created with the accombined small shaped materials such as stones with varios colours, glass or 

similar materials. Even though the glass mosaic had been used in architectural field in former times, it 

has been proceed to be used for decorating, creating decorative article at the present time. In this 

present study, the technique of decorating with glass on decorative products formed by pot clay is 

explained with great extent of scope and documented by photographs. 

Key Words: Pot, Decorating, Mosaic, Glass Mosaic, Decorative Product 

 

1. GİRİŞ 

Sanat, insanlık tarihinde ilk kez topraktan elle şekillendirilen ana tanrıça figürleri ve 

mağaralarda yapılan duvar resimleri ile açığa çıkmaya başlamış, yıllar boyunca insanlığın 

ortaya koyduğu ciddi ve estetik bir faaliyet olarak günümüze kadar gelmiştir. İnsan 

topluluklarının sanat anlayışları, farklı coğrafyalarda ve farklı yaşam tarzları nedeniyle 

oldukça değişik özellikler göstermiş, bu durum ise sanatsal açıdan zengin sayılabilecek bir 

estetik ve bilgi birikiminin oluşmasına vesile olmuştur. Birçok farklı uygarlıklar geleneksel 

yaşam tarz ve beğenilerini çeşitli şekillerde yansıtmaya çalışmış, bu çaba ise heykel, çanak 

çömlek, resim ve mozaik gibi birçok sanat dalının ortaya çıkmasına neden olmuştur.  
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Bu sanat dallarından biri olan Mozaik Sanatı ise bilindiğinin aksine Bizans ile birlikte 

doğmamış, antik dönemlerde ortaya çıkarak gelişmiş mimariden dekorasyona birçok alanda 

kullanılmıştır.  

Çömlek kili her şekle kırılmadan rahatlıkla girebilen ve ısı ile temas ettiğinde formunu 

koruyabilen bir materyaldir. Bu özelliği nedeniyle çok çeşitli dekorlama teknikleri ile 

bezenebilmektedir. Cam mozaik ile çömlek ürün dekorlama ise ince ve parlak detaylardan 

hoşlanan kişiler için oldukça tatmin edici bir yöntemdir. 

2. MOZAİK SANATI  

Mozaik; cam, mermer ve benzeri uygun malzemelerden özel olarak üretilen renk 

fragmanlarını (tesserrae) kireç ya da çimento harcı ile belli bir yüzeye yapıştırmak suretiyle 

yapılan resim veya dekoratif süsleme yöntemine verilen isimdir (Genç, 1994, s. 87). Eski 

Yunanca’da abakiskoi, Latince’de abaculi, tesserae ya da tessellae adıyla bilinen mozaik için 

Osmanlılar fuseyfisa sözcüğünü kullanmıştır (Ödekan, 1997, s. 1300). Farklı renklerde bir ya 

da bir kaç malzemenin küçük parçalarını yan yana getirerek oluşturulan düzenleme tekniği 

anlamına gelen mozaik yapım tekniğinde, cam ve mermer dışında malzeme olarak ayrıca 

seramik, ahşap, mine ve taş parçaları da olabileceği gibi kâğıt ya da kumaş parçaları da 

kullanılabilmektedir (Hasol, 1998, s. 323). 

Mozaik sanatının en eski örnekleri toprak zemini daha stabil hale getirmek, ayağın toprağa ve 

çamura bulanmasını engellemek için yapılmasına rağmen daha ileri tarihli mozaiklerde yapım 

amacının dekoratif amaçlı olduğu görülmektedir (Urtekin, 2020, s. 6). Mozaik ile yapılan 

eserler ilk başlarda tek renkli ve oldukça sade iken daha sonraki zamanlarda çok renkli ve 

cezbedici bir hale bürünmüştür. İlk zamanlarda geometrik ve bitkisel daha sonraları ise 

dönemin yaşamsal ve dinsel aktiviteleri ile edebiyatından etkilenen betimlemeler 

kullanılmıştır. 

Günümüzde özetle mozaik yapımı aşamaları;  

1.  Desen şablonu hazırlanır.  

2. Etrafa çerçeve çekilerek boyutları belli edilir. Üzerine çakıl taşı ve tessaralar, alttaki 

resmin şekillerine göre dizilerek üzerine harç dökülmektedir.  

3. Harç kuruduktan sonra kalıbı meydana getiren tahta çerçeve sökülerek tabaka ters 

çevrilerek döşemenin içine yerleştirilmektedir.  
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4. Şablonlar kağıt ya da bezden yapılmaktadır. Bu şablonlar ıslatılarak çimento 

tabakasından kaldırılmaktadır. Böylece şablondakinin tersi olarak örneği 

çıkarılmaktadır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2017, s. 79).  

3. CAM MOZAİK 

Cam inorganik maddelerin belirli derecede eriyerek sıvı hale dönüştükten sonra yeteri kadar 

ve kristalleşmeyi engellemek için yavaşça soğutulması ile elde edilen katılaşmış yapıdır. 

Muhteviyatında erime derecesi 1713 olan silika bulunmaktadır (Fournier, 1992, s. 124). 

Camın iki bin yıldır mozaik yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Cam parçalar ile yapılmış 

bir mozaiğin hem çarpıcı parlak hem de parçalı eskitme bir görüntüsü bulunmaktadır. Kare 

şeklindeki cam parçaları kerpeten ile desene uygun şekilde keserek desenin renk uyumuna gör 

sıralamak görüntünün gerçekçiliğini artıracaktır. Açık ve koyu tonların beraber kullanımı 

çarpıcı, benzer tonların kullanımı ise gölgeleme etkisi verecektir. Derz ya da özetle harç 

kullanımı da önem arz eden bir diğer konudur. Harç, cam parçaların bir arada durmasını 

sağlayarak deseni tamamlar. Harca desene göre akrilik boya katarak tasarımı yumuşatmak da 

mümkündür (Fellows, 2012, s.174-175). Cam mozaik sanatında kullanılan araç-gereç ve 

işlem basamaklarını çömlek üzerinde uygulanmasında ayrıntılı şekilde verileceğinden bu 

bölümde ayrıca anlatılmamıştır. 

3. ÇÖMLEK DEKORLAMADA CAM MOZAİK KULLANIMI 

 

3.1.Kullanılan Malzemeler 

Yapıştırıcılar ve harçlar: Cam mozaik taşları zemine çeşitli yollarla tutturulabilirler. 

Çimento esanslı fayans yapıştırıcıları en çok kullanılanıdır. Bunun harici derz, ahşap tutkalı, 

silikon esanslı yapıştırıcı, epoksi reçine kullanılabilmektedir. Bunların haricinde özel mozaik 

harçları da piyasada mevcuttur. Diğer yapıştırıcılara göre daha pürüzsüzdürler. Ayrıca renkli 

seçenekleri de mevcuttur.  

Tabanlar: Her türlü zemine kullanılabilmesinin yanında en çok kontrplak kullanılmaktadır. 

Bu çalışmanın kapsamı gereği yüzeyi temiz çömlek malzeme kullanılacaktır.  

Mozaik taşları: Seramik, porselen, mermer kullanıldığı gibi cam mozaik için ayna camı, 

smalti, camsı mozaik taşları kullanılmaktadır.  
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 Ayna camı: Kırık ayna camı parçaları ile mozaik çalışmasına parıltılar 

katılabilmektedir. Bunun için bir ayna kerpeten ya da çekiçle kırabilir. 

 Smalti: Düzgün parçalar halinde kesilmiş opak camdır. Hafif bir yansıtıcı yüzeye 

sahiptir.  

 Camsı mozaik taşlar: Arka yüzeyleri olukludur ve bu yüzden her yere çok rahat 

tutunabilmektedir. Dış mekân kullanımına daha uygundurlar.  

 Ambalaj Kağıdı: Yarı dolaylı mozaik yönteminde mozaik arkalığı olarak 

kullanılmaktadır. Kalın olanları tercih edilmektedir.  

Mesh: File de denilmektedir. Tül gibi fiber reçineden yapılmış malzemedir.  

Cam Keskisi: kesme ve çizme işlemleri için kullanılmaktadır. Elmas uçlu olanları tercih 

edilmektedir.  

Çekiç: Taş ve ayna camı kırmada daha çok kullanılmaktadır.  

Zımpara kâğıdı: Kaba işçiliği temizlemek için kalın, bitmiş ince işleri temizlemek için ise 

ince zımpara kullanılmaktadır.  

Spatula: Taban malzemesini harcı yapıştırmak için kullanılmaktadır.  

Çuval bezi: Kırma işlemlerinde kırılacak materyali içine koyup etrafa saçmadan kırma 

işlemini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.  

Cımbız: Mozaik parçalarını tutup rahatça yerlerine yerleştirmek için kullanılmaktadır. 

Özellikle mikro mozaik işlemlerinde daha çok tercih edilmektedir.  

Gözlük: Cam parçalarının göze kaçmasını engellemek ya da silikonlama gibi işlemleri 

yaparken iş güvenliği açısından fayda sağlamaktadır.  

Kerpeten: Karışık çalışmalarda cam parçalarla beraber fayans da kullanılırsa kerpeten 

kullanmak gereklidir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2017, s. 76;  Fellows 2012, s. 176-

177). 
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3.2.Kullanılan Teknikler 

Mozaik sanatında dizilimler belli tekniklere göre yapılmaktadır.  Antik Roma mozaikleri 

incelenmiş ve buradaki dizilimlerine göre dizilim teknikleri isimler almıştır. Opus olarak 

adlandırılan ve Türkçede eser, iş, yapıt olarak anlamlanan Latince kökenli kelime, yine yanına 

aldığı dizlim isimlerine göre adlandırılmaktadır (King, 2003, s. 103). 

Opus regulatum 

İngilizce regular kelimesini hatırlatan Latince kökenli opus regulatum kelimesinin Türkçe tam 

karşılığı “düzenlenmiş iş” tir. Eşit büyüklükteki kare parçalar bir araya gelerek oluşan oldukça 

düzenli mozaik modelidir (Elias-Ozkan ve Özkan, 2007, s. 4). 

 

 

 

Şekil 3. 1. Opus regulatum dizilimi (Yıldırım, 2015, s.  32) 

Opus tessellatum 

Opus tessellatumda tuğla dizilimi diye de adlandırılmaktadır. Bir alttaki taş bir üsttekinin tam 

ortasına gelecek şekilde yerleştirilir (Yıldırım, 2015, s. 33). 

 

 

 

Şekil 3. 2. Opus tessellatum dizilimi (Yıldırım, 2015, s. 33) 

Opus vermiculatum 

Desenin merkezde olduğu ve desen etrafı boyunca taşların dizildiği tekniktir. Yüksek oranda 

işçilik ve hüner gerektirmektedir (Yıldırım, 2015, s. 34). 

 

 



45

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP 4. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU & KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI

 

 

 

 

Şekil 3. 3. Opus vermiculatum dizilimi (Yıldırım, 2015, s. 34) 

Opus Palladianum 

Çağdaş mozaik uygulama tekniği olarak da isimlendirilebilir. Düzgün bir şekilde mozaik 

parçalarının yerleştirilmesi yerine rastgele parçalara ayrılıp dizme tekniğidir (Yıldırım, 2015, 

s. 34). 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 4. Opus palladianum dizilimi (Yıldırım, 2015, s. 34) 

Opus musivum 

Duvar mozak tekniği olarak bilinmektedir. Diğer tekniklere göre süslü ve etkileyicidir 

(Yıldırım, 2015, s. 35). 

 

 

 

 

Şekil 3. 5. Opus musivum dizilimi (Yıldırım, 2015, s. 35) 
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Opus signinum 

 Desenin temel unsurunu düz çizgiler meydana getirir. Teknik olarak harç içine gömülen çakıl 

taşı ya da mermer parçalarından oluşmaktadır (Yıldırım, 2015, s. 36). 

 

 

 

 

Şekil 3. 6. Opus signinum dizilimi (Yıldırım, 2015, s. 36) 

Opus sectile 

“Sectile” nin Türkçe karşılığı “kesme işi” dir. Roma ve Antik Yunan’a kadar gitse de 

geleneksel İslami çini desenlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Opus sectilede parçalar özel 

olarak kesilmiştir ve bir araya getirilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 3. 7. Opus sectile  dizilimi (Yıldırım, 2015, s. 36) 

 

3.3. Cam Mozaik ile Çömlek Ürün Dekorlama 

Herhangi bir çömlek çamuruyla yapılmış bir ürünü cam mozaik parçaları ile dekoratif bir 

esere dönüştürmek mümkündür. Bunun için; 

1.  İlk aşamada desene göre çömlek materyali genellikle dört eşit parçaya bölüp tebeşir 

ile desen aktarılır.  
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Fotoğraf 3. 1.  Çömlek ürüne desenin aktarılması (Fellows 2012, s. 206)

2. Daha sonra cam taşlar kerpeten yardımıyla desendeki boyutlara göre bölünür. Bir 

miktar fayans yapıştırıcı ya da harç malzemelerinden birini hazırlandıktan sonra taşlar 

yapıştırılır. Ne çalışılırsa çalışılsın birbirine yakın renkleri gölgeleme de kullanmak 

görsel etkiyi artıracağından önemlidir. 

Fotoğraf 3. 2.  Cam parçalarının desene göre çömlek ürüne yapıştırılması (Fellows 

2012, s. 206)

3. Sonunda bir miktar daha fayans yapıştırıcısı ile tüm yüzeyin tamamını kaplayıp 

fazlasını süngerle aldıktan sonra kurumaya bırakılır. Yaklaşık bir gün bekledikten 

sonra kurumuş çimentoyu zımpara ile kazıyıp temizledikten sonra kurumaya bırakılır. 

Fotoğraf 3. 3.  Tüm yüzeyin kaplanması ve temizlenmesi(Fellows 2012, s. 207)
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4. SONUÇ 

Çömlek ürünler insanoğlunun temel ihtiyaçlarından ortaya çıkmış ve çeşitlenerek dekoratif bir 

hal almıştır. Bu ürünlerin süslenip daha değerli görsel etkilere sahip olması için birçok dekor 

tekniği kullanılmaktadır. Bu dekor tekniklerinin içinde cam mozaik kullanımı ise çömlek 

çamuru ile oluşturulan formların mat yüzeylerini can alıcı ve parlak hale getirmede aynı 

zamanda yüzey üzerindeki küçük hataları örtmede önemli bir materyaldir. Cam mozaik ile 

çömlek çamurundan yapılmış dekoratif eserleri dekorlamada, renkleri gölgeli ve detaylı 

çalışmak görüntünün etkisini daha da artırmakta ve bireylerin beğenisini de toplamaktadır. 
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AVANOS İLÇESİ YAŞ ÇAMUR DEKORLAMADA MÜHÜR KULLANIMI 

*Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATEŞOK 

 

ÖZET 

Yüzyıllar öncesi insanoğlunun farkında olmadan bıraktığı izler mühürün çömlek dekorlamada 

kullanılmasının başlangıcı olmuştur. İlkel mühürler farklı malzeme ve yöntem kullanımıyla 

günümüze kadar gelişerek varlığını sürdürmüştür. Çömlek çamuru dekorlamada kullanılan 

tekniklerin en eskisi olarak bilinen mühür kullanımı ile yaş çamur dekorlamanın ilk örnekleri 

ortaya çıkmıştır. Eski seramik parçalar, karolar ve eski mimari tuğlalarda kullanımı sıklıkla 

görülmektedir. Seramik yüzeylerde ise görüntüyü tekrar edebilme imkânı sağladığından 

yüzyıllardır dekoratif seramiklerde ve karolarda hatta sanatsal eserlerin çoğunda standartı 

sağlamak amacıyla kullanılmıştır.  

Kapadokya bir turizm bölgesi olması nedeniyle bu yörede var olan kültürel unsurlar, 

turistlerin hep ilgi odağında bulunmuştur. Yörede var olan geleneksel mesleklerin bir kısmı 

turizme yönelerek ortadan kalkmaktan kurtulmuşlardır. Avanos çömlekçiliği ise bunun en 

önemli örneğidir. Günlük kullanım kabı olarak yöre ve çevre yerleşim yerleri için üretilen 

çömlekler, 1970’li yıllardan itibaren turizmin gelişmesiyle paralel daha dekoratif bir 

görünüme zamanla kavuşmuşlardır. Bu çalışmada Avanos İlçesinde faaliyet gösteren çömlek 

atölyelerinde yaş çamur dekorlamada mühür kullanımı fotoğraflarla belgelenerek ayrıntılı bir 

biçimde açıklanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çömlek, Yaş Çamur, Dekor, Avanos, İz Dekorları 

 

 

 

 

*Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale MYO, El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları Programı, Kırıkkale/ TÜRKİYE, 

ebruatesok@gmail.com 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3341-2231 



50

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP

THE USE OF THE SEAL ON WET CLAY DECORATING OF AVANOS DISTRICT 

*Asst. Prof. Ebru ATEŞOK 

 

ABSTRACT 
 
The marks that had been left by the humankind unwittingly early on centuries , have been the 

beginning for the use of the seal on pot decorating. The primative seals have been improved 

and continued their existance by the use of various materials and methods until today. The 

preliminary examples of pot decorating had been created by the use of the seal which is 

known as the oldest technique that has been used on pot clay decorating. The use of the seal 

occurs on old ceramic peaces, tiles and old architectural bricks frequently. The seal has been 

used on decorative ceramics and tiles, even on the most of the art works in order to provide 

the standarts by the reason of the fact that it shall enable to re-exhibit the image on the surface 

of the ceramics.  

Due to the Cappadocia is a tourism reigon, the culturel elemnts of this territory have always 

been in the spotlight for tourists. Some of the traditional occupations existing in such territory 

have been saved before disappearing by turning towards to tourism. The Avanos pottery is the 

most significant example of this case. The pots that had been produced for daily use as dishes 

for such territory and surrounding settlements, have obtained more decorative appearance in 

progress of time by the improvement of the tourism since the 1970’s. In this present study, the 

use of the seal on wet clay decorating that is performed at the potteries in Avanos District, is 

explained with great extent of scope and documented by photographs. 

Key Words: Pot, Wet Clay, Decor, Avanos, Mark Decors 

 

 

 

 



51

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP 4. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU & KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI

1. GİRİŞ 

Toprağın suyla buluşup şekillendirilmesinden bu yana ilkelden moderne çok fazla dekor 

teknikleri kullanılmıştır. İnsanlığın ilk çağlarından günümüze kadar kullanılan dekor 

teknikleri bize uygarlıkları tanımamız açısından da fayda sağlamıştır. Günümüzde seramik 

eşya üzerindeki dekorlar, eşyanın değerini artırmasının yanı sıra eşyanın yapımı esnasında 

meydana gelebilen küçük hataları da kapatarak eşyanın dış görünüşünü güzelleştirmesi 

açısından da önemlidir.  

Antik çağlardan bu yana sert yüzeylerde özellikle taş, kuru çamur üzerinde oyma-kazıma 

yoluyla yapılmış resimler bulunmuştur. Bulunan resimlerin yanında özellikle insanoğlunun 

nereye ait olduğunu belirttiği simge, işaret ve el izleri dikkati çekmektedir. Çeşitli malzemeler 

kullanılarak yapılan bu izler mühür kullanımının temelini oluşturmuştur. Mühür yoluyla 

yapılan süslemelere izleme dekorları da denmektedir. İzleme/ mühür dekorlar; çömlekçi 

çarkında şekillendirmeden sonra kuruyarak deri sertliğine gelen parçaların çeşitli cisim ve 

büyüklüklerde araçların bastırılmasıyla yapılan bir dekor çeşididir. 

2. MÜHÜR DEKOR KULLANIMININ TARİHİ 

Baskı süslemenin ilk örnekleri mühürlerdir. Mühür, insanoğlunun tarih içinde yaşadığı 

toplumda rol ve statüsünü belirleyen en önemli unsurlardan biri olmuştur. Geçmişe 

bakıldığında ilk mağara resimlerinde insanlar, orada var olduklarını oranın onların olduğunu 

kanıtlarcasına el izlerini de bırakmışlardır. Böylelikle parmak izi, kişinin kendisine ait olan 

değişmez bir parçası olarak kimlik göstergesi sıfatını almıştır. Sonrasında ise bu tanımlama 

çabası tuğra, arma, mühür ya da imza gibi çeşitli tasarım biçimlerinde sonuç vermiştir.  

Mühürler Yeni taş çağı (M.Ö.5000–3000)’ da ilk kez varlığını göstermiştir (Sevim ve 

Kahraman 2011 poster). 

Günlük kullanıma uygun seramikler yani toprak kap, çanak ve çömleklerin en eski 

öneklerinin bulunduğu Japonya’daki Jōmon döneminde (M.Ö. 10.000) üretilenlerin 

çimdikleme yöntemiyle şekillendirildiği ve yüzeylerine dokulu iplerin basılmasıyla desenler 

oluşturulduğu bilinmektedir (Fotoğraf 2. 1.). Bu dekorlama üslubunun yanı sıra diğer 

kazılarda elde edilen seramik parçalarda da tırnak iziyle oluşturulmuş desenlere de 

rastlanmıştır. Jōmon dönemine ait diğer parçalarda ise deniz kabuklarının kilin yüzeyine 

basılmasıyla oluşturulan desenler de görülmektedir (Minogue, 1996, s. 12).  
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Fotoğraf 2. 1.  Dokulu ip basılarak dekorlanan Jōmon dönemine ait derin kap ve alev kenarlı 

kase (Erişim: https://www.metmuseum.org/toah/hd/jomo/hd_jomo.htm )

Çömlekçilerin tarih öncesi dönemden başlamak üzere kesilmiş ve oyulmuş tahta parçalarıyla 

veya kemik ve boynuzlarla kil üzerine iz bırakmak amacıyla aletler yaptığının kanıtı olan 

buluntular keşfedilmiştir. Sümerlerin yazıyı icat etmesiyle beraber kil tabletler üzerinde uçları 

sivriltilmiş aletlerle yazılan çivi yazısı da insanlığın yaş çamur üzerine baskı yoluyla çeşitli 

bilgileri içeren sembolleri işlediği önemli eserlerden biridir. Mühürlerin kullanımında Asur 

dönemi çok önemlidir. Bu dönemin başlangıcı aynı zamanda Anadolu’da yazılı tarihin ve 

Orta Tunç Çağı’nın başlangıcıdır. M. Ö. 1960 yıllarında Kuzey Mezopotamya’daki Eski Asur 

Devleti, Anadolu ile gelişmiş bir ticaret sistemi kurarak, beraberlerinde Anadolu’ya yabancı 

olan dillerini, çivi yazılarını ve silindir mühür geleneğini getirmişlerdir (Temizer, 1975, s. 76). 

Daha sonraları ise silindir şeklinde çamurun üzerinde tekrar eden desenler oluşturan ruletlerin 

yani silindir mühürler kullanılır olmuştur (Fotoğraf 2. 2. ) (Minogue, 1996, s. 16).

Fotoğraf 2. 2. Sümerlilere ait silindir mühür örneği (H. 3.6 cm x D. 1.8 cm) (Erişim: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/328757)
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El yapımı mührün çömlekçilikte dekoratif kullanımına ait bilinen ilk örneklerine ise, Ege 

Denizi’ndeki Kikladik Adalarda bulunan Keros-Syros kültürüne ait “kızartma tavası”  olarak 

tanımlanan seramik objede rastlanmaktadır (Coleman, 1985, s. 191). Bu objelerin üzerindeki 

mühür baskılar, çamur üzerine belirli bir dekoratif kurgu oluşturmak için yapılmış işlevi 

olmayan biçimlerden oluşturulmuştur. 

Fotoğraf 2. 3. Keros-Syros kültürüne ait kızartma tavası olarak bilinen mühürle dekorlanmış 

örnek (M. Ö. 2800-2300) (Erişim: 

https://funkystock.photoshelter.com/image/I00006gJvxOOFtdg)

13-16. yüzyıllar arasında ahşap mühürlü ve rölyefli kalıplar bu dönemde yaygınlaşmış, 

mühürlenmiş veya kalıba basılmış kırmızı çamurun boşluklarına tezatlık oluşturacak şekilde 

açık renk sıvı çamurun uygulanmasıyla tekrar eden geometrik, bitkisel ve hanedan armalı 

desenlerin oluşturduğu zengin bir doku elde edilmiştir (Scott, 1998: 14). Yaş çamur üzerine

uygulanan baskı sadece yüzeyde çukur bir desen oluşturmaya yönelik değil aynı zamanda 

mührün içine yapılacak kazıma sayesinde yüzeyde kabartma etkisi oluşturan desenler 

yaratmak için kullanılmıştır. Geçmişten günümüze seramik sanatçıları kumaş, metal, plastik, 

karton ve benzeri endüstriyel nesneler gibi çok fazla materyalle mühür yapmışlar ve 

istedikleri etkiyi vermişlerdir. 
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3. MÜHÜR ÇEŞİTLERİ

Mühür insanoğlunun hayatına ilk defa yaklaşık 10 bin yıl önce, Neolitik (Yenitaş) dönemle 

birlikte girdi. Neolitik Dönem’ de insanlar zamanla yerleşik yaşama geçerken, bitki ve 

hayvanları da kendileri yetiştirmeye başladılar. Yaşam ve üretim biçimindeki bu değişime; 

sosyal, siyasal ve ideolojik değişimler de eşlik ediyor, böylece günümüzdeki mülkiyet odaklı, 

hiyerarşik toplumsal hayatın ilk adımları atılmıştır. Değişen mülkiyet ilişkilerinin yansıması 

olarak, Ortadoğu’da bu döneme ait birçok yerleşim yerinde, günümüz damga mühürlerine 

benzeyen nesneler bulunmuştur. Genellikle kilden yapılan bu ilk mühürler ateşte pişirilerek 

sertleşmeleri sağlanmıştır. Baskı alanlarında ise henüz yazı bilinmediği için çeşitli desenler 

kullanılıyordu. Kimisi spiral, kare, iç içe daire vb. geometrik desenler içerirken; kiminde ayı, 

leopar, tilki, çiçek gibi figürler bulunmaktadır (Yazgın, 2017, s. 14). 

1. Silindir Mühür: Silindir mühürlerde baskı mantığı, uygulama yüzeyi üzerinde mühürün 

yuvarlanması ile elde edilmektedir. Baskı genellikle yaş kilden tablet yüzeyler üzerinde 

uygulanmıştır. Ayrıca kilden yapılmış kaplar, çömlek, şişe v.b. üzerinde bezeme yapma 

amaçlı da silindir mühürler kullanılmıştır. Ayrıca kilden yapılmış kaplar üzerine ustanın 

kimliğinin belli olması amacıyla da silindir veya damga mühür uygulamaları yapılmıştır. 

2. Damga Mühür ve Silindir Damga Mühür: Türkçe’de “tamga” kelimesi günümüzde 

“damga” olarak isimlendirilmiş araçlardır. Kil yüzey üzerine işaret basmaya yarayan bu 

aletler farklı geometrik biçimlerde yapılabilmektedir  (Akalan 2000, s. 45). 

Fotoğraf 2. 4. 18. yy a ait geometrik biçimli damga mühür ve Urartu arkeolojik silindir-damga 

mühür örneği (http://www.metmuseum.org/collection/the-collectiononline/search/326657)

(Erişim : https://www.metmuseum.org/art/collection/search/323548) 
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3.Yüzük Mühür: Damga Mühürler ile yüzük mühürlerin tasarımı benzer şekilde yapılmıştır. 

Mührün üzerine motifler veya figürler kazınmıştır. Kazıma işlemi bazen yüzüğün doğrudan 

kendi üzerine yapılırken, bazen de yüzük üzerine açılan bir yuvaya yerleştirilecek taş üzerine 

yapılabilmektedir. Bu çeşit mühürlerden de damga mühürlerde olduğu gibi tek seferde 

basılarak üzerine kazınmış motif ve figürlerin baskısı alınmaktadır (Aydın, 2007, s. 78). 

Fotoğraf 2. 5. M. Ö. 400 Yunan yüzük mühür örneği (Erişim: 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1891-0806-86) 

4. İğne Mühür: İğneye benzer özellikleri sayesinde sahipleri tarafından giyisileri üzerine bir 

aksesuar olarak da takılmaktaydılar. Mühür ve aksesuar görevleri yanında iğne olarak da 

kullanılmaktaydılar  (Yazgın, 2017, s.17 ).

4. AVANOS İLÇESİNDE YAŞ ÇAMUR DEKORLAMADA MÜHÜR 

KULLANIMI

Yaş çamur bünyesinde belli miktarda nem bulundurduğu için, yaş yüzey diye adlandırılır.

Plastik haldeki çamurun deri sertliğine gelmesi demek bünyesinde bulunan suyun belli bir 

süre sonra uzaklaşması ile istenilen kıvama gelmesidir. Yani uzun süreli kurutmaya ve 

pişirime tabi tutulmayan yüzey çeşididir. Mühür yaş çamur dekorlamada kullanılmasının 

yanında pişmiş ürünlerin dekorlamasında da kullanılmaktadır. Fakat çalışma kapsamının 

dışında olduğundan burada bahsedilmemiştir. Toprak şekillendiren hemen hemen herkes 

başlangıçta çevreden buldukları herhangi bir objeyle ıslak kil yüzeylere izler bırakmıştır. 

Kullanılan objeler genellikle deniz kabukları, kemik, sopa ve benzeri doğadan elde edilen 

objeler; kimi zaman ise tırnak, parmak veya el gibi insan izleri olmuştur. Bunun yanı sıra 

doğadaki nesneler işlenerek çeşitli el aletleri yapılmış veya bu nesneler ihtiyaçlar 

doğrultusunda çeşitli biçimlere dönüştürülerek benzer uygulamalar gerçekleştirilmiştir 

(Türkel, 2016, s. 2). 
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En ilkel mühürlerden günümüze gelene kadar çok farklı malzemelerden mühürler yapılmıştır. 

“Erken dönemlerde kilden ve pişmiş topraktan yapılmış mühürler daha sonraki dönemlerde 

taşın basit, değerli ve yarı değerli pek çok cinsi ile ilerleyen aşamalarda maden, kemik vb.

maddelerden de yapılmışlardır (Levent, 2006, s. 53). 

Mühürün seramik yüzeyler üzerinde dekorda kullanımı, sanatçılar için farklı estetik yolların 

açılmasına olanak sağlamıştır. Mühür yapımında öncelikle tasarıma göre desenin motifleri,  

seçilmiş olan mühür malzemesinin üzerine çizilmektedir.  Yaş çamurlar üzerine uygulamada 

yüzeylerde desenlerin yüksek çıkmasının istenildiği yerler,  hazırlanan mühürler üzerinde 

oyulmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Anadolu geleneksel çömlekçiliğinin önemli merkezlerinden biri olan Avanos, günümüzde 

hala üretime devam etmekte olan sayılı seramik merkezlerdendir. Avanos’ da çömlekçilik 

alanında faaliyet gösteren ustalar ile yapılan görüşmeler sonucunda günlük ihtiyaçlara yönelik 

kullanım eşyası üretimlerinin (çömlek, testi, yoğurtluk, yağdanlık v.b.), günümüzde yerini 

turistik ve ekonomik gerekçelerle daha albenili dekoratif üretimlere bıraktığı görülmüştür. 

Avanos ilçesi çanakçılar bölgesinde ve ilçe dışına kurulan imalat atölyelerin de ustalar ile 

yapılan yüz yüze görüşme ve incelemelerde mühür ile çömlek çamuru dekorlamanın eskisi 

kadar yaygın olmadığı öğrenilmiştir. Bu duruma ilçenin turistik bir yöre olması, turistlerin 

daha çok ajurla dekorlanan ürünlere rağbet etmesi ve bu ürünlere diğerlerine göre daha iyi bir 

ücret ödemesinin neden olduğu öğrenilmiştir. Günümüzde mühürün en yaygın kullanımının 

daha çok atölye kimliğini belirtmesi amacıyla eserlere basıldığı ya da işletmelere kilden 

mühür yapımı şeklinde olduğu gözlemlenmiştir (Fotoğraf 4. 1.). 

Fotoğraf 4. 1. İşletmelere çömlekçiler tarafından kimlik bildirim amacıyla yapılan mühürlere 

örnek (Ateşok, 2020)

İlçedeki mühürler genellikle kilden ya da alçıdan yapılmıştır. Silindir mühür örneği az 

olmakla birlikte damga mühür örneği daha fazladır.  İncelemeler sırasında bulunan mühür 

örnekleri fotoğraflarla belgelenmiştir.
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Mühürlerde geometrik bezemeler görülse de daha çok ilçenin yöresel özelliklerini ön plana 

çıkaran (peri bacaları, üzüm gibi) bezemelere rastlanılmıştır (Fotoğraf 4.2. ve 4. 3.).

Fotoğraf 4. 2. Atölyelerde kullanılan silindir mühüre örnek (Ateşok, 2020)

Fotoğraf 4. 3. Atölyelerde kullanılan damga mühüre örnek (Ateşok, 2020)

Mühür dekor uygulaması yapılacak olan ürüne önce istenilen forma ya çömlekçi çarkı ya da 

kalıpla şekil verilmektedir. Daha sonra form uygulamanın yapılabileceği deri sertliği 

kıvamına gelebilmesi için sarılarak kurutma depolarında bekletilmektedir. Deri sertliğine 

gelen ürün istenilen desene göre çömlek ürün üzerinde yer belirlemesi yapılarak bastırılmak

suretiyle mühür yardımıyla dekorlanır. 

5. SONUÇ

Mühür yüzyıllardır insanoğlunun kimlik bildirmek ve sahip olduğu şeyleri bezeyerek

güzelleştirmek için kullandığı bir materyaldir. Mühürün çömlek çamuruyla üretilen ürünlerde 

süslemede kullanımı dekoratif eserler çıkarmak için en kolay yöntemlerden biridir. Avanos 

ilçesi de bilinen en eski çömlekçilik merkezlerimizden biri olarak bilinmektedir. 
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İlçede çalışma kapsamında yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda da alçı ya da topraktan 

ustalar tarafından mühür dekor yapıldığı, geometrik bezemelerden çok yöresel özellikleri ön 

plana çıkartan imgeler ile bezeme yapıldığı ve eskiye nazaran mühürle dekorlamanın daha az 

kullanıldığı belirlenmiştir. 
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DEVRİM  ERBİL’İN RESİM SANATINDAKİ GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR 

                                                                                                               Öğr.Gör.Elif BİLGEN 

ÖZET 

       Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Avrupa’ya gönderilen ve getirtilen sanatçılar 

sonucunda Türk resmi modern ve çağdaş bir noktaya getirmiştir. 20. yüzyılın sonuna doğru 

Batılı sanat anlayışını benimseyen Türk ressamları kendi kültür ve sanat miraslarını inceleme, 

araştırma ve gün yüzüne çıkarma gereksinimi duymuştur.  

       Bu sanatçılardan birisi olan 1937 doğumlu Devrim Erbil’in geleneksel Türk sanatlarının 

etkilerini yapıtlarında görmek mümkün olup, Batı’ya ait sanatsal öğretileri Türk geleneklerine 

ait değerlerle bütünleştirme çabasını görmekteyiz.  Tam anlamıyla kendine has bir niteliğe 

ulaşıncaya kadar çalışmaları çeşitli evrelerden geçmiş ve olgunluğa ulaşmıştır. 

       Bu evrelerin genelinde, kendine has özelliğini kaybetmemiş, taklitçilikten uzak kalmış, 

kendi kültürümüzü ve geleneksel yaşam biçimimizi tuallerine aktarmıştır. Eserlerinde, yazma, 

gravür, seramik, mozaik, hat, heykel, vitray, serigrafi, litografi gibi birçok form da eser 

üretmiş, geleneksel süsleme ve el sanatlarından seçtiği ortak bir dile sahip olan motifleri, 

Batı’nın çağdaş tekniği ile birleştirerek, yeniden yorumlayarak yapıtlarında kullanmıştır. 

Minyatür, nakışa ilgi duyarak ve tasavvuftan kaynaklanan görsel öğeleri simgesel olarak 

kullanıp, çağdaş bir düşünce gücüyle bir araya getiren özgün yapıtlar üretmiştir. Erbil’in 

resimlerinde biçimsel ve geleneksellik babında temaların zenginliğini ifade eden örnek 

eserlerin, incelenip analizlerine bu makalede incelenip yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Devrim Erbil, Geleneksel, Minyatür,Modern 

 

SUMMARY 

       As a result of the artists sent and brought to Europe in the first years of the republican 

period, Turkish painting brought it to a modern and contemporary point. Towards the end of 

the 20th century, Turkish painters who adopted the Western understanding of art felt the need 

to examine, research and unearth their own cultural and artistic heritage. 
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       One of these artists, Devrim Erbil, born in 1937, can see the effects of traditional Turkish 

arts in his works, and we see his effort to integrate Western artistic teachings with the values 

of Turkish traditions. His works passed through various stages and reached maturity until he 

reached a truly unique quality. 

       Throughout these phases, it has not lost its unique feature, stayed away from imitation, 

and transferred our own culture and traditional lifestyle to its canvases. He produced works in 

many forms such as writing, engraving, ceramics, mosaic, calligraphy, sculpture, stained 

glass, serigraphy and lithography in his works, combining motifs that have a common 

language, chosen from traditional ornaments and handicrafts, with the contemporary 

technique of the West, and reinterpreted them in his works. has used. He was also interested 

in miniature, embroidery and calligraphy, and produced original works that symbolically used 

visual elements originating from mysticism and brought them together with a contemporary 

power of thought. The sample works that express the richness of the themes in terms of form 

and tradition in Erbil's paintings are examined and analyzed in this article. 

Keywords: Devrim Erbil, Traditional, Miniature, Modern 
 

GİRİŞ 

DEVRİM  ERBİL’İN HAYATI 

       Türk ressam Devrim Erbil 1937 yılında Uşak’ta doğdu. Orta öğrenimini Balıkesir’de 

tamamladıktan sonra, 1955’te İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne girdi. 

Burada, galeride Halil Dikmen’in, atölyede Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi olarak 

çalıştı. 1959’da bitirdiği Akademi’ye, 1962’de asistan olarak atandı (1970’te doçent, 1981’de 

profesör oldu). 1965’te İspanya hükümetinin kültür bursundan yararlanarak gittiği Madrid’de 

sanat çalışmaları ve incelemeler yaptı. İlk sergilerini 1955 ve 1957 yıllarında Balıkesir’de 

açtı. 1959’da ve 1962’de Ankara Milli Kütüphane ve İstanbul Şehir galerilerinde iki ayrı sergi 

daha düzenledi. 1959’da Ankara, İstanbul ve İzmir’de “Soyutçu 7'ler”, 1963’te İstanbul’da 

“Mavi Grup”, 1966’da İstanbul ve Ankara’da “Beş Genç Ressam” sergilerine, 1961 ve 

1962’den bu yana da Devlet Resim ve Heykel, Türkiye Çağdaş Ressamlar Cemiyeti karma 

sergilerine katıldı. Devrim Erbil, 1981’de açılan 42. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde 

Soyutlama adlı yağlıboya tuvaliyle başarı ödülünü, 1966’da Tahran Bienalinde Saray Krallık 

birincilik ödülünü kazandı. 1968’de Türkiye Çağdaş Ressamlar Cemiyeti genç ressamlar 
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sergilerine katıldı. Devrim Erbil, 1981’de açılan 42. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde 

Soyutlama adlı yağlıboya tuvaliyle başarı ödülünü, 1966’da Tahran Bienalinde Saray Krallık 

birincilik ödülünü kazandı. 1968’de Türkiye Çağdaş Ressamlar Cemiyeti genç ressamlar 

birincilik ödülünü, 1972’de İskenderiye bienalinde resim dalı ikincilik ödülünü, 1976’daki 10. 

DYO Sergisi’nde Yörük Düğünü tablosuyla başarı ödülünü kazandı. 1960 yıllarından 

başlayarak Venedik, Paris, Sao Paulo, Tahran ve İskenderiye bienallerine katıldı. 1970’te 

Osaka’daki “Ekspo 70”, 1971,de Yeni Delhi’deki trianele, 1964 ve 1965 yıllarında Brüksel, 

Paris, Berlin, Roma ve Viyana‟da açılan Çağdaş Türk Sanatı Sergileri‟ ne katıldı. 1965’te 

Romanya, Tunus, Cezayir ve Lübnan’daki Çağdaş Türk Grafik Sanatları Sergisi’ne, 1968’de 
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Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi (1983) adlı bir de çevirisi vardır.(Sanal,2021; 

https://www.istanbulsanatevi.com/turk-ressamlar/devrim-erbil-hayati-ve-eserleri 1937/) 

 

 

Devrim Erbil‟in Sanat Anlayışı ( 1937- ) 

       Türk resmine Paris Ekolü’nün yansıması olarak başlayan ve kendi içinde çözümlenerek 

yeni yollar bulmaya başlayan soyut eğilimler, ancak 1950 sonrasında bilinçli bir sanat 

hareketine dönüşmüştür. Bu durum Devrim Erbil’in İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde 

öğrenim gördüğü yıllarına rastlamaktadır. Halil Dikmen atölyesinde kübizmle ilgili bilgilerle 

donanmıştır. Ardından da Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde bulunmaktadır. 

Devrim Erbil bu süreçte gelenekseli fark ederek, motif ve resim bağları kurup, Anadolu 

kültürünü, Osmanlı minyatürünü, Afrika ve Uzakdoğu sanatının ayrıcalıklı değerlerini 

görmeye ve yorumlamaya başlamıştır (Giray, 2013: 9) 

        Devrim Erbil; Bedri Rahmi, Cemal Tollu ve Cevat Dereli’nin asistanlığını yapmıştır. 

Atölye hocası olan Bedri Rahmi’den usta-çırak ilişkisini, doğa tutkusunu, güzele düşkünlüğü, 

halk sanatına bakmayı, sanatın yaşamdan ve geleneksel değerlerden kopmaması gerektiğini 

öğrendiğini belirtmiştir (Günyaz,2009: 9).  Ayrıca Bedri Rahmi’nin yönlendirmesi sonucunda 

Devrim Erbil’in kendine özgü üslubunu ortaya çıkarması uzun sürmemiştir. Sanatında son 

dönem işlerine ulaşana denk ilk yıllarda edindiği sanatsal görüş ve anlayışın etkisini 

sürdürmüştür. Batı sanatının evrensel değerlerinin yanı sıra geleneksel Türk sanatlarına 

duyduğu ilginin temelinde hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu‘nun katkısı büyük ve önemlidir. 

Ayrıca, hocalarının hep birlikte oluşu ve onların destekler tavrı, Devrim Erbil’i 
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cesaretlendirmiştir (Ekol Sanat Galerisi,2013:5). Bu yüzden Devrim Erbil’in de kendi 

kültüründen beslenmek ve geleneksel motiflerden faydalanmak konusunda hocası Bedri 

Rahmi gibi düşündüğünü söylemek mümkündür. Araştırmacının Devrim Erbil’le 23.11.2013 

tarihli Suadiye’de bulunan atölyesinde gerçekleştirmiş olduğu görüşmesinde, bu konu 

hakkında şu şekilde yorum yapmıştır: 

“Benim sanata bakışım şöyle. Sanat ne kadar genişlerse, geniş kitlelere ulaşırsa, gerçek 
anlamına o kadar ulaşır. Yoksa birkaç zenginin evinde eserim olmuş, önemli bir şey değil. 
Yaşamın içine sanat girmeli. Batılılaşma hareketi genelde Türk aydının ve Türk sanatçısının 
sanat Batı’da vardır deyip, başkasına gözlerini kapadığı bir şeydi. Biz kendi 
topraklarımızdaki kültüre bakma cesaretini ve ayrıcalığını gösterdik. Onun için benim 
eserlerimde geleneğin izini sürmek mümkün.” (Haylamaz, Devrim Erbil Atölyesi, 23 Kasım 
2013) 
     Geleneksel olan ile çağdaş olanın birbirinden bıçakla kesilmiş gibi ayrılamayacağını 

belirten Devrim Erbil, çağdaşlığın içinde geleneğin izlerinin saklı olduğunu eklemiş ve 

sanatının bunun üzerine temellendiğini belirtmiştir (Ünlü, 2014:49).  

 

 

         Erbilin resim çalışmalarında, geleneksellikle çağdaşlığı harmanlamayı başarabilen bir 

sanatçı görürüz. Resimlerinde bazen bitmemişlik hissi de mevcuttur. Üzerinde durulan, sonuç 

değil, süreçtir denilebilir. Ayrıca çalışmalarında çizgi ve ritim olmazsa olmazıdır. 

         Devrim Erbil, 1960’lardan buyana minyatürün anlatım biçimlerinden esinlenerek kent 

görünümleri, özellikle İstanbul ve Boğaz görünümleri ile Anadolu kasabalarını çalışmıştır. 

Sanatçının çizgisel ve soyutlamayı öne çıkaran, yüzey ve derinlik algısında geleneksel 

resmetme anlayışını yansıtan, genellikle tek renkli bir altyapı üzerine oluşturduğu resim 

yüzeyleri bir tür dokuma etkisi yaratmaktadır (Antmen, 2000:231).  

Eserleri çağdaş bir yöntemle birlikte geleneksel olanı bir çıkış noktası edinip üreten sanatçı, 

kent ve doğa olarak iki konuyu sürekli ele almıştır. Yatay dikey, eğri, düz, kıvrımlı, oval, 

ince, kalın gibi karşıtlıklı uyumlu sonsuz olanaklı çizgilerle çalışmalarını şekillendirerek adeta 

iç dünyasını dışarıya yansıtmıştır. Bu çizgilerle oluşturduğu İstanbul’un kuşbakışı topografik 

görüntülerinde, geleneksel minyatür sanatımızın önemli sanatçılarından olan Matrakçı 

Nasuh’tan esinlendiğini görebilmekteyiz (Ersoy,1983: 61). 

Ayrıca Devrim Erbil, minyatür peyzajlarından da yararlanmış ve giderek kompozisyonlarında 

ritmik hareket sorununu çözmek yolunda çaba harcamıştır (Tansuğ,2003: 276). 

Grafiksel çalışmalarında da çizgiyi ağırlıklı olarak kullanılır. Yöresel bir duyarlılığın yüzey 

dokusuna dayanan örnekleri olarak bilinen resimleri, Bedri Rahmi atölyesiyle başlamış olan 

bir etkinliğin uzantısıdır. Devrim Erbil, 1980‟li yıllardan sonra aynı dokuyu korumakla 
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dokusuna dayanan örnekleri olarak bilinen resimleri, Bedri Rahmi atölyesiyle başlamış olan 

bir etkinliğin uzantısıdır. Devrim Erbil, 1980‟li yıllardan sonra aynı dokuyu korumakla 

beraber, kuş sürüleri ve kıyı izlenimlerinin ışık efekleri altında titreşen görüntülerine ağırlık 

vererek yeni bir dönemi başlatmıştır (Erbil, 1995: 1). 

 Devrim Erbil’in grafik etkinliklerle iç içe gelişen sanatı, çağdaş resmimizi gelenekle 

bağlantılı bir temele oturtmak isteyen, bu temel üstünde bir çıkış yolu arayan yöresel kaynaklı 

eğilimler grubu içinde de değerlendirilebilir.  

    Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi olan her sanatçı gibi geleneksel sanatlara bağlılığı ile 

her zaman dikkat çeken Erbil;. Lirik soyutlamada kendi kişiliğini arayan sanatçının, zamanla 

ağaç motiflerinden ya da yapraklı dallardan uzaklaşıp resimsel bir soyutlamaya ulaştığı bir 

dönem olmuştur (Özsezgin,1984:10). Devrim Erbil’in, doğa unsurlarının etkin işlevini 

yitirmemiş olması, doğa gerçekliğine çağdaş bir sanatçı yorumuyla yaklaşıldığını gösterirken, 

bu yaklaşımın aynı zamanda geleneksel ifade biçimlerinden bütünüyle kopmadığını ve 

süslemeci estetiğin böylece yeni bir bakış açısıyla sorgulandığı sonucuna da götürecektir bizi.  

       Resimlerinin nerdeyse tümünde Anadolu’nun folklorik ilgisi hemen gözükür. Bu anlamda 

tam bir Anadolucudurda diyebiliriz. Sanatçı ayrıca yazma, gravür, seramik, mozaik, hat, 

heykel, vitray, seligrafi, litografi gibi birçok form da eser üretmiştir. Geleneksel süsleme ve el 

sanatlarından seçtiği ortak bir dile sahip olan motifleri, Batı’nın çağdaş tekniği ile 

birleştirerek, yeniden yorumlayarak yapıtlarında kullanmıştır (Yazkaç, 2014:93). 

 

ESERLERİNDEN ÖRNEKLER 

 

 

Resim 1: Devrim Erbil, ‘’Kırmızı İstanbul’’, 2010, 42. Beyaz Çağdaş ve Modern Sanat 

Müzayedesi, Tuval Üzeri Yağlıboya,40 x 90  
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Devrim Erbil,  bu eserde kırmızı renk ile İstanbul anlatılmaya çalışılmıştır. Resimde kültürel 

kaynaklara yönelmiş, minyatür etkiler taşıyan, yatay dikdörtgen ya da kare çerçeveler içinde 

manzara kompozisyonları oluşturmuştur. Bunlar kuşbakışı kent dokusunu veren soyutla-

malardan oluşmaktadır. Sanatçının resimlerinde tek renk egemendir. İstanbul isimli eserleri 

çizgi, renk ve biçim yönünden ele alınmıştır. 

 

 

Resim 2:Devrim Erbil, ‘’İstanbul’’ Tuval Üzerine Yağlıboya, 1987 

      Devrim Erbil’in kalabalık şehir olan İstanbul’un uyumlu düzenini vurguladığı düşünülür. 

Yüzeyde sık kullanılan yatay ve dikey çizgilerin aşırı yoğunluğunu deniz ve gökyüzünün  

sadeliği ve rengi bozarak rahatlatır. Başarılı bir renk armonisi içerisinde eser geleneksel 

çizgiden kopmadan çağdaş resmin iyi bir örneği olarak değerlendirile bilinir. 

 

 

Resim 3: Devrim Erbil, ‘’Haydarpaşa’’, 2009, 14. Çağdaş Ve Modern Sanat Müzayedesi, 
Tuval Üzeri Karışık Teknik, 180 X 160 
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Resim 3: Devrim Erbil, ‘’Haydarpaşa’’, 2009, 14. Çağdaş Ve Modern Sanat Müzayedesi, 
Tuval Üzeri Karışık Teknik, 180 X 160 

      Devrim Erbil’in resimlerinin genelinde görünen, yüzey üzerinde parçalanmalarla elde 

edilen görüntüleri adeta bir ritim oluşturmaktadır. Ressam içinde yaşadığı toplumun ne değer 

yargılarından ne de beğenisinden kendini soyutlayabilmiştir. Erbil’de kendi kültürünü, 

özümseyerek onları sanatı içerisine alarak çağdaş sanatla birleştirip özgün bir yoruma 

ulaştırmıştır(Gönenç,1984:8). Resimde modern bir şekilde çalışılan İstanbul, kurgusal bir film 

havasında, muhteşem doğa görüntüleriyle birlikte taklit edilemeyecek kadar farklı 

çalışılmıştır. Kendine özgü bir teknikle Haydarpaşa garını ve arka plandaki gemilerin limana 

yanaşmasını en modern şekilde yorumlayarak tuvalle buluşturmuştur. Devrim Erbil, ritim ve 

titreşimi, çizgilerine birebir yansıtan bu anlamda, resimle şiir yazan bir sanatçı olmuştur. mavi 

ağırlıklı rengin gücü ve çizgileri onun resminde kendini göstermektedir.  

 

 

Resim 4: Devrim Erbil,’’ Anadolu Çeşitlemeleri’’,1966,85x95,tuval üzerine yağlıboya  

       Geleneksel Türk ve Doğu sanatları ile birlikte Batı resim geleneğini ustaca bir araya 

getirmiş Anadolu resimlerini de, ustalıkla kullanmıştır. Devrim Erbil’in en çok kullandığı 

temalar olarak görülmektedir. Renk uyumunu ve ritmi çizginin diliyle birleştirmiş, soyut 

resmin dilini Türk resmine özgü en modern şekilde yorumlayarak tuvallerinde 

buluşturmuştur. Çizginin ve sarı, kahverengi, yatay ve dikeylerle ağırlıklı rengin gücü, 

resminde kendini hemen belli etmiş, izleyende bıraktığı öncelikli etki çizgi, renk ve dokudan 

kurulu bir kompozisyon birleşimi olup, bu resminde minyatür tadını vermiştir. 
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SONUÇ 

       Türk Resim sanatında geleneksel kültür, tüm dünya sanatlarında olduğu gibi Türk resim 

sanatında da her dönemde etkili olmuştur. Dünya, kültürel olarak küresel birliktelik ve ahenk 

içindedir. Geleneksel Türk kültürünün maddi ve manevi örneklerinden hat, kaligrafi, 

minyatür, çini, tezhip, nakış, halı, kilim vb. soyut süsleme motifleri,   kırkpare, kırkyama, 

yamalı bohça, hat ve kaligrafi sanatı gibi El Sanatlarının Çağdaş Türk plastik sanatına etkisi 

inkar edilemez. Geleneğin özümsenmesi geçmişte ortaya konan eserlerin etkilerinin geleceğe 

taşınmasında önemlidir. 

       Türk sanatçıları çalışmalarının kaynağı olan Geleneksel Türk El Sanatlarının biçimsel 

yapısını konu alan çağdaş eğilimlerde eserler vermiş, ithal ettikleri sanatsal kalıpları, 

yerel/ulusal temalar çerçevesinde çeşitli folklorik elemanlar ile sentezleyerek kendi 

varlıklarını ve kimliklerini çözümlemeye çalışmışlardır.  

      1950’li yılların sonlarından itibaren yaptığı çalışmalarıyla Türk resmi ve sanat eğitimi 

içerisinde ayrıcalıklı bir üne sahip olan Devrim Erbil de bu etkiyi taşıyan önemli sanatçılardan 

birisidir.  Erbil, Türk resim sanatına ayrı bir yorum katan, yıllardan buyana emek verdiği 

eserleri ile resim sanatımızı çağdaş teknik ve özgün içerikle bir terkipe ulaştıran 

sanatçılarımızın önde gelenlerinden biridir. Günümüzde İstanbul konulu çalışmalara ağırlık 

vererek eserler üretmektedir. Bu çalışmalarında tarihi mimariye önem veren Erbil’in 

resimlerini yakından incelediğimizde, titiz bir sanatçı ustalığı ile ince ayrıntılara önem veren, 

her çizginin ve rengin hakkını vererek uygulayan, çocukluk yıllarından bu yana  bu özü 

benimsemiş olduğunu görebiliriz. Tuval resimlerinin yanı sıra marküteri, batik, baskı, pleksi, 

halı resim gibi başka tekniklerde de eserler üreten Erbil. Anadolu topraklarının kültür ve sanat 

anlamında farklı medeniyetlerin zengin izlerini taşıdığını ve bundan yararlanılması gerektiğini 

savunup, tema ve tarzında baskındır. 

       Geçmişimizi, kendi milli kültürümüzü ve sanatlarımızı günümüze taşıyan Devrim Erbil, 

Türk sanatına önemli bir değer katmaktadır. Ayrıca Devrim Erbil’in bütün eserlerinin dünya 

sanatıyla yarışacak nitelikte olduğunu, eserlerinin özgünlük taşımasından dolayı, dünya sanat 

düzlemlerinde alanında fark yaratmakttığını görmekteyiz. 

       Son olarak Erbil’in Türk kültürünü yaşatması ve yansıtması bakımından Türk resim 

tarihine ciddi izler bırakmış Dünya çapında bir sanatçıdır diyebiliriz. 
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GELENEKTEN MODERNE BİR RESMİN İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEMESİ 
“VAHİY III” 

Prof. Dr. Erol Kılıç* 

Özet 

Çağdaş Türk Resminde tartışılagelen sorunlardan birisi de gelenek-modern tartışmaları 
bağlamında çağdaş eserler üretme problemidir. Sanatta asıl sorun ne geleneksel sanat üretim 
biçimi, ne de çağdaş anlayışta üretilen eserlerin kabul ve geçerliliği. Sanatın bilim ve teknolojinin 
imkanları öncülüğünde yeni estetik ve düşünsel modelleri geliştirme ve dönüştürme başarısı 
yoksa, sanatçı hapsolduğu durumdan kurtulamayacak ve kendini var etme adına çatışmalı 
ortamları fırsata dönüştürme çabasından geri durmayacaktır. Akdemisyen sanatçıların ürettikleri 
ile anlaşılabilir olmalarını akademik ortamlara taşıyabilmeleri ile mümkün olacaktır.  
Akademisyen sanatçıların ürettiği eserle ilgili bilgileri akademik ortamlarda sunmaktan 
kaçınmaları sanatçılarımızın önemli problemlerinden birisi olarak varlığını korumaktadır. 
Akademisyen sanatçılar ürettikleri eserlerle ilgili manifesto ve eser çözümlemelerini, eserlerin 
var oluş ve üretim nedenlerini, felsefi ve varsa ikonografik çözümlemelerini akademik ortamlara 
taşıyabildikleri ölçüde anlaşılır olabileceklerdir. Sanatçının sanatı ile ilgili kaygı ve 
manifestolarını tartışma ortamlarına taşıması kendisinin de farkındalığını artıracaktır. Bu 
bildirinin amacı; tarafımdan üretilen gelenek etkileşimli “vahiy” konulu bir dizi eserden sadece 
bir eserin ikonografik ve plastik çözümlemesi yapılarak üretilen eserlerin anlaşılabilirliliğine 
katkıda bulunmaktır. Eserde kullanılan imgeler, imgelerin anlamları, gelenekle ve çağdaş sanat 
plastizmi ile olan ilişkileri çözümlenmeye çalışılmış, esere ilham veren  geleneğe ait bulgular 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gelenek, modern, ikonografik çözümleme, gelenek ve modern. 

*Fatih Sultam Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi  

ekilic@fsm.edu.tr 

 

GELENEKTEN MODERNE BİR RESMİN İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEMESİ 
“VAHİY III” 

1.Giriş 

Vahiy konusunun görsel olarak betimlenmesi diğer dinlerde de görülmektedir. Peygamberlerin 
zaman zaman vahyi getiren Cebrail meleği ile birlikte betimlendikleri görülmektedir. Özellikle 
İsa peygamberin bazen bir kurtarıcı olarak görev alması, bazen Cebrail’in kuş formunda ona vahiy 
getirmesi, bazen de kutsal ışıkla ona vahiy indirilmesi sıklıkla rastladığımız sahnelerdir. Hz. 
Muhammed’e vahyin gelmesi konusu İslam minyatürlerinde çok az rastlanan bir durumdur.  

İslam minyatürlerinde ilk vahyin gelmesi sahnesi İlhanlılar dönemi 1307 tarihli Cami’ut 
Tevarih’de konu edilmiştir (Resim 1). Siyer-i Nebi el yazma minyatürlerinde Hz. Muhammed’in 
tasvirinin yapıldığı yazmalar ile Zübdetü’t-Tevârih, Falname, Ahval-i Kıyamet, Miracname, 
Sevakıbı-ı Menakıb… gibi yazmaların minyatürlerinde  İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e 
vahyin gelmesi sahnesi  çok az yerde konu edilmiştir. 
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Şehnameci Seyyid Lokman ve Nakkaş Osman’ın birlikte hazırladıkları Siyer-i Nebi’de ilk vahyin 
gelmesi sahnesi konu edilmiştir. Hz. Muhammed’in Cebrail ile konuşması, konusu ve görsel 
etkisi güçlüğü bakımından Siyer-i Nebi’nin en dikkat çeken minyatürü olarak Hz. Muhammed’in 
Hira dağında (Resim 2) ilahi sesler duymasını gösterir. Kendisine “Allah’ın yarattıklarının en 
hayırlısı” diyen sesi işittiğinde yer gök arasının nurla dolduğunun anlatıldığı satırları 
görselleştiren musavvir, resmin tamamını altın yaldıza boyayarak kutsal ışığın her tarafı 
kapladığını izleyiciye hissettirir.  

            
Resim 1. Hz. Muhammed ve Cebrail, Câmi'ut-Tevârîh'te Yer Alan Bir Minyatür, 1307 

Resim 2. Hz. Muhammed’in Hira Dağında İlahi Sesler Duyması, Siyeri Nebi 

Sonraki dönemlerde minyatürlerde ve resimlerde vahiy sahnesine çok az ya da hiç 
rastlamamaktayız. Hz. Muhammed’e vahiy indirilmesi konusunun resimde görselleştirilmesi 
üzerinde durulmamış ya da betimlenmesi cesareti gösterilememiştir. Vahyin gelmesinin resimle 
görselleştirilmesi ressam için çok zor bir durumdur. Ancak kavramsal olarak ya da sembollerle 
ifade edilebilecek bir betimleme olabilir. 

Günümüz sanatçısı olarak gelenekle kurduğum ilişki bağlamında 2010 yılından itibaren ürettiğim 
eserler konu olarak da gelenekle tarihsel bağları bulunmaktadır. Bu bağlamda üretilen resimlerde 
kullanılan fragmanları, imge ve semboller, grafiksel ve şekilsel olarak da geleneğin tüm 
formalarını (kaligrafi, tezhip, minyatür, ebru …) bize çağrıştırırlar. Bu konsepte; İslam tasavvufu, 
tılsımlı gömlekler, fermanlar gibi projeler kapsamında yüzlerle ifade edilebilecek eserler 
üretilmiştir. Vahiy konusu da uzunca bir süre  zihnimi meşgul eden konulardan birisiydi. Vahiy 
konusunun nasıl görselleştirilebileceği ile  ilgili probleme çözüm bulmaya çalıştım. İslam 
geleneği bakımından sınırları oldukça dar ancak kavramsal olarak ve İslam dininin evrenselliği 
bakımından sınırları oldukça genişti. Asıl sorun zihnimde zaman içinde oluşmuş duvarları 
yıkmaktı. Bu da kolay olan bir durum değildi. Nihayetinde, yaşadığınız atmosfer sizi 
çevreliyordu. Yine de vahiy konusu zihnimi meşgul ediyordu. Sahip olduğum imkan, tecrübe ve 
birikimlerle potansiyelimi kullananarak mutlaka bu projeyi gerçekleştirmeliydim. Başlangıçta 
vahiy konulu proje bir dizi resimden oluşması planlanmıştı. Ancak üç eser üretilebildi. Çeşitli 
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nedenlerle proje yarım kaldı. Benim için zor olan ama imkansız olmayan bu konuyla ilgili 
araştırma ve denemelerim sonucunda üretilen vahiy konulu üç eserden bir tanesinin çözümlemesi 
bu bildirinin de konusunu oluşturmuştur. Vahiy konulu resim çözümlemesinin yapılması gelecek 
genç sanatçı kuşaklarda bu tarz konuların da sanat çalışmasında sanatçılara ilham vermesi 
amacıyla ele alınmıştır. “Vahiy III” konulu eserin çözümlemesi eser çözümlemesi metodolojisine 
göre yapılmış, nitel araştırma yöntemi kullanılmış, problemin çözümüne dair bulgular ve 
kullanılan imgeler tanımlanmış, eser ikonografik ve plastik bakımdan çözümlenerek eserin 
çözümlenmesine dair sonuçlar elde edilmiştir. 

2. Gelenekten Moderne “Vahiy” Konulu Eserin İkonografik Çözümlemesi 

Sanatçının Adı: Erol Kılıç 

Eserin Adı: “Vahiy III” (Resim3). 

Eseriin Yapıldığı Tarih: 2016. 

Eserin Tekniği: Tuval Üzerine Akrilik. 

Eserin Boyutları: 110x120 cm. 

Eserin Bulunduğu Yer: Sanatçının Kendi Koleksiyonu 

 

Resim 3. Erol Kılıç, Vahiy III, 2016, Akrilik,  110x120 cm, Sanatçının Kendi Koleksiyonu. 
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2.1. Eserde Kullanılan Gelenekli İmge, Sembol ve Geleneksel 
Kalıplar 

Ta‘lik Yazılar 

Sözlükte “asılmak, askıya alınmak” anlamındaki ta‘lîk İran’da tevkī‘ 
ve rikā‘ yazılarından geliştirilmiş bir yazı çeşididir. Erken dönemden 
başlayarak İslâm devlet teşkilâtında, divanlarda kalem ağzı 2-3 mm. 
olan tevkī‘ hattıyla kısa, kalem ağzı 1 mm. olan rikā‘ ile uzun 
metinler yazılırdı. Bu yazıların İran’da ve İran’ın doğusundaki 
ülkelerde geçirdiği değişiklik sonucu ortaya çıkan yeni üslûba ta‘lik 
adı verilmiştir  (Fezâilî, s. 418).Yazı istiflemelerinde sayfa düzeni 
kompozisyonunda ta’lik yazılar kıta adı verilen kısımlarda 
kullanılmıştır (Resim 4). 

   

 

Resim 4. Şeyh Hamdullah’tan Aklam-ı Sitte Örneği. https://islamansiklopedisi.org.tr/hat (10.01.2022) 

Kıta 

Hat sanatında belirli ölçülerdeki dikdörtgen kâğıtlara sülüs-nesih, muhakkak-reyhânî, nesta'lik, 
tevkī', rikā' hatlarıyla yazılmış yazılar bu adla anılır. Kıtalar, yazımında kullanılan hat cinsine göre 
isim aldığından sülüsle yazılmış kıtaya sülüs kıta, sülüs-nesih bir arada kullanılarak yazılana 
sülüs-nesih kıta, nesta'likle yazılmış olana da nesta'lîk kıta adı verilir (Derman, s.432,C .16). 
İçlerinde yazıların bulunduğu ve tezhiple süslenmiş olan kıtalar sayfa düzenlemelerinde 
kompozisyonun durumuna göre yer alan kare, dikdörtgen gibi boşluklardır. Resim 3’de 
görüleceği üzere resmin alt kuşak bölümünde ve sol boşlukta dikey dikdörtgenle sınırlandırılmış 
bölme içinde üst üste istiflenmiş içi yazı ile doldurulmuş dörtgenlerdir. Kıtalar, hattat tarafından  
asıl metin olarak yazılan hat yazılarının bulunduğu sayfanın orta, alt ve yan bölümlerinde ayrıca 
beyitlerin, ayetlerin, hadislerin yer aldığı geleneksel sayfa düzenlemelerinde sıklıkla yer alan ve 
kompozisyonun önemli bir parçası olarak kullanılan kare ve dikdörtgen boşluklardır. Geleneksel 
sayfa düzenlemelerinde ve yazı istiflemelerinde kıtalar sıklıkla yer almıştır. İçinde beyit, hadis ve 
ayetlerin yer aldığı kıtalar “Vahiy III” adlı eserde yer alması hem geleneğin sayfa düzenine ve 
yazı kalıp anlayışının bir  yansıması, hem de kompozisyonu tamamlayıcı bir unsur olarak 
kullanılmıştır. Kare ve dikdörtgen kıta’ların yanı sıra geleneksel yazı sayfa kompozisyonlarında 
çok az rastlanan üçgen kıtalar da kullanılmıştır. (Resim 5).  Süleymaniye kütüphanesinde  
(Mihrişah 4339 salonu)1739/40 tarihli (Özen 2003,s.169; aktaran Demiröz, 2005,s.150)  yazma 
eserde yer alan üçgenlerle süslenmiş sayfalar yer almakta (Resim 6) ve üçgen kompozisyonlu bu 
sayfalar “Vahiy III” konulu eserin de kompozisyon kurgulamasında ilham kaynağı olmuştur. 

Çiçek ve Güller 

Türk kültüründe önemli bir yeri olan çiçek ve güller Osmanlı kitap bezemelerinde süsleme unsuru 
olarak sıklıkla kullanılmıştır. Genellikle stilize edilmiş çiçek desenleri kullanılırken, 16.yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren özellikle 17 ve 18. Yüzyıllarda natüralist çiçekler süslemelerde, kitap 
süslemelerinde kullanılmıştır (Resim 6). “Vahiy III” adlı eserde çiçek ve gül resimlerinin yer 
alması Osmanlı kitap süslemesine bir atıfta bulunurken sembolik olarak iyiliğin, mutluluğun, 
umudun da simgesi olarak düşünülmüştür. Üçgen formlar arasında bulunan koyu renkler içinde 
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çiçekler ve güllerin yer alması peygamberin mücadelelerine umudun simgesi olarak 
yansıtılmıştır. Vahyin insanlara tebliğinde çok güçlükler ve zorluklarla karşılaşan peygamber 
hiçbir zaman yeise düşmeden tebliğ görevine devam etmiştir. Onun zor günlerinde bile umut 
içinde olmasını, koyu renkler zorluğu, çiçek ve güller ise umudu simgelemektedir. Beyaz üçgenler 
içinde beyazın renkleri aydınlığa çıkmak, beyaz üçgen içinde belli belirsiz yazılar ise vahyin 
sürekliliğini ve umudu sembolize etmektedir. Üçgenlerdeki açık koyu hareketlilik ve devamlılık, 
güçlükle umudun peş peşe gelen sürekliliğini ifade göstermektedir (Resim 3-5). 

                
Resim 5.  Renk Grafiği Tasarımı                                                                       Resim 6. Mihrişah 433 – 1739-40 tarihli                                                                                                     

Kaligrafi (Karalamalar) 

Hattatların yazı yazmaya başlamadan önce ellerini alıştırmak veya boş zamanlarında ellerinin 
hassasiyetini kaybetmemeleri için yaptıkları harf veya kelimelerden oluşan yazı denemelerine 
“Meşk” veya “Karalama” adı verilir. Hattatların, harfler ve kelimeleri, çeşitli âyet ve hadislerden 
alınmış cümleleri kâğıda döktükleri bu alıştırma yazıları, kâğıdın üzerinde özgürce, herhangi bir 
düzen içinde olmaksızın, çoğu zaman üst üste yazılmış yazılardır. 16. Yüzyıldan itibaren 
günümüze kadar   Ahmet Karahisari olmak üzere pek çok meşhur hattatın karalamaları (meşkleri) 
plastik görsel bir resim diline sahiptir. Bu tarz meşkler yüzeyde resimsel etkileri bakımından 
kaligrafinin en etkili görsel örnekleridir. Resimsel etkileri bakımından beni de etkileyen 
çalışmalardır. Eserde sağ bölümde yer alan meşkler sözcükler biçiminde gelen vahiyleri 
simgelemektedirler.  

2.3. Eserin Plastik Çözümlemesi 

2.3.1. Kompozisyon kurgusu ve yüzeyin çizgisel organizasyonu 

Eserin kompozisyonu açık ve kapalı kompozisyon özelliklerine sahip bir kompozisyon kurgusuna 
sahiptir. Eserin üst va sol  bölmesi tam kapalı, alt ve sağ bölmesi açık kompozisyon olarak 
tasarlamış. Eserin kompozisyonu kurgusu ilk bakışta kutsal metinlerin bulunduğu geleneksel 
kitap sayfasını çağrıştırmakta. Tam ortadan keskin bir çizgi ile dikine ikiye bölünmüş yüzeyin her 
iki tarafı dolu ve boşluklarla bir denge düzeni içinde kurgulanmış. Yüzey üzerinde kaligrafik 
elamanlar ve yazı ağırlıklı olarak sağ bölümde yer almış. Sol bölümde yazı az tekrarla dikey 
olarak verilmiş ve sağ bölmedeki yatay duruma karşıtlık olarak denge sağlanmış görülmektedir. 
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Resim yüzeyinde yatay çizgilere karşıt gelen dikey çizgilerle bölümlemiş geometrik yapı birbirini 
dengelemektedirler. Eserin alt bölümünde zikzaklar şeklinde tekrarlayan üçgenler resme hareket 
ve enerji katmaktadır. Eserin sağ bölmesindeki büyük dörtgen yüzeylerin statik görünümlerine 
karşıt sol bölümdeki hareketli kareler ve yatay çizgeler arasındaki tekrarlayan küçük kareler ve 
dikdörtgenler resme dinamik bir görsellik katarak statik ve dinamik alanlar arasında ritmik bir 
denge saklanılmaya çalışılmıştır. 

2.3.2 Denge 

Resim yüzeyinde kullanılan geometrik formlar arasında yön zıtlığı dikkati çekmektedir. Alt 
bölmedeki üçgenler üst bölmede de yeniden  tekrar ederek yüzeydeki devinime akışkanlık 
kazandırılmaya çalışılmıştır. Resim ilk bakışta simetrik bir kompozisyon gibi algılanabilir. 
Simetrik yapı yüzeyin her iki tarafında yer alan geometrik biçimlerle asimetrik bir denge kurgusu 
oluşturulmuştur. Resim yüzeyinde kullanılan ve tekrar edilen yatay ve dikey formlarla denge 
sağlanmış ve ritimler güçlendirilmeye çalışılmıştır. Resim yüzeyinde kullanılan formlar  dörtgen 
ve üçgen gibi kapalı formlar kullanılmıştır. Resmin alt bölmesindeki üçgenler açık ve kapalı 
formları kullanılarak resimde bir ferahlık ve rahatlık hissi uyandırılmaya çalışılmış, açık ve kapalı 
üçgen formlar resme hareket ve dinamizm katmıştır (Resim 7). 

 
Resim 7. Vahiy III  Esrein Açık Koyu Kompozisyonu 

2.3.4 Renk ve Işık 

Plastik etki olarak resim doku ve renk plastizminin hâkimiyetindedir. Resimde leke  etkisini koyu 
yeşil renkler vermektedir. Koyu-açık ve gri renk etkileri resimde  bir denge halindedir. Açık 
renkler daha hakim görünüyor. Koyu yeşil renkler dominant etkileri güçlendirmektedir. Açık 
renkler kendi tonalitesi içinde dokunun da etkisiyle çok yumuşak geçişlerle verilmekte olup, 
resimdeki sühunet ve mistik algıyı güçlendirmektedir. Eserin yüzeyinin iki boyutlu renk 
kurgusunda tasarımlanması soyut etkiyi daha da artırmaktadır. Sanatçının diğer eserleri ile 
karşılaştırıldığında, sanatçının kendine özgü üslubu bu resimde de görülmektedir. Resimdeki renk 
dokuları geleneksel tezhip kitap süslemelerinde görülen dokusal renkleri çağrıştırmaktadır 
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(Resim 6 ).  Görüldüğü gibi resmin grafiksel kompozisyon kurgusu açık-koyu, sıcak- soğuk renk 
zıtlıkları ile resimde kullanılan imgeleri okunur hale getirmektedir. Yeşil rengin kırmızı renklerle 
dengelendiği yüzey renkleri katmanlar halinde sürülerek, yer yer eskitmelerle üsteki boyanın 
parlaklığı kırılırken, diğer renklerin alttan alta hissedilmesi izleyicideki inanç, duygu ve hislerini 
de derinleştirmektedir. Renklerin katmanlar halinde sürülmesi boyaların daha da olgunlaşmasını 
sağlamaktadır.  Renklerin katmanlar halinde kullanılması, ıspatula ile renklerin ezilerek üst üste 
sürülmesi ve eskitme etkisi verilmesi, kimi yerlerde boyanın çok ince tabakalar halinde 
akıtmalarla kullanılması, dokusal görsel etkiler verilmesi; sanatçının kendi deneyimleri ile 
ulaştığı üslup denemeleri  olarak değerlendirilebilir. Deneyimlerle elde edilen renk plastizmi 
eserde verilmek istenen içerikle de bütünlük sağladığı görülmektedir. Bir eserde sanatçının boya 
plastizmi  içerikle örtüşmüyorsa sorun var demektir. Bu anlamda “Vahiy III” adlı eser plastizmi 
içerikle bütünleşiktir.  

2.3.5. Zaman ve Mekan 

Bir eserde verilmek istenen zaman ve  mekan algısı ressamın kullandığı boya plastizmi ve resmin 
grafiksel kurgusu ile ilgilidir. Zaman kavramı daha çok boya plastizmi ile verilir. Analize konu 
olan “Vahiy III” tablosunda kullanılan mekanlar iki boyutlu ve soyut mekanlardır. Eserin sağ 
bölümündeki mekan bu dünyaya ait ama belirli tanımlanan, kapalı ya da açık bir mekandan çok 
tanımlanamayan ancak zihinsel olarak kavranabilen soyut bir mekan algısı vermektedir. Bu 
mekan yüzeyinde oluşturulan kaligrafik yazılar vahyin sözcüklerini temsilen kullanılmış ve 
keskinlikleri (rengin parlaklığını) pasifize edilerek resmin genel dokusu ile uyumlu hale 
getirilmişlerdir. Böylece vahyin sözcükler halinde peygamberin gönlüne nazil olması 
betimlenmeye çalışılarak izleyicin algılaması amaçlanmıştır. 

Eserin alt bölmesindeki üçgenler ve ara boşluklar ise peygamberin vahyi insanlara tebliğ ederken 
zorluklarla mücadele ettiği, umut ve umutsuzluk içinde mücadele ettiği ruh hallerinin yansıması 
olan ve peygamberin ruh dünyası yansıtılmaya çalışılmıştır. Burada kullanılan koyu ve açık renkli 
üçgen alanlar duyguların yer aldığı içsel soyut mekanları yansıtmaktadır. Ama peygamberin bu 
dünyada mücadelesinin mekanları. Üçgenlerin sağ ve sol uçları açıktır. Burada ezel ve ebed 
duygusunu veren zaman kavramı sembolize edilmiştir. Aynı zamanda bu dünyaya geliş ve ölümle 
yok oluş hali. Eserin üst kısmında devam eden üçgenler ise yaşamın diğer kısmını, yani ahiret 
hayatıyla yaşamın süreceği mesajı ve belirsizlikler. Yani bize öğretilen belleklerimizde var olan 
ahiret hayatı (cennet ya da cehennem). Bu zihinlerimizde var olan öğretiler, inanmaktan gelen 
kavramlar. Ancak daha fazlasını kavrayamadığımız belirsiz durumlar. Üsteki üçgenlerin 
devamındaki beyazdaki muğlaklık ve belirsizlik tam da ifade ettiğimiz belirsizlikleri 
çağrıştırmaktadır. Eserin sol bölmesinde ise gri beyaz renk dokusu tamamen soyut bir mekânı 
çağrıştırmakta. Bu bölüm ise  ölüm sonrası zamanı simgelemektedir. Buradaki zaman ve mekân 
hissettiğimiz ama tarif edemediğimiz bir mekân algısı. Eserin sol ve üst bölmesindeki mekân ise 
dünyaya ait olmayan ama dünyayı, algılarımızı çevreleyen, kuşatan, bizi algılarımıza hapseden 
bir mekân algısı. Buradaki renk dokusu bu algıyı daha da güçlendirmekle birlikte resmin alt 
bölmesinde üçgenler arasında devam etmekte, tekrar etmektedir. Bu tekrar resmin bütünlüğüne 
katkı sağlamakla birlikte, duygularımızı çevreleyen zaman ve mekân algımızla yeniden 
bütünleşerek yukarda bahsettiğimiz bizi kuşatan mekânla kopukluğu gidermektedir. Resmi tam 
ortadan iki bölüme ayıran çizginin sağ ve sol bölümlerindeki mekanlar arasındaki keskinliği 
gidermek ve görsel bütünlüğü sağlamak amacıyla Arapça Allah lafzını çağrıştıran beyaz lekesel 
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renk fırçanın spontane hareketiyle verilmiştir. Böylece zaman ve mekân bütünlüğü sağlanmaya 
çalışılmıştır. 

3. Sonuç ve Değerlendirme 

Vahiy konusunun görsel olarak betimlenmesi resim ve minyatürlerde sıklıkla rastlanılan bir 
durum olmadığı biliniyor. Özellikle İslam minyatürlerinde vahiyle ilgili çok az sahnenin 
betimlendiği görülmektedir. Bu minyatürler içinde de Hz. Peygambere Hıra dağında ilk vahyin 
geldiği benzer sahnelerle betimlenmiştir. Hz. Muhammed ya tek başına (yüzü kapalı olarak) ya 
da Cebrail meleği ile betimlenmişlerdir. Figüratifsiz bir betimleme söz konusu değildir. Miraçla 
ilgili pek çok minyatür ve  çağdaş resimler yapılmasına rağmen Modern Türk resminde ve 
günümüz Müslüman toplumların çağdaş sanatlarında da vahiy konulu resimlere rastlamıyoruz. 
Bildiriye konu olan “Vahiy III” adlı eser ise vahyin günümüz kavrayışı ve çağdaş sanat anlayışı 
ile soyut ve kavramsal olarak betimlenmeye çalışılmıştır. Gelenekle bağlarını koparmayan çağdaş 
bir sanatçının ürettiği vahiy konulu bir eserin ikonografik bakımdan çözümlemesi yapılmıştır. 
Eser çözümlemesinde eserin tekniği, eserin yapılış nedeni, sanatçının üslubu ve eserde gelenekle 
ilgili resimsel bulgular, kullanılan imgelerle ilgili bulgular tespit edilerek, kitap süslemelerinde 
kullanılan fragmanlarla karşılaştırmalar yapılmıştır. Eserin plastik çözümlemesi yapılarak, eserin 
gelenekten moderne resimsel etkileri tespit edilerek sonraki sanatçılara ilham olacak 
farkındalıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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Sanata ve sanatçıya değer vermek bir medeniyet göstergesidir… 
Sanat dalları içinde resim sanatının tarihi insanlık tarihi kadar eskidir… 
Kişinin duygu ve düşüncelerini eylemlerini en iyi ifade etme yöntemlerinden biri olan resim sanatında, Kosova 
Türk ressamları bu topraklarda büyük izler bırakmıştır. Tarih boyunca duygusal gözlemlerini düşün 
penceresinden, acı ve tatlı anlarını, direniş ve kavgalarını fırça darbeleriyle tuvallerinde yansıtmışlardır. Ve 
yansıtmaya da devam etmektedirler… 
Anavatandan yüzyıl boyu ayrı yaşamak, ama aynı duyguyu, aynı kültürü yeşertmek, her baba yiğidin harcı 
değildir… Bu topraklarda “ben de varım” mücadelesini onurla yapan yine sanatçılarımızdır. 
Bura toprakları, sanatın ve kültürün bir harman yeridir. Avantajları eserlerinde Doğu – Batı sentezini 
yakalamalarının yanı sıra, resim sanatındaki akımları da yaratıcılıklarıyla birleştirmeleri önemli bir diğer 
zenginliktir… Doğu felsefesini özlerinde taşımaları ile Batı tekniklerini benimsemeleri onların, soyuttan -
gerçeğe, klasikten - moderne yol almalarına doğrudan etki etmiştir. 
Kosova’da çağdaş resim sanatçılarımız bu gün Genel Türk Resim sanatına önemli derecede katkı sunmuş, 
sunmaya da devam etmektedir. Kosova’da doğup sonra da ana ülkeye göç eden ve orda da doğum yerini 
eserlerinde yansıtan çok değerli ressamlarımız bulunmaktadır. Onlar bura topraklarının gönül elçileri ve 
bizlerin fahri temsilcileridirler.  Nice ki;  Fevzi Tüfekçi, Yusuf Nuş, Kıymet Gençkan, Pesent Doğan gibileri 
bizim bir parçamız, sanatımızın vazgeçilmezleridir. Yaptıkları çalışmalarında hep doğum yerleri Kosova’mız 
vardır. Her fırça darbelerinde bura halkın nefesi, yüreği saklıdır... Burada yaşayan ressamlarımız da bir 
direnme edasıyla geleneğimizi yapıtlarında yaşatma mücadelesi vermektedirler. “İsmet Bölükemin 
mimarimize renklerle nöbet tutmakta, Zeynel Beksaç el işi, göz nuru ecdadımızın kiliminde soyutu aramakta, 
Reşit İsmet mavi  rengin tonlarıyla yarınlara doğru bakmaktadır”… derken her ressamımız kendine has 
katkıları çerçevesinde resim sanatının yaşatılmasına katkı sunmaktadırlar. 
Gönül ister ki genç ressamlarımızla da bu yolun yolcusu olur ve ustalarından temsiliyet bayrağını alarak, 
geleceğe taşırlar. Onların da başarılarını ayakta alkışlayalım ve alkışlatalım.  
Kosova Türk Resim sanatı maalesef yeteri kadar destek almamakla birlikte bu konuda çok fazla bilimsel 
çalışma da bulunmamaktadır. Konuyla ilgili çok az somut örnekler elimizde bulunmaktadır. Oysa yüzyıllardan 
beri bu topraklarda yaşadık, resim çizdik, hat sanatını icra ettik. Etmeye de devam ediyoruz, etmeye de devam 
etemeliyiz. Çünkü bu bizi geleceğe taşıyacak ve buralardaki varlığımızı perçinleyecek en önemli etkenlerin 
başında sanat bulunmaktadır. Bu süreçte bizlere düşen en önemli görev, sanatta ve sanatçılarımıza sahip 
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sunmaya da devam etmektedir. Kosova’da doğup sonra da ana ülkeye göç eden ve orda da doğum yerini 
eserlerinde yansıtan çok değerli ressamlarımız bulunmaktadır. Onlar bura topraklarının gönül elçileri ve 
bizlerin fahri temsilcileridirler.  Nice ki;  Fevzi Tüfekçi, Yusuf Nuş, Kıymet Gençkan, Pesent Doğan gibileri 
bizim bir parçamız, sanatımızın vazgeçilmezleridir. Yaptıkları çalışmalarında hep doğum yerleri Kosova’mız 
vardır. Her fırça darbelerinde bura halkın nefesi, yüreği saklıdır... Burada yaşayan ressamlarımız da bir 
direnme edasıyla geleneğimizi yapıtlarında yaşatma mücadelesi vermektedirler. “İsmet Bölükemin 
mimarimize renklerle nöbet tutmakta, Zeynel Beksaç el işi, göz nuru ecdadımızın kiliminde soyutu aramakta, 
Reşit İsmet mavi  rengin tonlarıyla yarınlara doğru bakmaktadır”… derken her ressamımız kendine has 
katkıları çerçevesinde resim sanatının yaşatılmasına katkı sunmaktadırlar. 
Gönül ister ki genç ressamlarımızla da bu yolun yolcusu olur ve ustalarından temsiliyet bayrağını alarak, 
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çalışma da bulunmamaktadır. Konuyla ilgili çok az somut örnekler elimizde bulunmaktadır. Oysa yüzyıllardan 
beri bu topraklarda yaşadık, resim çizdik, hat sanatını icra ettik. Etmeye de devam ediyoruz, etmeye de devam 
etemeliyiz. Çünkü bu bizi geleceğe taşıyacak ve buralardaki varlığımızı perçinleyecek en önemli etkenlerin 
başında sanat bulunmaktadır. Bu süreçte bizlere düşen en önemli görev, sanatta ve sanatçılarımıza sahip 

çıkmaktır. Bizlerin yanı sıra sanat konusunda faaliyetlerini icra eden derneklerimize de büyük görev ve 
sorumluluk düşmektedir. Onlar, külür ve sanatımızın öncüleri olarak bu yolda yürümeye devam etmelidirler. 
Bizler de onların bu yolculuğuna refakat ederek, sanatımızı hak ettiği değerlere taşımalıyız. 

Çağdaş Kosova Türk Ressamları

Fezvi TÜFEKÇİ

1948 yılında Prizren’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte tamamladı. Yüksek 
Pedagoji okulunun resim bölümünden mezun oldu. İlkokuldan beri resime olan yeteneğini, 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde okuyarak geliştirdi ve 1975 yılında Bedri 
Rahmi Eyyüpoğlu atölyesinde resim eğitimini tamamladı. Kosova Ressamlar Birliği üyesi 
olan sanatçının çok sayıda kişisel ve karma sergileri vardır. Uzun yıllar İstanbul`da ki 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisinde Öğretim görevlisi olarak çalıştı. Şu an kendi 
atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Fezvi T

1948 yılında Prizren’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Pedagoji 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde okuyarak geliştirdi ve
Rahmi Eyyüp
olan sanatçının çok sayıda kişisel ve karma sergileri vardır. Uzun yıllar İstanbul`da ki 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisinde Öğretim görevlisi olarak çalıştı. Şu an kendi 
atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
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Kıymet GEÇKAN

1948 Prizren Kosova’da doğdu. 1972 İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu’nu kazandı. Çalışma sahasının daha yaygın olacağı düşüncesi ve ailesinin 
arzusu sonucunda tekstil tasarımı bölümünü tercih etti. Bunun yanında resim 
çalışmalarını eğitimini aldığı okulun ilk yıllarından itibaren yoğun bir biçimde 
sürdürmeye devam etti. 1970-1971 Yılları arasında Danimarka’nın Slagelse 
şehrinde atölye çalışması ve burada çalışmalarını sergileme olanağı buldu. Daha 

sonra 1972-1979 yılları arasında özel sektörde tasarımcı olarak görev yaptı. 1983 
yılında hayallerine ulaşmıştı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Burada hem resim sanatını 
icra etmeye hem de tüm bilgi birikimini gençlerle paylaşa fırsatını kazanmış oldu. 
1985’te doğduğu yer olan Prizren’de araştırma ve resim çalışması yapma, değişik 
kongre ve sempozyumlara  katılma imkanı buldu. Aynı yıl 1985 Dokuz Eylül 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sanatta Yeterlilik – Doktora unvanını
alarak,

eğitimcilik kariyerini 1998 yılına kadar sürdürdü. 1998 yılından sonra değişik kurum ve kuruluşlarda 
danışmanlık ve üyelik yapan Geçkan, çalışmalarını bir çok ülkede sergileme imkanı buldu.

Kıymet GEÇKAN

1948 Prizren Kosova’da doğdu. 1972 İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu’nu kazandı. Çalışma sahasının daha yaygın olacağı düşüncesi ve ailesinin 
arzusu 
çalışmalarını eğitimini aldığı okulun ilk yıllarından itibaren yoğun bir biçimde 
sürdürmeye devam etti
şehrinde atölye çalışması ve 
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yılında hayallerine ulaşmıştı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi’nde Öğretim Görevli
icra etmeye 
1985’te doğduğu yer olan Prizren’de araştırma ve resim çalışması yapma
kongre ve sempozyumlara  katılma imkanı buldu. Aynı yıl 1985 Dokuz Eylül 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa
alarak,

eğitimcilik kariyerini 1998 yılına kadar 

Pesent DOĞAN

1948 Prizren`de doğdu. 1978 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Dinçer Erimez 
Atölyesinde Mezun oldu. 1989 Mimar Sinan Üniversitesin de Sanatta Yeterlik –
Doktora unvanını aldı. 1987 ve 1988 yıllarında T.B.M.M Başkanlığı Milli Saraylar 
Kültürü Programında çocuklar arası resim çalışmalarını yönetmekle görevlendirildi. 
GESAM Meslek BİRLİĞİ üyesidir. Halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 

Fakültesi Öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Elliye yakın kişisel sergisi 
bulunmaktadır.
Aldığı ödüller:

1984- Mimar Sinan Üniversitesi 100. Yıl Pamuk Bank 
1986- Devlet Resim Heykel Sergisi. 1. Ödülü 

1987- Temel Büyük Yarışması 1. Ödülü 
1988- Devlet Resim Heykel Sergisi 1. Ödülü 

1989- Bütün zamanlar galerisi- Kazlıçeşme Mansıyon. 
1989- Kültür Bakanlığı Mevlana Yarışması 3. Ödülü
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danışmanlık ve üyelik yapan Geçkan, çalışmalarını bir çok ülkede sergileme imkanı buldu.

Pesent DOĞAN

1948 Prizren`de doğdu. 1978 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Dinçer Erimez 
Atölyesinde Mezun oldu. 1989 Mimar Sinan Üniversitesin de Sanatta Yeterlik –
Doktora unvanını aldı. 1987 ve 1988 yıllarında T.B.M.M Başkanlığı Milli Saraylar 
Kültürü Programında çocuklar arası resim çalışmalarını yönetmekle görevlendirildi. 
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Veli ŞAHİN

13 Mart 1949 yılında Prizren’de doğdu. İlk öğrenimini Prizren’de, orta öğrenimini İpek 
Güzel Sanatlar Lisesinde, yüksek öğrenimini ise Priştine Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde tamamladı. 1976-84 yılları arasında Türk dili üzere resim öğretmeni 

olarak çalıştı. 1984’ten sonra Prizren Art-zan ait şirketinde grafik tasarımcısı olarak 
görev yaptı . Güzel yazı, bakır, gümüş gibi çeşitli el sanatlarıyla da uğraştı. 1990 yılında 

geçirdiği bir trafik kazası sonucunda hayata gözlerini yumdu.

Veli ŞAHİN

13 Mart 1949 yılında Prizren’de doğdu. İlk öğrenimini Prizren’de, orta öğrenimini İpek 
Güzel Sanatlar Lisesinde, yüksek öğrenimini ise Priştine Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde 

olarak çalıştı. 1984’ten sonra Prizren Art
görev yaptı . Güzel yazı, bakır, gümüş gibi çeşitli el sanatlarıyla da uğraştı. 1990 yılında 

geçirdiği 

Daut HAMOLAR

1949 yılında Priştine`de doğdu. İlk ve orta öğretimini doğduğu kentte tamamladı. 
Priştine Üniversitesi Yüksek Pedagoji Okulu Resim ve Güzel Sanatlar 
Bölümü`nden 1972 yılında mezun oldu.
Mezun olduktan sonar Priştine ilk okul ve lise seviyesinde Resim Dersini Türk 
dili üzerine veren ilk öğretmendir. Priştine Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Akademisinde Profesör Nusret Salihamiciç’in atölyesinden 1985 yılında mezun 
oldu.

Kosova`da Türk dili üzere yayınlanan TAN gazetesinde 1975-1997 yılları arasında 
gazetenin mizanpaj – teknik sorumlu görevini yerine getirdi. TAN gazetesinden 

ayrıldıktan sonar iki yıl Kosova Ders Kitapları Yayınlama Kurumunda Türkçe 
Yayınları sorumlusu görevinde bulundu. Kosova`nın özgürlüğe kavuşmasından 
günümüze kadar Priştine lise ve ilkokullarda Türk ve Arnavut öğrencilere Resim 

Kültürü dersini vermektedir.
Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni ders ve programlarının (müfredatının) 
belirlenmesinde Resim Dersi uzmanı olarak görevlendirildi. 
Sanatçı Hamolar, 1973 yılından bu yana Kosova ve ülke dışında düzenlenen çok sayıda karma sergide yer aldı.
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Fikri ŞİŞKO

1949 yılında doğdu. Doğduğu kentte ilk orta ve liseyi tamamladıktan sonra Priştine 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Prizren Belediyesinde uzun yıllar 

çalıştı. Halen savcılık görevini yürütmektedir.
Edebiyat yanı sıra resimle de uğraşan Fikri Şişko`nun bugüne dek çok sayıda kişisel ve 

karma resim sergileri mevcuttur. Yaptığı çalışmalarında konu bakımından renklidir. Soyut 
çalışmalarının yanı sıra, gerçekçi çalışmaları da ilgi uyandırmaktadır. “Doğru Yol” 

Derneği Resim Kolu başkanlığını da yapmıştır.

Fikri ŞİŞKO

1949 yılında doğdu. Doğduğu kentte ilk orta ve liseyi tamamladıktan sonra Priştine 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Prizren Belediyesinde uzun yıllar 

çalıştı. Halen savcılık görevini
Edebiyat yanı sıra resimle de uğraşan Fikri Şi

karma resim sergileri mevcuttur. Yaptığı çalışmalarında konu bakımından renklidir. Soyut 
çalışmalarının yanı sıra, gerçekçi çalışmaları da ilgi uyandırmaktadır. “Doğru Yol” 

Derneği Resim Kolu başkanlığını da yapmışt

Yusuf NUŞ

1950 Prizren de doğdu. 1975 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Prof. Bedri 
Rahmi Eyüboğlu atölyesinde öğrenim gördü. 1978 İstanbul Devlet Sanatlar Akademisi 
Yüksek Resim Bölümünden mezun olup, yüksek lisans diploması aldı. Aynı akademinin

Prof. Dr. Sabri Berkel ve Doç. Dr. Fethi Kaya Alp yönetiminde, Gravür atölyesinde 
sertifika aldı. 1979 Almanya ve Fransa da mesleki araştırmalar yaptı. 1987 yılında Mimar 

Sinan Üniversitesi Devlet Sanatlar Akademisi Mezunlar derneğine, 1990’da da İstanbul 
Ressamlar Derneğine üye oldu. Yapıtları Yugoslavya ve Türkiye’de özel koleksiyonlarda 

yer aldır. 1992 yılından itibaren Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu 
Serigrafi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.
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İsmet BÖLÜKEMİN

Bir Türk ailesinin çocuğu olarak 1951 yılında Kosova’nın Vıçıtırın kasabasında doğdu. 
İlk ve orta eğitimini Vıçıtırın’da tamamladı. Lise eğitimine Priştine’de devam ederek,
1972 yılında mezun oldu. Çocukluğumdan beri ideali olarak ressam olma hayallerini 
gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye misafir öğrenci olarak gitme şansını kullanarak 
İstanbul Devlet Güzel Sanatları Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Bedri Rahmi 

Eyüboğlu atölyesine kabul edildi. Yüksek Resim bölümündeki dört yıllık eğitim 
sonucunda mezun oldu. Mastır (Yüksek Lisans) eğitimini ise Beşiktaş Heykel Müzesi 

Restorasyon bölümünde tamamladı. Priştine’de ilk ve orta lise Türk okullarında resim Sanat 
derslerinde öğretmenlik görevinde bulundu. Pristine Radyo Televizyonunda dört yıl 
Kültür yayınlarında gazeteci olarak çalıştı. Çok sayıda Uluslararası karma sergilerine 
katıldı aynı zamanda da kişisel sergileri oldu. Bu süre içerisinde çok sayıda sanat 

ödülleri de kazandı. Şu anda Antalya Serik Boğazkent - Belek- te bir turizm acentenin 7 
Otel zincirinde Ressama Dekoratör olarak çalışmaktadır. İstanbul Osmanlı Arşivinde 

Profesyonel araştırmacı olarak üyeliğini sürmektedir. Ayrıca sanatçı anadili Türkçe dışında Arnavutça, Sırpça, 
Fransızca, İngilizce, Rusça ve Almanca orta derecede konuşmaktadır.

İsmet BÖLÜKEMİN

Bir Türk ailesinin çocuğu olarak 1951 yılında Kosova’nın Vıçıtırın kasabasında doğdu. 
İlk ve orta eğitimini Vıçıtırın’da tamamladı. Lise eğitimine Priştine’de devam ederek
1972 yılında mezun oldu. Çocukluğumdan beri ideali olarak ressam olma hayallerini 
gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye misafir öğrenci olarak gitme şansını kullanarak 
İstanbul Devlet Güzel Sanatları Akademisi 

Eyüboğlu at
sonucunda mezun oldu. Mastır (Yüksek Lisans) eğitimini ise Beşiktaş Heykel Müzesi 

Restorasyon bölümünde tamamladı. Priştine’de ilk ve orta lise Türk okullarında resim Sanat 
derslerinde öğre
Kültür yayın
katıldı aynı za

ödülleri de kazandı
Otel zincirinde Ressama Dekoratör olarak çalışmaktadır. İstanbul Osmanlı Arşivinde 

Ethem BAYMAK

1952'de Kosova'nın Prizren şehrinde doğdu. Çok yönlü olan sanatçı Ethem Baymak’ın
değişik konularda 24 özgün kitabı bulunmaktadır. Sanatçı, eleştiri, deneme, şiir gibi 
yazın türlerinde incelemeleriyle uluslararası bilimsel toplantılara katıldı.
Balkan Türk ressamlarından önde gelen Baymak’ın çok sayıda kişisel ve karma 
sergileri mevcuttur. Aldığı takdirler, altın plaketler ve dereceler bunu doğrulamaktadır.

Uzmansal çalışmalarını Çekoslovakya, İtalya, Almanya, Hırvatistan gibi ülkelerde 
zaman zaman sürdürdü. ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki özel ve müze 

koleksiyonlarda eserleri  bulunmaktadır. Sanatçı halen Kosova'da yaşayıp yaratıcılığını 
konuşturmaktadır.

Çalışmalarının ana hedefi Balkanlar'da zamanın dişlerinde çiğnenen veya bilerek 
yıkılan eski mimariyi tablolarında ölümsüzleştirmek, gelecek kuşaklara birer belge 
bırakmaktır...

Bunu yanı sıra ressam Baymak’ın soyut çalışmalarında mevcuttur. 
Şu anda Kosova Türk Sanatçı1ar Derneği başkanı ve Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivalin 

tertipleme kurulu başkanıdır.



85

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP 4. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU & KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI

İsmet BÖLÜKEMİN

Bir Türk ailesinin çocuğu olarak 1951 yılında Kosova’nın Vıçıtırın kasabasında doğdu. 
İlk ve orta eğitimini Vıçıtırın’da tamamladı. Lise eğitimine Priştine’de devam ederek,
1972 yılında mezun oldu. Çocukluğumdan beri ideali olarak ressam olma hayallerini 
gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye misafir öğrenci olarak gitme şansını kullanarak 
İstanbul Devlet Güzel Sanatları Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Bedri Rahmi 

Eyüboğlu atölyesine kabul edildi. Yüksek Resim bölümündeki dört yıllık eğitim 
sonucunda mezun oldu. Mastır (Yüksek Lisans) eğitimini ise Beşiktaş Heykel Müzesi 

Restorasyon bölümünde tamamladı. Priştine’de ilk ve orta lise Türk okullarında resim Sanat 
derslerinde öğretmenlik görevinde bulundu. Pristine Radyo Televizyonunda dört yıl 
Kültür yayınlarında gazeteci olarak çalıştı. Çok sayıda Uluslararası karma sergilerine 
katıldı aynı zamanda da kişisel sergileri oldu. Bu süre içerisinde çok sayıda sanat 

ödülleri de kazandı. Şu anda Antalya Serik Boğazkent - Belek- te bir turizm acentenin 7 
Otel zincirinde Ressama Dekoratör olarak çalışmaktadır. İstanbul Osmanlı Arşivinde 

Profesyonel araştırmacı olarak üyeliğini sürmektedir. Ayrıca sanatçı anadili Türkçe dışında Arnavutça, Sırpça, 
Fransızca, İngilizce, Rusça ve Almanca orta derecede konuşmaktadır.

Ethem BAYMAK

1952'de Kosova'nın Prizren şehrinde doğdu. Çok yönlü olan sanatçı Ethem Baymak’ın
değişik konularda 24 özgün kitabı bulunmaktadır. Sanatçı, eleştiri, deneme, şiir gibi 
yazın türlerinde incelemeleriyle uluslararası bilimsel toplantılara katıldı.
Balkan Türk ressamlarından önde gelen Baymak’ın çok sayıda kişisel ve karma 
sergileri mevcuttur. Aldığı takdirler, altın plaketler ve dereceler bunu doğrulamaktadır.

Uzmansal çalışmalarını Çekoslovakya, İtalya, Almanya, Hırvatistan gibi ülkelerde 
zaman zaman sürdürdü. ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki özel ve müze 

koleksiyonlarda eserleri  bulunmaktadır. Sanatçı halen Kosova'da yaşayıp yaratıcılığını 
konuşturmaktadır.

Çalışmalarının ana hedefi Balkanlar'da zamanın dişlerinde çiğnenen veya bilerek 
yıkılan eski mimariyi tablolarında ölümsüzleştirmek, gelecek kuşaklara birer belge 
bırakmaktır...

Bunu yanı sıra ressam Baymak’ın soyut çalışmalarında mevcuttur. 
Şu anda Kosova Türk Sanatçı1ar Derneği başkanı ve Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivalin 

tertipleme kurulu başkanıdır.

Ethem BAYMAK

1952'de Kosova'nın Prizren şehrinde doğdu. Çok yönlü olan sanatçı Ethem Baymak
değişik konularda 24 özgün kitabı 
yazın türlerinde incelemeleriyle uluslararası bilimsel toplantılara katıldı.
Balkan 
sergileri mevcuttur. Aldığı takdirler, 

Uzmansal çalışmalarını Çekoslovakya, İtalya, Almanya, Hırvatistan gibi ülkelerde 
zaman zaman sürdürdü. ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki özel ve müze 

koleksiyonlarda eserleri  bulunmaktadır. Sanatçı halen Kosova'da yaşayıp 
konuşturmaktadır.

Çalışmalarının ana hedefi Balkanlar'da zamanın dişlerinde çiğnenen veya bilerek 
yıkılan eski mimariyi tablolarında ölümsüzleştirmek, gelecek kuşaklara birer belge 
bırakmaktır...

Bunu yanı sıra ressam Baymak’ın soyut çalışmalarında mevcutt
Şu anda Kosova Türk Sanatçı1ar Derneği başkanı ve Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivalin 
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Zeynel BEKSAÇ

1952 yılında Prizren’de (Kosova) doğdu. Edebiyat olan tutkunluğu gazeteciliğe 
atılmasına neden oldu. Bir yıl Tan Gazetesi’nde, sekiz ay Priştine Radyosu’nda 
çalıştıktan sonra, Priştine Televizyonu’na geçti. 1974-1999 yılları arasında söz 
konusu televizyonda çok sayıda kültür, sanat ve belgesel içerikli programlar 

hazırladı.
Son yıllarda resim çalışmalarına bir ivme kazandıran Beksaç, soyut ve somut içerikli 

yağlı boya tablolarını Kosova ve Türkiye’de yoğun olarak sergilemekte, resimde de iç 
dünyasının o renkli, onurlu, ince duygu kilimini kendine özgü tezgâhta dokumaya 

özen gösteriyor. Kendi deyimiyle, resimlerinde şiirinin renge durduğu anı 
yakalamaya çalışıyor.. Çizimleri, hazırladığı dergi, kitap kapakları, ayrıca kişisel 

ve karma sergilerde hep değişik olmaya, Rumeli’deki Türk’ün kimliğini ilerici bir
sanat yaklaşımıyla yaşatmayı kutsal bir görev olarak üstlenmiş bulunuyor. Kosova 

Ressamlar Birliği üyesidir.

Zeynel

1952 yılında Prizren’de (Kosova) do
atılmasına neden oldu. Bir yıl Tan Gazetesi’nde, sekiz ay Priştine Radyosu’nda 
çalıştıktan sonra, Priştine Televizyonu’na geçti. 1974
konusu televizyonda çok sayıda kültür, sanat ve belgese

hazırladı.
Son yıllarda resim çalışmalarına bir ivme kazandıran Beksaç, soyut ve somut içerikli 

yağlı boya tablolarını Kosova ve Türkiye’de yoğun olarak sergilemekte, resimde de iç 
dünyasının o renkli, onurlu, ince duygu kilimini kendine özgü te

özen gösteriyor. Kendi deyimiyle, resimlerinde şiirinin renge durduğu anı 
yakalamaya çalışıyor.. Çizimleri, hazırladığı dergi, kitap kapakları, ayrıca kişisel 

ve karma sergilerde hep değişik olmaya, Rumeli’deki Türk’ün kimliğini 
sanat yaklaşımıyla yaşatmayı kutsal bir görev olarak üstlenmiş bulunuyor. K

Ressamlar Birliği üyesidir

Agim ŞALA

1953 Prizren doğumlu olan Agim Şala, ilk okulunu Prizren de bitirdikten sonra 
resme karşı sevgiden dolayı İpek şehrinde sanat teknik lisesine kaydını yaptırdı.
1972 yılında aynı okuldan mezun oldu. 1973 yılında İstanbul Tatbiki Güzel 
Sanatlar fakültesinin kabul imtihanını kazanarak kaydını yaptırdı. 4 yıl sonra 

mezun olup, Endüstriyel Tasarımcı (Dizayner) unvanına sahip oldu. 
1977 yılından bu yana Famipa Fabrikasında tasarımcı olarak çalıştı. Şu anda ilk okul 

ve liselerde resim öğretmenliği yapmaktadır. Ressam Şala nın bugüne dek çok sayıda 
kişisel ve karma sergileri vardır.
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dünyasının o renkli, onurlu, ince duygu kilimini kendine özgü tezgâhta dokumaya 

özen gösteriyor. Kendi deyimiyle, resimlerinde şiirinin renge durduğu anı 
yakalamaya çalışıyor.. Çizimleri, hazırladığı dergi, kitap kapakları, ayrıca kişisel 

ve karma sergilerde hep değişik olmaya, Rumeli’deki Türk’ün kimliğini ilerici bir
sanat yaklaşımıyla yaşatmayı kutsal bir görev olarak üstlenmiş bulunuyor. Kosova 

Ressamlar Birliği üyesidir.

Agim ŞALA

1953 Prizren doğumlu olan Agim Şala, ilk okulunu Prizren de bitirdikten sonra 
resme karşı sevgiden dolayı İpek şehrinde sanat teknik lisesine kaydını yaptırdı.
1972 yılında aynı okuldan mezun oldu. 1973 yılında İstanbul Tatbiki Güzel 
Sanatlar fakültesinin kabul imtihanını kazanarak kaydını yaptırdı. 4 yıl sonra 

mezun olup, Endüstriyel Tasarımcı (Dizayner) unvanına sahip oldu. 
1977 yılından bu yana Famipa Fabrikasında tasarımcı olarak çalıştı. Şu anda ilk okul 

ve liselerde resim öğretmenliği yapmaktadır. Ressam Şala nın bugüne dek çok sayıda 
kişisel ve karma sergileri vardır.

Agim ŞALA

1953 Prizren doğumlu olan Agim Şala, ilk okulunu
resme karşı sevgiden dolayı İpek şehrinde sanat teknik lisesine kaydını yaptı
1972 yılında aynı okuldan mezun oldu. 1973 yılında İstanbul Tatbiki Güzel 
Sanatlar fakültesinin kabul imtihanını kazanarak kaydını yaptırdı. 4 y

mezun olup, Endüstriyel Tasarımcı (Dizayner) unvanına sahip oldu. 
1977 yılından bu yana Famipa Fabrikasında tasarımcı olarak çalıştı. Şu anda ilk okul 

ve liselerde resim öğretmenliği yapmaktadır. Ressam Şala nın bugüne dek çok sayıda 
kişisel ve k
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Reşit İsmet KRÜYEZİ

1953 yılında Prizren’de doğdu. İlk ve orta okulunu doğduğu kentte tamamladıktan sonra 
müzik akademisini Üsküp’te devam etti. Aynı  okuldan mezun olduktan sonra müzik 
öğretmenliği yaptı. Balkanlarda ilk Türk hafif müzik topluluğu kurucularındandır. 
Resimle de son zamanlarda yoğun bir şekilde uğraşmaktadır. Kendine özgü bir yolda 
yürüyen ressam Reşit İsmet’in kişisel ve karma sergileri bulunmaktadır. Ayrıca Prizren 

Ressamlar Derneği üyesidir.

Reşit İsmet KRÜYEZİ

1953 yılında Prizren’de doğdu. İlk ve orta okulunu doğduğu kentte tamamladıktan sonra 
müzik akademisini Üsküp’te devam etti. Aynı  okuldan
öğretmenliği yaptı. Balkanlarda ilk Türk hafif müzik topluluğu 
Resimle de son zamanlarda yoğun bir şekilde uğraşmaktadır. Kendine özgü bir yolda 
yürüyen ressam Reşit İsmet’in kişisel ve karma sergileri bulunma

Ressamlar Derneği 

Gültekin SERBEST

1955 yılında Kosova'nın Prizren kentinde doğdu. 1978 yılında, Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim bölümünden mezun oldu. Bir süre İtalya, Yugoslavya ve 
Amerika'nın Galeri ve Müzelerinde araştırma inceleme yaptı.

Çalışmalarını bir dönem Amerika'nın New York kentinde sürdüren sanatçı, bu 
kentte bir kişisel sergi açtı. Avrupa'nın ve Asya'nın çeşitli ülkelerindeki kişisel ve 

karma sergilere katıldı. (Bulgaristan, Moldovya, Kırgızistan,  Arnavutluk, Karadag, 
Macaristan, Gürcistan, Pakistan, ABD, Fransa) Türkiye'de, Yurtdışın da, resmi ve 

özel koleksiyonlar da eserleri yer almaktadır. Ayrıca, Kırgızistan'nın Bişkek kenti 
Ulusal Müzesin de eseri sergilenmektedir.
Bugüne kadar 31 kişisel sergi açmış, çok sayıda gurup ve karma sergilere 

katılmıştır. BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği) üyesi olan 
sanatçı, bir dönem genel sekreterliğini, iki dönem de bu derneğin başkanlığını yapmıştır. 

Çağdaş Sanatlar Vakfı kurucularındandır ve halen bu vakfın yönetim kurulu sekreterliğini yapmaktadır. 
Vakfın, 12 yıl boyunca düzenlediği Uluslararası Ankara Sanat Buluşmasının koordinatörlüğünü de 
üstlenmiştir.
Sanatçı çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde devam ettirmektedir.
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Macaristan, Gürcistan, Pakistan, ABD, Fransa) Türkiye'de, Yurtdışın da, resmi ve 

özel koleksiyonlar da eserleri yer almaktadır. Ayrıca, Kırgızistan'nın Bişkek kenti 
Ulusal Müzesin de eseri sergilenmektedir.
Bugüne kadar 31 kişisel sergi açmış, çok sayıda gurup ve karma sergilere 

katılmıştır. BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği) üyesi olan 
sanatçı, bir dönem genel sekreterliğini, iki dönem de bu derneğin başkanlığını yapmıştır. 

Çağdaş Sanatlar Vakfı kurucularındandır ve halen bu vakfın yönetim kurulu sekreterliğini yapmaktadır. 
Vakfın, 12 yıl boyunca düzenlediği Uluslararası Ankara Sanat Buluşmasının koordinatörlüğünü de 
üstlenmiştir.
Sanatçı çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde devam ettirmektedir.

Gültekin SERBEST

1955 yılında Kosova'nın Prizren kentinde doğdu. 1978 yılında, Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim bölümünden mezun oldu. Bir süre İtalya, Yugoslavya ve 
Amerika'nın 

Çalışmalarını bir dönem Amerika'nın New York kentinde sürdüren sanatçı, bu 
kentte bir kişisel sergi açtı. Avrupa'nın ve Asya'nın çeşitli ülkelerindeki kişisel ve 

karma sergilere katıldı. (Bulgaristan, Moldovy
Macaristan, Gürcistan, Pakistan, ABD, Fransa) Türkiye'de, Yurtdışın da, resmi ve 

özel koleksiyonlar da eserleri yer almaktadır. Ayrıca, Kırgızistan'nın Bişkek kenti 
Ulusal Müzesin de eseri sergilenmektedir.
Bugüne kada

katılmıştır. BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği) üyesi olan 
sanatçı, bir dönem genel sekreterliğini, iki dönem de bu derneğin başkanlığını yapmıştır. 
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Şevket BUÇİNCA

Kosova’nın Vıçıtırın şehrinde doğdu. Doğduğu kente ilk ve ortaokulu bitirdikten 
sonra, 1986 yılında Priştine’de ki güzel sanatlar yüksek okulu bitirdikten sonra 1981 
yılında Priştine Üniversitesi, Güzel Sanatlar Akademisinden mezun oldu. Daha lise 
yılarına kişisel sergisini açan Şevket, o yılarda büyük beğeni kazanır. Sanatçı birçok 

karma sergiler dışında Viyana, Berlin, Zagreb, Dubrovnik ve Split gibi şehirlerde 
kişisel sergilerini açmıştır. Ayrıca uzun yılar resim öğretmenliğini de yaptı.  

Şevket BUÇİNCA

Kosova’nın Vıçıtırın şehrinde doğdu. Doğduğu kente ilk ve ortaokulu bitirdikten 
sonra, 1986 yılında Priştine’de ki güzel sanatlar yüksek okulu
yılında Priştine Üniversitesi, Güzel Sanatlar Akademisinden mezun oldu. Daha lise 
yılarına kişisel sergisini açan Şevket, o yılarda büyük beğeni kazanır. Sanatçı birçok 

karma sergiler dışında Viyana, Berlin, Zagreb, Dubrovnik ve Spl
kişisel sergilerini açmıştır. Ayrıca uzun yılar resim öğretmenliğini de yaptı.  

Onat BAYMAK

Uygarlıklar beşiği olan Prizren de 1988 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi 
anadili Türkçe olarak bitirdikten sonra 2012 yılında Priştine Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Akademisi Prof. Dr. Esat VALLA atölyesinden mezun oldu. Prof. Nagip 
BERİSHA öncüllüğünde (klas) yüksek lisansını 2014 yılında tamamladı.
Baymak, uzun yıllar geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası “Sanatla 

Uyanmak” Festivalinin tertipleme kurulu başkan yardımcılığı görevini icra 
etmektedir. Prizren’de Türkçe eğitim vermekte olan okular da öğretim görevlisi 

olarak çalışmaktadır. 
Sanatçının birçok kişisel sergisi bulunmakla beraber, karma sergileri ister Kosova da 

ister uluslararası platformda sanat severlerin beğenisine sunulmuştur.
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yılarına kişisel sergisini açan Şevket, o yılarda büyük beğeni kazanır. Sanatçı birçok 
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Onat BAYMAK

Uygarlıklar beşiği olan Prizren de 1988 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi 
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Sanatlar Akademisi Prof. Dr. Esat VALLA atölyesinden mezun oldu. Prof. Nagip 
BERİSHA öncüllüğünde (klas) yüksek lisansını 2014 yılında tamamladı.
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Özet 

I. Ahmed (1590-1617) zamanında Kalender Paşa tarafından hazırlatılmış olan Fâlnâme’de 

peygamber hikâyeleri, cennet, cehennem, kıyamet alametleri, gökcisimleri, 12 imam ve ulu 

kişilerle ilgili sahneler yer almaktadır. Fâlnâme’de yer alan minyatürler Kur’an’da adı geçen 

peygamberlerin ve onların kişilikleriyle ilgili bir olayı veya mucizeyi betimlenmektedir. 

Tasvirlerin karşı sayfasında ise metin kısmı yer almakta ve bu resmi açan kişinin falını 

söylemektedir. Bu çalışmada da Topkapı Sarayı Müzesi, H. 1702, vr. 51b.’de yer alan 

Falnâme’deki, “Âdem Cennet’te” konulu minyatür incelenmiştir. Âdem, Havva, şeytan, 

melekler, tavus kuşu, ejderha, yasak meyve ve incir ağacı minyatürde önemli sembolik 

göstergelerdir. Âdem yaratıldıktan sonra eşi Havva ile birlikte yasak meyveyi yiyene kadar 

cennette yaşamıştır. Minyatür cennetten kovulmadan önceki sahneyi göstermekte, Âdem’in 

başında kutsal alevli hale bulunmakta, arkasında duran Havva giysili olarak 

betimlenmektedir. Bu çalışmada arşiv tarama yöntemi kullanılarak kaynak kitaplara ulaşılmış, 

minyatürde geçen konu ve figürler çeşitli örneklere yer verilerek incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Âdem, Cennet, Fâlnâme, Minyatür. 

 

Abstract 

In the Fâlname, which was prepared by Kalender Pasha during the reign of Ahmed I (1590-

1617), there are scenes about the stories of the prophets, heaven, hell, signs of the apocalypse, 

celestial bodies, 12 imams and great people. The miniatures in the Fâlname depict an event or 

miracle related to the prophets mentioned in the Qur’an and their personalities. On the 

opposite page of the depictions, there is the text part and the person who opened this picture 

tells the fortune. Topkapı Palace Museum, H. 1702, vr. 51b. miniature is examined on “Adam 

in Paradise”. The subject of Falnâme and the figures in miniature were examined. Adam, Eve, 

evil, angels, peacock, dragon, forbidden fruit and fig tree appeared as important symbolic 

indicators in miniature. After Adam was created, he lived in paradise with his wife, Eve, until 
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he ate the forbidden fruit. The miniature shows the scene before they are expelled from 

paradise, with Adam wearing a halo with a sacred flame on her head, and Eve standing behind 

her is depicted dressed. In this study, the source books were reached by using the archive 

scanning method, and the subjects and figures in the miniature were examined by giving 

various examples. 

Keywords: Adam, Heaven, Fâlnâme, Miniature. 

 

1. Giriş 

I. Ahmed (1590-1617) zamanında Kalender Paşa tarafından hazırlatılmış olan Fâlnâme’de 

peygamber hikâyeleri, cennet, cehennem, kıyamet alametleri, gökcisimleri, 12 imam ve ulu 

kişilerle ilgili sahneler yer almaktadır. Fâlnâme’de yer alan minyatürler Kur’an’da adı geçen 

peygamberlerin ve onların kişilikleriyle ilgili bir olayı veya mucizeyi betimlemektedir. Bu 

çalışmada da Topkapı Sarayı Müzesi, H. 1702, y.51 b’de yer alan Falnâme’deki, “Âdem 

Cennet’te” konulu minyatür incelenmiştir. 

Falnâme’de yer alan 51b minyatürünün karşı sayfasında 52a metin sayfası yer almaktadır. 

Kalender Paşa eserin önsözünde, minyatürlerin karşı sayfasında yer alan metnin o minyatürü 

açan kişinin falı olduğunu belirtmektedir. İçinde 35 minyatür bulunan bu kitapta dini konular 

ağırlıktadır. Gösterim amaçlı yapıldıkları düşünülen tasvirler tek bir sanatçıya ait değildir. 

Ancak eserdeki Âdem ve Havva minyatürü Nakkaş Hasan’ın üslup özelliklerini 

yansıtmaktadır (Tanındı, 1996:54, Mahir, 2005:70). 

 
Görsel 1. “Hz. Âdem Cennet’te”, Falnâme, TSMK H. 1702, vr. 52a, (Farhad ve Bağcı, 2009:290). 

Metinde; “Su ve toprağın karıştığı gün, Âdem’in kil parçasına keder işareti yapıldı. İnsanlar 

herhangi bir kederden kurtulamadı, Âdem’e vurulan bu ilk darbeden sonra”. 



94

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP

3 
 

“Ey, kehanet arayan, Âdem ve Havva’nın başına gelenleri bilin ve farkında olun. Lanet olası 

Şeytan’ın sebep olduğu talihsizlik yüzünden cenneti terk ettiler. Yılan cennetin kapıcısıydı ve 

şeytan onu doğru yoldan uzaklaştırdı. Yılan şeytanı ağzına saklayarak cennete kaçırdı. Şeytan 

Havva’yı kandırdı ve onu buğday başağını yemeğe ikna etti. Havva, buğday başağını Âdem’e 

verdi. Allah tarafından Cebrail’e Âdem’i, Havva’yı, yılanı, tavus kuşunu ve şeytanı cennetten 

kovup dünyaya göndermesi gerektiğine dair emir geldi. Âdem dünyaya geldikten sonra 

Seylan dağının tepesinde üç yüz yıl boyunca ağladı ve yalvardı. Tövbe etti. Âdem’in tövbesi, 

yalnızca Tanrı’nın ışığını gören, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in şefaatlerine 

saygı duymaları nedeniyle kabul edildi. 

Ey, kehanet arayan, niyetine doğru ilerlersen sonuç biraz zor olacak ama başınızı itaatten 

başka yöne çevirmediğiniz sürece kolaylaşacaktır. Peygamber ailesine sevgiyi kalbinizde yer 

açmanız için bu niyette cesurca hareket etmeli ve ikiyüzlü davranmamalısınız. Başlangıçta bir 

zorluk çekseniz bile, sonu hayırlı olacaktır. Seyahat etmeyi planladıysanız gidin, çünkü bu 

çok hayırlıdır. Yolculukta, koşullarınız en yüksek başarıya ulaşacaktır. Eğer evlilik ve bir 

ilişki hakkında soru sorduysanız, bunu yapın, çünkü bu son derece hayırlıdır. Eğer kaybolan 

bir şey hakkında soru sorduysanız, arayın, çünkü sonunda onu bulacaksınız. Eğer kayıp veya 

hasta birini sorduysanız, orada olmayan kişi er-geç geri dönecek ve hasta kişi kısa sürede 

iyileşecektir. Ancak, yüce Tanrı dilerse, arzunuza kavuşmak için dualarınızı ihmal 

etmemelisiniz” (Farhad ve Bağcı, 2009:290). 

Minyatürde yer alan sahne cennette geçmektedir. Cennet kavramı, sözlükte “bağ, bahçe ve 

bostan”, “hurma ve üzüm ağaçlarının bulunduğu mekân”, “dal ve yapraklarının sıklığı 

sebebiyle tıpkı bir örtü gibi zemini örterek gölgeleyen meyveli ve meyvesiz ağaçlar” gibi 

anlamlara gelmektedir. Sözlük anlamlarından yola çıkıldığında cennetin yeşilliği ön plana 

çıkmaktadır (Kara, 2001:61’den akt. Yaman, 2008:141). 

Cennet, Kur’an-ı Kerim’de yüz kırk beş yerde geçmektedir. Beş yerde Âdem’in cenneti, yirmi 

iki yerde dünyada mevcut herhangi bir bahçe anlamındaki cennet, yüz on sekiz yerde ise 

ahirette müminlere vaat edilen cennet ifade edilmektedir. Cennet kelimesi İslam kültüründe 

iki anlamda kullanılmıştır. Birinci olarak müminlerin kıyamet sonrasında mükâfat olarak 

girecekleri, hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir kalbin hissetmediği 

nimetlerin bulunduğu yerdir. İkinci anlamda ise ilk insan Âdem ile eşi Havva’nın ilk olarak 

konuldukları mekândır (Yaman, 2008:142). 



95

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP 4. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU & KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI

3 
 

“Ey, kehanet arayan, Âdem ve Havva’nın başına gelenleri bilin ve farkında olun. Lanet olası 

Şeytan’ın sebep olduğu talihsizlik yüzünden cenneti terk ettiler. Yılan cennetin kapıcısıydı ve 

şeytan onu doğru yoldan uzaklaştırdı. Yılan şeytanı ağzına saklayarak cennete kaçırdı. Şeytan 

Havva’yı kandırdı ve onu buğday başağını yemeğe ikna etti. Havva, buğday başağını Âdem’e 

verdi. Allah tarafından Cebrail’e Âdem’i, Havva’yı, yılanı, tavus kuşunu ve şeytanı cennetten 

kovup dünyaya göndermesi gerektiğine dair emir geldi. Âdem dünyaya geldikten sonra 

Seylan dağının tepesinde üç yüz yıl boyunca ağladı ve yalvardı. Tövbe etti. Âdem’in tövbesi, 

yalnızca Tanrı’nın ışığını gören, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in şefaatlerine 

saygı duymaları nedeniyle kabul edildi. 

Ey, kehanet arayan, niyetine doğru ilerlersen sonuç biraz zor olacak ama başınızı itaatten 

başka yöne çevirmediğiniz sürece kolaylaşacaktır. Peygamber ailesine sevgiyi kalbinizde yer 

açmanız için bu niyette cesurca hareket etmeli ve ikiyüzlü davranmamalısınız. Başlangıçta bir 

zorluk çekseniz bile, sonu hayırlı olacaktır. Seyahat etmeyi planladıysanız gidin, çünkü bu 

çok hayırlıdır. Yolculukta, koşullarınız en yüksek başarıya ulaşacaktır. Eğer evlilik ve bir 

ilişki hakkında soru sorduysanız, bunu yapın, çünkü bu son derece hayırlıdır. Eğer kaybolan 

bir şey hakkında soru sorduysanız, arayın, çünkü sonunda onu bulacaksınız. Eğer kayıp veya 

hasta birini sorduysanız, orada olmayan kişi er-geç geri dönecek ve hasta kişi kısa sürede 

iyileşecektir. Ancak, yüce Tanrı dilerse, arzunuza kavuşmak için dualarınızı ihmal 

etmemelisiniz” (Farhad ve Bağcı, 2009:290). 

Minyatürde yer alan sahne cennette geçmektedir. Cennet kavramı, sözlükte “bağ, bahçe ve 

bostan”, “hurma ve üzüm ağaçlarının bulunduğu mekân”, “dal ve yapraklarının sıklığı 

sebebiyle tıpkı bir örtü gibi zemini örterek gölgeleyen meyveli ve meyvesiz ağaçlar” gibi 

anlamlara gelmektedir. Sözlük anlamlarından yola çıkıldığında cennetin yeşilliği ön plana 

çıkmaktadır (Kara, 2001:61’den akt. Yaman, 2008:141). 

Cennet, Kur’an-ı Kerim’de yüz kırk beş yerde geçmektedir. Beş yerde Âdem’in cenneti, yirmi 

iki yerde dünyada mevcut herhangi bir bahçe anlamındaki cennet, yüz on sekiz yerde ise 

ahirette müminlere vaat edilen cennet ifade edilmektedir. Cennet kelimesi İslam kültüründe 

iki anlamda kullanılmıştır. Birinci olarak müminlerin kıyamet sonrasında mükâfat olarak 

girecekleri, hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir kalbin hissetmediği 

nimetlerin bulunduğu yerdir. İkinci anlamda ise ilk insan Âdem ile eşi Havva’nın ilk olarak 

konuldukları mekândır (Yaman, 2008:142). 

4 
 

 
Görsel 2.“Âdem Cennet’te”, Falnâme, TSMK H. 1702, vr. 51b, (Yaman, 2008:157). 

Minyatürde toplam yedi figür vardır (Görsel 3). Bunlar; Hz. Âdem, Hz. Havva, Şeytan ve dört 

melektir. Ayrıca bir ejder ve birde tavus kuşu figürleri betimlenmiştir. Figürlerin kollarının 

sağa sola kıvrılarak ve ejderhanın bacakları kıvrılarak hareket sağlanmıştır. Ayrıca tüm 

figürlerin hareketleri sağa doğru yönelirken sadece şeytan figürünün başı sola doğru 

yönelmiştir. Minyatürde canlı renkler kullanılmıştır. Sahnede mevsim olarak çiçeklerin açtığı 

bahar günlerinin canlı renkleri kullanılmıştır. Pembe renk zemin üzerinde cenneti temsil eden 

renk renk çiçekler bulunmaktadır. 

 
Görsel 3. Minyatürde yer alan figürler. 

1.1.Hz. Âdem 

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Âdem’in yaratılışı şu şekilde anlatılmaktadır; Allah Âdem’i yaratır ve 

meleklere Âdem’e secde etmelerini emreder. İblis hariç diğer melekler Âdem’e secde eder. 

Daha sonra Allah Âdem’e şu tembihte bulunur: “Ey Âdem! Eşin ve sen cennete yerleşin, 

orada kolaylıkla isteğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinde yiyin; sadece şu ağaca 
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yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden 

olursunuz.” Hz. Âdem, Kur ân da 25 değişik yerde görülmektedir. Falnâme’deki minyatürde 

Hz. Âdem Cennet’te tasvir edilmiştir (Görsel 4). Hz. Âdem’in bedeninin üst kısmı çıplak, alt 

kısmı ise incir yapraklarından bir etek ile örtülüdür. Sağ kolunu ağaca doğru yöneltmesi 

eteğin bu ağacın yapraklarından yapıldığı düşüncesi oluşturmaktadır. Hz. Âdem’in başında 

alevli hale onun kutsiyetini göstermektedir. 

 
Görsel 4. Hz. Âdem. 

1.2.Hz. Havva 

Hz. Havva’nın kıyafetli betimlendiği minyatürlerden bir örnek teşkil etmektedir. Minyatürde 

Hz. Havva hemen Hz. Âdem’in yanında tasvir edilmiştir (Görsel 5). Hz. Havva’nın başında 

altından bir taç vardır ve başını Hz. Âdem’e doğru çevirmiştir. Kırmızı renkte kollarından 

içlerine giydiği yeşil renkteki daha uzun kıyafeti görülür. Elbisenin altından ayakların uçları 

görünmekte ayağında beyaz bir çarık bulunmaktadır. 

 
Görsel 5. Hz. Havva. 
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1.3.Şeytan 

Resmin sağ üst köşesinde, tepenin gerisinde yaşlı ve sakallı bir adam kılığında betimlenen 

şeytanın yer almaktadır (Görsel 6). Uzaktan onları izlemekte, cennetin dışında olduğu 

özellikle vurgulanmıştır. 

 
Görsel 6. Şeytan. 

1.4.Melekler 

Falnâme’deki minyatürde dört melek tasvir edilmiştir (Görsel 7). Bunlardan ikisi ön tarafta 

Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın yan tarafında, ikisi ise arka tarafta konumlandırılmaktadır. Dört 

melekte Hz. Âdem’e doğru bakmakta, yüzleri de sakin ve hüzünlü bir ifade taşımaktadır. Ön 

ve arkada bulunan iki meleğin başında altından bir taç vardır. Diğer iki melekte ise taç 

görülmez. Bunların saçları üstten boğum halinde bağlanmıştır. Dört meleğin de renkli 

kanatları bulunmaktadır. 

  
Görsel 7. Melekler. 

1.5.Tavus Kuşu – Ejderha 

Minyatürde tavus kuşu ihtişamlı kanatlarıyla ejderhanın üzerinde betimlenmektedir (Görsel 

8). Tavus kuşu kendini beğenmişliğin simgesi olarak görülmektedir. Mevlânâ’nın 
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Mesnevisinde kendi tüylerini gagalayıp yolarak bedenini çirkinleştiren tavus kuşunun 

hikâyesini, güzelliği gurur silahı olan tavus kuşunun dilinden bildirmektedir. İhtişamlı 

kanatlarından ötürü kendisine her yönden yüz bela gelen tavus kuşu misali, gururun 

gururlananlara yüz bela getireceği noktasındaki görüşleri ile Mevlânâ’nın renge ve kokuya 

bağımlı muhatabına asıl gayeyi unutmaması yönündeki telkinleri (Mevlâna, 2004:168) derin 

mesajlar içermektedir. 

 
Görsel 8. Tavus kuşu. 

Minyatürdeki kırmızı renkli ejderha boynuzlu hayvan biçiminde betimlenmiştir (Görsel 9). Bu 

durum, büyük ihtimalle, insanların melek ve şeytan imajını karıştırmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 
Görsel 9. Ejderha. 

16. yüzyıla tarihlenen Kısâs-ı Enbiyâ yazmalarında tavus kuşu ile yılan, bazı resimlerde 

ejderha bir arada betimlenmiştir. Hz. Muhammed’e atfedilen bir rivayete göre, Âdem 

cennetten çıkarıldığında kendisiyle birlikte tavus ve yılan da çıkarılmıştır. Bir başka rivayette 

yılanın daha önce güzel görünümlü, dört ayaklı bir hayvan olduğu ancak şeytanın cennete 

girmesine yardımcı olması nedeniyle ayaklarının yok edildiği yer almaktadır. Rivayet göz 

önüne alındığında ejderhanın yılanın önceki hali, yani ayaklı halinin betimlenmiş şekli olması 
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muhtemeldir. 14. yüzyıla ait bir Kısas-ı Enbiyâ metninde ise şeytanın tavus kuşunu kandırarak 

ve onun boynuna binerek cennete girdiği belirtilmektedir (Yaman, 2008:144). 

1.6.Yasak Meyve 

Hz. Âdem’in cennetindeki yasak ağacın cinsi ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de herhangi bir ayrıntı 

bulunmamaktadır. Kuran-ı Kerim’de geçen “Şu ağaca yaklaşmayın!” ifadesinde geçen ağaç 

hakkında İbn Kesir, tefsirinde şu açıklamalara yer verir: İbn Abbas’a ve bazı sahabelere göre 

o üzüm ağacıdır. Bir rivayette “sümbül” olarak belirtilirken, başka bir rivayette buğday, bir 

başka rivayette ise zeytin olarak geçmektedir. Muhammed b. İshak’a atfedilen bir rivayette bu 

bitkinin buğday olduğu, yalnız cennetteki buğdayın tanelerinin sığır böbreği büyüklüğünde, 

kaymaktan daha yumuşak ve baldan daha tatlı olduğu yer almaktadır. Bir diğer rivayette ise 

bunun hurma ağacı olduğu belirtilmektedir. Yine bir rivayete göre Hz. Âdem ve Havva’ya 

yasaklanan ağacın meyvelerini, melekler ölümsüzlük amacıyla yerdi. Ayrıca üzüm, incir ağacı 

olduğunu söyleyenler de vardır (Yaman, 2008:145). 

 
Görsel 10. Buğday başakları. 

1.7.İncir Ağacı 

İncil’de cennet bahçesinde yetişen ağaç olarak tanımlanmaktadır. Yaprağı yasak meyveyi 

yiyen Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın görülmemesi gereken yerlerini örter. Hz. Âdem ve Hz. 

Havva çıplaklıklarını incir yaprağıyla kapatmışlar, bu yapraktan kemer-kuşak yapmışlardır. 
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Görsel 11. İncir ağacı ve Hz. Âdem’in incir ağacından eteği. 

1.10.Ayet 

Farsça Falnâme’deki resmin başında Kur’ân-ı Kerim’de yer alan “Ey Âdem! Sen ve eşin 

cennette oturun, istediğiniz yerinden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın; yoksa 

zalimlerden olursunuz” dedik (Bakara 2/35), (Görsel 12) ifadesi yer almaktadır. 

 
Görsel 12. Ayet. 

Sonuç 

Fâlnâme’de; Tevrat ve Kur’an’da anlatılan peygamber öyküleri, cennet, cehennem 

tasavvurları, kıyamet alametleri anlatılmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi, H. 1702 arşiv kayıtlı 

“Âdem Cennet’te” başlıklı minyatürde figürler, hayvanlar ve sembollerle konu cennette tasvir 

edilmektedir. Minyatürde toplam yedi figür vardır. Bunlar; Hz. Âdem, Hz. Havva, Şeytan ve 

dört melektir. Ayrıca bir ejder ve bir de tavus kuşu vardır. Minyatürde Havva’nın elindeki 

buğday başakları yasak meyveyi simgeleyen bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. İncir 

ağacı yasak meyveyi yiyen Âdem ve Havva’nın görülmemesi gereken yerlerini örter. Ayrıca 

minyatürün üst kısmında yer alan ayette ise “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, 

istediğiniz yerinden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz” 

ifadesi yer almaktadır. 
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Wer sich selbst und andere kennt 
wird auch hier erkennen 
Orient und Okzident 
Sind nicht mehr zu trennen 
 
Sinnig zwischen beiden Welten 
sich zu wiegen lass ich gelten; 
Also zwischen Ost- und Westen 
Sich bewegen, sei's zum Besten! 

 
Johann Wolfgang von Goethe   
Der West-östliche Divan, 
1819 

 
 
1. Introduction 
The term "Turquerie" or "Turkish fashion" refers to the European interest in the Orient, 
especially the culture of the Ottomans, and their influence on art and culture from the 
16th to 18th century. In Europe the interest in oriental culture reached a climax in the 
18th century when representatives of the Ottoman embassies visited Paris, Vienna and 
Berlin. Diplomatic relationships had gradually increased and the European attitude 
towards the Ottoman Empire had changed. Turkey became well known as a supplier of 
exotic luxury goods such as coffee and tea, as well as spices and fragrances.  
Curiosity for the Orient as an exotic place, a place of "the Other" was expressed in 
many areas of the arts, particulary in music, visual arts and architecture. 
However the "Turkish fashion" was nourished by a wide spectrum of ideas, from the 
previous enemy of the West now to the brave warrior and to the cultured exotic.  
 
The 18th century Turquerie is a vast field throughout the European, especially French, 
area. In the following, however, I put my attention on the phenomenon of Turquerie in 
Germany/Austria, where it is also simply called Türkenmode (Turkish fashion) and I will 
introduce a few selected examples. 
 
2. A Brief Historical Context 
The conflict with the Ottoman Empire is one of the central developments in European 
history in the early modern period: desired, feared and glorified - the European 
reception of the Ottoman Empire varies depending on the historical condition between 
rejection and appropriation. 
 
After the conquest of Constantinople by the Turks in 1453, Western Europe fell into a 
kind of shock. The feeling of threat from the Ottoman Empire, the fear of the Turks' 
urge to conquer, remained in the collective memory of Europe until the 17th century. 1  
In German historiography, the term Türkengefahr (Turkish danger) 2 has been used 
                                                        
1 Haydn Williams, Turquerie, Berlin 2014, p. 4 
2  Zsuzsa Barbarics-Hermanik, Türkengefahr, 2016; in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: www.historisches-lexikon-bayerns.de 
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since the 19th century to describe the discourse on the expansion of the Ottoman 
Empire initiated by the secular and spiritual authorities during the 15th to 17th 
centuries. In the course of this the Western European reception of the Ottoman Empire 
was decisively influenced by the new medium of book printing as early as the15th 
century. In pamphlets, the so-called Türkendrucke (Turkish prints) a contemporary 
negative image of the Ottoman Empire was designed to warn of the Turkish danger. 
Turkish prints became their own genre. They often reported with sensational effects 
and dramatic illustrations. 
 

 
Turkish print: Wahrhafftige Nawe Zeittung, From the present war against the Turks in 
Hungary, title woodcut 1594. Saxon State Library, Dresden 
 
The Treaty of Karlowitz was signed on 26 January 1699 concluding the Great Turkish 
War 1683-1699. After the successful repulse of the Ottoman Empire, forms of 
recognition of the other culture were able to assert themselves again in Europe. It 
penetrated into the collective consciousness of Europe that the Ottoman Empire no 
longer represented a threat to Western and Central Europe. As a result of these 
developments, the reception of the Ottoman world gradually changed. In the 18th 
century, the real fear of the Ottoman Empire is replaced by exotic attraction. 
 
Travel reports, however, had already previously nourished European ideas from the 
Ottoman Empire. In the middle of the 16th century illustrated books were first 
published, in which Ottoman clothing was on display. 3 These representations were 
often a result of fantasy, because European access to Ottoman society was limited, but 
the influence was significant. For 200 years, artists and artisans used them as a source 
for their ideas of the picturesque Orient. And so, starting in the 16th century, the first 
indications of courtly clothing in the Turkish style are found in Europe. In European 
dynasties, Turkish clothing became a popular attribute of court entertainment, for 
example on masked balls and carnival festivities. 
 
At the Saxon court in Dresden, Germany, oriental themes were also an integral part of 
courtly entertainment. A watercolor by an unknown artist shows a carnival parade in 
February 1607 with Prince-elector Christian II of Saxony and his entourage in Turkish 
clothing. 
 

                                                        
3 e.g. David Baron Ungnad zu Sonnegg, Bildliche Darstellungen der Sitten und 
Bräuche der Türken, 1582 
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Christian II of Saxony and his retinue in Turkish robe, part of the celebrations of the 
Carnival in Dresden in February 1607; unknown artist, watercolor heightened with gold 
 
Untill 1699 the Ottoman Empire maintained its diplomatic relations from Constantinople 
and started only after the Treaty of Karlowitz to send for the first time high-ranking 
officials as ambassadors to Europe. Ottoman legations were received, amongst other 
in Paris, Warsaw, Stockholm, Berlin and Vienna. These legations were probably the 
most important carriers of a cultural transfer. Official presentations of these encounters 
bear testimony to details such as the menus, the etiquette and the style of the Turkish 
guests.4  The extent and splendor of these delegations evidently demonstrated the 
power of the sultan and the sumptuous receptions nourished the ideas of a lavishly rich 
fairyland. 
 
3. The Culture of the Ottomans and their Influence on Art and Culture in the 18th 
Century 
 
3.1 Music 
World music is a term of the 20th century. On the one hand, the term refers to the sum 
of different music in the world, and on the other hand it refers to the mixed forms of 
Western and non-Western music practices that have arisen in the course of 
progressive globalization. 5  However, it is not until recently that interesting 
compositions have emerged from encounters between different cultures as we can see 
in Europe's music history of the 18th century that is strongly influenced by Turkish 
fashion and the enthusiasm about the romantic Orient. 
 
The first ideas the Europeans had of Ottoman music relate to two different 
experiences. On the one hand, legations of the Ottoman Empire apparently brought 
dancing dervishes to Europe, in whose ceremonies Europeans were also allowed to 
participate. 6  On the other hand even more than the religious-ritual accompaniment of 
dervish dances, the Europeans were impressed by Ottoman military music. The music 
played by the military band of the Ottoman Empire, the Mehterhâne, became known in 
the wake of the Turkish wars in Europe, especially in Austria. The music had spread 
fear and terror during the fights, but was as well inspiring with its unfamiliar colours. 
Not quite correct for the Turkish mehter marşı (military marches) in German the term 
Janitscharenmusik (Janissary Music) was created. The term Janissary music is still 
used today. 
 
Janissary music usually had a lively tempo in the Europeans' imagination and was 
                                                        
4 Haydn Williams, p. 46 
5 Max Peter Baumann, Art. Weltmusik, in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, 
Kassel, Stuttgart, New York: 2016ff., URL: www.mgg-online.com/mgg/stable/13073 
6 Ludwig Striegel, Weltmusik, Leipzig 2014, p. 12 
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almost always a kind of marching music. It was mainly cited in classical music by 
composers of the First Viennese School. Composers were particularly fascinated by 
the strong roles of brass and percussion instruments in Turkish military music. 
According to that in German Janissary music the orchestras started to use percussion 
instruments such as cymbals and bass drum, which had not been the case before. At 
this time, the term alla turca (Italian in the Turkish way) was first used as a descriptive 
title of music. As a title supplement it demands that a piece of music be played on the 
model of  Janissary music. 
 

 
The Abduction from the Serail, poster for the premiere 
 
The most important example of Janissary music is certainly Wolfgang Amadeus 
Mozart's opera "Die Entführung aus dem Serail" (The Abduction from the Seraglio ), 
which was premiered in 1782 at the Burgtheater in Vienna. The composition contains 
in the overture and in other parts hints on Turkish music, as it was imagined in the 18th 
century. The plot is quickly told: Belmonte, a young Spanish nobleman, wants to free 
his bride Konstanze, who was abducted with her maid Blonde and the servant Pedrillo 
and was sold to the Bassa Selim. Bassa Selim loves Konstanze, but she refuses him. 
Meanwhile, Pedrillo and Belmonte are preparing to flee. Blonde, with whom Pedrillo is 
in love, is also initiated into the plan. The escape is thwarted by the overseer of the 
harem Osmin. When the four fugitives are led in front of Bassa Selim, Selim recognizes 
Belmonte as the son of his greatest enemy. Nevertheless, he renounces revenge and 
magnanimously gives freedom to all. The opera ends with a tribute to the Bassa Selim. 
In the opera two stereotypes of Turkish men are presented. There is the harems guard 
Osmin, who is irascible, almost xenophobic and sadistic. Opposite is Bassa Selim who 
embodies an enlightened ruler who does not abuse his power.  
 
3.2 Architecture 
As an expression of the Turkish fashion in the 18th century, a mosque was erected in 
the castle garden of the German city of Schwetzingen in 1778 - 91 by the court 
architect Nicolas de Pigage.7 Interestingly, the building uses both stylistic elements of 
Christian and Islamic architecture. Baroque dome, arched windows and arched 
arcades can be found next to minarets, pavilions and crescents. The complex consists 
of a domed building flanked by two slender minarets. An upstream column portico 

                                                        
7 Staatl. Schlösser Schwetzingen, Bruchsal, URL www.schloesser-und-garten.de 
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leads into the interior. On the backside is a courtyard called "Cloister" or "Prayer 
Walks" which is enclosed on all sides by open aisles. 
 

The mosque in Schwetzingen, Germany, west view 
 
The interior of the building contains nothing that could correspond to the model of a 
"real" mosque. Inside, the circular building has an octagonal central space in which 
niches with panels alternate with passages into the adjoining rooms. The inscriptions 
on the panels are, with few exceptions, not Koran verses, but general sayings.  They 
are in Arabic script, with German translation below. The inscriptions have the character 
of universal wisdom about ethics and morality. The topics include wisdom and folly, 
communicativeness and secrecy, diligence and idleness, as well as transience and 
exhortation. 
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Mosque in Schwetzingen, interior. The saying above: "Get gold as much as you need, 
and wisdom as much as you can." 
 
The building was not built with the intention to build a real mosque. It did not have the 
function of an Islamic place of worship, but, following the general enlightenment 
concept of the Schwetzingen Palace Gardens, it was supposed to express tolerance 
for all religions and cultures of the world. Islam represents the wisdom teachings 
associated with the Orient.8 
 
3.3 Painting 
As the number of Ottoman embassies in Europe increased and writers and composers 
had become interested in the Turkish fashion and had started to bring their own ideas 
of the imaginative Orient on stage, there was a significant influence on the 
development of painting as well. 9  There was an increasingly demand for portraits in 
Turkish clothing. There were costume portraits - the already mentioned Turkish 
costumes for masquerade ball and carnival offered occasion to be portrayed in this 
vesture. And in addition, high-ranking personalities sought to be depicted in Turkish 
costumes, as those portraits should represent the portrayed person as a respectable 
member of European society: representative but timeless. 10  However, it is not always 
clear whether a person portrayed only wanted to be portrayed in the Turkish costume, 
or whether such a portrait should also be metaphorically understood in order to 
emphasize the status of a person.  
 
The way in which women are portrayed in Turkish robes differs markedly from that of 
men. Women were usually portrayed in a European interpretation of Ottoman 
wardrobe. Sometimes it was clearly a European cut of the dress, decorated with only a 
few details of Turkish style. 
Particularly well-known is the picture of the French painter Charles van Loo, who in 
1753 painted the mistress of King Louis XV, Madame de Pompadour, as a Turkish 
Sultana at tea. The picture shows Madame Pompadour in an Ottoman costume - or 
what they thought would be an Ottoman costume - on a divan and the black servant is 
passing her coffee - the Turkish drink par excellence. 
 

                                                        
8 Staatl. Schlösser Schwetzingen, Bruchsal, URL www.schloesser-und-garten.de 
9 Haydn Williams, Turquerie, Berlin 2014, p. 89 ff 
10 Angelika Leitzke, Das Bild des Orients in der französischen Malerei, p. 57 ff. 
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Charles van Loo, Madame de Pompadour as a Sultana (La Sultane)", 1755 
 
Coming from France and England, the fashion of Turkish portraits also captured 
Germany. There are portraits of members of the Habsburg court in Turkish garb and 
Turkish scenery. Martin van Meytens, painter at the Viennese court portrayed Empress 
Maria Theresa in 1744 in a Turkish costume with mask, which evidently refers to a 
masked ball. 
 

 
Martin van Meytens, Empress Maria Theresia in Turkish costume, 1744 
 
The Austrian-Swiss painter Angelika Kauffmann painted around 1775 Mary Bruce, 
Duchess of Richmond. It is an image that radiates a noble calm, which is typical of a 
noble portrait. Her dress is an interpretation of a Turkish robe. The picture is an 
interplay of contemplative calm and Turkish exoticism. To the left of her is an 
embroidery hoop, a piece of furniture that was recently imported from the Orient to 
Europe for handcraft.11 

                                                        
11 Haydn Williams, Turquerie, Berlin 2014, p.101 
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Angelika Kauffmann, Duchess of Richmond, 1775, 
 
One last picture, which I would like to introduce briefly, was painted by the Heidelberg 
painter Johann Peter Hoffmeister. In 1763 he was commissioned to paint the seven-
year-old Prince Maximilian Joseph. Following the taste of the time, the prince was 
portrayed in the Turkish costume. A young male black servant hands him a medal that 
was awarded to him in 1763.12 
 

 
Johann Peter Hoffmeister, Portrait of Prince Max Joseph in Turkish Costume, 1764 

                                                        
12 Zentrale für Unterrichtsmed., URL. 
www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/pfalz/carltheodor/154.htm 
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4. Conclusion 
Turquerie - Turkish fashion is not a style in the true sense of the word, but rather a 
theme that has been used in a variety of artistic expressions in Europe, especially in 
the 18th century. Turkish fashion describes the European perception of the Turkish-
Ottoman world after the dismantling of the threat of the Ottoman Empire. While the 
16th century Turkish prints were still an expression of the conflicts with the Ottoman 
Empire and thus a means of processing the collective fears, the 18th century Turkish 
fashion represents a fantasy world that in the true sense neither has to do with Europe 
nor with the Orient. What fascinated Europeans about the Ottoman world was the idea 
of an enchanting Orient. 
 
The broad and in part euphoric reception of Ottoman culture in the aesthetic 
discourses of the 18th century is a form of imaginative appropriation of another culture 
and must not obscure the fact that in most cases it was not based on actual 
experience. Maria Elisabeth Pape defines the reception phenomenon of Turquerie as 
"essentially a free and decorative reproduction of human figures in Turkish costumes,  
in the areas of ballet, opera, theater, painting, graphics and sculpture". and calls them 
"the domain of those who never saw the Orient." 13 
 
 
  

                                                        
13 Maria Elisabeth Pape, "Turquerie im 18. Jahrhundert und der "Recueil Ferriol", 
Gütersloh 1989, p. 307 
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SAKARYA KAYNARCA ÇEVRE DOKUMALARININ DESEN VE TEKNİK AÇIDAN 
İNCELENMESİ 

Gülşen ÖZTÜRK – İlker ÖZTÜRK* 

ÖZET 

Kaynarca, Sakarya’da hem kilim hem de keten bezi dokumacılığın geçmiş dönemlerde 
yoğun olarak yapıldığı ilçelerden biridir. Yaklaşık 25 yıl önce keten fabrikasının kapatılması 
keten ekimi faaliyetinin sona ermesine ve dokumacılığın yok olmasına neden olmuştur. 2005-
2006 yıllarında ilçede yapılan proje kapsamında köylerden elde kalan son keten ipleri 
toplanarak dokuma devam ettirilmeye çalışılsa da başarılı bir sonuç elde edilememiştir. Sakarya 
ve çevresinde dokuma Manav Türkleri tarafından yapılmıştır. Sakarya’ya ait dokumaların 
belgelenmesi bu çalışmaya önem katmaktadır. Manav Türkleri tarafından dokunan kilimlere 
“Kaynarca Kilimleri”, bezler ise “Kaynarca-Gaynarca Bezi, Keten Bezi, Mahrama Bezi” gibi 
farklı isimler verilmiştir. Günümüzde halen bu isimler ile ifade edilmektedir. Manavlar 
Kaynarca’da dokunan keten bezinden günlük ve özel günlerde kullanmak için çevre, yağlık, 
peşkir, uçkur, örtü, gömlek, pantolon ve mendil gibi çeşitli ürünler üretmektedirler. 

Bu bildiride; Keten bezinden üretilen “Çevre” dokumaları desen ve teknik açıdan 
incelenmiştir. Kaynarca’da alan araştırması yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada 40 adet 
çevre örneğine ulaşılmış olup benzer özellikleri sahip olduğu düşünülen 8 adet örneğe çalışma 
kapsamında yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çevre, Dokuma, İşleme, Kaynarca Bezi, Keten. 

EXAMINATION OF SAKARYA KAYNARCA ÇEVRE WEAVİNG FROM A 
PATTERN AND TECHNICAL POINT OF VIEW 

Gülşen ÖZTÜRK – İlker ÖZTÜRK 

ABSTRACT 

Kaynarca is one of the districts where both kilim and linen cloth weaving were 
intensively made in Sakarya in the past periods. The closure of the flax factory about 25 years 
ago led to the end of flax october activity and the extinction of weaving. within the scope of the 
project carried out in the district in 2005-2006, the last remaining flax ropes obtained from the 
villages were collected and weaving was tried to continue, but a successful result was not 
achieved. Weaving in and around Sakarya was done by Manav Turks. The documentation of 
Sakarya's weavings adds importance to this study. Rugs woven by the Manav Turks were given 
different names such as “Kaynarca Rugs” and the cloths were called “Kaynarca-Gaynarca 
Cloth, Linen Cloth, Mahrama Cloth”. Nowadays, it is still referred to by these names. Manavlar 
manufactures various products such as çevre, yağlık, peşkir, uçkur, cover cloth, shirt, trousers 
and handkerchief from the linen cloth woven in Kaynarca for use on daily and special occasions. 

                                                             
*  Dr. Öğretim Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi / Geleneksel Türk Sanatları 

Bölümü / e-posta: gulsenozturk@sdu.edu.tr / ORCID: 0000-0001-9798-404X - Dr. Öğretim Üyesi, Süleyman 
Demirel Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi / Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / e-posta: 
ilkerozturk@sdu.edu.tr / ORCID: 0000-0002-0179-6835 
Bildiri Türü: Araştırma Çalışması DOI/: 

      Bildiri Gönderim Tarihi: 20/11/2021 / Bildiri Kabul Tarihi: 20/11/2021. 
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In this paper; “Çevre” fabrics produced from flax cloth are examined in terms of pattern 
and technique. In the study carried out by the field research method in Kaynarca, 40 
environmental samples were reached and 8 samples thought to have similar characteristics were 
included within the scope of the study. 

Keywords: Çevre, Weaving, Processing, Kaynarca Cloth, Linen. 

 

1. GİRİŞ 

Kaynarca’da çevre olarak isimlendirilen bu dokumalar Tire-İzmir, Bodrum-Milas-

Muğla, Buldan-Denizli, Kocaeli-Kandıra, Göynük-Bolu, Beypazarı-Ankara, Dazkırı-Emirdağ-

Afyon, Aydın, Edirne (Barışta, 2001:14-132) ve Taraklı-Sakarya (Öztürk, 2010) gibi bazı 

illerde aynı isimle bilinmektedir. Çevre, “dörtkenarı bordür biçiminde bezenmiş veya dört 

köşesinde motifler yer almış keten, pamuklu dokumalar üzerine işlemeli örtü” (Barışta, 1999:5) 

olarak tanımlanmıştır.  

Kaynarca ve köylerinde dokunan keten bezinden yağlık, mahrama, peşkir, uçkur, 

gömlek, pantolon, yastık yüzü, nevresim, yatak örtüsü, masa örtüsü, başörtüsü, sandık örtüsü, 

kefen bezi, tabut örtüsü ve çevre (mendil) gibi çeşitli ürünler yapılmaktadır. Hammaddesi keten 

olan bu ürünlerin her dönem kullanımı Manavların yaşamındaki öneminin bir göstergesidir. 

Çalışma konusu “Sakarya Kaynarca Çevre Dokumalarının Desen ve Teknik Açıdan 

İncelenmesi” olarak belirlenmiştir. Alan araştırması ile gerçekleştirilen çalışma Kaynarca ve 

civar köylerde tespit edilen çevre örnekleri ile sınırlandırılmıştır.  

Bu bildiride; Keten bezinden üretilen çevre dokumaları desen ve teknik açıdan 

incelenmiştir. Araştırma kapsamında ziyaret edilen evlerde 40 adet çevre örneğine ulaşılmıştır. 

Bu örnekler arasından benzer özelliklere sahip olan 8 adet örneğe çalışmada yer verilmiştir. 

Çevrelerin; boyutları (en x boy uzunluğu), hammaddesi, renk, teknik (işleme), motif ve 

kompozisyon gibi bazı özelliklerin analizleri yapılmıştır. 

Sakarya ve civarında bilinen özellikle çeyiz için yapılan çevre, Kaynarca’da atkı ve 

çözgüsü keten ipinden dokunan keten bezinden üretilmektedir. Günümüzde keten bezi 

dokunmamasına rağmen geçmiş dönmelerde çeyiz sadıkları içinde muhafaza edilen keten 

bezlerinden çeşitli ürünler yapılmaktadır. Sakarya merkez ve diğer ilçeler de yaşayan Manav 

Türkleri (Sakarya ve genelinde yaşayan yerli halk) keten bezini sipariş olarak dokutmaktaydı.  

Dokumanın üzerindeki işlemeyi kendisi yapmaktaydı. Araştırmanın temelini oluşturan 

ve tespit edilen çevre örnekleri incelendiğinde, günümüze kadar iyi muhafaza edildiği, 

renklerinin solmadığı ve aksine canlı kaldığı, zemininde süsleme olarak yapılan işlemelerin 
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uzun zaman geçmesine karşın yıpranmadığı ve bazı örneklerde ise sarı sandık lekesinin olduğu 

görülmüştür. 

2. ÇEVRE DOKUMASI 

Çevre “Çözme, İdare bezi, Kaynarca bezi, Keten bezi, Köy bezi” gibi çeşitli adlar ile 

tanımlanan ve yapımında keten ipi kullanılan el dokuması kumaştan üretilmektedir. Çözme sık 

dokunmuş keten bezine verilen yöresel isimden biridir. Çevreler daha çok çözme, çizgisiz, sade 

ve düz görünümlü keten bezlerinden yapılmaktadır. Çevre keten bezinden üretilen kenarları ya 

da köşeleri işlemeli, nakışlı kare şeklindeki parçanın yöresel adıdır.  Geleneksel bir dokuma 

olan keten bezinden üretilen çevreye Kaynarca ve civarında işlemeli ya da nakışlı mendilde 

denilmektedir. Çevre ismini dörtkenarını çevreleyen farklı işleme teknikleri kullanılarak 

yapılan nakış ve süslemeden almaktadır (Fotoğraf 1-2).  

          
Fotoğraf 1-2. Kaynarca bezleri tanıtım standı, Fotoğraf: Sakarya Yerel Kültür Derneği, 2006. 

Kaynarca ve civarında yapılan araştırmada keten bezinden yapılan çevre örnekleri genç 

kızlar tarafından dikilmekte ve işlenmekteydi. Sade ve işlemesiz olan örnekleri bekâr, işlemeli 

olanları ise evli erkekler tarafından kullanılmaktaydı. Sakarya yöresi geleneksel erkek 

kıyafetleri tamamlayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkan çevre örnekleri “yazın sıcakta başa, 

serin havalarda boyuna bağlanmaktadır” (Aktaş, 2008:364).  

Geçmiş yıllarda yapılan düğün cemiyetlerinde çevre dokumaları örf ve adetler 

bakımından önemli bir yere sahip olduğu bilinmekteydi. Bu dokumalar kız evi tarafından erkek 

evinden gelen misafirlere hediye olarak verilmekteydi. Yapılan sözlü görüşmelerde eskiden her 

evde bu örneklerin yapıldığı ifade edilse de günümüzde az sayıda evde çevre örneğine 

rastlanılmıştır. Yörede her genç kızın çeyizinde bulunan en önemli çeyiz ürünlerinden biridir. 

Kız isteme törenlerinde istenecek olan genç kız (gelin) tarafından damat için hazırlanan 

bohçada yer alan en özel parçadır. Kız isteme ve yüzük takma gerçekleştikten sonra kız evi 

tarafından hazırlanan damat bohçası erkek evine verilmektedir. Bu bohçada yer alan bu parça 
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kız evi tarafından erkek evi tarafına “sözümüzü yaptık, sözümüzü kestik, söz verdik” (Çeri, 

Sözlü Görüşme:2021) anlamını ifade etmektedir.  

Çevre örneği zemininde yapılan işlemeler görünecek şekilde kare olarak 

katlanmaktadır. Katlanan çevreler orta ve köşe kenarlarından dikilmektedir.  Bu işlem 

esnasında dikiş izlerinin görünmemesi için renkli kumaşlardan küçük yuvarlak parçalar kesilir, 

ortaya ve her köşenin üzerine dikilmektedir. Çevrelerin dörtkenarı kıvırma tekniği ile içe 

(arkasına katlanarak) doğru 1,5 cm. ile 3 cm arasında değişen uzunlukta dikilmiştir. Bazı çevre 

örneklerinin kenarlarına iğne oyası, tığ oyası yapılmış, pul ve boncukla bezenmiş, bazıları ise 

sade kıvrılarak bırakılmıştır (Fotoğraf 3-4).  

                           
Fotoğraf 3-4. Çevre örneği açık ve katlanmış görünümü, Sevinç Vardar’ın evi, Fotoğraf: 

Gülşen Öztürk, Topçu (Büyük Kaynarca) Köyü, 2009. 

Günümüzde keten bezi dokunmamaktadır. Eski zamanlarda dokunan keten bezleri 

dokuyucuları tarafından çocuklarına ve torunlarına hediye vermek ya da çeyizde kullanılması 

için çeyiz sandıkları içinde saklanarak korunma altına alınmıştır (Fotoğraf 5-6). 

                   
Fotoğraf 5-6. Şerife Çetin, Yavuz Çetin, Çetin’in çeyiz sandığı ve dokuduğu Kaynarca 

bezleri, Kulaklı Köyü, Fotoğraf: Gülşen Öztürk, 2009.1 

                                                             
1 Fotoğraf 5-6’daki Çeyiz sandığı ve dokuduğu Kaynarca bezleri, 2009 yılında Şerife Çetin’in ikamet ettiği Kulaklı 
köyündeki evinde çekilmiştir. Kendisi ile yapılan sözlü görüşmede alınan bilgilere göre; Kaynarca bezlerini genç 
kızlığında dokuduğunu, bu bezlerden yağlık, peşkir, uçkur ve çevre gibi kullanacağı ürünleri yaptığını belirtmiştir. 
Çeyiz sandığını 1958 yılında hazırlanmıştır. Kendisinin dokuduğu Kaynarca bez dokumalarını bu çeyiz sandığı 
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 Günümüzde Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bazı köylerde açılan nakış 

kurslarında eskiden dokunan keten bezleri üzerine kursiyerler tarafından çeşitli işleme 

teknikleri uygulanarak kullanım amacına göre değişen ürünler yapılmaktadır. Bu ürünler 

özellikle genç kızlar tarafından daha çok çeyiz için üretilmektedir. Yapılan alan araştırmasında 

tespit edilen son çevre örneklerinin sandık içinde ya da çerçevelenmiş bir şekilde duvarda asılı 

vaziyette muhafaza edildiği görülmüştür (Fotoğraf 7-8). Günümüzde süs eşyası, sehpa örtüsü 

yanı sıra Kuran Kerim örtüsü olarak kullanılmaktadır. 

                                 
Fotoğraf 7-8. Çerçevelenmiş çevre örneği, Bergüzar Torlak’ın evi, Sarıbeyli Köyü – Nursel 

Karaduman’ın evi, Kulaklı Köyü, Fotoğraf: Gülşen Öztürk, 2017. 

3. DESEN VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

3.1. Hammadde (İp) 

Çevreler keten bezinden üretilmektedir. Üretilen keten bezinin atkısı ve çözgüsü 

ketenden ipinden oluşmaktadır. Yapımında kullanılan ip geçmiş yıllarda yörede ekimi ve hasadı 

yoğun olarak yapılan keten bitkisinden elde edilmekteydi. Artık Kaynarca ve civarında keten 

ekimi yapılmamaktadır. Yapılan sözlü görüşmelerde Kandıra ilçesinde bulunan keten 

farikasının kapatılması, keten bitkisinin yetiştirilmesi ve iplik elde etme aşamalarının çok 

zahmetli olması ekim faaliyetlerin sonlandırdığı bilgisine ulaşılmıştır. Böylece dokumayı 

oluşturan ana malzemenin yok olmasına neden olmuştur. 

3.2. Tezgâh 

Keten bezi çukur tezgâhta dokunmaktaydı. Yapılan araştırmada geçmişte keten ekimi 

ve dokuma yapan kişinin çeyiz sandığında muhafaza edilen son iplerin kullanıldığı 

belirlenmiştir. Yaklaşık 2008 yılına kadar dokumanın yapıldığı tespit edilmiştir.  2006 ile 2007 

                                                             
içinde 2013 yılına kadar muhafaza etmiştir. Çeyiz sandığı içinde sadece çevre örnekleri yanı sıra top şeklinde 
sarılmış keten bezlerine ve keten iplerinin de olduğu görülmüştür. 1931 doğumlu Necati Çetin ile 27.06.1958 
yılında evlenmiş ve baba evinden çeyizini bu sandık içinde getirmiştir. Ölümünden sonra bu dokumalar çocukları 
tarafından koruma altına alınmıştır. Şerife Çetin (Merhume, 2013), Kaynak kişi, Sözlü görüşme, 1930 Kulaklı 
Köyü doğumlu, Kulaklı Köyü, Kaynarca, 2009 – Erol Çetin, Kaynak kişi, Sözlü görüşme, Kulaklı Köyü doğumlu, 
Öğretmen, Sakarya, 2021. 



117

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP 4. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU & KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI
 
 

yıllarında Halk Eğitim bünyesinde yapılan bir projede Usta Öğretici Hüsniye Yaman tarafından 

Kaynarca bezi dokunmaya başlanmıştır. Birkaç adet dokuma tezgâhı temin edilmiştir. Fakat 

çalışma olumlu bir sonuç vermemiştir. 

3.3. Teknik 

Dokuma tekniği: Çevre çözme adı verilen sık görünümlü bezden dikilmekteydi. 

Dokumada bez ayağı tekniği uygulanmıştır. 

İşleme: Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; “ince ve süslü el işi, nakış” olarak 

tanımlanmıştır (TDK, 1998:1118). “Nakış olarak da bilinmektedir. Yün, keten, pamuk, ipek vb. 

ince ya da kalın dokumalarla deri üstüne iğne, tığ, ciğerdeldi, tırnak, gergef, kasnak gibi araçlar 

ve çeşitli teknikler kullanarak, beyaz ya da renkli iplik, ipek iplik, sırma ya da simle yapılan 

süsleme örgelerdir” (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi,1997:885). Türk işleme sanatında çok 

çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Çevrelerin genelinde “Türk işi, hesap işi ve kanaviçe 

desenleri” uygulanmıştır (Doğan, Sözlü Görüşme:2021). Ketenin doğal renginden dokunan 

keten bezinden üretilen çevre örnekleri üzerinde uygulanan desen ve işlemeler tek renk ya da 

çok renkli olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaynarca ve civarında tespit edilen çevre örneklerde 

“düz ve verev pesent, zincir işi, ortası sıralı düz pesent, tel sarma, balıksırtı, sap işi, gözeme, 

sarma tekniği, hesap işi, düz sarma, verev sarma, çapraz iğne, ciğer deldi, etamin, çarpı işi, Türk 

işi ve susma” tekniklerinin uygulandığı görülmüştür (Suzan ve Doğan, Sözlü Görüşme:2021). 

3.4. Renk, Motif ve Kompozisyon Özellikleri  

Çevre dokumalarında kullanılan renkler: Çok renkli iplik kullanılarak yapılan çevre 

işlemelerinde, sarı, kırmızı, mavi, mor, yeşil, pembe, siyah, turuncu, gümüş, açık ve koyu 

tonları tercih edilmiştir.  

  Çevre dokumalarında kullanılan motifler: Tespit edilen Çevre örneklerinde çeşitli 

bitkisel kökenli motifler kullanılmıştır. Bazı motiflere yöreye özgü isimler verilmiştir.  Bu motif 

isimleri; çiçekli, çifte kumru, dört mevsim, günce, ırak, kaynanadili, karpuz, kelebek, kuşlu, 

selase, suyolu, üçüz, tartıl, yenidünya, yıldızlı, zambaklı, zikzak, S kıvrımlı dal, yaprak ve ismi 

bilinmeyen bitkisel motifler olduğu belirlenmiştir. 

 Çevre dokumalarında kullanılan kompozisyon: Kaynarca ve civarında ulaşılan çevre 

örneklerinde kullanılan kompozisyon düzenlemesi sadece köşeden oluşmaktadır. Örneklerin 

genelinde aynı motif tekrarı dokumanın dört düz ya da verev şekilde köşesine yerleştirilmiştir. 

S kıvrımlı bir dal üzerine yerleştirilmiş çiçek ve yaprak motifi yanı sıra tek bir çiçek buketinin 

yer aldığı düzenlemelerinde olduğu görülmüştür. Bu köşelerin kenarları suyolu ve zikzak 

motifleri ile bezenmiştir. Kenar çevresinde iğne ve tığ oyası yapılmış, bazılarının kenarına pul 

dikilmiş, bazıları ise sade bırakılmıştır. 
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4.  ÇEVRE ÖRNEKLERİ 

Örnek No: 1 

     
Fotoğraf 9-10. Çevre örneği katlı ve motif detay görünümü, Fotoğraf: Gülşen Öztürk, 

Okçular köyü, 2009. 

İnceleme Tarihi ve Bulunduğu Yer: 2009-Okçular köyü. 

Boyutları (En x Boy Uzunluğu): 60 x 60 cm. 

Hammadde-Tezgâh: Keten Çözme bezi (Atkı ve çözgü ipi keten – Çukur tezgâh). 

Teknik, Motif, Kompozisyon ve Renk: Düz ve verev pesent, saplarda zincir işi tekniği, ortası 

sıralı düz pesent, tel sarma tekniği uygulanmıştır. Çevrenin dört köşesinde zambak motifi yer 

almaktadır. Bir dal üzerinde stilize edilmiş zambak ve yaprak motifleri çevrenin dört köşesine 

verev şekilde yerleştirilmiştir. İşlenen köşeler üste görünecek şekilde çevre katlanarak 

dikilmiştir. İşlemede kırmızı, yeşil, sarı, mor, pembe, altın sim ve siyah renkli iplik 

kullanılmıştır (Fotoğraf 9-10).  

Örnek No: 2 

     
Fotoğraf 11-12. Çevre örneği katlı ve motif detay görünümü, Fotoğraf: Gülşen Öztürk, 

Sarıbeyli köyü, 2009. 

İnceleme Tarihi ve Bulunduğu Yer: 2009-Bergüzar Torlak’ın evi, Sarıbeyli köyü. 

Boyutları (En x Boy Uzunluğu): 58 x 58 cm. 

Hammadde-Tezgâh: Keten Çözme bezi (Atkı ve çözgü ipi keten – Çukur tezgâh). 

Teknik, Motif, Kompozisyon ve Renk: Balıksırtı tekniği, sap işi tekniği, tel sarma tekniği, 

gözeme tekniği (kenarlardaki çerçeveler de siyah olan kısım) gözeme kontur tekniği 
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uygulanmıştır. Çevrenin dört köşesinde motif (bilinmiyor) yer almaktadır. Stilize edilmiş motif 

çevrenin dört köşesine yerleştirilmiştir. İşlenen köşeler üste görünecek şekilde çevre katlanarak 

dikilmiştir. İşlemede kırmızı, lacivert, gümüş sim ve siyah renkli iplik kullanılmıştır (Fotoğraf 

11-12). 

Örnek No: 3 

     
Fotoğraf 13-14. Çevre örneği katlı ve motif detay görünümü, Fotoğraf: Gülşen Öztürk, Gölce 

köyü, 2009. 

İnceleme Tarihi ve Bulunduğu Yer: 2009-Bergüzar Torlak’ın evi, Gölce köyü. 

Boyutları (En x Boy Uzunluğu): 62 x 60 cm.  

Hammadde-Tezgâh: Keten Çözme bezi (Atkı ve çözgü ipi keten – Çukur tezgâh). 

Teknik, Motif, Kompozisyon ve Renk: Tel kırma tekniği, sarma tekniği, hesap işi tekniği 

kullanılarak desen belirginleşmiştir. Kenarlarda da aynı teknikler kullanılmıştır, zemindeki 

küçük kareler içinde susma tekniği uygulanmıştır. Çevrenin dört köşesinde bağ yaprağı motifi 

yer almaktadır. Bu motif çevrenin dört köşesine birbirine eşit gelecek şekilde düz 

yerleştirilmiştir. İşlenen köşeler üste görünecek şekilde çevre katlanarak dikilmiştir. İşlemede 

mavi, yeşil, pembe, gümüş sim ve siyah renkli iplik kullanılmıştır (Fotoğraf 13-14).  

Örnek No: 4 

     
Fotoğraf 15-16. Çevre örneği katlı ve motif detay görünümü, Fotoğraf: Gülşen Öztürk, 

Okçular köyü, 2009. 

İnceleme Tarihi ve Bulunduğu Yer: 2009-Bergüzar Torlak’ın evi, Okçular köyü 

Boyutları (En x Boy Uzunluğu): 60 x 60 cm. 
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Hammadde-Tezgâh: Keten Çözme bezi (Atkı ve çözgü ipi keten – Çukur tezgâh). 

Teknik, Motif, Kompozisyon ve Renk: Türk işi deseni sap işi, düz sarma tekniği 

uygulanmıştır. Çevrenin dört köşesinde günce motifi yer almaktadır. Bir dal üzerinde stilize 

edilmiş günce ve yaprak motifleri çevrenin dört köşesine verev şekilde yerleştirilmiştir. 

(Fotoğraf 15-16). İşlemede kırmızı, yeşil, mavi, turuncu renkli iplik kullanılmıştır. 

Örnek No: 5 

     
Fotoğraf 17-18. Çevre örneği katlı ve motif detay görünümü, Fotoğraf: Gülşen Öztürk, Gölce 

köyü, 2009. 

İnceleme Tarihi ve Bulunduğu Yer: 2009-Sevim Vardar’ın evi, Gölce köyü 

Boyutları (En x Boy Uzunluğu): 69 x 69 cm. 

Hammadde-Tezgâh: Keten Çözme bezi (Atkı ve çözgü ipi keten – Çukur tezgâh). 

Teknik, Motif, Kompozisyon ve Renk: Tel kırma, kenar süslemelerinde çapraz iğne, Türk işi 

gözeme (çiçeklerin çevresi) tekniği, yapraklarda düz sarma, çiçeklerde verev sarma, ayrıca 

ciğer deldi (çiçeğin dışı detaylar) tekniği kullanılmıştır. Çevrenin dört köşesinde günce motifi 

yer almaktadır. Bir dal üzerinde çiçek ve yaprak motifleri çevrenin dört köşesine verev şekilde 

yerleştirilmiştir (Fotoğraf 17-18). İşlemede kırmızı, yeşil, lacivert ve gümüş renkli iplik 

kullanılmıştır. 

Örnek No: 6 

      
Fotoğraf 19-20. Çevre örneği katlı ve motif detay görünümü, Fotoğraf: Gülşen Öztürk, 

Okçular köyü, 2009. 

İnceleme Tarihi ve Bulunduğu Yer: 2009-Okçular köyü 
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Boyutları (En x Boy Uzunluğu): 58 x 58 cm. 

Hammadde-Tezgâh: Keten Çözme bezi (Atkı ve çözgü ipi keten – Çukur tezgâh). 

Teknik, Motif, Kompozisyon ve Renk: Etamin, çarpı işi, hesap işi, kenarları bilinmiyor. 

Çevrenin dört köşesinde bir saksı içinden çıkan dal üzerinde çiçek, yaprak ve uç kısımlarda kuş 

motifleri çevrenin dört köşesine verev şekilde yerleştirilmiştir. (Fotoğraf 19-20). İşlemede 

Kırmızı, yeşil ve siyah iplik kullanılmıştır. 

Örnek No: 7 

      
Fotoğraf 21-22. Çevre örneği katlı ve motif detay görünümü, Fotoğraf: Gülşen Öztürk, 

Kulaklı Köyü, 2009. 

İnceleme Tarihi ve Bulunduğu Yer: 2009-Nursel Karaduman’ın evi, Kulaklı köyü 

Boyutları (En x Boy Uzunluğu): 62 x 62 cm. 

Hammadde-Tezgâh: Keten Çözme bezi (Atkı ve çözgü ipi keten – Çukur tezgâh). 

Teknik, Motif, Kompozisyon ve Renk: Etamin, çarpı işi, hesap işi tekniği kullanılmıştır. 

Çevrenin dört köşesinde kartopu motifi yer almaktadır. Bir dal üzerinde kartopu ve yaprak 

motifleri çevrenin dört köşesine verev şekilde yerleştirilmiştir (Fotoğraf 21-22). İşlemede 

kırmızı, yeşil ve gümüş iplikler kullanılmıştır. 

Örnek No: 8 

      
Fotoğraf 23-24.  Çevre örneği katlı ve motif detay görünümü, Fotoğraf: Gülşen Öztürk, 

Gölce Köyü, 2009. 

İnceleme Tarihi ve Bulunduğu Yer: 2009-Sevim Vardar’ın evi, Gölce köyü 
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Boyutları (En x Boy Uzunluğu): 60 x 60 cm. 

Hammadde-Tezgâh: Keten Çözme bezi (Atkı ve çözgü ipi keten – Çukur tezgâh). 

Teknik, Motif, Kompozisyon ve Renk: Tel kırma, sap işi, düz sarma, gözeme tekniği, farklı 

olarak gözeme kendi renginden yapılmıştır. Gözemeler siyah renk ya da çiçeğin ya da desenin 

bir koyu açık tonundan yapılmaktadır. Çevrenin dört köşesine verev şekilde ismi bilinmeyen 

motif yerleştirilmiştir (Fotoğraf 23- 24). İşlemede pembe, yeşil ve gümüş iplikler kullanılmıştır. 

 

SONUÇ 

Yörede Çevre ismini dörtkenarını çevreleyen farklı işleme teknikleri kullanılarak 

yapılan nakış ve süslemeden almaktadır. Kaynarca ve çevresinde çevre “Çözme, İdare bezi, 

Kaynarca bezi, Keten bezi, Köy bezi” gibi çeşitli adlar ile tanımlanan ve yapımında keten ipi 

kullanılan el dokuması kumaştan üretildiği belirlenmiştir. Çevre dokumları çukur tezgâhta bez 

ayağı tekniğinde dokunmuştur. Çevre çözme adı verilen bezden üretilmiştir. Keten ipinin doğal 

renginde dokunan bezin en uzunluğu 60 cm olmakla birlikte boy uzunluğu dokuyucunun 

isteğine göre değişmektedir. Araştırma kapsamında ziyaret edilen evlerde 40 adet çevre 

örneğine ulaşılmış ve benzer özelliklere sahip olduğu düşünülen 8 adet örneğe çalışmada yer 

verilmiştir.  

Çevrelerin dört köşesinde renk, motif ve teknik özeliklerin farklı, kompozisyon 

özelliklerinin ise aynı olduğu saptanmıştır. Çevre dokumalarında kullanılan renkler sarı, 

kırmızı, mavi, mor, yeşil, pembe, siyah, turuncu, açık ve koyu tonları tercih edilmiştir. 

Dokumalarda bitkisel ve geometrik motiflerin kullanıldığı belirlenmiştir. Bazı motiflere yöreye 

özgü isimler de verilmiştir.  Bu motif isimleri; çiçekli, çifte kumru, dört mevsim, günce, ırak, 

kaynanadili, karpuz, kelebek, kuşlu, selase, suyolu, üçüz, tartıl, yenidünya, yıldızlı, zambaklı, 

zikzak, s kıvrımlı dal, yaprak ve ismi bilinmeyen bitkisel motifler olduğu belirlenmiştir. Çevre 

örneklerin dört köşesindeki motiflerde teknik olarak çoğunlukla tel kırma, tel sarma, sap işi, 

düz sarma, gözeme tekniği, düz ve verev pesent, zincir işi tekniği, etamin, çarpı işi, hesap işi, 

çapraz iğne, türk işi gözeme tekniği, verev sarma, ciğer deldi, balıksırtı gibi teknikler 

uygulanmıştır. Çevre dokumalarında kullanılan kompozisyon kaynarca ve civarında ulaşılan 

çevre örneklerinde kullanılan kompozisyon düzenlemesi sadece köşeden oluşmaktadır. 

Örneklerin genelinde aynı motif tekrarı dokumanın dört düz ya da verev şekilde köşesine 

yerleştirilmiştir.  

Günümüzde keten bitkisinin ekimi yapılmadığından dolayı dokumada kullanılan temel 

malzeme olan keten ipinin üretimi durmuş ve Kaynarca’da eski dönemlerde üretilen ve 
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sandıklarda muhafaza edilen keten bezleri Halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslarda 

çeşitli ürünlere dönüştürülmektedir.  
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HAKKÂRİ KIRIKDAĞ KÖYÜ KOLAN DOKUMACILIĞI* 

İlker ÖZTÜRK – Gülşen ÖZTÜRK** 

ÖZET 

Kırıkdağ köyü, Hakkâri merkez ilçesine bağlı 19 km. uzaklıkta yer alan bir yerleşim 
yeridir. Köyde Jirki aşiretine mensup insanlar yaşamaktadır. Hakkâri ve köylerinde 
dokumacılık yoğun olarak yapılan bir el sanatıdır. Dokumacılık Herki, Jirki gibi aşiretler devam 
ettirmişlerdir. Kırıkdağ köyünde dokuma kadınlar tarafından yapılmaktadır. Bunlar geçmişten 
günümüze yaşam alanlarının her yerinde kolaylık sağlayan kilim, halı, heybe (at, eşek, deve), 
çanta, mezer ve kolan gibi dokumalardır. Yöre halkı günümüzde dokumaları halen kullanmakta 
ve bazılarını üretmeye de devam etmektedirler.  

Hakkâri’de yapılan çeşitli dokumalar içinde yer alan kolan dokumasının kaybolmadan 
kayıt altına alınması bu çalışmaya önem kazandırmaktadır. Bu nedenle Jirki aşiretinin 
dokumalarından biri olan kolan dokumacılığı bildiri konusu olarak seçilmiştir. Kırıkdağ köyüne 
gidilerek alan araştırması yöntemiyle kolan dokuması bulunan evler tespit edilmiştir. Yapılan 
alan araştırmasında (evlerde) 26 adet kolan dokumasına ulaşılmıştır. Dokuma ile uğraşan, 
ellerinde dokuma bulunan ve kullanan kadınlar tespit edilmiş ve bu kişilerden sözlü görüşme 
ile kolan dokumanın yapımında kullanılan hammaddelerin özellikleri ve tezgâh çeşitleri 
hakkında bilgiler alınmıştır Tespit edilen kolan dokumaların en ve boy ölçüleri, dokuma tekniği, 
motif ve renk gibi bazı teknik özellikleri incelenmiş, benzer özelliklere sahip olduğu düşünülen 
6 örneğe çalışma kapsamında yer verilmiştir. Yapım aşamaları fotoğraflanarak belgelenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Dokuma, Kırıkdağ Köyü, Kolan, Jirki. 
 

HAKKARI KIRIKDAG VILLAGE KOLAN WEAVING* 

İlker ÖZTÜRK – Gülşen ÖZTÜRK** 

ABSTRACT 

Kırıkdağ village is a settlement located 19 km away from the central district of Hakkâri. 
People belonging to the Jirki tribe live in the village. Weaving is an intensive handicraft in 
Hakkâri and its villages. Tribes such as Herki, Jirki continued weaving. Weaving in the village 
of Kırıkdağ is done by women. These are rugs, carpets, saddlebags (horses, donkeys, camels), 
bags, mezer and kolan that provide convenience all over the living spaces from past to present. 
The local people still use the weaves today and they continue to produce some of them. 

It is important to record the kolan weaving included in various weavings made in 
Hakkâri without getting lost in this study. For this reason, kolan weaving, one of the weavings 
of the Jirki tribe, was chosen as the subject of the paper. Houses with kolan weaving were 
determined by the field survey method by going to the village of Kırıkdağ. In the field research 

 
* Bu bildiri metni içinde kullanılan fotoğraflar 2012-2017 yılları arasında yapılan alan araştırmalarında Hakkâri 

ilinde çekilmiştir. 
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gulsenozturk@sdu.edu.tr / ORCID: 0000-0001-9798-404X 
Bildiri Türü: Araştırma Çalışması DOI/: 
Bildiri Gönderim Tarihi: 20/11/2021 / Bildiri Kabul Tarihi: 20/11/2021 
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HAKKÂRİ KIRIKDAĞ KÖYÜ KOLAN DOKUMACILIĞI* 

İlker ÖZTÜRK – Gülşen ÖZTÜRK** 

ÖZET 

Kırıkdağ köyü, Hakkâri merkez ilçesine bağlı 19 km. uzaklıkta yer alan bir yerleşim 
yeridir. Köyde Jirki aşiretine mensup insanlar yaşamaktadır. Hakkâri ve köylerinde 
dokumacılık yoğun olarak yapılan bir el sanatıdır. Dokumacılık Herki, Jirki gibi aşiretler devam 
ettirmişlerdir. Kırıkdağ köyünde dokuma kadınlar tarafından yapılmaktadır. Bunlar geçmişten 
günümüze yaşam alanlarının her yerinde kolaylık sağlayan kilim, halı, heybe (at, eşek, deve), 
çanta, mezer ve kolan gibi dokumalardır. Yöre halkı günümüzde dokumaları halen kullanmakta 
ve bazılarını üretmeye de devam etmektedirler.  

Hakkâri’de yapılan çeşitli dokumalar içinde yer alan kolan dokumasının kaybolmadan 
kayıt altına alınması bu çalışmaya önem kazandırmaktadır. Bu nedenle Jirki aşiretinin 
dokumalarından biri olan kolan dokumacılığı bildiri konusu olarak seçilmiştir. Kırıkdağ köyüne 
gidilerek alan araştırması yöntemiyle kolan dokuması bulunan evler tespit edilmiştir. Yapılan 
alan araştırmasında (evlerde) 26 adet kolan dokumasına ulaşılmıştır. Dokuma ile uğraşan, 
ellerinde dokuma bulunan ve kullanan kadınlar tespit edilmiş ve bu kişilerden sözlü görüşme 
ile kolan dokumanın yapımında kullanılan hammaddelerin özellikleri ve tezgâh çeşitleri 
hakkında bilgiler alınmıştır Tespit edilen kolan dokumaların en ve boy ölçüleri, dokuma tekniği, 
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6 örneğe çalışma kapsamında yer verilmiştir. Yapım aşamaları fotoğraflanarak belgelenmiştir.  
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HAKKARI KIRIKDAG VILLAGE KOLAN WEAVING* 

İlker ÖZTÜRK – Gülşen ÖZTÜRK** 

ABSTRACT 

Kırıkdağ village is a settlement located 19 km away from the central district of Hakkâri. 
People belonging to the Jirki tribe live in the village. Weaving is an intensive handicraft in 
Hakkâri and its villages. Tribes such as Herki, Jirki continued weaving. Weaving in the village 
of Kırıkdağ is done by women. These are rugs, carpets, saddlebags (horses, donkeys, camels), 
bags, mezer and kolan that provide convenience all over the living spaces from past to present. 
The local people still use the weaves today and they continue to produce some of them. 

It is important to record the kolan weaving included in various weavings made in 
Hakkâri without getting lost in this study. For this reason, kolan weaving, one of the weavings 
of the Jirki tribe, was chosen as the subject of the paper. Houses with kolan weaving were 
determined by the field survey method by going to the village of Kırıkdağ. In the field research 
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conducted (in houses), 26 kolan weaving were found. Women who are engaged in weaving, 
have and use weaving in their hands have been identified, and information has been obtained 
from these people through an oral interview technique about the characteristics of raw materials 
used in the construction of kolan weaving and the types of loom. Women who are engaged in 
weaving, have and use weaving in their hands have been identified and information has been 
obtained from these people about the characteristics of the raw materials used in the production 
of girth weaving and the types of looms. Some technical characteristics of the detected girth 
weaving, such as width and length measurements, weaving technique, motif and color, were 
examined, and 6 examples that were considered to have similar characteristics were tried to be 
explained within the scope of the study. The construction stages have been documented by 
photographing them. 

Keywords: Weaving, Kırıkdağ Village, Kolan, Jirki. 

 

1. GİRİŞ 

Dokuma Anadolu Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Dokumacılık Anadolu’da 

yapılan bölgelere göre kendine özgü bir karakter taşımaktadır.  Kolan, dokumalar içinde en 

fazla kullanım alanına sahip dokumalardan biridir. Bu kullanım alanları ihtiyaçlar 

doğrultusunda değişmektedir.  

Kolan “çoğunlukla eyer takımlarının hayvanlara bağlanmasında kullanılan ve kuşaklara 

benzeyen başka bir nevidir” (Özbel, t.y.:3).  

“Kara çadır, topak ev kuruluşunda çeşitli ende dokuma ve örme iplerle belleme iplerine 

kolan denir” (Durul, 1977:35).  

“Kolanlar malzemesi iplik olan; bazen dokunmuş, bazen de elde örülmüş ip, bağ, kemer, 

kuşak, kulp olarak da ifade edilen dar dokuma ürünlerdir” (Atlıhan, 2012:130).  

Kolanlar; “topak evlerde, çuvallarda, giyim ve baş süslerinde, eyer takımlarında ve araba 

süslerinde” (Özbel, t.y.:3), beşik bağı, bel bağı, kuşak, gibi kullanıldıkları yere ve amaca göre 

farklı isimler ile adlandırılmaktadır. 

“Kolanlar malzemesi iplik olan bazen dar dokunmuş, bazen de ipliklerle elde örülmüş ve 

toplumların yaşam biçimlerine bağlı olarak farklı işlevlerinin yanında, kullanıldıkları yere göre 

boyut, malzeme, teknik, motif, desen ve renkleri ile farklılıklar gösterir” (Atlıhan, 2012:130).  

Kırıkdağ köyünde kolan dokumacılığı kadınlarımız tarafından halen devam ettirilmektedir.  

İhtiyaçlar amacıyla yapılan kolanlar farklı en ve boy uzunluğuna sahip ve farklı renklerdedir. 

Bildiri konusu olarak Hakkâri İli Kırıkdağ köyü kolan dokumacılığı seçilmiştir. Kırıkdağ, 

Hakkâri merkez ilçesine yaklaşık 19 km. uzaklıkta bir köydür (Fotoğraf 1-2).  
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Fotoğraf 1-2.  Kırıkdağ köyü, Beşik bağı, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, Hakkâri. 

Kış aylarında köyde yaz aylarında yaylada yaşamlarını yarı konar-göçer olarak sürdüren 

köy halkı tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile geçimini sağlamaktadır. Özellikle de yayla hayatı 

için kolan gibi çeşitli dokuma türlerini üretmişlerdir. Bu bildiri 2012-2017 yılları arasında 

Hakkâri, merkez ve yakın köylerde dokumalar üzerine yapılan alan araştırmasında elde edilen 

bulgular içinden Kırıkdağ köyünde tespit edilen kolan dokuma örnekleri ile ilgili kısmını 

kapsamaktadır. Araştırma Kırıkdağ köyü kolan dokumaları ile sınırlandırılmıştır. Daha önce 

kolan dokumacılığı ile ilgili çalışma yapılmaması ve dokumaların kayıt altına alınması Hakkâri 

kolan dokumaları açısından önemlidir. Kolana yöresel olarak “doxîn, dezbenk ya da 

dezbülüng” (Beyter, Akdağ, Sözlü Görüşme:2021) denilmektedir. Kolan dokuması, beşik bağı, 

at yuları, parzun bağı, şel şepik bağı, kıl çadırlarının ve mezer dokumalarının kenarlarına dikilip 

renkli ip, saçak, püskül ya da ponpon ile süslenerek çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. 

Araştırma kapsamında Kırıkdağ köyüne gidilerek, dokuma ile uğraşan, elinde dokuma bulunan 

ve bunları halen kullanan kişiler ile kolan dokuma yapımında kullanılan malzeme ve teknikler 

hakkında sözlü görüşme tekniği ile bilgiler alınmıştır. 26 adet kolan dokuma örneğine ulaşılmış 

olup 6 adet örneğin bazı teknik özellikleri incelenmiş ve çözüm analizi yapılmıştır. Dokumaya 

hazırlık, çözgü çözme, gücü örmeye ve dokumaya yönelik elde edilen görsellere yer verilmiştir.  

2. KIRIKDAĞ KÖYÜ KOLAN DOKUMACILIĞI 

“Anadolu’da konar-göçer yaşam süren toplumlar tarafından dokunan ve kullanılan bu 

dokuma örneği oldukça eski bir tekniktir. Kolan dokuma örnekleri çözgü yüzlü dokumalardır” 

(Öztürk, 2014:122). Kırıkdağ köyünde kolan; dokuma ile uğraşan kişiler tarafından 

yapılmaktadır. İhtiyaçlar amacıyla yapılan kolanlar farklı en ve boy uzunluğuna sahip ve farklı 

renklerde üretilmektedir. Ayrıca Kırıkdağ köyünde yine dokuyucular tarafından kolan olarak 

adlandırılan kilim ve cicim teknikleri ile dokunan boyları uzun enleri dar olan farklı örneklerde 

mevcuttur. Fakat bunlar çözgü yüzlü dokuma değildir atkı yüzlü dokumalardır.  
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2. KIRIKDAĞ KÖYÜ KOLAN DOKUMACILIĞI 

“Anadolu’da konar-göçer yaşam süren toplumlar tarafından dokunan ve kullanılan bu 

dokuma örneği oldukça eski bir tekniktir. Kolan dokuma örnekleri çözgü yüzlü dokumalardır” 

(Öztürk, 2014:122). Kırıkdağ köyünde kolan; dokuma ile uğraşan kişiler tarafından 

yapılmaktadır. İhtiyaçlar amacıyla yapılan kolanlar farklı en ve boy uzunluğuna sahip ve farklı 

renklerde üretilmektedir. Ayrıca Kırıkdağ köyünde yine dokuyucular tarafından kolan olarak 

adlandırılan kilim ve cicim teknikleri ile dokunan boyları uzun enleri dar olan farklı örneklerde 

mevcuttur. Fakat bunlar çözgü yüzlü dokuma değildir atkı yüzlü dokumalardır.  

Dokumacılık Hakkari’de geçmişten günümüze kadar gelen bir uğraş olmuştur. Tarihi 

açıdan ne zaman başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat, Güran Erbek’in Çarpana 

Dokumaları isimli çalışmasında kullanmış olduğu fotoğraftan anlaşıldığı üzere kolan dokuması 

1984 yıllarından beri yapıldığı görülmektedir (Fotoğraf 3). “Hakkâri yöresinde yaşayan Jirki 

aşireti tarafından dokunan bu örnek yöreye özgü çarpana dokumasıdır. Genellikle çocuk 

beşiklerine bağlanarak kullanılmaktadır” (Erbek, 1984:14), (Fotoğraf 4).  

                     
          Fotoğraf 3-4. Beşik bağı, Jirki Aşireti (Erbek, 1984:14) – Beşik bağı, Fotoğraf: İlker 

ÖZTÜRK, 2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 

“Karşılıklı çakılmış olan kazıklara çözgü çözme ve gücü örme işlemi yapılarak dokuma 

uygulamasına geçilir. Yörede tevni tezgâhında dokunan dokumaların en uzunu sekiz metre en 

kısa boyu olanı ise iki metre ebadında dokunmaktadır” (Öztürk, 2014:122). Kırıkdağ köyünde 

kolan dokuma üç teknikte yapılmaktadır. Bu teknikler; kartsız, kartlı çarpana ve el ile örme 

şeklindedir. 

3. KOLAN DOKUMAYA HAZIRLIK VE DOKUMA İŞLEMİ 

3.1. Dokumaya Hazırlık  

Hammadde: Dokumada yün kullanılmaktadır. 

Tezgâh: Bu dokumanın yapıldığı yer tezgâhına Doğu Anadolu bölgesinde “tevni ya da 

tavni” (Öztürk, 2014:69) denilmektedir (Fotoğraf 5-6).  

          
Fotoğraf 5-6. Tevni tezgâhı, Çözgü hazırlama işlemi, Esra Turan – Dokuyucu Duri Turan, 

Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 
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Çözgü hazırlama işlemi: Kolan dokumada yere çakılan iki çubuk arasına, dokunacak 

yere göre boyu ayarlanan çözgü ipleri gerilmektedir (Fotoğraf 7-8-9).  

     
Fotoğraf 7-8-9. Tevni tezgâhı, Çözgü hazırlama işlemi, Esra Turan – Dokuyucu Duri Turan, 

Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 

Gücü örme işlemi: Gerilen çözgü ipleri arasına gücü görevi yapan gücü çubuğu 

geçirilmektedir. Gücü örme işlemi desen verilecek ipler alınıncaya kadar devam edilmektedir. 
Gücü çubuğu karşılıklı iki yüksek olacak şekilde yere sabitlenir. Varan gelen çubuğunun ileri 

geri hareketleri ile açılan çözgü aralığından atkı ipi atılır ve kılıç ile sıkıştırarak dokuma 

uygulanmaktadır (Fotoğraf 10-11-12). 

      

Fotoğraf 10-11-12. Gücü örme işlemi, Esra Turan – Dokuyucu Duri Turan, Fotoğraf: İlker 

ÖZTÜRK, 2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 

Dokuma işlemi: Kolan dokumalarında atkı aralığının değişmesi, gücüye bağlı veya 

bağlı olmayan çözgü ipliklerinin değiştirilmesi ile sağlanır. Kolan dokumada belirli genişlikte 

dokumalar yapılmaktadır. Bu dokumalar dikilerek birleştirilip daha enli dokumalar 

oluşturulabilir (Fotoğraf 13-14). 
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Fotoğraf 13-14. Kolan dokuma işlemi, Dokuyucu Duri Turan, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 

2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 

Çarpana Dokuma: Çarpana; “Anadolu’da “kolan”, “kuşak”, “kemer”, “kulp”, “bağ”, 

“ip” denilen ensiz dokumaların yapımında kullanılan levhaların adıdır. Bazı bölgelerde buna 

“pine” de denir. Bu iki sözcük Farsçada “çarpare”dir. Bu sözcük Türkçede “çarpana” olarak 

söylenmektedir (Atlıhan, 2020:190-201).  

El ile örme kolan dokuma: Daha ince eninde olan kolan olarak kullanılan bu örnekleri 

dokuyucu ipliklerin yerlerini parmak yardımıyla değiştirerek çeşitli şekillerde desen meydana 

getirerek örmektedir. Kolan olarak yapılan bu örneklerde Kırıkdağ köyünde aynı kullanım 

alanları için üretilmektedir (Fotoğraf 15-16-17-18). 

                     
Fotoğraf 15-16. El ile örme işlemi, Dokuyucu Vesile Turan, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, 

Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 

                
Fotoğraf 17-18. El ile örme işlemi, Dokuyucu Vesile Turan, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, 

Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 
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Fotoğraf 19-20. El ile örme işlemi, Dokuyucu Vesile Turan, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, 

Kırıkdağ köyü, Hakkâri.  

 
4. KOLAN DOKUMA ÖRNEKLERİ 

Örnek 1. Beşik Bağı 

 

Fotoğraf 21. Beşik bağı, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 

Adı – Soyadı: Velise Turan 

Doğum Tarihi: 1979 – Beytüşşebap  

Aşireti : Jirki 

Bulunan yer: Kırıkdağ köyü 

Tarihi  & 45 yıl 

En – Boy – Saçak Uz.: 8 cm. – 190 cm. 5 cm.  

Tezgâh Tipi: Yer tezgâhı Tevni 

Motif: Perik (Kanat) 

Renk: Beyaz, kırmızı, siyah  
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Örnek 2. Beşik Bağı 

      

Fotoğraf 22-23. Beşik bağı, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 

Adı – Soyadı: Kader Turan 

Doğum Tarihi: 1975 – Çığlı köyü 

Aşireti : Jirki 

Bulunan yer: Kırıkdağ köyü 

Tarihi : & 30 yıl 

En – Boy – Saçak Uz.: 2,5 cm. – 75 cm. 13 cm.  

Tezgâh Tipi: Yer tezgâhı, Tevni 

Motif: Girimger litaratürde Tarak 

Renk: Beyaz, yeşil, kırmızı 

Örnek 3. Beşik Bağı 

      

Fotoğraf 24-25. Beşik bağı, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 

Adı – Soyadı: Şirin Turan 

Doğum Tarihi: 1982 – Hakkâri 

Aşireti : Jirki 

Bulunan yer: Kırıkdağ köyü 
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Tarihi: & 25 yıl 

En – Boy – Saçak Uz.: 2 cm. – 79 cm. 10 cm.  

Tezgâh Tipi: Yer tezgâhı, Tevni 

Motif: Xavik, litaratürde su yolu 

Renk: Beyaz, siyah 

Örnek 4. Beşik Bağı 

      

Fotoğraf 26-27. Beşik bağı, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 

Adı – Soyadı: Kader Turan 

Doğum Tarihi: 1975 – Çığlı köyü 

Aşireti : Jirki 

Bulunan yer: Kırıkdağ köyü 

Tarihi : & 25 yıl 

En – Boy – Saçak Uz.: 2,5 cm. – 81 cm. 10 cm.  

Tezgâh Tipi: Yer tezgâhı, Tevni 

Motif: Perik (Kanat) 

Renk: Beyaz, siyah, kırmızı 

Örnek 5. Beşik Bağı 

       

Fotoğraf 28-29. Beşik bağı, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 
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Tarihi: & 25 yıl 

En – Boy – Saçak Uz.: 2 cm. – 79 cm. 10 cm.  

Tezgâh Tipi: Yer tezgâhı, Tevni 

Motif: Xavik, litaratürde su yolu 

Renk: Beyaz, siyah 

Örnek 4. Beşik Bağı 

      

Fotoğraf 26-27. Beşik bağı, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 

Adı – Soyadı: Kader Turan 

Doğum Tarihi: 1975 – Çığlı köyü 

Aşireti : Jirki 

Bulunan yer: Kırıkdağ köyü 

Tarihi : & 25 yıl 

En – Boy – Saçak Uz.: 2,5 cm. – 81 cm. 10 cm.  

Tezgâh Tipi: Yer tezgâhı, Tevni 

Motif: Perik (Kanat) 

Renk: Beyaz, siyah, kırmızı 

Örnek 5. Beşik Bağı 

       

Fotoğraf 28-29. Beşik bağı, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 

Adı – Soyadı: Medine Turan 

Doğum Tarihi: 1982 – Çığlı köyü 

Aşireti : Jirki 

Bulunan yer: Kırıkdağ köyü 

Tarihi : & 30 yıl 

En – Boy – Saçak Uz.: 2 cm. – 135 cm. 12 cm.  

Tezgâh Tipi: Yer tezgâhı, Tevni 

Motif: Girimge, Ger Litaratürde Tarak 

Renk: Beyaz, yeşil, kırmızı, mavi 

Örnek 6. Beşik Bağı 

      

Fotoğraf 30-31. Beşik bağı, Fotoğraf: İlker ÖZTÜRK, 2016, Kırıkdağ köyü, Hakkâri. 

Adı – Soyadı: Duri Turan 

Doğum Tarihi: 1958 –Çukurca 

Aşireti: Jirki 

Bulunan yer: Kırıkdağ köyü 

Tarihi: & 45 yıl 

En – Boy – Saçak Uz.: 3 cm. – 140 cm. 10 cm.  

Tezgâh Tipi: Yer tezgâhı, Tevni 

Motif: Xavik, Litaratürde Su yolu 

Renk: Beyaz, lacivert, kırmızı 

 



134

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP

SONUÇ 

Kolana Hakkâri ve çevresinde yöresel olarak “doxîn, dezbenk ya da dezbülüng” adı 

verilmektedir. Kolan dokuması, beşik bağı, at yuları, parzun bağı, şel şepik bağı, kıl çadırlarının 

ve mezer dokumalarının kenarlarına dikilip renkli ip, saçak, püskül ya da ponpon ile süslenerek 

çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Kırıkdağ köyünde yapılan alan araştırmasında 26 adet 

kolan örneği tespit edilmiş olup, bu örnekler içerisinden benzer özelliklere sahip olan 6 örnek 

çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Bu örnekler tevni tezgâh ve el ile örme şeklinde 

yapılması açısından özellikleri aynı, renk, motif ve desen özelliklerinin farklı olduğu 

saptanmıştır. Kolan dokumaların en ve boy ölçüleri kullanım amacına göre değişmektedir. 

Kolan dokumalarında atkı ve çözgü ipi olarak yün kullanılmıştır.  

Tespit edilen örneklerde genellikle kırmızı, beyaz, lacivert, mavi, siyah, yeşil, 

kahverengi renklerin kullanıldığı görülmüştür. Dokumalarda yöreye özgü perik (kanat), 

girimge, ger, (tarak), xavik (su yolu) gibi geometrik motiflerin kullanıldığı belirlenmiştir. 

Günümüzde bu işle uğraşan yaşlı kadınların az olması ve gelecek kuşakların bu işler ile 

uğraşmamasından dolayı kolan dokuma kültürü kaybolmaktadır. Günümüzde halen bu 

örnekleri yöre halkı tarafından kullanıldığı gözlemlenmiştir. 

KAYNAKÇA 

Atlıhan, Ş. (2020). “Çarpana Dokumaların Sanatsal Özellikleri”, Folklor Akademi 
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SONUÇ 

Kolana Hakkâri ve çevresinde yöresel olarak “doxîn, dezbenk ya da dezbülüng” adı 

verilmektedir. Kolan dokuması, beşik bağı, at yuları, parzun bağı, şel şepik bağı, kıl çadırlarının 

ve mezer dokumalarının kenarlarına dikilip renkli ip, saçak, püskül ya da ponpon ile süslenerek 

çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Kırıkdağ köyünde yapılan alan araştırmasında 26 adet 

kolan örneği tespit edilmiş olup, bu örnekler içerisinden benzer özelliklere sahip olan 6 örnek 

çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Bu örnekler tevni tezgâh ve el ile örme şeklinde 

yapılması açısından özellikleri aynı, renk, motif ve desen özelliklerinin farklı olduğu 

saptanmıştır. Kolan dokumaların en ve boy ölçüleri kullanım amacına göre değişmektedir. 

Kolan dokumalarında atkı ve çözgü ipi olarak yün kullanılmıştır.  

Tespit edilen örneklerde genellikle kırmızı, beyaz, lacivert, mavi, siyah, yeşil, 

kahverengi renklerin kullanıldığı görülmüştür. Dokumalarda yöreye özgü perik (kanat), 

girimge, ger, (tarak), xavik (su yolu) gibi geometrik motiflerin kullanıldığı belirlenmiştir. 

Günümüzde bu işle uğraşan yaşlı kadınların az olması ve gelecek kuşakların bu işler ile 

uğraşmamasından dolayı kolan dokuma kültürü kaybolmaktadır. Günümüzde halen bu 

örnekleri yöre halkı tarafından kullanıldığı gözlemlenmiştir. 
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ÖZET 

Geleneksel evlerdeki eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması toplumsal miras açısından bir 
zorunluluktur. Geleneksel evlerdeki mimari ve yaşam kalitesi günümüz hayat standartlarına 
cevap vermemiş ve bunun sonucu olarak geleneksel evler kaderlerine terk edilmiş veya bakımsız 
bırakılmıştır.  Evlerdeki bakımsızlık, çevre ve doğal şartların oluşturduğu tahribat geleneksel 
Keskin evlerinde de konutlara zarar vermemin yanı sıra, evlerde bulunan ahşap cephe 
düzenlemeleri, ahşap süslemeler ve ahşap motifler zarar vermekte ve hatta yok olmasına sebep 
olabilmektedir. Çalışma kapsamında; özgünlüklerini tamamen veya kısmen de olsa koruyan 6 
tane evdeki cephe düzenlemeleri, ahşap süslemeler ve ahşap motifler incelenmiştir. Geleneksel 
Keskin evlerinde ahşap süslemelerin dış cephede, balkon, alınlık ve çıkmalarda, iç cephede ise 
daha çok tavan, kapı ve dolaplarda yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda yapılacak ve 
yapılmakta olan restorasyon çalışmalarına ışık tutması açısından, özellikle geleneksel Keskin 
evlerindeki, ahşap süsleme teknikleri, tavan süslemeleri, iç mekanlardaki ahşap işçiliği örnekleri 
değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk evleri, Ahşap süslemeler, Keskin evleri. 
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1. GİRİŞ: 

Orta Anadolu’nun merkezinde Kırıkkale İl’ine bağlı olan Keskin ilçesinin kuruluş tarihi kesin 
olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte tarihi belgelerden ve seyahatnamelerden edinilen 
bilgiler, ilçenin eski bir tarihe sahip olduğunu göstermektedir. 

Yerleşim yerlerinde evler geleneksel kent görüntüsünün temel bileşenlerindendir. Ev mimarisinin 
oluşmasında iklim özellikleri, coğrafi konumu ve malzeme kadar, şehrin kültürel yapısının da 
etkisi bulunmaktadır (Çınar, 2012). Bu açıdan bakıldığında kentlerin mimari yapısı toplumların 
kültürünü, ekonomik gelişme seviyesini ve sosyal psikolojik özelliklerini yansıtmaktadır 
(Yıldırım U. v., 2004). Keskin Orta Anadolu bölgesinin önemli bir yerleşim ve ticaret 
merkeziyken, evlerin mimari yapısına gerekli özen gösterilmiş, ancak evlerin geleneksel dokusu 
gün geçtikçe kaybolmuş, tarihi çevresi ile barışık olmayan bir yerleşim yeri haline gelmiştir 
(Saluk, 2016). Bu sebepten dolayı Keskin ilçesindeki evlerin kaderine terk edilmiş bir vaziyette 
bırakılması, restorasyon faaliyetlerinin başlamaması, restorasyon faaliyetlerine başlayanların ise 
usulüne uygun restorasyon çalışmalarını yürütmemeleri nedenleri ile her geçen gün geçmiş 
kültürünü ve tarihsel mirasını kaybetme tehlikesi taşımaktadır. 

Türkiye'deki yapı gelenekleri Türkler geldiği zaman taş duvar taş örtü ve genelde İran ve 
Mezopotamya etkisi gösteren tuğla örtüden oluşuyordu. Orta Anadolu'da binlerce yıllık taş temel, 
ahşap çatkı ve kerpiç dolgulu kırsal yerleşmeler olsa bile malzemenin doğası nedeniyle bunlara 
ilişkin bilgimiz yok olmuştur (Doğan K., 2020). Türk Evinin yayılma alanı olarak Anadolu’nun 
tüm bölgelerinde görülen, taşıyıcı sistemi ağaç olan, kerpiç ya da çamur dolgulu, zemin katı 
genellikle taş duvarlı olan bir yapı tekniği şeklinde inşa edilmiş konut mimarisi ve onun 
yansımasıyla oluşmuş bölgesel tipler olarak tanımlamıştır (Yıldırım K. v., 2009). Tarihi 
Safranbolu Evlerinin ahşap iskelet duvarları üzerine yapılan bir araştırmada dört farklı sistem 
ortaya çıkartılmış; sırası ile kerpiç dolma duvarlar, ahşap dolma duvarlar, taş dolma duvarlar ve 
taş-kerpiç dolma duvarlardır. Dolgu gerecine göre dikme kesit alanları ve dikme aralıkları 
farklılık göstermiş, kerpiç dolgulu duvarlar çamur harcıyla sıvanmasına karşın, taş dolgulu 
duvarlar sıvasız bırakılmıştır (Özköse, 2001). Geleneksel Keskin evleri yapım tekniği açısından 
alt katları yığma taş, üst kat ise ahşap karkas olarak inşa edilmiştir. Ahşap karkaslar arasında 
dolgu gereci olarak kerpiç veya bağdadi kullanılmıştır. 

Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde bulunan Zalimağa konağındaki dolapların tek duvar üzerine 
yüklük, gusülhane, lambalık, aynalık, oda giriş kapısı bölümlerinden birkaç tanesi kullanılmak 
üzere yapılmıştır. Oda giriş kapısı üzerindeki rölyeflerdeki desenler dolap kapaklarında da 
uygulanmıştır. Rölyeflerdeki desenler geometrik veya bitki motifleri şeklindedir (Uslu, 2003). 
Yozgat ilindeki Hasan Hüseyin Kosar Konağı’nın zemin katında 4, birinci katında 3 adet olmak 
üzere toplam 7 adet ahşap dolap bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi gusülhaneli, 2 tanesi raflı, 1 
tanesi yüklük ve kalan 1 tanesi ise mutfak dolabı seklindedir. Bir diğer dolap ise müdahale görmüş 
olup, gusülhane ile birleştirilmiş ve banyo işlevi gören bir mekan haline gelmiştir (Güneş, 2011). 

Ankara Beypazarı evlerinde özellikle başodalarda olmak üzere yataklık- hamamlık- şerbetlik 
dolap uygulamalarına sıkça rastlanmaktadır. Dolap kapakları göbekli kapak örnekleri en çok 
uygulanan örneklerdir. Oda içinde sekialtı, yüklük, gusülhane, dolap, lambalık(çiçeklik), raf gibi 
elemanlar bulunmaktadır (Hatipoğlu, 2015). Keskin evlerinin iç düzenlemelerinde odalardaki 
büyük dolaplarda banyo, şerbetlik ve yüklük bölmelerinin olduğu görülmektedir. Yine evlerdeki 
odalarda tavan süslemeleri, ahşap kapılar ve ahşap süslemeler bulunmaktadır.  
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, tarihi antik dönemlere dayanan Kırıkkale İl’i Keskin ilçesinde 3 adet restorasyonu 
gerçekleştirilen, 3 adet ivedi restorasyona ihtiyaç duyulan toplam 6 adet geleneksel Keskin 
evlerinin kent dokusunu koruyup koruyamadıklarını, yapı özelliği, cephe, çatı saçakları ve iç 
mekan özelinde değerlendirmelere tabi tutularak bilgi verilmesi amaçlanmıştır.   

Çalışma kapsamındaki geleneksel konutlardan restorasyonu gerçekleştirilenler; Rahmi Pehlivanlı 
Konağı, Recep Kutluca Konağı, Çelebi Çiçekdağ Evi, restorasyona ihtiyaç duyulanlar ise; Şen 
Sokağında bulunan Ev (Yurdagüllerin Evi), Necdet Ercan Konağı ve Mehmet Taşkın’ın Evi 
çalışma alanımızı oluşturmuştur. 

Çalışmada; yapıların özgünlükleri hakkında bilgi toplanarak, restorasyonu gerçekleştirilen 
yapıların özgün tasarım ve uygulamalara sadık kalınıp kalınmadıkları, ivedi restorasyona ihtiyaç 
duyulan yapıların ise eski tarihli görselleri ile yapmış olduğumuz saha gezisinde elde ettiğimiz 
bilgiler ve fotoğraf çekimlerinin karşılaştırılması yapılarak restorasyon önerilerinde 
bulunulmuştur. 

2.1. Örnekleme 

Örnekleme belirlemede; konakların dış yapısında bulunan saçaklar, saçak altı kaplamalar, 
çıkmalar, alınlıklar, payandalar, pencereler incelenmiştir. Bununla beraber konakların içinde 
bulunan tavan kaplamaları, yüklük- şerbetlik- hamamlık dolapları, kapılar ve diğer ahşap 
süslemeler incelenmiştir. 

2.2. Verilerin toplanması 

Veriler, Keskin ilçesindeki konakların özgün yapılarını korumak için özenle toplanmış, 
geleneksel Keskin konaklarında fotoğraflama yöntemi ile belgelendirmeler yapılmış, gerekli 
görülen eserlerin teknik resimleri çizilmiş, malzeme özellikleri ve yapım teknikleri incelenmiş, 
özgün değer taşıyan eserler belirlenmeye çalışılmıştır. 

2.3. Güvenilirlik 

Bilgilere kaynağında ulaşabilmek için Keskin ilçesindeki kurum ve kuruluşlara ulaşılmış. 
Konuyla ilgili önceden yapılan tez, projeler, rapor ve kitaplar incelenerek elde edilen bilgilerin 
doğruluğu kontrol edilmiştir.  

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi 

Veriler toplandıktan sonra incelenmeye tabi tutulmuş, konuyla doğrudan ilişkisi olmayanlar ayrı 
tutularak, bir anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde düzenlenerek sıralanmaya çalışılmıştır. Veriler 
sonuçlandırılması neticesinde incelen eserlerin özgünlüğü belirlenmiştir 
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3. BULGULAR 

3.1. Rahmi Pehlivanlı Konağı 

Yapı Özelliği; Yapının 1860 yılında yapıldığı elde edilen kaynaklardan öğrenilmiştir. İki katlı 
konağın, ön cephesi doğu sokağına bakmakta olup, yapının bu cephesinde birinci ve ikinci kat 
arası ahşap payandalar bulunmaktadır. Alt kat yığma moloz taş duvar örgülüdür, Resim1’de 
güney ve doğu cephelerinde görülen taş duvarın restorasyon çalışmaları sonrası üzeri sıva 
yapılmıştır, ahşap kat silmesi ve köşe ahşap kaplamaların uygulanmadığı, orijinaline sadık 
kalınmadığı görülmektedir. Üst kat orijinalinde bağdadi ve kerpiç dolgulu olarak inşa edilmiş, 
ancak 2013 yılı restorasyon çalışmalarında ahşap taşıyıcılar arasında tuğla malzeme ile dolgu 
uygulamaları yapılmıştır, tuğla dolgunun yapıya ek bir yük getireceği ve statik açıdan yapıya 
sorun teşkil edeceği aşikardır. Aslına sadık kalınması açısından duvarlarda içten ve dıştan bağdadi 
kaplanması, üzerine sıva uygulanması ile yalıtımın daha iyi olacağı ve yapıya daha az yük 
getireceği düşünülmektedir. 

  
Resim.1:Rahmi Pehlivanlı Konağı, 1923 Resim.2:Rahmi Pehlivanlı Konağı, 2022  

Cepheler; Yapının birinci katında, ana giriş kapısının yer aldığı doğu cephesinde simetrik bir 
düzenleme görülmektedir (Resim.1). Bir kenarında ahşap korkuluğu bulunan ahşap merdivenle 
ulaşılmakta iken günümüzde merdivenin olmadığı, balkonunun ise demir ferforje ile kapatıldığı 
tespit edilmiştir. Yapının birinci katında dikey formlu, üçgen alınlıklı, dikdörtgen pencereler ile 
pencerelerin muhafazasını sağlayan iki tablalı ahşap kepenkleri görülmektedir, pencerelerin form 
ve dikdörtgenliğini koruduğu ancak alınlık kısımlar ile ahşap kepenklerin olmadığı resim.2 de 
görülmektedir. Pencerelerin alt pervazlarındaki değişiklik ise diğer bir ayrıntı olarak gözlerden 
kaçmamaktadır, konağın yapım zamanındaki el işçiliği zenginliğinin yapıya yansıması, yapıyı 
daha zengin göstermesi, bir konak olduğunun ön plana çıkartan en güzel görsel çalışmalardandır. 
Kat silmelerin ve köşe ahşap kaplamaların birinci katta uygulandığı, zemin katta uygulanmadığını 
görülmüştür, kat silmelerinin üzerinde yağmurluk/damlalık uygulaması yapılmamıştır. Zemin 
kattaki kapının yerine bir pencere uygulaması ve ilave küçük bir pencere açılmıştır. 

   
Resim.3:Rahmi Pehlivanlı Konağı,2013 Resim.4,5: Rahmi Pehlivanlı Konağı, 2022  
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Çatı Saçakları; Keskin geleneksel evlerinde görülen dikey çatkılı saçak uygulamasının bu 
konakta yatay çatkılı olarak uygulanmıştır. Saçaklık kenarlarında ahşap bezeme yapılmış ancak 
saçaklardaki en üst kısımdaki süslemede özgünlüğe sadık kalınmadığı gözlemlenmiştir.  

İç Mekan; Rahmi Pehlivanlı Konağının tavanlarında düz tavan ve tekne tavan yapım tekniği 
kullanılmıştır. Üst kat sofadaki tavan süslemesinde eğmeçli ve aplike ahşap işçiliği örnekleri 
bulunmaktadır. Düz tavanlarda yalın çıtalarla çerçevelerin oluşturulduğu, çerçeve köşelerinde ise 
kare kesit bir ahşap ile bitirildiği, kare kesit ahşap üzerine ise gül motifli ahşap oyma süslemeleri 
monte edilmiştir. Restorasyonu yeni yapılmış olmasına rağmen gül motiflerinde düşmelerin 
olduğu görülmüştür. 

 

3.2. Recep Kutluca Konağı 

Yapı Özelliği; Konak, Yenice Mahallesi, Sağlık Sokağı’nda yer almaktadır. Keskin gazetesi’nin 
11 Eylül 1924 günü çıkan 22. sayısında, Savulyan Varto’nun evinin Yetimler Yuvası olarak 
kullanıldığı ve bu işlev değişikliği için gerek onarım ve yapılan eklentilerin olduğu belirtilmiştir. 
Daha sonra yuvanın dağıldığı ve Varto’nun mirasçılarının eve girdiği yazmaktadır (Saluk, 2016). 
Bahçe duvarı ve zemin katı yığma taş, üst katı yığma kerpiç ve ahşap karkas yapım tekniğinde 
inşa edilmiştir. Bina ile bağlantısı olmayan bodruma, dışarıdan bir ahşap kapı ile giriş 
sağlanmıştır. Bahçe duvarı ve zemin katı yığma taş olan duvarların restorasyon çalışmaları sonrası 
üzeri sıva yapılmıştır, ahşap kat silmesi ve köşe ahşap kaplamaların uygulandığı, orijinaline sadık 
kalındığı görülmektedir. Balkon betonarme kolonlarının ahşap kaplama ile kaplanmıştır. 
Balkonun üzerinin kırma çatılı olarak uygulandığı ancak saçak payının verilmeyerek, alınlık 
hizasındaki üçgen formun tahta ile kaplanmıştır, bu uygulama ile saçak formunun oluşmaması 
yapının özgünlüğünü bozmuştur. Bu tür uygulamalar ile üçgen formun güneş, yağmur gibi dış 
etkilere maruz kalacağı ve deformasyonların baş göstereceği unutulmamalıdır. 

  
Resim.6: Recep Kutluca Konağı Resim.7: Recep Kutluca Konağı, 2022  

Cepheler; Yapının zemin katında, ana giriş kapısının yer aldığı ve cephede simetrik bir 
düzenleme görülmektedir. Yapının birinci katında dikey formlu, üçgen alınlıklı, dikdörtgen 
pencereler görülmektedir, pencerelerin form ve dikdörtgenliği korumuştur. Pencerelerin 
pervazları ve üçgen alınlıkları restorasyon çalışmalarında doğru olarak uygulanmıştır.  

   
Resim.8: Recep Kutluca Konağı Resim.9,10: Recep Kutluca Konağı, 2022 
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Çatı Saçakları; Üst katta iki odada dışarı çıkma yapılmıştır, balkon ve çıkmalar üçgen alınlıklı 
ve kırma çatılıdır. Saçakları yatay çatkılıdır, özgünlüğündeki gibi retsorasyon aşamasında da 
yatay çatkılı saçak uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamanın aslına uygun olduğu 
düşünülmektedir. 

İç Mekan; Recep Kutluca Konağının tavanlarında düz tavan yapım tekniği, ahşapların birleşim 
yerlerinde yalın çıtalar kullanılmıştır. Alt ve üst katlardaki tavan süslemelerinde eğmeçli ve aplike 
ahşap işçiliği örnekleri bulunmaktadır. Tavanların ortasında gül motifli, dairesel ahşap oyma 
süslemeleri bulunmaktadır. 

 

3.3. Çelebi Çiçekdağ Evi 

Yapı Özelliği; Yenice Mahallesi, Mehmet Arifoğlu Caddesinde yer almaktadır. Tek katlı olup 
yığma yapım tekniğinde, bodrum katı ise yığma taş olarak inşa edilmiştir. Resim 13’te de 
görüldüğü üzere yapının kuzey cephesinde giriş kısmı tuğla ile örülen iki adet taşıyıcı üzerinde 
oluşturulmuş üçgen kırmalı sundurma çatı vardır. Restorasyon çalışmaları sonrası tuğla ile örülen 
taşıyıcıların ahşap taşıyıcı olarak değiştiği, üçgen kırmalı sundurma çatının oluşturulduğu 
gözlemlenmiştir. Kuzey cephesine bir eklenti yapıldığı, eklentiye yeni basamaklar yapılarak ayrı 
bir giriş verildiği ve iki ayrı konut olarak kullanıldığını (Göre, 2010) restorasyon çalışmalarında 
bu eklentinin ve basamakların yıkıldığı gözlemlenmiştir. Kuzey cephesinde yer alan balkonun 
üzeri üçgen alınlıklı ve kırma çatılıyken, 2012 yılında ağır hasarlı olduğu, 2013 yılı yaz aylarında 
ise yıkıldığı (Saluk, 2016), restorasyon çalışmalarında ise balkonun iki ahşap payanda ile cumba 
çıkıntısı oluşturularak bir iç mekana dönüştürülmüştür. Yanlış bir uygulama olduğunu 
düşünmekteyiz. Payandaların hem cumba altına hem duvar ile birleştiği noktada birleştirme 
detayında da yanlış uygulamalar olduğu gözlemlenmiştir. Restorasyonu yeni biten yapının 
cumbadaki kat silmesi üzeri yağmurluğun olmadığı, kat silmesindeki ahşap ile duvar arasında 
boşluklar tespit edilmiştir.    

  
Resim.11: Çelebi Çiçekdağ Evi, 2012 Resim.12: Çelebi Çiçekdağ Evi, 2022 

Cepheler; Dikey formlu, üçgen alınlıklı, dikdörtgen pencereler güney cephedeki pencelerde 
uygulanmış, doğu ve batı cephelerinde ise dört pencerenin ikisinde uygulanmış, diğer iki 
pencerede alınlık uygulaması yapılmaz iken kuzey cephedeki pencerelerin hiç birisinde  alınlık 
yapılmamıştır. Cephelerdeki simetrik bir düzenleme hakim iken; denge üçgen alınlıkların 
eksikliği ile bozulmuştur. Yapının dört köşesinde düşey ahşap kaplama uygulaması yapılmış, 
yanlış uygulama olduğunu düşündüğümüz cumbanın ise düşey ahşap kaplaması yoktur, bu 
uygulamanın eksikliğide simetrik düzenlemede ortaya çıkan diğer bir ayrıntıdır. 
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Çatı Saçakları; Ahşap saçakların özgünlüğü korunarak restorasyon aşamalarında dikey çatkılı 
olarak uygulandığı görülmektedir. Saçak bitim hattı düz silme uygulamalıdır. Dikey çatkılı ahşap 
uygulamaların birleşim yerlerinde yalın çıta uygulanmıştır.  

  
Resim.13: Çelebi Çiçekdağ Evi, 2013 Resim.14: Çelebi Çiçekdağ Evi, 2022 

 

3.4. Şen Sokağında Bulunan Ev (Yurdagüllerin Evi) 

Yapı Özelliği; Yenice Mahallesi, Şen sokağında yer almaktadır. Yığma kerpiç ve ahşap karkas 
yapım tekniğinde, tek katlı yüksek girişli olarak inşa edilmiştir. Bodrum katı yığma taş ile 
yapılmıştır. Giriş cephesi önündeki ilave yapılar bulunmamaktadır. Üçgen alınlıklı, kırma çatılı 
sundurma 3 adet ahşap direklerle desteklenmiştir. Yapının taş duvarlarında bozulmalar, kerpiç 
duvarlarda, sıvalarda dökülmeler ve kayıplar vardır. Ahşap karkasta çürümeler, pencere üstleri ile 
saçak arasındaki kısımda bulunan bağdadilerde kayıplar gözlemlenmiştir.  

   
Resim.15: Yurdagüllerin Evi, 2013 Resim.16: Yurdagüllerin Evi, 2022 

Cepheler; Yapıda çift kanatlı özgün ahşap kapı ile kapının yanlarında üçer adet pencere 
bulunmaktadır. Pencereler dikey formlu, üçgen alınlıklı ve dikdörtgendir, pencereler ile demir 
parmaklıkların özgünlüğünü koruduğu düşünülmektedir. Cephelerde simetrik bir düzenleme 
hakimdir. 

  
Resim.17: Yurdagüllerin Evi, 2021  Resim.18: Yurdagüllerin Evi, 2021 
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Çatı Saçakları;  Ahşap saçaklar dikey çatkılıdır,  ahşap uygulamaların birleşim yerlerinde yalın 
çıta uygulanmıştır. Sundurmanın ahşap direklerinde bezemeler ile süslü kemerleri bulunmaktadır. 
Saçakların ve sundurmanın ahşaplarında koruyucu boya, cila bulunmamaktadır. Özgün ahşap 
saçaklar harap durumdadır. İvedi olarak restorasyon çalışmalarına başlanmalıdır. 
İç Mekan; İşlevleri yüklük, şerbetlik ve hamamlık olan dolabın bozularak banyoya çevrilmesi ile 
özgünlüğünü yitirmiştir. Döşemesinden tavanına, kapısından penceresine korunarak günümüze 
ulaşan Keskin geleneksel evlerinden biridir. Resim.15 ve resim.16 nın arasındaki farkın gözle 
görünebilir bir fark olduğu, giriş cephesi önündeki ilave yapıların yitirilmesi, özgün yapıda da 
kayıpların olabileceği unutulmamalıdır. Strüktür problemlerinin yanı sıra kiremitlerde kayma ve 
kayıplar ile mevsimsel dönüşümlerden etkileneceği ve bu sebeplerden dolayı yapıda büyük 
tehlike arz etmektedir. İvedi olarak koruma altına alınması ve restorasyon çalışmalarına 
başlanılması düşünülmektedir. 
 
3.5. Necdet Ercan Konağı 

Yapı Özelliği; Konağın alt katı ahşap hatıl uygulamaları ve yığma taş tekniği ile üst katı ise kerpiç 
dolgu ahşap karkas tekniği ve bağdadi uygulamaları ile inşa edilmiştir. Üçgen alınlıklı balkon 
kırma çatılı olarak yapılmış, alınlık 3 adet ahşap direkle desteklenmiştir. Zeminde ise 2 adet ahşap 
direk ve eliböğründelerle balkonun taşıyıcı sistemi oluşturulmuştur. Yapının taş duvarlarında 
bozulmalar, kerpiç duvarlarda sıvaların dökülmeleri ve kayıplar vardır. Ahşap karkasta çürümeler 
gözlemlenmiştir. Ahşap süslemeleri açısında oldukça zengin olan konağın bir çok yerinde hem 
duvarlarında hem de ahşap donatı elemanlarında ağır hasarlar olduğu için restorasyon 
çalışmalarının bir an öne başlatılması gerekmektedir. 

  
Resim.19: Necdet Ercan Konağı, 2013 Resim.20: Necdet Ercan Konağı, 2022 

Cepheler; Yapıya çift kanatlı özgün ahşap kapı ile girilmekte, balkonunda ise çift kanatlı özgün 
ahşap kapı ve kapının yanlarında pencereler bulunmaktadır. Pencereler dikey formlu, üçgen 
alınlıklı ve dikdörtgendir, pencereler ile zemin kattaki demir parmaklıkların özgünlüğünü 
koruduğu düşünülmektedir. Cephelerde simetrik bir düzenleme hakimdir. 

   
Resim.21: Necdet Ercan Konağı,2013 Resim.22,23: Necdet Ercan Konağı, 2022  
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Çatı Saçakları;  Ahşap saçaklar dikey çatkılıdır,  ahşap uygulamaların birleşim yerlerinde yalın 
çıta uygulanmıştır. Sundurmanın ahşap direklerinde bezemeler ile süslü kemerleri bulunmaktadır. 
Saçakların ve sundurmanın ahşaplarında koruyucu boya, cila bulunmamaktadır.  
İç Mekan; İşlevleri yüklük, şerbetlik ve hamamlık olan dolabın özgünlüğünü korumaktadır. 
Hamamlık ve yüklük bölümlerindeki kapaklar arkadan kayıtlı ve çakma tekniği ile yapılmıştır. 
Konağının tavanlarında düz tavan yapım tekniği kullanılmıştır. Düz tavanlarda yalın çıta 
uygulanmıştır. Çatıda çökmelerin olması, tavanlarda çökmelere karşı kontrplak kullanılması, üst 
kat banyo ve mutfak tavanların çökmesi, strüktür problemlerinden dolayı yapıda büyük tehlike 
arz etmektedir. Tavandaki çökmelerin yapıya büyük zararı olacağından ivedilikle restorasyon 
çalışmalarına başlanmalıdır. 
 
3.6. Mehmet Taşkın Evi 

Yapı Özelliği; Yapının alt katı yığma taş tekniği ile üst katı ise yığma kerpiç tekniği ile yapılmıştır 
ve yapı dıştan sıvalıdır. Yapının üst katına yıkılmak üzere olan, basamakları eksik bir ahşap 
merdivenle çıkılmakta, ahşap merdivenin sonunda ise balkon bulunmaktadır. Yapıdaki ahşap 
saçaklar, balkon ahşap süslemeleri, payandalar eli böğründeler özgünlüğünü korumaktadır. 
Balkonun zemini beton olup, sonradan yapıldığı düşünülmektedir. Balkondaki alınlığı tutan 
direklerin formuda bu düşüncemizi desteklemektedir. Balkon üzeri üçgen kırma çatı ile örtülüdür 
ve ön tarafında ise üçgen ahşap alınlık bulunmaktadır. Yapının ön tarafında sonradan yapılığı 
bilinen ek tek katlı bir yapı bulunmaktadır.   

  
Resim.24: Mehmet Taşkın Evi, 2013 Resim.25: Mehmet Taşkın Evi, 2022 

Cepheler;Yapının alt ve üst girişleri ayrıdır. Pencereler yatay formlu ve dikdörtgendir, 
pervazları bulunmamaktadır. Zemin kat giriş kapısı üzerinde dairesel formlu aydınlatma 
penceresi bulunmaktadır. 

Çatı Saçakları; Ahşap saçaklar dikey çatkılıdır, çatı saçaklarında ahşap kayıplar vardır. 
Saçakların ve sundurmanın ahşaplarında koruyucu boya, cila bulunmamaktadır.  

       
Resim.26: M. Taşkın Evi,2013 Resim.27,28: Mehmet Taşkın Evi, 2022 (11) 
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İç Mekan; Başodada bulunan yüklük- şerbetlik – hamamlık dolabı natürel görünümlü olup, 
özgünlüğünü korumaktadır. Yakın zamana kadar eksiği olmayan dolabın şerbetlik kısmındaki 
küçük sol üst çekmecesi kayıptır. Başodanın tavanı düz tavan yapım tekniği ile yapılmış, yalın 
çıta uygulanmış, kenar süslemelerinde oyma çıtalar ve tavan göbeği aplike süslemelerle 
yapılmıştır.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yapılan bu çalışmada Keskin’deki 3 
adet restorasyonu gerçekleştirilen, 3 adet 
ivedi restorasyona ihtiyaç duyulan 
toplam 6 adet keskin evlerinin durum 
tespiti yapılmıştır. Restorasyon 
uygulamalarında kat silmesinin 
detayının yanlış uygulandığı 
gözlemlenmiştir. Restorasyon 
çalışmalarına önerilen uygulama Şekil.1 
de gösterilmiştir. 

 

Şekil.1: Kat Silmesi Üzeri Damlalık 
Detayı 

Konutların geleneksel dokularının korunabilmesi restorasyon gerektiren yapılarda orijinal 
malzeme kullanılmalı, orijinal malzeme kullanılamayacak kadar eksik yada yıpranmış 
malzemeler için aynı cins malzeme ile tamamlama yoluna gidilmelidir. Örnek olarak saçaklardaki 
uygulamalarda restorasyon öncesinde dikey çatkılı olduğu bir çok konakta gözlemlenmiş ancak 
restorasyonlarda yatay çatkılı saçaklar uygulamaları ve özgün malzemelerin kullanılmadığı 
gözlemlenmiştir. Tescilli yapılarda restorasyon uygulamalarında işin gerçek sorumlusu projeyi 
hazırlayan kişi olması gerektiği düşünülmekte, restoratör mimarlar işin kontrolü olmalı veya bu 
konuda üniversitelerden yardım istenmelidir.   

Restorsayon çalışmaları yapılmış konakların çıkmalarında uygulanan payandaların özensiz 
yapıldığı ve özgün yapısın kaybettiği gözlemlenmiştir. Zamanla bu çıkmalarda çökme ve 
göçmelerin oluşacağı kaçınılmazdır. Restorasyon uygulamalarında payandalarda uygulanacak 
detay Şekil.2 de gibi önerilmektedir. 

 

Şekil.2: Kat Silmesi Üzeri Damlalık Detayı (Eldem, 1978) 
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ÖZET 
 
Geleneksel ahşap süslemeler ve motifler sanatsal açıdan hem geleneksel el sanatlarında, hem de 
mimaride önemli bir yer tutmaktadır. Teknolojik gelişmelerin, günlük hayat da kullanımı ile 
hayatımızın her alanına teknoloji girmektedir. Teknolojik gelişmeler, ürünlerin imalatını 
kolaylaştırmış ve imalat sürecini kısaltmıştır. Bunun sonucu olarak ürünler küçülmüş, taşıması 
kolaylaşmış ve ürünlerin kullanım alanları artmıştır. Özellikle bilgisayar, yazılım ve üç boyutlu 
yazıcı teknolojisi alanlarındaki gelişmeler sanatsal eserlerin üretiminde ve restorasyonunda yeni 
anlayışların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Üç boyutlu yazıcılarda plastik, seramik ve metal gibi 
akışkan materyaller kullanılabilmektedir. Ayrıca üç boyutlu yazıcılarda kullanılan materyaller 
üzerine yapılan çalışmalar ile farklı plastik karışımlar veya toz metaller içeren karışımlar üç 
boyutlu yazıcılarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada geleneksel el sanatları alanındaki 
ahşap süslemeler ve motiflerin üretiminde ve onarımında üç boyutlu yazıcıların kullanımına 
yönelik araştırma yapılmış ve örneklemeler oluşturulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Ahşap süslemeler, Ahşap motifler, Üç boyutlu (3D) yazıcılar. 
 
GİRİŞ 
 
Sürekli değişen ihtiyaçlar yeni malzemelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlarken bu 
malzemelerin kullanılabilmesine olanak sağlayan teknolojilerin gelişmesini de sağlamaktadırlar. 
Sanat da sanat eseri olmadan varlık gösterememekte ve sanatçı varlığını kanıtlayan yegâne 
üretimi olan maddesel eseriyle var olmaktadır (Karasu, 2021). Eserlerin oluşturulmasında 
kullanılan teknik ve malzemelerin gelişen teknolojiyle değişmiş ve bu alanda çalışanlar 
günümüz teknolojisine uyum sağlayarak yeni teknolojileri kullanmaya başlamıştır. Sanayi 
devrimi ile ivme kazanan yeni teknolojilerin son yıllarda hızla gelişme gösterenlerinden bir 
tanesi de 3 boyutlu yazıcı teknolojisidir. Kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanımına 
olanak sağlayan sistemlerin gelişmesi çevre ve gelecek için önem arz etmektedir. Geleneksel 
üretim yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen eklemeli imalat yöntemleri, önceleri hızlı 
prototipleme için kullanılmış olsa bile üretimin tasarım aşamasından imalat aşamasına kadar 
oluşan fire oluşumu bertaraf edebilmesi ve tasarım hatalarına anında müdahale edilebilmesine 
olanak sağlaması açısından kullanımı birçok sektörde artmıştır  (Erener & Boz, 2021; Sürmen, 
2019). Var olan teknolojiler ile yapılması imkânsız ya da zor olan herhangi bir şeyi bilgisayar 
ortamında üç boyutlu hale getirilebilmesi sonucunda oluşturulan her türlü nesne 3 boyutlu 
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yazıcılar kullanılarak üretilebilmektedir  (Balcıoğlu, 2014). 4.0 endüstrisi, yenilik/kazanç 
döngülerini kısaltarak yeni dijital üretim teknolojilerini bünyesinde barındırmakta ve böylece 
kısa seri üretim süreçlerini optimize etmektedir. Bu anlamda, endüstri 4.0 ve zanaat sektörü, bu 
teknolojilerin kullanımı yoluyla bir yakınlık bağı kuracaktır  (Saorin, Diaz-Alemán, Meier, & 
Pérez-Conesa, 2020).  Her alanda kullanım imkânı olan bu teknolojinin sanatsal amaçlarla 
kullanımının da mümkün olabileceği yapılan çalışmalar da görülmektedir.  
 
Farklı üretim yöntemleri kullanımına olanak veren 3 boyutlu yazıcıların en çok tercih edileni ise 
Eriyik Yığarak Modelleme (FDM)’ dir. Bunun dışında ise renkli parçaların üretimine olanak 
sağlayan çoklu püskürtme, ince metal tozlarının kullanıldığı bir sistem olan metal sinterleme, 
kâğıt, plastik film, metalik ve seramik bantların kullanıldığı lamine nesne imalatı sistemleri de 
mevcuttur. Kullanılması düşünülen tüm yazıcı tiplerinin avantaj ve dezavantajları 
bulunmaktadır. 3 boyutlu yazıcı seçiminde belirleyici olan etkenler üretilecek ürün, kullanılması 
planlanan malzeme ve yapılan tasarımın detaylarıdır. Farklı sanat dallarında 3 boyutlu yazılar 
ile yapılmış çalışmalar göstermiştir ki sanatçının aklında ki tasarıma klasik yöntemlerin dışında 
3 boyutlu yazıcılar kullanılarak da hayat vermek mümkün olabilmektedir.   
 
Sanatsal döküm yoluyla heykel üretimi, sanayi ile el sanatları arasında yer alan bir sektördür. İş 
modelinin nicelikten çok üretilenin kalitesi ve kişiye özgü olmaya dayalı olması nedeniyle 
geleneksel tekniklerin kullanımı yaygındır. Bununla birlikte, 3B modelleme, tarama ve 3 
boyutlu yazıcı gibi yeni dijital teknolojilere dayalı tekniklerin dâhil edilmesine imkân 
vermektedir  (Saorin, Diaz-Alemán, Meier, & Pérez-Conesa, 2020). Ehram adı verilen ve 
mekikli dokuma kumaşlar sınıfında yer alan yün dokuma kumaşlara 3 boyutlu yazıcı 
kullanılarak geleneksel modeller yapılmış ve bu çalışma da başarılı olunmuştur (Alan, 2021). 
Heykel sanatçıları da çeşitli 3 boyutlu yazılımlar kullanarak modellemesini yaptıkları 
tasarımlarını farklı malzemeler kullanarak çıktısını alabilmektedir (Bulat, Bulat, & Aydın, 
2014). Seramik sanatında elde edilen yarı mamulün pişirme sonrası mamul haline gelmesi 
noktasında tasarımı yapılan ürünün et kalınlığının eşit olması son derece önemlidir. Çünkü eşit 
olmayan et kalınlığı pişirme kalınlığı eserin çatlamasına ve deformasyonuna sebep olabilir. 
Oysa 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak elde edilen ürünlerde bu sorun yaşanmamaktadır (Sevim 
& Tutaş, 2020).  
 
Bu çalışma da 3 boyutlu yazıcı kullanarak vazo üretimi gerçekleştirilmiş ve sanatsal bir çalışma 
için 3 boyutlu yazıcıların kullanımına bir örnek olması amaçlanmıştır.  
 
MATERYAL ve METOD  

 
Üç boyutlu imalat yöntemi olarak bilinen eklemeli imalat yöntemi sanal ortamda tasarlanan bir 
nesnenin üç boyutlu olarak yazdırılması işlemidir (Ngo, Kashani, Imbalzano, Nguyen, & Huiba, 
2018). Öncelikle bilgisayar destekli üretim (CAD) programları kullanılarak data katmanlara 
ayrılır ve böylece nozulun izleyeceği yol belirlenmiş olur. Sonraki aşamada filamentler 
makaralar yardımıyla ısıtıcıya yönlendirilir. Bu aşamada ısıtılan filamentler yarı akışkan 
durumdadır ve sıcaklık çok önemlidir. Nozul belirlenen yolu izlerken malzeme nozuldan dışarı 
doğru akarak alttaki tablaya dökülür ve çıkan malzeme hemen katılaşır. Böylece ilk katman 
oluşmuş olur. Oluşturulan bu katmandan sonra, yeni bir katman oluşturmak için nozul tabla 
yüzeyine dik olarak bir katman kalınlığı yukarı hareket eder (eğer tabla hareket ediyorsa, tabla 
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aşağı inecektir). Bu şekilde yeni katmanlar oluşturulur ve süreç tüm katmanlar oluşturuluncaya 
kadar devam eder. Ürün oluşturulurken varsa destek yapılar ya kırılarak ya da suda temizlenerek 
oluşturulan üründen ayrılır ve ürün kullanıma hazır hale getirilmiş olur. Şekil 1’de tüm sistem 
detaylı bir şekilde gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 1. FDM Prosesi (FDM Prosesi-2008) 

 
FDM tip, üç boyutlu yazıcılar için genellikle 1,75 mm ve 3 mm olmak üzere  iki farklı çapta 
termoplastik filament malzemeler kullanılmaktadır. Genellikle FDM 3B yazıcı extruderi bu 
ikisinden birini kullanacak şekilde tasarlanmaktadır. 3 mm’lik filament için en büyük çap 3 mm 
ve ortalama filament çapının 2,88 mm olması en idealidir. En düşük tel çapının ise 2.86 mm 
olması istenmektedir. 1,75 mm filamentlerde, bu değer filamentin ortalama çapıdır. Yani 
filament için en büyük çap 1,80 mm, en küçük çapın ise 1,70 mm arasında olması gereklidir. 
Burada önemli olan faktör, farklı çap değerinde üretilen filamentlerin, extruder de tıkanma 
yapabilmesidir (URL 1.) 
 



150

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP

 
 Şekil 2. 3D yazıcı filament makaraları 

 
Çalışmada üretimi gerçekleştirilecek ürünün tasarımı Autodesk Inventor programı 
kullanılarak yapılmıştır. Hızlı prototip üretiminde ilk adım, herhangi bir CAD yazılımı ile 
veya bir lazer ya da optik bir tarayıcı yardımı ile tersine mühendislik yaparak parçanın 3D 
CAD modelinin oluşturulmasıdır. CAD yazılımları ile hızlı prototipleme makineleri 
arasında veri transferini sağlamak için bir veri ara yüzüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veri 
ara yüzü STL (Stereo Lithography) formatıdır. Üç boyutlu tasarım programları aracılığıyla 
istenilen tasarım yapıldıktan sonra *.stl formatına dönüştürme işlemi yapılır. Şekil 3’de 
Autocad Inventor programıyla tasarlanmış vazonun her bir katmanı için oluşturulmuş CAD 
çizimi ve şekil 4’ de ürünün bitmiş hali görülmektedir. Üretilecek vazonun farklı renkli 
katmanlardan oluşması sebebiyle CAD çizimleri her bir katman için ayrı ayrı yapılmıştır. 
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Şekil 3. Autodesk Inventor programıyla tasarlanmış  vazo katmanları 
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      Şekil 4. 3 boyutlu yazıcıda yapılan vazo

Çalışma da kullanılan ABS filamentin çekme- basma dayanımları ve bazı mühendislik 
değerleri ise Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. ABS filamentin mühendislik özellikleri
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Çalışmada Zortrax M200 yazıcı sistemi kullanılmıştır. FDM teknolojisi ile çalışan üç 
boyutlu yazıcılarda genellikle ABS ve PLA gibi termoplastik polimer malzemeler 
kullanmaktadır. ABS filamentlerin çalışma sıcaklığı yaklaşık olarak ~220-225C° arasıdır.  
Dayanım değerleri yüksek olmasa da, prototip anlamda parça üretimi ve geliştirme yapmaya 
uygun sistemlerdir.   
 
Bu çalışmada, vazoya ait modelleme ve 3B baskı teknolojisi kullanılarak prototip üretim 
yapılmıştır. Üretilen model çok ince işçilik gerektiren ve uygulaması zor motiflerin 
kullanımına güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu açıdan uygulamada 3boyutlu yazıcıların 
kullanımı eserlerini oluştururken sanatçılara yardımcı olacağı aşikardır. 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Dijitalleşen dünyada birçok dijital teknoloji hayatımızı değiştirdiği gibi sanat yapısını da 
değiştirmektedir. Sanat kavramı dönemindeki şartlara uyum sağlar ve döneminin 
şartlarından beslenir. Dijital dünyanın getirdiği hızlı gelişen açık kaynak kodlu yazıcılar 
buna en büyük örneklerden biridir. Sanat ve dijital yapıların eğilimleri incelendiğinde, üç 
boyutlu yazıcıların günümüzde ve gelecekte öneminin artacağı görülmektedir. Bu 
bağlamda, dijital teknolojideki gelişmeler, hayatın her alanında olduğu gibi sanat ve tasarım 
alanında da aktif bir şekilde kullanılabilir. Bu doğrultuda 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin 
sanata farklı bir boyut kazandıracağı yadsınamaz bir gerçektir. 
 
Eklemeli imalat ve 3 boyutlu yazıcı teknolojisi sanatçıya; özgün eserler oluşturmada, çok 
karmaşık motifleri kalıp gereksinimi olmadan kolayca üretebilmede, malzeme israfını ve 
maliyetleri azaltmada yardımcı olacaktır. Aklındakini kâğıda, seramiğe, atık malzemeye 
dökerken çeşitli problemler yaşayan ve aklındakini o haliyle tasarımında yansıtamayan 
sanatçılar 3 boyutlu yazıcılar yardımı ile bu sorunlarını büyük ölçüde aşmış olacaklardır.  
Sanatçılar ve tasarımcılar bilgisayar ortamında modellenmiş tasarımları istediklerini 
malzeme, boyut, renk ve dokuda gelişmekte olan bir süreç içerisinde baskılayabilmektedir. 
Bu sayede 3 boyutlu yazıcı sistemlerinin gelişmesiyle doğru orantılı olarak kişilerin 
ihtiyaçlarını karşılama konusunda daha az problem yaşayacakları ön görülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmamızda geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran kurumlardan müzeler 

konusuna değinilmiş müzecilik anlayışının ne olduğu, sürekli bir değişim çağında olmamıza 

bağlı olarak değişen ve gelişen modern sunum ve sergileme tekniklerinin kullanıldığı,  

düzenlendiği,  müzeciliğinin yapısı ve covid19 pandemi sürecinde artan sanal müzeler, ele 

alınmış ve sonuç kısmında modern anlayışa uygun müzeler oluşturulması ve toplumla 

diyalogunun artırılması için değerlendirmeler yapılarak önerilerde bulunulmuştur. 

Genel olarak tanımların tamamı; müzelerin, ülkelerin kültürel ve tarihsel değer taşıyan 

yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin sergilendiği kurumlar olarak bahseder. Toplumların asırlar 

boyu yeraltında kalmış, geçmiş medeniyetlerin tüm izlerini taşıyan,  sanat ve bilim eserlerinin 

büyük bir özenle korunması, gelecek nesillere aktarılması bakımından, müzelerin işlevi ve 

önemi her gün daha iyi anlaşılmaktadır. Sadece Tarih boyu, eski dönmelerde yaşamış 

toplumların kültür ve medeniyet miraslarının değil, aynı zamanda insanlığın tüm evrelerini, 

yaşanan doğa olaylarını da bütün boyutları ile inceleyen, bu konuda oluşan bilgileri 

derleyerek eserler üreten önemli merkezlerdir. 

Somut ve somut olmayan kültürel mirasın taşıyıcısı olan ve toplumun her hizmet 

birimi, bu mirasın, sahiplenilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılmasından sorumludur. 

Bunu Sosyal sorumluluk ve bir görev bilinci ile yerine getirirken bir eli geçmişte bir eli 

gelecekte olan kurumlar olarak görülmektedir. Bu bakış açısı ile hareket eden modern müzeler 

kendilerini yaşayan müze olarak ifade etmektedir.  

Müzelerin çalışma alanları ve fonksiyonları göz önüne alındığında kültürel miras , 

sanat, eğitim, …toplayıp harmanlayarak insanlığın hizmetine sunmanın yanı sıra geleceğe 

geçmişi taşımakta bulunmaktadır. Müzelerin bu görevlerini yerine getirilebilmesi kütüphane, 

arşivler ve kent-kültür hafızaları gibi hizmetler yer almaktadır. Bu kurumlar,  aynı zamanda 

milletlerin ve devletlerin sürekliliğinin de vazgeçilmezleri arasındadır. Bir toplumun kültürel 

mirasının yanı sıra yer altı ve yer üstü zenginlikleri de müzelerin temel elemanları arasında 

yer almaktadır. Eğitimin, müzenin amaçları ve işlevleri arasında yer almasıyla müzeler birer 

eğitim kurumları olarak görülmeye başlanmış, sahip oldukları koleksiyonlarını toplum 

yararına kullanmayı hedeflemişlerdir. Gelişen bu yeni müzecilik anlayışı ile birlikte kent 
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müzeciliğinin de önemini artırmıştır. Üniversiteler, kütüphane, arşiv ve müzelerin işlevlerini 

en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gereken hassasiyeti göstermelidirler.  Kongre, 

sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler bu amaçla değerlendirilebilecek faaliyetlerdir. 

Somut veya somut olmayan mirasın gelecek kuşaklara aktarılması devletlerin politikalarında 

bulunan ve devlet olma bilinci ile hareket etmelerini sağlamıştır. Devletler; Tarihine, 

kültürüne, sanat ve yaşantısına sahip olma gibi özellikleri bünyelerinde barındırarak geçmiş 

ile gelecek arasındaki köprü görevini müzeler vasıtasıyla tüm insanlığa aktarmaya yaşatmaya 

devam etmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Müze, Sergi, Kültür, Modern Müze, Müze Eğitimi 
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Abstract 

In this study, the subject of museums, which is one of the institutions that connect the 

past and the future, is mentioned, what the understanding of museology is, the use and 

arrangement of modern presentation and exhibition techniques that change and develop due to 

our being in an era of constant change, the structure of museology and the increasing virtual 

museums during the covid19 pandemic process and the problems experienced. and in the 

conclusion part, evaluations were made and suggestions were made in order to create 

museums in accordance with the modern understanding and to increase the dialogue with the 

society. 

 All the definitions in general; He mentions museums as institutions where the 

underground and aboveground riches of countries with cultural and historical value are 

exhibited. Every day, the function and importance of museums are better understood in terms 

of carefully preserving the works of art and science, which have been underground for 

centuries, bearing all the traces of past civilizations, and handing them down to future 

generations. They are important centers that examine not only the cultural and civilizational 

heritages of societies that lived throughout history, but also all stages of humanity and natural 

events in all their dimensions, and produce works by compiling the information on this 

subject. 
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Every service unit of the society, which is the carrier of tangible and intangible cultural 

heritage, is responsible for owning, promoting and transferring this heritage to future 

generations. While fulfilling this with social responsibility and a sense of duty, it is seen as 

institutions that have one hand in the past and one hand in the future. Modern museums that 

act with this perspective express themselves as living museums. 

Considering the working areas and functions of museums, cultural heritage, art, education, … 

collecting and blending them into the service of humanity, as well as carrying the past to the 

future. There are services such as libraries, archives and city-culture memories so that 

museums can fulfill these duties. These institutions are also indispensable for the continuity of 

nations and states. In addition to the cultural heritage of a society, underground and 

aboveground riches are also among the basic elements of museums. As education became one 

of the aims and functions of the museum, museums began to be seen as educational 

institutions, and they aimed to use their collections for the benefit of society. Along with this 

developing new understanding of museology, the importance of city museology has also 

increased. Universities should show the necessary sensitivity in order for libraries, archives 

and museums to perform their functions in the best way. Congress, symposium and similar 

scientific events are activities that can be evaluated for this purpose. Transferring the tangible 

or intangible heritage to future generations has enabled states to act with the awareness of 

being a state in their policies. States; By incorporating features such as owning its history, 

culture, art and life, they continue to convey their role as a bridge between the past and the 

future to all humanity through museums.  

Keywords: Museum, Exhibition, Culture, Modern Museum, Museum Educatıon 

 

 
Giriş 

 
Müzeler, toplumlar için vaz geçilmez  somut ve somut olmayan kültürel mirasın 

korunduğu, gelecek kuşaklara aktarıldığı, onarıldığı, sergilendiği, eğitim amaçlı kullanıldığı 

ve halkı eğlendirici yönleri olan kurumlardır (Mercin, 2003: 112).  

 
Günümüzde kullanılan “Müze” sözcüğü Grekçe “Mouseion” kelimesinden türetilmiş 

olup, (İnel, 1998: 24; Genim, 1998: 34 ) Grek mitolojisinde “Musalar” adı verilen tanrıçalara 

adanan tapınak ve Atina’da Musalara ayrılan tepe, Grek pantheonun da ise, müzik ve şiir 

ilham eden esin perileri anlamına gelmektedir (Başaran, 1995: 49; Gerçek, 1999:1). 



158

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP

Hellenistik döneme ait “Arkhelaos Kabartması” olarak bilinen kabartmada, her biri güzel 

sanatların bir kolunu temsil eden bu ilham perileri topluca işlenmiştir (Pinkwart, 1965: 55). 

Eski Mısır ile Mezopotamya’da değerli eşyaların tapınaklarda, mezarlarda veya saraylarda bir 

arada sergilendiklerine tanık olunmaktadır (Yücel, 1999: 19). Sanatsal ağırlıklı nesnelerin 

toplanması yine ilk olarak Eski Yunan'da başlamış, önemli merkezlerde bu eserlerin 

sergilenmesi için hazine binaları inşa edilmiştir. Bu yapılarda, Helenistik dönemde sosyal 

etkinlikler ve felsefi konuşmalar yapılmıştır. Bir süre sonra mouseionlar, entelektüel kişilerin 

toplanma yeri haline gelmiştir ( Keleş, 2003, s.2 ). Mutlu Erbay ( 2011, 5-6 ) ise müzeleri 

“Günümüzde müzeler toplumun bilimsel ve kültürel geçmişini yansıtan ve geleceği biçimlendiren 

öğeleri sanat ve kültürle birleştiren eğitim kurumlarıdır." şeklinde tanımlamaktadır. 

 

 

Müzeler; Tarihi eserleri tespit eden, bilimsel yöntemlere açığa çıkaran, inceleyen, 

değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen, eğitim programları aracılığıyla tarihi eserler 

konusunda halkı bilinçlendirerek toplumun kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, bilim 

ve sanat kurumlarıdır(https://pgm.ktb.gov.tr/TR-137113/muze-nedir.html ). 

Günümüz müze anlayışını değişitirp geliştiren ilk müze olarak karşımıza çıkan  MÖ 

306 – 285 İskenderiye Müzesi günümüzdeki müze anlayışının temelini oluşturmaktadır. 16. 

yy.ın başında eski eşya, eski eserleri toplama bütün dünyada yayılmış, toplanan eşyalar daha 

sonra müzeler için malzeme oluşturmuştur. 16. yy.ın ortalarında “müze” sözcüğü ilk defa 

İtalya’da “Medici” ailesine ait bir koleksiyonun tanıtılmasında kullanılmıştır. Yine bu 

yüzyılda sanat eserlerinin korunduğu ve sergilendiği müze ve galeriler kurulmaya 

başlanmıştır.18.yüzyılda müzeler herkesin yararlanabileceği kurumlar hâline getirilmiştir. 

1746 yılında Fransa Krallığı’nın sarayında toplanmış olan tarihî sanat eserlerinden genel bir 

koleksiyon yapılmış; eserlerin halka gösterilmesi düşüncesi ortaya atılmıştır. 1750 yılında 

Lüksemburg Müzesi kurularak bu düşünce gerçekleştirilmiştir. Lüksemburg Müzesi dünyanın 

bilinen ilk resmî müzesidir. Bu dönemde Avrupa’nın birçok başkentinde önemli müzeler 

açılmıştır. 19. yüzyılda dünyanın birçok ülkesinde büyük müzeler kurulmuştur. Örnek verecek 

olursak 1874′te dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Amerikan Tabiat Tarihi Müzesi, 

1880 yılında ise New York Metropolitan Sanat Müzesi hizmete açılmış bunun gibi çok sayıda 

müze kurulmuştur (https://doku.tips). 
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Türkiye’ de Müze kavramı, resmi olarak ilk kez, sadrazamlık makamından Maarif 

Nezaretine gönderilen 29 Ocak 1869 tarihli bir talimat yazısında yer almış ve tabir 

“müzehane” olarak kullanılmıştır (Gerçek, 1999). 

 

Türkiye’de müzecilik çalışmaları Cumhuriyet’ten sonra büyük bir gelişme 

göstermiştir.  Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan "Türk Asar-ı Atikası", her türlü 

arkeolojik ve etnografik buluntunun toplanması ve korunmasına yönelik çalışmaları 

üstlenmiştir. Anadolu'nun birçok ilindeki kilise, cami, han gibi anıtsal yapılar onarılarak 

müzeye dönüştürülmüştür. Müzelerdeki koleksiyonları meydana getiren eserler, genellikle 

Anadolu'daki uygarlık çağlarına aittir. Büyük çoğunluğu 1935'lerden itibaren başlayan 

arkeolojik kazılar sonucu çıkarılmıştır. Tarih öncesi devirlerin eserleriyle, antik çağ 

ürünlerinin oluşturduğu arkeolojik ağırlıklı koleksiyonların yanında; Doğu Sanatı ve Türk-

İslam Devirleri’nin eserleri ikinci büyük grubu meydana getirir. Bunun yanı sıra ülkede 

Osmanlı Tarihi, Kurtuluş Savaşı ve devrimler ile ilgili, içindeki eşyalarla olduğu gibi 

korunarak restore edilen tarih müzeleri de bulunmaktadır 

(https://www.turkcebilgi.com/t%C3%BCrkiye'de_m%C3%BCzecilik). 

 

Çağdaş müzecilik anlayışında toplumun estetik anlayışının gelişmesi, geçmişin, 

yaşanan anın ve geleceğin açıklanması, yorumlanması, belli bir beğeni düzeyine erişilmesi, 

toplumsal gelişmelerin yönlendirilmesi, halkın eğlenirken öğrenip gelişmesi, zamanın 

böylelikle değerlendirilmesi nedeniyle, yaşayan müzelere ihtiyaç duyularak müzelerinin 

amaçları ileriye yönelik nitelikler kazanmaktadır (Altunbaş ve Özdemir,  2012). 

 

Müzelerin İşlevleri 
 

Müzeler, insanlığın geçmişine ait materyalleri, bunların bulunduğu çevreyi araştırır ve 

korur. Elde edilenleri halka sunarak halkı eğitmeyi, eğlendirmeyi geliştirmeyi amaçlar. 

Toplama işlevi, belgeleme(arşivleme) işlevi, sergileme işlevi, koruma(bakım-onarım) işlevi, 

eğitim işlevi, araştırma işlevi, iletişim işlevi ile modern müzecilik anlayışının gayet başarılı 

bir şekilde sergilendiği, haklarında en kapsamlı bilgiye ulaşılabilecek yerlerdir. 

Günümüz modern müzeciliğinde dört önemli yaklaşım bulunmaktadır bunlar : “Sanal Müze” 

“Dokunulabilir Müze” “Mobil Müze” ve “Vakıf Müzeciliği” dir.  
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Sanal müzecilik, günümüz modern müzeciliğinin profilini en iyi şekilde yansıtan bir 

müzecilik türü olarak gelişmektedir. Örneğin dünyanın önde gelen müzelerinden Londra 

British Museum ve New York Metropolitan museum gibi müzeler dünyanın çeşitli 

milletlerinden ziyaretçileri kendilerine çekmektedirler. Modern müze, Eraslan’ın dediği gibi, 

ziyaretçi bekleyen yada çeken değil ( Eraslan, 1998, 33 ), sahip olduklarını modern iletişim 

teknikleriyle insanların ayağına götüren “mobil müzecilik” anlayışına yönelmektedir. 

“Dokunulabilir Müzecilik” modern müzeciliğin günümüzdeki önemli 

yaklaşımlarından biridir. Bu konuda “Philadelphia Lütfen Dokun” müzesi çok önemli bir 

örneği oluşturmaktadır. Bu müze çocuklar için sergiler düzenleyerek kentin varoşlarındaki 

gruplara ulaşmış, seyyar sandıklarla taşınan müze kopyalarıyla oyun oynarken çocukları ve 

aileleri eğitip bilgilendirmiştir. (American Association of Museums in the Life of a City : 

1995 , Atasoy, 1998, 38.) “Philadelphia Girişimi” olarak adlandırılan bu çalışma sanat ve 

kültür kurumlarının bir kentin sosyal ve ekonomik hayatını nasıl değiştirdiğini yada 

değiştireceğini gösteren etkinliklere güzel bir örnek oluşturmaktadır. 

“Vakıf Müzeciliği” de modern müzecilik içinde en güzel örneğini “Smithsonian 

Institute” oluşturmaktadır. Smithson ailesinin bağışıyla kurulan bu müze günümüzde değişik 

alanları içeren on altı müze, araştırma merkezleri, kütüphanesi ve televizyonuyla yılda 

yaklaşık yirmi beş milyon insan tarafından ziyaret edilmektedir(Yüzel,1999:27). 

“Philadelphia yaklaşımıyla” başlayan bu süreç günümüzde oldukça önem kazanmıştır.  

 

Müzeler, yalnızca ülke idarelerine ait eserlerin saklanıp, korunduğu yerler değil, 

toplumun belleğini oluşturan, bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlayan, kişisel beğenilerin 

gelişmesine de etki eden birimlerdir. Ülkelerin gelişim düzeyleri ile birlikte kültür ve sanata 

duyulan ilgi de artmaktadır. Müzecilik konusunda, gerek ekonomik ve teknolojik gerekse 

nitelikli insan gücünde ortaya çıkan gelişme ile birlikte klasik müzecilik anlayışı, yerini 

modern müzecilik anlayışına bırakmıştır. Bu süreçte, idareciler sahip oldukları eserlerin 

ziyaretçilere ulaşmasında modern yöntemler kullanarak müzeciliğe yeni bir bakış 

kazandırmaya başlamıştır. Modern müzecilik, çok yönlü olup yeniliklere açık bir anlayıştır. 

Bu anlayış çerçevesinde müze ziyaretçilerine hitap eden sürekli-geçici sergiler gibi etkinlikler 

ile koleksiyonların hikâyelerini anlatmak için yeni gösterim tekniklerinden faydalanmaktadır. 

Klasik müzecilik sunumunda sıkça karşımıza çıkan vitrin içi, stant üzeri sergileme ya da 

duvar panolarıyla sergilemenin yanı sıra, anlatımı kuvvetlendirmek için dekor, kostüm, 

fotoğraf maket, manken, mumya, kulaklık ve/veya telefon düzeneğiyle sesli, yönlendiriciler 
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kullanılmak suretiyle, sunum zenginleştirilerek ziyaretçinin ilgisi canlı tutulmaktadır. Çağdaş 

müzecilik yaklaşımında, müze ve izleyici arasında iletişimin kurulması önemlidir. Rehberler 

eşliğinde ziyaretler yapılırken, dia-film gösterileri izlenerek, seminerler düzenlenerek, atölye 

eğitim uygulamaları gerçekleştirilerek, gezi eğlenceli ve eğitici bir hal almaktadır. Bilgisayar 

destekli sergi, dokunmatik ve interaktif sistem, simülatör gibi teknolojinin getirdiği imkanlar 

kullanılarak etkili bir sunum gerçekleştirilmektedir. Modern müzecilikte, toplumun her 

kesimini kucaklayan programlar, etkinlik takvimleri ile müzelerin bir kültür merkezi olarak 

toplumla bütünleşmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Yapılacak etkinliklerin basında, radyoda 

ve televizyonda duyurulması, müze programlarının afiş veya pankartlarla sergilenmesi, broşür 

dağıtılmasıyla halkla iletişim kurulmakta ve böylece müze ziyaret alışkanlığı olmayan 

kesimin de ilgisi çekilmektedir (Erbay, 2011, s. 75).  

 
Müzecilikte sunum süresi itibariyle, üç ila on yıl süreyle yapılan teşhirler sürekli 

sergileme niteliği taşırken, idarelerin politika ve programlarına uygun olarak bir günden 

birkaç aya kadar süren kısa süreli sergiler ise geçici sergiler olarak adlandırılmaktadır 

(Erbay,2011, s. 75). 

Ayrıca, modern müzecilikte eserlerin bakım ve onarımlarının yapılarak en uygun 
koşullarda saklanması için "konservasyon ve restorasyon" ekipleri kurulmaktadır 
(Atasoy,1994, s. 38).  

Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığının idaresi dışında kalan müzeler, geniş bir 

idari çeşitlilik altında karşımıza çıkmaktadır (Altun, 2007, s. 817-820). 

Müzeler; kullanım alanlarına göre, bağlı olduğu birime göre, hizmet ettikleri bölgeye 

göre, hitap ettikleri kitleye göre, koleksiyonlarını sergileme yöntemlerine göre de 

sınıflandırılabilir.  Genel olarak; Arkeoloji Müzesi, Genel Müzeler, Sanat Müzeleri, Tarih 

Müzeleri, Etnografya Müzeleri, Doğa Tarihi Müzeleri, Jeoloji Müzeleri, Doğa ve Çevre 

Müzeleri, Müzik Müzeleri, Sanayi Müzeleri, Askeri Müzeler, Endüstri Müzeleri, Denizcilik 

Müzeleri, Ekomüze, Resim Müzesi, panoromik müzeler gibi gelişen ve değişen çağa ayak 

uyduracak şekilde çeşitlilik göstererek varlıklarını arttırmaktadırlar. 

 

Dünyada son 20-30 yılda müzecilik, gerçekten üstünde çok düşünülen ve uğraşılan bir 

konu. 30-40 yıl öncesine kadar müzelerde eserler esas odak noktasıydı. Ve tartışmasız ön 

planda olan eserlerdi. Günümüzde insan odaklı denilen yeni bir yaklaşım var. Yani, o eser 
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yine o müzede olacak, korunacak, hakkında çalışılacak ama önemli olan o müzeyi ziyaret 

edecek insanların o eserleri görme hakkına sahip olan herkesin en iyi şekilde onları görmesi, 

bilgilenmesi ve bu takdirin onlara yapılması. Dünya genelinde izlenen bu genel felsefe 

değişikliği yavaş yavaş Türkiye'ye de geliyor. Dünyaya baktığımızda özellikle bazı ülkeler ve 

müzeler, ziyaretçi sayıları ve dolayısıyla gelirler anlamında öne çıkıyor. Son yıllardaki 

verilerine göre, Louvre müzesi, 7,5 milyon izleyiciyle dünya rekorunu elinde tutmakta; 

Beaubourg ise yine çağdaş eserleri gösteren müzelerden 5,5 milyon izleyiciyle ikinci sırada 

yer alıyor. British Museum 4,8 milyon kişiyle üçüncü sıraya yerleşirken, St. Petersburg'daki 

Ermitaj müzesi de 2,5 milyon izleyiciyle ön sıralarda yer alıyor. Aynı rakam, Guggenheim 

müzesi için verilmekte. Arap Emirlikleriyle 500 milyon Euro'luk bir anlaşmaya doğru giden 

Louvre müzesinin Abu Dabi'de bir Louvre daha açmaya kalkışması, sanatın dünya 

ekonomisinde almaya başladığı rolü gösteriyor (http://datassist.com.tr/blog/33-muzecilik-

sektor-olma-yolunda). 

 

Louvre müzesi, Paris 

Sözün özü; geçmişi anlamadan, çözümlemeden, geleceği yaratamaz, inşa edemeyiz. 

Kültür denen olgu ortaya çıkabilmek için de zaten, ortak bir geçmişinizin, ortak 

değerlerinizin, ortak hayallerinizin, ortak kaygılarınızın varlığına gereksinim duyar. 

Yaşantınızdan geriye kalan hoş anıları, hüzünleri, önemli anlarınızı fotoğraflar, sonraki 

yıllarda da fotoğraf albümlerinin sayfalarında bu trafiği hatırlarsınız. Bu amaca en uygun 

kavram, bu gereksinimin yaşam bulduğu yerler müzelerdir. Bir toplumun geride 

bıraktıklarının, ortaya koyduğu sanat ve tarihi eserlerinin sergilendiği, toplumun fotoğraf 

albümleridir müzeler. Müzeler, uygarlıkları, kültürleri günümüze taşıdıkları gibi, kültür 

turizminin de can damarı. Dünyanın her tarafında müzeler üst gelir gruplarının rağbet ettikleri 

en prestijli mekânlar arasındadır (http://datassist.com.tr/blog/33-muzecilik-sektor-olma-

yolunda). 

  

Müzelere Bakış 
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Kültürel çeşitliliğin ve toplumsal belleğin izleyicisine daha iyi aktarabilmesine olanak 

sağlayan yeni sunum ve anlatım yöntemlerinin kullanılmasıyla müzelere olan ilgi de artmaya 

başlamıştır. 

7.yüzyıla ait olan bir çömlek, bir küp bir daha üretilemez, bir duvar resmi bir daha 

çizilemez. Evet, bu değerlerimizi bir şekilde korumalıyız. Peki, 7. yüzyıla ait bir sözcüğü ya 

da bir geleneği korumaya  gerek yok mudur? Koruma altına aldığımız bu nesneler aslında bir 

geleneğin, bir yaşamın parçasıdır. Tanrıya, hakana sunularda bulunmak üzere kullanılan bir 

sunak taşı koruma altına alındığı gibi bu ritüel esnasında söylenen dizeler, yerine getirilen 

birtakım eylemler geçmişten günümüze aktarılabilmelidir. Bu mümkündür. Yaşayan müzeler, 

Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika’da oldukça yaygındır. Bu  tür müzeler, etnografya müzeleri 

içinde değerlendirilir. Genellikle halk sanatlarıyla, yaratılarıyla, gelenekleriyle ilgilenirler. 

Ancak müze, depo müze olarak tanımlanamaz. Müzenin koruma altına almak istediği sadece 

obje değildir. Müze yaşatmak istediği dönemi canlandırır ve ziyaretçileri bu yaşamın içine 

çekmeyi amaçlar. Ziyaretçi, seyirci konumunda değildir. Sadece tüketmek üzere 

programlanan günümüz tüketici anlayışı da bu tür müzelerde dönüşüme uğratılmak istenir. 

Üreten, yaratan, düşünen insan günümüzde belli çıkar çevrelerinin yaptırımıyla yalnızca 

tüketen insana dönüşmüştür. Bu tür müzelerde tüketen insan, üreten insan olur 

(http://www.yasayanmuze.net/page1.asp). 

Geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi üstlenen müze örnekleri 

 
İtalya'nın Floransa kentinde Ufızzi Müzesi'nde eserlerin bakım ve onarımları, 

ziyaretçilerin açıkça görebileceği camlı bir mekânda yapılmaktadır. Böylelikle teşhirde 

olmayan eserlerin nerede olduğu, nasıl zor işlemlerden geçtiği izleyiciye bir mesajla 

iletilmekte, aynı özenin ziyaretçi tarafından da gösterilmesi beklenilmektedir (Tüzün, 2010, s. 

9).   

 

 
Floransa ufizzi müzesi 
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Türkiye’de Örnekleri 

Yaşayan Müze, klasik Osmanlı mimarîsi olarak kabul edilen Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca tescillenmiş bir yapıda geç Osmanlı ve genç Cumhuriyet dönemi yaşamını 

yeniden canlandırmak üzere 2007 yılında Sema ve Harun Demir tarafından kurulmuştur 

(http://www.yasayanmuze.net/page1.asp). Geleneksel bir Türk evi ve müştemilatını içinde 

barındıran müze, Ankara’nın turistik merkezlerinden biri olan Beypazarı’nda bulunmaktadır. 

Müzenin amacı Türk kültürünün somut ve somut olmayan kültürel mirasını korumak ve 

yorumlamaktır. Yaşayan Müzede geleneksel hayat, yüz yıl önceki haline uygun olarak 

sergilenmekte koleksiyon yönetimi, sergileme teknikleri, ziyaretçi ve eğitim politikaları ile 

müze personelinin eşgüdümü gibi konularda Türkiye’de öncü ve deneysel çalışmalarda 

bulunmaktadır. Sözü edilen tüm müze işlerinin odağında kültürü bütünsel bir bakışla 

sergileme, aktarma düşüncesi yer almaktadır. Ziyaretçiler bu minvalde 19. yüzyıla ait bir 

tarihî eseri tanımanın yanı sıra bu döneme ait pek çok yaşantıyı, geleneği gözlemleme, 

deneyimleme şansına erişmektedir. Örneğin müzede geleneğin bir parçası olan Aşure, 

Hıdrellez, Nevruz gibi kutlamalara; sözlü kültürü temsil eden geleneksel Türk tiyatrosuna ve 

masal anlatımına yer verilmektedir. Müze olanaklarından bir diğeri ise müze kahvedir. 

Ziyaretçiler müze kahvede unutulmuş ya da kaybolmakta olan yiyecek ve içeceklerin tadına 

bakabilmektedir.  Yaşayan Müze, sahip olduğu maddî olanaklarla ve iş gücü ile iki yeni 

müzeyi Türk kültür hayatına kazandırmıştır. Türk Hamam Müzesi 2012 yılında Ankara 

Kalkınma Ajansının da katkılarıyla oluşturulmuştur. Bu müze Türkiye’nin ilk hamam 

müzesidir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

(http://cagdasmuzebilim.ankara.edu.tr/yasayan-muze/). 

Modern müzecilik anlayışı  ve pandemide hayatımıza etkin giren sanal müzecilik 

uygulamaları müzecilik anlayışınıda değiştirmiştir.. Müzelere ait web sayfalarının açılmasıyla 

müzenin ve koleksiyonlarının 360 derece panaromik görüntüsü internet kullanıcısına 

ulaşabilmektedir. Kuşkusuz yerinde gidip görülerek kazanılan deneyim, alınan hazzın yerini 

tutmasa da sanal müzecilikle birlikte dünyanın tarihsel-kültürel ortak mirasına kolayca erişim 

mümkün olmaktadır. Ekonomik, zamansal, mekansal nedenlerle gidilip görülmesi zor 

müzelerin çoğuna sanal müzecilikle ulaşılabilmektedir. İnternet bağlantısı dışında hiçbir 

maliyeti olmayan, mekansal sıkıntıları bulunmayan bu modern uygulama, müzecilik 

faaliyetlerini geniş kitlelere yaymak bakımından oldukça başarılıdır. Genç neslin internet 

kullanımının yüksek olduğu bilindiğinden özellikle bu grubun müzelerle tanıştırılması için 
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ilgi çekici web sayfaları hazırlanması yerinde bir uygulamadır. Bu şekilde eser ve müzeler 

hakkında merak duygusu uyandırılırken, eserlerin internet ortamında detaylı incelenmesine 

olanak sağlamaktadır(Düzgün, 2007 ,s.217). 

  
 

SONUÇ 

Sonuç olarak; müzeler gezilesi mekanların başında gelir. Toplumla olan diyaloğun 

geliştirilebilmesi için bilinen geleneksel müzecilik anlayışını bir kenara bırakıp modern 

müzecilik anlayışını yaşantımıza katmamız gerekir. Modern işleve bürünmüş müze 

binalarında ziyaretçiler, kendilerini daha rahat hissedip, gezilerinden daha fazla zevk alır hale 

gelmelidir. Çağdaş tekniklerle sergilenen iyi durumdaki eserler müzeye hızla ziyaretçi 

çekerken, müze alanlarında yer alan eklentiler, halkın buluştuğu, keyifle kahvelerini 

yudumlayıp sohbet ettikleri buluşma mekânları haline gelmektedir. Özellikle öğrencilerimizi 

sanat ve kültür eserleriyle tanıştırarak, onlara müzeyi tanıtmak, sevdirmek, müze dostu 

duyarlı birer birey olmalarını sağlamak amacıyla müzelerdeki eserlerin korunma ve 

restorasyon süreci dahil, tarih ve kültür mirasının korunmasına devlet olarak da, millet olarak 

da daha fazla ilgi gösterilmesi gerekmektedir. 

 

Bir ülkede kaliteli eğitim, okuma alışkanlığı, düşünebilme becerisi ve kültür sadece okullarda 

kazanılmaz. Günümüzde genel kültür, sanal ortamdaki bilgiler, televizyon yayınları, 

internetteki haberleşme, gazetelerdeki yazılar, düşünce pratikleriyle gelişir. Plastik sanatların, 

sinemanın, tiyatronun olduğu kadar müzelerin de toplumun ileri düzeyde yer almasında 

önemli katkıları vardır. 

Müze ziyaretlerini içeren ve sergilenen eserlere bakmayı, anlam çıkarmayı, tarih ile bağlantı 

kurmayı kapsayan bir “Müze Kültürü”nden rahatlıkla söz edebiliriz. Müzeler ziyaretçilerinin 

kültürünü renklendirir, geliştirir, yaşamlarını estetik ve incelik ile donatır. Ülkemizde ise 

müzeler, genellikle ilgi duyulmayan mekanlardır. Oysa o ortam geçmişi canlı örneklerle 

sunar, tarih ile günümüz dünyasının farklılıklarını, yaşanılan değişimi ve gelişmeleri 

görmemizi, anlamamızı, düşünmemizi sağlar. Hatta şükretmemizi!. 

Tarihe, kültüre, sanata duyulan ilgi de böylece kendiliğinden ve koşulsuz olarak meydana 

çıkacaktır. Bu tür özellikleri taşıyan müzelerin, ziyaretçi sayısının fazla olması, ülkeye 

kazandırmış olduğu gelir açısından dikkat çekicidir. Modern yaşayan  Müze,  Türk kültür 

değerlerinin yarınlara aktarılması ve genç kuşaklara severek benimsetilmesi noktasında da 
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önemli bir görev üstlenmektedir. Modern müze sayısının  ilerleyen yıllarda artmasını 

diliyorum.  

 Müzeler  tarihin birer aynasıdır, sanattır ve duvarlarla ayrılmamış sınıflardır. 
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 YAHYALI HALI MOTİFLERİNİN MODERN MOBİLYADA KULLANIMI 

Doç.Dr. Harun DİLER 

Derya ÇAKMAK 

 

Öz: Ülkemizin önemli el sanatlarından olan dokuma halıları yöresini ve dokuyucusunu 
anlatan bir dile sahiptir. Türk el dokuması halıları motifleriyle zamanını, dokuyucusunun 
duygusunu, kültürünü, titizliğini, sakinliğini, aceleciliğini vb. birçok duyguyu ve konuyu 
anlatır. Bu sanat zamanla yerini makine halılarına bırakmakta ve değerini kaybetmektedir. 
Üzerindeki motifler yeni tasarım halılardaki desenlerle yer değiştirmekte ve ilgi 
kaybetmektedir. Özgün halı motiflerinin kaybolmaması ve tekrar değerlendirilmesi için bu 
çalışmada halı motiflerinin iç mekânda kullanılan modern mobilyalarda bezeme unsuru olarak 
nasıl kullanabilineceği incelenmektedir. 

 Kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan Bezeme sanatı ile el sanatlarımızdan 
olan dokuma halısı üzerindeki motiflerin günümüz mimarisinde yaşatılması amaçlanmaktadır. 
Bölge olarak Kayseri Yahyalı halısı incelenmekte nedeni ise değişikliğe uğramaması ve 
özgünlüğünü taşımasıdır. Bezemenin temel öğesi motif, desen ve çizgilerdir. Bunların hepsini 
birden öğe olarak da adlandırabilinmektedir. Öğeler tek başlarına ya da bir kompozisyon 
içinde kullanılabilir, soyut ya da somut olabilir. Somut öğeler, insan, hayvan, bitki ya da 
cansız maddelerin betimlemeleri veya bu tür doğal nesnelerden esinlenerek oluşturulmuş 
şekillerdir. Soyut öğelerse çoğunlukla geometrik şekillerden oluşan veya özdeşleyim 
oluşturmayan biçimlerdir. . Geometrik motifler ve bitkisel motiflerin farklı yüzeylere 
işlenmesiyle oluşan bu çalışmalar ile günümüz mimari ve dekorasyon alanlarına, geçmişimize 
ait kültürel eserlerle harmanlanmış bağlara örnek teşkil edilmesi amaçlanmaktadır. 

 Anahtar kelimeler: Halı, Bezeme, Motif, İç mekân 

 

 Öz: Weaving carpets, one of the important handicrafts of our country, have a language that 

describes the region and the weaver. Turkish hand-woven carpets reflect their time, the weaver's 

emotion, culture, meticulousness, calmness, haste, etc., with their motifs. It describes many emotions 

and topics. This art leaves its place to machine carpets over time and loses its value. The motifs on it 

are replaced by the patterns on the new design carpets and lose interest. In order not to lose and re-

evaluate the original carpet motifs, this study examines how carpet motifs can be used as decoration 

elements in modern furniture used in the interior.  

 It is aimed to keep the motifs on the woven carpet, one of our handicrafts, alive in today's 

architecture, with the art of decoration, which is an important part of our cultural heritage. The Kayseri 

Yahyalı carpet is being studied as a region, because it has not undergone any change and carries its 

originality. The basic elements of decoration are motifs, patterns and lines. All of these can also be 

called as elements. Elements can be used alone or in a composition, be abstract or concrete. Tangible 

items are depictions of humans, animals, plants or inanimate objects or shapes inspired by such natural 

objects. Abstract elements are mostly geometric shapes or forms that do not form identification. . It is 
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aimed to set an example for today's architectural and decoration areas and the ties blended with 

cultural artifacts from our past with these works, which are formed by processing geometric motifs 

and floral motifs on different surfaces. 

Keywords: Carpet, Decoration, Motif, Interior 

              

Mimarlıkta süsleme, görselliği arttırmak amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem güzel 

sanatların ortaya çıkmasının sebeplerinden birisidir. Geleneksel sanatların hemen her dalında 

kullanılan yere, amaca, kullanıma, uygulama sahasına, iletilmek istenen mesaja göre bitkisel, 

hayvansal bezemeler görülmektedir. Daha önceleri sadece yüzeysel uygulanan bezeme sanatı 

günümüzde değişime uğrayıp farklı malzemelerle dekupe, kabartma, boyama, giydirme vb. 

uygulamalarla çeşitlilik kazanarak daha gösterişli bir yapı kazanmaktadır. 

Geometrik motifler ve bitkisel motiflerin farklı yüzeylere işlenmesiyle oluşan bu çalışma 

günümüz mimari ve dekorasyon alanlarına, geçmişimize ait kültürel eserlerle harmanlanmış bağlara 

örnek teşkil edilmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. Halılar geçmişimizden günümüze aktarılan dokuma 

tekniği ve motif kompozisyonlarıyla birer mirastır. Halı üzerine dokunan motif rastgele seçilmez. 

Dokuyucu dokuduğu halıya gördüğünü, hissettiğini, anlatmak istediğini, korkusunu, sevincini vb. 

birçok duygusunu katar ve yaşadıklarını motiflerle betimler bu sayede motifler anlamlanır. 

Çalışmanın öncelikli önemi Yahyalı bölgesinin geleneksel değişime uğramamış motiflerinin 

modern mobilya üzerinde uygulanarak kullanılabileceğini göstermektir.Çalışmanın kapsamında 

Yahyalı halı motifleri olan bir metodolojiye göre kullanılabilir, bulunabilir, gözlemlenebilir, sahip 

olunabilirliğine göre 10 adet motif  içerisinden 7 tanesi seçilerek uygulama yapılacaktır. Yatak başlığı, 

masa, vestiyer, mutfak, kapı, televizyon ünitesi ve ışık bandı gibi hareketli hareketsiz tasarımlar 

oluşturularak anlam ilişkisi kurulacaktır. Halı motifleri ile yapılmış olan tasarıların uygulanma 

biçimleri ile bunlara bağlı açıklamalar ve incelemeler sunulacaktır.  

1.3.LİTERATÜR ÖZETİ 
Geleneksel Türk el sanatlarının önemli bölümünü oluşturan halı dokumacılığı ve 

motifler ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar şu 
şekildedir; 

Halı ve Motif, 2016, Öznur Özdinç: Halının tanımı ve tarihine değinilen makalede 
halının kültürümüzdeki yeri ve değeri hakkında bilgiler yer almaktadır. 

Çanakkale Halıları, Suzan Bayraktaroğlu: Halıcılığın tarihine kısa bir şekilde 
değindikten sonra Çanakkale halı çeşitleri ve motifleri hakkında detaylı bilgi vermiştir. 
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Geleneksel Anadolu Dokumalarında Muska-Nazarlık Motifinin Kullanımı, 
2016,Naile Rengin Oyman: Muska motifinin kullanıldığı bazı Anadolu geleneksel 
dokumalarından örnekler verilerek, bu dokumalardaki anlamları, kompozisyon 
şemalarındaki yeri, dokumalarda yer aldığı biçimleri incelenerek, Anadolu dokumaları 
içindeki yeri ele alınmaktadır. 

Kayseri yöresi ipek halıların özellikleri ve günümüzdeki durumu, 2015,Ayşe 
Kayışoğlu: Kayseri ve ilçelerinde dokunan halılar hakkında bilgi verilmiştir. İpek 
halıcılığının durumunu detaylarını ve genel özelliklerini detaylandırarak ele 
alınmaktadır. 

Yahyalı (Kayseri) Yöresi Halıları, 2001,Ersel Çağlıtütüncigil: Yahyalı halısının 
dokuma ve motif detaylarının genel özelliklerini konu almaktadır. 

Mimarlığın Öyküsü,2002, Roth, Leland M.: mimarinin temel kavramları, işlev, 
strüktürel ilkeler ve tasarım elemanları ilk bölümde ele alınırken ikinci bölümünde 
mimarinin gelişimi konu almaktadır. 

Çevre Estetiği, 2006, jale Erzen: Çevre konusunu mimaride etkisi insanın temel algı 
ve anlamlandırma pratikleri açısından ele alarak, estetiği güzel ve beğeni konuları 
ötesinde ele almaktadır.  

 

MİMARİDE MOBİLYA TASARIMI  

İnsan barındığı yere kendisi ile ilgili anlamlar taşır, zamanla etrafındaki fiziksellik tinsel bir 

boyut edinir; eşyalar değerlerin belleğini oluşturur (Erzen,2006,s.54). Tasarımcılar bir gereksinimi 

karşılamak için yapı yaparlar, ama bunu yaparken bile, değerlere ve duygulara anlam kazandırırlar; 

yaptıkları ister bir bisiklet sundurması olsun ister bir katedral olsun, insanlar ahşapta, taşta, metalde, 

alçıda ve plastikte yaşamsal ve önemli olduklarına inandıklarını anlatırlar (Roth , 2002, s.23). 

Mobilya geçmişte de günümüzde de yaşantımızda önemli bir yere sahiptir. Mobilya iç 

mekânda korunmayı, rahatlığı, konforu, huzuru kısacası kaliteli yaşamı sağlamaktadır. İnsanın iç 

mekânda yaptığı eylemleri rahat ve konforlu yapabilmesi için tasarlanır. Mimari uygulamalar da 

antropometri ve ergonomi haricinde estetiğin ve görselliğin etkisi büyüktür ve fazlaca önem 

verilmektedir. Mimaride konut ve mobilya tasarımındaki görselliği arttırmak için mimari süsleme 

sanatlarından olan bezeme sanatından yararlanılmaktadır. Bezeme uygulama yapılan yerin veya 

mobilyanın yapısını kullanışını bozmadan tatbik edilen süsleme sanatına denmektedir.  
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Bu çalışmada Yahyalı halı motifleri bezeme sanatı ile birleşerek modern mobilya tasarımlarına 

uygulanacaktır. Yahyalı halılarında geometrik ve kıvrımlı motifler bir arada kullanılmaktadır. 

(Kayışoğlu,2015,s.17,18). Geometrik motifler çeşitli geometrik şekiller ve sert çizgilerden meydana 

gelmektedir. Çit ayak, dabaz, stilize karpuz motifi, çeğel, merdiven, pıtrak ve camili ayak genellikle 

kullanılan geometrik motiflerdendir. Kıvrımlı motifler ise genelde doğadan stilize edilen, yumuşak 

çizgilerden oluşan motiflerdir. Bunlar; top, gül ayak elma ayak, yaprak, ağaç dalları ve çeşitli bitkisel 

motiflerdir. 

 

 

HALI MOTİFLERİ VE ANLAMLARI 

1. Dabaz 

Halı dokuyan kadınlar el emeği göz nuru halıları dokurken çok oturdukları için vücutlarında 

kırmızı kaşıntılı kabarcıklar çıkmakta ve bunu ifade etmek için bu motif dokunmaktadır.  

       

Görsel 1: Dabaz motif çizimi (Çakmak,2019) 

2. Çit Ayak (sünbül) 

Ayşe Kayışoğlu'nun "dua eden iki kol"un, sevgiliye sunulan çiçekleri sembolize ettiğini 

belirtmesinin yanı sıra Ersel Çağlıtütüncügil ise çalışmalarında bu motifin eli böğründe olduğunu 

bildirmektedir. 

          
Görsel 2 ; Çit Ayak (Sünbül) Motif çizimi (Çakmak,2019) 
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3. Koç Boynuzu 

Gücü, yiğitliği, bereket ve kahramanlığı temsil etmektedir.  Bereket, kahramanlık, güç, erkeklik 

sembolü olan koçboynuzu motifi, Anadolu kültüründe ana tanrıça’dan sonra,  ya da onunla birlikte 

kullanılan bir motiftir.  Boynuz sembolü insanlık tarihinde her zaman güç kuvvet timsali olan erkekle 

özdeşleştirilmiştir (Erbek M,2002). 

 

Görsel 3 :Koç Boynuzu Motif çizimi (Çakmak,2019) 

4. Baltalı Göbek 

Bu adı almasındaki sebep halının göbeğinde bulunan motifin balta ağzına benzemesidir. Baltalar 

gücü, yiğitliği simgelemekte. Göbekteki dizilim en içten dışa doğru çekirdek aileyi anlatmaktadır. En 

dıştaki gücü simgeleyen evin erkeğini betimlemektedir. 

 

Görsel 4 : Baltalı Göbek Motif Çizimi (Çakmak,2019) 

5. Akrep 

Kem gözden korunmayı ifade etmektedir. 

          

Görsel 5 : Akrep Motif Çizimi (Çakmak,2019) 

6. Çeğel 

Kem gözden korunmayı ifade etmektedir. 
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Görsel 6 : Çeğel Motif Çizimi (Çakmak,2019) 

7. Karanfil (çiçek): 

Sevgiyi ifade etmektedir. 

 

Görsel 7 : Karanfil Motifi Çizimi (Çakmak,2019) 

8. Küpe: 

Evliliği, mutlu bir yuva kurma dileğini, kadınlardaki süslenmeyi simgelemektedir. 

 

Görsel 8 : Küpe Motif Çizimi (Çakmak,2019) 
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9.Göbek : 

Tek ve üçlü göbek olarak göbek sayısına göre isim alan halıların ortasında bulunan motife 

göbek denir. Çoğunlukla altıgenden oluşur, iç içe geçirilerek çizilir.                     

  

Görsel 10: Üç Göbek Motif Çizimi (Çakmak,2019) 

 

10.Pıtrak 

   Pıtrak, dikenli tohumları hayvanların kıllarına ve insanların giysilerine takılan bir yıllık otsu 

bitkidir. El sanatlarında kullanılan pıtrak motifi bu bitkinin stilize halidir. Pıtrağın dikenli tohumlarının 

kötü gözünün etkilerinden koruduğuna inanıldığından dolayı el sanatlarında nazar motifi olarak 

kullanılmaktadır (Kayabaşı ve Yanar,2013,s.178). Yahyalı halılarında da nazardan kem gözden 

korunmak için dokunmaktadır. 

 

Görsel 2: Pıtrak Motifi Çizimi (Çakmak,2019) 

 

İncelenen on adet motiften öngörülen yedi tanesi seçilerek hareketli hareketsiz tasarımlar 

oluşturulmuştur. Her motiften dörder adet tasarım yapılmış ve bu tasarımlar fotoğraflanmıştır. 
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TASARIMLAR 

 

 

Görsel 14: Baltalı göbek ve akrep motifli yatak başlığı (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Yatak başlığı 

Uygulanan motif: Akrep, baltalı göbek 

Uygulanan malzeme: Mdf, kapitone kumaş, ayna 

Uygulanan yöntem: Kapitone kumaş ile kaplanan mdf üzerine dekupe edilmiş malzeme yerleştirilerek 

başlık oluşturulmuştur. 
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Görsel 3: Akrep motifli tv ünitesi (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Tv ünitesi 

Uygulanan motif: Akrep 

Uygulanan malzeme: Kaplama mdf, ham mdf, lake boya, forex 

Uygulanan yöntem: Televizyon ünitesinin dolapları ve arkalığı kaplama mdf ile ebatlanıp birleştirilir, 

lake boya ile boyanması gereken keskin formlu dolap beyaza boyanır ve en son olarak forex malzeme 

Routher makinesi ile kesilerek arkalığa monte edilir. 
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Görsel 16 : Akrep motifli ışık bandı (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Işık bandı 

Uygulanan motif: Akrep 

Uygulanan malzeme: Kaplama mdf, ham mdf, lake boya, ayna, plexi 

Uygulanan yöntem: Işık bandının kaplaması ile mdfden yapılan kasası birleştirilir, tavana monte 

edildikten sonra tavana plexi tabakası yerleştirilir, duvara monte edilen parçaya ise ayna takılır ve 

üzerine dekupe lake boyalı akrep motifli plaka yerleştirilir. 
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Görsel 17: Akrep motifli mutfak (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Mutfak 

Uygulanan motif: Akrep 

Uygulanan malzeme: Ayna, dekupe mdf, damperli cam 

Uygulanan yöntem: Duvara ayna yapıştırılır üzerine dekupe motif en son üzerine ise damperli camı 

yapıştırarak hazırlanır 
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Görsel 18: Akrep motifli kapı (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Kapı 

Uygulanan motif: Akrep 

Uygulanan malzeme: dekupe mdf, damperli cam 

Uygulanan yöntem: Kapının iç kısmına akrep motifli dekupe mdf  takılır, arkasına ve önüne damperli 

cam koyarak sıkıştırılır. 
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Görsel 19: Göbek motifli kapı (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Yatak başlığı 

Uygulanan motif: Göbek 

Uygulanan malzeme: Ahşap ve ayna 

Uygulanan yöntem: Yatak başlığı kabartma yapılarak oluşturulmuştur. 
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Görsel 20: Koçboynuzu motifli televizyon ünitesi (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Televizyon ünitesi 

Uygulanan motif: Koçboynuzu 

Uygulanan malzeme: Mdf ve ayna 

Uygulanan yöntem: Dolap kasası yapıldıktan sonra iç kısmına ayna yerleştirilir,  kapak kısmına ise iki 

damperli cam arasına motif sıkıştırılır. 
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Görsel 21: Koçboynuzu motifli masa (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Tv ünitesi 

Uygulanan motif: Koçboynuzu 

Uygulanan malzeme: ahşap ve mdf 

Uygulanan yöntem: Oyma ve modelleme ile oluşturulan ayak üst tablaya monte edilir. 
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Görsel 22: Koçboynuzu motifli tv ünitesi (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Mutfak 

Uygulanan motif: Koçboynuzu 

Uygulanan malzeme ayna, dekupe mdf, damperli cam 

Uygulanan yöntem: duvara ayna yapıştırılır üzerine dekupe motif en son üzerine ise damperli camı 

yapıştırarak hazırlanır 
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Görsel 23: Koçboynuzu motifli tv ünitesi (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Kapı 

Uygulanan motif: Koçboynuzu 

Uygulanan malzeme: Lake boya, forex, ayna, dekupe mdf, damperli cam 

Uygulanan yöntem: Kapı üzerine boya püskürtme yapılır. 
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Görsel 24: Pıtrak motifli tv ünitesi (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Tv ünitesi 

Uygulanan motif: Pıtrak 

Uygulanan malzeme: Lake boya, forex, dekupe mdf 

Uygulanan yöntem: mdf tabakaya cnc makinesi ile model çizilir, bıçaklar ile içi boşaltılır tabakanın 

arkasına renkli plexi yerleştirilerek pano ile birleştirilir. 
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Görsel 4: Pıtrak motifli ışık bandı (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Işık bandı 

Uygulanan motif: Pıtrak 

Uygulanan malzeme: Dekupe mdf, ayna 

Uygulanan yöntem: Mdf tabakaların üzerine motif çizilerek içi boşaltılır. Bu işlemi yaparken routher 

makinesi kullanılır. Bu tabakayı yerleştirilecek yer belirlenir dış kasa hazırlanır. Duvarda ve tavanda 

olan kasa içine ışığı daha fazla yansıtması için alüminyum döşenir. Kullanılacak ışık aparatı 

yerleştirildikten sonra tabakanın tavandaki kısmına plexi, duvardaki kısmına ayna yapıştırılır ve tabaka 

yerleştirilir.  
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Görsel 26: Pıtrak motifli masa (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Masa 

Uygulanan motif: Pıtrak 

Uygulanan yöntem: Ahşap üzerine uygulanan çizim yöntemi 
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Görsel 27: Çit ayak (sümbül) motifli vestiyer (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Vestiyer 

Uygulanan motif: Çit ayak (sümbül)  

Uygulanan malzeme: Parlak forex malzeme, mdf, 

Uygulanan yöntem: Forex malzemeden motif içi boşaltılmış şekilde elde edilir, mdf kapak üzerine 

yapıştırılır. Kabartma olarak çizimi yapılan ve oyulan motifli plakalar vestiyer çerçevesi olarak takılır,  
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Görsel 28: Çit ayak (sümbül)  motifli mutfak (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Mutfak 

Uygulanan motif: Çit ayak (sümbül)  

Uygulanan malzeme: Dekupe mdf, ayna, damperli cam 

Uygulanan yöntem: Duvara ayna yapıştırılır, dekupe motifli tabaka aynanın üzerine tatbik edilir daha 

sonra bu malzemeler zarar görmesin ve kolay temizlenebilsin diye damperli cam yapıştırarak 

hazırlanır. 
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Görsel 29: Elma ayak motifli mutfak (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Mutfak 

Uygulanan motif: Elma ayak 

Uygulanan malzeme: Dekupe mdf, ayna, damperli cam 

Uygulanan yöntem: Tabaka üzerine püskürtme boya ile uygulanan motifler çizilir daha sonra suya 

dayanıklı olması ve kolay temizlenebilmesi için damperli cam yapıştırarak hazırlanır. 
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Görsel 30: Kapı motifleri (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Kapı 

Uygulanan motif: Akrep, Baltalı göbek, Pıtrak 
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Görsel 31: Çit ayak motifli kapı (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Kapı 

Uygulanan motif: Çit ayak 

Uygulanan yöntem: Kazıma ve kabartma yöntemi uygulanan kapıya lake boya ile renk verilir. 
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Görsel 32: Çit ayak motifli kapı (Çakmak,2019) 

 

Uygulama alanı: Kapı 

Uygulanan motif: Çit ayak 

Uygulanan yöntem: Cnc makinesiyle çizme yöntemi uygulanan kapıya lake boya ile renk verilir. 
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METODOLOJİ 

Araştırma kayseri ilinin ilçesi olan Yahyalı halısıyla sınırlıdır. Halı üzerindeki motif isimleri 

hakkında bilgi toplanıp anlamları araştırılmıştır. Sonrasında katalog oluşturulan halılardaki motifler 

çıkartılarak bilgisayar ortamında güncel mimari çizimlerine eklenmiş ve yeni uygulanabilir modern 

tasarımlar ortaya konulmuştur. Bu çıkartılan tasarımlar anket haline getirilerek 60 kişiye 

uygulanabilirliği sorularak değerlendirilmiş ve yorumu yapılmıştır. Bu anket sonucunda çıkan 

yüzdelikler hesaplanarak halı motiflerinin güncel iç tasarıma uygulanabilirliği ölçülmüştür.  

Süreç, tasarım öncesi literatür araştırmaları yapılarak başlamış sonrasında gerekçelere göre 

tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Tasarımların konuyla olan bağlarını ve uyumlarını ölçebilmek için 

atmış kişilik bir grup belirlenmiş ve bu gruba anket yöntemi ile sorular yöneltilmiştir. Bu grupta; 

çeşitli meslek gruplarından kullanıcılar bulunmaktadır. Anket beş puanlık Likert Ölçeği kullanılarak 

hazırlanmıştır. Anketlerin oluşturulma aşamasında bu konuda uzman bir danışmana danışılmış ve 

süreç boyunca desteğinden faydalanılmıştır. Anket sonuçlandırıldığında alınan verilerin yüzdeleri 

karşılaştırılarak tasarımların beğeni yüzdeleri ve genel ortalaması incelenmiştir.  

 Araştırma gruplarına dört farklı amaçla soru sorulmuştur: Birincisi kullanıcıların halı ve halı 

motiflerine olan ilgileri üzerinedir İkincisi yapılan tasarımlara karşı duyulan beğeninin ölçülmesi 

amaçlı duygu ölçekli sorular sorulmuştur. Üçüncüsü ise kişilerin motiflerin uygulandığı tasarımlara 

karşı düşüncelerini ölçmek için katılma ölçekli sorular sorulmuştur. Dördüncü ve son olarak da 

yapılan tasarımları satın almak, tasarımlara sahip olmak üzerine ne düşündüklerini belirlemek için 

yaklaşım ölçekli sorular sorulmuştur.   

Veriler ve Verilerin Analizleri  

Cinsiyet, yaş, gelir, eğitim hakkında: Ankete katılanların yüzde 53,3'ü kadın, yüzde 46,7'i 

erkektir. Ankete katılanların gelirlerinin yüzde 11,6'sı 2.000TL aralığında veya altında, yüzde 40,7'si 

2.000TL-4.000 TL aralığında, yüzde 32,2'si 4.000-7.000 TL aralığında, yüzde 13,6'sı 7.000-10.000 TL 

aralığında, yüzde 5,1'i ise 10.000 TL üzerindedir. Katılımcıların yüzde 13,4'ü yüksek lisans ve doktora 

bitirenler, yüzde 65'i üniversite mezunu, yüzde 18,3'ü lise mezunu ve yüzde 3,4'ü ilköğretim 

mezunudur. Katılımcıların meslek grupları çok çeşitlilik içermekte olup her meslek grubundan ankete 

katılan bulunmaktadır. Ankete katılan kişilerin yüzde 60'ı halı kullanıcısıdır. Katılımcıların yüzde 85'i 

halı motiflerinin anlamını merak etmektedir. 

SONUÇLAR 

Cinsiyet, yaş, gelir, eğitim hakkında: Ankete katılanların yüzde 53,3'ü kadın, yüzde 46,7'i 

erkektir. Ankete katılanların gelirlerinin yüzde 11,6'sı 2.000TL aralığında veya altında, yüzde 40,7'si 

2.000TL-4.000 TL aralığında, yüzde 32,2'si 4.000-7.000 TL aralığında, yüzde 13,6'sı 7.000-10.000 TL 
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aralığında, yüzde 5,1'i ise 10.000 TL üzerindedir. Katılımcıların yüzde 13,4'ü yüksek lisans ve doktora 

bitirenler, yüzde 65'i üniversite mezunu, yüzde 18,3'ü lise mezunu ve yüzde 3,4'ü ilköğretim 

mezunudur. Katılımcıların meslek grupları çok çeşitlilik içermekte olup her meslek grubundan ankete 

katılan bulunmaktadır. Ankete katılan kişilerin yüzde 60'ı halı kullanıcısıdır. Katılımcıların yüzde 85'i 

halı motiflerinin anlamını merak etmektedir. 

Anket kapsamında 7 adet motiften 4'er tasarım çıkarılarak ilişkilendirme, beğeni ve tercih 

edilebilirliği ölçülmüştür. Katılımcıların katılım oranlarına göre yüzdelikleri çıkartılmıştır. Tezin 

araştırma ve uygulanması süreci boyunca ortaya çıkan sonuç halı motiflerinin ürün tasarlama 

sürecinde kullanılabileceği yönündedir. Elde edilen sonuçlara göre iç mekân tasarımında halı motifleri 

kullanılabilir, uygulandıktan sonra etkileri açık şekilde görülebilir, bu yöntem motiflerin unutulmasını 

engelleyebilir ve yeni kimlik kazandırabilir. 

Tablo 1: Motif ile tasarım ilişkilendirme verilerine göre derecelendirme yüzdeleri 

Motif ve tasarım arasındaki ilişki (f) % 

1 8 13.3 

2 15 25 

3 17 28.3 

4 10 16.7 

5 10 16.7 

 

Tablo 1'deki yüzdelik beğeni oranlarına bakıldığında 60 kişilik katılımcılar arasında yüzde 41,7 

oranıyla akrep motifinin kapıda kullanılmasını beğendiklerini belirtmişlerdir. İkinci sırayı ise yüzde 

28,3 oranı ile ışık bandı almaktadır. Sonuç olarak akrep motifinde tercih edilen ve uygulanmasını 

istenen kapı ışık bandı olmuştur. Veriler sonucunda ortaya çıkan yüzdelik oranlarda % 80 oranı ile 

değerli bir tasarım olduğu, sıkıcı bir tasarım olarak görülmediği kanıtlanmıştır. Katılımcıların verdiği 

veriye göre yüzde 68,3 oranı ile motifin merak edildiği, evlerinde değişiklik yapmayı düşündüklerinde 

bu motifi kullanmak isteyecekleri ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 1: Koç Boynuzu motifi ile tasarlanan uygulama alanlarına verilen beğeni oranları 

Koç Boynuzu motifi uygulama alanı (f) % 

Mutfak 16 26,6 
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Kapı 18 30 

Tv Ünitesi 15 25 

Masa 29 48,3 

 

 Tablo 2'de katılımcıların verdiği veriye bakılarak 60 kişilik katılımcılar arasında yüzde 48,3 

oranı ile koçboynuzu motifinin masada kullanılmasını beğendiklerini belirtmişlerdir. İkinci sırada ise 

yüzde 30 oranı ile kapı tasarımı almaktadır. Katılımcıların anket sorularına verdiği cevaplara göre 

yüzde 76,6 oranı ile ve tasarlanan ünitenin ilgi gördüğü ve beğenildiği ortaya çıkmaktadır. Veriler 

sonucunda ortaya çıkan yüzdelik oranlarda % 70 oranı ile değerli bir tasarım olduğu, sıkıcı bir tasarım 

olarak görülmediği kanıtlanmıştır. Kullanıcılara sorulan değerlendirmede ihtiyaç olan bir tasarımdır 

sorusunda 36,6'lık bir yüzdelikle kararsızlar bulunmaktadır.  

Tablo 2: Çit ayak(Sümbül) motifi ile tasarlanan uygulama alanlarına verilen beğeni oranları 

Çit ayak(Sümbül) motifi uygulama alanı (f) % 

Mutfak 17 28,3 

Kapı 16 26,6 

Duvar Kaplama 14 23,3 

Vestiyer 13 21,6 

 

Tablo 3'de katılımcıların verdiği verilere bakıldığında 60 kişilik katılımcılar arasında yüzde 

28,3 oranı ile "Çit ayak(Sümbül)" motifinin mutfakta uygulanmasını beğendiklerini belirtmişlerdir. 

İkinci sırayı ise yüzde 26,6 oranı ile kapı tasarımı almaktadır. Katılımcılar tarafından alınan verilere 

göre dört tasarım beğenisi arasında çok fark olmadığı gözükmektedir. Motif ile uygulandığı alan 

arasındaki ilişkiyi derecelendiriniz maddesine verdiği değerler sonucunda motifin mutfak tasarımına 

tam uyum sağladığı ortaya koyulmaktadır. Katılımcıların anket sorularına verdiği cevaplara göre 

yüzde 66,6 oranı ile tasarımın dikkat çektiği, motifin merak edildiği ve beğenildiği gözükmektedir. 

Kullanılan motifin tasarıma uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılardan alınan verilere 

bakılarak alınan sonuçlarda amacına uygun bir tasarım olduğu yüzde 60 oranla ortaya çıkmaktadır. Ve 

verilerle bu motif ve benzeri motiflerin mutfak tasarımında uygulanabileceği ve kalıcı olup 

beğenileceği sonucuna varılmaktadır. Katılımcıların verdiği veriye göre motif merak edilmekte ve 

tasarımlarda rahatça uygulanarak tasarımlar oluşturulabileceği sonucu ortaya çıkmıştır.  
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Tablo 3: Pıtrak motifi ile tasarlanan uygulama alanlarına verilen beğeni oranları 

Çit ayak(Sümbül) motifi uygulama alanı (f) % 

Kapı 13 21,6 

Işık Bandı 24 40 

Tv Ünitesi 8 13,3 

Masa 15 25 

  

Tablo 4'de katılımcıların verdiği veriye bakılarak 60 kişilik katılımcılar arasında yüzde 40 oranı 

ile "Pıtrak" motifinin ışık bandın da uygulanmasını beğendiklerini belirtmişlerdir. İkinci sırayı ise 

yüzde 25 oranı ile masa tasarımı almaktadır. Katılımcılar yüzde 36,6 oranı ile motif ve tasarım 

arasındaki ilişkinin yüksek olduğunu ve yüzde 5 oranı ile ilişkisiz olduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların yukarıda gördüğünüz motif ile uygulandığı alan arasındaki ilişkiyi derecelendiriniz 

maddesine verdiği değerler sonucunda motifin ışık bandı tasarımına tam uyum sağladığı ortaya 

koyulmaktadır. Kullanılan motifin tasarıma uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır ve bu motifin 

tasarımda bezeme olarak kullanılmaya uygun olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 4:Motif ve tasarım arasındaki ilişkiyi derecelendirme yüzdeleri 

Motif ve tasarım 

arasındaki ilişki 

(

(f) 

%

% 

1 
1

2 

2

0 

2 9 
1

5 

3 
1

0 

1

6,6 

4 
1

5 

2

5 

5 
1

4 

2

3,3 
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Tablo 5'de tabloda çıkan verilere göre katılımcılar yüzde 25 oranı ile motif ve tasarım arasındaki 

ilişkinin yüksek olduğunu ve yüzde 16,6 oranı ile ilişkisiz olduğunu göstermektedir. Katılımcıların 

yukarıda gördüğünüz motif ile uygulandığı alan arasındaki ilişkiyi derecelendiriniz maddesine verdiği 

değerler sonucunda motifin yatak başlığı tasarımına tam uyum sağladığı ortaya koyulmaktadır. 

Katılımcıların anket sorularına verdiği cevaplara göre yüzde 60 oranı ile tasarımın beğenildiği 

verilerine ulaşılmaktadır. Kullanılan motifin uygulandığı tasarımın detaylarının katılımcıların dikkatini 

çektiği ve kendilerini iyi hissettirdiği sonucuna varılmıştır.  

Toplam veriler sonucuna bakıldığında motiflerin özellikle kapıda kullanılmasının dikkat çektiği 

ve kültürel mirasımız olan motiflerin modern mobilya üzerinde uygulanarak mekâna uyum 

sağlayabileceği ve bu şekilde korunabileceği ortaya konulmaktadır. 
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ÖĞRETİM OKULLARINDA ÖZGÜN BASKI ÖĞRETİMİ VE 
UYGULAMALARI 

  

Hasan Barış ÇİÇEK1 

 

ÖZET 

 

Ortaöğretim Görsel Sanatlar Öğretim Programında yer alan Görsel Sanatlar dersi; sanatı, evrensel 
değerler doğrultusunda öğrenmiş, üreten ve izleyen, kendi toplumunun kültürel değerlerini 
özümsemiş, sanatın insan yaşamında anlam oluşturmasını, farklı toplumların kültürel değerlerine 
saygı duyan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
İki boyutlu yüzey sanatları içerisinde yer alan Özgün Baskı Resim tekniği, tasarlanan biçimlerin, 
hazırlanan kalıplarla çeşitli kağıt türleri üzerine aktarma ve çoğaltma tekniğidir. Öğrencilerin 
duygu, düşüncelerini, farklı teknikler ve malzemeleri kullanarak özgün ürünler oluşturmaları ders 
verimine katkı sağlamaktadır. Özgün baskı resim tekniği uygulamalarının, okulların fiziki 
donanımı ve olanakları doğrultusunda oluşturulan özgün baskı atölyesi sayesinde, kazanımlar 
üzerine olumlu yansımaları görülmektedir. Kolay biçimlendirilen çeşitli hazır malzeme 
kullanarak oluşturulan çalışmalarla atölye uygulamaları arasında betimleme, çözümleme ve 
yorumlama farkı açıkça görülmektedir.  
Bu çalışma, Ortaöğretim kurumlarında verilmekte olan Görsel Sanatlar dersi programı 
kapsamında, Özgün Baskı Resim teknikleri atölye uygulamaları ve aşamalarının fotoğraf 
çekimleriyle oluşturulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: 1. Görsel Sanatlar, 2.Özgün Baskı, 3.Atölye, 4.Baskı Kalıbı  
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TEACHING AND PRACTICING ORIGINAL PRINTING IN HIGH SCHOOLS 
 
 

Hasan Barış ÇİÇEK 
 

ABSTRACT 
 
The visual arts course in the Programme of High School Education in Visual Arts Course aims to 
educate individuals who have learned, produced and followed art in line with universal values, 
assimilated the cultural values of their society, create meaning in human life, respect the cultural 
values of different societies. 
 
The original print technique in two-dimensional surface arts is to produce and transfer the designs 
with the prepared molds. Students’ feelings, thoughts, to create original products by using 
different techniques and materials, contributes to the efficiency of the course. Thanks to the 
original print workshop, which was created in accordance with the physical equipment and 
facilities of the schools, the practices of the original print technique have a positive impact on the 
achievements. The difference in description, analysis, commentation between the works created 
with various ready-made materials and the workshop practice is clearly seen.  
 
This work consists of the photograps in the original print of technique workshop practices and 
process within the contex of the visual arts course in the Programme of High School Education. 
 
 
 
Keywords: 1.Visual Arts, 2. Original Print, 3. Workshop,  4. Print Pattern  
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GİRİŞ
Milli Eğitim Bakanlığı 2018 0rtaöğretim Programı’nda Görsel Sanatlar dersi, sanatı evrensel 
değerler doğrultusunda öğrenmiş, üreten ve izleyen, kendi toplumunun kültürel değerlerini 
benimsemiş, farklı toplumların kültürel değerlerine saygı duyan, ileriki hayatlarında da sanatı 
anlayan ve anlamlandıran bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Kültürel kimliğinin 
yapılandırılması, sanatın insan hayatında anlam oluşturması, bilgiyi sorgulayan özgün ve özgür 
düşünen bireylerin yetişmesinde Görsel Sanatlar dersi, vazgeçilmez önem taşımaktadır. Bu 
doğrultuda ortaöğretim okullarında kurulabilecek atölye ile öğrenci çalışmalarına yansıyan, 
tekniğin usullerine uygun öğretilebilmesi, kazanımlar üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir.

1. ORTAÖĞRETİM 11. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR DERSİ, ÖĞRETİM 
PROGRAMINDA YER ALAN ÖZGÜN BASKI TEKNİĞİ KAZANIMLARI
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi (2018), 11. Sınıflar 
programı çerçevesinde, Sınıf Öğrenme Alanı, Konu, Kazanım ve açıklamaları üzerine, Özgün 
Baskı Resim Çalışmaları adı altında, Özgün baskı resim tekniklerini tanıma, Özgün baskı resim 
malzemelerini tanıma ve Özgün baskı resim tekniklerini çalışmalarında uygulamalarına ilişkin 
açıklamalar yer almaktadır. 
Görsel sanatlar dersi öğretim programlarının özel amaçları içerisinde, bireyin; sanat ve
uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması, geleneksel ve çağdaş malzemeleri kullanarak özgün 
ürünler oluşturması, sanatın elemanlarını, prensiplerini kavraması ve bunları çalışmalarında 
kullanması, sanat eğitimi uygulamaları yoluyla estetik duyarlılık kazanması, gözlem yaparak 
gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda görsel algısını geliştirmesi, hayal gücünü 
çalışmalarına yansıtması,  görsel sanatlar ile ilgili temel terim, teknik ve yöntemleri kullanma 
becerileri kazanması, duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürerek 
kendisini sanat yolu ile ifade etmesi, sanatın insanlık tarihine katkılarını bilen, evrensel düşünceye 
sahip bir birey olarak toplumların gelişiminde güzel sanatların yerini ve önemini kavraması, farklı 
tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin bilinciyle yenilikleri takip etmesi ve sanatsal 
çalışmalarında teknolojik olanaklardan yararlanması, sanat yapıtlarını, doğayı seven, çevreye 
duyarlı, insan haklarına saygılı, milli ve manevi değerleri evrensel bir bakış açısı ile 
değerlendirebilen bir kişiliğe sahip olması, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemler alınmasının 
öneminin kavranması amaçlanmaktadır (MEB, 2019).

Okulun imkânları doğrultusunda taşbaskı gibi geleneksel baskı tekniklerinin yanı sıra kolay 
biçimlendirilen çeşitli hazır malzemeler de kullanılabileceğine dair açıklamalar yer almaktadır. 
Çevre imkanları dahilinde, öğrencilerin hazır bulunuşları göz önüne alındığında, temin 
edebildikleri hazır nesnelerle içerisinde, farklı kalınlıklarda iplikler, farklı dokularda yapraklar, 
tekstil baskılarında kullanılan yöresel motifleri işlenmiş ağaç kalıplar, şablonlar, üzerinde oyma 
işlemi yapılan patates sebzesi vb. yer almaktadır.

              Görsel 1: Hazır nesneler                                    Görsel 2: Hazır nesnelerle uygulamalar
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Hazır nesnelerle de öğretilebilen baskı tekniklerinde kullanılan iplik, yaprak, hazır kalıp, şablon 
baskı tekniği uygulamalarına bakıldığında, hazır nesnelerin yüzey üzerine başarılı bir şekilde 
aktarılabildiği görülmektedir. Fakat, öğrencilerin duygu, düşünce ve baskı tekniği üzerinde farklı 
yaklaşımlarının yüzey üzerine aktarılmasında oluşturulacak atölyenin ve özgün baskı tekniğin 
öğretiminin önemi büyüktür.  

    

2.  ORTAÖĞRETİM 11. SANIFLAR LİNOLYUM VE AĞAÇ BASKI TEKNİĞİ 
UYGULAMALARI 

 

2.1. Özgün Baskı Teknikleri 
İlk baskı örnekleri, ilkel insanın tarih öncesi mağara duvarlarına doğrudan yaptığı el baskıları, 
Sümer çivi yazı kazımaları, Mısır ve Mezopotamya’daki üzerinde yazı ve şekillerden oluşan 
kabartma mühürler gösterilebilmektedir. Kalıptan baskı resim örnekleri ise 9. yüzyılda Çin’e 
kadar uzanmaktadır (Grabowski & Fick, 2017).  Çin’in baskı tekniklerini geliştirmesi ve bu 
tekniklerin Avrupa’ya ulaşıp yaygınlaşmasıyla günümüze kadar gelmiştir (Semiz, 2018). 

Özgün Baskı, hazırlanan kompozisyonların çeşitli kağıt türleri üzerine aktarma ve kopyalanarak 
çoğalma tekniğidir. Ağaç, linolyum, metal, ipek, taş vb. malzemelerle kalıplar oluşturulmakta 
olup yüksek baskı, düz baskı, şablon baskı ve çukur baskı olmak üzere gruplara ayrılmaktadır 
(Semiz, 2018) 

Baskı öğretiminde genellikle yüksek baskı (Linolyum ve Ağaç) tercih edilmektedir. Yüksek baskı 
tekniklerinde kullanılan linolyum (kalın muşambaya benzeyen malzeme), endüstriyel alanlarda 
ve baskı uygulamalarında da tercih edilen yumuşak, rahat oyulabilen plastik bir malzemedir. 
Yüksek baskının diğer türü olan ağaç baskı; ağaç yüzeyin oyulması sonrasında yüksek yüzeylerin 
boyanıp kâğıda geçirilmesiyle tamamlanan baskı türüdür. Linolyum ve ağaç baskı uygulama 
aşamaları teknik olarak aynıdır. Ağaç baskı ve linolyum baskı diğer baskı türlerinde olduğu gibi, 
siyah-beyaz ve renkli olmak üzere uygulama yapılmaktadır (Çiçek, 2020). 

 

2.2 Atölyenin ve Kullanılacak Araç Gereçlerin Hazırlanması 
Özgün baskı atölyesinin, her öğrenci için 1.5-2 m² alan oluşturulması, çalışma ortamındaki temel 
gerekliliklerdendir. Atölyenin pencereli olması ve havalandırma fanları ile desteklenmesi görsel 
sanatlar eğitimini olumlu katkı sağlamaktadır. Ayrıca, sağlığa zararından dolayı selilozik veya 
sentetik tiner, neft gibi incelticiler yerine pasta adı verilen inceltici kullanılması gerekmektedir. 
Özgün baskı resim baskı tekniklerinde kullanılacak araç ve gereçler, atölye alanı düşünülerek 
öncelikle kalıp oyma, boyama, baskı tezgâhı hazırlanması gerekmektedir. Farklı uzunluklarda 
merdaneler, tahta kaşıklar, boyalar (tekstil boyası, matbaa mürekkebi, su bazlı boyalar, kök 
boyalar vb.), oyma aletleri, kâğıtlar, ıspatula, kalem, silgi, oyulacak kalıp malzemeler vb. 
uygulamada kullanılacak araç gereçlerdir (Çiçek, 2020). 
 

   
Görsel 3: Merdane, tahta kaşık, ıspatula, boya ve kağıt. 
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Görsel 4: Oyma aletleri, pres, linolyum kalıp, ağaç kalıp, kurutma tezgahı. 
 

2.3 Kalıp Seçimi ve Hazırlanması 
Yüksek baskı teknikleri içinde yer alan ağaç ve linolyum baskı uygulama aşamaları aynıdır. 
Linolyum baskı ile ağaç baskı arasındaki fark kalıp farkıdır. Kalıpların birbirlerin farklı ağaç 
türlerinden olması doku zenginliğini kazandırmaktadır. Ayrıca linolyum kalıpları ağaç baskıya 
kıyasla daha rahat oyulmakta olup yumuşak ağaç türlerinden seçilen kalıplar tercih edildiğinde 
tekniğin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Ağaç türlerine göre kalıpların farklı dokularda 
olmaları, estetik zenginliği sağlamaktadır. Çam (yumuşak ağaç), kavak (sık damarlı yumuşak 
ağaç), armut-ıhlamur-akçaağaç-meşe (sert ağaç) vb. ağaçlar tercih arasınadır (Semiz, 2018). 

 

2.4 Eskizlerinin Kalıp Üzerine Çizilmesi 
Öğrencilerin hazırlamış olduğu eskizlerin (siyah-beyaz yada renkli imgesel tasarımları, desenleri 
vb.) değerlendirmeleri yapıldıktan sonra seçilen kalıp üzerine çizimleri  yapılır. Eskizlerinin baskı 
sonrası ters çıkacağından çizimlerinde ters çizilmesi gerekmektedir. Stelin, mimari yapı, yazınsal 
metin veya belgesel çalışmalarda baskının ters çıkması çalışmanın sonucunu olumsuz 
etkilemektedir (Çiçek 2020). 

 

  
Görsel 5: Eskizlerinin kalıp üzerine çizilmesi 

 

2.5 Oyma İşlemleri 
Ağaç ve linolyum kalıpları, eskizler doğrultusunda boya almaması için çukur kalması gereken 
kısımlar, değişik uç kalınlıklarındaki oyma aletleriyle oyulmaktadır. Kalıp üzerinde ağacın 
dokusu dışında farklı dokular kazandırılması için farklı uçlarda oyma aletleri kullanılması ile 
doku zenginliği kazandırılmaktadır.  
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Görsel 6: Oyma işlemi 

 

2.6 Boyama Öncesi Hazırlıklar ve Merdaneleme  
Oyma işlemi bitmesi ile kalıpların boyanması için genelde matbaa boyası tercih edilmektedir. 
Boya, mermer üzerinde, ıspatula yardımıyla pasta ile inceltilerek kıvamı hazırlanmakta, fazla 
boya alınarak merdane boyanmaktadır. 
 

  
Görsel 7: Boya kıvamının hazırlanması 

 
Boyalı merdaneyle kalıbın tüm yüzeyi (yüksekte kalan kısmı) boyanarak baskı yapımına 
geçilmektedir. Baskı tekniklerinde paspartu boşluklarının temiz olması gerektiği için tezğahın 
temiz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Baskı, tahta kaşıkla ya da baskı presinde 
gerçekleşmektedir. 
 

  
Görsel 8: Kalıbı boyama (merdaneleme). 

  
2.6.1 Tahta Kaşık ile Baskı Tekniği 
 
Tahta kaşık uygulamalarında, boyanan kalıbın üzerine kâğıt yerleştirilir. Tahta kaşıkla el kuvveti 
uygulanarak kalıptaki boyanın kâğıda geçmesi sağlanmaktadır.  Baskı işlemi esnasında, yapılan 
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kontrollerle, tamamlanmamış kısımların tespit edilerek baskı işlemine devam edilmektedir. Baskı 
bittikten sonra kâğıdın kurutma tezgâhında ya da mandallarla asılarak kuruması sağlanmaktadır. 
 

  
 

Görsel 9: Kahta kaşık ile baskı yöntemi 

 
2.6.2 Baskı Presi ile Baskı Tekniği  
 
Linolyum ve ağaç baskı uygulama aşamaları aynı olup, boyanan kalıp üzerine kâğıt veya baskı 
presi tezgâhına konulan kâğıt üzerine kalıp yerleştirilmektedir. Siyah-beyaz tek aşamalı 
baskılarda bu iki yöntemde sonuca ulaşıldığı görülmektedir.  

 

 

    
Görsel 10: Baskı presinde baskı yöntemi  

 

Kalıp ve kağıt, keçeler arasına yerleştirildikten sonra kalıbın kaymaması ve kağıdın deforme 
olmaması için pres ayarları yapılmakta, baskı işlemi gerçekleştirilmektedir. Baskı sırasında 
gerekli kontroller yapılarak (gerekiyorsa tekrar presten geçirilerek) baskıya devam edilmektedir. 
Baskı işlemi bittikten sonra kurumaya bırakılmaktadır (Çiçek, 2020). 

 

    
Görsel 11: Baskı presinin basıma hazır hale getirilmesi ve baskı sırasında kontroller 
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Görsel 12: Baskıların kurutulması 

Kuruyan çalışmaların sol alt kısmına kaç tane basıldığı ve kaçıncı baskı olduğu devamında baskı 
türünün adı, alt-orta kısmına çalışmanın adı, sağ alt kısmına da yapan kişinin adı, imzası, yapılış 
tarihi, (tercihe göre) ölçüsü yazılmaktadır. 
 

2.6.3 Renkli Baskı Tekniği  
Renkli linolyum ve ağaç baskı uygulamalarında, kalıp rengin sayısı kadar işlemden geçmektedir. 
Kalıp, açık renklerden başlamak üzere oyma işlemine başlanmakta, bir sonraki renkli uygulama 
için tekrar oyulmaktadır. Kalıp, her aşamada oyulduğundan deforme olacağından; kaç tane 
basılacağına ilk baskıda karar verilmesi gerekmektedir. Renkli uygulama aşamalarında aynı kâğıt 
üzerinde çalışıldığından kalıplar kâğıt üzerine tam yerleştirilmelidir. Eğer preste baskı 
yapılacaksa öncesinde pres ayarları yapılması gerekmektedir. Olası kayma sonucunda kalıbın 
kayması çalışmanın olumsuz sonuçlanmasına sebep olmaktadır.  Baskı sırasında kontrol 
yapıldıktan sonra basım gerçekleştirilir ve kâğıt kurumaya bırakılmaktadır (Çiçek, 2020). 

 

BASKI TEKNİĞİNDE DENEYSEL UYGULAMALAR 

Renkli veya siyah beyaz çalışmaların dışında, kalıplarını veya tamamlanmış çalışmaları üzerinde 
farklı ölçülerde kalıplar, farklı boyalar, şablonlar ve hazır nesne, kullanarak deneysel 
yaklaşımlarla kompozisyonlar oluşturabilmektedir.  

 

       
Görsel 13: Hazır malzemeler 

Başka bir deneysel çalışma ise, kağıt kalıp ölçüsü alındıktan sonra, merdane ile boyanır ve 
kuruması için asılır. Kuruyan kağıt üzerine boyanmış kağıt yerleştirilir ve tahta kaşık yada pres 
baskısı yapılır. Kağıt tekrar kuruması için asılır ve sergilenmesi için gerekli işlemlere 
geçilmektedir. 
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Görsel 14: Kalıba göre fon ölçümü ve kağıdı merdane ile boyanması 

 
 

   
Görsel 15: Kalıbın kağıt üzerine yerleştirilmesi 

 
Deneme baskı incelenerek düzeltilmesi gereken kısımlar düzeltildikten sonra aynı kalıpla baskı 
çoğaltılmaktadır. Tercihe göre gerekli paspartu ve çalışmanın çerçevelenmesi ile 
sergilenmektedir. 

 
SONUÇ 
 
Günümüzde gelişen teknoloji ile kitap, dergi, tekstil, endüstriyel ürün tasarımları ve her türlü 
grafiksel tasarımlarda olduğu gibi gelişmelerin baskı sanatındaki etkileri görülmektedir. Fonetik, 
Ritmik ve Görsel Sanatlar da dâhil olmak üzere, sanat eğitiminde çeşitli kitle iletişim araçları 
kullanılarak öğrencilerin görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin 
önemi büyüktür. Ayrıca, öğrencilerin uygulama tekniklerini geliştirmesiyle konu ve teknik 
üzerinde kendilerine özgü yaklaşımlara girebilmekte dolaysıyla çalışmalarında sanatsal değer 
kazandırmanın önemini göstermektedirler. Kolay biçimlendirilen çeşitli hazır malzemelerle de 
öğretilebilen baskı teknikler ile atölye uygulamaları arasındaki, betimleme, çözümleme ve 
yorumlama farkı olduğu gibi görsel sanatlar dersine katkı sağladığı da fark edilmektedir. 
Çalışmaların sergilenmesi öğrencide bırakacağı özgüven, kendisinin toplumun bir parçası 
olmasının verdiği haz ile sanatı anlamasında, anlamlandırmasında, doğaya, sanata, sanatçıya 
duyarlı bireyler olmasında ve kendilerini gerçekleşmelerinde önemi büyüktür. Bu sayede, 
öğrenciyi; izleyiciyle, okul personeli, veli, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile aynı duyguları bir arada 
yaşatmak sanat eğitiminde kültür aktarımını kolaylaştırmaktır.  
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ANTALYA KALEİÇİ BEST HALI KOLEKSİYONU HEYBE DOKUMALARI 

 

DOÇ. DR. MEHMET ALİ EROĞLU 

 

ÖZET 

Antalya turizm açısından Türkiye’nin önemli şehirlerinden biridir. Özellikle Kaleiçi 

bölgesi tarihi yapıları, restoranları, eğlence merkezleri ve kültürel etkinlikleri ile turistlerin 

ilgisini çeken yerlerden biridir. Restoran, eğlence mekanları ve hediyelik eşya mağazalarının 

da bulunduğu Kaleiçi bölgesi turizme değer katmaya devam etmektedir. 

Bölgede bulunan hediyelik eşya mağazalarındaki ürünlerin büyük bir bölümü Türk 

kültür ve sanatının izlerini taşıyan ürünlerden oluşmaktadır. Bu ürünler içinde Anadolu’nun 

mirası olan dokuma sanatının nadide parçalarını da bulmak mümkündür. 

Mağazalarda satışı yapılan kültür miraslarımızın büyük bir bölümü turistler tarafından 

satın alınmaktadır. Bu ürünlerin turistlere satışı bölge esnafları için her ne kadar ekonomik 

kaygıların giderilmesi adına bir avantaj gibi görülse de bu benzeri mağazalarda geleneksel 

değerlerin toplanması kültürel değerlerin kaybolmaması için önemlidir. 

Best Halı mağazası da bu gibi dokuma ürünlerin satışını yapan, geniş bir dokuma 

koleksiyonuna sahip mağazalardan biridir. Bu çalışmada; Best Halı mağazası koleksiyonunda 

bulunan, dokuma ürünler arasındaki heybe dokumalardan yirmi adedi incelenmiş olup beş 

adedine bu çalışmada yer verilmiştir. 

Bu ve benzeri çalışmalar sayesinde; Türk kültür ve sanatının izlerinin ve bu izlere ait 

bilgilerin zaman içerisinde yok olmasının önüne geçilecektir. 

Antalya Kaleiçi Best Halı mağazasında bulunan heybe dokuma örnekleri incelenirken, 

mağaza sahibi kaynak kişi Ali Rıza Kösedağ’dan bilgiler alınmış ve bu bilgiler literatürdeki 

bilgiler ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan bu bilgiler ve ürün görselleri bir araya getirilerek 

kataloglanmıştır. 

GİRİŞ 

Tarihte birçok farklı kültürde kullanılan, günümüzde halen izlerini gördüğümüz 

heybelerin; teknik özellik, kompozisyon, renk, iplik özellikleri açısından el sanatları 

kapsamında kültürel değeri oldukça yüksektir. 
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Heybe Dokumalar; kültürel ve eşsiz tarihi değerleri düşünüldüğünde, turizm 

kapsamında Antalya’da koleksiyona alınan ve zaman zaman satışı yapılan değerli sanat 

ürünlerinden biridir. Özellikle Antalya Kaleiçi bölgesinde bulunan ve kültürel eserlerin 

satışının yapıldığı mağazalarda heybe dokumaların satışı da yapılmaktadır. Kaleiçi 

mağazalarında teknik özellik, kompozisyon ve motif çeşidi bakımından zengin heybe dokuma 

yelpazesine rastlamak mümkün olmasına rağmen tam olarak düzenli bir envanter kaydına 

rastlanmamıştır. Bu mağazalarda; kullanıma bağlı olarak yıpranmış heybe dokumalar 

bulunmakla birlikte, kimyasal metotlarla yada açık havada güneş altında bırakılarak renklerde 

solma ve yıpranmalar elde edilen ürünlere de rastlanmıştır. Özellikle satılması planlanan 

dokuma örneklerinde bu yöntemin sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında Kaleiçi’nde faaliyet gösteren, halı kilim satışı yapan Best Halı 

mağazasında bulunan heybe dokuma örnekleri teknik ve kompozisyon özelliklerine, motif 

çeşitlerine ve kullanılan hammaddelerine göre incelenmiştir. Kaynak kişi ve mağaza sahibi Ali 

Rıza Kösedağ’dan alınan bilgiler, literatürdeki bilgiler ile karşılaştırılarak, heybe dokumaların 

kataloglanması yapılmıştır. Mağazada ürünlerin tespiti ve incelemesi için mağaza sahibi ve 

çalışanları ile sözlü görüşme yapılmıştır. 

Antalya Kaleiçi Bölgesi 

Antalya, II. Attalos tarafından kurulan ve “Attalos Yurdu” anlamına gelmektedir. M.Ö. 

77’de Komutan Servilius Isauricus tarafından Roma’nın hakimiyetine geçtikten sonra “Attelia” 

olarak isimlendirilmiştir. Zaman içinde “Atali” ya da “Adalya” olarak da anılmıştır. 

Günümüzde ise “Antalya” ismi ile anılmaktadır. 

Bizansların hâkimiyetindeyken, 1207’de Selçuklular tarafından Türk’lerin hâkimiyetine 

geçti. Bizans egemenliğinde piskoposluk merkezi olarak görülen Attaleia, Türklerin 

egemenliğine girdikten sonra gelişme göstererek bugünkü yapılarının temeli atılmıştır. Antik 

yerleşkenin üzerine kurulan modern şehirden, günümüze kadar gelen çok az antik çağ kalıntısı 

vardır. Eski liman olarak bilinen liman mendireğinin bir bölümü ve limanı çevreleyen surlar bu 

kalıntılardan biridir. Hadrian Kapısı, eski görkemiyle antik çağı günümüzde de yansıtan 

eserlerden biridir (Antalya Tarihi, 2020). Evliya Çelebi’ye göre; bu kalıntıların bulunduğu 

Kaleiçi’nin iç kısmında, dört mahalle ve üç bin ev bulunurken, dış kısmında ise 24 mahalle 

bulunmaktadır (Antalya Kaleiçi, 2021). 

Kaleiçi; bir kısmı sağlam kalmış, at nalı şeklinde içeriden ve dışarıdan surlarla çevrilidir. 

Surların 80 burcu vardır. Surların içinde kalan bölümde, çatıları kiremitten oluşan 3.000’e yakın 
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ev bulunmaktadır. Bu evlerin kendilerine özgü yapıları mimari tarihleri hakkında bilgi 

vermekle kalmayıp; bölgenin gelenek ve göreneklerini, yaşam tarzlarını yansıtmaktadır. 

Bölge; gerek mimari yapısı, gerekse barındırdığı kültürel değerlerin korunması ve 

yansıtılması açısından önemlidir. Bu sebeplerden dolayı Antalya’da kültür ve sanat 

denildiğinde akla gelen ilk bölgelerden biri de Kaleiçi’dir. Kaleiçi bölgesindeki doğal yapının 

korunması bozulmaması ve yeni yapılanmaya müsaade edilmemesi amacıyla; 1972 yılında 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından SİT alanı olarak koruma altına 

alınmıştır (Antalya Kaleiçi, 2021). 

Antalya Kaleiçi bölgesi hem bölge halkı hem de turistler açısından vazgeçilmez bir 

kültür merkezi olarak görülmektedir. Günümüzde Kaleiçi’nde turistlere yada yöre halkına 

yönelik festivallerin halen devam ediyor olması hem kültürün yaşatılması açısından hem de 

ekonomik açıdan bu bölgeyi daha da değerli kılmaktadır. 

Antalya Kaleiçi Best Halı Mağazası 

Antalya Kaleiçi’nde faaliyet gösteren ve halı kilim satışı yapan firmalardan biri de Best 

Halı’dır (Bkz. Görsel 1). Best halı koleksiyonunda; halı, kilim, yastık gibi Türk kültür ve 

sanatının yansımalarını barındıran dokuma ürünlerin yanı sıra heybe dokuma örnekleri de 

mevcuttur. 

 
Görsel 1. Best Halı Genel Görünüm (Eroğlu, 2016a) 

Best Halı sahibi Ali Rıza Kösedağ, 1987 yılında Ağrı’da doğumludur. Yirmi iki yıldır 

bu işi yapmakta olan Ali Rıza Kösedağ, kırk yıla yakın bir süredir faaliyet gösteren mağazayı 

vefat eden babasından miras olarak devralmış, baba mesleğini devam ettirmiştir. Mağaza 
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faaliyetlerini, ortağı olan Tekin Anaç ile yürütmektedir. Tek katlı olan bu iş yeri haftanın her 

günü açıktır. Ürün yelpazesi geniştir. Mağazada 50 TL’den başlayarak, 10.000 TL’ye kadar 

ürün fiyat aralığı değişmektedir. Dokuma ürünlerin yanısıra hediyelik amaçlı satın alınmış 

ürünlerde mevcuttur. Kaynak kişi; genellikle İç Anadolu, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinden 

el dokuması halı, kilim, heybe, çuval, torba, yastık, geleneksel kıyafetler topladığını, depo 

durumuna göre bazı ürünleri arşivleyerek kendi koleksiyonuna kattığı bilgisini aktarmıştır. 

Ali Rıza Kösedağ; satın aldığı dokumalarda belirli bir yöre yada herhangi bir teknik 

özellik aramadığını, hammadde yönünden; yün, yıpranmamış ve ince kalitede her türlü 

dokumayı satın aldığını belirtmiştir. Kösedağ; desen ve motif yönünden az bulunan örnekleri 

kendi koleksiyonu için ayırdığını fakat değerinin üzerinde bir teklif gelmesi durumunda 

değerlendirebileceğini belirtmiştir. 

Heybe Dokumaları 

Heybe: Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “At, eşek binek hayvanlarının eyeri üzerine 

geçirilen veya omuzda taşınan, öteberi koymaya yarayan kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü 

torba” olarak tanımlanmaktadır (Ağakay, 1982, s.y.). 

Çobanların, azıklarını ve kasabaya veya komşu köye gidenlerin küçük eşyalarını 

yanlarında taşımakta kullanılır. Atın terkisinde yahut omuzda taşınabilir. Kilim, halı, zili, cicim 

tekniklerinde dokunmuştur. 

Binek hayvanların üzerinde, eşya taşımak amacıyla kullanılan heybeler, binicilerin 

yanında götürmesi gereken eşyaların konulduğu bir dokuma türüdür. Heybelerde, heybe gözü 

olarak isimlendirilen iki torba bulunur ve bu heybe gözleri birbirlerine başka bir dokuma parçası 

ile bağlanmışlardır. Bu bağlantıyı sağlayan alana da heybe bağı ismi verilmektedir. Bu iki parça 

birbirlerinden ayrı biçimde değil bir bütün halinde dokunmaktadırlar (Atlıhan, 1999, s. 37). 

Heybelerin orta kısımlarında yırtık ya da büyük ilik denilen bazı boşluklar yer 

almaktadır. Bu boşluğa her heybede rastlanmamaktadır. Genellikle insanlar tarafından 

kullanılan içine su, tuz, tohum ya da benzeri şeyler konulan heybelerin ortaları yırtık olur ve 

heybe taşıyan kişi bu yırtıktan başını geçirir ve heybedeki yük taşıyıcının iki omzuna eşit bir 

şekilde taşınmış olur. At deve ya da diğer yük hayvanlarına eşya taşıma amaçlı olarak heybe 

sarıldığı bu heybelere de terk heybesi denildiği ifade edilmektedir. Terk heybesi denilen 

dokuma örneği göç başlangıcında at ve deve gibi hayvanlara eşya taşıma amaçlı kullanılır 

(Eroğlu, 2013, s. 95). 
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İncelenen Heybe Dokumaların Motif, Desen, Teknik ve Malzeme Özellikleri 

Kaleiçi Best halı koleksiyonunda bulunan 30 adet dokuma örneğinin desen ve 

kompozisyon özelliklerine bakıldığında; sıklıkla geometrik motiflerin kullanıldığı görülürken 

bazı örneklerde bitkisel motiflere de rastlanmıştır. Dokumalarda, yıldız, hayat ağacı, pıtrak, 

küpe, türkmen gülü, eli belinde, koç boynuzu ve çengel motiflerinin kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Heybe dokumalarında; atkı, çözgü ve desen ipliklerinde yün kullanılmış olup 

ipliklerin tamamı el eğirmesi ve S büküm şeklindedir. 

İncelenen örnekler arasında kilim, cicim ve halı dokuma tekniği ile dokunmuş heybe 

dokumalara rastlanmış olup sumak dokuma örneğine rastlanmamıştır. Heybe dokumaların iki 

tanesi tamamen cicim tekniği, bir tanesi kilim ve cicim tekniği ile dokunurken iki tanesi ise halı 

dokuma tekniği kullanılarak dokunmuştur. 

İncelenen heybe dokumaların; tamamında kırmızı ve sarı renklerin, dört tanesinde beyaz 

ve siyah renklerin, üç tanesinde kahverengi, mavi ve turuncu renklerin, iki tanesinde yeşil 

rengin ve sadece bir tanesinde pembe rengin kullanıldığı tespit edilmiştir. Heybeler boyutlarına 

göre incelendiğinde; enlerinin 42 ila 53 cm, boylarının 117 ila 157 cm, heybe gözlerinin ise 42 

ila 53 cm aralığında değiştiği tespit edilmiştir. 

  



214

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP

Best Halı Koleksiyonunda Bulunan Heybe Dokuma Örnekleri 

 

Görsel 2. Heybe Örneği 1, 2016, Antalya/Muratpaşa/Kaleiçi (Eroğlu, 2016b) 

Tablo 1. Heybe Örneği 1, Özellik Tablosu 

Örneğin 
Türü Tespit Edildiği Bölge Araştırma 

Tarihi Dokuyucusu Dokumanın 
Hammaddesi 

İplik Büküm 
Çeşidi 

Heybe Antalya/Muratpaşa/Kaleiçi 2016 Bilinmiyor Yün/Pamuk S Büküm 

Boyutlar (cm) Kullanılan İplik Cinsleri İplik 
Numarası En Boy Heybe Gözü Çözgüsü Atkısı Desen İpliği 

43 127 46 Yün Pamuk Yün El Eğirmesi 

Kullanılan Renk Çeşitleri Kullanılan Teknik Kaynak Kişi 

Yeşil, Kırmızı, Turuncu, Beyaz ve Siyah Cicim Ali Rıza 
Kösedağ 

Genel Açıklama: Bu heybe örneğinin; çözgüsü ve desen ipliği yün, atkısı pamuktur. 

Heybe gözünde; üç eşit dikey parça olarak yüzey alan bölünmesi oluşturulmuş, bu alanlar 

içerisine dik olarak yerleştiren koç boynuzu motifleri arasına S-Çengel motifleri 

yerleştirilmiştir. Cicim dokuma tekniği ile dokunmuştur. Heybe gözünün boyuna dokunan 

bordürlerinde kemer tokası olarak adlandırılan motif kullanılmıştır. Heybenin omuzluk olarak 

adlandırılan kısmında tarak motifini andıran ve bu motifin ortasında çengel yada eğrice olarak 

adlandırılan motif kullanımı görülmektedir. Dokuma örneği az kullanılmış ve yıpranmamıştır. 
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Görsel 3. Heybe Örneği 2, 2016, Antalya/Muratpaşa/Kaleiçi (Eroğlu, 2016b) 

Tablo 2. Heybe Örneği 2, Özellik Tablosu 

Örneğin 
Türü Tespit Edildiği Bölge Araştırma 

Tarihi Dokuyucusu Dokumanın 
Hammaddesi 

İplik Büküm 
Çeşidi 

Heybe Antalya/Muratpaşa/Kaleiçi 2016 Bilinmiyor Yün S Büküm 

Boyutlar (cm) Kullanılan İplik Cinsleri İplik 
Numarası En Boy Heybe Gözü Çözgüsü Atkısı Desen İpliği 

42 134 50 Yün Yün Yün El Eğirmesi 

Kullanılan Renk Çeşitleri Kullanılan Teknik Kaynak Kişi 

Sarı, Kahverengi, Beyaz, Turuncu, Siyah ve Kırmızı Halı Heybe Ali Rıza 
Kösedağ 

Genel Açıklama: Heybe dokumaları genellikle sık kullanıma bağlı olarak 

yıpranmaktadırlar. Heybeler taşıma amaçlı dokumalar olduğu için özellikle yörük yaşamında 

bir yerden bir yere göçerken eşya taşıma amaçlı kullanılır. Bu heybe örneği de yıpranmaları 

daha aza indirmek ve dokumanın kullanım süresini arttırmak amacıyla arkası ve muhtelif yerleri 

deri ile kaplanmış olup, bu tarz deri ve dokumaların kullanıldığı heybelere “saraç heybe” de 

denilmektedir. Deri ile kaplanan heybelerin büyük bir bölümü halı heybelerdir. Kırmızı zemin 

renginin hakim olduğu bu dokuma örneğinde; türkmen gülü olarak adlandırılan kompozisyon 

ve süsleme kullanıldığı görülmektedir. Literatürde türkmen gülü olarak bilinen bu kompozisyon 

uygulamasına bazı yörelerde topaç motif de denilmektedir. Özellikle Akseki yöresinde tespit 

edilen bazı dokuma örneklerinde “topaç yanışlı heybe” tanımlaması yapılmıştır.  
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Görsel 4. Heybe Örneği 3, 2016, Antalya/Muratpaşa/Kaleiçi (Eroğlu, 2016b) 

Tablo 3. Heybe Örneği 3, Özellik Tablosu 

Örneğin 
Türü Tespit Edildiği Bölge Araştırma 

Tarihi Dokuyucusu Dokumanın 
Hammaddesi 

İplik Büküm 
Çeşidi 

Heybe Antalya/Muratpaşa/Kaleiçi 2016 Bilinmiyor Yün - 

Boyutlar (cm) Kullanılan İplik Cinsleri İplik 
Numarası En Boy Heybe Gözü Çözgüsü Atkısı Desen İpliği 

42 138 50 Yün Yün Yün - 

Kullanılan Renk Çeşitleri Kullanılan Teknik Kaynak Kişi 

Kahverengi, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah ve Sarı Kilim Ali Rıza 
Kösedağ 

 

Genel Açıklama: Geleneksel heybe kompozisyon özelliklerinden daha farklı bir 

örnektir. Tek parça yolluk olarak dokunmuş olan bu heybe örneği; uçlardan katlanıp dikilerek 

heybe gözleri oluşturup, heybe dokuması elde edilmiştir. Genellikle bu ve diğer örneklerden de 

görüleceği üzere heybeler tek parça olarak dokunur daha sonra dikilerek heybe gözleri 

oluşturulur. Dokuma boyunca dikey, ince bantlardan oluşan motifsiz bir heybe dokuma 

örneğidir. Heybe gözlerinden bir tanesine cicim dokuma tekniğiyle mihraba benzeyen bir motif 

uygulanmıştır. Sanatsal değeri fazla olmamakla birlikte farklı tarzda bir örnek olması açısından 

çalışmaya dahil edilmiştir. 
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Görsel 5. Heybe Örneği 4, 2016, Antalya/Muratpaşa/Kaleiçi (Eroğlu, 2016b) 

Tablo 4. Heybe Örneği 4, Özellik Tablosu 

Örneğin 
Türü Tespit Edildiği Bölge Araştırma 

Tarihi Dokuyucusu Dokumanın 
Hammaddesi 

İplik Büküm 
Çeşidi 

Heybe Antalya/Muratpaşa/Kaleiçi 2016 Bilinmiyor Yün/Kıl S Büküm 

Boyutlar (cm) Kullanılan İplik Cinsleri İplik 
Numarası En Boy Heybe Gözü Çözgüsü Atkısı Desen İpliği 

53 157 53 Yün Kıl Yün El Eğirmesi 

Kullanılan Renk Çeşitleri Kullanılan Teknik Kaynak Kişi 

Sarı, Kırmızı, Mavi, Beyaz ve Turuncu Cicim ve Zili Ali Rıza 
Kösedağ 

 

Genel Açıklama: Sık motifli cicim ve zili dokuma tekniği kullanılan bu dokuma 

örneğine Mersin, Mut, Silifke, Konya/Bozkır ve Seydişehir civarlarında, yazlak ve kışlak olarak 

yaşamını sürdüren Sarıkeçili yörüklerinde rastlanmaktadır. Eğer kaşı motifi olarak adlandırılan 

“motif kompozisyon” düzenlemesi uygulanmıştır. Ortada madalyonu andıran kompozisyon 

içerisine yıldız motifi yerleştirilmiştir. Heybe gözü kenarlarında ise pıtrak motifinin tüm yüzeyi 

sardığı gözükmektedir. Heybe dokumasının omuzluk kısmında koç boynuzu motifinin üst üste 

uygulandığı ve etrafına ise pıtrak motifiyle çevrilmiş bir kompozisyon uygulandığı 

görülmüştür. 
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Görsel 6. Heybe Örneği 5, 2016, Antalya/Muratpaşa/Kaleiçi (Eroğlu, 2016b) 

Tablo 5. Heybe Örneği 5, Özellik Tablosu 

Örneğin 
Türü Tespit Edildiği Bölge Araştırma 

Tarihi Dokuyucusu Dokumanın 
Hammaddesi 

İplik Büküm 
Çeşidi 

Heybe Antalya/Muratpaşa/Kaleiçi 2016 Bilinmiyor Yün - 

Boyutlar (cm) Kullanılan İplik Cinsleri İplik 
Numarası En Boy Heybe Gözü Çözgüsü Atkısı Desen İpliği 

43 117 42 Yün Yün Yün - 

Kullanılan Renk Çeşitleri Kullanılan Teknik Kaynak Kişi 

Kırmızı, Sarı, Siyah, Pembe, Mavi, Beyaz ve Yeşil Halı Heybe Ali Rıza 
Kösedağ 

 

Genel Açıklama: Kırmızı zemin renginin hakim olduğu bu halı heybe fazla 

yıpranmamış ve iyi durumdadır. Heybe gözlerinin kenar kısımlarında gül motifi ve orta 

kısmında yıldız motifi kullanılmıştır. Yıldız motifinin etrafında koç boynuzunu andıran motifler 

ve bilinmeyen geometrik kompozisyon süslemeleri hakimdir. Heybe gözünde olduğu gibi 

omuzluk bölümünde de karmaşık bir motif kullanımı söz konusudur. Orta zeminde üçgenler ile 

ayrılmış alan içerisinde koç boynuzu motifinin olduğu gözlemlenmiştir. 
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SONUÇ 

Konar göçer yaşantıda önemli bir yeri olan dokuma kültürü, Anadolu Türk El 

Sanatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Yörük kadınının özenle dokuduğu dokumalar 

hayatlarının hemen hemen her evresinde yardımcı birer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dokuma kültürünü bir miras olarak gelecek nesillerine aktaran Anadolu kadını, duygu ve 

düşüncelerini dokumalarına ilmek ilmek işlemektedir. Sadece birer kullanım aracı olarak değil 

aynı zamanda birer iletişim aracı olarak kullandıkları motifler, bazen konuşarak 

anlatılamayacak kadar yoğun duygularını barındırmaktadır. 

Bir zamanlar Anadolu kadını için hem uğraş hem meslek hem de para kazanma kaynağı 

olan dokumalar maalesef günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Değişen ve gelişen 

teknolojik yenilikler bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, bir yandan da geleneksel 

değerlerimizden olan dokumaların kaybolmasına yol açmaktadır. Taşıma amaçlı olarak üretilen 

heybelerin yerini başka obje ve materyaller almıştır. Kırsaldan şehre göçün fazlalaştığı 

günümüzde dokuma kültüründe de olumsuz derece etkilenmeler gözlenmektedir. Bu ve benzeri 

çalışmalarla; Anadolu’nun farklı yerlerinden toparlanan dokumalar, günümüzde ticari birer 

meta olarak karşımıza çıkmatadırlar. 

Turizmin başkenti olan Antalya’da ve Antalya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan 

Kaleiçi bölgesi bünyesinde tarih ve kültürün barındığı mekanlardan oluşmaktadır. Turizm 

hareketliliğin fazla olduğu Kaleiçi bölgesinde, el sanatları satışı yönünden bir hareketlilik söz 

konusudur. Kaleiçi’nde sayıları onlarla ifade edilebilecek miktarda halı kilim mağazası 

bulunmaktadır. Bu mağazalardan birisi de Ali Rıza Kösedağ’a ait Best Halı mağazasıdır. Bu 

mağaza, Anadolu’nun farklı yörelerinden toplanan dokuma örneklerinin toplandığı, 

sergilendiği ve satıldığı bir iş yeridir. 

2016 yılında yapılan alan araştırmasında, Ali Rıza Kösedağ koleksiyonuna ait otuz 

civarı heybe incelenmiştir. İncelenen örneklerden beş adedine bu çalışmada yer verilmiştir. 

Halı, Kilim ve Cicim dokuma teknikleri ile üretilmiş olan heybe örnekleri; desen, renk, 

kompozisyon ve hammadde özellikleri açısından incelenerek kataloglanmıştır. 

Bu kataloglama çalışması ile belki şu an yurtdışına satılmış ve bize ait olan değerler 

kayıt altına alınmış olacaktır. Kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması için geleneksel 

değerlerimizin en önemli unsurlarından biri olan dokumalarımıza sahip çıkmamız ve 

kataloglamamız gerekmektedir.  
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GÜNCEL SANAT UYGULAMALARINDA ENTROPİ OLGUSU 

Merve Mehtap BULUT1 

ÖZET 

Entropi, fizik alanının bir konusu olarak termodinamik yasalarda karşımıza çıkmaktadır. Evrenin 
hareketini ve oluşum sürecini matematiksel olarak inceleyen bir alan olan termodinamik, birinci 
yasasında evrende sıcaklık sabittir iddiasını yöneltirken ikinci yasasında entropiyi öne 
sürmektedir. Entropi, temelde düzensizlik olarak adlandırılmaktadır. Evrende her şeyin belli bir 
düzenden düzensizliğe gittiğini, varoluş ve yok oluş çizgisinde sunmaktadır. Bu bildiri de 
maddelerin sabit ve düzenli moleküllerinin, zamanın etkisiyle düzensiz ve savruk biçimde 
değişmesinin, asıl olan (öz) ile bağlantısı kurulmuştur. Düzenin her şekilde yerini düzensizliğe 
bırakacağı, bundan dolayı biçime değil öze önem verilmesi gerektiği üzerinden modern sonrası 
dönem ile başlayan süreçte şekillenen entropi-sanat ilişkisinin güncel sanatta ki örneklerine yer 
verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Entropi, Sanat, Güncel. 

ABSTRACT 
Entropy appears in the laws of thermodynamics as a subject of physics. Thermodynamics, a field 
that mathematically examines the motion and formation process of the universe, asserts that the 
temperature is constant in the universe in its first law, while it asserts entropy in its second law. 
Entropy is basically called disorder. He presents that everything in the universe goes from a 
certain order to disorder, on a line of existence and extinction. In this paper, the change of the 
fixed and regular molecules of the substances in an irregular and scattered way with the effect of 
time, and the connection with the essential (essence) was established. The examples in 
contemporary art of the entropy-art relationship shaped in the process that started with the post-
modern period are given, on the basis that order will leave its place to disorder in every way, 
therefore, importance should be given to the essence, not the form. 

Keywords: Entropy, Art, Current. 
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GÜNCEL SANAT UYGULAMALARINDA ENTROPİ OLGUSU 
1. Entropi Yasası ve Sanat 

Termodinamik, yapılan işle enerji arasındaki grift ilişkiler üzerinde çalışma yapan bir bilim 
dalıdır. Isı, sıcaklık ve enerji ile ilgilenmektedir. Birinci termodinamik yasa Sadi CARNOT 
tarafından ortaya konulmuştur. Bu kanuna göre enerji evrende sabittir, bir şekilden diğerine 
geçebilir fakat enerji miktarı değişmemektedir (URL-1, Akt Tufan, 2018). Enerjinin sakınımı 
olarak da adlandırılan bu yasada enerji asla kaybolmamaktadır (URL-2, Akt Tufan, 2018). 
Termodinamiğin ikinci yasasında ise entropi kavramından söz edilmektedir. İkinci kanun Clausis 
ve Thomson tarafından tanımlanmıştır. Thomson, ısının bir enerji türü olduğunu ve işe 
dönüştürürken verimin yüzde yüz olmadığını, Clausis ise ısının sıcaktan soğuğa doğru hareket 
ettiğini ve tersinin mümkün olmadığını bulmuştur. Bu iki gözlem entropiyi ortaya çıkarmıştır 
(URL-1, Akt Tufan, 2018). 

Entropi yasası bizlere elde edilebilir enerjinin her kullanımında, bizi kuşatan çevrede bir yerde daha 
büyük bir düzensizliğe neden olunduğunu söylemektedir. Günümüz sanayi toplumunda, büyük enerji 
akışımı içinde yaşadığımız dünyada çok büyük düzensizliklere sebebiyet vermektedir. Enerji akışı 
yolunu ve dönüştürme sürecini daha çabuk tüketir ve düzensizliği arttırır (URL-3). 

Sosyolojik açıdan ele aldığımızda ve toplumsal olarak da düşündüğümüzde, eğer toplum sürekli 
baskı altında tutulursa, düzenden düzensizliğe doğru tepkime göstermektedir. Örneğin Fransız 
devrimi ve diğer birçok devrim de tarihsel entropi artışlarına örnek verilebilmektedir. Yani 
devrimler toplumun baskıcı düzenini yıkmak için ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla devrimler 
entropinin toplumda yüksek olduğu durumlardır (URL-3, Akt Tufan, 2018). Felsefi açıdan olduğu 
gibi sosyolojik açıdan da hem birey, hem toplum baskı altında olmayı reddetmektedir. Yani 
düzeni reddetmektedirler. Çünkü düzen ve aynı hareketleri tekrarlamak makinelere özgüdür ve 
baskı altına alınan bireyler makineleşir ve özlerini kaybederler. Özgür insan entropik insandır. 
Düzensizliği, kuralsızlığı, yasasızlığı aramaktadır. Aslında geniş anlamda bakıldığında 
düzensizlik düzen barındırmaktadır. Entropi kavramını kavramak için düzen ve düzensizlik 
kavramlarını derinlemesine irdelemek gerekmektedir (URL-3/Akt Tufan, 2018). 
Düzen, uyumlu bir sistemdir. Bu sistem ise belli kurallar ve ilkelere göre hareket etmektedir. 
Düzen, bir amaç ve hedef barındırmaktadır. Düzensizlik ise tüm bunların aksine belli bir kurala 
bağlı olmayan, tamamen rastgele ve karışık biçimler için kullanılır. Düzenli olan her şey aslında 
düzensizlik içinde mevcuttur ve süreç içerisinde düzen tamamen sona ermektedir. Düzensizlik ve 
düzen sözcükleri elementlerin farklı yönleri takip etmelerine rağmen kısa dönemlik fiziksel 
etkileşime girmeleridir. Entropik düzensizlik ise görsel düzensizlik olmamakla birlikte yine de 
belirli bir ilişki içerisindedir.  

Entropik Düzensizlik, bâzan “görsel düzensizlik” olarak anlaşılmaktadır: Bir odanın dağınıklığı gibi. 
Şüphesiz, bu durum, fizik-bilimsel düzensizlikten radikal bir kopukluk içinde olmayıp, onunla içten bir 
bağlantıya sahiptir. Meselâ; bir oda kendi başına bırakıldığı takdirde “doğal süreç” gereği dağınık olur; 
bu “entropik düzensizlik”tir ve burada entropi artışı vardır; ancak, aynı oda bir dış etken (meselâ bir 
insan, hattâ bir hayvan) tarafından dağınık hâle getirilebilir ki, bu ise doğal olmayan, bir canlının, yâni 
dış etkilere karşı maddî/mekanik değil, kognitif (bilinçli) veya instinktif (içgüdüsel) eylemlerinin 
sonucu olarak meydana gelen ve dışarıdan bir enerji sarfedilmek sûretiyle bir müdâhele ile sağlanmış 
ve entropik olmayan bir dağınıklıktır; bu durumda odada entropi artmaz, azalır, daha da doğrusu 
azaltılmış olur (Hocaoğlu, 2008, s.29). 

Entropi-sanat ilişkisi için, modern sonrası dönem itibari ile sanat uygulamalarında oldukça 
rastlanılan birkaç kavram bize referans olmaktadır. Bunlar, rastlantı, kaos, geri döndürülemezlik 
ve olasılıktır. Rastlantı, Türk Dil Kurumunun tanımına göre; bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir 
sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf olarak açıklanmıştır (Tdk, 1960). İngilizcesi 
olan “random” kelimesi; chance, accidental, haphazard, arbitrary, casual, unsystematic, hıt and 
miss, indisariminate, unemplamed, unintentiona kelimeleriyle tanımlanmıştır (Ellialtıoğlu, 2006). 
Buradan da anlaşıldığı üzere, rastlantı; beklenmedik, aniden, planlanmadan gerçekleşen eylemdir. 
Rastlantı, gündelik hayatta her şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bu alanların birisi de sanat 
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GÜNCEL SANAT UYGULAMALARINDA ENTROPİ OLGUSU 
1. Entropi Yasası ve Sanat 
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tarihidir. Sanat tarihinde rastlantı sonucu oluşan görsellerin güzelliği, Sanatın Öyküsü adlı kitapta 
fotoğraf makinesinin icadına dayandırılmaktadır (Gombrich, 1993). Fotoğraf makinesinin 
yakaladığı kendiliğinden oluşan yani rastlantı sonucu ortaya çıkan karelerin verdiği tat duygusu, 
sanatçıları da etkilemiştir. Bu noktada kendiliğindenlik kelimesi özenle kullanılmıştır. Çünkü 
rastlantının kuralı, kendiliğinden oluşmuş durum olmasıdır. Kendiliğindenlik, planlanmamış ve 
tasarlanmamış, an ile rastlantı sonucu oluşan karelerdir. Kendiliğindenlik ve rastlantı kavramları 
ise bu tezin konusu olan entropi kavramının kural niteliğindeki değerleridir. Dolayısıyla konuya 
hâkim olabilme kaygısı ile önce rastlantı kavramı açıklanmıştır. 

“Olasılık, olayla koşulları arasında ki nesnel bağlantının çeşitli biçimlerinden biridir. Olay, olgu 
ve süreçlerde ki öğelerin gelişmeleri sırasında gösterdikleri rastlantısal davranışlar olasılıktır…” 
(URL-4). Daha net bir ifade ile olasılık, bir durumun gerçekleşme ihtimalinin gerçekleşmeme 
ihtimaline oranı denilebilmektedir. 

Geri döndürülemezlik ilkesi, entropi yasasının bir diğer önemli bölümlerindendir. Bir kadeh ilk 
başta entropisi daha az konumdayken yere düştüğünde kırılır ve içindeki sıvı ile birlikte cam 
parçaları da yere dağılır. Bu durumda ilk konumunda ki durumuna göre kadehin entropisi artmış 
ve düzensiz bir hal almıştır. 

Kaos ise genel ifadeyle düzensizlik olarak bilinmektedir. Çoğu sözlükte düzensizlik, kargaşa hali 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaos, “Evren düzenlidir.” diyen kozmosun tam zıttıdır. Bu noktada 
düzensizlik olarak bilinen kaos, entropi ile aynı gibi görünse de farklı, fakat anlam bakımından 
birbirine yakındır. Aynı zamanda kaosun kelime anlamı ile kaos kuramı da birbirinden farklıdır. 
Çünkü kuram olan kaos, düzensizlikten bir düzen oluştuğunu savunmaktadır (Ural, 2004). 

2. Kavramsal ve Uygulama Boyutunda Sanat-Entropi İlişkisi 
 

Postmodernizm, önce mimarlıkta sonra edebiyat, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve diğer sanat ve 
sosyal bilimler alanlarında kullanılmaya başlanmıştır. 70’li yıllarla beraber Bauhaus etkisinde 
hissedilen biçimsel, yalın ve soğuk olarak görülen modern mimarinin artık geride kaldığı bunun 
yerine klasik dönem süsleme, heykel, rölyef unsurları katılan, daha estetik, daha sıcak mimari 
anlayışı olması gerektiği gündeme gelmiştir. Bu itiraz ve öneriler ile postmodern mimari literatüre 
girmiştir. Postmodern mimari de, klasik, tarihsel üslup ve biçimlerin kullanımıyla birlikte 
postmodernizmin önemli özelliklerinden biri olan “eklektik” anlayış gündeme gelir. I. Dünya 
savaşı ve sonrasında Avrupa’dan Amerika’ya göçen sanatçıların çalışmalarının yanı sıra 
Avrupa’daki bazı sanatçıların çalışmaları da postmodern sanatın yapıtaşlarını meydana getirir. 
Avrupa ve Amerika kökenli sanatçıların bir araya geldikleri New York Okulu’nun oluşumu, 
sanatın “postmodernleşmesinde” önemli bir adım olarak görülmektedir. Postmodernizm denilince 
akla çoğunlukla sanatta Rauschenberg, Baselitz, Schnabel, Kiefer, Warhol ve belki Bacon 
gelebilir. Mimaride ise Jencks ve Venturi, tiyatroda Artaud, yazıda Barth, Barthelme, Pynchon, 
sinemada Lynch (Mavi Kadife), fotoğrafta Sherman, felsefede Derrida, Lyotard, Baudrillard gibi 
isimler önemli kişiliklerdir. (Sarup, 2004; Akt Olgun, 2017). 
 
Tüm bunlar ışığında, postmodernizm ile birlikte artık sanatta nesne kullanımı kavramsal bir 
temsile dönüşmüştür. Böylece sanat yerine sanat fikri ön plana çıkmıştır. Gerçek nesne yerine de 
nesne fikri gündeme gelmiştir. Yani artık nesnenin işlevi kavramsallaşmıştır. Bu tür sanat 
anlayışında hiçbir insani duygu bulunmamaktadır. Yalnızca bedeni olmayan organlar, akışlar, 
moleküller vb. vardır. Bu durumda artık gerçek bir nesne bulmak mümkün değildir (Baudrillard, 
Skopbülten: 21/3/2014; Akt Ünay, 2015, 12). Postmodernizm, kuşkusuz güncel sanat içinde 
tohumları bulunan bir harekettir. Dolayısıyla postmodernizm, kendinden önceki hareketleri içinde 
barındırdığı bilinen bir durumsa, güncel sanat diye adlandırılan içinde bulunduğumuz dönem, 
postmodernizmden ötürü tüm eklektik ve karma yapıyı içine almıştır. Kısaca belirtilecek olursa; 

Güncel sanat anlayışı çok yönlü çalışmaya elverişlidir. Güncel sanat aslında eskimeyen bir kavramdır. 
İçinde bulunduğu zamanın günceli olarak geçmişte, o günü yaşayan sanatçılar için de geçerli olan bir 
kavramdır. Globalleşmeye bağlı olarak sanatçının içinde bulunduğu zamana, yere, yaşadıklarına, göre 
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evrilerek kendi tarzına ulaşması ve düşünsel olanı ifade etme biçimini seçmesidir. “Türkiye’de ağırlıklı 
olarak 1990’larda yavaş yavaş sanat piyasasında yerini almaya başlayan güncel sanatın ele alınması 
gereken bir takım sosyokültürel değişimlerin sonucu olduğu yadsınamaz bir olgudur”(Ersen,2010, 
s.48). 

Güncel sanat, sanatçının içinde bulunduğu sosyolojik ve psikolojik sorunlarla birlikte 
şekillenmektedir. Bu şekillenme sürecinde ise sanatın kavramsallaşması problemlere kavram yolu 
ile yaklaşılmasına zemin hazırlamıştır. Bu bildirinin konusu olan entropi-sanat ilişkisini güncel 
sanat içinde ele aldığımızda izlenecek yol, eserlerin manifestoları olmuştur.  

Termodinamik yasalarda “entropi” bir sistem içerisinde ki düzensizliğin göstergesidir. Bu 
düzensizlik görsel düzensizlik olmamakla birlikte entropi olgusundan söz edebilmek için 
kendiliğinden gelişen bir süreç gerekmektedir. Bu açıdan kültür-sanat alanında entropi ele 
alındığında, sistemde ki tahrip edici, yıkıcı unsurlar ve denge bozulmaları entropinin konuları 
olarak belirmektedir. Güncel sanatta bu yıkım unsuru, çeşitli sanatçılarda psikolojik yıkımlar ve 
doğa yıkımları olarak görülmektedir. Kullanılan materyaller ise genellikle çevre, doğa, plastik ve 
hurdalardan oluşmaktadır.  

 
Resim 1 Alejandro Almanza Pereda, Horror Vacui (Boşluk Korkusu), Beton ve Tablo, 2017 

Güncel sanatçılardan Alejandro Almanza Pereda, Boşluk Korkusu serisinde komşu teması 
üzerinde durmuştur. Daha rahat, daha konforlu ve düzenli bir hayat için betonarme binalar, devasa 
siteler dikilmektedir. Bu, bir düzeni teşkil ederken ardında kalan düzensiz durumlar ise entropik 
bir durum oluşturmaktadır. Binalar bir alanda düzenli bir yaşam alanı oluştururken çok fazla ağaç 
yok edilmesi ve gerek ezilerek gerekse barınacak yer bulamaması yüzünden yaşamı sona eren 
hayvanlar zarar görmektedir. Dünyada ufak bir düzen elde etme durumundan daha çok 
düzensizlik ortaya çıkması entropi kanununda sözü edilen durumdur. Pereda yıkım üzerinden 
etropik güçlerin alegorisini resmetmiştir. Entopi kanununa göre evrende bir düzen elbet yaratılır, 
fakat yaratılan düzenin ardından daha büyük düzensizlikler doğmaktadır. Pereda’nın çalışmasında 
betonun altında bulunan romantik tarzda yapılmış manzara resmide alelade seçilmemiş, özellikle 
oraya yerleştirilmiştir. Bu manzara resminde sadece bir kısmı görülse de ağaçlar, orman ve belki 
de deniz bulunmaktadır. Bu unsurlar zamanla dış etki olmaksızın yaşlanacak çürüyecek ve yok 
olacaktır. Entropi kanununda olduğu gibi kendiliğinden bir yok oluşa gidiş olgusu kendini 
göstermektedir (Tufan, 2019). 
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Resim 2 Urs Fischer, Siz, kazı, galeri alanı, ana galeri alanının 1:3 ölçekli kopyası, değişken boyutlar, Gavin Brown's 

Enterprise, New York, 2007 
Urs Fischer, büyük ölçekli heykelleri ve enstalasyonları ile tanınan İsviçreli sanatçıdır. 
Çalışmalarında kalıcı olmayan malzemeleri ve popüler kültürü kendine problem edinen sanatçı, 
materyalleri yaratma ve yok etmenin kendiliğinden oluşan sürecine odaklanmıştır. Kendine 
referans aldığı sanatçılar arasında Marcel Duchamp vardır. Duchamp için, “Nesneleri ikinci sınıf 
vatandaş olmaktan kurtaran efsane adam” sözleri kendisine hayranlığı konusunu göz önüne 
sermektedir (URL-5). Fischer, yapıtlarında entropiye yer veren sanatçılardan bir diğeridir. 
Nesnelerin, fikirlerin temelde değişime açık olan doğasını ifade etmek amacıyla çok çeşitli 
malzemelere yer vermektedir. Bu malzemeler ile oluşturduğu kompozisyonlar kendiliğindenliğe 
ve zamanda sürekliliğe vurgu yapar. Bu noktada entropi ile ilgilenen sanatçı, zamanla yok olacak, 
geçici heykeller yapmaktadır (Wilson, 2015). Bu çalışmalarına örnek olarak 2007’de yaptığı 
“Siz” adlı çalışması verilebilir. Bu çalışma, Gavin Brown’s Enterprise binasında bir odada, yeri 
kazarak yaptığı bir yerleştirme çalışmasıdır. Yaratıcılığı eklemelerle yapma sürecini protesto 
ederek yıkıcılığı ve yeniden inşayı temel almıştır. Varoluş gereği doğru yaklaşımın yıkım 
üzerinden olabileceğini entropi olgusu altında desteklediği düşünülmektedir. Aynı zamanda 2000 
yılında ürettiği “İsimsiz” adlı çalışması, hızla çürüyen melez bir organik nesnedir. İki farklı 
meyveyi ortadan ikiye bölerek ikisinin de yarısını birbirine vidalayıp birleştirmiştir. Böylelikle 
entropi olgusu çürüme süreci olarak ortaya çıkmıştır. 

 
Resim 3 Urs Fischer, İsimsiz, 2000 
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Resim 4 Sergej Jensen, İsimsiz (Tütsü), Tütsü ve akrilik keten, 22 5/8 × 19 9/16 inç (57.4 × 49.7 cm), 2013 

Sergej Jensen, Danimarka’lı bir sanatçıdır. Çalışmaları çok çeşitli materyallerden oluşan sanatçı, 
genel olarak tekstil ürünlerini kullanması ile bilinmektedir. Bu çalışmalar genellikle soyutlama 
ve temsil arasında bir bocalama sonucunda ortaya çıkmıştır. Hazır yapıtlarla da ilgilenen sanatçı, 
hava koşullarında yıpranmış malzemeleri kullanmaktadır. Entropisi yüksek bu malzemeler ile 
yaptığı çalışmalar, zamanın akışını, geri döndürülemezliğini ve rastlantısallığını vurgulamaktadır.  

  
Resim 5 David Salle, Collage, 90.8 × 121.9 cm, Somerset Mold-Paper Kağıdına Şeker Kaldırma Aquatint, Tükürük 

Isırığı ve Foto-Aşındırma, 1989 
Entropi ile ilişkilendirilebilecek diğer bir sanatçı David Salle, arka planda kullandığı resmin 
üstüne beş adet portre yerleştirmesi ile gerçek olan ile temsile vurgu yaptığı düşünülmektedir. 
Arka planda olan figürler temsil iken gerçek olan, küçük kareler içine yerleşmiş olan portrelerdir. 
Birkaç tanesinde çocuk resmi etkileri görülmektedir. Yani, gerek figür gerekse nesnelerde 
temsilin üstüne silme tarzı ile manipüle edilmiş kendiliğinden ve iç duygular ile resmedilen 
gerçeği içeren portreleri ön plana çıkarılmıştır. Yapıbozumcu sanatçının, sanat eserinde hem 
Derrida’nın hem de entropi yasasının bilincinde olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni, 
resmedilen figürlerin temsili görünüşlerinin, Buda felsefesinde de var olan entropi yasasına göre 
doğduğu, büyüdüğü, hastalanacağı ve sonunda öleceği gerçeği ile üstlerinin manipüle edilmesi 
fakat figürlerin sanatçının bilincinden bilinçdışına aktarılırken her zaman aynı kalacak izlenimi 
(özü) resmedilmiştir. Derrida etkisi ile de aynı şekilde temsil yok edilmeye çalışılarak yapı yani 
temsil, bozuma uğratılmıştır. 
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Resim 6 Cornelia Parker, Soğuk Koyu Madde: Patlatılmış Görünüm, 1991 

Güncel yapıbozumcu sanatçılardan Cornelia Parker ise yapıbozum tekniğini daha çok yerleştirme 
ve heykel çalışmalarında kullanmıştır. Parker’ın çalışmaları genel olarak tüketim ile ilgilidir. 
Varoluşun kırılganlığı ve maddenin dönüşümü ile ilgili çalışmaları entropi ile 
ilişkilendirilmektedir. Çalışmalarındaki kıyamet olgusunun çoğunluğu evrendeki her şeyin sona 
erdiği ama bir bitiş olmadığını göstermektedir (URL-6). Örneğin Parker’ın “Bir Patlamanın 
Görüntüsü” adlı çalışmasında bir düzensizlik mevcuttur ve kendiliğinden yok olmaya yüz tutmuş, 
eski, yanmış parçaları bir araya getirmiştir. Bu durumda kendiliğinden bir yerleştirme değil 
kendiliğinden hasar görmüş parçaları bir araya getirerek entropik (düzensiz) çalışma ortaya 
çıkarmıştır. Bu noktada Duchamp’ın “Ready-Made” kullanarak temsili yapıbozuma uğrattığını 
anımsatmakta fayda görülmektedir. Bunun nedeni, Duchamp gibi hazır nesne kullanan Parker’ın 
da çalışmasında kendisinin yakmış olduğu tahta parçalarının aksine kendiliğinden yanmış odun 
parçalarını direk eserine yerleştirmesidir. Temsili bir bakıma yapıbozuma uğratan Parker, yine 
yapıbozum tekniği kullanarak entropik sonuçlar meydana getiren sanatçılar arasındadır.  

“Parker yıldırım düşmesi sonucu yanan bir kiliseden aldığı zarar görmüş, kömürleşmiş tahta ve inşaat 
parçalarından galerinin ortasında bir enstalasyon kurmuştur. Burada yapıtın kendisi, atık nesnelerin 
doğrudan belge olarak işe karıştığı bir çerçeveye dönüşmüştür.”(Yılmaz, 2017, s.493) 

Doğal afet kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla yanarak kül olmuş bir tahta parçası 
entropisi yüksek durumdadır. Yılmaz’ın (2017) da dediği gibi; 

“Parker, yanmış tahta parçalarını, taş, beton, tuğla parçalarını düzenleyerek oluşturduğu bu 
enstalâsyonuyla, kolâjdan bu yana süregelen ve atık nesne kullanımıyla üretilen sanat çalışmalarındaki 
‘gerçeklik’ vurgusuna yeni bir boyut katmıştır.”(Yılmaz, 2017, s.493) 

Cornelia Parker, hem objenin fiziksel görüntüsü hem de tarihsel bağlantıları ve anlamlarını ortaya 
çıkarmaktadır. Yapıbozumcu güncel sanatçılardan Henry Jackson ise yüzeyin altında kalan 
ötekileşen nesneleri ortaya çıkarmıştır. Onun anlatısına göre, arkeolojik bir kazı gibi 
ötekileşenleri ortaya çıkarır ve bu genelde kaba ve görünüşte yabancıdır. Şekiller neredeyse aynı 
anda ortaya çıkar ve yok olurlar. Bu çatışma arkasında kalan şey ise, isyansız, saf ve indirgenemez 
formlardır. Bunu ise gerçeği görmeye başladığı zaman olarak nitelendirmektedir. 

 
Resim 7Alper Aydın, D8M, Fotoğraf: Ekin Bozkurt, 2017 
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Göçebe sanatçı olarak bilinen Alper Aydın yaşamının çoğunu doğa ile iç içe geçirmiştir. Genel 
olarak çalışmalarında doğayı temel almaktadır. Amacı ise doğayı yeniden anlamaya çalışmak ve 
onunla iletişim kurmaktır. Sanatçının buluntu malzemelerle yaptığı enstalasyonları insanın 
doğaya yaptığı tahribata vurgu yapmaktadır (URL-7). Bu açıdan sanatçı kavram olarak tahribatı 
ve yıkımı ele alırken kullandığı materyaller ise entropisi yüksek malzemelerdendir. Aydın, 
ilerlemenin ya da insanın gelişiminin yıkımlara ve tahribatlara yol açan sayısız eylemle birlikte 
ortaya çıktığını belirtir. Yani ilerleme, devamlı bir entropin artışı ile söz konusudur. Örneğin D8M 
adlı çalışmasında bir kepçe içerisine yerleştirilmiş ağaç yıkıntıları yer almaktadır. Bu kepçe, doğal 
ortamından koparılmış ağaçların nasıl vahşice imha edildiğini vurgulamaktadır.  

 
Resim 8 Latifa Echakhch, Silinen Kalabalık, Fotoğraf: Ekin Bozkurt, 2017 

Diğer bir sanatçı Latife Echakhch, toplumda ki belirli ön yargılara, çelişkilere ve klişelere karşı 
koyma gerekliliğinden hareketle, bu fenomenler için sembolik olan materyalleri sorgulamaktadır 
(URL-8). Echakhch, entropi olgusunu kavram üzerinden ele almaktadır. Örneğin “Silinen 
Kalabalık” adlı çalışmasına bakıldığında, yüzeyi çentiklerle dolu, parçalanmış bir duvar 
görülmektedir. Bu enstalasyon, kaos, şans, rastlantı ve çürüme kavramlarının beraberinde aslında 
sosyal yaşantıda ve toplumda da bozulmaya gidildiğini, baskı uygulanan halk ve onların isyanı 
üzerinden nasıl entropik bir hal aldığı sorgulanabilir bir durum halini almıştır. 

 
Resim 9 Andy Goldsworthy, Rowan Yaprakları ve Delik, Yorkshire Sculpture Park, 1987 

Çevre sanatı ile bilinen Andy Goldsworthy, çeşitli araç ve gereçler kullanarak, doğayı biçimsel 
ve hatta yapısal değişikliğe uğrattıkları, tahrip ettikleri için tepki çeken kimi arazi sanatçılarının 
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tersine, bütünüyle tabiatın içinde var olan yaprak, çiçek, taş, dal, buz gibi malzemeleri 
kullanmaktadır. Eser yaratım sürecini; “Bence, çiçekler ve yapraklarla çalışmak inanılmaz 
derecede cesurca. Fakat malzemeyi değiştirmeden çalışmak zorundayım. Görevim; doğayla bir 
bütün olarak çalışmaktır” diye anlatan Goldsworthy (Işık, 2015, 29 Akt Yıldız İlden&Tufan, 
2019), bir bakıma kendiliğinden bir yaratım sürecine odaklandığını ifade etmektedir. Tabiatın 
kendisine sunmuş olduğu malzemeyi estetik kaygılarla ancak görsel bir uyum içerisinde kullanır. 
Anıtsal, devasa yaratımlar ortaya koyan diğer Arazi sanatı sanatçılarının aksine minimal boyutta 
olan eserleriyle doğaya müdahalesini en az tutma çabası, altmışlı yılların devasa boyuttaki Arazi 
Sanatı eserlerine tezat oluşturur (Duyuler, 2014, 30). Bu durumda tabiatın doğası gereği artan 
entropi artışı Goldsworthy’nin de eserlerinde de varlığını korumaktadır. 

SONUÇ 
Gelişen teknoloji ve bilim, beraberinde sanatçıları da aydınlatma yoluna girmiştir. Öncelikle 
soyut sanat ile meydana gelen entropik hareketler ve sonrasında postmodernizm, zamanla sanat-
bilim ilişkisini doruğa ulaştırmıştır. Güncel sanatta postmodern sanatın etkilerinin önemli 
bölümlerinden biri tükeniş, yıkım, bozma ve düzensizleştirme vb. kavramlarıdır. Genel olarak 
yapıbozumcu sanatçılar, gerek temsili reddetmiş gerekse geleneksel ve modern sanatın zirveye 
çıkardığı derinlik, ölçü, uyum gibi kavramları yok etmişlerdir. Entropi ile birlikte, bu felsefi 
yaklaşımı uygulayan sanatçıların eserleri daha yüzeysel ve düzensiz bir yapıya bürünmüştür ve 
sanat alanının daha çok özgür birey, simgeleştirme ve toplumsallaştırma olarak görülmesini 
savunmuşlardır. Aynı zamanda insan özgürleştikçe entropi de paralel bir biçimde artmaktadır. Bu 
parallelik, düzenden düzensizliğe doğru bir tepkime göstermektedir. Bunun nedeni ise baskı 
altında olan her bireyin baskıdan kurtulma isteğidir. Bu her tür canlı için geçerlidir. Baskı altına 
alınan her canlı yani düzen ile disipline edilmeye çalışanlar, düzensizleşmeye meyilli tepkiler 
verir. Tarih boyunca meydana gelen bütün devrimlerin de ana nedeni budur. Dolayısıyla baskı 
altından kurtulan her devrimci ilk olarak nasıl “mevcut olan sistem”e tepki verip, onu bozmaya 
çalışacaksa; aynı şekilde “entropi kanunu ile bağlantılı olarak” postmodern sanat ile sanatçılar, 
tüm kuralların, temsilin, yapının reddi ve bilimin gelişmesi ile yapıyı bozmayı amaç bilmişlerdir.  
Aynı şekilde nasıl baskıdan kurtulan bir devrimci sistemi reddederse, modern dönemden çıkan 
sanatçılar da, olan düzeni, yapıyı reddederek bozuma uğratmıştır. Bu yapıbozum sonucunda aynı 
düzenden düzensizliğe gidişteki entropi artışı gibi bir düzensizleşme meydana gelmektedir. Bu 
durumdapostmodernizm ile birlikte yapıbozumun devamında entropi artışı görülmesi mümkün 
olan unsurlardan biri olabilir. 
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TEKSTİL ÜRÜNÜNÜN KÜLTÜREL KİMLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ  
 

Minara GULİYEVA1 
 
 

Özet 
Azerbaycan tarihinin kültür miraslarından olan tekstil, geçmişten gelen örneklerle yerel 

dokumacılıkta önemli bir yere sahiptir. Bazı dokuma türlerinin üretimden kalkmış olması, bazılarının 
da geliştirilmesi ve sürdürebilirliği için özverili çalışmalar yapılmaktadır.  

Azerbaycan’da kültür mirası olarak kabul edilen geleneksel dokumacılık, yaygın şekilde 
yapılmaya çalışılmakla birlikte, teknolojinin hızlı gelişim sürecinde; doğal olmayan liflerin 
kullanımının artması, güncel moda eğilimleri, küreselleşme ve endüstrileşmenin yarattığı sosyal yaşam 
değişiklikleri gibi faktörler el dokumacılığı üretimini durma aşamasına getirmiştir.  

Araştırmada, Azerbaycan’da tekstil ürünü olarak geleneksel dokumalardan örnekler 
gösterilecek ve çalışma, “Azerbaycan’da Tekstil Mirası Olarak Geleneksel Dokumalar”, “Tekstil 
Ürününün Kültürel Kimliği” ve “Tekstil Ürünün Sürdürebilirliği” başlıkları altında ele alınacaktır. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, tekstil, sürdürebilirlik, kültürel miras, geleneksel dokuma. 
 

 
CULTURAL IDENTITY AND SUSTAINABILITY OF THE TEXTILE PRODUCT 

 
Abstract 
Textile, which is one of the cultural heritages of Azerbaijan's history, has an important place in 

local weaving with examples from the past. Self-sacrificing efforts are being made to ensure that some 
types of weaving are discontinued and some are developed and maintained.  

Although traditional weaving, which is accepted as a cultural heritage in Azerbaijan, is tried to 
be done widely, in the rapid development process of technology; factors such as the increase in the use 
of unnatural fibers, current fashion trends, social life changes created by globalization and 
industrialization have brought the production of hand weaving to a standstill. 

In the research, examples of traditional weavings as textile products in Azerbaijan will be 
shown and the study will be discussed under the titles of "Traditional Weavings as Textile Heritage in 
Azerbaijan", "Cultural Identity of Textile Product" and "Sustainability of Textile Product". 

Keywords: Azerbaijan, textile, sustainability, cultural heritage, traditional weaving. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Dr. Öğr. Üyesi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, 
e- posta: minara.guliyeva@comu.edu.tr  



232

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP

Giriş  
Uluslararası kültürün çeşitliliği ve zenginliği açısından bir milletin geleneksel dokumaları, 

üretim döneminin tarihini, zevkini, kültürel değerini, sanatsal kabiliyetini, yaşam tarzını ve 
özelliklerini tanımlayan temel unsurlardır. Toplumun geçmişi ile geleceği arasında önemli bir bağ 
kurduğu için her toplumda önemli bir yere sahiptir. Antik çağlardan günümüze aktarılan geleneksel 
el sanatları, toplumun kültürel değerlerine göre şekillenen, insanların duygu ve düşüncelerini ifade 
etmelerini sağlayan, etnografik değerler taşıyan sanatsal ve işlevsel ürünlerdir. 

Bir millete veya bölgeye özgü kültürel aktarımlar el sanatları ve üretilen ürünler ile 
yayılmaktadır. İnsanın duygusal kimliğini ve aidiyet duygusunu anlattığı için insan için manevi bir 
mabettir. Ekonomik küreselleşme ve modernleşme ile birlikte insanların yaşam koşulları ve 
fikirleri de değişimlere uğramıştır. Geleneksel el sanatları genellikle kırsal alanlarda ortaya çıkar 
ve bu değişimle birlikte hemen her toplumda kaybolmaya veya unutulmaya eğilimlidir. Genel 
olarak konuşursak bu ürünler hemen hemen her toplumda (çoğunlukla kırsal alanlarda) kadınlar 
tarafından nesilden nesile aktarılır. Usta-çırak ilişkisi uzun yıllardır eğitim yoluyla ya da kadınların 
kızlarına ders vermeleri yoluyla var olmuştur. 

Azerbaycan, Türkiye ve diğer Türk ülkeleri gibi geleneksel tekstil ürünleri bakımından 
zengindir. Günümüzde tekstil sektörü Azerbaycan’da önemli derecede etkilidir. Bu sektörün 
devamlılığını sağlamada en önemli faktör kumaşlara farklı tasarımlar eklenmesidir. Bu da, ürünlerin 
geliştirilmesine ve kaliteli tasarımlara odaklanmaya bağlıdır. Yeni tasarımlar yaratmak için de geçmiş 
dokuma kültürüne sahip çıkmak gerekmektedir. Bu amaçla geleneksel dokuma üretiminin 
korunmasına yönelik bölgesel ölçekte bireysel çabalar desteklenmelidir. Çünkü usta çırak ilişkisi 
sonucu birkaç dokuma ustasıyla günümüze kadar gelebilen geleneksel dokuma, durma noktasına 
gelmiştir.  

Araştırmanın önceliğini yok olmaya başlamış geleneksel tekniklerin ve desenlerin tekrar gün 
yüzüne çıkarılması, geleneksel yöntemle gelebilen örneklerin tekrar üretilmesidir. Doğal yollarla 
yapılan renklendirmelerin Azerbaycan kumaşı kültürünün izlerini ve karakteristiğine sahip çıkarak 
yeni tasarımlarla sürdürülebilirliğini sağlamaktır.  

Araştırmada, Azernaycan’da tekstil ürünü olarak geleneksel dokumalardan örnekler 
gösterilecek ve çalışma, “Azerbaycan’da Tekstil Mirası Olarak Geleneksel Dokumalar”, “Tekstil 
Ürününün Kültürel Kimliği” ve “Tekstil Ürünün Sürdürebilirliği” başlıkları ile ele alınacaktır. 

 
1. Azerbaycan’da Tekstil Mirası Olarak Geleneksel Dokumalar 
Halılar en büyük tekstil miraslarındandır. Çadırda başlayan halı yolculuğu, yerleşik hayatla 

birlikte saraylarda, köşklerde ve evlerde yerde ve duvarlarda hatta bazen masa üstlerinde örtü olarak 
kullanılmıştır. Azerbaycan’da yer yargısı olarak, evlerde döşeme, perde, sofra vb. olarak da 
kullanılmıştır. Azerbaycan’da Türk yaygı kültüründen farklı olarak tüm yaygılar halı başlığı altında 
ele alınarak havlı ve havsız halılar (düz dokuma yer yaygıları) olmak üzere iki grupta incelenmiş 
(Guliyeva; Acar, 2019: 19) ve evlerde döşeme, perde, sofra vb. olarak da kullanılmıştır. 

Halıcılığın en eski vatanlarından biri de Azerbaycan’dır. Bu topraklar; yer altı kaynaklarının 
zenginliği, deniz ve dağları ile rengârenk ormanları etkileyici coğrafyası ile dünyanın en eski yerleşim 
yerlerinden birisidir. Zengin habitatı, coğrafi durumu, tabiat ile medeniyetin gelişmesinde çok müsait 
şartlara sahiptir. Bu nedenle tarihçiler, dokumacılık ve kök boya tekniğinin bu zenginlikten 
kaynaklandığından bahsetmektedirler.  

Azerbaycan’da tekstil mirası olarak geleneksel dokumalar, insanlar tarafından bir değer olarak 
kabul edilir. Tekstil, sanat objeleri, mimari, peyzaj gibi miras da somut kültürü olarak kabul edilmekte; 
somut olmayan dil ve insan belleği, dans aktiviteleri, müzik, tiyatro gibi kültürel mirası içinde 
barındıran “ortaklaşa paylaşılan herkesin yararına olan değer”ler olarak tanımlanmaktadır (Silverman 
ve Ruggles, 2007: 3). Aslında miras, kültüre ait bir olgudur. Geçmişten aktarılan bütün eylemler 
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ve Ruggles, 2007: 3). Aslında miras, kültüre ait bir olgudur. Geçmişten aktarılan bütün eylemler 

kültürü oluşturmakta ve insan ile alakalıdır. Bu sebeple miras, bireylerin tüm yaşamında günlük ve 
sanatsal faaliyetlerinde bulunmaktadır. Miras, içinde yaşanılan zaman ve çevreyle, toplumun bakış 
açısıyla şekillenmiştir.  

Kültürel ürünler; insanların yeteneklerine, yaşam tarzlarına ve coğrafi çevreye göre 
geliştirilmekte ve her yeni dönemde yeni anlayışlarla canlılığını korumaktadır. Geleneksel dokumalar, 
ülkenin kültürel özelliklerini en iyi yansıtan geleneksel değerlerden biridir. Dokuma kumaş, renk, 
desen vb. açısından oldukça dekoratiftir. Belirli bir teknoloji ve üslupla üretilen kültürel bir üründür, 
aynı zamanda bir deneyim ve yerleşimin özelliklerini ve yöntemlerini de anlatabilir.  

Kültürel miras, toplumun hafızası olmasının yanı sıra kültür varlıklarının gelecek kuşaklara 
aktarılması anlamında da önemli kavramdır. Yaşanan çağda küreselleşme ile birlikte yerel değerlerin 
orijinalliğinin korunarak aktarılması önemli olmaya başlamıştır.   

Kültürel miras bir nevi zenginliktir. Aynı toplumdaki insanların ortak geçmişini anlatır ve 
onların tarihsel arka planını ortaya çıkarır. Soyut ve somut kavramları ile sadece toplum ve gelecek 
nesiller için değil, tüm insanlık için anlamlıdır. Kültürel miras değerinin bulunduğu alanlarda 
kültürel, sosyal ve maddi kalkınma için ekonomik bir gelir kaynağı olarak görülüp 
değerlendirilebilir. Kültürel mirasın korunması ve yaşatılması kültürel miras yönetiminin temel 
amacı olmakla birlikte, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlarken, kültürel kimliğin değerini göz 
önünde bulundurarak toplumun sosyal beklentilerini gelecek nesiller için ön plana çıkaran 
korumanın olduğu ortaya çıkmıştır. Böylece insanoğlu koruma sürdürülebilirlik kavramını ortaya 
çıkarmıştır. Bu kavramdaki katılımcı yaklaşım amacı, değeri toplumdan soyutlanmak değil, değerin 
topluma kazandırılmasıdır.  

Tekstil ürünleri kültürel mirasımızın ipuçlarıdır. Yaşanan ortak kültür, adetler, gelenekler ve 
görenek gibi sistem içerisinde yer alan unsurlar kaynağını oluşturmaktadır. Azerbaycan’da dokuma 
sanatının, motiflerinin ve kompozisyonlarının bu güne ulaşmasında tarihinin ve inançlarının yeri 
büyüktür. Bu bakış açısı ile bakıldığında geleneksel dokumalar ile günümüz dokumalarında toplumun 
sosyolojik, coğrafi ve ekonomik kültürü arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır.  

Geleneksel dokumacılığın yerini günümüzde yeni teknolojiye dayalı endüstri almış olsa da, 
Azerbaycan’da dokumacılık birçok il ve ilçede yerel olarak örneklerini göstermektedir (Resim 1). Bu 
anlamda, Azerbaycan’da dokuma kültürünün korunması ve yaşatılması çok önemlidir.  

 

 
Resim 1: 1. Hesir (Aliyeva, 2013:82); 2. Çeten (Aliyeva, 2013: 91); 3. Buriya (Aliyeva, 2013: 88); 4. 
Zolaglı sade palaz (Aliyeva, 2013: 98); 5. Şedde (Aliyeva, 2013:142); 6. Cecim, Karabağ  (URL-1); 7. 
Kilim “Garagoyunlu” (Gazah) (URL-2); 8. Gedirge (Aliyeva, 2013: 226); 9. Zili (Bakü) (URL-3); 10. 
Verni (Karabağ) (URL-4); 11. Ladı (Karabağ)  (URL-5);  12. Sumah (Şirvan) (Aliyeva, 2013: 126). 
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Azerbaycan Ulusal Halı Müzesi 13 Mart 1967'de kurulmuştur. Kurulduğunda dünyanın ilk 
halı müzesiydi. Azerbaycan halılarının dünyadaki en zengin koleksiyonu burada toplanmıştır (URL-6). 

Azerbaycan’da yasalaşan (07.12.2004) “Azerbaycan halı sanatının korunması ve 
geliştirilmesi” kararname ile kültürel birikimlerden olan dokumacılığın gelecek kuşaklara aktarılması 
sağlanmıştır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katıldığı Deniz Kenarı Milli Park sınırlarında yer alan 
Azerbaycan Halı Müzesi’nin açılışı ile Azerbaycan halılarının tanıtımı ve sunumu yapılmıştır 
(26.08.2014). UNESCO’nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”nde Azerbaycan 
halısı yerini almıştır.  

 

      
 

Resim 2: Azerbaycan milli halı müzesi 
(URL-7). 

 
Azerbaycan’da 1995 yılında geleneksel dokumacılığın korunması ve sürdürebilirliği amacıyla 

Azer İlme MMC Halı Şirketi kurulmuştur. Burada içerisinde sanat terapi etkinlikleri gibi sosyal 
sorumluluk projelerinin bulunduğu faaliyetleri ile Azer İlme MMC Halı şirketinde kadınlara dokuma 
eğitimi ve iş imkanları sağlanmıştır.  

El yapımı doğal tasarımlar ve sürdürebilir ürünlere duyulan piyasa talebinin sonuçlarında 
gözlemlenen artış, somut verimlilik örnekleri ile kitleleri de olumlu yönde ikna edebilmektedir. 
“Bugün yarının geleceği olabilir.” stratejisini benimseyen Azer İlme MMC Halı Şirketi; ardında 
bırakacağı bırakacağı tüm izlerin sorumluluğunu taşıyarak yaratıcılığını sürdürmektedir. 

     
 

Resim 3: Azer İlme MMC Halı Şirketi (URL-8). 
 

2000 yılında akademik eğitim kurumu, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisinin içinde 
Dekoratif Uygulamalı Sanat Fakültesi, Halıcı-ressam Bölümü kurulmuşdur. Bu da Azerbaycan halı 
sanatının (geleneksel dokumacılığın) öğrenilmesi, araştırılması ve gelecek nesillere aktarılması 
konusunda önemli faktörlerden biridir. 
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halı müzesiydi. Azerbaycan halılarının dünyadaki en zengin koleksiyonu burada toplanmıştır (URL-6). 
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halısı yerini almıştır.  
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Resim 4: Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi 
(URL- 9). 

 
2. Tekstil Ürününün Kültürel Kimliği  
Özcü ve tarihsel kimlik olarak iki şekilde kültürel kimliğe bakılabilir. Algılamaya göre kapalı 
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Geçmişle, günümüz ve gelecekle olan bağın temsilcisi olan “Kültürel Miras”; bir topluluğa ait 
maddi ve manevi kültür ögelerinden oluşmuş, değerler ve gelenekler bütünüdür. Başka bir deyişle; 
Kültürel Miras; geçmişten miras alınan ve geleceğe miras bırakılmak istenen, insanlar tarafından 
oluşturulmuş her türlü eser ile bir topluma ait somut veya soyut değerler bütünüdür.“Yaşayan Miras” 
olarak da adlandırılan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarımı, bu eserlerin korunması sorununu da 
gündeme getirir. Tüm kültürlerde sadece eserlerini gelecek nesillere aktarabilen toplumlar; kendi 
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değerlerini koruyarak, kimliklerini yaşatabilirler. Bu bağlamda; arkeolojik bulgular, müzelerdeki 
örnekler ve halen yaşayan, geleneksel dokuma örnekleri ile beslenen Azerbaycan dokumacılığı, bir 
kültür mirası olarak değerlendirilebilmektedir. Geleneksel dokumacılık, günümüzde yerini gelişmiş 
teknolojiye dayanan bir endüstriye bırakmış olsa da; köklü bir dokumacılık geçmişi olan 
Azarbaycan’da geleneğin izlerinin sürdüğü, birçok il, ilçe ve köyde yerel dokumacılığın örneklerine 
rastlanmaktadır. 

Bir tekstil ürününün tasarımıyla başlayan yolculuğu, üretimiyle birlikte son bulmamaktadır. 
Bu yolculukta ürün; kültürden kültüre, sanatçıdan sanatçıya ve kuşaktan kuşağa değişerek hem 
varlığını sürdürür hem de geçmiş tecrübelerin ve tarihsel arka planın ifade edilmesine yardımcı 
olmaktadır (Rituraj vd, 2012: 23). İnsanların günlük hayatta kullandıkları kıyafetlerin renk, şekil ve 
işlevsel özellikleri o topluluğun yaşadığı dönem ve yaşam şekilleri hakkında bilgi vermekte, sosyal,  
kültürel, teknolojik ve estetik açıdan gelecek tasarımlara kaynaklık etmektedir (Sezgin ve Önlü, 1992: 
84). Yapılan incelemelerde tekstil ürünlerinin kullanım amacı ve ürüne yüklenilen anlamlar zamanla 
farklılık gösterse de tekstil ürünlerinin günün koşullarına ve toplumların kültürel yapılarına göre 
şekillendirildikleri görülmektedir.  

Tekstil ürünleri, günümüzde çağdaş giysi (moda) uygulamalarının ve sosyal değişimin en öncü 
ve göze çarpan ilk koludur. Bu ürünler günümüzde, yeniden oluşturmak ve yeniden başlamak için 
heyecanlı, fiziksel bir kararlıkla vücutlarımızın kıvrandığı ve ellerimizin titrediği, her zamankinden 
üstte bir ağ kültüründe düşündüğümüz, yaşadığımız ve davrandığımız şekilde dönüşme potansiyeline 
sahip geleceğin somut materyal kültürü olarak görülmektedir. 

Tüketiciler; son yıllarda geleneksel ürün, yöresel ürün, hakiki ürünlere (el işi) yönelmeye 
başlamışlardır. Gelenekler ve kültür; insan yaşamının vazgeçilmez parçalarını oluşturmaktadır. 
Endüstrileşmenin bir sonucu olarak; kitlesel tek tip, standart ürünler piyasaya sunulmaktadır. Bu 
durum; gerek tüketici davranışları ve eğilimleri gerekse yaşam tarzları birbirine benzeyen toplumların 
meydana gelmesine yol açmaktadır. Buna bağlı olarak da her geçen gün geleneklerin kaybına ve 
kültürel kimliğin asimile olmasına neden olmaktadır. Ancak son yıllarda bu standartlaşma durumu, 
tüketicilerde şaşırtıcı bir etki yapmaya başlamış ve tüketicilere kültürel kimliklerinin asimilasyonları 
ile ilgili farkındalık kazandırmıştır. Bunu takiben toplumların küresel olarak gelenekselleşme 
eğilimleri artış göstermiş ve “geleneksel” ve “yöresel” ürünler tekrar önem kazanmış, gündelik 
yaşamın hayat bulan varlıkları haline gelmeye başlamışlardır. Unutulmamalıdır ki varlıklarını belirli 
coğrafi bölgelerde uzun zaman dilimlerinde sürdüren “geleneksel” ve “yöresel” ürünler kültürel 
kimliğin önemli parçası olup sürdürebilir yaşam ve sürdürebilir tekstiller ile çok güçlü bir bağ 
kurmaktadır (Yaman; Aksoydan: 2020: 55-56). 

 
3. Tekstil Ürünün Sürdürebilirliği 

Sürdürebilirlik kavramı ile ilgili çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Tanımlardan birinde, 
sürdürebilirlik; toplum ve doğa arasında sosyal olarak şekillenen ilişkilerin uzun vadede devam 
etmesinin sağlanabilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir tanımda, mevcut bir şeyin, 
varlığının sürekli kılınabilmesi (Karakurt, 2019: 12) olarak görebileceğimiz sürdürebilirlik kavramı, 
etik ve çevreyle ilgili kaygılar kadar kuşkusuz ve doğal olarak ekonomik kaygıları da barındırır. Moda 
tasarımcıları ve kuramcıları Gwilt ve Rissenen sürdürebilirliğin karmaşık yapısını üç ayaklı bir tabure 
ile görselleştirirler; Bu şemaya göre biri insanları, diğeri ekonomik karlılığı ve üçüncüsü yaşadığımız 
gezegeni ya da doğal çevreyi temsil eden üç ayak, sürdürebilirliği temsil eden oturma platformunu 
taşımaktadır. Taburenin dengeli ve sağlam olması doğal olarak üç ayağın da işlevini yerine 
yetirmesine bağlıdır. Sürdürebilirliğin üç ayaklı taburesini moda sistemine uyarlarsak sistemin üç 
önemli ayağının üretim-tasarım- tüketim olduğunu kolaylıkla görebiliriz (Kipöz, 2015: 114-115). 

Moda sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi adına tasarımcılar ve firmaların etkisi oldukça 
önemlidir. Sürdürülebilirlik temelli ekolojik tasarım yapan modacı ve firmaların sayısı giderek 
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artmaktadır. Bazı tasarımcılar daha sürdürebilir bir tüketim anlayışı çerçevesinde modanın döngüsünü 
etkin bir biçimde yavaşlatmaya yönelik daha sorumlu uygulamaları benimsemektedirler.  

Yapılan araştırmalar doğrultusunda gelenekten beslenen, bölgesel özelliklerini kaybetmeden 
günümüze uyarlanan ürünlerin aynı zamanda tercih edilebilir ve kullanılabilir olması önemlidir. Bu 
nedenle geleneksel dokumaların sürdürebilirliğine ilişkin yapılan projelerde tekstil tasarımcılarının 
rolü büyüktür. Tasarımcı bakış açısıyla kültürel kimlikli ürün yaratmak daha olanaklı olacaktır. Bu 
bağlamda Azerbaycan geleneksel dokumalarından (cecim, palaz, şedde) esinlenerek tasarlanan 
kumaşlardan (Resim 6) sürdürülebilir tekstil örneği olarak giysi uygulamaları gösterilmiştir (Resim 7, 
8, 9).  

Çalışma kapsamında geleneksel dokumaların eski örnekleri yapısal ve estetik açıdan incelenerek 
belirleyici niteliklerini sağlayan ortak değerleri ortaya konulmuştur. Tüm görsel ve fiziksel etkiler 
dikkate alınarak kağıt üzerinde giysi eskizleri yapılmıştır (Resim 5). İncelenen örnekler (cecim, palaz, 
şedde) doğrultusunda tasarlanan kumaşalar için öncelikle ham yün ipliklere boyama yapılmıştır. 
Uygulamalar armürlü deneme tezgahlarında gerçekleştirilmiştir. 

 

a)      b)    c)  
Resim 6: Kumaş tasarımı-a) cecimden esinlenilen dokuma tasarımı; b), palazdan esinlenilen 

dokuma tasarımı; c) şeddeden esinlenilen dokuma tasarımı. Tasarım: Sedef Acar, 2017 (Acar; 
Guliyeva, 2019: 1142-1144). 

 

 
 

Resim 7: Cecim’den esinlenilen giysi tasarımı uygulaması -Tasarım: Minara Guliyeva, 2017 
(Acar; Guliyeva, 2019: 1146). 
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a)    

b)  
 
Resim 8: a) Palaz’dan esinlenilen giysi tasarımı uygulaması -b) çanta tasarımı uygulaması. 

Tasarım: Minara Guliyeva, 2017 (Acar; Guliyeva, 2019: 1147). 
 

a)  b)  
 
Resim 9: a) Şedde’den esinlenilen giysi tasarımı uygulaması; b) motif görününü - Tasarım: 

Minara Guliyeva, 2017 (Acar; Guliyeva, 2019: 1148). 
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Toplumların geleneksel nesneleri olan biçim, desen, doku, renk gibi estetik özellikleriyle maddi 

kültür varlıkları oluşmaktadır. Geleneksel ögeler tekstil açısından ele alındığı zaman dokumanın 
önemi görülmektedir. Bu anlamda tasarıların kültürel ögelerle kullanımıyla toplumun özgün üretim 
yöntemleri dünyaya açılabilir.  

 
SONUÇ 
Azerbaycan Tekstil ürünü olarak geleneksel dokumaların korunmasının yönetilmesinde ve 

planlanmasında sürdürülebilir, bütüncül ve katılımcı yaklaşımlara yönelerek, tekstil mirasın korunması 
ve yaşatılması konularında yeni ve olumlu bir yolda ilerlemektedir. Bu yeni yaklaşımlarla ortaya 
konan yönetim planları, tekstil mirasının sürdürülebilir kılınmasında ve kültürel miras alanı 
içerisindeki ve çevresindeki yaşayan insanlar için ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, 
alanın ve çevresinin ekosisteminin korunmasında etkili rol oynamaktadır. Unutulmamalıdır ki sadece 
insanlığın somut olmayan kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarabilen toplumlar; kendi 
değerlerini koruyarak, kimliklerini yaşatabilirler.  

Günümüzde tekstil sektörü Azerbaycan’da önemli derecede etkilidir. Bu sektörün 
devamlılığını sağlamada en önemli faktör kumaşlara farklı tasarımlar eklenmesidir. Bu da, ürünlerin 
geliştirilmesine ve kaliteli tasarımlara odaklanmaya bağlıdır. Yeni tasarımlar yaratmak için de geçmiş 
dokuma kültürüne sahip çıkmak gereklidir. Bu amaçla geleneksel dokuma üretiminin korunmasına 
yönelik bölgesel ölçekte bireysel çabalar desteklenmelidir.  

Kültürel miras niteliğindeki geleneksel dokumalar saha denetimleri ile kayıt altına alınmalı, 
çeşitli birimlerin ortaklaşa çalışmaları ile daha fazla üretim yapılmalı, günlük hayatta yer verilerek, 
farklı kültürlerce tanınmalıdır.   
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GLORY OF INDIAN PRINT MAKING 
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 Mechanical Printing was first introduced in India  during the 
mid-sixteenth century, when Portuguese came in India and settled 
in costal area of the India majorly in Goa. The large number of 
Portuguese Jesuit missionaries settled in Goa and they had the 
first in India who think of printed book for the purpose to spread 
Christian ideology in India. They imported two wooden presses in 
September 6th 1556 in Goa, from Lisbon by ship. The presses were 
setup and start working on printing book. The first book printed in 
India by those press was "Conclusoes de outrascoisas" in that 
period.  
 In 19th century when British came in India at that time 
literacy was confined Brahmins, Moulavies and the educated elite. 
But after the introduction of British education system which 
covered the middle class people as well as the poor people, due to 
this reason the printing activities really flourished in India. So the 
Portuguese started mechanical book printing tradition in India,  and 
Britishers started printing pictures and illustration in the  book 
demanded by the mass education system in India, during the end of 
eighteenth century. At first many foreign artist work and spread 
printmaking in India with local Indian Artist and Craftsman.   

Ramchaund Roy was a deft engraver, a perfect etcher and 
sensitive draughtsman, who was born in a medieval city may have 
been a well patronized court painter or a miniaturist. But in 
Calcutta of the 19th  century he had no other option but to become a 
book illustrator. There was not any market for miniatures in 
Calcutta of the 19t h century. The Europeans and the few Indians 
who cared for oils and water colours were interested in naturalistic 
portraiture and landscapes. Book illustration was the only avenue 
open for the most Indian Artist. As commercial process of 
reproduction had not yet come in to existence, engraving, etching, 
wood cut, wood engraving and lithography were the media in 
which book illustrations were done that time. Demand of single 
sheet prints for display or to keep it in albums had not yet been 
formed. Prints therefore had not become autonomous art objects. 
Printmaking was a means to illustrate books. If we see the 
Printmaking Activity of the 19 th century in this perspective only 
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we can why a fine sensitive artist like Ramchaund Roy with a 
medieval courtly mind took to the mass media like printmaking. 
He was much more sophisticated, sensitive mind then the scores of 
book illustrator who crowd the 19 th century scene. But 
unfortunately we do not have any kind of Biographical record 
about him. Ramchaund Roy’s Prints poses another problem for the 
Historian of Graphic arts in Bengal. None of the European 
Printmaker who made prints in India, except Charles D’Oyly, took 
any interest in training Indians in Printmaking Techniques.   
  Raja Ravi Verma, the first Indian Modern Artist who 
consciously exploited the graphic medium to reach out to the 
maximum number of Indian people through his religious and social 
themes, established his own lithographic press at Ghatkopar in 
Bombay during the last decade of the nineteenth century.  Raja 
Ravi Verma mostely involve in oleograph medium, he never 
experienced with Intaglio techniques, but his role in Indian 
printmaking was remarkable.  In 1915 the Tagore family of 
Calcutta established the “Vichitra Club” at their ancestral home at 
Jorasanko. 
  A student of Rabindranath Tagor’s Mukul Chand Dey was an 
active member of the club during the early year of the 20 th Century 
(c.1906-1912), he left his mark as a pioneer of dry point – etching 
in India. He was the First Indian who went to America in 1916-17 
to learn the techniques of etching from James Blinding Slame. He 
came back to India in 1917 and started doing etching. Once again 
in 1920, he went to England and studied etching and engraving 
under Mourhead Bone. He came back to India in 1926 and this 
time he already established himself as a printmaker. He was the 
first Indian who went abroad to learn the graphic technique. He 
was an extremely sensitive artist (perhaps temperamental at  
times), he chosen an essentially western medium to depict the 
subject of Indian life and legends from a common man’s 
viewpoint. His popular works consist of the river scenes of 
Bengal, the baul singers, the bazaars of Calcutta and the life of 
santhal villages in Birbhum, all these attracted his attent ion and he 
recorded his vision with deep feeling and a rare sureness of hand.  
  In India the technique of Graphic Art was introduced 
in the teaching program of Art schools from a basic knowledge of 
taking prints of wood cut, wood engravings and lithograph y, but in 
other western country printmaking is already an established 
medium of creating Art. At the early stage the print making is 
fully involved illustration and other copy works but after a 1950 
the medium is fully used by a creative medium and express ion. 
     After Independence Indian Artist found wider scope to 
explore the various medium, gradually the illustration converted in 
the personal expressions as more aesthetically.   
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under Mourhead Bone. He came back to India in 1926 and this 
time he already established himself as a printmaker. He was the 
first Indian who went abroad to learn the graphic technique. He 
was an extremely sensitive artist (perhaps temperamental at  
times), he chosen an essentially western medium to depict the 
subject of Indian life and legends from a common man’s 
viewpoint. His popular works consist of the river scenes of 
Bengal, the baul singers, the bazaars of Calcutta and the life of 
santhal villages in Birbhum, all these attracted his attent ion and he 
recorded his vision with deep feeling and a rare sureness of hand.  
  In India the technique of Graphic Art was introduced 
in the teaching program of Art schools from a basic knowledge of 
taking prints of wood cut, wood engravings and lithograph y, but in 
other western country printmaking is already an established 
medium of creating Art. At the early stage the print making is 
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     After Independence Indian Artist found wider scope to 
explore the various medium, gradually the illustration converted in 
the personal expressions as more aesthetically.   

Binod Bihari Mukhrjee –Drypoint,  Many Art College are 
opened in different c ities in India like Delhi, Calcutta, Madras, 
Mumbai, Lucknow, Patna, Hyderabad, Baroda, Khairagarh,  
Shantiniketan, Bangalore, Jaipur, and many more in other small 
cities of the country. In these art colleges print making is 
introduced as a subject and worked in it,  from these colleges many 
young Artists became experts in printmaking like Chittoprasad, 
Harendas, Jyoti Bhatt, Sanat Kar, Jagmohan Chopra, Krishna 
Reddy, Laxma Goud, Rini Dhumal, Anupam Sood, Pinaki Barua,  
V. Nagdas, Vijay Bagodi.  

 
 Sanat Kar, “Dreamer”, Etching 

In Western India Bombay and Baroda are the places where 
print making department a t Bombay's Sir J.J. School of art had 
always been active and progressive. Artist from all over the India 
go to Baroda for advanced training in different print medium. 
Shanti Dave, Laxma Goud, D. Devraj, Gouri Shanker, Anil Bihari,  
Vijay Bagodi, K.G. Subramanyam, Rini Dhumal, Jyanti Rabadia, 
Naina Dalal, Jayant Parikh, they served their main source of 
inspiration for the trainees in the department of printmaking.  
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           Laxma Goud, Etching 
 In the fifties Shanti Dave had done a great works in 
Collagraph (Which is extremely a Non Acid Process), lino cuts 
and was probably the first to work in such large sizes. He  was 
fascinated by the illustrative possibilities of this medium. His 
famous illustrations are from Geeta Govinda are clean, Crisp and 
sharply arrangement of simple black and white areas composed by 
texture and lines.  The prominent etcher in Baroda is Jyot i Bhatt 
who has concentrated on the intaglio process which he mastered 
during a two-year training in the United States. The fine 
craftsmanly quality found in his paintings is revealed in his 
etchings too.                                 

            
           Jyoti Bhatt, Colour  Etching 
 His prints are not merely coloured textured surfaces in to 
which many of the  etchings somehow seem to fall,  but have an 
underlying meaning.  
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Jagmohan Chopra, Collagraphy  
 In Northern India Delhi  is the centre of attraction for Artist 
and Art Activity, National and International Exhibitions, camps 
and workshop on print making held time to time. Here another 
Group formed named the Indian Printmakers Guild is an Delhi 
based organisation committed to  print making. The guild was 
formed by 12 young print makers on August 15, 1990 for the 
promotion and projection of printmaking as a medium of artistic 
expression. These 12 printmakers are Anand M oy Banerji, Bula 
Bhattacharya, Dattatraya Apte, Jayant Gajera, Kanchan Chander, 
Kavita Nayar, K.R.Subbanna, Moti Zharotia, Sukla Sawant, Subba 
Ghose, Sukhvinder Singh and Sushant Guha.  
 Earlier Group 8 of Delhi had done some work in this 
direction, but soon it lost its way after a few all India shows. 
Whereas this newly formed Group of Printmakers actively doing 
printmaking exhibitions in different cities of India but later on this 
Group was also came to finish after some internal disputes.   

Anupam Sud Born 1944 at Hoshiarpur in Punjab,  who passed 
her Diploma in Fine Art from the College of Art in Delhi studied 
print making at the State School of Art in London on  a British 
Council scholarship was an actively associated with Jagmohan 
Chopra’s groups, She headed the printmaking department at the 
Delhi College of Art for several years until her retirement, and has 
been a teacher and mentor to many of the young artists of today.  
One of the finest intaglio print makers in India, Anupam is equally 
adept at lithography and screen-printing; while she is also known 
for her fine drawings and paintings.  
 But before finish these group 8 and printmakers Guild named 
group of young printmakers. Formed in between the artist involves 
and took special effort to establish print making in India . The 
artist of this groups them self-worked in lithography, lino cut. 
Monoprints, Deep etching, serigraphy and experimented a lot on 
the different surfaces in 1969 an All India printmakers put an 
Exhibition of their works out of which remarkable works are done 



246

4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN FINE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ART WORKSHOP

by Jeram Patel,  Jyoti Bhatta, K.G. Sub ramanyan, Devyani Krishan,  
Paneer Salvam, Jarina Hashmi and Priya Mukherjee.

National Lalit Kala Akademi took an special Interest to 
Flourish the printmaking in India and opened Regional Lalit Kala 
Centre in different major cities like Delhi, Calcutta, 
Bhubaneshwar, Udaypur, Lucknow, Madras etc.

Printmakers get freedom to use different materials in prints 
to make two or three dimensional effects, the three dimensional or 
relief format usually lends itself well to those seeking to push the 
time honored boundaries of printmaking practices. The 
printmaking activities and experimentation are divided in the 
region wise and flourished by the young printmaker’s new talents. 
In course of time, printmaking has opened itself out of 
experimentation this all involve many changes in the formal as 
well as aesthetic vocabularies of the printmakers.

                   

well as aesthetic vocabularies of the printmakers.

Somnath Hore, Engraving 
Somnath Hore experimented with different printmaking 

techniques and materials, particularly lithography and intaglio.  
Such experimentation culminated with the abstract paper pulp 
series Wounds, produced in the 1970s. Previously, Hore had used 
more traditional, figurative methods to depict tragedies such as the 
1943 Bengal Famine and the violence surrounding the partition of 
India and Pakistan. In the Wounds series shown here, the 
printmaking process itself reflects the artist’s experiences of 
violence and trauma. He used knives and red-hot rods to cut and 
burn into a piece of clay, which then provided the basis for a 
cement mould that would shape and scar the paper pulp. Wounds –
42 shows the marks of a knife, which has rippled and torn its  
surface, whilst a large hole burns through Unnumbered .  Blistered, 
dented and fragile, the prints stand as representations of the 
wounds on human skin, pierced and disfigured by conflict 
and shrapnel.
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Somnath Hore, Engraving 

Somnath Hore experimented with different printmaking 
techniques and materials, particularly lithography and intaglio.  
Such experimentation culminated with the abstract paper pulp 
series Wounds, produced in the 1970s. Previously, Hore had used 
more traditional, figurative methods to depict tragedies such as the 
1943 Bengal Famine and the violence surrounding the partition of 
India and Pakistan. In the Wounds series shown here, the 
printmaking process itself reflects the artist’s experiences of 
violence and trauma. He used knives and red-hot rods to cut and 
burn into a piece of clay, which then provided the basis for a 
cement mould that would shape and scar the paper pulp. Wounds –
42 shows the marks of a knife, which has rippled and torn its  
surface, whilst a large hole burns through Unnumbered .  Blistered, 
dented and fragile, the prints stand as representations of the 
wounds on human skin, pierced and disfigured by conflict 
and shrapnel.

The experimentation was started by Somenath Hore's work, 
especially made in the year 60's and 70's.The printmakers who 
studied at santiniketan in the 70's and 80's had the similar 
approach to printmaking, many printmakers have developed their  

individual signature style over the 
years, from the generation of the 
artist who graduate in the early 
1990's find quiet a few continuing 
with the aesthetic concerns of 
earlier times, many printmakers 
uses heavily textured surplices on 
their works. Many young trained 
printmakers have begun using their 
skills to create and mount 
installation works. Despite all these 
explorations. Which bring to light 
the possibilities after by the  
medium, current technological 
developments seem to pose a threat 
to traditional printmaking practices.   

V. Nagdas,  
Dream seller, Etching & Aquatint   

Now how long these practices manage to survive this 
challenges waits to be seen. Younger and upcoming artist feel that  
professional studies for printmaking should be set up widely these 
would further popularize printmaking in terms of its capacity for 
creative expression.  Recently The Contemporary Printmakers 
Anandamoy Banerji, K.R.Subbanna, Dattatreya Apte, Kavita Nayar 
and Sushant Guha took an initiative and appointed 17 other 
Printmakers from different region of India are Nirmalendu Das, V. 
Nagdas, Parag Roy, Vijay Bagodi, Rajan  Fulari, Subrato Mondal,  
Rakesh Bani, Hanumant Kambli, Mahesh Prajapati, Anant Nikam, 
Chippa Sudhakar,  Ramen Kastha,  Yusuf, Viraj Naik, Walter D 
Souza, Rm. Palaniappan, Jaya Kumar, selected young print makers 
from the region and invited them for this histo ric exhibition which 
was a landmark to popularize Printmaking in India.  
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