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Adı Soyadı / Name and Surname Kurum / Institution Ülke / Country

Prof. Dr. Abide DOĞAN

Prof. Dr. Adnan TÖNEL

Prof. Dr. Alaattin KARACA

Prof. Dr. Ali Muhammet
BAYRAKTAROĞLU

Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ

Prof. Andrew BURTON

Prof. Dr. Arda ARIKAN

Prof. Dr. Arif AZİZ

Prof. Dr. Arzu ATIL

Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Prof. Dr. Aydan ÖZSOY

Prof. Dr. Ayşe Sibel KEDİK

Prof. Dr. Bahodir KARIMOV

Prof. Dr. Bekir KOÇLAR

Prof. Dr. Bülent Cercis TANRITANIR

Prof. Dr. Bengül GÜNGÖRMEZ
AKOSMAN

Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV

Prof. Dr. Candan DIZDAR TERWIEL

Prof. Dr. Cıldız URMANBETOVA

Prof. Dr. Emre FEYZOĞLU

Prof. Dr. Erol YILDIR

Prof. Dr. Evren KARAYEL GÖKKAYA

Prof. Dr. Ewa SİEMİENİEC-GOLAS

Prof. Dr. Grazyna ZAJAC

Hacettepe Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Fine Art At Newcastle University

Akdeniz Üniversitesi

Azerbaijan State Fine Arts University

Dokuz Eylül Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve
Edebiyatı Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Jagiellon Üniversitesi

Jagiellon Üniversitesi

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

İNGİLTERE

TÜRKİYE

AZERBAYCAN

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

ÖZBEKİSTAN

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

KIRGIZİSTAN

TÜRKİYE

KIRGIZİSTAN

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

POLONYA

POLONYA



Adı Soyadı / Name and Surname Kurum / Institution Ülke / Country

Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU

Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU

Prof. Dr. Fuat AKDENİZLİ

Prof. Dr. Fuat TANHAN

Prof. Dr. Gülsen BAŞ TERZİOĞLU

Prof. Dr. Gülveli KAYA

Prof. Dr. Güven BÜYÜKBAKKAL

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK

Prof. Dr. Henryk  JANKOWSKİ

Prof. Dr. Hüseyin KÖSE

Prof. Dr. Hüseyin YÜKRÜK

Prof. Dr. İdil AKBOSTANCI

Prof. Dr. İlker AYDIN

Prof. Dr. İsmail ATEŞ

Prof. Dr. Jan TYSZKİEWİCZ

Prof. Dr. Kadriye Didem ATİŞ

Prof. Dr. Kanipaş MADİBAYEVA

Prof. Dr. Kutlu Sevinç KAYIHAN

Prof. Dr. M. Biret TAVMAN

Prof. Dr. Mg Karina MADDONNİ

Prof. Dr. Mehmet AYGÜN

Prof. Dr. Mehmet KAVUKÇU

Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR

Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ

Prof. Dr. Melihat TÜZÜN

Prof. Dr. Meryem BULUT

Hacettepe Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Van YüzüncüYıl Üniversitesi

Adam Mickiewicz Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Varşova Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Gebe Teknik Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Universidad Nacional de lasArtes

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

POLONYA

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

POLONYA

TÜRKİYE

KAZAKİSTAN

TÜRKİYE

TÜRKİYE

ARJANTİN

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE



Adı Soyadı / Name and Surname Kurum / Institution Ülke / Country

Prof. Dr. Metin TOPRAK

Prof. Dr. Murat KAYRİ

Prof. Dr. N. Rengin OYMAN

Prof. Dr. Nehat BEGİRİ

Prof. Dr. Nesrin KARACA

Prof. Dr. Nesrin ÖNLÜ

Prof. Dr. Nurullah ULUTAŞ

Prof. Dr. Osman ÜRPER

Prof. Dr. Öztürk EMİROĞLU

Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU

Prof. Dr. Reşat Levent AYSEVER

Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK

Prof. Dr. Sedat BENEK

Prof. Dr. Sefa ÇELİKSAP

Prof. Dr. Selma BAŞ

Prof. Dr. Serap YÜKRÜK

Prof. Dr. Sezer CİHANER KESER

Prof. Dr. Suat GEZGİN

Prof. Dr. Süreyya TEMEL

Prof. Dr. Şaban SAĞLIK

Prof. Dr. Tadeusz MAJDA

Prof. Dr. Vesile Rüya EHTİYAR

Prof. Dr. Yakup ÇELİK

Prof. Dr. Yosi ANAYA

Prof. Dr. Yüksel ŞAHİN

Prof. Dr. Zeki DUMAN

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN

Kocaeli Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Tetova University

Bursa Uludağ Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Varşova Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Harran Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Varşova Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Instituto de Artes Plasticas

Anadolu Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

MAKEDONYA

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

POLONYA

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

POLONYA

TÜRKİYE

TÜRKİYE

MEKSİKA

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE



Adı Soyadı / Name and Surname Kurum / Institution Ülke / Country

Prof. Dr. Zihni MEREY

Prof. Dr. Zuhal ÖZEL
SAĞLAMTİMUR

Doç. Dr. Abdullah OĞRAK

Doç. Dr. Ahmet BEYHAN ÖZDEMİR

Doç. Dr. Alican METİN

Doç. Dr. Ali Osman ABDURREZZAK

Doç. Dr. Arzu ERTAYLAN

Doç. Dr. Aslı ERCİYEŞ TOSUN

Doç. Dr. Ayşegül TÜRK

Doç. Dr. Barış MUTLU

Doç. Dr. Birgül ALICI

Doç. Dr. Burcu BÖCEKLER

Doç. Dr. Bülent AKIN

Doç. Dr. Elif AKSOY

Doç. Dr. Emine GÜZEL

Doç. Dr. Eren RIZVANOĞLU

Doç. Dr. Erman GÖREN

Doç. Dr. Esra İlkay İŞLER

Doç. Dr. Fethi DEMİR

Doç. Dr. Funda ÖZŞENER

Doç. Dr. Gökçen ŞAHMARAN CAN

Doç. Dr. Gülşen TORUSDAĞ

Doç. Dr. H. Serdar MUTLU

Doç. Dr. Hacer ARSLAN KALAY

Doç. Dr. Hakan HEMŞİNLİ

Doç. Dr. Haktan SEVİNÇ

Doç. Dr. Halil ERZEN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE



Adı Soyadı / Name and Surname Kurum / Institution Ülke / Country

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Tebriz Islamic Art University

Jagiellon Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Lancaster University

Selçuk Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ege Üniversitesi

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

İRAN

POLONYA

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

İNGİLTERE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

Doc. Dr. Halit YABALAK

Doç. Dr. Hanife Neris YÜKSEL

Doç. Dr. Hüseyin ÖZÇELİK

Doç. Dr. Karim MİRZAEE

Doç. Dr. Marzanna POMORSKA

Doç. Dr. Memduha Candan GÜNGÖR

Doç. Dr. Mehmet Bakır ŞENGÜL

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Doç. Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI

Doc. Dr. Melis CİN

Doç. Dr. Murat AYTAÇ

Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK

Doç. Dr. Müzeyyen Sevtap AYTUĞ

Doç. Dr. Nazan OSKAY

Doç. Dr. Nergiz KARADAŞ

Doç. Dr. Nihat Sezer SABAHAT

Doç. Dr. Nurtaç ÇAKAR

Doç. Dr. Ödül IŞITMAN

Doç. Dr. Ömer OBUZ

Doç. Dr. Özlem NEMUTLU

Doç. Dr. Rahşan Fatma AKGÜL

Doç. Dr. Recep DEMİR

Doç. Dr. Selçuk ULUTAŞ

Doç. Dr. Sevcan YILDIZ

Doç. Dr. Soner İŞİMTEKİN

Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRK

Doç. Dr. Şebnem SOYGÜDER
BATURLAR



Adı Soyadı / Name and Surname Kurum / Institution Ülke / Country

Doç. Dr. Ulaş BİNGÖL

Doç. Dr. Ülhak Çimen

Doç. Dr. Ülkü Sevim ŞEN

Doç. Dr. Yavuz ŞEN

Doç. Dr. Yılmaz AKDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Afif ATAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Akıl Fikret TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Atilla Emre KESKİN

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ERTUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Bekmez

Dr. Öğr. Üyesi Caner YEDİKARDEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Derya BARAN

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Elif ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Filiz KESKİN

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen ERGÜR

Dr. Öğr. Üyesi Güler YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Kishimjan
ESHENKULOVA

Dr. Öğr. Üyesi Levent KIYLIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi M. Arif ERZEN

Dr. Öğr. Üyesi M. ŞahinYAVUZER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat
LEVENDOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖKTEPE

Dr. Öğr. Üyesi Melahat ÇEVİK

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mert ATALAR

Dr. Öğr. Üyesi Nadir BUÇAN

Constantine Emir Abdelkader Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Van YüzüncüYılÜniversitesi

Mersin Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

CEZAYİR

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

KIRGIZİSTAN

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE



Adı Soyadı / Name and Surname Kurum / Institution Ülke / Country

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Şeref
AKPINAR

Dr. Öğr. Üyesi Nur OKUTAN

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet ELTUT
KALENDER

Dr. Öğr. Üyesi Osman AYTEKİN
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Türk Resim Tarihinde Chiaroscuro

Chiaroscuro in Turkish Painting History

Atalay MANSUROĞLU

Özet Abstract

Kökeni Rönesans'a kadar uzanan, 1800 ve 1900'lü
yıllarda üretilen resimlerde sıklıkla kullanılan
Chiaroscuro tekniği, ışık-gölge olarak Türkçeye
çevrilmiştir. Sinema sanatında Rembrandt
aydınlatması olarak ifade edilen ve ışık ve gölgenin
tezat yaratacak biçimde kullanıldığı Chiaroscuro
tekniği örneklerine özellikle Barok dönemde
rastlanmaktadır. Leonardo da Vinci, Caravaggio ve
Rembrandt gibi ressamların ustalıkla kullandıkları
Chiaroscuro tekniği, görüntü estetiğinin temel
taşlarından biri olarak da kabul edilmektedir.
Tekniğin kullanılmasıyla oluşan üç boyut algısı
yalnız resim ve sinema sanatında değil fotoğraf,
minyatür ve hatta grafik tasarım alanına kadar
uzanan geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir.
Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Dadaizm
gibi çok farklı sanat akımları içerisinde de sanatçılar
tarafından üretimlerinde tercih edilen Chiaroscuro
tekniğinin Avrupa'da yoğun kullanımının yanı sıra
Türk resim sanatında da sıklıkla kullanılan bir teknik
olarak ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Türk modern
resim sanatında da örneklerine rastlanılan
Chiaroscuro tekniğinin dünya sanat tarihindeki yeri
bu araştırma ile mercek altına alınmış; bu bağlamda
hangi Türk resim sanatçılarında da örneklerinin
görüldüğü bu teknik ve örneklerinin incelenmesi bu
araştırmanın temel konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Chiaroscuro, Işık ve gölge,
Rembrandt.

Chiaroscuro technique, which is frequently used in
paintings produced in the 1800s and 1900s, whose
origins date back to the Renaissance, has been
translated into Turkish as light-shadow. Examples of
the Chiaroscuro technique, which is expressed as
Rembrandt lighting in the art of cinema and where light
and shadow are used in a contrasting way, are
encountered especially in the Baroque period.
Chiaroscuro technique, which is masterfully used by
painters such as Leonardo da Vinci, Caravaggio and
Rembrandt, is also accepted as one of the cornerstones
of image aesthetics. The three-dimensional perception
created by the use of the technique has a wide range of
uses, not only in the art of painting and cinema, but also
in the field of photography, miniature and even graphic
design. It has been observed that the Chiaroscuro
technique, which is preferred by artists in their
productions in very different art movements such as
Impressionism, Expressionism, Cubism, and Dadaism,
has emerged as a technique frequently used in Turkish
painting art as well as its intense use in Europe. The
place of the Chiaroscuro technique, of which examples
are also encountered in Turkish modern painting, in the
history of world art, has been examined with this
research; In this context, the examination of this
technique and examples of which Turkish painting
artists have examples, constitutes the main subject of
this research.

Keywords: Chiaroscuro, Shadow and light,
Rembrandt.

Dr. Öğr. Üyesi, Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasar m Fakültesi, Grafik Bölümü,ı
amansuroglu@dogus.edu.tr
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Osmanlı Dönemi Türk Resim Sanatına Damgasını Vuran
Minyatür Sanatının Günümüz Türk Sanatına Etkileri

The Effects of Miniature Art, Which Left Its Mark on the Turkish
Painting Art of the Ottoman Period, on Contemporary Turkish Art

Gökçen Şahmaran CAN

Özet Abstract

Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı
gokcensahmarancan@yyu.edu.tr, gokcensahmaran@hotmail.com

Thousands of years of traditional Turkish handicrafts, which
cover an important part of Turkish culture and art, moved from
Central Asia to Anatolia and had a great importance in the Seljuk
and Ottoman periods. In particular, the miniature art, which has
an important place in Turkish traditional arts, left its mark on the
traditional Turkish art of the Ottoman period, reached the Turkish
art of the Republic period with the accumulation of centuries, and
could make its effects felt in today's Contemporary Turkish Art.
That is, when we look at the general trends of today's
contemporary art, it is seen that by liberating the areas that
modern art has limited with sharp lines, it proposes new
alternative artistic production possibilities. In this context,
stereotypical established values in modern arts have been
permanently changed. As in the basis of thought, categorization
was opposed in artistic productions, and the past has become
more important than the present. This point of view, which is
declared as "return to old values", has been effective in today's
Turkish art as well as in all world art. Contemporary Turkish
artists have brought the traditional to light again, with an eclectic
artistic structuring, by fusing the uses of previous artistic styles,
such as miniatures, with today's popular styles. In this way, the
miniature art, which had an important place in the Ottoman
period, was re-examined with the effect of postmodern
structuring, and its former value was restored to itself. Turkish
painting art and miniature, which is one of the cornerstones of
Turkish painting art, which constitute the content of the research,
have been examined in the historical process of art from the past
to the present, and the data revealed are discussed through a wide
bibliography such as texts, books and articles. The findings
obtained were explained with sample pictures within the
chapters, and a general evaluation of the subject was presented in
the conclusion section.

Keywords: Miniature art, Modern art, Postmodern art,
Pluralism, Eclecticism.

Türk kültür ve sanatının önemli bir bölümünü kapsayan binlerce
yıllık geleneksel Türk el sanatları, Orta Asya'dan Anadolu'ya
taşınmış, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde büyük bir öneme
sahip olmuştur. Özellikle, Türk geleneksel sanatlarında önemli
bir yere sahip olan minyatür sanatı, Osmanlı dönemi geleneksel
Türk sanatına damgasını vurmuş, yüzyılların birikimiyle
Cumhuriyet dönemi Türk sanatına kadar ulaşmış, etkilerini
günümüz Çağdaş Türk Sanatı'nda da hissettirebilmiştir. Şöyle ki,
günümüz çağdaş sanatının genel eğilimlerine bakıldığında,
modern sanatın keskin hatlarla sınırlandırdığı alanları
özgürleştirerek, yeni alternatif sanatsal üretim olanakları öne
sürdüğü görülür. Bu bağlamda, modern sanatlarda klişeleşmiş
yerleşik değerler, kalıcı bir biçimde değişikliğe uğratılmıştır.
Düşünce bazında olduğu gibi, sanatsal üretimlerde de kategorize
etmeye karşı çıkılmış, geçmiş şimdiden daha önemli hale
getirilmiştir. “Eski değerlere iade-i itibar” olarak beyan edilen bu
bakış açısı, bütün dünya sanatına yansıdığı gibi, günümüz Türk
sanatında da etkili olmuştur. Günümüz Türk sanatçıları,
minyatür gibi, önceki sanatsal üslupların kullanımlarını bugünün
popüler üsluplarıyla kaynaştırarak, eklektik bir sanatsal
yapılanmayla, geleneksel olanı tekrar gün yüzüne çıkarmışlardır.
Bu suretle, Osmanlı döneminde önemli bir yere sahip olan
minyatür sanatı, postmodern yapılanmanın etkisi ile yeniden
sorgulanmış, eski değeri kendisine iade edilmiştir. Araştırmanın
içeriğini oluşturan Türk resim sanatı ve Türk resim sanatının
köşe taşlarından olan minyatür, geçmişten günümüze sanatın
tarihsel süreci içerisinde incelenmiş, ortaya konan veriler,
metinler, kitaplar ve makaleler gibi geniş bir kaynakça üzerinden
ele alınmıştır. Elde edilen bulgular, bölümler içinde, örnek
resimlerle açıklanmış, konunun genel bir değerlendirmesi sonuç
bölümünde ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Minyatür sanatı, Modern sanat,
Postmodern sanat, Çoğulculuk, Eklektizm.
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Osmanlı Resminde Bazı Tasavvuf Gruplar Üzerine
İncelemeler (17. ve 18. Yüzyıl)

Studies on Some Mysticism Groups in Ottoman
Painting (17th and 18th Century)

Eda Eriş KIZGIN

Özet Abstract

El yazma kitaplardaki metni görselleştirmek
amacıyla kullanılan minyatürler, Osmanlı resim
sanatında önemli bir yere sahiptir. Osmanlı
döneminde 15. yüzyıldan itibaren üretilmeye
başlayan minyatür genel olarak bir metne bağlıdır ve
kitap resmi olarak da adlandırılmaktadır. Ancak 17.
yüzyılda herhangi bir metne bağlı olmadan tek
yaprak resimlerden oluşan albüm (murakka)
minyatürleri ortaya çıkmıştır. Albümlerde Osmanlı
toplumunun her kesiminden kişiler gerçek ya da
gerçeğe yakın halleri ile tasvir edilmiştir. Farklı
kültürel, sosyal ve ekonomik gruplara ait bu
albümlerde farklı tarikatlara bağlı dervişler ön plana
çıkmaktadır. Bağlı oldukları tarikatların özelliklerine
uygun bir şekilde resmedilen bu dervişler tek
figürden ziyade büyük bir toplumun temsilcisidir.
Albüm resimlerinde en fazla tasvir edilen tarikatların
başında toplumun çoğunluğu tarafından kabul gören
Mevlevilik ve Bektâşîlik yer almaktadır. Bu
tarikatların ardından hayatları boyunca seyahat eden
gezici dervişler gelmektedir. Bu bildiri kapsamında
da 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı albümlerinde ön plana
çıkan Mevlevi, Bektaşi ve gezici dervişler ele
alınarak nakkaşlar tarafından nasıl tasvir edildiği
incelenecektir. Ayrıca tarikatlara dair önemli bilgiler
sunan bu minyatürlerin Osmanlı kültüründeki yeri
üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı resmi, Minyatür,
Tasavvuf, Derviş.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sanat Tarihi
Bölümü, eda.eris89@gmail.com

Miniatures, which are used to visualize the text in
manuscripts, have an important place in Ottoman
painting. The miniature, which started to be produced
in the Ottoman period from the 15th century, is
generally tied to a text and is also called a book
picture. However, in the 17th century, album
(murakka) miniatures consisting of single-leaf
pictures emerged without being bound to any text. In
the albums, people from all walks of life in Ottoman
society were depicted as real or close to reality.
Dervishes belonging to different sects come to the fore
in these albums belonging to different cultural, social
and economic groups. These dervishes, who are
depicted in accordance with the characteristics of the
sects they belong to, are the representatives of a large
society rather than a single figure. Mevlevi and
Bektashism, which are accepted by the majority of the
society, are at the beginning of the sects that are most
depicted in the album paintings. These sects are
followed by wandering dervishes who have traveled
throughout their lives. Within the scope of this paper,
the Mevlevi, Bektashi and wandering dervishes who
came to the fore in the 17th and 18th century Ottoman
albums will be discussed and how they are described
by the muralists. In addition, evaluations will be made
on the place of these miniatures in Ottoman culture,
which provide important information about the sects.

Keywords: Ottoman painting, Miniature, Mysticism,
Dervish.
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Observations of the Use of Kûfi in
Sivas Seljuk Structures

Gülsün EBİRİ

Özet Abstract

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sanat Tarihi,

In the early years of the Islamic period, studies were carried
out on the spelling of Arabic writing. In the first century,
developments have been shown within the writing system.
Later, during the Umayyad period (669-750) and especially
the Abbasids (750-1258), studies on the aesthetic
development of the writing were carried out. Thus, the
writing gained momentum that developed over time as the
main element of calligraphy. In the history of calligraphy, the
term “Kûfi” was first used for the writing item in the 9th
century and became a general expression over time. Kûfi is a
harsh and angular article written in two different styles in two
different styles and developed in Kufa, document and
inscriptions. Kûfi, which is divided into varieties according to
its region and its shape, has an important place in Islamic
architecture and small crafts. The kûfi writing, which is used
for ornamental buildings in architectural structures, has a
wide range of use in the Islamic geography in the Islamic
geography by processing in the Ottoman periods with the
Umayyads, Abbasids, Ghaznavids, Great Seljuks,
Ilkhanians, Timurlular, Tolunogullari, Fatimis, Ayyubiler,
Mamluks and Anatolian Seljuk periods. As in many other
provinces during the Anatolian Seljuk period, it is known that
kûfi was used in architectural structures in Sivas. Within the
scope of this declaration, the inscriptions in the Sivas Seljuk
structures will be examined and evaluations will be made
about the applications of the architecture of kûfi. Questions
will be tried to be enlightened in the statement how the design
and writing stacks in kûfi are shaped according to the area of
use in architecture, and how the material used in the kûfi
article constitutes various compositions. In addition, the
verses and names will be stated in the kûfi article.

Keywords: Seljuk structures, Sivas, Kûfi writing,
Inscription.

İslam döneminin ilk yıllarında Arap yazısının imla gelişimi
üzerine çalışmalar yapılmıştır. İlk yüzyılda yazı sistemi
içerisinde gelişmeler gösterilmiştir. Daha sonra Emeviler
döneminde (669-750) ve özellikle Abbasîler (750-1258)
döneminden itibaren yazının estetik gelişimine dair
çalışmalar sürdürülmüştür. Böylece yazı, hat sanatının ana
unsuru olarak zamanla gelişen bir ivme kazanmıştır. Hat
sanatı tarihinde “Kûfi” terimi ilk olarak 9. yüzyılda yazı
kalemi için kullanılmış ve zaman içerisinde genel bir
ifadeye dönüşmüştür. Kûfi, ilk dönemlerde iki farklı tarzda
ortaya çıkan ve Kûfe'de geliştirilen mushaf, vesika ile
kitabelere yazılan sert ve köşeli bir yazıdır. Bulunduğu
bölgeye ve şekline göre çeşitlere ayrılan kûfi, İslam
mimarisinde ve küçük el sanatlarında önemli bir yere
sahiptir. Mimari yapılarda süsleme amacıyla kullanılan kûfi
yazı Emeviler, Abbasîler, Gazneliler, Büyük Selçuklular,
İlhanlılar, Timurlular, Tolunoğulları, Fatimiler, Eyyubiler,
Memlukler ve Anadolu Selçuklu dönemi ile Osmanlı
dönemlerinde işlenerek İslam coğrafyasında geniş bir
çerçevede kullanım alanına sahiptir. Anadolu Selçuklu
döneminde diğer birçok ilde olduğu gibi Sivas'ta da mimari
yapılarda kûfinin kullanıldığı bilinmektedir. Bu bildiri
kapsamında Sivas Selçuklu yapılarındaki kûfi kitabeler
incelenerek, kûfi yazının mimarideki uygulamaları
hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. Kûfideki tasarım
ve yazı istiflerinin mimarideki kullanım alanına göre nasıl
şekillendiği, kûfi yazıda kullanılan malzemenin çeşitli
kompozisyonları nasıl oluşturduğu gibi sorular bildiride
aydınlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca kûfi yazıda hangi
ayetlerin ve isimlerin yer aldığı da belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: Selçuklu yapıları, Sivas, Kûfi yazı,
Kitabe.

Sivas Selçuklu Yapılarında Kûfi Yazının
Kullanımına Dair Gözlemler

glsn_gbiri@hotmail.com



Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�
Güzel Sanatlar Fakültes�

2. ULUSLARARASI
KÜLTÜR, SANAT
V E T O P L U M
S E M P OZ Y U M U

28-30 Eylül 2022
Van  / Türk�ye

Van Yüzüncü Yıl Un�vers�ty
F a c u l t y o f F �n e A r t s

2nd INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON
C U LT U R E , A RT
A N D S O C I E T Y
2022 28-30 September
Van / Türk�ye

gsfsempozyum.yyu.edu.trgsfsakademik@yyu.edu.tr

Web SitesiE-Posta

El Cezeri'nin “Filli Su Saati” Adlı Eserinin
Plastik Değerlendirmesi

Plastic Evaluation of Al Jazar’s
" Water Clock”Elephant

Mehmet Erkan TURAN

Arş. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü,
Resim Anasanat Dalı, m.erkanturan@yyu.edu.tr

Özet Abstract

El-Cezeri, tarihteki en önemli bilim adamlarından biridir.
Yapmış olduğu icatların bilgisi günümüze kadar ulaşmıştır.
Cezeri eserlerini sanatsal yapıyla üretmiştir. Bu anlamda
eserleri yalnızca bilimsel açıdan değil sanatsal açıdan da
önemli örnekler teşkil etmektedir. Onu birçok bilim
adamından ayıran özelliklerden biri de budur. Çalışma, el-
Cezeri'nin sayısız icatları arasından “Filli Su Saati” adlı
eserle sınırlandırılmıştır. el-Cezeri'nin “Filli Su Saati” adlı
eserinin plastik analizinin yapılması amaçlanmıştır.
Çalışma oluşturulurken çeşitli kaynaklardan literatür
taramaları yapılmıştır. Yapılan araştırmalara göre işlevsel
amaçla üretilen bilimsel bir icada bir sanat yapıtı niteliği
yüklenerek plastik analizinin yapıldığı herhangi bir
çalışmayla karşılaşılmamıştır. Bu anlamda çalışmanın
literatürde özel ve önemli bir yer tutacağı düşünülmektedir.
Çalışmanın birinci bölümünde el-Cezeri hakkında bilgiler
yer almaktadır. Bu bölümde el-Cezeri'nin özellikle bilim
tarihindeki önemi ortaya konulmaya çalışmıştır.
Dolayısıyla el-Cezeri'nin bilim adamı ve tasarımcı kimliği
üzerine durulmuştur. Bu bölümde ayrıca bir alt başlık
açılarak el-Cezeri'nin önemli kitaplarından bahsedilmiş
olup özellikle de “El-Câmi' Beyne'l-'İlm ve'l-'Amel En-
Nâfi' Fî Es-Sınaâ'ti'l-Hiyel” adlı çalışması üzerine
durulmuştur. İkinci bölümde çalışmanın da temeli olan el-
Cezeri'nin “Filli Su Saati” adlı eseri üzerinde durulmuştur.
Bu eserin bilimsel, tarihi ve kültürel açıdan yeri ve önemine
değinilmiştir. Bu bölümde özellikle eser üzerindeki
figürlerin tanıtılması ve eserin çalışma prensibi üzerine
durulmuştur. Çal ışmanın or taya konma amacı
doğrultusunda “Filli Su Saati” adlı eserin plastik analizi
sanatın ilke ve elemanlarına göre yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: El-Cezeri, Filli Su Saati, Eser analizi.

Al-Jazari is one of the most important scientists in history.
The knowledge of his inventions has reached the present day.
Al-Jazari produced his works with an artistic structure. In this
sense, his works constitute important examples not only from
a scientific point of view but also from an artistic point of
view. This is one of the features that distinguishes him from
many scientists. The study is limited to the work named "Filli
Water Clock" among al-Jazari's numerous inventions. It is
aimed to make a plastic analysis of al-Jazari's work named
"Filli Water Clock". While creating the study, literature
reviews were made from various sources. According to the
researches, no study has been encountered in which plastic
analysis has been done by attributing the quality of a work of
art to a scientific invention produced for functional purposes.
In this sense, it is thought that the study will have a special and
important place in the literature. In the first part of the study,
there is information about al-Jazari. In this section, the
importance of al-Jazari in the history of science has been tried
to be revealed. Therefore, the scientist and designer identity
of al-Jazari was emphasized. In this section, a sub-title was
opened and important books of al-Cezeri were mentioned,
especially “El-Câmi' Beyne'l-'İlm ve'l-'Amel En-Nâfi' Fî Es-
Sınaâ'ti'l-Hiyal” focused on his work. In the second part, the
work of al-Jazari called "Filli Water Clock", which is also the
basis of the study, is emphasized. The place and importance of
this work in terms of scientific, historical and cultural aspects
has been mentioned. In this section, especially the
introduction of the figures on the work and the working
principle of the work are emphasized. In line with the purpose
of presenting the study, the plastic analysis of the work named
"Filli Water Clock" was made according to the principles and
elements of art.

Keywords: Al-Jazari, Elephant Water Clock, Artifact
analysis.
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Çağdaş Sanat İzleyicisinin Tepkiselliği ve
Jens Haaning'in “Parayı Al ve Kaç” Örneği

Reactiveness of Contemporary Art Audiences and an Instance:
Jens Haaning's “Take the Money and Run”

Elif DASTARLI

Özet Abstract

Çağdaş sanatçı Jens Haaning, Danimarka'daki bir
müzenin eski bir işini yeniden üretmesi isteğine
olumlu yanıt verdikten sonra çalışmaya ayrılan parayı
aldı; ancak işi yeniden üretmeyerek içinde bulunduğu
bu durumun kendisini bir çağdaş sanat çalışması
olarak lanse etti: “Parayı al ve kaç”. Haaning'in
eylemi, dünyada olduğu gibi Türkiye medyasında da
çağdaş sanatın yeni bir sansasyonu olarak duyuruldu.
Ancak en büyük ve sert tepki sosyal medya
kullanıcılarından geldi; pek çok kişi eylemin sanat
olmadığına hükmetti. 20. yüzyıl başındaki avantgard
sanatın tepkiselliğine dayanan bu tür eylemler çağdaş
sanatın geniş alanında bir sanat işi olarak uzun süredir
kabul görmekte, böylece sanatçılar giderek aykırılık
dozu daha yüksek eylemleri yapmaya yönelmektedir.
Haaning örneğindeki gibi, hayatın sıradanlığı içinde
kolayca yapılabilen eylemlerin sanat olarak
sunulmasına insanlar tepki gösterirken sanatçıların ise
amaçlarının tam da olabildiğince çok insanın ilgisini
ç e k m e k o l u ş u , b u s a n a t ı n ü r e t i l m e s i v e
tüketilmesindeki paradoksal ilişkiyi ele almayı
gerektirmektedir. Bu çalışmada, J.Haaning'in
çalışması özelinde çağdaş sanatın söz konusu
sansasyonel tavrı ele alınacak, sosyal medya
kullanıcılarının bu örnek hakkında yazdıkları
üzerinden Türkiye'deki çağdaş sanat-izleyici
ilişkisinin günümüzdeki durumu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Jens Haaning, Çağdaş sanat,
Sanat izleyicisi.

SUBÜ, Sapanca Turizm MYO,
edastarli@gmail.com

Artist Jens Haaning, after embracing a request from a
museum in Denmark to reproduce an old work, took
the budget allocated for this Project but he refused to
reproduce his old piece and then introduce this
situation as a contemporary artwork called “Take the
money and run”. Haaning's act was announced as a
new sensation of contemporary art in Turkish media as
well as in the World. However, the most extensive and
hardest reaction came from social media users; many
thought that this act is not art. These kinds of actions
which are based on the reactiveness of avant-garde art
in the early 20th century are approved as artwork for a
long time in the broad field of contemporary art, thus
artists go toward gradually made more contrary
actions. Like in Haaning example, while people react
to the actions that can be done easily in the ordinariness
of life as an art, the purpose of artists is precisely to
attract the attention of as many people as possible, and
this phenomenon requires addressing the paradoxical
relationship in the production and consumption of art.
In this research, the sensational attitude of
contemporary art will be discussed, in particular the
work of J. Haaning and the current position of
contemporary art-audience relations in Turkey will be
tackled through what social media users have written
about this artwork.

Keywords: Jens Haaning, Contemporary art, Art
audience.
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The Effect of Material on Strengthening Expression in Artistic Creation

Gül AYDIN

Özet Abstract

Dr. Öğr. Üyesi, Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Anasanat Dalı,
gul.aydin@batman.edu.tr

The mental state of the artist and the transformations in the social
structure have made it necessary to find new searches and new
expression styles in art. Some subconscious states acquired
through social networks, identities, backgrounds, beliefs and
experiences have created an impulse to constantly redesign.
Questioning the traditionalized standards, transformed social
structure and understanding of art, the artist seeks new techniques
and methods in the context of breaking the connection of the
selected art object with its previous meaning and transforming it
into a new art product in the process of finding the new. Within the
scope of this text, which is seen as a problem situation, the
limitation of the traditional artistic material used in the stage of
revealing a work that is closest to the inner world of the artist and in
which he can express himself the most, within the scope of this
text, the materials and boundaries that will express the unity of the
form with the content are questioned, and the daily life object is
included in the art in artistic creation. It is aimed to question the
limits of art material on the contribution of the artists to the
strengthening of the expression and the formal and semantic
transformation of art. With the literature review, it has been tried to
express how the objects that have no meaning on their own are
transformed by the artist and under what conditions, on the basis of
the mental state and social structur e of the artist, with a theoretical
qualitative research method based on scientific sources. It creates a
product by transforming an object that the artist brings from his
own depths and connects with by questioning everyday life and
individualization into an art object. With this product, it can be said
that the daily life object to be used in the art application in the
conventional classical art structure, where the material is
questioned and changed, in order to destroy the art-life distinction,
in the artistic context, makes the expression stronger by
reproducing it.

Keywords: Art, Creation, Artistic expression, Transformation of
object.

Sanatçının ruhsal durumu ve toplumsal yapıdaki dönüşümler
sanatta yeni arayışları ve yeni anlatım üslupları bulmayı zorunlu
hale getirmiştir. Toplumsal ağlar, kimlikler, öz geçmiş, inançlar ve
yaşantılar yoluyla edinilmiş bazı bilinçaltı durumlar sürekli olarak
yeniden tasarlamak için bir itki oluşturmuştur. Gelenekselleşen
standartları, dönüşüme uğramış toplumsal yapıyı ve sanat
anlayışını sorgulayan sanatçı, yeniyi bulma sürecinde seçilen
sanat nesnesinin önceki anlamıyla bağının kopartılıp yeni bir sanat
ürününe dönüştürülmesi bağlamında yeni teknik ve yöntemler
aramaktadır. Sanatçının iç dünyasına en yakın görünümü ve
kendini en fazla ifade edebildiği bir yapıtı ortaya koyma
aşamasında kullanılan geleneksel sanatsal malzemenin sınırlılığı
bir problem durumu olarak görülen bu metin kapsamında, biçimin
içerik ile birlikteliğini ifade edecek malzeme ve sınırlar
sorgulanarak sanatsal yaratımda gündelik hayat nesnesinin de
sanata dahil edilerek ifadeyi güçlü kılmasındaki katkısı ve
sanatçıların sanatın biçimsel ve anlamsal dönüşümü üzerine sanat
malzemesinin sınırlarının sorgulanması amaçlanmıştır. Literatür
taraması ile bilimsel kaynaklara dayanan kuramsal nitelikteki nitel
bir araştırma yöntemiyle sanatçının içinde bulunduğu ruhsal
durum ve toplumsal yapı temelinde, dönüşüm sürecindeki sosyal
ve duygusal mekanizmaların etkisiyle kendi başına bir anlamı
olmayan nesnelerin sanatçı tarafından nasıl dönüştürüldükleri ve
hangi şartlarda ortaya koyuldukları ifade edilmeye çalışılmıştır.
Gündelik hayatın ve bireyselleşmenin sorgulanmasıyla sanatçının
kendi derinliklerinden getirip bağ kurduğu bir nesnenin sanat
nesnesine dönüştürülmesiyle ortaya ürün koyar. Bu ürün ile sanat-
yaşam ayrımını yok etmek amacıyla alışılagelmiş klasik sanat
yapısında, malzemenin sorgulanması ve değişmesi söz konusu
olan sanat uygulamasında kullanılacak gündelik yaşam nesnesi
sanatsal bağlamda yeni bir ifade biçimiyle yeniden üretim
yapılarak ifadeyi daha güçlü kıldığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Yaratım, Sanatsal ifade, Nesnenin
dönüşümü.

Sanatsal Yaratımda Malzemenin İfadeyi Güçlü Kılmasındaki Etkisi
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Ayna'da Fotoğrafçı

A Photographer in the Mirror

Bülent Ümit ERUTKU

Özet Abstract

İnsanın kendini görme arzusunun bir neticesi olan
ayna, kadim bir objedir. Özneye ben bilincini
verendir. Lacan bu durumu üç aşamada oluştuğunu
belirtmiştir. İnsanlık tarihi boyunca aynaya bakan ile
aynadaki yüz, akis arasında kavramsal ilişkiler
kurulmuştur. Sanatın her alanında da metafor olarak
kullanılmıştır. Sanatçının aynada kendi görüntüsünü
de kullanması varoluşsal bir çabadır ve yaygındır.
Bu çalışmada fotoğraf sanatı tarihinde önemli yere
sahip fotoğrafçıların işlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda diğer sanat
disiplinlerindeki sanatçıların kendini ifade etme
yöntemlerinde ayna da görüntüsünü kullanma
tercihinin neden fotoğrafçılarca az başvurulduğu
irdelenmişt i r. Aynada kendi görüntüsünü
fotoğraflamış fotoğraf sanatı tarihindeki önemli
isimler çalışmanın kapsamını oluşturmuştur. Örnek
fotoğraflar tespit edilmiş ve betimleme yöntemiyle
görsel okumalar yapılmıştır. Fotoğrafçıların kendi
görüntülerini aynada çekme eğilimleri oldukça azdır.
Fotoğrafçıların kendilerini fotoğraflarken ekipmanla
ve özellikle fotoğraf makinesi ile fotoğraf çektikleri
tespit edilmiştir. Fotoğrafçı bakandır, gizlenen,
gözetleyen, ötekini gösterendir. Bunu yapabilmek
için bir yerde röntgenci gibi hareket eder. Bu
bağlamda kendine bakmak konusu fotoğrafçı için
kolay değildir.

Anahtar Kelimeler: Ayna, Bakmak, Fotoğrafçı.

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Fotoğraf Bölümü, Fotoğraf Ana Sanat Dalı, berutku@marmara.edu.tr

The mirror, which is a result of man's desire to see
himself, is an ancient object and gives the self self-
consciousness. Lacan stated that this situation occurs
in three stages. Throughout the history of humanity,
conceptual relations have been established between
the one lookng in the mirror and the face in the mirror.
It has been also used as a metaphor in every field of
art. It is an existential effort of the artist to use his own
image in the mirror and is common. In this study, it is
aimed to examine the works of photographers that are
crucial in the history of art. It has been examined why
it is less preferred by photographers to use mirror
image in the self expression compared to the artists
from other art disciplines. This study also covers the
important names in the history of photography who
have photographed themselves in the mirror. Sample
photographs were determined and visual readings
were made using the descriptive method. It is quite
low of the photographers shooting their images in the
mirror. It is detected that photographers use their
cameras and equipments while shooting themselves.
The photographer is the viewer, the hiding person,
the watcher and the person showing the other. In
order to do this he acts like a voyeur somewhere. In
this context, it is not easy for a photographer to view
himself.

Keywords: Mirror, Looking, Photographer.
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Türkiye'de 2000-2021 Yılları Arasında Basılı Fotoğraf

Yayınları İçin Bir Değerlendirme

An Evaluation of Printed Photo Publications in
Türkiye Between 2000-2021

Bülent Ümit ERUTKU

Özet Abstract

Bu araştırmamızın amacı ülkemizde fotoğraf alanında
yayınlanan fotoğraf konulu kitapları incelemektir. Çalışmamızın
kapsamı 2000-2021 yıllarında ülkemizde yayınlanan fotoğraf
kitaplardır. 2000 Yılı öncesi ile sonrasında yayınlanan kitaplarda
yayıncı, editör, çeviri, içerik, konu, tezler gibi başlıklarda
farklılıklar sorgulanmıştır. Bu çerçevede kaynak araştırması
yapılmış, veri toplanmış ve nicel değerlendirmenin yanı sıra
betimleyici yaklaşımda da bulunulmuş ancak nitelik
değerlendirmesi yapılmamıştır. Özel yayınevlerinin 2000 yılı
öncesine göre fotoğraf konusunda daha fazla yayın çıkardığı
görülmüştür. Benzer şekilde sayıları az da olsa üniversiteler de
yayın yapmaya başlamıştır. Uzaktan fotoğraf eğitimi veren
üniversitelerinin ders kitaplarının yanı sıra kimi vakıf
üniversitelerinin katkılarıyla açılan sergilerin kapsamında sergi
konusunda yetkin araştırmalar içeren albüm-kitaplar basılmıştır.
Müzelerin yaklaşımı da aynı olmuş, açılan sergilerle ilgili
araştırma kitapları yayınlamışlardır. Birçok belediyenin tanıtım
amaçlı fotoğraf albümleri yayınladıkları görülmüştür. Fotoğraf
derneklerinin fotoğraf yayıncılığına katkısı ağırlıklı olarak
fotoğraf albümü şeklinde olmuştur. Fotoğraf yayınlarında
editörlerin tamamına yakını fotoğraf alanından değildir. Çeviri
kitapların sayısı artmıştır ancak çeviri yapanların tamamına
yakını ilgili akademik alanın dışındandır. Ülkemizde 2000-2021
tarihleri arasında YÖK tez verilerine göre fotoğraf konulu
toplam 243 tez yapılmıştır. 2000 Yılı öncesi fotoğraf kitapları ile
kıyaslandığında; Son birkaç yılda kuramsal fotoğraf kitaplarının
sayısı artmaya başlamışsa da teknik kitapların ve fotoğraf
albümlerinin sayısı daha fazladır. Açılan sergi konusunda
araştırma yayınlarının arttığı tespit edilmiştir. Her iki dönemde
de fotoğraf albüm sayısı fazla olmuştur. Akademik ortamda
yapılan lisansüstü çalışmaların kitap olarak yayına dönemediği
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Fotoğraf kitabı yayıncılığı,
Fotoğraf kitapları.

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Fotoğraf Bölümü, Fotoğraf ASD, berutku@marmara.edu.tr

The aim of our research is to examine the books published in the
field of photography in our country. The scope of our study is the
photography books published in our country between the years
2000-2021. In the books published before the year 2000 and
after, differences were questioned in the titles such as publisher,
editor, translation, content, subject and thesis. In this context, the
source research has been conducted,data has been collected and
quantitative evaluation as well as descriptive approach was also
used, but qualification evaluation has not been done. Private
publishing houses has more publications on photography
compared to the year 2000. Similarly; universities have also
started to publish, although they are in small numbers. In addition
to the textbooks of universities providing photography
education, album books including competent research were
printed within the scope of the exhibitions opened with the
contributions of some foundation universities. The approach of
the museums was the same, they published research books
regarding exhibitions opened. It has been seen that many
municipalities have released promotional photo albums. The
contribution of photography associations to photo publishing has
mainly been in the form of photo albums. Almost all of the editors
in photo publications are not from the field of photography. The
number of translated books has increased, but almost all of those
translators are from outside the relevant academic field.
According to YÖK thesis data between 2000-2021 in our
country, a total of 243 theses on photography were made. When
compared with the photography books before the year 2000;
although the number of theoretical photography books in the last
few years has increased, the number of technical books and photo
albums has been more. The increase on the research publications
regarding the opened exhibitions has been detected. The number
of photo albums is high in both periods. It was found that
postgraduate studies in the academic environment could not
return to publication as a book.

Keywords: Photography, Photography book publishing, Photo
books.
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Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi,Temel Eğitim Bölümü, savasonursen@gmail.com

Özet Abstract

Bruce Gilden is one of the most important living
photographers with his own unique style. Gilden, one
of the members of Magnum Photos, one of the most
prestigious photography agencies in the world, is also
known as the legendary street photographer. Gilden's
photography style is based on the photographer's
appearance in front of people with his camera and
flash, in the ordinary flow of life in big cities and
crowded streets, and the shock experience of the
people photographed at this moment. Gilden's
portraits, like his street photography, were created
using an aggressive, even invading flash light. Body
faults, disharmony, and exaggeration are prominent in
these images. Gortesque reality is used in many forms
of art, especially in literature and theater. Mikhail
Bakhtin values folk culture and, in particular, the
element of laughter in this culture. This significance
influenced his thoughts on carnival and the grotesque.
Carnival appears in this context as a second world in
which all hierarchies are destroyed, and grotesque
reality creates the imaginary texture that determines
how this destruction is represented. Gilden's use of
photographic technique reveals a photographic style
unique to him that we can call grotesque. In our study,
Bruce Gilden's photographs will be discussed from the
Bakhtinian point of view, within the framework of the
concepts of grotesque reality and carnivalesque.

Keywords: Bruce Gilden, Mikhail Bakhtin,
Grotesque reality, Carnivalesque, Photography.

Bruce Gilden Fotoğrafına Bakhtinci Bir Yaklaşım

A Bakhtinian Approach to Bruce Gilden Photography

Bruce Gilden kendine özgü üsluba sahip, yaşayan en
önemli fotoğrafçılardan biridir. Dünyanın en prestijli
fotoğraf ajanslarından biri olan Magnum fotoğraf ajansı
üyelerinden biri olan Gilden aynı zamanda efsanevi
sokak fotoğrafçısı olarak da anılmaktadır. Gilden'ın
fotoğraflarını üretme tarzı, büyük şehirlerde ve
kalabalık caddelerde yaşamın sıradan akışı içerisinde,
insanların karşısına fotoğraf makinesi ve flaşıyla çıkan
fotoğrafçı ile karşılaşma anına ve fotoğraflanan
insanların bu anda yaşadıkları şok deneyimine dayanır.
Gilden'ın portre fotoğrafları da sokak fotoğraflarında
olduğu gibi, saldırgan ve hatta işgalci bir flaş ışığıyla
üretilmiştir. Bu imgelerde bedensel kusurlar,
uyumsuzluk ve abartı göze çarpmaktadır. Gortesk
gerçeklik, başta edebiyat ve tiyatro olmak üzere bir çok
sanat dalında kullanılmaktadır. Mikhail Bakhtin, halk
kültürüne ve özellikle de bu kültür içerisindeki gülme
unsuruna büyük önem atfeder. Bu önem onun, karnaval
ve grotesk üzerine düşüncelerinin biçimlenmesini
sağlamıştır. Bu kapsamda karnaval, bütün hiyerarşilerin
yerle bir edildiği ikinci bir dünya olarak karşımıza
çıkmakta, grotesk gerçeklik ise bu yerle bir edilişin
temsillerini belirleyen imgesel dokuyu oluşturmaktadır.
Gilden'ın fotoğraf tekniğini kullanma biçimi, kendisine
özgü ve grotesk olarak adlandırabileceğimiz bir
fotoğrafik üslubu ortaya çıkarmaktadır. Çalışmamızda
Bruce Gilden'ın fotoğrafları, Bakhtinci bakış açısıyla,
grotesk gerçeklik ve karnavalesk kavramları
çerçevesinde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bruce Gilden, Mikhail Bakhtin,
Gro tesk gerçek l ik , Karnava lesk , Fo toğra f .
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Grafik Tasarımda Biçim, Simge ve Kavram Olgularının İlişkisel Konumu

Relative Location of Form, Icon and Conceptual Facts in Graphic Design

Turan YİGİN

Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Fakültes�,
Grafik Bölümü Grafik Anasanat Dalı, turanyigin@hotmail.com

Özet Abstract

20th century It was a period in which the most
important developments and events took place in the
historical process of the world. The first and second
world wars that took place in this period, as well as
affecting all areas of life, also deeply affected art. The
reactions to these wars, which are extremely
destructive sociologically, economically and
poli t ical ly, and the stereotyped tradi t ional
understanding of art, led to the emergence of various art
movements under the name of Modern art movements
and the formation of new forms of expression in the
artistic field. Until the first quarter of the 20th century,
graphic design, which generally did not go beyond the
designs of book and product advertisement posters,
came from art movements such as Cubism, Futurism,
Dada, De Stijl, Suprematism, Constructivism, Pop Art,
as well as the use of word/language and objective
meanings on semiotic foundations. It was influenced
by the consciousness of transferring the message,
abstractly or concretely, through symbolic or
symbolized images. Accordingly, the visualization of
the visual and literary design elements by transforming
the visual and literary design elements into a formal
structure that conveys meaning, their application to the
design field and the visualization of the message to be
given with its conceptual dimension have been the
most important factors that have brought graphic
design to the forefront as a new communicational
power in the process until today.

Keywords: Modern, Art, Visual, Meaning, Design.

20. yy. Dünyanın tarihsel süreci içinde, en önemli
gelişmelerin ve olayların yaşandığı bir dönem oldu.
Bu dönemde yaşanan birinci Ve ikinci dünya
savaşları, hayatın bütün alanlarını etkilediği gibi
sanatı da derinden etkiledi. Sosyolojik, ekonomik ve
politik olarak son derece yıkıcı olan bu savaşlara ve
kalıplaşmış geleneksel sanat anlayışına karşı oluşan
tepkiler, Modern sanat hareketleri adı altında çeşitli
sanat akımlarının meydana gelmesine ve sanatsal
alanda yeni ifade biçimlerinin oluşmasına neden
oldu. 20. Yy.'ın ilk çeyreğine kadar genellikle kitap
ve ürün reklam afişleri tasarımlarından öteye
gidemeyen grafik tasarım, hem Kübizm, Fütürizm,
Dada, De Stijl, Süprematizm, Konstrüktivizm, Pop
Art gibi sanat akımlarından, hem de söz/dil ve nesnel
anlamların göstergebilimsel temellerde ele alınarak
iletinin simgesel veya simgeleştirilmiş imgeler
üzerinden soyut veya somut olarak aktarılması
bilincinden etkilendi. Buna bağlı olarak, Grafik
tasarımcıların, görsel ve yazınsal tasarım unsurlarını
anlam aktaran biçimsel bir yapıya dönüştürüp
tasarım alanına uygulamaları ve verilmek istenen
m e s a j ı k a v r a m s a l b o y u t u y l a e l e a l a r a k
görselleştirmeleri, grafik tasarımın günümüze kadar
geçen süreçte yeni bir iletişimsel güç olarak ön plana
çıkmasını sağlayan en önemli faktörler oldu.

Anahtar Kelimeler: Modern, Sanat, Görsel, Anlam,
Tasarım.
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Çağdaş Sanatta Hristiyan İkonografisi

Christian Iconography in Contemporary Art

Görkem KUTLUER

Özet Abstract

Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü,
Grafik Tasarım Anasanat Dalı, kutluer.gorkem@gmail.com

Early Christian Art developed under the patronages of churches
and sects, which used frescoes, sculptures, and reliefs as
propaganda mediums. Although it remained under the control of
the religious power for centuries, art was able to maintain its
feature of being "auto-telos" thanks to the morphological legacy
it left to the following periods. For a long time, similar elements
were used in art, same religious stories were processed with the
same symbols and the same divine characters, but this did not
prevent the emergence of different artistic styles that followed
one another. To explain the cult of "artist genius"; it can be a good
starting point to look at how the dynamics of art continue to live
with great passion in cases where the subject, characters,
symbols and even the governing institutions remain constant. For
example, when we look at the difference in paintings about the
Angel Gabriel, which painted in the Romanesque style and
Baroque style, we feel that the phenomenon called "artist genius"
shakes up the signification or sense of the angel with a great
grace. If we look at today's artists, we also see that this elegant
and controlled success has been surpassed. The artists -children
of our times- continue to run towards ghostly castles despite the
pressure of society and religious power. To enlarge the
framework drawn above, this study aims to examine how the
Christian themes correspond to the Contemporary Art language,
through the works of artists such as Lynn Aldrich, Damien Hirst,
Andres Serrano, Paul Fryer, Richard Hamilton. In this context, it
aims to discuss the ontological opposition between
Contemporary Art and the pre-modern painting-sculpture
tradition. In cases where the subjects of Christian art are handled
in Contemporary Art, it will be tried to find answers to questions
such as how the formal language differs, how the meaning is
speculated, how it finds a response in the society.

Keywords: Early Christian art, Contemporary art, Iconography,
Symbol, Allegory.

Erken Hristiyanlık döneminden itibaren fresk, heykel ve
rölyefleri birer propaganda medyumu olarak kullanan kilise ve
tarikatların himayesinde gelişen sanat, her ne kadar yüzyıllar
boyu dinî erkin güdümünde kalmış olsa da ileriki dönemlere
bıraktığı morfolojik miras sayesinde "auto-telos" olma özelliğini
koruyabildi. Konu bakımından çakışan özellikler göstermesi;
İncil'deki belli bir kıssayı hep aynı sembolik öğeler ve ilahi
karakterle betimlemesi, sanatın aşkın -konudan bağımsız- bir
biçimsel devinim ile birbiri arkasına gelen farklı üsluplar
yaratmasının önüne geçemedi. "Sanatçı dehası" ya da
"sanatçının çağının çocuğu olması" kültünü açıklayabilmek için;
konunun, karakterlerin, sembollerin hatta sanatçıya sipariş veren
kurumların bile sabit kaldığı durumlarda, sanatın içkin
dinamiklerinin nasıl büyük tutkuyla yaşayarak geliştiğine
bakmak, iyi bir çıkış noktası olabilir. Örneğin; Romanesk üslupta
yapıt veren bir sanatçının ele aldığı Melek Gabriel ile Barok
Dönem sanatçısının, adı geçen meleği "anma biçimi" arasındaki
pentür farklılığına baktığımızda, "sanatçı dehası" denen
olgunun, büyük bir zarafetle manayı da sarstığını duyumsarız.
Projeksiyonu günümüz sanatçılarına yönelttiğimizde ise bu zarif
ve kontrollü başarının da aşıldığını görürüz. "Çağımızın
çocukları", toplumun ve dinî iktidarın gadrine uğramak
pahasına, hayaletli kalelere doğru koşmaya devam etmektedir.
Bu çalışma, yukarıda çizilen çerçeveyi genişletebilmek adına,
Hristiyanlık temalarının Çağdaş Sanat dilinde nasıl karşılık
bulduğunu, Lynn Aldrich, Damien Hirst, Andres Serrano, Paul
Fryer, Richard Hamilton gibi sanatçıların yapıtları üzerinden
irdelemeyi ve bu bağlamda Çağdaş Sanat ile Modern öncesi
resim-heykel geleneği arasındaki ontolojik zıtlığı tartışmayı
amaçlamaktadır. Hristiyan sanatının ele aldığı konuların Çağdaş
Sanatta işlendiği durumlarda biçimsel dilin nasıl farklılaştığı,
anlamın nasıl speküle edildiği, toplumda nasıl karşılık bulduğu
gibi sorulara yanıt bulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Erken Hristiyan sanatı, Çağdaş sanat,
İkonografi, Sembol, Alegori.
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Sembol ve Anlam Yaratma Üzerine Bir Yöntem:
Aşk ve Sevgi Sembolleri

Symbol and a Method on Creating Meaning:
Love and Love Symbols

Mehmet Ali MÜSTECAPLIOĞLU

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü,

Özet Abstract

Kasıt, duygu, his, algı diye açıklanan anlam, insanın
yazdıkları, söyledikleri ve yaptıklarının yanı sıra,
altında, yanında, üstünde ve etrafında bulunandır.
Anlam, grafik sanat ve tasarım alanında göstergelere
dönüştürülür. Bu dönüştürme süreci soyut
düşüncelerden somut nesnelere, somut nesnelerden
soyut biçimlere olabilir. Yaşamın tüm alanında
problem çözer, organizma'nın dünya üzerinde kolay
ve anlaşılır bir süreç yaşamasını sağlar. Soyut: beş
duyu ile anlaşılması zor olan olarak tarif edilir. Oysa
soyut sanat adına üretilenler somut olarak adlandırılır.
W. Kandinski bu düşüncededir. İster soyut bir kavram
veya düşünce, hizmet adı olsun, isterse somut doğa
nesnesi, grafik tasarım alanında üretim yapan tüm
tasarımcılar için bu problemi çözme, dönüştürme ve
gösterge üretmek bir eğitim sonucu gerçekleşir.
Eğitimin amaçı, imajlarla düşünme eğiliminde olan
tasarımcı adayını, önce, soyutlama, sadeleştirme,
sonra, somutlama sürecine sokmaktır. Kısıt,
sınırlamalar, görsel algının ve göstergenin
kuvvetlenmesine fayda sağlar. Bunlara ek olarak,
toplumun, kültürel ve sosyal edimleri algıyı
biçimlendirir. Güzel sanatlar fakültelerinde tasarım
eğitimi süreci için denenen bir kısıtlama, sınırlandırma
yöntemi bu metin içinde örnekleme ile açıklanmaya
çalışılacaktır. Sonuç olarak aklın ve üreten elin
koordinasyon eğitimini kapsayan, keşfedici ve
açıklayıcı bir yöntem, örnekleri ve sonuçları ile
irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Metin, Tasarım, Anlam, Sembol.

The meaning, which is explained as intention, emotion,
feeling, perception, is what a person writes, says and
does, as well as what is under, next to, above and around
him. Meaning: transformed into signs in the field of
graphic art and design. This transformation process can
be from abstract ideas to concrete objects, from
concrete objects to abstract forms. It solves problems in
all areas of life and enables the organism to experience
an easy and understandable process on earth. Abstract:
Described as difficult to understand with the five
senses. However, those produced in the name of
abstract art are called concrete. W. Kandinski is of this
opinion. Whether it's an abstract concept or idea, a
service name or a tangible object of nature, solving this
problem, transforming and producing indicators is the
result of training for all designers who produce in the
field of graphic design. The aim of the training is to
introduce the designer candidate, who tends to think
with images, into the process of abstraction,
simplification, and then concretization. Constraints,
limitations help to strengthen the visual perception and
display. In addition to these, the cultural and social acts
of the society shape the perception. A limitation and
limitation method tried for the design education process
in faculties of fine arts will be tried to be explained with
examples in this text. As a result, an exploratory and
explanatory method, which includes the coordination
training of the mind and the producing hand, will be
examined with examples and results.

Keywords: Text, Design, Meaning, Symbol

mustecabi@gmail.com
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Temassızlık Tasarımı: Pandemi Dönemi
Uzaktan Eğitim Modeli Sonuçları

Non-Contact Design: Pandemic Period Distance
Education Model Results

Mehmet Ali MÜSTECAPLIOĞLU

Özet Abstract

Covid-19 Pandemi dönemi, sadece sıradan insan ilişkilerini değil,
eğitim kurumlarındaki tüm ilişkileri birbirinden uzak tutmuştur. Bu
bağlamda uzaktan eğitime geçen kurumlarda insan merkezli
eğitimin arasına zaman, mekan, dijital uygulamalar girmiştir. Bu
nedenle MÜGSF Grafik Sanatlar Bölümü ve uzaktan eğitimin
sonuçları bu metnin öznesi durumundadır. 2019/20, 2020/21
dönemleri ile başlayan süreçte tüm kurumlarda uzaktan eğitime
geçiş için üç aşama izlenmiştir. Birinci aşamada eğitime ara
verilmiş tamamen temassız bir süreç izlenmiştir. İkinci aşamada
uzaktan eğitime geçilmiş ardından sırayla karma metoda (%70/30
veya 60/40 oranında) ve 21/ 2022 Eğitim yılında ise yüzyüze
eğitime başlanmıştır. Güzel Sanatlar Fakültelerindeki tasarım ve
sanat eğitimlerinde uzmanı olmadığımız ve anlık geri
bildirimlerini alamadığımız, sonuçlarını tahmin edemeyeceğimiz
bir süreç yaşanmıştır. Tasarım eğitimi için bu süreç eğitimci ve
eğitim alan açısından değerlendirilmesi gereken bir dönemdir.
1957 yılından beri uygulamalı (tatbiki) eğitim veren kurumun
deneyimleri ve çıkarımlarını yani belleğini atölye üretimlerini
oluşturmaktadır. (Giriş sınavları dahi 'özel yetenek sınavı' adında
uygulamalı bir sınavdır). Kurum için deneyim ve kazanımlar bu
anlamda önemlidir. Bu deneyim ve üretimler ayrıca kuruma olan
aidiyetin oluşmasını sağlamaktadır. Kurumsal aidiyetlerin
pandemi döneminde gördüğü hasar önümüzdeki dönemlerde, bilgi
olarak önümüze çıkacaktır. Bu araştırma bu bağlamda keşfedici
sonuçlara ulaşmayı da önemsemektedir. Kurumların sağladığı
olanakların yanı sıra kamuya açık dijital ortamlar eğitimin
yapılmasına ön ayak olmuştur. Denenen yöntemlerin öğrencilere
olan etkileri hazırlanan anketle sorgulanmıştır. 14 soruluk bir metin
oluşturulmuş ve 61 Grafik Sanatlar Bölümü öğrencisinin dijital
ortamda cevaplaması istenmiştir. Bu sonuçlar metinde
irdelenecektir. Sonuç olarak, Araştırma, tasarım eğitimi veren
kurumlar özelinde, uzaktan eğitim ve bunun tasarım eğitimi
sürecindeki etkilerini, eğitmen ve eğitilen açısından ele alacaktır.
Odak noktası eğitilen bazlı olan bir anketin çıkarımları metnin
içinde gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Eğitim, Pandemi, Tasarım.

The Covid-19 Pandemic period has kept not only ordinary human
relations, but all relations in educational institutions away from each
other. In this context, time, space and digital applications have been
included in the human-centered education in institutions that have
switched to distance education. For this reason, the MUGSF Graphic
Arts Department and the results of distance education are the
subjects of this text. In the process that started with the 2019/20,
2020/21 terms, three stages were followed for the transition to
distance education in all institutions. In the first stage, the education
was interrupted and a completely contactless process was followed.
In the second stage, distance education was started, followed by
mixed method (70/30 or 60/40 ratio) and face-to-face education in
the 21/2022 education year. There has been a process in which we are
not experts in design and art education in Fine Arts Faculties, where
we cannot get instant feedback and cannot predict the results. For
design education, this process is a period that should be evaluated in
terms of the educator and the field of education. Since 1957, the
experience and inferences of the institution, which has been
providing applied education, are its workshop productions. (Even the
entrance exams are a practical exam called 'special talent exam').
Experience and gains for the institution are important in this sense.
These experiences and productions also ensure the formation of
belonging to the institution. The damage to corporate belongings
during the pandemic period will appear as information in the coming
periods. This research also attaches importance to reaching
exploratory results in this context. In addition to the opportunities
provided by institutions, digital environments open to the public
paved the way for education. The effects of the tried methods on the
students were questioned with the prepared questionnaire. A text
consisting of 14 questions was created and 61 Graphic Arts
Department students were asked to answer them digitally. These
results will be discussed in this text. As a result, the research will deal
with distance education and its effects on the design education
process from the perspective of the instructor and the trainee, specific
to the institutions providing design education. The implications of a
trainee-based survey are shown in the text.

K e y w o r d s : A r t , E d u c a t i o n , P a n d e m i c , D e s i g n .

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü,
mustecabi@gmail.com
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Öğr. Gör., Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�, Van Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü,
zubeydetapan@yyu.edu.tr

Özet Abstract

The handicraft works, were first made to meet human-
beings' basic needs and then developed with the desire
to decorate. Recently, handicraft has started to be seen
in studies that transform the concept term into a
purpose rather than a tool. Embroidery art, which is
thought to have emerged in ancient times, is known as
a traditional craft applied for decoration purposes. The
emergence of conceptual arts, technological
developments and the increase in material repertoire,
have led to positive developments in the art of
embroidery, as in every field. Embroidery art, which
entered our lives as an ornamental art and continues its
existence in this field, has recently started to be used in
meaningful projects. The aim of this study was to
reveal the embroidered works which create social
awareness. In this research, 10 different works-of-art,
which were created to transform into a different
content and expression, giving shocking and
challenging social messages, addressing social
problems and concerns, increasing visual and
intellectual awareness, away from thoughtlessness,
expressing the reaction to the disturbing events in the
world, when necessary; were examined. The work-of-
arts were gathered as a result of literature reviews,
social media research and personal interviews. Both
visual and philosophical thoughts of these Works-of-
art were examined and discussed in the “Work-of-Art
Information Forms”.

Keywords: Handicraft, Embroidery art, Social
awareness, Social messages, Social problems.

İnsanoğlunun ilk olarak temel ihtiyaçlarını gidermek
için yaptığı, ardından süsleme arzusu ile geliştirdiği el
sanatları, son zamanlarda kavram terimini araç
olmaktan ziyade amaca dönüştürdüğü çalışmalar
görülmeye başlamıştır. Çok eski zamanlarda ortaya
çıktığı düşünülen nakış sanatı, süsleme amaçlı
uygulanan geleneksel bir zanaat olarak bilinmektedir.
Kavramsal sanatların ortaya çıkması, teknolojik
gelişmeler ve malzeme dağarcığının artması
sonucunda her alanda olduğu gibi nakış sanatında
olumlu gelişmelere neden olmuştur. Süsleme sanatı
olarak hayatımıza giren ve bu alanda varlığını
sürdüren nakış sanatı, son zamanlarda anlam yüklü
projelerde de kullanılmaya başlamıştır. Çalışmanın
amacı, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla
yapılan nakışl ı eserler i ortaya çıkarmaktı .
Araştırmada, toplumsal sorunlara ve kaygılara
değinen, görsel ve düşünsel farkındalığı arttıran,
bananecilikten uzak, dünyada olan rahatsız edici
olaylar karşısında tepkisini sanatıyla ifade eden,
gerektiğinde; sarsıcı, mücadeleci toplumsal mesajlar
veren, farklı bir içerik ve ifade biçimine dönüştürmek
amacıyla yapılmış 10 farklı eser incelenmiştir.
Eserlere li teratür taramaları , sosyal medya
araştırmaları ve kişisel görüşmeler sonucunda
ulaşılmıştır. Eserlerin hem görsel hem de felsefi
düşünce zeminleri incelenerek eser bilgilendirme
formlarında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: El sanatları, Nakış sanatı, Sosyal
farkındalık, Sosyal mesajlar, Sosyal problemler.

Toplumsal Farkındalık Bağlamında Nakış Sanatı

The Art of Embroidery in the Context of Social Awareness

Zübeyde TAPAN AYDIN
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Nakış Sanatı Uygulamaları ile Nesnelerin
Yeniden Yorumlanması

Reinterpretation of Objects with
Embroidery Art Applications

Mehtap ERDOĞAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
El Sanatları Anasanat Dalı, mehtap.erdogan@hbv.edu.tr

Özet Abstract

Birden çok tanımlaması olan ve ortaya çıktığı ilk
zamanlarda estetik kaygı taşıyan sanat, günümüz malzeme
dağarcığının geniş olmasından dolayı her alanda
karşımıza çıkmaya başlamıştır. Artan malzeme
kullanımının sanatçılara sunmuş olduğu olanaklar, form,
şekil gibi retinal özelliklerin yerine, düşüncenin ön planda
tutulduğu sanat eserlerinin ortaya çıkmasında etkili
olmuştur. Sanatçı, bazen yeni bir üretim ortaya çıkartarak
bazen de var olan nesneye müdahale ederek, eserlere yeni
ve farklı bir kimlik kazandırmayı ve izleyicide farklı bakış
açıları oluşturmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda
sürdürülebilirlik, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı için
sosyal ve çevresel faktörler doğrultusunda yenilikçi
yaklaşımların ön planda tutulduğu gözlemlenmektedir.
Araştırma, nakış sanatı ile uğraşan sanatçıların
malzemenin sonsuz dönüşümlerini kullanarak nakış sanatı
uygulamaları ile yeniden yorumlanması sonucunda yeni
kimlik oluşumunu gözler önüne sermeyi amaçlamıştır.
Araştırma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden
tesadüfi yöntemlerle ulaşılan 5 sanatçı ve bu sanatçılara
ait, genel kullanım alanı dışında ikinci bir yorum ile
şekillendirilen eserler ele alınmıştır. Teknolojik
gelişmelerin katkısı ve ürün yapımındaki tercihlerin
değişime uğraması ile yeniden yorumlanan bu nesnelerin
ikinci kullanım alanı olarak genellikle dekoratif objelerin
ve kişisel kullanım eşyalarının üretildiği ortaya çıkmıştır.
Bu eserler sosyal medya hesapları ve web sayfaları
üzerinden alıntılanmıştır. Araştırma kapsamına alınan
eserlerin gözlemlenebilir özellikleri incelenerek
yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Nakış, Malzeme.

Art, which has multiple definitions and has aesthetic
concerns in the first days of its emergence, has started to
appear in every field due to the wide repertoire of today's
materials. The possibilities offered to the artists by the
increasing use of materials have been influential in the
emergence of works of art in which thought is prioritized
instead of retinal features such as form and shape. The
artist aims to give a new and different identity to the works
and to create different perspectives for the audience,
sometimes by creating a new production and sometimes
by interfering with the existing object. At the same time, it
is observed that innovative approaches are prioritized in
line with social and environmental factors for the
continuity of sustainability, production and diversity. The
research aimed to reveal the formation of a new identity as
a result of the reinterpretation of embroidery art practices
by using the endless transformations of the materials of the
artists dealing with the art of embroidery. Within the scope
of the research, 5 artists and the works of these artists,
which were reached by random methods through their
social media accounts and shaped by a second
interpretation outside the general area of use, were
discussed. It has been revealed that decorative objects and
personal use items are generally produced as the second
usage area of these objects, which are reinterpreted with
the contribution of technological developments and the
changes in product making preferences. These works were
quoted from social media accounts and web pages. The
observable features of the works included in the research
were analyzed and interpreted.

Keywords: Art, Embroidery, Material.
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Türk Halı Dokuma Geleneğinin İcracıları ve Kültürel Aktarımı

The Performers of the Turkish Carpet Weaving Tradition and its Cultural Transfer

Tevhide AYDIN

Öğr. Gör., Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Ün�vers�tes�, Tekn�k B�l�mler MYO
El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları Programı, tayd�n@kmu.edu.tr

Özet Abstract

Although it is not known exactly where and when the
art of carpet weaving started, which was produced to
meet a need and gained a symbolic language, aesthetic
and technical diversity over time. The Pazirik carpet,
which is found in Central Asia and dated between 3-2
centuries BC, is accepted as the oldest carpet in the
literature. Carpet, rug and weaving art is the only art
tradition in Turkish culture that has survived from
Central Asia until today. Carpets have an economic
value besides their artistic and cultural value. Since
carpet weaving was perceived as a necessity, dowry
and ornament for centuries, this tradition has been
kept alive with the weaving looms available in almost
every house. Today, the purpose of making and using
carpet weaving has changed. What has changed in the
carpet weaving tradition and the profile of the weaver?
What is the weaver's purpose in weaving? What are
the contexts where carpet weaving is done, exhibited
and sold? to questions such as qualitative research
methods will be used in this study, where we will seek
answers in line with the opinions of carpet weaving
masters, weavers, and performers who buy, sell and
evaluate hand-woven carpets. Today's performance
environments that keep the traditional Turkish carpet
weaving art alive, the performers of this tradition and
the roles of these performers in the transfer of culture
will be emphasized.

Keywords: Carpet, Weaving art, Weaver, Cultural
transfer, Traditional art.

Bir ihtiyacı karşılamaya yönelik üretilen, zamanla
sembolik bir dil, estetik ve teknik çeşitlilik kazanan
halı dokuma sanatının nerede ve ne zaman başladığı
kesin olarak bilinmemekle birlikte Orta Asya' da
bulunan ve M.Ö. III-II . yüzyıl lar arasına
tarihlendirilen Pazırık halısı literatürde en eski halı
olarak kabul edilmektedir. Türk kültüründe Orta
Asya'dan bugüne süregelen tek sanat geleneği halı,
kilim ve dokumacılık sanatıdır. Halı dokumalarının
sanatsal ve kültürel değerlerinin yanında ekonomik
değeri de vardır. Yüzyıllar boyunca halı dokumaları
b i r i h t i y a ç , ç e y i z v e s ü s e ş y a s ı o l a r a k
algılandığından, hemen hemen her evde mevcut
dokuma tezgâhlarıyla bu gelenek yaşatılmıştır.
Günümüzde halı dokumalarının yapım ve kullanım
amacı değişmiştir. Halı dokuma geleneğinde ve
dokumacı profilinde neler değişti? Dokumacının
dokuma yapmadaki amacı nedir? Dokuma yapılan,
sergilenen, satılan bağlamlar nelerdir? gibi sorulara
halı dokuma ustaları, dokumacılar, el dokuma
halılarını alım- satım ve değerlendirme yapan
icracı lar ın görüşleri doğrultusunda cevap
arayacağımız bu çalışmada, nitel araştırma
yöntemleri kullanılacaktır. Geleneksel Türk halı
dokuma sanatını yaşatan günümüz icra ortamları, bu
geleneğin icracıları ve bu icracıların kültür
aktarımındaki rolleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Halı, Dokuma sanatı,
Dokumacı, Kültürel aktarım, Geleneksel sanat.
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A Study on the Motifs Used in Kars-Selim
Prayer Carpets

Güler YILMAZ ÇALIŞKAN

Özet Abstract

Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatları
Anabilim Dalı, guleryilmaz@yyu.edu.tr

Kars is one of the richest provinces of Anatolia in
terms of weaving. Living conditions, climate and
livelihoods have been effective in the development
and diversification of weaving. People dealing with
animal husbandry also benefited from the wool and
hair of the animals they raised. Various weavings for
daily use such as socks, booties, gloves, carpets, rugs,
runners, sacks, salt shakers, saddlebags and prayer
rugs were produced with wool and bristle material. In
this study, Kars-Selim prayers, which have not been
examined before, will be discussed. The aim of the
study; The aim of this study is to introduce the motifs
that contain vegetal, geometric and symbolic
meanings in these prayers in detail and to bring them
to the world of science by emphasizing the place and
importance of these motifs in Islamic art. Prayer rug
weavings of the 20th century are important tangible
cultural assets that connect the past to the present. In
addition, the classification and documentation of
these prayers, which have an important place in
traditional Turkish handicrafts and contain mystical
meanings, will be shared. In the conclusion part; The
importance of these prayers will be tried to be
determined by making a detailed comparison in
terms of motif, color and composition features of the
prayers reached in the field study and the samples
woven in other regions.

Keywords: Meaning, Faith, Prayer, Motif, Kars-
Selim.

Kars, dokuma bakımından Anadolu'nun zengin
illerinden biridir. Dokumanın bu kadar gelişmesinde
ve çeşitlenmesinde yaşam koşulları, iklim ve geçim
kaynakları etkili olmuştur. Hayvancılıkla uğraşan
insanlar, yetiştirdikleri hayvanların yününden ve
kılından da yararlanmışlardır. Yün ve kıl malzemeyle
çorap, patik, eldiven, halı, kilim, yolluk, çuval,
tuzluk, heybe ve namazlık gibi gündelik hayatta
kullanılacak ihtiyaca yönelik çeşitli dokumalar
üreti lmiştir. Bu çalışmada ise, daha önce
incelenmemiş olan Kars-Selim namazlıkları ele
alınacaktır. Çalışmanın amacı; bu namazlıklarda yer
alan bitkisel, geometrik ve sembolik anlamlar içeren
motiflerin detaylı bir şekilde incelenerek ve bu
motiflerin İslam sanatındaki yeri ve önemi
vurgulanarak, bilim dünyasına kazandırmaktır. 20.
yüzyıla ait namazlık halı dokumalar, geçmişi
günümüze bağlayan önemli birer somut kültür
varlıklarıdır. Ayrıca geleneksel Türk el sanatları
içerisinde önemli bir yeri olan ve mistik anlamlar
içeren bu namazlıkların tasnif ve belgeleme
çalışmaları paylaşılacaktır. Sonuç kısmında ise; saha
çalışmasında ulaşılan namazlıklar ile diğer yörelerde
dokunan örneklerin motif, renk ve kompozisyon
özellikleri bakımından detaylı karşılaştırması
yapılarak, bu namazlıkların önemi tespit edilmeye
çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anlam, İnanç, Namazlık,
Motif, Kars-Selim.

Kars-Selim Namazlık Halılarında Kullanılan

Motifler Üzerine Bir Araştırma
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Seçil Sever DEMİR

Dr, Fakülte Sekreteri, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
sesevef@gmail.com

Özet Abstract

İslam minyatür sanatının günümüze ulaşan en önemli
örnekleri Osmanlı ve İran coğrafyasında üretilmiş yazma
eserlerde bulunmaktadır. Bu eserler dünyanın çeşitli
koleksiyonlarında nadide eserler olarak korunmaktadır. Bu
çalışmanın amacı İngiltere British Library Arşivinde yer alan
Nizami-i Gencevi’nin Hamse adlı kitabının 1665 yılında
İran’da yazılmış olan “Add MS.6613” envanter numaralı
nüshasındaki İskendername bölümü 261v sayfasındaki
“İskender, Hızır ve İlyas'ın Kurutulmuş Balıkları Hayat
Suyuna Koymasını Gözlemleyen Bir Melek” adlı minyatürü
kompozisyon düzeni açısından incelemektir. Araştırma
soruları: Minyatür neyi anlatır? İskendername’nin konusu
nedir? Çalışma konusu olan minyatürde kompozisyon nasıl
kurulmuştur? Şeklinde sıralanabilir. Nizami’ye göre Kur’an-ı
Kerim’in Zulkarneyn olarak tanımladığı kutsal kişilik olan
İskender, ölümsüzlüğe kavuşmak için ab-ı hayatı büyük,
zengin ordusu ve Hızır ile zorlu deniz yolculuğu sonrasında
Karanlıklar Ülkesine ulaşarak aramıştır. İskendername’yi
mesnevi şekline ilk yazan Nizami-i Gencevi olup daha sonra
Fars ve Türk edebiyatında sıklıkla yazılan bir konu
olagelmiştir. Bu çalışmanın yöntemi literatür tarama
tekniğidir. Konu edilen minyatüre müzenin açık erişim sayfası
vasıtasıyla orijinal eserden ulaşılmıştır. Elde edilen bulguların
başında, minyatürün, yer aldığı metni açıklamak için
yapıldığı, mesnevi metninde geçen ana karakterlerin minyatür
resimleme kurallarına göre daha büyük ve merkezde
resmedilerek tasvire bakıldığında kolaylıkla seçilebildiği,
minyatürün perspektiften arınmış, iki boyutlu resimleme
tekniğiyle tasarlanmış olduğu, figürlerin temsili karakterler
olarak yöresel kıyafetleri ile tasvir edildikleri, minyatürün
metni açıklayan resim olmanın yanında sanat eseri olma
yönünü de ortaya koyduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Minyatür, Nizami’yi Gencevi,
İskendername, İngiliz Kütüphanesi

The most important examples of Islamic miniature art that
have survived are found in manuscripts produced in the
Ottoman and Persian geography. These works are preserved
rare manuscripts in various collections of the world today.
The aim of this study is to examine the miniature titled
“Iskandar and an angel observing Khizr and Ilyās putting the
dried fish into the Water of Life” on page 261v of the
Iskandarnāmah chapter of the book numbered “Add
MS.6613” in terms of composition. Research questions:
What does the miniature tell? What is the subject of
İskendername? How was the composition established in the
miniature, which is the subject of the study? It can be sorted
as According to Nizāmī, Iskandar, the holy person whom the
Qur'an describes as Zulkarneyn, sought immortality by
reaching the Land of Darkness after a difficult sea voyage
with his big, rich army and Khizr. Iskandarnāmah by Nizāmī
Ganjavī was the first to write Iskandarnāmah in the form of
masnavi, and later, it has been a frequently written subject in
Persian and Turkish literature. The method of this study is
literature review technique. The subject miniature has been
accessed from the original work through the open access
page of the museum. At the beginning of the findings, the
miniature was made to explain the text it is in, the main
characters in the masnavi text are larger than the miniature
illustration rules and can be easily selected when looking at
the depiction, the miniature is free from perspective,
designed with a two-dimensional painting technique, the
figures are dressed in local clothes as representative
characters. It has been concluded that the miniature reveals
the aspect of being a work of art as well as being a painting
that explains the text.

Keywords: Miniature, Nizāmī Ganjavī, Iskandarnāmah,
British Library

M�nyatür Metn�Nasıl Anlatır: İng�l�z Kütüphanes�
(Br�t�sh L�brary) N�zâm�-y�Gencevî İskendername Örneğ�

How M�n�ature Descr�bes the Text: The Case of the Iskandarnamah By

N�zam�Ganjav��n the Br�t�sh L�brary
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Maraş ve Beluç ğne yasıİ O
K B Çarşılaştırmalı ir alışma

A Comparative Study of Marash and
Baluch Needlework

Eleha BAKHTAVAR

Özet Abstract

Geleneksel sanatlar, yüzyıllar boyunca özgünlüğünü
ve köklerini koruyan ve zaman içinde nesilden nesile
aktarılan sanatlardır. Dolayısıyla bu sanatlar bir
milletin kültürü ve tarihi ile karıştırılarak o milletin
milli mirası ve manevi kimliği olarak bilinir.
Ancak önemli olan nokta, birkaç millet veya toprak
arasında bazen ortak fakat farklı bir adla geleneksel
bir sanatın görülmesi, bu milletler arasında derin ve
ortak bir tarihsel bağ olduğunu gösterir.
Bu sanatlar arasında Maraş iğne oyası sanatını
sayabiliriz. Maraş şehri, günümüz Türkiye'sinin bir
parçasıdır ve güneydoğu Ermenistan'da yer
almaktadır. Bu hassas ve pratik sanat, MS 17.
yüzyılda İran'a taşınan ve İsfahan, Sistan ve
Belucistan gibi bazı İran şehirlerinde yaşamaya
devam eden Maraş sakinleri tarafından İran'a
tanıtıldı. Bu bildiri Türkiye ve İran'daki Maraş
sanatını karşılaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel sanat, Oya, Maraş,
İsfahan, Belucistan.

Tebriz Jahad Üniversitesi  Sanat si  Gerfik, Fakülte , Dalı,
Elahe197756 yahoo com@ .

Traditional arts are those arts that have preserved
their originality and roots for centuries and have
traveled from generation to generation through time
to the present day. Therefore, these arts are mixed
with the culture and history of a nation and are known
as the national heritage and spiritual identity of that
nation.
But the important point is that sometimes a
traditional art is observed in common but with a
different name, among several nations or lands,
which indicates a deep and common historical
connection between those nations.
Among these arts, we can mention the art of Marash
needlework. The city of Marash is part of present-day
Turkey and is located in southeastern Armenia. This
delicate and practical art was introduced to Iran by
the inhabitants of Marash who moved to Iran in the
17th century AD and continued to live in some
Iranian cities such as Isfahan, Sistan and
Baluchestan. paperThis compares the art of Marash
in Turkey and Iran.

Keywords: Traditional art, Needlework, Marash,
Isfahan, Baluchistan.
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Özet Abstract

Our academic working group is comprised of four
members involved in different art disciplines. How to
synthesize a project between graphic design, print-
making, drawing, and textiles. We have opted for a
hybrid territory, which we denominate Alternatives in
Art, where each one of us can express his/her own
contribution. While this can be a fertile ground for
reinvention, it nonetheless has its limitations as each
one is tied to his own discipline and often may not push
those boundaries to combine with divergent proposals.
This paper explores the nuances of collective work in
order to carry out a collaborative project in which the
boundaries of the various disciplines are crossed on the
basis of a common axis: it being, the ephemeral
materiality of smoke. We approach individual and
collective pieces based on fumage, a procedure little
explored in contemporary art due to its evanescent
qualities, but which precisely places tension on the
relations between objectuality and absence, as the
process fixes an image based on a very subtle material
that can hardly be stabilized. It is precisely in this
intermediate state, material and symbolic, that we that
we strive to interact with such a fragile matter. Through
erasures and rewritings, a situated and intersubjective
swallowing and absorption is carried out The concept.
of ephemeral materiality is thus assumed as an axis,
based on how it functions in the work of the
collaborators, though which we have resonated our
individual ideas and impetus.

Keywords: Fumage, Creativity, Insights and process.

Arada Bir Mekân Olarak Duman,
Akademik Bir Bakış Açısıyla Sanat Yaratmada Alternatifler

Akademik ça l ı şma grubumuz , fa rk l ı sana t
disiplinlerinde yer alan dört üyeden oluşmaktadır.
Grafik tasarım, baskı, çizim ve tekstil arasında bir proje
nasıl sentezlenir. Her birimizin kendi katkısını ifade
e d e b i l e c e ğ i , S a n a t t a A l t e r n a t i f l e r o l a r a k
adlandırdığımız melez bir bölge seçtik. Bu, yeniden icat
için verimli bir zemin olsa da, her biri kendi disiplinine
bağlı olduğundan ve çoğu zaman farklı önerilerle
birleştirmek için bu sınırları zorlamayabileceğinden,
yine de sınırlamaları vardır. Bu sunum, çeşitli
disiplinlerin sınırlarının ortak bir eksen temelinde
kesiştiği ortak bir proje yürütmek için kolektif
çalışmanın nüanslarını araştırıyor: bu, dumanın geçici
maddiliğidir. Bireysel ve kolektif parçalara, geçici
nitelikleri nedeniyle çağdaş sanatta çok az keşfedilen,
ancak süreç çok ince bir malzemeye dayanan bir
görüntüyü sabitlediğinden, nesnellik ve yokluk
arasındaki ilişkilere tam olarak gerilim yerleştiren bir
prosedür olan füme temelli yaklaşıyoruz. güçlükle
stabilize edilebilir. Tam da bu ara durumda, maddi ve
sembolik, böylesine kırılgan bir maddeyle etkileşime
girmeye çalışıyoruz. Silmeler ve yeniden yazmalar
yoluyla, konumlu ve özneler arası bir yutma ve
özümseme gerçekleştirilir. Geçici maddesellik
kavramı, işbirlikçilerin çalışmalarında nasıl işlev
gördüğüne bağlı olarak, her ne kadar bireysel
fikirlerimizi ve itici gücümüzü yansıtmış olsak da, bir
ana eksen olarak varsayılır

Anahtar Kelimeler: Fumage, Yaratıcılık, İçgörü ve
süreç.
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Smoke as an in-Between Space,
Alternatives in the Creation of Art ithin an Academic Perspectivew

xcozar@uv.mx
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Özet Abstract

The rock sculptures, which are located at the dominant
points of the living centers, sometimes depicted for beliefs
and sometimes ideological propaganda and made with
reference to the leader figures, have existed in almost every
period of history. The sculpture also embodies the feature of
being one of the most important references of socio-cultural
analysis with its representation reflecting its period, rather
than being a work of art that comes into existence alone at
the point where it is used in the public space with a
monumental form. Based on this presupposition, Stone
Sculptures, one of the richest examples of Urartian Art,
constitute the scope of the study. The sample of the study, on
the other hand, consists of stone sculpture samples, which
stand out with their inscriptions and figurative descriptions,
and are especially found in the Van Lake basin. Urartian
stone sculptures, which are taken into the center of the study
from the general Urartian art, on which many researches
have been made, are not only important in terms of ancient
value, but also high artistic values. In this context, they are
very suitable for interdisciplinary work in terms of art
history and sculpture disciplines entering the field of study.
The research conducted within the scope of the study was
carried out in accordance with document analysis, which is
one of the qualitative research methods. The ideological
and religious symbols of the Urartian period stone carvings,
which were accessed from the relevant archive records and
digital documents, were examined in terms of their
aesthetic features together with the meanings they contain.
An evaluation was made by examining the power indicators
of the period through the works examined within the scope
of the research.

Keywords: Urartian art, Stone sculpture, Belief, Ideology,
Symbol.

Urartu Taş Yontularında İnançsal ve İdeolojik Semboller

Belief and Ideological Symbols in Urartian Stone Sculptures

Yaşam merkezlerinin hâkim noktalarında konumlanan,
kimi zaman inançsal kimi zaman ideolojik propaganda
amacıyla betimlenen ve lider figürlerinden hareketle
gerçekleştirilen kaya yontuları tarihin hemen her
döneminde var olmuştur. Yontu anıtsal bir form ile
kamusal alana mal olduğu noktada tek başına varlık
bulan bir sanat eseri olmaktan ziyade dönemini yansıtan
temsiliyet ile sosyo-kültürel çözümlemenin en önemli
referanslardan birisi olma özelliğini de bünyesinde
barındırmaktadır. Bu ön kabulden hareketle çalışmanın
evrenini çok zengin Urartu Sanatı örneklerinden birisi
olan Taş Yontular oluşturmaktadır. Çalışmanın
örneklemini ise yazıtlar ve figüratif betimlemeler ile ön
plana çıkan ve özellikle Van gölü havzasında bulunan taş
yontu örnekleri oluşturmaktadır. Üzerine birçok
araştırma yapılan Urartu sanatı genelinden çalışmanın
merkezine alınan Urartu taş yontuları antik değer
açısından önemli oldukları kadar sanatsal değerleri de
yüksek eserlerdir. Bu bağlamda sanat tarihi ve heykel
disiplinlerinin inceleme alanına girmeleri açısından
disiplinler arası çalışmaya oldukça uygundurlar. Çalışma
kapsamında yapılan araştırma nitel araştırma
yöntemlerinden birisi olan doküman analizine uygun bir
biçimde yapılmıştır. İlgili arşiv kayıtlarından ve dijital
dokümanlardan ulaşılan Urartu dönemi taş yontularının
ideolojik ve inançsal sembolleri barındırdıkları anlamlar
ile birlikte estetik değerler açısından ele alınıp
incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen eserler
üzerinden dönemin iktidar göstergeleri irdelenerek bir
değerlendirmeye gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Urartu sanatı, Taş yontu, İnanç,
İdeoloji, Sembol.
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Modern Heykel Sanatında Taşın Değişen Dili

The Changing Language of Stone in Modern Sculpture Art

Osman YILMAZ

Doç., Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü
oyilmazerciyes@hotmail.com

Özet Abstract

İnsanın sanatla olan macerasında taş, hem geleneksel
bir heykel malzemesi hem de duygu ve düşüncelerin
ifade edildiği bir dildir. Modern dönemde de önemini
yitirmeyen taş, değişen sanat ifadeleri bakımından
gelenekte görmediğimiz biçim diliyle önemini
korumuştur. Taşın Dilinde plastik değerlerinin
oluşumunu sağlayan ritim, ışık, gölge, doku, hareket,
boşluk, doluluk estetik değerlerin etkili olduğu bir
dilin araçlarıdırlar. Geleneksel düşüncedeki taşın dili
modernle birlikte büyük bir değişime uğramıştır. Taş
hem malzeme dili hem de bir biçim dili olduğu gibi bir
sanatçının sanat dili de olabilmektedir. Bu bakımdan
taş geleneksel bir değer olması yanında modern
zamanlarda da vazgeçilmez bir değer olma iddiasını
sürdürmüştür. Modern zamanlarda taş, değişen biçim
diline göre şekillenerek somuttan soyuta plastik
özellikleriyle sanatçıların ilgi odağı olagelmiştir.
Heykelde August Rodin'le başlayan modernist süreç
Constantin Brancusi, Hans Arp, Henry Moore, İsamu
Nagushi, Tony Cragg, Richard Long, Ulrich
Rückriem gibi sanatçıların biçim dili olmuş, yegane
vazgeçilmez bir malzeme olarak modern süreçte de
önemini korumuştur. Bu bildiride, modernist süreçte
değişen ve kendine özgü ifade olanakları kazanan taş,
plastik özellikleri yanında bir biçim dili olarak
sanatçıların yapıtları üzerinden değerlendirilerek
günümüz heykel sanatının okunmasına katkı sunması
amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Modern, Heykel, Sanat, Taş,
Dil.

In man's adventure with art, stone is both a traditional
sculpture material and a language in which emotions
and thoughts are expressed. The stone, which has not
lost its importance in the modern period, has preserved
its importance in terms of changing art expressions,
with a form language that we have not seen in the
tradition. Rhythm, light, shadow, texture, movement,
emptiness, fullness, which provide the formation of
plastic values in the language of the stone, are the tools
of a language in which aesthetic values are effective.
The language of stone in traditional thought has
undergone a great change with modernity. Stone can be
both a material language and a form language, as well as
an artist's language of art. In this respect, stone has
continued to claim to be an indispensable value in
modern times as well as being a traditional value. In
modern times, stone has been the focus of attention of
artists with its plastic features from concrete to abstract
by being shaped according to the changing form
language. The modernist process, which started with
August Rodin in sculpture, became the language of
form for artists such as Constantin Brancusi, Hans Arp,
Henry Moore, Isamu Nagushi, Tony Cragg, Richard
Long, Ulrich Rückriem, and preserved its importance in
the modern process as the only indispensable material.
In this paper, it is aimed to contribute to the reading of
today's sculpture art by evaluating the stone, which has
changed in the modernist process and gained its own
unique expression possibilities, as a form language as
well as the works of artists.

Keywords: Modern, Sculpture, Art, Stone, Language.
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David Smith'in Heykeli ÜzerineThe Letter

On David Smith's Sculpture, rThe Lette

Derya BARAN

Özet Abstract

Roland David Smith soyut dışavurumcu heykelin
tanınan sanatçılarındandır. İlkin hurda malzemeler
kullanarak Kübizm ve Sürrealizm kaynaklı bir çıkışa
borçlu olduğu sanatını, 59 yaşında geçirdiği trafik
kazasındaki ölümüne kadar, modern metal heykel
geleneğinin en önemli temsillerinden biri haline
getirmiştir. David Smith'in heykeli temalar halinde
ilerler. Düşey ve yatay yönelimli heykellerinde metal
malzeme kaynak tekniğiyle birleştirilmiştir. Bazı
çalışmalarında biçimlediği malzemeyi renklendirdiği ya
da 1961 yılında başladığı “Kübi (Cubi)” serisinde
olduğu gibi çeliği parlatarak kullandığı görülmektedir.
Çizgisel ya da hacimli temel geometrik unsurların yer
aldığı üretimlerindeki resimsel yaklaşım zamanla yerini
büyük boyutlu çelik konstrüksiyon heykellere bırakır.
Sanatçının 1950 yılına tarihli “The Letter (Mektup)” adlı
heykeli bir selamlama ile başlayıp bir imza ile biten tıpkı
aileye, sevgiliye veya eşe yazılmış bir mektup ya da bir
notun piktogramlarla oluşturulmuş üç boyutlu biçimidir.
Tamamıyla açıklığa kavuşmamış da olsa Smith'in bu
heykelle James Joyce'un “Finnegan Uyanması
(Finnegans Wake)” adlı eserindeki bir mektuba
göndermede bulunduğu üzerinde durulmaktadır. Bu
bildiri David Smith'in “The Letter” heykeli üzerine bir
yorum çalışmasıdır. Böyle bir değerlendirmeye
ulaşabilmek adına Smith'in eğitimi, çalışma hayatı, sanat
yaşamı, tema dizileri, kullandığı malzeme ve teknik gibi
noktaları aydınlatacak birtakım heykel örnekleri
incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: David Smith, Metal heykel, The
Letter (Mektup).

Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Heykel Bölümü, Heykel Anasanat Dalı, deryabaran@yyu.edu.tr

Roland David Smith is one of the recognized artists of
abstract expressionist sculpture. He made his art,
which he owed to a departure from Cubism and
Surrealism by firstly using scrap materials, one of the
most important representations of the modern metal
sculpture tradition until his death in a traffic accident at
the age of 59. David Smith's sculpture proceeds in
themes. In his vertical and horizontal oriented
sculptures, metal material is combined with welding
technique. In some of his works, it is seen that he colors
the material he shaped or uses the steel by polishing it,
as in the “Cubi” series he started in 1961. The pictorial
approach in his productions, in which linear or
voluminous basic geometric elements are included,
leaves its place to large-sized steel construction
sculptures over time. The artist's sculpture, “The
Letter”, dated 1950, is a three-dimensional form of
pictograms of a letter or a note written to a family, lover
or spouse, starting with a greeting and ending with a
signature. Although it is not entirely evident, Smith's
sculpture appears to be a reference to a letter in James
Joyce's “Finnegans Wake”. This paper is a
commentary on David Smith's “The Letter” sculpture.
To arrive at such an assessment, some sculpture
examples will be examined to shed light on such topics
as Smith's education, working life, artistic life, series
of themes, materials, and techniques he employed.

Keywords: David Smith, Metal sculpture, The Letter.
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Türkiye'de Uygulamalı Heykel Sempozyumlarının
Kamusal Alana Etkileri

Effects of Applied Sculpture Symposiums
on Public Space in Turkey

Nihat Sezer SABAHAT

Doç. Dr., Ordu Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
nihatsezerss@hotmail.com

Özet Abstract

Türkiye'de kamusal alan heykel uygulamalarının istisnai birkaç
örnek dışında 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde başlandığını ifade etmek
mümkündür. İlk yıllarda Genç Cumhuriyetin kurucusu, kuruluş
ilkeleri ve milli mücadeleyi konu edinen, genel olarak figüratif
temelli kamusal alan heykel uygulamaları ile birlikte nadir olarak
çağdaş soyut heykel uygulamaları da varlık göstermektedir.
Kamusal alanda çağdaş heykel örneklerinin yoğun olarak
uygulamalı heykel sempozyumları ile başladığı gözlenmektedir.
1980'li yıllarda başlayan uygulamalı heykel sempozyumları
zamanla yaygın hale gelerek, çeşitli kurumların katkısıyla
geleneksel hale dönüştürülmüşlerdir. Söz konusu sempozyumlarda
ülkenin önde gelen sanatçıları ile farklı ülkelerden gelen misafir
sanatçıların çağdaş heykel örnekleri kamusal alanlarda izleyiciyle
buluşmuştur. Uygulamalı heykel sempozyumlarında sanatçıların
halka açık alanlarda düşüncelerini uygulamaya dönüştürerek
izleyiciyle paylaşma olanağını elde etmeleri izleyici ile sanat
yapıtının oluşum sürecini buluşturma açısından önemli olmuştur.
Bu karşılıklı etkileşim kültürel gelişim, kültürel miras ve heykel
sanatının gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak
Sempozyumların zaman içinde yoğun ilgi görmesi ve birçok kurum
ve kuruluş tarafından düzenlenmesi kendi içinde önemli iki sorunu
tartışmaya açık hale getirmektedir. Bunlardan ilki göreceli olarak
sempozyumlarda üretilen eserlerin niteliği, diğeri ve daha önemlisi
ise bu sempozyumlara yönelik devletin hiçbir kurumu tarafından
sağlıklı bir envanter kaydının olmamasıdır. Nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak yapılacak
araştırmada Türkiye'de gerçekleştirilen heykel sempozyumları
kapsamında bu iki temel sorun üzerine çözüm önerileri sunulması
amaçlanmaktadır. Ön görülen problemlerden hareketle araştırmada
elde edilen bulgulardan sempozyumlarda niteliğin artırılması,
kayıt dışılığın yol açacağı kültürel belleğin zaman içinde yok
olmasına neden olacak sorunlara yönelik alınması gerekli tedbirler
ve çözüm önerilerini yeniden değerlendirmek bu alanda yapılacak
çalışmalara katkı sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Heykel, Uygulamalı sempozyum, Kamusal
alan.

It is possible to state that public space sculpture practices in Turkey
started in the first quarter of the 20th century, except for a few
exceptional examples. In the first years, together with the
figurative-based public sphere sculpture practices, which are about
the founder of the Young Republic, its founding principles, and the
national struggle, rarely contemporary abstract sculpture practices
also exist. It is observed that contemporary sculpture examples in
the public space started with applied sculpture symposiums.
Applied sculpture symposiums, which started in the 1980s, became
widespread over time and became traditional, especially with the
cooperation of local governments and universities and the
contribution of various institutions. Contemporary sculpture
examples of leading artists of the country and guest artists from
different countries met with the audience in the said symposiums.
In the applied sculpture symposiums, it has been important for the
artists to have the opportunity to share their thoughts with the
audience by transforming their thoughts into practice in public
spaces, in terms of bringing the audience together with the
formation process of the artwork. This mutual interaction provides
important contributions to the development of cultural
development, cultural heritage, and sculpture art. However, the fact
that the Symposiums attract great attention over time and that they
are organized by many institutions and organizations makes two
important issues open to discussion. The first of these is the relative
quality of the works produced in the symposiums, and the other and
more importantly, the absence of a healthy inventory record by any
institution of the state for these symposiums. This research, which
will be carried out using document analysis, one of the qualitative
research methods, is aimed to offer solutions to these two basic
problems within the scope of sculpture symposiums held in Turkey.
Based on the foreseen problems, increasing the quality of the
symposiums from the findings obtained in the research, re-
evaluating the necessary measures and solution proposals for the
problems that will cause the cultural memory to disappear over
time will contribute to the studies to be done in this field

Keywords: Sculpture, Practical symposium, Public space.
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Özet Abstract

Sculptor Hakkı Atamulu is one of the most important
representatives of the first generation artists of the
Republican period. Having universal values blended with
local elements in his works, the artist studied sculpture
abroad after graduating from the Istanbul Academy of
Fine Arts. In terms of practicing his profession, he
preferred to stay away from Istanbul, which was
considered the center of art at that time, and devoted his
whole life to the town of Derinkuyu with his loyalty to the
geography of his birth. The study area of the research
consists of the works of the artist in Nevşehir province,
Derinkuyu and Ürgüp regions. The field research carried
out in the region includes the works of the artist that are
both monumental and reflect his own unique style. The
research has shown that the cultural heritage of the artist is
exhibited without due care and cannot be protected. The
starting point of the study is the thought that Atamulu and
his works, who should have a distinguished place among
the sculptors of the early Republican period, do not receive
the value they deserve in the History of Turkish Sculpture.
The artistic identity of his works in Derinkuyu and the fact
that the works he left behind are not adequately embraced,
devalued or even ignored by both public institutions and
organizations and the people of the region has created this
thought. In the study, the works of the artist were handled
with reference to the region in which he was located, and
vandalism, indifference and even ignoring behaviors,
which can be found in almost every region of today's
Turkey, were examined in the context of Sculpture Art.

Keywords: Hakkı Atamulu, Monument, Vandalism,
Cultural heritage.

Evrensel Değerde Bir Cumhuriyet Sanatçısı
Hakkı Atamulu Üzerine Bir İnceleme

Heykeltıraş Hakkı Atamulu Cumhuriyet dönemi ilk kuşak
sanatçılarının çok önemli temsilcilerinden birisidir.
Yapıtlarında yerel öğeler ile harmanlanmış evrensel
değerler taşıyan sanatçı, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisinin ardından yurt dışında da heykel eğitimi
görmüştür. Mesleğini uygulama konusunda o dönemde de
sanatın merkezi kabul edilen İstanbul'dan uzak kalmayı
tercih etmiş ve kendi doğduğu coğrafyaya duyduğu
bağlılık ile bütün hayatını Derinkuyu kasabasına
adamıştır. Araştırmanın inceleme alanını sanatçının
Nevşehir ili ile Derinkuyu ve Ürgüp bölgelerindeki
eserleri oluşturmaktadır. Bölgede yapılan alan araştırması
sanatçının hem anıtsal hem de kendi özgün tarzını yansıtan
yapıtlarını kapsamaktadır. Araştırma, sanatçının kültürel
mirasının olması gereken özenden uzak biçimde
sergilendiğini ve korunamadığını göstermiştir.
Çalışmanın hareket noktasını Cumhuriyet döneminin
yontucuları arasında seçkin bir yeri olması gereken
Atamulu'nun ve eserlerinin Türk Heykel Tarihi içerisinde
hak ettiği değeri görmediği düşüncesi oluşturmaktadır.
Sanatçının Derinkuyu'daki yapıtlarının mevcut durumu
üzerinden sanatsal kimliği ve geriye bıraktığı yapıtlarının
hem kamu kurum ve kuruluşlarınca hem de bölge halkı
t a r a f ı n d a n y e t e r i n c e s a h i p l e n i l m e m e s i ,
değersizleştirilmesi hatta yok sayılması bu düşünceyi
oluşturmuştur. Çalışmada sanatçının eserleri, bulunduğu
bölgenin özelinden hareketle ele alınmış ve günümüz
Türkiye'sinin hemen her bölgesinde farklı örneklerine
rastlanabilecek vandalizm, ilgisizlik hatta yok sayma
davranışları Heykel Sanatı bağlamında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hakkı Atamulu, Anıt, Vandalizm,
Kültürel miras.
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A Republican Artist of Universal Value:
A Study on Hakkı Atamulu
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Endüstriyel Seramik Ürün Tasarımı Eğitimi Uygulamaları

Industrial Ceramic Product Design Education Practices

Özet Abstract

Tasarlama eyleminin kökenine bakıldığında her insanın bu
yetiyle doğduğu ve tasarımcı yeteneğinin olduğu savı yaygın
olarak kabul görmektedir. Kurgulama, araştırma, deneme,
modelleme süreçleri tüm üretici eylemlerin temelini oluşturur.
Modern çağlara gelene dek, çok farklı coğrafyalarda yapı
inşası, dokuma, günlük kullanım gereçleri ya da törensel
nesnelerin tasarlama ve üretme uzmanlıkları ihtiyaç, görgü ve
geleneksel eğitimle harmanlanmış olarak kendiliğinden
gelişmiş, çeşitlenmiş, değişmiştir. Endüstrinin ortaya çıkışı
sonrası yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal değişimlerle
birlikte ise üretimin tanımı değişir, tasarlama eylemleri de buna
bağlı olarak çok farklı formasyonlar kazanır. Dünya genelinde
farklı ekollerde sanat ve tasarım okullarında eğitim
uygulamaları gelişir ve uygulanır. Yerel üretimler ya da küçük
ölçekli usta uzmanlığına dayanan atölye üretimleri devam
ederken, söz konusu uluslararası tasarım eğitimi ekollerinin
yansımaları ülkemize de ulaşır. Üniversite sisteminde, çeşitli
düzeylerde ve araştırma merkezlerinde halen farklı
kapsamlarda tasarım ve üretim laboratuvar eğitimleri
mevcuttur. Bu eğitim deneyimlerine seramik ürün tasarımı
özelinde baktığımızda belli eğitim kurumlarının önderliğinde
gelişen bir tarihle karşılaşırız. 1987 yılından beri mezun
vermekte olan HÜGSF Seramik ve Cam Bölümü'nde ise
yaklaşık 35 yıldır, tasarım, modelleme, kalıp ve döküm
süreçlerini kapsayan çeşitli dersler mevcuttur. Çalışmada, bu
kurumun endüstriyel seramik tasarımı ve üretimine dair
öğrenme etkinliklerinin yürütüldüğü atölye dersleri analitik bir
bakışla ele alınmıştır. Ders planları, etkinlikler, kuramsal ve
pratik çıktılar örneklenmiştir. Endüstriyel seramik tasarımı ve
üretimi ders çıktılarının, tasarım zeminlerinde temsil
yeterlikleri değerlendirilmiştir. Araştırmada dinamik
kurgulanan metotların öğrenci potansiyellerini başarılı çıktılara
ulaştırdığı sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Kel imeler : Seramik , Tasa r ım, Eği t im.

M. Doğan ÖZGÜNDOĞDU Soner PİLGE

Öğr. Gör. Hacettepe Üniversitesi Öğr. Gör. Hacettepe Üniversitesi Arş, Gör. Dr. Hacettepe Üniversitesi

When we look at the origin of the act of designing, it is widely
accepted that every person is born with this ability and has the
ability to be a designer. The processes of editing, research,
experimentation and modeling form the basis of all productive
actions. Until modern times, the expertise of building
construction, weaving, designing and producing ceremonial
objects in very different geographies developed, diversified and
changed spontaneously, blended with needs, habits and
traditional education. With the economic, social and political
changes experienced after the emergence of the industry, the
definition of production changes, and the design actions gain
very different formations accordingly. Educational practices
are developed and applied in art and design schools in different
schools around the world. While local productions or workshop
productions based on small-scale master's expertise continue,
the reflections of these international design education schools
also reach our country. In the university system, there are still
design and production laboratory trainings in different scopes at
various levels and research centers. When we look at these
educational experiences in terms of ceramic product design, we
encounter a history that developed under the leadership of
certain educational institutions. HÜGSF Ceramics and Glass
Department, which has been graduating since 1987, has offered
various courses covering design, modeling, molding and
casting processes for about 35 years. In this study, the workshop
courses in which the learning activities on industrial ceramic
design and production of this institution were carried out were
handled with an analytical view. Lesson plans, activities,
theoretical and practical outputs are exemplified. The
representation competencies of the industrial ceramic design
and production course outputs on the design grounds were
evaluated. In this research, it is concluded that the dynamically
designed methods make the students' potentials reach
successful outcomes.

Keywords: Ceramics, Design, Education.
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İngiliz Seramiğinde Bir Kilometre
Taşı Olarak Bernard Leach

Bernard Leach as a Milestone in
British Ceramics

Emrah PEK

Özet Abstract

İngiliz atölye çömlekçiliğinin kurucusu olarak kabul
edilen Bernard Howell Leach, 20. yüzyılda İngiltere'den
dünyaya yayılan ünü ile seramik sanatının en büyük
figürlerinden biridir. Dünya çapındaki seramik sanatçıları
için kimlik yaratmada çok önemli öncü bir rol oynamıştır.
Yaşadığı dönemin çalkantılı yıllarında Leach, aslında
Avrupa sanatında etkin olan akımlara, üretim felsefelerine
direk olarak bağlı kalmasa da, aldığı eğitim ve üslup
bakımından çokta farklı olmayan bir bakış açısı ile
üretimlerini gerçekleştirmiştir. Döneminde yaşadığı
Bauhaus akımı gibi, John Ruskin ve William Morris'ten
ilham alan Leach, hem kullanışlı hem de estetik olan
seramik ürününün erdemini savunurken stüdyo
çömlekçiliği hareketinin başlangıcını müjdeledi. Bu
çalışmada Leach'in seramik ile ilgili serüveni ve bu
serüvenin İngiltere'nin seramik serüvenine potansiyel
yansımaları tartışılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda
Leach'in üretim altyapısı ve felsefesi, ilgili dönemin
sosyal, ekonomik ve kültürel dinamikleri de dikkate
alınarak incelenmiştir. Seramik üretim kültürü
bakımından zengin bir altyapıya sahip olduğu iddia
edilebilecek İngiltere'de, Leach'in bu tarihsel altyapıya
etkisi değerlendirilerek, uluslararası arenada görece alt
sıralarda yer alan Türkiye için bu örneğin irdelenmesi,
seramik eğitimcileri ve seramik üretimi ile ilgili
paydaşlara farklı bir bakış açısı sunarak alana anlamlı
katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bernard Howell Leach, Seramik,
İngiltere.

Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, pek.emrah@gmail.com

Bernard Howell Leach, considered the creator of British
studio pottery, is one of the most important individuals in
ceramic art, with her renown expanding from England to
the rest of the globe in the twentieth century. It has played a
significant pioneering role in establishing a global identity
for ceramic artists. Despite not explicitly adhering to the
currents and production philosophies in European art
during the stormy years of her life, Leach produced her
products with a perspective that was not much different in
terms of education and style. Leach, like the Bauhaus
movement in which he lived, signified the beginning of the
studio pottery movement while advocating the value of
functional and aesthetic ceramic art. This research
attempted to explore Leach's journey with ceramics and
the potential reflections of this journey on England's
ceramic adventure. In this context, Leach's production
fundamentals and philosophy were analyzed while taking
into account the relevant period's social, economic, and
cultural dynamics. By evaluating the effect of Leach on
this historical fundamental in England, which can be
claimed to have a rich fundamental in terms of ceramic
production culture, examining this example for Turkey,
which is relatively in the lower ranks in the international
arena, may offer a different perspective to ceramic
educators and stakeholders related to ceramic production.

Keywords: Bernard Howell Leach, Ceramic, England.
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Kurt Schwitters'ın Asamblajları ile Günümüz Seramik Sanatçılarının
Asamblajlarının Ortak Estetik Dil Bağlamında Değerlendirilmesi

Sevgi KILINÇ

Dr. Öğr. Üyes�, B�tl�s Eren Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,
Eski Çini Onarımı Ana Sanat Dalı sevgikilinc_02@hotmail.com

Özet Abstract

Avrupa'nın ilk modern savaşı olan Birinci Dünya Savaşı, farklı
çıkarlar doğrultusunda hareket eden ulusların yarattığı bir
yıkım ortamına dönüşmüştür. Macera ve özgürlük hayalleriyle
savaşa katılan insanlar bir süre sonra gerçeklerle yüzleşecek ve
içinde bulundukları durumu sorgulamaya başlayacaklardır.
Şiddet, mekanize kıyım içeren bu insanlık dışı deneyimin,
sosyolojik ve psikolojik birçok sonucu olmuştur. Bu sıralarda
yaşanacak olan olumsuzlukların bilincinde hareket ederek
savaşın anlamsızlığını sorgulayan bir grup sanatçı, kendilerine
özgür bir yaşam alanı arayacaklardır. Tarafsızlığını ilan
ederek, bu kıyımın bir parçası olmak istemeyen İsviçre
sanatçıların ihtiyaç duyduğu özgür ortamın yaratıcısı olacaktır.
Avrupa'nın farklı şehirlerinden çıkıp Zürih'te bir araya gelen
sanatçılar savaş karşıtı bir sanat hareketi olan Dada'nın ilk
tohumlarını Cabaret Voltaire'de atmaya başlayacaklardır.
Savaşın getirdiği yıkımın gerçekliği bu sanatçıların
çalışmalarının ana temasını oluşturacak, ortaya çıkan eserler
ise savaşın anlamsızlığının bir vurgusu olacaktır. Yaşanılan acı
tecrübelerin bir sonucu olarak, bireylerin hayatlarında
parçalanan, bütünlüğü bozulan şeyler, Dada sanatçılarının
arayışlarında asamblajlara dönüşmeye başlayacaktır. Alman
sanatçı Kurt Schwitters'in atık nesneleri bir araya getirerek
oluşturduğu asamblaj çalışmaları tam da bu noktada
değerlendirilmektedir. Onun, bu bir araya getirme birleştirme
çabası nesne ile sınırlı kalmayacak yeni bir oluşuma da sebep
olacaktır. Merz olarak adlandırdığı bu oluşum, farklı sanat
alanlarının bir arada kullanıldığı sanatçıya özgü estetik bir dil
oluşturacaktır. Asamblajlarındaki atık nesneleri, renk, şekil ve
doku özelliklerine göre bir araya getiren sanatçının yaratım
çabası günümüzde bazı seramik sanatçılarında da
görülmektedir. Atık seramikler ve işlevini yitiren parçalar
seramik sanatçısının yeni sanatsal ifade biçimleri
oluşturmasında ana unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dadaizm, Kurt Schwitters, Asamblaj,
Seramik, Ready -made

The First World War, Europe's first modern war, has turned into
an environment of destruction created by nations acting in line
with different interests. People who join the war with dreams of
adventure and freedom will face the truth after a while and begin
to question the situation they are in. This inhuman experience,
which includes violence and mechanized slaughter, has had
many sociological and psychological consequences. A group of
artists, who question the meaninglessness of war by acting with
the awareness of the negativities to be experienced at this time,
will seek a free living space for themselves. By declaring its
neutrality, Switzerland, who does not want to be a part of this
massacre, will be the creator of the free environment that artists
need. Artists coming from different cities of Europe and coming
together in Zurich will start to sow the first seeds of Dada, an anti-
war art movement, in Cabaret Voltaire. The reality of the
destruction brought about by the war will form the main theme of
the works of these artists, and the resulting works will be an
emphasis on the meaninglessness of the war. As a result of the
painful experiences, the things that have been broken in the lives
of individuals and their integrity will begin to turn into
assemblages in the search of Dada artists. The assemblage works
created by the German artist Kurt Schwitters by bringing
together waste objects are evaluated precisely at this point. This
effort of bringing together will not be limited to the object, but
will also cause a new formation. This formation, which he calls
Merz, will create an aesthetic language unique to the artist in
which different art fields are used together. The creative effort of
the artist, who brings together the waste objects in their
assemblies according to their color, shape and texture
characteristics, is also seen in some ceramic artists today. Waste
ceramics and pieces that have lost their function appear as the
main elements in creating new artistic expressions of the ceramic
artist.

Keywords: Dadaism, Kurt Schwitters, Assemblage, Ceramics,
Ready -made

Evaluation of Kurt Schwitters' Assemblages and Contemporary Ceramic Artists'
Assemblies in the Context of Common Aesthetic Language
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Kavramsal Sanatta Camın Metaforik Olarak
Sanat Nesnesine Dönüşümü

The Transformation of Glass as a Metaphorical
Object in Conceptual Art

Ayşe Şule ERYILMAZ AKSAKAL

Özet Abstract

20. yüzyılın ortalarında, o zamana kadar üretilen ve
tüketilen her türden sanat anlayışına karşı bir hareket
olarak gelişen “Kavramsal Sanat” olgusu, önceki
eğilim ve üsluplardan kesin bir şekilde ayrılarak
düşünsel formasyonları da sanatın bir parçası haline
getirmiştir. Sanat yapıtında formel arayışların
dışında, düşünce ve dolayısıyla dil baskın hale
gelince, sanatçı seçtiği malzemeye de kendi nesnel
kimliği dışında bir anlam yüklemiştir. Malzemeye
sanatçı tarafından yüklenen bu anlamlar, metaforik
bir kavrayış ın sonucu olarak gel işmişt i r.
Malzemenin metaforik dili, sanat nesnesini oluşturan
diğer tüm eylemler kadar etkili olmaktadır. Bu
noktada cam malzeme, yapıtı üretene kendi
doğasından gelen birtakım ayrıcalıklar sunar. Cam,
yarı saydam veya opak da olabilmesine karşın, genel
olarak saydamlığıyla bilinen ve bu özelliğiyle iz
bırakan bir malzemedir. Bunun yanısıra kırılgandır,
kırılma durumunda tehlike yaratandır, katıdır,
donuktur ve soğuk görünümlüdür. Kavramsal sanatta
cam malzemenin doğasından gelen bu ve benzeri
özellikler, metaforik olarak düşünsel bir dil
oluşturabilmektedir. Bu çalışmada, kavramsal sanat
açısından değerlendirilebilecek cam sanat
nesnelerinin, metaforik olarak oluşturduğu dil
üzerinde durulacak ve sanat yapıtı üzerinden
yarattığı düşünsel algının izi sürülecektir.

Anahtar Kelimeler: Kavramsal sanat, Metafor,
Cam.

Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
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In the mid 20th century, the understanding of
conceptual art, which developed as a movement
against the various types of art that were produced
and acquired until then, separated from the previous
tendencies and styles and its intellectual formations
became a part of art. Aside from formal pursuits in
artwork, when thought and therefore language
became dominant, the artist attributed a meaning to
the material he or she chose apart from his or her own
objective identity. These meanings given to the
material by the artist developed as a result of
metaphorical understanding. The metaphorical
language of the material is as meaningful as all the
other actions that make up the piece of art. On this
point, glass as a material possesses unique properties
which can benefit the artist. Although glass can be
translucent or opaque, it is a material that is generally
known for its transparency and it is this feature that
sets it apart. In addition, it is fragile, dangerous if
shattered, solid, matte and possesses a cold
appearance. These and similar features, which come
from the nature of glass itself can create a
metaphorical intellectual language within conceptual
art. In this study, the metaphorical language created
by glass art, which can be interpreted in relation to
conceptual art, will be emphasized and the
intellectual perception created through this artwork
will be traced.

Keywords: Conceptual art, Metaphor, Glass.
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Glass Bead Making in Flame and Examples
of Decoration Techniques

Gülten KURT

Özet Abstract

Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, GTS Bölümü,
kgulten@gmail.com

The art of glass, made by using raw materials obtained
from natural materials such as silica sand, soda and lime,
has begun to develop artistically in the last century. Glass,
which we use in all areas of life, together with different
fields of art, takes its place in the fields of art education of
our universities with applications. Along with the glass
bead making technique in different forms, different
decoration and shaping techniques are applied on them.
Today, there are round, cube, flat and cylindrical forms
among the basic techniques used in shaping the beads used
in jewelry making. Some decoration techniques such as
punctuation, bending, drawing are applied on these during
the construction phase. With the delicate and fragile
structure of glass, controlling it when it melts in fire
requires attention, care and precision. These applications
will reveal in detail the gain of the reflex to control the
glass while creating the basic techniques of glass bead
making. In this study, the steps of the process carried out
using the application method will be given, supported by
photographs. In addition, with the study; By explaining the
glass bead making forms and decoration techniques in
detail, it is aimed to contribute to those who want to work
and learn in the field and to raise awareness.

Keywords: Glass, Jewelry, Beads, Technique.

Silis kum, soda ve kireç gibi doğal malzemelerden elde
edilen hammadde kullanılarak yapılan cam sanatı son
yüzyıl içerisinde sanatsal anlamda gelişme göstermeye
başlamıştır. Farklı sanat alanlarıyla birlikte hayatın bütün
alanlarında kullandığımız cam, üniversitelerimizin sanat
eğitimleri alanlarında da uygulamalarla yerini almaktadır.
Değişik formlarda cam boncuk yapım tekniği ile birlikte,
bunlar üzerinde farklı süsleme ve şekillendirme teknikleri
uygulanmaktadır. Günümüzde takı yapımında kullanılan
boncukları şekillendirmede kullanılan temel teknikler
içerisinde yuvarlak, küp, yassı, silindir formlar yer
almaktadır. Bunlar üzerinde noktalama, bükme, çekme
gibi bazı süsleme teknikleri yapım aşamasında
uygulanmaktadır. Camın hassas, kırılgan yapısıyla birlikte
ateşte eridiği zaman kontrol edilmesi dikkat, özen ve
hassasiyet gerektirmektedir. Bu uygulamalar cam boncuk
yapımının temel tekniklerini oluştururken camı kontrol
edebilme refleksinin kazanımını detaylı bir şekilde ortaya
koyacaktır. Bu çalışmada uygulama yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilmiş olan işlem basamakları fotoğraflarla
desteklenerek verilecektir. Ayrıca çalışmayla; cam boncuk
yapımı formları ve süsleme tekniklerinin detaylı bir
şekilde anlatılmasıyla, alanda çalışmak ve öğrenmek
isteyenlere katkı sağlaması, farkındalık yaratılması
amaçlanmaktadır

Anahtar kelimeler: Cam, Takı, Boncuk, Teknik.

Alevde Cam Boncuk Yapımı ve Süsleme
Tekniklerinden Örnekler
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Temel Tasarım Olgusunun Modern İç Mekân Yüzey Tasarımlarıyla Etkileşimi

Interaction of Basic Design Phenomenon with Modern Interior Surface Designs

Doç. Dr., Ged�k Ün�vers�tes�, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü,
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Özet Abstract

It is known that in the development process of the
Industrial Revolution, the Bauhaus school led a
revolutionary initiative in many design fields with
the holistic effect of art and craft. Through the 'Basic
Design' course, which is an important part of this
forward-thinking formation, the foundations of the
design phenomenon are conveyed with theoretical
and applied techniques. The works that take place in
interior architectural design, which is one of the areas
where the said technique is used, are not by chance,
but are obtained as a result of applications based on
various knowledge and rules. In this context, while
designing a space, creating an environment for its
purpose and assigning a function according to the
way the space is used is the leading interior design
approach. One of the most effective elements serving
this purpose is the surface design. In the process of
creating surfaces in the area, more competent studies
occur with the use of elements related to the concepts
in question. The aim of this study is to associate the
Basic Design concepts with the field of interior
architectural surface design and to reveal the effects
of these concepts on the selected area in line with this
principle. The research was created within the scope
of document analysis and selected visual images
obtained in this context were analyzed.

Keywords: Interior architecture, art, design, Basic
Design, surface design.

Sanayi Devriminin gelişim süreci içerisinde,
Bauhaus okulunun sanat ve zanaatın bütünsel
etkisiyle birçok tasarım alanında devrim niteliğine
sahip bir girişime önderlik ettiği bilinmektedir. Bu
ileri görüşlü oluşumun önemli bir parçası olan
‘Temel Tasarım’ dersi aracılığıyla, tasarım
olgusunun temelleri kuramsal ve uygulamalı
tekniklerle aktarılmaktadır. Söz konusu tekniğin
kullanıldığı alanlardan biri olan İç mimari
tasarımında meydana gelen çalışmalar rastlantı eseri
değil, çeşitli bilgi ve kurallara dayanan uygulamalar
sonucunda elde edilmektedir. Bu bağlamda bir
mekân tasarlanırken amacına yönelik bir ortam
yaratmak ve mekânın kullanım şekline göre işlev
yüklemek, önde gelen iç mekân tasar ımı
yaklaşımıdır. Söz konusu amaca hizmet eden en etkin
ögelerden birisi ise yüzey tasarımıdır. Alan
içerisindeki yüzeylerin oluşturulma sürecinde söz
konusu kavramlara ilişkin unsurların kullanımıyla
daha yetkin çalışmalar meydana gelmektedir. Bu
çalışmanın amacı, Temel Tasarım kavramlarını iç
mimari yüzey tasarımı alanıyla ilişkilendirmek ve bu
ilke doğrultusunda söz konusu kavramların seçili
alan üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır.
Araş t ı rma , doküman ana l iz i kapsamında
oluşturulmuş ve bu bağlamda elde edilen seçili görsel
imgeler çözümlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İç mimari, Sanat, Tasarım,
Temel Tasarım, Yüzey tasarımı.
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Bursa Uludağ Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi,

Hacettepe Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi,

Özet Abstract

In addition to its positive effects on the user, natural light is
important because it is a material that makes the design
different and gives it a unique character. Light is a quality
that directly affects the atmosphere of the space and the
spatial experience of the user. However, it is seen that natural
light often creates a starting point in the project production
process due to special circumstances such as geography and
context. Other than these, light; it is not considered as a
concept that is primarily handled, calculated, designed, in
other words, determining the structure or form of the space.
This situation; deprives the space experience of the
dimension that the atmosphere of the space will gain with
light. This study aims to explore how light is included in the
design process, as the determinant of the spatial atmosphere,
through the sketches of architect Louis Kahn, who expresses
the importance he attributes to light and stands out with the
way he uses natural light in his spaces. In the study, sketches
of three buildings with different functions, namely Esherick
House, First Unitarian Church and School, National
Assembly Building of Bangladesh, designed by architect
Kahn; examined through design decisions regarding natural
light. While making evaluations, the effects of light design
on the spatial atmosphere were examined through the
images of the buildings after they were built. As a result, it
was determined that Louis Kahn established a direct design
relationship between light and structure through the
examples examined, and it was pointed out that natural light
is an important element that should be taken into account
from the first stages of the design process. At this point, the
analyzed sketches are instructive as they contain
information about the metho

Keywords: natural light, space, Louis Kahn, design process

Visibility of Light in the Design Process:
A Study on Louis Kahn's Sketches

Işığın Tasarım Sürecindeki Görünürlüğü:
Louis Kahn Eskizleri Üzerine Bir İnceleme

Doğal ışık, kullanıcı üzerindeki olumlu etkilerinin yanı
sıra tasarımı farklı kılan ve ona özgün bir karakter
kazandıran bir malzeme olması nedeniyle önem taşır. Işık
mekânın atmosferini ve mekânsal deneyimi doğrudan
etkileyen bir niteliktir. Ancak doğal ışığın proje üretim
sürecinde çoğunlukla coğrafya, bağlam gibi özel durumlar
nedeniyle bir çıkış noktası oluşturması dışında öncelikli
olarak ele alınan, hesaplanan, tasarlanan başka bir deyişle
mekânın strüktürünü ya da formunu belirleyen bir kavram
olmadığı görülmektedir. Bu durum mekân deneyimini,
mekânın atmosferinin ışıkla kazanacağı boyuttan yoksun
bırakır. Çalışma; ışığa atfettiği önemi dile getiren ve
mekânlarında doğal ışığı kullanma biçimleriyle öne çıkan
mimar Louis Kahn’ın eskizleri üzerinden, mekânsal
atmosferin belirleyicisi olarak, ışığın tasarım sürecine
nasıl dahil edildiğini keşfetmeyi amaçlar. Çalışmada
mimar Kahn tarafından tasarlanan Esherick Evi, First
Unitarian Kilisesi ve Okulu, Bangladeş Ulusal Meclis
binası olmak üzere farklı işleve sahip üç yapıya ait eskiz
çalışmaları; doğal ışığa ilişkin tasarım kararları ölçüt
alınarak incelenmiştir. Değerlendirmeler yapılırken
yapıların inşa edildikten sonraki görüntüleri üzerinden
ışığa dair tasarım kararlarının mekânsal atmosfer üzerine
etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak incelenen örnekler
üzerinden Louis Kahn’ın ışık ve strüktür arasında
doğrudan bir tasarım ilişkisi kurduğu tespit edilmiştir ve
doğal ışığın tasarım sürecinin ilk aşamalarından itibaren
dikkate alınması gereken önemli bir unsur olduğuna
dikkat çekilmiştir. İncelenen eskizler bu noktada yönteme
ilişkin bilgiyi içermesi nedeniyle yol göstericidir.

Anahtar Kelimeler: doğal ışık, mekân, Louis Kahn,
tasarım süreci
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İnsan Mekân Etkileşiminde Kültürel Bir
Değer Olarak Aidiyet

Belonging as a Cultural Value in
Human-Space Interactions

Fehime Yeşim GÜRANİ

Özet Abstract

Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü,
İç Mimarlık Anasanat Dalı, ygurani@cu.edu.tr

One of the basic needs of humans is to connect with
space. The time people spend there improves their
sense of belonging and strengthens their relationship
with the space. People shape the place where they
belong, and thus, that place gains an identity. This
shaping is embodied by the individual's tastes, habits,
and history. Over time, people feel themselves belong
to that place by adding the elements that represent
themselves to the place where they live. When spatial
belonging begins to form, a sense of security and
comfort automatically emerges. Thus, people
continue their lives by giving meaning to the space.
People also satisfy the need to produce in an interior
space that gives a sense of belonging, develop
individual awareness of the space they live in, and
strive to preserve and maintain the space alive. This
study, which questions the signs of the concept of
belonging that people need through “space”, will
search for its counterpart in buildings built in different
cultures and geographies. The study will be conveyed
from the perspective of the researcher on an
architectural and interior architectural scale by using
on-site observation, photographing, and document
review techniques, which are among the qualitative
research methods. The data thus collected will also be
presented as a table of how belonging turns into space
by performing content and descriptive analyzes in the
cultural context.

Keywords: Belonging, Space, Culture, Architecture.

İnsanın mekân ile bir bağ kurması onun temel
gereksinimlerindendir. Orada geçirdiği süre aidiyet
duygusunu geliştirip mekân ile olan ilişkisini
güçlendirir. Birey kendini ait hissettiği yeri
şekillendirir, böylece o yer kimlik kazanır. Bu
şekillendirme bireyin zevki, alışkanlıkları ve geçmişi
ile vücut bulur. Zamanla, kendini temsil eden öğeleri
yaşadığı yere ekleyerek kendisini o mekâna ait
hisseder. Mekânsal aidiyet oluşmaya başladığında,
beraberinde güven ve rahatlık hissi de kendiliğinden
oluşur. Böylece birey mekâna anlam yükleyerek
yaşamını sürdürür. İnsan, aidiyet hissinin oluştuğu iç
mekanlarda üretme ihtiyacını da doyurmuş olur,
yaşadığı yere karşı bireysel farkındalık geliştirir,
mekânı korumak ve yaşatmak için çaba sarf eder.
İnsanın ihtiyacı olan aidiyet kavramını “mekân”
üzerinden göstergelerini sorgulayan bu çalışma farklı
kültürlerde ve coğrafyalarda inşa edilmiş yapılarda
karşılığını araştıracaktır. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden yerinde gözlem, fotoğraflama,
doküman inceleme teknikleri kullanılarak mimari ve
iç mimar i ö lçek te a raş t ı rmac ı gözünden
aktarılacaktır. Bu yollarla toplanan veriler aynı
zamanda kültürel bağlamda içerik ve betimsel
analizleri gerçekleştirilerek aidiyetin mekâna nasıl
dönüştüğü tablo olarak sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aidiyet, Mekân, Kültür,
Mimarlık.
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A Memory Reading in the Interface of Literature and Space:
An Examination on Nazan Bekiroğlu's NovelNar Ağacı

Güler KARABEKİR

Özet Abstract

Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasrımı Bölümü, İç Mimarlık
Anabilim Dalı, karabekirguler@hotmail.com

In order to understand the space, first of all, it is
necessary to understand the creator and user of the
space, and then it is necessary to understand the dialectic
between people and space. Literature is thought to be
one of the best ways to do this. Literature can act as both
the carrier and the protector of the memory for the
society that can exist with its memory and make sense of
its life through the memory it has built. Literature and
architecture are disciplines that progress through time-
space-human fiction. Contributions to the social
memory formed by progressing through this fiction
cannot be ignored. Although literature produces abstract
and architecture concrete products, it would not be
wrong to say that the abstract and the concrete interact
and feed off each other. This study is a research on
Nazan Bekiroğlu Nar Ağacı novel, which has an
important place in Turkish Literature in recent years.
The aim of the research is to read space and memory
through a literary work. As a research method,
comparative analysis will be used to compare the space
narratives in the novel with their current situations. The
work called Nar Ağacı is a novel set in the line of
Trabzon-Tabriz-Tbilisi-Batumi-Istanbul, but this study
will focus on the comparisons between Trabzon and the
current situation of the city described in the novel and
will make a comparative memory reading through the
novel. In particular, revealing the effects of urban
transformation policies on urban memory is one of the
possible results of this study.

Keywords: Literature, Space, Memory

Mekanı anlamak için öncelikle mekanın yaratıcısı ve
kullanıcısı insanı anlamak gerekiyor, bunun ardından
insan ve mekan arasındaki diyalektiği anlayabilmek
gerekiyor. Bunun en iyi yollarından birinin edebiyat
olduğu düşünülmektedir. Belleği ile var olabilen ve
yaşamını inşa ettiği bellek üzerinden anlamlandıran
toplum için edebiyat belleğin hem taşıyıcısı hem
koruyucusu gibi hareket edebilmektedir. Edebiyat ve
mimarlık zaman- mekan- insan kurgusu üzerinden
ilerleyen disiplinlerdir. Bu kurgu üzerinden ilerleyerek
oluşan toplumsal belleğe katkıları göz ardı edilemez.
Edebiyat soyut, Mimarlık ise somut ürünler ortaya
koymasına karşın soyut olanın ve somut olanın karşılıklı
birbirini etkilediklerini ve birbirlerinden beslendiklerini
söylemek yanlış olmaz. Bu çalışma Türk Edebiyatında
son yıllarda önemli bir yeri olan Nazan Bekiroğlu’nun
Nar Ağacı adlı eseri üzerine bir araştırmadır.
Araştırmanın amacı edebi bir eser üzerinden mekan ve
bellek okuması yapmaktır. Araştırma yöntem olarak
romanda geçen mekan anlatılarını günümüzdeki
durumları ile karşılaştıracak şekilde karşılaştırmalı
analiz kullanacaktır. Nar Ağacı adlı eser Trabzon-
Tebriz-Tiflis-Batum-İstanbul hattında geçen bir
romandır ancak bu çalışma romanda anlatılan Trabzon
ve ken t in günümüzdek i durumu aras ındak i
kıyaslamalara odaklanacak ve roman üzerinden
kıyaslamalı bir bellek okuması yapacaktır. Özellikle
kentsel dönüşüm politikalarının kent belleğine
etkilerinin açığa çıkarılması bu çalışmanın olası
sonuçlarından biridir.

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Mekan, Bellek

Edebiyat ve Mekân Arakesitinde Bir Bellek Okuması:
Nazan Bekiroğlu Romanı Üzerine Bir İncelemeNar Ağacı
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Özet Abstract

The aim of study is analyzing traditional streets which reflect
cultural aspects, show the mutual relationship between space
and social life, through the descriptions in Republican Period
poems. The streets, which form the communication and
interaction areas of city and provide transportation, are not
just physical space. They are spaces that contain different
meanings with features and convey meanings to users. Streets
are beyond transitional spaces that provide extension or
communication to other spaces. They are important space
components that establish relations overflowing from
buildings to the street, sometimes the extension of a garden,
preparing surprising spaces, contributing user functionally
with common areas, and being communication areas of users.
Thus, in the study, especially Republican Period poems, when
the street theme and concept are clearer, the street
descriptions in the poems are examined through
qualifications. In the study, the conceptual descriptions of the
streets, which are transferred to the poems in an objective and
symbolic way by collecting the street life, urban space
components and landscape elements that constitute the street,
are questioned. Traditional Street descriptions are examined
through qualified spaces with discourse analysis of
qualitative research methods. The study consists of four parts.
The first part includes literature review. The poems and their
analysis are discussed in Material and Method part to reach
the results. There are spatial evaluations of the period through
descriptions obtained from the analysis in Findings and
Discussion. Finally, there are conclusions and suggestions.
The study will be an important reference to analyze the
messages and meanings that are intended to be conveyed by
the relationships between the spaces described in poems and
the reader.

Keywords: Republic period, Poem, Discourse analysis,
Traditional street.

Cumhuriyet Dönemi Şiirlerinde Geleneksel Sokak
Betiminin Söylem Analizi Üzerinden İncelenmesi

Traditional Street in Republican Period Poems
Examination of His Description Through Discourse Analysis

Bu çalışmanın amacı, kültürün ve toplumsal yaşamın birebir
yansıdığı, mekân ve sosyal yaşantı arasındaki karşılıklı ilişkiyi
gösteren Geleneksel sokakların Cumhuriyet Döneminde
yazılan şiirlerdeki betimlemeler üzerinden analizini yapmaktır.
Kentin iletişim ve etkileşim alanlarını oluşturan sokaklar,
sadece fiziksel bir mekân olarak değil, bileşenleri ve özellikleri
ile kullanıcılarına farklı anlamlar da ileten mekânlardır.
Sokaklar, başka mekânlara uzantı ya da iletişim sağlayan geçiş
mekanları olmanın ötesinde yapılardan sokağa taşan ilişkileri
kuran, bazen bir bahçenin uzantısı, bazen ortak alanları ile
kullanıcısına işlevsel açıdan katkı sağlayan ve kullanıcılarının
iletişim alanları olabilen önemli mekân bileşenleridir. Bu
nedenle, çalışmada özellikle sokak temasının daha net
görüldüğü Cumhuriyet Dönemi şiirleri ele alınarak, şiirlerdeki
sokak betimlemeleri nitelemeler üzerinden incelenmektedir.
Çalışmada şiirlerde bahsedilen sokak hayatını, sokağı oluşturan
kentsel mekân bileşenlerini, peyzaj unsurlarını belleğinde
top lay ıp nesne l ve s imgese l b i r şek i lde ş i i r l e re
mekansallaştırılarak aktarılan sokaklara ait kavramsal
betimlemeler sorgulanmaktadır. Değerlendirmeler nitel
araştırma yöntemlerinden söylem analiziyle yapılarak,
nitelenen mekânlar üzerinden Geleneksel Sokak betimlemeleri
incelenmektedir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır: birinci
bölümde; konu ile ilgili literatür taraması ve çalışma hakkında
bilgiler, ikinci bölümde; Materyal ve Yöntem başlığı altında ele
alınan şiirler ve şiirlerin analiz yöntemi, üçüncü bölümde;
Bulgular ve Tartışma başlığı altında şiirlerin analizinden elde
e d i l e n b e t i m l e m e l e r ü z e r i n d e n d ö n e m i n m e k â n
değerlendirmeleri yer almaktadır. Dördüncü bölümde
çalışmaya dair sonuç ve öneriler bulunmaktadır. Çalışma,
şiirlerle betimlenen mekanların okuyucuyla kurdukları
ilişkileri, iletilmek istenen mesajları ve anlamları çözümlemek
için önemli bir referans olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi, Şiir, Söylem
analizi, Geleneksel sokak.
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İlkokul Dersliklerinde Çocuk Resimleriyle
Mekan Algısı Üzerine Bir  Değerlendirme

An Evaluation on the Perception of Space With
Children's Pictures in Primary School Classrooms

İmran KAVAZ ALTUN

Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, imrankavaz@gmail.com

Özet Abstract

İlkokul mekanları çocuğun evden çıkıp ebeveynlerinden
bağımsız, tek başına bir birey olarak deneyimlediği ilk
mekanlardır. İlkokul yapıları ve derslikler bireyin
çocukluk yıllarında algısında yer edip bireyin sonraki
yaşamında mekânsal anlamda çevresini değerlendirirken
kullanacağı alt yapıyı oluşturmaya zemin hazırlar.
Kişilerin mekânsal algısı, çocukluğunda ona sunulan
mekanlar ile gelişim gösterir. Bu nedenle çocukların birey
olma yolunda adım attığı ilk mekanlardan olan eğitim
mekanlarının özellikleri, mekânsal duyularını ve algılarını
geliştirebilecek nitelikte olmalıdır. Öğrencilerin
okullarında en çok vakit geçirdikleri mekan derslikleridir.
Dersliklerin sahip olduğu form, boyut, renk, doku ve
malzeme özellikleri, donatılar vb. fiziksel faktörler,
çocukların mekânsal algısında etkilidir. Yapılan çalışma
kapsamında çocukların derslik mekanlarına dair çizimleri
ve anlatıları üzerinden karşılaştırmalı bir analiz yapılarak,
mekânsal algılarında yer edip öne çıkan fiziksel öğeler
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma bir ilkokulda 24 adet
ders l ik üzer inde toplam 205 adet öğrenciyle
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda
çocukların mekânsal algısında mobilya/donatı öğesinin
baskın öğe olduğu ortaya çıkmıştır. Çocukların
resimlerinde mevcut mekana bağımlı kalınmaksızın kendi
istek ve beğenilerine yönelik renk kullanmayı tercih
ettikleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlkokul Derslikleri, Çocuklarda
Mekan Algısı, Fiziksel Faktörler.

Primary school spaces are the first places that the child
leaves the house and experiences as a solitary individual
independent of their parents. Primary school buildings and
classrooms take place in the perception of individuals in
their childhood and prepare the ground for creating the
infrastructure that the individual will use while evaluating
his or her spatial environment in the next life. The spatial
perception of individuals develops with the spaces
presented to them in their childhood. For this reason, the
features of educational spaces, which are among the first
places where children take a step towards becoming an
individual, should be such that they can develop their
spatial senses and perceptions. Classrooms are spaces
where students spend a lot of time in their schools. The
form, size, color, texture and material properties of
classrooms and equipment etc. physical factors are
effective in children's spatial perception. Within the scope
of the study, a comparative analysis was made on the
pictures and narratives of children's classroom spaces, and
it was tried to determine the physical elements that took
place in their spatial perceptions. The study was carried
out with a total of 205 students on 24 classrooms in a
primary school. As a result of the study, it was revealed
that the furniture / equipment item is the dominant factor in
the spatial perception of children. It has been determined
that children prefer to use colors according to their wishes
and likes without being dependent on the existing space in
their paintings.

Keywords: Primary School Classrooms, Space
Perception in Children, Physical Factors
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Kent Kimliğinin, Belleğinin ve Kültürünün Van Maraş Caddesindeki
Yapı Cepheleri Üzerinden Okunması

Yaşar SUBAŞI DİREK

Dr. Öğr. Üyes�, Van YYÜ, MTF, M�marlık Bölümü, Yapı Anab�l�m Dalı,
yasarsu@yyu.edu.tr

Özet Abstract

Van, which was established within the castle and was the
capital of the Urartian civilization, was moved outside
the castle after 1915. Maraş Street is one of the first
streets where the old city of Van was settled after the
republic street outside the castle, and it has taken a place
in the city's memory with its architectural formations,
use and facade changes of the buildings over time.
Especially after the Van earthquake in 2011, it is seen
that the buildings affected by the earthquake and
destroyed in Maraş Street have gained a place in the
city's memory. Along with the increase and diversity in
the settlements on this street after the earthquake,
changes in the street silhouette and facades have also
increased. Considering the general historical
development of the city, the subject and aim of this study
is to systematically examine the changes and analyzes of
the buildings and their facades on the Maraş Street in the
light of the information available from documents and
sources. While preparing the study, the existing
historical sources, city maps, and city photographs were
used to investigate the facade change and current state of
the street within the framework of the information
obtained from local institutions and organizations. In
addition, witnesses who experienced the process
personally were also used. This study, which aims to
emphasize the effect of building facades on urban
identity, urban memory and culture, is aimed to be a
reference source for new studies to be done and to
encourage this.

Keywords: Urban identity, Urban memory and culture,
Van, Maraş Street, Frontal change.

Kale içinde kurulan ve Urartu medeniyetinin başkenti
olan Van, 1915 yılından sonra kale dışına taşınmıştır.
Maraş Caddesi, eski Van kentinin, kale dışına
cumhuriyet caddesinden sonra yerleşiminin yapıldığı,
ilk caddelerin başında gelmekte olup, zaman içindeki
mimari oluşumlarla, yapıların kullanım ve cephe
değişimiyle, kent belleğinde yer edinmiştir. Özellikle
2011 yılında yaşanan Van depremi sonrası, Maraş
Caddesinde depremden etkilenen ve yıkılan yapıların
kent belleğinde bir yer edindiği görülmektedir.
Deprem sonrası bu cadde üzerindeki yapılaşmalarda
olan artış ve çeşitlilikle beraber, cadde siluetinde ve
cephelerinde değişimler de artmıştır. Kentin genel
tarihi gelişimi göz önünde bulundurularak, Maraş
Caddesindeki yapıların ve cephelerinin değişim ve
analizlerinin, belge ve kaynaklardan ulaşılabilen
bilgiler ışığında sistematik bir açıdan incelenmesi, bu
çalışmanın konusu ve amacı olmaktadır. Çalışma
hazırlanırken kent ile ilgili mevcut tarihi kaynaklar,
kent haritaları, kent fotoğrafları kullanılarak caddenin
cephe değişimi ve günümüzdeki hali, yerel kurum ve
kuruluşlardan edinilen bilgiler çerçevesinde
araştırılmıştır. Ayrıca süreci birebir yaşayan
tanıklardan da yararlanılmıştır. Yapı cephelerinin kent
kimliğine, kent belleğine ve kültürüne etkisinin
vurgulanması amaçlanan bu çalışmanın, yapılacak
yeni çalışmalar için başvurulacak bir kaynak olması ve
bunu teşvik etmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kent kimliği, Kent belleği ve
kültürü, Van, Maraş Caddesi, Cephesel değişim.

Reading the Urban Identity, Memory and Culture Through the
Facades on Van Maraş Avenue
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Prof. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

Özet Abstract

It is known that prisons were built in the important cities of
Anatolia and Rumelia, especially with the declaration of the
Tanzimat Edict in the Ottoman Empire. Although there are some
studies on the architectural structure of the old city of Van, some
suggestions have been made on the location of the structure of the
prisons in these studies. When the 19th century state archives
related to the Van province were examined, a plan and section
drawing of a prison planned to be built in Van was found. This
research will try to trace the prisons in the city based on the
drawing and archive documents. There are two prison plans in
Van in the state archives. The first plan was dated October 5, 1870
and was designed with an open courtyard. It is also understood
from this document that a part of the mansion used as a
government office in Van was used as a prison. There is no date
on the document containing the second prison plan, only an
information titled "Prison project to be built in Van province for
300 individual and various prisoners". The document also
contains a map of which part of the city the prison will be built in.
As it is understood from the map, the prison will be built just
outside the wall, east of Tabriz Gate, on the area used as a park
today. However, we do not have any data that the prison was built.
In the document dated 18 June 1879, it is stated that the Van
Assembly decided to build a prison in the city. The prison project
was probably prepared after this writing. In another document on
the subject, dated September 25, 1902, it is understood that the
land adjacent to Hindi Baba Lodge was chosen for the prison.
What was the fate of the prison project with a detailed plan? Has
the construction taken place? While seeking answers to these
questions, some inferences will be made about the social and
administrative structure of Van in the Westernization Period,
based on archive documents.

Keywords: Old Van, Prison architecture, Urban fabric.

Eski Van'daki Hapishane Yapıları Üzerine
Bir Değerlendirme

An Evaluation of Prison Buildings
in Old Van

Osmanlı Devleti'nde özellikle Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla
birlikte Anadolu ve Rumeli 'nin önemli şehirlerinde
hapishanelerin inşa edildiği bilinmektedir. Eski Van şehrinin
mimari yapısıyla ilgili bazı çalışmalar bulunmakla birlikte bu
çalışmalarda hapishane yapısının konumu üzerine önerilerde
bulunulmuştur. Van vilayetiyle ilgili 19. yüzyıl devlet arşivleri
incelendiğinde Van'da inşa edilmesi planlanan bir hapishanenin
plan ve kesit çizimine rastlanmıştır. Bu araştırma çizimden ve
arşiv belgelerinden yola çıkılarak şehirdeki hapishanelerin izini
sürmeye çalışacaktır. Devlet arşivlerinde Van'da bulunan iki
hapishane planı yer almaktadır. İlk plan 5 Ekim 1870 tarihli olup
açık avlulu bir şekilde tasarlanmıştır. Bu belgeden ayrıca Van'da
hükümet dairesi olarak kullanılan konağın bir kısmının
hapishane olduğu anlaşılmaktadır. İkinci hapishane planını
barındıran belge üzerinde herhangi bir tarih bulunmamakta
sadece “Muhtelit ve münferid 300 mahbus için Van vilayetinde
inşa olunacak hapishane projesidir” başlıklı bir bilgiye yer
verilmektedir. Belgenin içinde ayrıca hapishanenin şehrin hangi
kısmına yapılacağına dair bir harita bulunmaktadır. Haritadan
anlaşıldığı kadarıyla hapishane, surun hemen dışına Tebriz
Kapısı'nın doğusunda bugün park olarak kullanılan alana inşa
edilecektir. Ancak hapishanenin inşa edildiğine dair elimizde bir
veri bulunmamaktadır. 18 Haziran 1879 tarihli belgede Van
Meclisinde şehre bir hapishane yapılmasına dair karar alındığı
belirtilmektedir. Hapishane projesi muhtemelen bu yazıdan
sonra hazırlanmıştır. Konuyla ilgili diğer 25 Eylül 1902 tarihli
belgede hapishane için Hindi Baba Dergâhı bitişiğindeki arsanın
seçildiği anlaşılmaktadır. Ayrıntılı planı bulunan hapishane
projesinin akıbeti ne olmuştur? İnşaat gerçekleşmiş midir? Bu
sorulara yanıt aranırken arşiv belgelerinden yola çıkılarak
Batılılaşma Dönemi Van'ının sosyal ve idari yapısıyla ilgili bazı
çıkarımlar da yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eski Van, Hapishane mimarisi, Kent
dokusu.
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Klarceti Yöresi Kale-Kule Yapıları ile
Svaneti Bölgesi Kule Evleri Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on the Castle-Tower Structures in the
Klarceti Region and the Tower Houses in Svaneti Region

Osman AYTEKİN

Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�, Edeb�yat Fakültes�, Sanat Tar�h�Bölümü,
Genel Sanat Tar�h�Anab�l�m Dalı, osmanaytek�n@yyu.edu.tr

Özet Abstract

Bu bildirimizde; Ortaçağın ortak kültürel bölge içerisinde
yer alan kale-kule yapıları ile Kule Evleri arasındaki
mimari benzerliğe dikkat çekilmiş olunacaktır. İlk başta,
her iki bölgenin de tarihi coğrafyasına yer verildikten
sonra asıl konunun anlatımına geçilecektir.
Tarihte Klarceti (Klarjeti) yöresi, günümüzde Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içerisinde olmak üzere Artvin ili ve
bir kısım ilçelerini kapsar iken; Svaneti Bölgesi, Gürcistan
Cumhuriyetine bağlı Zugdidi iline bağlı Mestia ilçesi ve
köylerini içermektedir.
Tarafımızca 1997 yılından beri devam eden Yüzey
Araştırmaları çerçevesinde, Artvin ili ve ilçelerinde 50'ye
yakın Ortaçağ'dan günümüze ulaşmış kale-kule yapısı
tespit edilmiş ve incelenmiştir. Ayrıca 2007 yılında
başlanıp 2018 yılında sonlandırılan Şavşat (Şavşeti)
Kalesi'ndeki arkeolojik kazı neticesinde, iç kale içerisinde
ikisi daha sağlam durumda olmak üzere 4 adet kule yapısı
etraflıca tanımlanmıştır. Artvin'de tek başına veya
kalelerde olmak üzere birbirine benzer kule yapıları
vazgeçilmez birer mimari unsur olarak varlığını
günümüze kadar korumuşlardır.
Sonuç olarak, günümüzde farklı ülkelerin sınırları
içerisinde yer almasına rağmen, tarihsel ve kültürel
birliktelik içerisinde gelişen ve birer savunma yapıları
olan "Kule Yapıları"; görsel malzeme eşliğinde,
karşılaştırmalı olarak, mimari ve sanat tarihi disiplinleri
doğrultusunda, sözlü tanıtımı yapılacaktır. Böylece, 1991
yılından beri ticari ve kültürel işbirliğimiz giderek artan iki
komşu ülkenin özellikle kültür ve turizmine az da olsa
katkı sunulmuş olunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Klarceti, Kale-Kule, Svaneti,
Şavşat Kalesi, Mestia.

In this notification; attention will be drawn to the castle-
tower structures in the common cultural region of the
Middle Ages and architectural similarity between the
Tower Houses. of all, the historical geography of bothFirst
regions will be included, and then the main subject will be
explained.
In history, while the Klarceti (Klarjeti) region is within the
borders of the Republic of Turkey, covers the province of
Artvin and some of its districts, Svaneti Region includes
Mestia district and villages of Zugdidi province of the
Republic of Georgia.
Within the framework of the Surveys carried out by us since
1997, nearly 50 castle-tower structures from the Middle
Ages have been identified and studied in Artvin province
and its districts. In addition, as a result of the archaeological
excavation in Şavşat (Şavşeti) Castle, which started in 2007
and ended in 2018, within the inner castle, 4 tower
structures, two of which are in better condition, have been
described in detail. In Artvin, either alone or in castles,
tower structures, similar to each other, have preserved their
existence as an indispensable architectural element.
As a result, although they are located within the borders of
different countries today, "Tower Structures", which are
defensive structures that develop in historical and cultural
unity; verbal presentation will be made in the direction of
architectural and art history disciplines, accompanied by
visual materials. In this way, a small contribution will be
made to the culture and tourism of the two neighboring
countries, whose commercial and cultural cooperation has
been increasing since 1991.

Keywords: Klarceti, Castle-Tower, Svaneti, Şavşat Castle,
Mestia.
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Historical Tombstones of Cebeci
Village in Kars

Hüseyin APAYDIN

Özet Abstract

Doktora Öğrenc�s�, Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�Sosyal B�l�mler Enst�tüsü Sanat Tar�h�Anab�l�m Dalı,,
apaydinh36@gmail.com

Gravestones are important documents that reflect the
belief, culture and aesthetic concerns of the society to
which they belong. However, these documents
disappear due to their neglected and irrelevant
condition. In this context, 29 tombstones, which were
identified in Cebeci village of Akyaka district of Kars,
whose dates and whose ownership are unknown, were
considered as documents to be recorded and examined
on site. First of all, a wide literature review was made
and a scientific publication about the tombstones,
which is the subject of our study, has not been reached.
Afterwards, the grass around the tombstones was
cleaned by hand, the stones were photographed and
their measurements were taken. The epitaphs of the
tombstones were analyzed and it was determined who
they belonged to. Stones are grouped in terms of form
features. The technical and symbolic features of the
applied decorations were examined. The mysteries
behind the form and decoration features of the
tombstones were tried to be clarified. In line with the
data obtained, the Cebeci village tombstones were
compared with the tombs in Anatolia and outside, and a
conclusion was reached. The date of 22 tombstones has
been determined precisely. In this direction, it has been
seen that the common taste and tradition in the
production of tombstones continued from the Ottoman
Empire to the Republic. In addition, it has been
understood that the characteristics of the Cebeci village
tombstones extend beyond Anatolia

Keywords: Kars, Tombstone, Art.

Mezar taşları, ait olduğu toplumun inancını,
kültürünü ve estetik kaygılarını yansıtan önemli
belgelerdir. Ancak bu belgeler, bakımsız ve ilgisiz
durumlarından dolayı yok olmaktadır. Bu bağlamda,
Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Cebeci köyünde tespit
edilen, tarihleri ve kime ait oldukları bilinmeyen 29
adet mezar taşı, kayda alınması gereken birer belge
olarak düşünülmüş ve yerinde incelenmiştir.
Öncelikle geniş bir literatür taraması yapılmış ve
inceleme konumuz olan mezar taşlarıyla ilgili
bilimsel bir yayına ulaşılmamıştır. Daha sonra mezar
taşları etrafındaki otlar el yordamıyla temizlenmiş,
taşlar fotoğraflanmış ve ölçüleri alınmıştır. Mezar
taşlarının kitabeleri çözümlenmiş ve kime ait
oldukları tespit edilmiştir. Taşlar, form özellikleri
bakımından gruplandırı lmıştır. Uygulanan
bezemelerin teknik ve sembolik özellikleri
irdelenmiştir. Mezar taşlarının form ve bezeme
özellikleri ardındaki gizemler aydınlatılmaya
çalışılmıştır. Ulaşılan veriler doğrultusunda Cebeci
köyü mezar taşları, Anadolu ve dışındaki mezarlarla
karşılaştırılarak sonuca gidilmiştir. 22 adet mezar
taşının tarihi kesin olarak saptanmıştır. Bu
doğrultuda mezar taşı üretimindeki ortak beğeni ve
geleneğin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar sürdüğü
görülmüştür. Ayrıca Cebeci köyü mezar taşlarındaki
niteliklerin, Anadolu dışına kadar uzandığı
anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kars, Mezar Taşı, Sanat.

Kars Cebeci Köyü Tarihi
Mezar Taşları
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Yeni Tarihselcilik Kuramı Bağlamında
Nazan Bekiroğlu'nun 'na Bir BakışNun Masalları

Selma BAŞ

Prof. Dr., Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, selmabas@yyu.edu.tr

Özet Abstract

Yeni Tarihselcilik kuramı, 1980 sonrasında
postmodern anlayışın öne çıkardığı, tarihi yeni bir
bakış açısıyla sorgulama ve edebi eserlerde tarihin
yansımasını da bu bağlamda değerlendirme
anlayışıdır. Postmodern durum, eserlerde tarihin de
bir malzeme olarak önemsenmesine yol açar. Ancak
bu tarih algısı, geleneksel bakışın çok daha ötesinde
farklı bir oluşumu beraberinde getirir ve postmodern
anlatı teknikleriyle de şekillenerek hem tartışmaya
açık bir alan yaratır hem de edebiyat ve tarih ilişkisi
noktasında yeni bir açılım getirir. Türk edebiyatında
bu bağlamda tarihe yönelen Orhan Pamuk, İhsan
Oktay Anar, Emre Kongar, Adalet Ağaoğlu,
Murathan Mungan, Gül İrepoğlu, Elif Şafak, Nedim
Gürsel, Buket Uzuner gibi yazarlardan söz etmek
mümkündür. Bu yazarlar arasında dikkat çeken
isimlerden biri de Nazan Bekiroğlu'dur. Gelenek ve
tasavvuf üzerinden Osmanlı tarihine yönelen
Bekiroğlu, Yeni Tarihselcilik Kuramına uygun
olarak tarihe mal olmuş kişi, durum ya da olayları,
postmodern tekniklerden de yararlanarak kurgular.
Bu bildiride Yeni Tarihselcilik kuramı bağlamında
Nazan Bekiroğlu'nun Nun Masalları adlı öykü
kitabında tarihi nasıl ele alıp dönüştürerek
kurguladığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Tarihselcilik, Kuram,
Nazan Bekiroğlu, Nun Masalları.

The New Historicism theory is an understanding of
questioning history with a new perspective and
evaluating the reflection of history in literary works
in this context, which was brought forward by the
postmodern understanding after 1980. The
postmodern situation leads to the importance of
history as a material in the works. However, this
perception of history brings a different formation far
beyond the traditional view, and by being shaped by
postmodern narrative techniques, it creates an open
space for discussion and brings a new perspective on
the relationship between literature and history. In this
context, it is possible to talk about writers such as
Orhan Pamuk, İhsan Oktay Anar, Emre Kongar,
Adalet Ağaoğlu, Murathan Mungan, Gül İrepoğlu,
Elif Şafak, Nedim Gürsel, Buket Uzuner, who turned
to history in this context in Turkish literature. One of
the notable names among these writers is Nazan
Bekiroğlu. Turning to Ottoman history through
tradition and mysticism, Bekiroğlu constructs
people, situations or events that have made history in
accordance with the New Historicism Theory, using
postmodern techniques. In this paper, it will be
focused on how Nazan Bekiroğlu handled and
transformed history in his story book Nun Tales in the
context of New Historicism theory.

Keywords: New Historicism, Theory, Nazan
Bekiroğlu, Tales of Nun.

A Look at Nazan Bekiroğlu's in theTales of Nun
Context of New Historicism Theory
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Marksist Bakış Açısıyla Jale Sancak'ın
“Sevda ile Alişan” Adlı Öyküsünde Yabancılaşma

Alienation in Jale Sancak's Story
"Sevda ile Alişan” from a Marxist Perspective

Ayşe ERTUŞ

Özet Abstract

Yabancılaşma olgusu, sanayileşme, bilim ve
teknolojideki gelişmelerin beraberinde getirdiği
toplumsal değişimin yanında Batı'daki sürrealizm ve
egzitansiyalizm akımlarının etkisiyle de Türk
hikayesinde ele alınan konulardan biri olmuştur.
Yabancılaşma kavramı genel olarak bireylerin
birbirlerinden, yaşadıkları ortam ve süreçten
uzaklaşması olarak nitelendirilir. Çok boyutlu bir
yapıya sahip olan yabancılaşma olgusunu, Karl Marx
kapitalist düzene bağlar. Marx, kapitalizmde üreten
sınıfın ürettikçe daha da yoksullaştığını, kendisine,
a i l e s i n e , t o p l u m a v e e m e ğ i n e g i t t i k ç e
yabancılaştığını ifade eder. Türk edebiyatında
adından söz ettiren yazarlardan olan Jale Sancak da
“Sevda ile Alişan” adlı öyküsünde Sevda ve
Alişan'ın yoksulluğun getirdiği trajik hikayesine yer
verir. Öyküde yoksulluk ile boğuşan bir ailede
sürekli çalışmak zorunda olan bir annenin
çocuklarıyla aralarında bağların kopması ve
birbirlerine yabancılaşması durumu yer alır. Bu
çalışmada Jale Sancak'ın Sevda ile Alişan adlı
öyküsünde yabancılaşma, Marx'ın ortaya koyduğu
yabancılaşma çerçevesinde irdelenmiştir. Öyküdeki
yabancılaşma olgusu, yabancılaşan bireylerin
durumu, yabancılaşmanın nedenleri ve şekilleri
üzerinden incelenmiştir. Çalışmada yer verilen
başlıklandırmalar da bu doğrultuda şekillenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, Jale Sancak,
Karl Marx, Öykü.

Dr. Öğr. Üyes�, Hakkar�Ün�vers�tes�, Eğ�t�m Fakültes�, Türkçe Öğretmenl�ğ�,
ayseertus@hotmail.com

The phenomenon of alienation has been one of the
topics discussed in the Turkish story with the influence
of the surrealism and existentialism movements in the
West, as well as the social change brought about by
industrialization and the developments in science and
technology. The concept of alienation is generally
characterized as the alienation of individuals from
each other, from the environment and process in which
they live. Karl Marx connects the phenomenon of
alienation, which has a multidimensional structure, to
the capitalist system. Marx states that the working
class in capitalism becomes poorer as they produce
and becomes more and more alienated from
themselves, their family, society, and labor. Jale
Sancak, one of the writers who made a reputation for
herself in Turkish literature, also includes Sevda's and
Alişan's tragic story caused by poverty in her story
called "Sevda İle Alişan." In the story, there is a case of
a mother who has to work constantly in a family
struggling with poverty, breaking ties with her children
and alienating from each other. In this study, alienation
in Jale Sancak's story “Sevda ile Alişan” is examined
within the framework of alienation introduced by
Marx. The phenomenon of alienation in the story has
been examined in terms of the situation of alienated
individuals and the causes and forms of alienation. The
headings included in the study were also shaped in this
direction

Keywords: Alienation, Jale Sancak, Karl Marx, Story.
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Emre Karadağ'ın Adlı Romanında ÜstkurmacaLeyla'ya Mektuplar

Metafiction in Emre Karadağ's Novel Leyla'ya Mektuplar

Yasin KARAMAN

Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�, Edeb�yat Fakültes�,
Türk D�l�ve Edeb�yatı Bölümü, Yen�Türk Edeb�yatı Ana B�l�m Dalı, yas�nkaraman004@gma�l.com

Özet Abstract

The novel, which is a literary genre in which human
actions come to life on a fictional ground, is the last link
of the tradition of narration today. Scientific and
technological developments, which come to the fore in
parallel with the progress of man on earth and penetrate
into life and prepare the environment for the change and
transformation of many elements, bring certain changes
in the field of novels. Therefore, the genre of novel also
presents a variable structure in terms of both structural
elements and internal dynamics, depending on the
science and technology of the time lived. The transition
of the novel from the narrative tradition to the modern
period and its evolution into today's postmodern novel
understanding by passing through many different stages
in the process is a clear indicator of this variable
structure. It should also be noted that many different
expression techniques were used in this development
and change process. Although its use goes back much
further, metafiction is one of the indispensable elements
of today's postmodern novel understanding.
Metafiction, which is based on showing the act of
writing a novel within the fiction of the novel, is a
postmodern narrative technique that shows that the
fiction created in a literary work is not real and that there
is another fiction in this fiction. This study aims to
exemplify metafiction as a method of editing and its
usage in literary works through Emre Karadağ's novel
Leyla'ya Mektuplar (2020).

Keywords: Postmodernism, Metafiction, Emre
Karadağ, Leyla'ya Mektuplar.

İnsan eylemlerinin kurmaca bir zeminde hayat bulduğu
edebi bir tür olan roman, günümüzde anlatma
geleneğinin son halkası konumundadır. İnsanın
yeryüzündeki ilerleyişine paralel olarak öne çıkan ve
hayatın içine nüfuz ederek birçok öğenin değişim ve
dönüşümüne ortam hazırlayan bilimsel ve teknolojik
gelişmeler, roman sahasında da belli değişiklikleri
beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla roman türü de
yaşanılan zamanın bilim ve teknolojisine bağımlı olarak
hem yapı unsurları hem de iç dinamikleri itibariyle
değişken bir yapı arz etmektedir. Romanın anlatı
geleneğinden modern döneme geçişi ve süreç içerisinde
birçok farklı evreden geçerek günümüz postmodern
roman anlayışına evrilişi bu değişken yapının açık bir
göstergesidir. Bu gelişim ve değişim sürecinde birçok
farklı anlatım tekniğine başvurulduğunu da ifade etmek
gerekir. Kullanımı çok daha eskiye dayanmakla birlikte
üstkurmaca (metafiction), günümüz postmodern roman
anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Roman
kurgusu içerisinde roman yazma eylemini göstermeye
dayanan üstkurmaca, genel itibariyle bir edebi eserde
oluşturulan kurmacanın gerçek olmadığını ve bu
kurmacanın da içinde bir başka kurmacanın
bulunduğunu gösteren postmodern bir anlatım
tekniğidir. Bu çalışma da bir kurgulama yöntemi olarak
üstkurmacayı ve onun edebi eserlerdeki kullanım
biçimlerini Emre Karadağ'ın Leyla'ya Mektuplar (2020)
adlı romanı üzerinden örneklemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Üstkurmaca,
Emre Karadağ, Leyla'ya Mektuplar.
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Düzene Muhalif, Kaosa Meyilli Kişiler:
Ferit Edgü'nün 'ıKaçkınlar

Anti-Ordinance, Chaos-Inclined Persons:
Ferit Edgü's The Fugitives

Mustafa OKÇUL

MEB, Dr, mustafaokcul@gmail.com

Özet Abstract

Ferit Edgü, edebiyatı varoluşsal yaklaşımı uygulama ve
mevcut insan ilişkilerini sorgulama alanı olarak görür.
Ailevi ve sosyal çevrenin dışında kalmaya meyletmiş
anlatıcıların olduğu Kaçkınlar kitabındaki öykü kişileri,
karamsarlıktan beslenirler. Bunun kaynağında öykü
kişi ler inin varoluşsal kaygı lar taş ımalar ıdır.
Kahramanlar, dış gerçeklikle iç âlemleri arasında
gelgitler yaşarlar. İç ses, anlatıcının bireysel yönünü, dış
ses ise toplumsal normlarla şekillenen kimliğini
simgeler. Gündelik gerçeklik, bu kişilerin yaşamında
düşler ve sanrılarla iç içedir. Dış dünyaya çoğunlukla
yabancılaşan öykü kişileri, gerçek hayatta diğer insanlara
veremediği tepkileri düşlerde, sanrılarda gösterirler.
Kişiler, modern dünya bireyiyle uyumsuzdurlar.
Çevreyle uyumu varoluşsal bir engel olarak görürler.
Öykü kişileri, geçmişle olan bağın bellek ya da beden
vasıtasıyla koparılması sayesinde bireysel kopuşun
yaşanacağına inanırlar. Onlar, kopuşu özgürlüğe geçişin
koşulu olarak görürler. Ferit Edgü, metinlerinde Kafka,
Sartre, Camus'un etkisiyle yabancılaşmayı modern
dünyanın ve bireyin bir açmazı olarak görür ve bunu
Kaçkınlar eserinde varoluşsal bir zeminde ele alır.
Yabancılaşmanın neticesinde Kaçkınlar kitabında
yalnızlık hâkim tema olarak ortaya çıkar. Topluma
yabancılaşan anlatıcılar, çoğunlukla suç-ceza kompleksi
yaşarlar. Mevcut toplumla aykırı yönleri bulunan
anlatıcılar, çoğunlukla suçlanırlar ve bu duruma somut
tepkileri vardır. Fakat bu tepkiler bir başkaldırıya
dönüşmez. Sosyal düzene mesafeli olan kişiler, kaosa
meyletse de bu niyetlerini eyleme dönüştüremezler.

Anahtar Kelimeler: Ferit Edgü, Kaçkınlar, Düzen,
Kaos.

Ferit Edgü sees literature as a field of applying the
existential approach and questioning existing human
relations. The story characters in the book Kaçkınlar, in
which the narrators tend to stay out of the family and social
circles, feed off of pessimism. The reason for this is that it
carries vital concerns about data transfer. The protagonists
oscillate between outer reality and their inner realm. The
inner voice symbolizes the individual aspect of the
narrator, and the outer voice symbolizes his identity, which
is shaped by social norms. In everyday life, this livable is
intertwined with dreams and hallucinations. The story
characters, who are mostly alienated from the outside
world, show the reactions they cannot give to other people
in real life with their inner voice in dreams and delusions.
Persons are incompatible with the modern world
individual. They see harmony with the environment as an
existential obstacle. The story heroes believe that
individual disconnection will occur through the breaking
of the bond with the past through memory or the body.
They see rupture as the condition for the transition to
freedom.Ferit Edgü sees alienation as a dilemma of the
modern world and the individual, with the influence of
Kafka, Sartre and Camus in his texts, and deals with this on
an existential basis in his work Kaçkınlar. As a result of
alienation, loneliness emerges as the dominant theme in
the book Kaçkınlar. These narrators, who are alienated
from society, often experience crime-punishment
complexes. The narrators, who have contradictory aspects
with the current society, are often blamed and have
concrete reactions to this situation. But these reactions do
not turn into a rebellion.

Keywords: Ferit Edgü, The fugitives, Order, Chaos.
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Psychodynamics of the Narrator-Character in the
Story of Ferit Edgü's “Öndeyiş”

Hüseyin SOYLU

Özet Abstract

Arş. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk
Edebiyatı Anabilim Dalı, huseyinsoylu@yyu.edu.tr

Psychoanalysis as a form of literary criticism allows to
examine the narrative units in a psychological perspective.
It attempts to uncover the implicit unconscious elements
within the literary work. The narrative voice as the
communication channel connecting literary text with the
reader is the most important narrative unit that brings these
unconscious elements into the being. It leads the fictional
mobility of the text through its psycho-dynamic structure,
recollection and experience. Therefore, it is an important
cognitive mode that suppresses the transparent and settled
structure of the text with an ambiguous discursive pattern.
Reflecting the narrative voice through a narrator-character
identical to the work's self means that the reader receives
the auditory and mental indicators in an unmediated way.
Ferit Edgü is one of the innovative writers who paved the
way for the change in the traditional act of narration in
Turkish literature. With him, the static and classical
structure of Turkish story undergoes a transformation and
the literary text obtains an elliptical dynamism. For this
reason, having a strong faith on the reliability of the
narrative voice, the conventional reader model is replaced
by the modern reader who can sense li terary
manipulations, maneuvers and shading. The story
“Öndeyiş”, which is included in Edgü's story book
Kaçkınlar is an important literary writing composed by
such textual dynamism and also filled with the mental
confusion and misconceptions of the narrative voice. This
study aims to examine the psychodynamic qualities of the
narrator-character in the story “Öndeyiş” by taking into
account the fictional structure.

Keywords: Turkish story, Ferit Edgü, Psychoanalysis,
Öndeyiş.

Edebi eleştiri formu olarak psikanaliz, anlatı birimlerini
ruhbilimsel açıdan incelemeye olanak tanır. Yazar, okur ve
metin bağlamından hareketle edebi eserin içerisinde bulunan
örtük ya da açık bilinçdışı unsurları gün yüzüne çıkarmaya
çalışır. Edebi metni okur ile buluşturan iletişim kanalı olarak
anlatı sesi, bu bilinçdışı unsurları vücuda getiren en önemli
anlatı birimidir. Anlatı sesi; psikodinamik yapısı, kişisel
yaşantısı ve belleği aracılığıyla metnin kurgusal
hareketliliğine yön verir. Bu açıdan edebî metnin şeffaf
yapısını ve yerleşik içeriğini, müphem bir sözel örüntüyle
baskılayan önemli bir bilişsel kiptir. Anlatı sesinin; eserin
benliği ile özdeş bir anlatıcı-karakter aracılığıyla yansıtılması,
okurun metnin işitsel ve zihinsel göstergelerini daha dolaysız
biçimde alımlaması anlamına gelir. Ferit Edgü, Türk
edebiyatının geleneksel öyküleme ediminin değişmesine
zemin hazırlayan yenilikçi yazarlardandır. Onunla birlikte
Türk öykücülüğünün durağan ve klasik yapısı dönüşüme
uğrar ve edebi metin, eksiltili bir dinamizm kazanır. Anlatı
sesinin güvenilirliğine yaslanan konvansiyonel okur modeli
yerini; yazınsal manipülasyonları, manevraları ve
gölgelemeleri sezinleyebilen modern okura bırakır. Ferit
Edgü'nün adlı öykü kitabında yer alan “Öndeyiş”Kaçkınlar
adlı öykü, bu tür bir metinsel dinamizmle çevrili ve aynı
zamanda anlatı sesinin ruhsal karmaşası ve yanılgılarıyla
yüklü önemli bir yapıttır. Zira anlatıcı-karakterin tinsel
varoluşu aracılığıyla öykü metni, anlamsal ilişkilerini
karmaşıklaştırır ve bu ilişkileri farklı düzeylere, derinliklere
taşır. Çeşitli perspektif hataları, algı biçimleri, obsesyonlar ve
yanılsamalar öykü metninin içeriğine yerleşir. Bu çalışmada
“Öndeyiş” adlı öyküde yer alan anlatıcı-karakterin
psikodinamik nitelikleri, metnin kurgusal ilişkileri dikkate
alınarak incelemeye tabi tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk öyküsü, Ferit Edgü, Psikanaliz,
Öndeyiş.

Ferit Edgü'nün “Öndeyiş” Adlı Öyküsünde
Anlatıcı-Karakterin Psikodinamiği
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Individual and Social Reflections of the September 12 Coup in
Feride Çiçekoğlu's Story Bood Called “Has Your Father Ever That”

Gürkan İLTER

Özet Abstract

Öğr. Gör. Dr., Hakkâri Üniversitesi, Türk Dili
Bölümü, gurkanilter@hakkari.edu.tr

The story, one of the important genres of Turkish
Literature, does not remain indifferent to the positive and
negative changes in social, political and cultural life that
occurred with the Military Coup of 12 September 1980,
which took place in the 1980 period as it is in every period.
İn the first years of the coup, there was a silence in the of
stories as in many literary genres. The intellectual of this
period with the coup d'état, retreated to his corner for a
while and made his inner questioning. This situation also
shows its effects in field of story. As the heavy and
suffocating effect of the September 12 Military Coup
began to fade, the authors began to fictionalize the events
they experienced or saw around them in their stories and
novels. We see that the novels and stories written in this
period mostly focus on the personal problems of the
authors who were tortured and imprisoned. Feride
Çiçekoğlu is one of the writers who dealt with the
September 12 Military Coup from personal and social
aspects in her works during the four year period after she
was arrested and imprisoned during the 12 September
Military Coup. In this study Feride Çiçekoğlu's story book
is analyzed in the context of the 12 September Military
Coup. The book published in 1990 is Feride Çiçekoğlıu's
first short story book. When we look at the stories in
general it is seen that Feride Çiçekoğlu includes her
impressions of the 12 September Millitary Coup.

Keywords: Feride Çiçekoğlu, Septemper, Story, Coup.

Türk Edebiyatının önemli türlerinden biri olan öykü, her
dönemde olduğu gibi 1980 döneminde de meydana gelen
12 Eylül 1980 Askerî Darbesiyle birlikte oluşan
toplumsal, siyasal ve kültürel hayattaki olumlu ve
olumsuz değişimlere de kayıtsız kalmaz. Darbenin ilk
yıllarında birçok edebi türde olduğu gibi öykü alanında da
bir suskunluk söz konusudur. Bu dönemin aydını, darbeyle
birlikte bir süre köşesine çekilerek iç sorgulamasını yapar.
Bu durum öykü alanında da etkilerini gösterir. 12 Eylül
Askeri Darbesinin ağır ve boğucu etkisinin kaybolmaya
başlamasıyla yazarlar, o dönem yaşadıkları veya
çevrelerinde gördükleri olayları kurgulayarak öykülerinde
ve romanlarında ele almaya başlar. Bu dönemde yazılan
roman ve öykülerin, çoğunlukla işkenceye maruz
bırakılan ve hapse atılan yazarların kişisel sorunları konu
aldığını görmekteyiz. 12 Eylül Askeri Darbesi döneminde
tutuklanıp hapse atıldıktan sonraki dört yıllık süreçte
eserlerinde, 12 Eylül Askeri Darbesini kişisel ve
toplumsal yönlerden ele alan yazanlardan biri de Feride
Çiçekoğlu'dur. Bu çalışmada Feride Çiçekoğlu'nun “Sizin
Hiç Babanız Öldü mü” adlı öykü kitabı, 12 Eylül 1980
Askerî Darbesi bağlamında incelenmektedir. İlk olarak
1990 yılında yayımlanan kitap, Feride Çiçekoğlu'nun ilk
öykü kitabıdır. Kitapta toplamda on dört öykü
bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Feride Çiçekoğlu, Eylül, Darbe,
Öykü.

Feride Çiçekoğlu'nun “Sizin Hiç Babanız Öldü mü” Adlı Öykü Kitabında
12 Eylül Darbesi'nin Bireysel ve Toplumsal Yansımaları
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Bir Tereddüdün Romanı'nda S nak Olarak Bohemığı

P nar ALÇ ÇEKı İ

Dr., Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı,

Özet Abstract

Paris'te 19. yüzy l n sonlar nda ortaya ç kan bohem,ı ı ı ı
sanatç lar aras ndaki s n fsal kal plar yok eden veı ı ı ı ı ı
onlar bir araya getiren bir güç olarak belirir. Kentı
ortam nda yarat lan bohem, toplumla uzla amayan veı ı ş
ileti im kuramayan sanatç kesim için adeta birş ı
s nakt r. Bohem sayesinde toplumsal normlar nığı ı ı
s n rl l klar ndan kurtulan sanatkârlar, d dünyadanı ı ı ı ı ış
yal t lm bir dünya içinde yeni bir kültür ve ortak birı ı ış
dil yarat r. Türk sanatç ve ayd n da bu yap danı ı ı ı ı
etkilenir. 1930'lu y llarda Peyami Safa'n n da içindeı ı
bulundu  u bir grup sanatç , Türk bohemini kurar.ğ ı
Beyo lu merkezli Türk boheminin izlerini Birğ
Tereddüdün Roman adl eserde bulmak mümkündür.ı ı
Otobiyografik ögelerin dikkat çekti  i romanda bohemğ
hayat benimseyen ki ilerin iç çalkant lar ile Batı ş ı ı ı
kültürünün varl n dayatt Türk toplumununığı ı ığı
devinimleri ve sanc lar benzerlikler arz eder.ı ı
Romanda bireysel ç kmazlara dü en ve entelektüelı ş
kimlikleri ile ortakl k yakalayan muharrir veı
arkada lar , karars zl klar n n a rl ndan kurtulmakş ı ı ı ı ı ğı ığı
için boheme do  ru çekilirler. Bu çal man n amac ;ğ ış ı ı
Bir Tereddüdün Roman 'nda bohem anlay görünürı ışı
k lmak ve bohemin Türk sanatç lar için kültürelı ı
de  i imdeki tereddütlerinden kaç p s nd klar birğ ş ı ığı ı ı
yap ya dönü me biçimini ortaya koymakt r.ı ş ı
Çal mada romandaki kültürel dönü ümünış ş
parametreleri tespit edilerek roman ki ilerininş
boheme yakla m ele al nm t r.şı ı ı ış ı

Anahtar Kelimeler: Bohem, Bir Tereddüdün
Romanı.

Bohemian, which emerged in Paris at the end of the 19th
century, appears as a force that destroys class patterns
among artists and brings them together. The bohemian
created in the urban environment is almost a shelter for
the artistic segment that cannot reconcile and
communicate with the society. Thanks to Bohemian, the
artists freed from the limitations of social norms create a
new culture and a common language in a world isolated
from the outside world. Turkish artists and intellectuals
are also affected by this structure. In the 1930s, a group
of artists, including Peyami Safa, establishes the Turkish
bohemian. It is possible to find traces of the Beyoğlu-
centered Turkish bohemian in the work called the Novel
of a Hesitation. In the novel, in which autobiographical
elements draw attention, the inner turmoil of people who
adopt the bohemian life and the movements and pains of
the Turkish society, which the Western culture imposes
its existence on, are similar. In the novel, the writer and
his friends, who fall into individual dilemmas and find a
partnership with their intellectual identities, are drawn
towards the bohemian in order to get rid of the weight of
their indecision. The aim of this study; it is to make the
bohemian understanding visible in the Novel of a
Hesitation and to reveal the way in which the bohemian
transforms into a structure for Turkish artists to escape
from their hesitations in cultural change and take shelter.
In the study, the parameters of the cultural
transformation in the novel were determined and the
bohemian approach of the characters of the novel was
discussed.

Keywords: Bohemian, The Novel of a Hesitation.
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Gelenekle İlişkisi Bağlamında
Ebubekir Eroğlu'nun Şiiri

Ebubekir Eroğlu's Poetry in the Context of Its
Relationship with Tradition

Kemal TEMİZER

Arş. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,
Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, kemal.temizer34@gmail.com

Özet Abstract

Bir toplumda eskiden beri varolan ve sürdürülegelen alışkanlıklar,
davranış kalıpları ve kültürel miras unsurları gelenek olarak adlandırılır.
Kavram; Hristiyanlık geleneği, Türk geleneği gibi din ve ulus nitelemeleri
için kullanıldığı gibi hümanist gelenek, felsefe geleneği gibi belirli bir
disiplindeki yaygın ve yerleşik düşünce kalıplarını ifade etmek için de
kullanılır. Geleneğin kullanıldığı alanlardan biri de edebiyattır. Özellikle
şiir bağlamında kullanılan kavramın edebiyattaki yansıması, modern
sanatçının kendinden öncekilerle tür, biçim, konu vb. düzlemlerde ilişki
kurması, kendi şiiri ile önceki şairlerin şiirleri arasında bağ kurması
şeklinde tezahür eder. İslamiyet öncesi, İslami dönem ve Batı tesiri gibi üç
önemli aşama geçiren Türk şiiri de derin ve köklü bir geleneğe sahiptir.
Günümüzde, modern Türk şiiri için iki gelenekten söz edilebilir: Divan
şiiri, Halk şiiri. Özellikle İslamiyetle birlikte 13. yüzyılda gelişmeye
başlayan ve 19. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Divan edebiyatı, altı
asırlık bir geleneğin adıdır. 15. asırdan itibaren gelişen Halk şiiri de şairler
için gelenekle bağ kurmada önemli bir kaynaktır. Tanzimat'la başlayıp I.
ve II. Meşrutiyet'le devam eden ve Cumhuriyet'le ilan edilen Batılılaşma
hareketi, her alanda olduğu gibi edebiyatta da yankı bulmuştur. Batı tesiri
altına giren Türk şiirinin kendi köklerinden koptuğu, taklitçi bir görünüm
oluştuğunu ileri süren şairler, bu duruma tepki göstererek şiirimizin asli
kaynaklarına dönmesi gerektiğini ifade ederler ve şiirlerini bu minvalde
yazarlar. Geçmişin körü körüne kutsanmasından ziyade şairin, eski
sanatçılarla özel bir ilişki kurması biçiminde ifadesini bulan gelenek,
Cumhuriyet döneminde Yahya Kemal'le başlayıp Nazım Hikmet, Ahmet
Hamdi Tanpınar, Behçet Necatigil, Asaf Halet Çelebi, Attila İlhan, Sezai
Karakoç, Hilmi Yavuz ve daha birçok ismin bir şekilde geçmişle
hesaplaşarak kendisini kabul ettirmesinin adeta bir ölçütü olmuştur.
Gelenekle ilişki kurup geçmişle hesaplaşma yoluna girenlerden birisi de
Ebubekir Eroğlu'dur. Eroğlu, geleneği sadece şiirlerinde yansıtmakla
kalmayıp bu konudaki düşüncelerini de ifade etmiştir. Ona göre gelenek
üç katmandan oluşmaktadır: Bugünkü ritmin hemen fark dilebilen
geçmişine ilk katman, bir dil içinde oluşan şiire herhangi bir noktadan
bakmakla görülebilecek saha ikinci katman, dil içindeki bütün edebiyat
değerlerinin anlamını bulduğu uygarlık alanı üçüncü katmandır. Bu
anlayış çerçevesinde hareket eden Ebubekir Eroğlu'nun, şiirlerini buna
göre oluşturduğu söylenebilir. Bu çalışmada, Ebubekir Eroğlu'nun şiiri,
gelenekle ilişkisi bağlamında ele alınacaktır. İkinci Yeni anlayışla
şiirlerini kaleme alan Eroğlu'nun, Divan şiiri birikiminden beslenerek öze
dönük yaklaşımı ve ortaya koyduğu biçimsel özgün şiirleriyle gelenekle
olan ilişkisi saptanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ebubekir Eroğlu, Gelenek, Gelenek-şiir ilişkisi.

Habits, behavior patterns and cultural heritage elements that have existed and
are maintained in a society for a long time are called tradition. Concept; It is
used to describe religion and nation, such as the Christian tradition and the
Turkish tradition, as well as to express common and established thought
patterns in a particular discipline, such as the humanist tradition and the
philosophical tradition. One of the fields where tradition is used is literature.
The reflection of the concept used in the context of poetry in literature, the
modern artist's predecessors in genre, form, subject, etc. It is manifested as
establishing a relationship on different planes, establishing a connection
between his own poetry and the poems of previous poets. Turkish poetry, which
has gone through three important stages such as pre-Islamic, Islamic period and
Western influence, also has a deep and deep-rooted tradition. Today, two
traditions can be mentioned for modern Turkish poetry: Divan poetry, Folk
poetry. Divan literature, which started to develop especially in the 13th century
with Islam and continued its existence until the 19th century, is the name of a
six-century-old tradition. Folk poetry, which has developed since the 15th
century, is an important source for poets to establish a bond with tradition.
Starting with the Tanzimat, The Westernization movement, which continued
with I. and II. the Constitutional Monarchy and was declared with the Republic,
resonated in literature as in every field. Poets, who argue that Turkish poetry,
which came under the influence of the West, broke away from its own roots and
formed an imitative appearance, reacted to this situation and expressed that our
poetry should return to its original sources and wrote their poems in this
manner. The tradition, which finds its expression in the form of the poet
establishing a special relationship with the old artists rather than the blind
blessing of the past, started with Yahya Kemal in the Republican period and
started with Nazım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Behçet Necatigil, Asaf
Halet Çelebi, Attila İlhan, Sezai Karakoç, Hilmi Yavuz and many more. it has
almost become a criterion for the name to be accepted by coming to terms with
the past. Ebubekir Eroğlu is one of those who establish relations with tradition
and come to terms with the past. Eroğlu not only reflected the tradition in his
poems, but also expressed his thoughts on this subject. According to him,
tradition consists of three layers: The first layer is the recognizable past of
today's rhythm, the second layer is the field that can be seen by looking at the
poetry formed in a language from any point, and the third layer is the field of
civilization in which all literary values in the language find their meaning. It can
be said that Ebubekir Eroğlu, who acted within the framework of this
understanding, composed his poems accordingly. In this study, Ebubekir
Eroğlu's poetry will be discussed in the context of its relationship with tradition.
It will be determined that Eroğlu, who wrote his poems with the Second New
understanding, fed from his Divan poetry accumulation, and his relationship
with tradition with his succinct approach and his formal original poems.

Keywords: Ebubekir Eroğlu, Tradition, The relationship between tradition
and poetry.
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Meb, Öğretmen, seferbor19@gmail.com

Özet Abstract

As it is known, the biggest factor in the emergence of
civilizations and taking place on the stage of history is
culture. From existence to the present, everything that a
person is in has been a part of acculturation. From Anatolia
to Europe; The Ottoman Empire, which ruled over a large
area from the Middle East to Africa, included societies in
which different cultures were blended. It was aimed to
create a culture from different races and lands. Every
nation has taken care to live their own culture and
traditions as much as possible in unity and solidarity.
Although the Ottoman Empire is known for its political
structure, it also has a structure like the poet sultans. II. The
tradition of poetry, which started with Murat, was seen in
Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Suleiman the
Magnificent and many other sultans. The Ottoman sultans,
who both wrote poetry and gave the necessary support to
the poets, had an unforgettable place in history.
III, which is the subject of this study. Selim is the twenty-
eighth of the Ottoman sultans. He left his mark on the 18th
century with his poetry, music and patronage. In addition
to his success in state affairs, he also paved the way for the
development of cultural life. He is especially known for
his songs in his divan. In addition to writing songs, his own
compositions also have an important place in the
development of the musical tradition. Protecting and
supporting the musicians who grew up in his period, III.
Selim has an important role in the bright passing of the
18th Century Divan Literature. In this study, it will be
examined in terms of content, especially the social life in
his songs.

Keywords: III. Selim, Divan poetry, Literature, Song,
Content.

III. Selim'in Şarkılarının İçerik Bakımından İncelenmesi

Medeniyetlerin ortaya çıkmasında ve tarih sahnesinde yer
almasındaki en büyük etken bilindiği üzere kültürdür.
Varoluştan, günümüze kadar insanın içinde olduğu her şey
kültürlenmenin bir parçası olmuştur. Anadolu'dan
Avrupa'ya; Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar büyük bir alanda
hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu farklı kültürlerin
harmanlandığı toplumları bünyesinde bulundurmuştur.
Farklı ırklardan, topraklardan bir kültür oluşturma gayesi
güdülmüştür. Birlik, beraberlik içerisinde her millet kendi
kültür ve geleneklerini olabildiğince yaşamaya özen
göstermiştir.
Osmanlı İmparatorluğu her ne kadar siyasi yapısı ile
bilinse de şair padişahlarının da olduğu bir yapıya sahiptir.
II. Murat ile başlayan şairlik geleneği Fatih Sultan
Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve
daha nice padişahta görülmüştür. Hem şiir yazan hem de
şairlere gerekli desteği veren Osmanlı padişahları tarih
içinde unutulmaz bir yere sahip olmuşlardır.
Bu çalışmaya konu olan III. Selim Osmanlı padişahlarının
yirmi sekizincisidir. Şairliği, mûsıkîşinaslıgı ve hâmîliği
ile 18. Yüzyıla damga vurmuştur. Devlet işlerindeki
başarısının yanında kültürel hayatın gelişmesine de ön
ayak olmuştur. Özellikle dîvânında bulunan şarkıları ile
tanınmıştır. Şarkı yazmanın yanında kendi yaptığı besteler
de mûsıkî geleneğinin gelişmesinde önemli bir yere
sahiptir. Döneminde yetişen mûsıkîşinasları koruyan ve
destekleyen III. Selim, 18. Yüzyıl Dîvân Edebiyatının
parlak geçmesinde önemli bir paya sahiptir. Bu çalışmada
şarkılarında soysal hayat başta olmak üzere içerik olarak
belirli yönleri ile incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: III. Selim, Divan şiiri, Edebiyat,
Şarkı, İçerik.

1Sefer BOR 2Fırat BAKİ

Meb, Öğretmen, frtbaki@hotmail.com

Analysis of the Songs Selim III in Terms of Content
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Gelibolulu Mustafa Âlî Divanında Yer Alan Bazı
Gazellerin Sosyal Hayat Unsurlarına Göre İncelenmesi

An Investigation of Some Gazells in the Divan of
Mustafa Ali of Gelibolulu According to Social Life Elements

Gökhan MEYDAN

Özet Abstract

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, Gkhn.65.65@Outlook.com

One of the most severe criticisms directed at classical
Turkish poetry is that it is "detached from social life, it is
an imaginary and abstract literature". Due to these
criticisms, today's people have kept a little distance from
Classical Turkish poetry and acted prejudiced. Every
artist has traces of the society, period and mentality of
the period in his works. Divan poets also tried to reflect
the mentality of the period they lived in to their works,
both directly and indirectly, to the extent that their
artistic understanding allowed. Gallipoli Mustafa Ali
(1541-1600); XVI. He is one of the most prolific
historians, writers and poets of the 20th century.
Although he is not as famous as his contemporary Divan
poets, he is a prominent personality with his works
written in different fields. The aspect that distinguishes
Gelibolu Âlî from other poets is; being a good observer
and reflecting what he observed, especially social
issues, in his poems. In the introduction part of our study,
brief information about the poet's literary personality
will be given. Later, when the Classical Turkish poetry
responds to the criticisms mentioned above, studies will
be included. In the next section; Social life elements in
some ghazals in the poet's divan will be examined.
While doing this, first the determined social life element
will be introduced, then the couplets will be explained
by giving examples. The aim of this study is to prove that
Classical Turkish poetry is not disconnected from social
life, based on the ghazals of Gelibolulu Âlî.

Keywords: Classical Turkish poetry, Gallipoli Ali,
elements of social life, ghazal.

Klasik Türk şiirine yöneltilen en ağır eleştirilerden
“sosyal hayattan kopuk olduğu, hayali ve soyut bir
edebiyat'' olduğudur. Bu eleştirilerden dolayı günümüz
insanı Klasik Türk şiirine biraz daha mesafeli durmuş,
önyargılı davranmışlardır. Her sanatçı, eserlerinde
yaşamış olduğu toplumdan, dönemden ve döneminin
zihniyet yapısından izler bulunur. Divan şairleri de
sanat anlayışlarının el verdiği ölçüde gerek doğrudan
gerekse dolaylı olarak yaşadıkları dönemin zihniyet
dünyasını eserlerine yansıtmaya çalışmışlardır.
Gelibolu Mustafa Âlî (1541-1600); XVI. yüzyılın en
üretken tarihçi, yazar ve şairlerindendir. Çağdaşı Divan
şairleri kadar meşhur olmasa da farklı alanlarda yazmış
olduğu eserleriyle ön plana çıkmış bir kişiliktir.
Gelibolu Âlî'yi diğer şairlerden ayıran yönü ise; iyi bir
gözlemci olması ve gözlemlediklerini, özellikle de
sosyal konularını, şiirlerine yansıtmış olmasıdır.
Çalışmamızın giriş bölümünde şairin edebi kişiliği
hakkında kısa bilgi verilecektir. Daha sonra Klasik Türk
şiirine yukarıda zikrettiğimiz eleştirilere cevap
nitelediğinde çalışmalara yer verilecektir. Sonraki
bölümde ise; şairin divanında yer alan bazı gazellerde
geçen sosyal hayat unsurları incelenecektir. Bu
yapılırken önce tespit edilen sosyal hayat unsuru
tanıtılacak, sonra beyitler örnek verilerek izah
edilecektir. Bu çalışmada amaç Klasik Türk şiirinin
sosyal hayattan kopuk olmadığını Gelibolulu Âlî'nin
gazellerinden hareketle ispat etmektir.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk şiiri, Gelibolu Âlî,
sosyal hayat unsurları, gazel.
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Tiyatro Metinlerindeki Kadın Karakterlerin Sessiz Temsili:
Güçlü Şair Evlenmesive Örneği

Silent Representation of Female Characters in Theatrical Texts:
Strong Şair Evlenmesiand Example

Asena YILDIRIM

Özet Abstract

Günümüze kadar yazılan tiyatro metinlerine
baktığımızda kadın karakterlerin çoğu zaman nesne
konumunda, erkek karakterleri destekleyici şekilde ve
toplumsal kalıp yargılarına göre ele alındığı
görülmektedir. 20. yüzyılda feminist eleştiri
kuramının gelişmesi ve tiyatroda karşılığını
bulmasıyla, oyun metinleri feminist dramaturgi
yöntemi ile incelenmiş ve karakter boyutunda
feminist bakış açısı sağlanan oyunların söylemlerinin
değişmesi sağlanmıştır. Bu çalışmada da 19. yüzyılda
farklı ülkelerde yaşayan İbrahim Şinasi ve August
Strinberg'in oyun metinlerindeki kadın karakterlerin
sessiz temsillerinin amacı, ortaya konulan anlam ve
sonuçları üzerinde durulacaktır. Her yazarın metni
k e n d i s i n d e n v e d ö n e m i n d e n b a ğ ı m s ı z
düşünülemediği için aynı yüzyıllarda fakat farklı
ülkelerde yaşamış bu yazarların ortak noktaları; kadın
karakterlerini sessiz, söz hakkı bulunmayan ve nesne
konumunda kullanmalarıdır. 19. yüzyılın İsveç oyun
yazarı August Strindberg'in “Güçlü” adlı oyunundaki
Bayan Y karakteri ve 19. yüzyılın Türk oyun yazarı
İbrahim Şinasi'nin “Şair Evlenmesi” oyunundaki
Kumru Hanım ve Sakine Hanım karakterlerinin sessiz
temsilleri feminist bakış açısıyla incelenecek olup,
ortaya çıkan bulgular sonuç kısmında metne ve
karakterlere nasıl yeni bir söylem kazandırılabileceği
konusunda tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: August Strindberg, İbrahim
Şinasi, Feminist dramaturgi, Kadın, Feminist eleştiri.

When we look at the theatrical texts written until
today, it is seen that the female characters are mostly
treated as objects, supporting male characters and
according to social stereotypes. The emergence of
feminist criticism theory in the th century – and its20
theatrical equivalent – have enabled people to
examine plays through the lens of feminist
dramaturgy, thereby bringing a feminist perspective to
their discourse, especially at the character level. This
study will explore the purpose, alongside the resulting
meaning(s) and impact(s) of the silent representations
of the female characters in plays by İbrahim Şinasi and
August Strinberg – two 19th century playwrights
from two different countries. Since the text of each
writer cannot be considered independently of himself
and his period, the common points of these writers
who lived in the same centuries but in different
countries are; their use of female characters as silent,
speechless and object positions. The silent
representations of the character Bayan Y in the 19th
century Swedish playwright August Strindberg's play
"Strong" and the characters of Kumru Hanım and
Sakine Hanım in the 19th century Turkish playwright
İbrahim Şinasi's "Şair Evlenmesi" will be examined
from a feminist perspective. The findings will be
discussed in the conclusion section on how new
discourse could be brought to the text and characters.

Keywords: August Strindberg, İbrahim Şinasi,
Feminist dramaturgy, Female, Feminist criticism.

Arş. Gör., Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Oyunculuk Bölümü,
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Necip Fazıl'ın TiyatrosundaBir Adam Yaratmak
Madde ve Mânâ Algısı

Perception of Matter and Meaning in Necip
Fazıl's Theater of Creating a Man

Mehmet Şahin YAVUZER

Dr. Öğr. Üyes�, Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü,
Türk İslam Edebiya� Anabilim Dalı, yavuzsahin853@gmail.com

Özet Abstract

Kökeni antik çağlara dayanan tiyatro, Batı menşeili bir tür
olarak bilinir. Tanzimatla beraber edebiyatımızda ve
sahnelerde yer alan tiyatro türü, tiyatro sanatı, Türk
edebiyatına hızlı bir şekilde giriş yapar. İbrahim Şinasi,
Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Şemsettin Sami ile
beraber Türk edebiyatının tiyatro serüveni başlar. Sayısal
olarak oldukça fazla olan tiyatro çalışmaları II.
Abdülhamit'in tiyatroya yönelik olumsuz tutumundan ötürü
zayıflar. Servet-i Fünun döneminde tiyatro metin türlerinde
ciddi bir azalma göze çarpar. Cumhuriyet ile yeniden
toparlanan tiyatro türü Muhsin Ertuğrul'un çabalarıyla
yükselişe geçer. Metinlerin yanı sıra sahnelenen tiyatrolar
hem okurun hem de izleyicilerin dikkatini cezbeder.
Hüseyin Rahmi, Reşat Nuri, Yakup Kadri gibi tanınan
yazarları tiyatro yazmaya teşvik eden Muhsin Ertuğrul, aynı
isteği Necip Fazıl'a da götürür. Böylelikle Necip Fazıl'ın
tiyatro metni yazma serüveni başlamış olur. Tiyatroyu güzel
sanatlar içinde bir zirve tanımıyla tarif eden Necip Fazıl'ın
yazmış olduğu ilk tiyatro eseri Tohum ve onun tiyatro
eserleri arasında en çok beğenilen Bir Adam Yaratmak
çalışmaları, şairin isminin şiir ve nesrin yanı sıra tiyatro da
da anılmasına sebep olur. Edebi çevrelerce üzerinde durulan
Bir Adam Yaratmak'ta madde-mânâ kıyası, mistik,
metafizik algılarla örülü diyaloglar yer alır. Batı Hristiyan
toplumunun maddeye, İslam medeniyetinin ise manaya
hizmet ettiği satır aralarına yansır. İslam'ın mânâya hizmet
ettiği ve kâmil insan prototipi, Bir Adam Yaratmak tiyatro
eserinde gözler önüne serilir. Bu tespitler ışığında kişide,
toplumda ve medeniyette madde ve mânâ yaklaşımı ortaya
konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl,
Madde ve mânâ, Metafizik, Mistisizm.

The theater, which has its origins in ancient times, is known as
a genre of Western origin. With the Tanzimat, the theater
genre, the art of theater, which took place in our literature and
on the stages, entered Turkish literature quickly. Together
with İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Abdülhak Hamit and
Şemsettin Sami, the theater adventure of Turkish literature
begins. Theatrical works, which are quite numerous in
number, II. He weakens due to Abdülhamit's negative attitude
towards the theatre. In the period of Servet-i Fünun, a serious
decrease is observed in theatrical text types. The theater
genre, which recovered with the Republic, started to rise with
the efforts of Muhsin Ertuğrul. In addition to the texts, the
theaters staged attract the attention of both the reader and the
audience. Muhsin Ertuğrul, who encouraged well-known
writers such as Hüseyin Rahmi, Reşat Nuri and Yakup Kadri
to write plays, took the same request to Necip Fazıl. Thus,
Necip Fazıl's adventure of writing a theatrical text begins.
The first theatrical work, Tohum, written by Necip Fazıl, who
describes the theater as a peak among fine arts, and his works
on Creating a Man, which is the most admired among his
theater works, cause the poet's name to be mentioned in the
theater as well as in poetry and prose. In Creating a Man,
which is emphasized by literary circles, there are dialogues
woven with matter-meaning comparison, mystical and
metaphysical perceptions. It is reflected between the lines
that the Western Christian society serves the material and the
Islamic civilization serves the meaning. The perfect human
prototype, in which Islam serves the meaning, is revealed in
the play Creating a Man. In the light of these determinations,
the approach of matter and meaning in person, society and
civilization will be revealed.

Keywords: Creating a Man, Necip Fazıl, Matter and
meaning, Metaphysics, Mysticism.

1



Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�
Güzel Sanatlar Fakültes�

2. ULUSLARARASI
KÜLTÜR, SANAT
V E T O P L U M
S E M P OZ Y U M U

28-30 Eylül 2022
Van  / Türk�ye

Van Yüzüncü Yıl Un�vers�ty
F a c u l t y o f F �n e A r t s

2nd INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON
C U LT U R E , A RT
A N D S O C I E T Y
2022 28-30 September
Van / Türk�ye

gsfsempozyum.yyu.edu.trgsfsakademik@yyu.edu.tr

Web SitesiE-Posta

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi , yakiciali@gmail.com

Gazi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, muratkina76@gmail.com

Özet Abstract

Eğitim, bütün toplumların geleceklerinin teminatı olarak
üzerinde hassasiyetle durdukları en temel faaliyetlerdendir.
Dil ve edebiyat eğitimi ise hem eğitimin bir alt disiplini
olarak hem de sosyal yaşamın anlama, anlatma gibi
hizmetlerinin bir aracı olarak büyük değere sahiptir. Bu
sebeple topluma Türk dili ve edebiyatı eğitiminin en verimli
şekilde sunulması önemlidir. Ortaöğretimde bu sunum,
öğretim programları ve ders materyalleri aracılığıyladır. Bu
çalışmanın temel amacı, etkili bir Türk dili ve edebiyatı
eğitiminde edebiyat dergilerinin de hem ders materyali
olarak, hem de ders materyallerinin hazırlanmasına katkı
sunabileceğini göstermektir. Bu amaçla Türk edebiyatının
en uzun soluklu edebiyat dergilerinden olan Dergâh, Kitap-
lık, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Varlık gibi dergilerin 2010
yılı sayıları, Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri
2018 Öğretim Programı ve güncel ders kitaplarının verileri
ışığında incelenmiştir. Bu inceleme ile “Türk dili ve
edebiyatı eğitiminin önemi nedir? Türk dili ve edebiyatının
uygulamadaki ders kitapları ile 2018 öğretim programının
kapsamı nedir? Türk dili ve edebiyatı ders materyali olarak
edebiyat dergilerinden hangi alanlarda faydalanılabilir?”
vb. sorulara cevap aranmıştır. Yapılan araştırmanın
sonucunda, edebiyat dergilerinin, edebî türlerin öğretimi,
edebiyat tarihi bilgilerinin geliştirilmesi, dil becerilerinin
geliştirilmesi, okuma alışkanlığının oluşturulması, söz
varlığının geliştirilmesi, Türk dilinin doğru ve etkili bir
şekilde kullanılması gibi Türk dili ve edebiyatı eğitimi ile
ilgili birçok alana veri sunabileceği dergilerden seçilen
metin örnekleri ile gösterilmiştir. Çalışma bir nitel araştırma
olup, veri analizi, tümevarım gibi yöntemler kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk dili ve edebiyatı eğitimi,
Edebiyatı dergileri, Öğretim programı.

Education is one of the most basic activities that all societies
focus on sensitively as the guarantee of their future. Language
and literature education, on the other hand, has great value
both as a sub-discipline of education and as a means of
services such as understanding and explaining social life. For
this reason, it is important to present Turkish language and
literature education to the society in the most efficient way. In
secondary education, this presentation is through curricula
and course materials. The main purpose of this study is to
show that literary journals can contribute to the preparation of
course materials as well as course materials in an effective
Turkish language and literature education. For this purpose,
2010 issues of magazines such as Dergâh, Kitap-lık, Türk
Dili, Türk Edebiyatı, Varlık, which are among the longest-
running literary journals of Turkish literature, were examined
in the light of the data of the Secondary Education Turkish
Language and Literature Courses 2018 Curriculum and
current textbooks. With this review, “What is the importance
of Turkish language and literature education? What is the
scope of the Turkish language and literature textbooks in
practice and the 2018 curriculum? In which areas can literary
journals be used as a course material for Turkish language and
literature? etc. questions were answered. As a result of the
research, literary journals were selected from the journals that
could provide data for many fields related to Turkish language
and literature education such as teaching literary genres,
developing literary history knowledge, developing language
skills, developing reading habits, improving vocabulary,
using the Turkish language correctly and effectively.
illustrated with text examples. The study is a qualitative
research and methods such as data analysis and induction
were used.

Keywords: Turkish language and literature education,
Literature journals, Curriculum.

The Role of Literary Journals inSecondary Education
Turkish Language and Literature Education

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitiminde Edebiyat Dergilerinin Rolü*

Ali YAKICI1 Murat KINA

* Bu çalışma "Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Çerçevesinde Edebiyat Dergileri (2000-2010)" isimli doktora tezi çalışmasından üretilmiştir.
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XX. Yüzyıl Öncesi Özbek-Türk Yazınsal/Edebi İlişkileri

Uzbek-Turkish Literature/Literary Relations
Before the 20th Century

Bahadır KARİMOV

Özet Abstract

XX. yüzyıl evvelinde Eski Türkistan'la Türkiye arasında
önemli ölçüde kültürel marifî ve edebî ilişkiler kurulmuştu.
Bu ilişkilerin belli bir kısmını yayın, okul ve edebiyat
alanındaki ilişkiler oluşturmuş bulunmaktadır. Yayınla
ilgili ilişkiler karşılıklı olarak gazete ve dergiler değişimi,
bunlara makale yazmak tarzında gerçekleştirilmiştir. Bu
yayınlar kişilerin eğitiminde büyük faydalar sağlamıştır.
Türki dilli halkların çoğu yakın geçmişte Ismailbey
Gaspiralı'nın “Tercüman” gazetesi etrafında birleştikleri bir
gerçektir. Aynı zamanda, Türkçe birçok gazeteler de
mevcuttu ve bu gazeteler Türkistan topraklarında oturan
aydınlara devamlı geliyordu. “Türk Yurdu” yayınlarını
daha çok Özbek aydınları okurdu. Nitekim Çolpan
Gaspiralı'ya yazdığı bir mektubunda bu gerçeği itiraf
ediyor. Çolpan 1913 yılında şöyle yazmaktadır:
“Mühterem üstadımız Ismailbey Efendileri! Andıcanın
bazı büyükleri bana diyorlar ki: “Sen “Şelale”, “Türk
Yurdu”, “Şahbal”, “Tercüman”, “Vakit” ve “Ikbal”
okuyorsun da neden “Mirza Bedi l” ve “Hoca
H a f i z ( Ş i r a z î ) l a r ı o k u m u y o r s u n ? ” B u s o r u y u
cevaplandırmak üzere söylemeğe bir şey bulamadım. Eğer
cevap var ise, “Tercüman” da yansıtılmasını önemle rica
ediyorum”.
Çolpan, Fitret, Abdulla Kadirî, Abdulla Avlanî, Vadud
Mahmud ve birçok Özbek aydınlarının özgeçmişini
incelendiğinde, onların Türk basın-yayınını yakından takip
ettikleri müşahade edilmektedir. Bu çalışmada, yukarıda
bahsettiğimiz edebi yayımlara, çağdaş edebiyattaki kimi
ortaklıklara dikkatle Özbek-Türk Edebi ilişkilerinin nasıl
geliştiğinden söz edeceğiz.

Anahtar Kelimeler: İsmail Gaspıralı, Özbek, Türk, Edebi
ilişkiler.

Prof. Dr., Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi,
Edebiyat Teorisi ve Modern Edebiyat Süreci Bölümü, bahodirkarim66@gmail.com

Till XX. century, significant cultural and literary relations
were established between Ancient Turkestan and Turkey.A
certain part of these relations has been formed by relations in
the field of publication, school and literature. Public
relations are mutual. The change in newspapers and
magazines was carried out in the style of writing articles for
them.These publications have provided great benefits in the
education of people. It is a fact that most of the Turkic
speaking peoples have united around Ismailbey Gaspirali's
"Tercüman" newspaper in the recent past.At the same time,
there were many newspapers in Turkish, and these
newspapers were constantly coming to the intellectuals
living in the territory of Turkestan. Mostly Uzbek
intellectuals read the publications of "Türk Yurdu". As a
matter of fact, Colpan admits this fact in a letter he wrote to
Gaspirali. Colpan writes in 1913:
“Our venerable master, Lord Ismailbey! Some elders of
Andica say to me:“You read "Waterfall"(Şelale), "Turkish
Homeland"(Türk Yurdu) , "Shahbal" (Şahbal) ,
"Translator"(Tercüman), "Vakit"(Tüme) and "Ikbal", but
why not read "Mirza Bedil" and "Hodja Hafiz (Shirazi)?". I
couldn't find anything to say to answer this question. If there
is an answer, I strongly request that it be reflected in the
"Translator".
When the background of Çolpan, Fitret, Abdulla Kadirî,
Abdulla Avlanî, Vadud Mahmud and many Uzbek
intellectuals are examined, it is observed that they closely
follow the Turkish press. In this study, we will talk about
how the Uzbek-Turkish Literary relations developed by
looking carefully at the literary publications mentioned
above and some commonalities in contemporary literature.

Keywords: İsmail Gaspıralı, Uzbek, Turkish, Literary
relations.
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Dr. Öğr. Gör., Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Özet Abstract

Religious philosophy in Russia as an independent phenomenon of
spiritual life took shape in the middle of the 19th century. The
philosophical structures of the representatives of this movement
have religious content, but the fundamental connection of
philosophy with religion acquires a rational character. The religious
tradition in the history of the development of philosophical thought
in Russia has a rich content. The deep socio-political crisis
experienced in the second half of the 19th century prompted Russian
thinkers to think about the importance of religious values in state life.
In this context, thinkers were faced with the task of creating a holistic
worldview in which philosophical, religious, political, social and
cultural aspects would form a single system. In this paper, the
formation of the philosophy of religion in Russian civilization, by
emphasizing the main idea of the philosophy with religious content
in Russia, the formation of a whole philosophical direction -
“Metaphysics of All Unity”, the idea of “All Unity”, which became
its basis, the Russian religious philosophy and the Russian idea. has
been systematically reviewed. The proclamation states that while
Russian theology is faith-based, its purpose is to give moral meaning
to knowledge, and from a socio-political point of view, the principle
of unity, a free theocracy or an integrative society, is an excellent
social system in which the Church participates in a free internal union
with public and public institutions. It has been examined that it has
been realized in the idea of building. In the process of formation and
development of religious philosophy in Russia, the slavophile
thinkers A.S. Homyakova and I.V. Starting with Kireevsky, later V.S.
Continuing with the period of “The formation of religious
philosophy in Russia as a system” in Solovyov, S.N. Bulgakov, N.A.
Berdyaev, S.N. Trubetskoy, S.L. Frank, N.O.Lossky, P.A.Florenskiy
and other philosophers living at the beginning of the 20th century
will be examined that they passed through several stages such as the
migration period, the religious and philosophical period, when they
ended their creative activities.

Keywords: Russian-Orthodox culture, Russian religious
philosophy, the idea of All Unity, Metaphysics of All Unity,
Sophiology.

Rusya'da Dini Felsefenin Ortaya
Çıkması ve Gelişimi

The Emergence and Development of Religious
Philosophy in Russia

Manevi yaşamın bağımsız bir fenomeni olarak Rusya'da dini
felsefe 19. yüzyılın ortalarında şekillendi. Bu akımın
temsilcilerinin felsefi yapıları dini içeriğe sahiptir, ancak
felsefenin dinle temel olarak bağlantısı rasyonel bir karakter
kazanmaktadır. Rusya'da felsefi düşüncenin gelişim tarihindeki
dini gelenek zengin içeriğe sahiptir. 19.yüzyılın ikinci yarısında
yaşanan derin sosyo-politik kriz Rus düşünürleri, devlet
yaşamında dini değerlerinin önemi konusunda düşünmeye sevk
etmiştir. Bu bağlamda düşünürler felsefi, dini, politik, sosyal ve
kültürel yönlerin tek bir sistem oluşturacağı bütünsel bir dünya
görüşü oluşturma görevi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu
bildiride Rusya'daki dini içerikli felsefenin ana fikri olan, bütün
bir felsefi yönün- “Tüm Birliğin Metafiziğinin” oluşumu, onun
temel haline gelen “Tüm Birlik” fikri, Rus dini felsefesi ve Rus
idea'sı konularının üzerinde durarak Rus medeniyetinde din
felsefesinin oluşumunu sistematik bir biçimde incelemeye
alınmıştır. Bildiride Rus din bilgisi'nin inanca dayalı olmakla
birlikte, amacı bilgiye ahlaki anlam vermek olduğu ve sosyo-
politik açıdan, birlik ilkesi, özgür bir teokrasi veya bütünleyici
bir toplum, Kilise'nin kamu ve kamu kuruluşları ile özgür bir iç
birliğe katıldığı mükemmel bir sosyal yapı fikrinde
gerçekleştirilmiş olduğu incelenmiştir. Rusya'da dini felsefenin
oluşma ve gelişme sürecinde slavofil düşünürler A.S.
Homyakova ve I.V. Kireevski ile başlayan daha sonra V.S.
Solovyov'da “Bir sistem olarak Rusya'daki dini felsefesinin
oluşumu” dönemi ile devam edilip, S.N. Bulgakov, N.A.
Berdyaev, S.N. Trubetskoy, S.L. Frank, N.O.Lossky,
P.A.Florenskiy ve diğer filozoflara kadar uzanan 20. yuzyılın
başlarında yaşayan filozoflarn yaratıcı faaliyetlerini sona
erdirdiği göç dönemi dini ve felsefi dönem gibi bir kaç aşamadan
geçmiş olduğu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Rus-Ortodoks kültürü, Rus dini felsefesi,
Tüm Birlik fikri, Tüm Birliğin metafiziği, Sofioloji.

1Abdiraşit BABATAEV 2Gulina KURBANAKUN KIZI

Saint Petersburg Devlet Üniversitesi, Felsefe
Fakültesi, Modern Felsefe Bölümü
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İslam'da Kadın ve Kadına Karşı Tutum
Azerbaycan Edebiyatında Nasıl Değişti?

Ulkar YUSİFOVA

Baku Slav�c Un�vers�ty, Ph�lology, Azerba�jan�L�terature Department

Özet Abstract

Azerbaijan is a country in the South Caucasus where
gender relations are not regulated. The prohibitions
imposed only on women by Eastern thought and
Islam since the 7th century, and their projection in the
literature, form the basis of this report. In the report,
we will look at how attitudes toward women have
changed since ancient times in the context of male-
female attitudes. In the report, we will refer to the
Holy Quran, the religious book of Muslims, the Epic
of “Kitabi-Dada Gorgud”, the oldest written
monument in the Azerbaijani language, “Khosrov
and Shirin” by the 12th-century writer Nizami
Ganjavi, the poem “Leyli and Majnun” by
Mohammad Fuzuli . Most of theand modern novels
prohibitions in the Muslim holy book, the Koran,
apply to women. We also will analyze women images
in modern Azerbaijani novels such as Ramiz
Rovshan's “Stone” and Gunel Movlud's “The
Camp”. This report will analyze the attitude towards
women in the above-mentioned works.

Keywords: Islam, Prohibition, gender relations.

Azerbaycan, Güney Kafkasya'da erkek ve kadın
ilişkilerinin düzenlenmediği bir ülkedir. 7. yüzyıldan
itibaren Doğu düşüncesinin ve İslam'ın sadece
kadınlara koyduğu yasaklar ve bunların literatüre
yansıması bu raporun temelini oluşturmaktadır.
Raporda, eski çağlardan bu yana kadınlara yönelik
t u t u m l a r ı n n a s ı l d e ğ i ş t i ğ i n e b a k a c a ğ ı z .
Müslümanların dini kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e,
Azerbaycan dilinde yazılmış en eski yazılı eser olan
"Kitabi-Dada Korkut" Destanı'na, 12. yüzyıl yazarı
Nizami Gencevi'nin "Khosrov ve Şirin" adlı eserine,
Muhammed Fuzuli'nin "Leyla ile Mecnun"u ve
modern romanlara değineceğiz. Müslümanların
kutsal kitabı Kuran'daki yasakların çoğu kadınlar
için geçerlidir. Ayrıca Ramiz Rovshan'ın “Taş” ve
Günel Movlud'un “Kamp” gibi modern Azerbaycan
romanlarındaki kadın imajlarını da analiz edeceğiz.
Bu rapor, yukarıda bahsedilen eserlerde kadına
yönelik tutumu analiz edecektir.

Anahtar Kelimeler: İslam, Yasak, Erkek ve kadın
ilişkileri.

Women in Islam and ow the Attitude TowardsH
Women Has Changed in Azerbaijani Literature?

ulkaryus�fsoy88@gma�l.com
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15. Yüzyılda Öndeİran'ın
Gelen Sanatçıları

Iran's Leading Artists of the
15th Century

Karim MİRZAEE

Assoc. Prof., Tebr�z İslam Sanat Ün�vers�tes�Görsel Sanatlar s�M�yatür, Fakülte , Dalı,
Kar�mnegar@yahoo.com

Özet Abstract

15. yüzyıldan itibaren geleneksel sanatların çeşitli
alanlarında önde gelen sanatçıların birçok muhteşem eseri
hatırlanmıştır. Bazı sanatlarda yaratıcı bir sanatçının adını
bulmak ve isimlerine ulaşmak çok zordur ve bu da başlı
başına o dönemin toplumunun sanata ve geleneksel
sanatçılarına bakışını bize gösterir. Sanat ve zanaat yanıın
sıra sanatçı, zanaatkar tartışması ve tanımı geliyor.
Her halükarda, tarihsel olarak, 15. yüzyılın üç önemli
hükümet ve elbette sanatsal ve entelektüel kutbu vardı. Doğu
İran'da Timurlu hakimiyeti ve daha sonra Batı İran'da
Türkmen hakimiyeti çalışmanın kaynağını oluşturmuştur.
Benzer şekilde Horasan'daki Herat şehri ve Azerbaycan'daki
Tebriz şehri, sanatçı camiasının iki önemli merkezidir. Bu iki
sanat kutbuna ek olarak, Şiraz şehri orta ve güney İran'da
önemli bir entelektüel ve sanat merkezidir. Böylece hem
Timur'un torunları İbrahim Sultan, İskender Sultan'ın
valiliklerinde hem de Türkmenler döneminde Şiraz, en
önemlilerinden biri olan Haveran-nameh olmak üzere
kitapların üretimi ve illüstrasyonu için önemli bir yerdi. Bu
nedenle Herat, Tebriz ve Şiraz şehirlerinde 15. yüzyılın en
önemli sanatçıları sanat ve zanaat ile uğraşmışlardır.
Unutulmamalıdır ki, bazı nedenlerden dolayı, sanatçılar
bazen bir şehirden diğerine taşınmıştır. Horasan'daki Timur
binalarının çoğu Ghavam al-Din Shirazi tarafından inşa
edilmiş ve diğer dizi sanatçıları tarafından dekore edilmiştir.
Bu makalede 15. yüzyıl sanatçılarını, özellikle Herat, Tebriz
ve Şiraz şehirlerinin önde gelen sanatçılarını tanıtacağız.

Anahtar Kelimeler: İran, 15. yüzyıl, Tebriz, Sanatçılar.

From the 15th century onwards, many magnificent works of
leading artists in various fields of traditional arts have been
remembered. In some arts, it is very difficult to find and find
the name of a creative artist, and this in itself shows us the
view of the society of that period towards art and traditional
artists. Alongside arts and crafts comes the artist, craftsman
discussion and definition.
In any case, historically, the 15th century had three important
governmental and, of course, artistic and intellectual poles.
Timurid domination in Eastern Iran and later Turkoman
domination in Western Iran constituted the source of the
study. Similarly, the city of Herat in Khorasan and the city of
Tabriz in Azerbaijan are two important centers of the artist
community. In addition to these two art poles, the city of
Shiraz is an important intellectual and artistic center in
central and southern Iran. Thus, both in the governorships of
Timur's grandchildren, Ibrahim Sultan, Iskender Sultan, and
during the Turkmen era, Shiraz was an important place for
the production and illustration of books, one of the most
important being Haveran-nameh. For this reason, the most
important artists of the 15th century were engaged in arts and
crafts in the cities of Herat, Tabriz and Shiraz. It should be
noted that for some reason, artists sometimes moved from
one city to another. Most of the Timurid buildings in
Khorasan were built by Ghavam al-Din Shirazi and
decorated by other series artists. In this article, we will
introduce the artists of the 15th century, especially the
prominent artists of the cities of Herat, Tabriz and Shiraz.

Keywords: Iran, 15th century, Tabriz, Artists.
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15. Yüzyılda Öndeİran'ın
Gelen Sanatçıları

Iran's Leading Artists of the
15th Century

Karim MİRZAEE

Özet Abstract

15. yüzyıldan itibaren geleneksel sanatların çeşitli
alanlarında önde gelen sanatçıların birçok muhteşem eseri
hatırlanmıştır. Bazı sanatlarda yaratıcı bir sanatçının adını
bulmak ve isimlerine ulaşmak çok zordur ve bu da başlı
başına o dönemin toplumunun sanata ve geleneksel
sanatçılarına bakışını bize gösterir. Sanat ve zanaat yanıın
sıra sanatçı, zanaatkar tartışması ve tanımı geliyor.
Her halükarda, tarihsel olarak, 15. yüzyılın üç önemli
hükümet ve elbette sanatsal ve entelektüel kutbu vardı. Doğu
İran'da Timurlu hakimiyeti ve daha sonra Batı İran'da
Türkmen hakimiyeti çalışmanın kaynağını oluşturmuştur.
Benzer şekilde Horasan'daki Herat şehri ve Azerbaycan'daki
Tebriz şehri, sanatçı camiasının iki önemli merkezidir. Bu iki
sanat kutbuna ek olarak, Şiraz şehri orta ve güney İran'da
önemli bir entelektüel ve sanat merkezidir. Böylece hem
Timur'un torunları İbrahim Sultan, İskender Sultan'ın
valiliklerinde hem de Türkmenler döneminde Şiraz, en
önemlilerinden biri olan Haveran-nameh olmak üzere
kitapların üretimi ve illüstrasyonu için önemli bir yerdi. Bu
nedenle Herat, Tebriz ve Şiraz şehirlerinde 15. yüzyılın en
önemli sanatçıları sanat ve zanaat ile uğraşmışlardır.
Unutulmamalıdır ki, bazı nedenlerden dolayı, sanatçılar
bazen bir şehirden diğerine taşınmıştır. Horasan'daki Timur
binalarının çoğu Ghavam al-Din Shirazi tarafından inşa
edilmiş ve diğer dizi sanatçıları tarafından dekore edilmiştir.
Bu makalede 15. yüzyıl sanatçılarını, özellikle Herat, Tebriz
ve Şiraz şehirlerinin önde gelen sanatçılarını tanıtacağız.

Anahtar Kelimeler: İran, 15. yüzyıl, Tebriz, Sanatçılar.

From the 15th century onwards, many magnificent works of
leading artists in various fields of traditional arts have been
remembered. In some arts, it is very difficult to find and find
the name of a creative artist, and this in itself shows us the
view of the society of that period towards art and traditional
artists. Alongside arts and crafts comes the artist, craftsman
discussion and definition.
In any case, historically, the 15th century had three important
governmental and, of course, artistic and intellectual poles.
Timurid domination in Eastern Iran and later Turkoman
domination in Western Iran constituted the source of the
study. Similarly, the city of Herat in Khorasan and the city of
Tabriz in Azerbaijan are two important centers of the artist
community. In addition to these two art poles, the city of
Shiraz is an important intellectual and artistic center in
central and southern Iran. Thus, both in the governorships of
Timur's grandchildren, Ibrahim Sultan, Iskender Sultan, and
during the Turkmen era, Shiraz was an important place for
the production and illustration of books, one of the most
important being Haveran-nameh. For this reason, the most
important artists of the 15th century were engaged in arts and
crafts in the cities of Herat, Tabriz and Shiraz. It should be
noted that for some reason, artists sometimes moved from
one city to another. Most of the Timurid buildings in
Khorasan were built by Ghavam al-Din Shirazi and
decorated by other series artists. In this article, we will
introduce the artists of the 15th century, especially the
prominent artists of the cities of Herat, Tabriz and Shiraz.

Keywords: Iran, 15th century, Tabriz, Artists.
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Cengiz Aytmatov'un Edebiyatında Hayvanlar ve Sevgi

Animals and Love in Cengiz Aytmatov's Literature

Barış MUTLU

Özet Abstract

Dünya edebiyatının ve Türk dünyasının en önemli
edebiyatçılarının başında kuşkusuz Cengiz Aytmatov gelir.
Hikâyeleri etkileyici, Dokunaklı ve güçlüdür. Barış,
sevgi/aşk, doğa ve hayvan sevgisi gibi önemli konuları
evrensel bir duyarlılıkla işleyebilmiştir. Tartışacağımız
hayvanlar konusu da Aytmatov'un hikâyelerinde ön planda yer
alır. Örneğin Dişi Kurdun Rüyaları romanının merkezinde
Akbar adında bir kurt vardır. Aytmatov bu kurdun gözüyle
yaşama bakmaya çalışır. Diğer bir romanı Elveda Gülsarı'da
ise bu kez, atın gözüyle hikâyesini anlatır. Bir veteriner hekim
de olan Aytmatov, bu anlatılarında hayvanları bir araç olarak
kullanmaz. Aksine onların deneyimlerini bize hissettirmeye
çalışır. Bunun başlıca nedeni, sevgi duygusunun
evrenselliğine inanmış olmasıdır. Söz konusu sevgi duygusu
sadece insana değil doğaya, hayvana yani yaşamın bütününe
yayılan bir duygudur. Aytmatov Kırgız kültürü ve mitoloji için
de çok önemli olan bu hayvanları, “sevgi” duygusu içerisinde
ele alarak, edebiyatında amaç edindiği kültürel milli
değerlerini ve törelerini evrensel insanlık değerleriyle
birleştirmeye çalışır. Bu yönüyle Aytmatov, salt Kırgız
Edebiyatı değil dünya edebiyatı içerisinde de bir klasik
olabilmiştir. Bu çalışmamızda, Aytmatov'da hayvanların
yerini, sevgi duygusu bağlamında tartışmaya çalışacağız.
Temel iddiamız bu hikâyelerinde sevgi duygusunu, insan
merkezli dar sınırlar ile değil doğaya ve hayvanlara uzanan
evrensel yönleriyle değerlendirmesidir. O kendi sevgimizden
değil, sevginin asıl bileşeni olan, öteki sevgisi üzerinden
kendimize bakabilecek bir yaşam üzerinde durmaya
çalışmıştır. Bu sevgi kendinde bir amaç değerine sahip bir
öteki üzerinden büyütülmesi gereken bir sevgidir ve bu
sevginin büyütülmesinde de hayvanlar önemli bir yere
sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Cengiz Aytmatov, Hayvanlar,
Sevgi.

Doç, Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, GSF Sahne Sanatları Bölümü/Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, barismutlu.26@gmail.com

Undoubtedly, Cengiz Aytmatov is one of the most important
writers of world literature and the Turkish world. His stories
are fascinating, touching, and powerful. He was able to deal
with important issues such as peace, love, nature, and animal
love in a universal sensitivity. The subject of animals, which
we will discuss, is also at the forefront of Aytmatov's stories.
For example, there is a wolf named Akbar at the center of the
novel The Scoffold. Aytmatov tries to see life through the eyes
of this wolf. In his other novel, Farewell Gulsary!, he tells his
story through the eyes of a horse. Aytmatov, who is also a
veterinarian, does not use animals as only a tool in these
narratives. On the contrary, he tries to make us feel their
experiences. The main reason for this is that he has believed in
the universality of the emotion of love. The emotion of love in
question is anemotion that spreads not only to humans but also
to nature, animals, that is, to the whole of life. Aytmatov deals
with these animals, which are also very important for Kyrgyz
culture and mythology, with the emotion of “love”, and tries to
combine the cultural national values and customs, which he
aimed at in his literature, with universal human values. In this
respect, Aytmatov has become a classic not only in Kyrgyz
literature but also in world literature. In this study, we will try
to discuss the place of animals in Aytmatov in the context of
the emotion of love. Our main claim is that in these stories, he
evaluates the emotion of love not with narrow human-centered
boundaries, but with its universal aspects extending to nature
and animals. He tried to focus on a life that could look at
ourselves through the love of the other, which is the main
component of love, not from our own love. This emotion of
love is a love that should be grown over another that has a
purpose in itself, and animals as a different species, another
have an important place in the growth of this love.

Keywords: Literature, Cengiz Aytmatov, Animals, Love.
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Rus Atasözlerinde Semaver

Samovar in Russian Proverbs

Nükhet Eltut KALENDER

Dr. Öğr. Üyes�, Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, Rus Dili ve Edebiyatı, nukhetkalender@yyu.edu.tr

Özet Abstract

Tedavi edici özelliği nedeni ile Uzak Doğu'dan Sovyet
topraklarına getirilen çayın, ilk etapta sadece saray
içeceği olarak kullanıldığı, ilerleyen dönemlerde ise
soğuk havalarda insanın içini ısıtan ve bütün halkın
erişebildiği ucuz bir ikramlık statüsüne ulaştığı
bilinmektedir. Çayın Rus kültürüne girmesi, çay
demlemek için bir mutfak gereci ihtiyacını
doğurmuştur. Böylelikle, I.Petro zamanında ilk
semaver prototipi ortaya çıkmıştır. Daha sonra Ural
Bölgesi'nde Çar Petro'nun metalürji ve bakır
fabrikalarının kurulmasına hız vermesi neticesinde
çeşitli kap kacak üretimi başlamış ve semaver üretimi
de bu kaplar arasında yerini almıştır. Semaver
üretiminin yapıldığı fabrikaların Tula'da bulunması, bu
şehrin semaverin başkenti olarak anılmasına neden
olmuştur. Rus toplumunda özel bir yere sahip olan
semaver, maddi ve manevi kültür unsuru olarak hayatın
hemen her safhasında karşımıza çıkmaktadır. Rus
kültürünün temel sembolleri arasında yer alan semaver,
sözlü ve yazılı edebiyatta da sıklıkla kullanılmıştır. Bu
çalışmada semaver ile ilgili Rus atasözleri üzerinde
durulacaktır. Söz konusu atasözlerinin semantik
analizlerinin yapılması ve atasözlerinin Türkçeye
çevrilebilirliğinin tartışılması çalışmanın amacını teşkil
etmektedir. Mutfak gereci ya da ev eşyası olmaktan
çıkıp kültürel sembole dönüşen semaverin toplum
belleğinde kodlanma biçiminin atasözleri vasıtasıyla
açıklanması çalışmanın bir diğer hedefidir.

Anahtar Kelimeler: Semaver, Atasözü, Rus kültürü,
Çay, Semantik analiz.

It is known that tea brought to the Soviet lands from the
Far East, due to its healing properties, was first used
only as a palace drink, but in later periods it reached the
status of a cheap delicacy that warms people in cold
weather and is available to all people. The introduction
of tea into Russian culture also led to the need for a
kitchen utensil for brewing tea. Thus, the first samovar
prototype emerged during the reign of Peter I. Later, as a
result of Tsar Peter's speeding up the establishment of
metallurgical and copper factories in the Ural Region,
the production of various utensils began, among which
the production of samovar took its place. The fact that
these samovar factories are located in Tula is the reason
why this city is called the capital of samovars. The
samovar, which occupies a special place in Russian
society, appears in almost all spheres of life as an
element of material and nonmaterial culture. The
samovar, which is among the main symbols of Russian
culture, has also been frequently used in oral and
written literature. In this study we will focus on Russian
proverbs about the samovar. The purpose of the study is
to conduct a semantic analysis of the proverbs under
consideration and discuss their translation into Turkish.
Another goal of the study is to explain how the samovar,
which has become a cultural symbol rather than a
kitchen utensil or household item, is encoded in the
public memory through proverbs.

Keywords: Samovar, Proverbs, Russian culture, Tea,
Semantic analysis.
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Yaratıcı Dramanın Rus Dili Eğitiminin Merkezine

Alınmasının Önemi Üzerine

On the Importance of Putting Creative Drama at the Center

of Russian Language Education

Filiz KARAKALE

Özet Abstract

Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü,
filiz.karakale@deu.edu.tr

As is known, many methods and techniques are used in
foreign language education. Creative drama activities are
one of them. Because in foreign language teaching, it is
very important to be able to think quickly and express this
thought without disturbing the fluency by using the
theoretical knowledge being learned. Considering the
Russian language, which requires a considerable
investment of time to learn, it can be difficult for students
to gain the necessary self-confidence and put into practice
what they have learned. As a result, speaking skills also
develop very slowly. In this respect, the creative drama
method is very important. But in general, creative drama
mostly takes place in foreign language education only as
an activity or a project. However, putting it at the center of
education, rather than around it, will improve the quality of
language teaching. The aim of this study is to emphasize
the importance and necessity of inclusion of creative
drama course in the curriculum for foreign language and in
particular Russian Language and Literature students in
Turkey. The role of creative drama, which provides an
opportunity to learn by living, in using body language and
cognitive activities together and contributions to students'
language skills such as self-expression, speaking and
communication skills will be discussed. It will be draw
conclusions about the benefits of creative drama as a tool
in foreign language teaching and in teaching Russian as a
foreign language, by using national and international
scientific publications on this subject.

Keywords: Russian language, Creative drama, Foreign
language education, Speaking skills.

Bilindiği üzere yabancı dil eğitiminde pek çok yöntem ve
tekniklere başvurulmaktadır. Yaratıcı drama etkinlikleri
bunlardan biridir. Çünkü yabancı dil eğitiminde, hızlı
düşünme ve öğrenilen teorik bilgileri kullanarak bu
düşünceyi, akıcılığı bozmadan ifade edebilme becerisi
önemli bir yere sahiptir. Öğrenme süreci oldukça uzun
olan Rus dili özelinde değerlendirildiğinde ise
öğrencilerin gerekli özgüveni kazanıp öğrendiklerini
pratiğe dökmeleri zor olabilmektedir. Buna bağlı olarak,
konuşma becerilerinin gelişimi de yavaşlamaktadır. Bu
açıdan yaratıcı drama yönteminin önemi büyüktür. Fakat
genel olarak bakıldığında, yaratıcı dramanın yabancı dil
eğitiminde, çoğunlukla sadece bir etkinlik ya da proje
olarak yer aldığı görülmektedir. Oysaki bu şekilde
eğitimin çevresine değil merkezine yerleştirilmesi, dil
öğretiminin kalitesini de arttıracaktır. Bu çalışmada,
Türkiye'deki üniversitelerin yabancı dil ve özelinde Rus
Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan öğrenciler için
yaratıcı drama dersinin, müfredata dâhil edilmesinin
önemi ve gerekliliği üzerinde durulacaktır. Yaşayarak
öğrenme fırsatı sunan yaratıcı dramanın, beden dili ve
bilişsel faaliyetlerin bir arada kullanılmasındaki rolü,
öğrencinin kendini ifade etme ve sözlü iletişim gibi dil
becerilerine olan katkısı tartışılacaktır. Yaratıcı dramanın,
genel olarak yabancı dil eğitiminde ve yabancı dil olarak
Rusça öğretiminde bir araç olarak kullanılmasının
getirileri ile ilgili, yerli ve yabancı kaynaklardan
faydalanılarak genel çıkarımlar yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rus dili, Yaratıcı drama, Yabancı dil
eğitimi, Konuşma becerileri.
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Müzikte İlerleme, Gelişme ve Evrim Kanonlarına
Kültürel Görecelikten Bir Bakış

A Look into the Progression, Development and Evolution Canons in
Music from the Point of View of Cultural Relativism

Begüm Fulya ADIZEL

Özet Abstract

Kanonlar egemen ideolojilerin yansımaları olarak
çeşitli işlevlere sahip olabilmekle birlikte müziğin
ilerlemesi, gelişmesi ya da evrimine dair çok sayıda
kanona hem görsel ve yazılı medyada hem de
alanyazında rastlamak mümkündür. Bu kanonların ana
göstergesi müziğin beklendik yönde değişimi iken
değişimin yönü sosyal/kültürel evrimin gerektirdiği
biçimde batı müziğine benzemektir. Müziğin
evrenselliği, evrimi, ileri müzik teknikleri, gelişmiş
müzik, çok sesliliğin tek seslilikten üstünlüğü, müzikte
çağdaşlaşmanın toplumu ileri götüreceği gibi
söylemler; müzikte ilerleme, gelişme ve evrim
kanonlarından bazıları olup bu kanonlar alanyazın
içerisinde yeniden üretilerek varlıklarını korumaktadır.
Bu çalışmada müzikte ilerleme, gelişme ve evrim
kanonlarının oluşumu ve ideolojik işlevlerine ilişkin
sosyolojik, antropolojik ve tarihsel arka planları
incelenerek, kültürel görecelik perspektifi ile ilgili
kanonlar üzerinden müzikte sosyal evrimciliğe ilişkin
bir eleştirel söylem analizi yapılması amaçlanmıştır.
Müzikte ilerleme, gelişme ve evrim kanonlarını
eleştirel bir bakış açısıyla ele almak için öncelikle doğa
bilimlerinin yöntem felsefesi krizi ve sosyal bilimlerde
ortaya çıkan pozitivizm eleştirilerinin etkisiyle
etnomüzikolojinin dönüşümünden bahsedilmiştir.
Daha sonra bu kanonlar kültürel görecelik kuramı
ışığında eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel söylem analizi, Kanon,
Kültürel evrim, Kültürel görecelik, Müzikte ilerleme,
Müzikte gelişme, Müziğin evrimi, Sosyal Darwinizm.

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü,
b.f.adizel@gmail.com

Although canons may have various functions as the
reflections of dominant ideology, it is possible to come
across many canons related to the progression,
development or evolution of the music in both visual and
written media and also in literature. While the main
indicator of these canons is the change of music in the
expected direction, the direction of the change is similar to
the western music, as the social/cultural evolution
requires. Discourses such as the universality and evolution
of music, progression in musical techniques, the
superiority of polyphony over homophony, are some of the
progression, development and evolution canons in music,
and these canons preserve their existence by being
reproduced in the literature. In this study, the aim is to
examine the sociological, anthropological and historical
backgrounds related to the formation and ideological
functions of the progression, development and evolution
canons in music, and to conduct a critical discourse
analysis related to the social evolutionism in music
through the canons related to the cultural relativism
perspective. In order to discuss the progression,
development and evolution canons in music with a critical
point of view, first of all, the transformation of
ethnomusicology is mentioned with the effect of method
philosophy crisis in natural sciences and the positivism
critics that emerged in the social sciences. Afterwards,
these canons are evaluated with a critical point of view in
the light of cultural relativism.

Keywords: Critical discourse analysis, Canon, Cultural
evolution, Cultural relativism, Progression in music,
Development in music, Evolution of music, Social
Darwinism.
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Afrika Ormanlarının Büyülü Sesleri:
Pigme Müzik Kültürü

Magical Sounds of African Forests:
Pigme Music Culture

Nihal Başak UZUN

Arş. Gör., Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Fakültes�, Müz�k Bölümü,

Özet Abstract

Pigme terimi antropologlar tarafından Orta Afrika'daki
yağmur ormanının avcı-toplayıcıları yerlileri için kullanılır.
Ancak Pigme terimi küçültücü bir anlam içerdiği için bu
insanlar kendilerini çoğunlukla kendi dillerinde “ orman
insanları” olarak veya “ ormanın çocukları” olarak
adlandırırlar. Pigmeler, Afrika'nın ormanlarında yaşayan
boyları 1.45'i geçmeyen, derileri ise kızılımsı bir siyaha
çalan, avcılık ve toplayıcılıkla geçinen bir halktır. Kadınların
işi kulübeler inşa etmek ve balık tutmak, erkeklerinki ise
mızrap ve oklarla avcılık yapmaktır. Taşdelen'e göre lk insan
toplumu Afrika'da ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı için,
Afrikalı avcı ve toplayıcı toplulukların inanç sistemleri, ilk
inanç sisteminin günümüze yansıyan örnekleri olarak
görülebilir. Afrika'nın ilk sakinleri kabul edilen Pigmeler tek
tanrıya inanırlar. Pigme müziklerinin daha çok vokal olanları
özellikle de yodeller dikkat çekicidir. Vokal müzikler
doğaçlamalara dayalıdır. Polifoniktir. Biçimsel olarak Pigme
müziği çoğunlukla dört bölümden oluşur ve “ çeşitlemeli
ostinato” olarak düşünülebilir, seslendirme sırasında her
seslendirici şarkıya özgü farklı ritmik figürler kullanır.
Döngüseldir, bölümlerin tekrarına dayanır.Pigme stilleri
arasında en dikkat çekicileri Hindewhu, Liquindi, Yelli;
enstrümanları darasında da ieta, ngombi ve limbindi dir. Bu
çalışmada Pigme halkına, müzik kültürüne değinilecektir.
Çalışma literatür taramasına dayalıdır. Literatür çoğunlukla
yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. Çalışmada video
referanslarına da yer verilecektir. Çalışma dünya müzik
kültürleri ve Afrika müzik kültürü ve Afrika ülkesinin ilk
sakinleri kabul edilen Pigmelerin müzik kültürü konusunda
alımlayıcıya ışık tutması ve yeni pencereler açması açısından
önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afrika müziği, Pigmeler, Pigme
müziği, Polifoni.

The term pygmy is used by anthropologists to refer to the
hunter-gatherer natives of the rainforest in Central Africa.
However, since the term Pygmy has a derogatory meaning,
these people often call themselves "people of the forest" or
"children of the forest" in their own language. The pygmies
are a people living in the forests of Africa, whose height does
not exceed 1.45, whose skin turns a reddish black, and who
live by hunting and gathering. The women's job is to build
huts and fish, while the men's is to hunt with plectrums and
arrows. According to Taşdelen, since the first human society
emerged in Africa and spread to the world, the belief systems
of African hunter and gatherer communities can be seen as
examples of the first belief system reflected to the present day.
The Pygmies, considered the first inhabitants of Africa,
believe in one god. The more vocal ones of the pygmy music,
especially the yodels, are remarkable. Vocal music is based on
improvisation. It is polyphonic. Formally, Pygmy music
mostly consists of four parts and can be thought of as
"varianted ostinato". During the vocalization, each vocalist
uses different rhythmic figures specific to the song. It is
cyclical, based on repetition of episodes. Among the pygmy
styles, the most striking ones are “Hindewhu, Liquindi,
Yelli”; Among the instruments, the most striking ones are
“ieta, ngombi and limbindi”. In this study, the music culture
of the Pygmy people will be examined. The study is based on
a literature review. The literature mostly consists of foreign
sources. Video references will also be included in the study.
The study is considered important in terms of shedding light
on the music culture of the world and African music culture
and the music culture of the Pygmies, who are considered the
first inhabitants of the African country, and opening new
windows.

Keywords: African music, Pygmies, Pygmy music,
Polyphony.

da�re-da�re@hotma�l.com
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Senkretik Bir İnanç Olarak Rastafaryanizmin
Reggae Scene Oluşumuna Etkisi

The Effect of Rastafarianism as Syncretic Belief ona
Reggae Scene Formation

Berat HASIRCI

Özet Abstract

Özellikle İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında dünyanın
birçok yerinde yükselişe geçen, göç, ırkçılık ve işçi
sınıfındaki değişim gibi gelişmeler, İngiliz Kültürel
Çal ışmalar Ekolünde yer alan sosyolog ve
antropologların ilgisini çekmesiyle altkültür olarak
adlandırılan çalışmalar önemli bir alan haline gelir.
Tarihsel olarak gelişimi ve olgunlaşması sonrasında
reggae ve rastafaryan düşüncesi de bu çalışmalar
içerisinde yer alır. 1990'lı yıllardan itibaren altkültür
kavramında oluşan çatlaklardan dolayı kavramın yerini
scene terimine bırakmasıyla reggae müzik üzerine
yapılan çalışmalar daha çok scene içerisinde
belirginleşir. Scene, müzik etkinliğinin dinamik,
değişken ve küresel olarak birbirine bağlı doğasına
vurgu yapmasından dolayı özellikle popüler müzik
çalışmalarında anahtar bir kavram olarak tercih edilir.
Jamaika'nın tarihi boyunca sömürge faaliyetleri altında
değişim göstererek popüler bir akım haline gelen müzik
tarzı olan reggae, çoğunlukla rastafaryan dünya
görüşünün hâkim olduğu sözler, politik meseleler ve
Afrika Halklarının köklerine göndermelerde bulunur.
Bob Marley sayesinde Jamaika Halkının özgürlük
mücadelesinin temsili haline dönüşen reggae, küresel
olarak kabul edilerek reggae scene'nin oluşmasını da
sağlar ve Jamaika dışında da tanınır. Çalışmada reggae
müziğin tarihsel olarak gelişim süreci ve scene
kavramı, rastafaryan inancı bağlamında aktarılmaya
çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rastafaryanizmn, Reggae,
Altkültür, Scene, Bob Marley.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı,
Müzikoloji Bölümü, labraynda_373@hotmail.com

Studies called subculture become an important field,
especially with the developments such as immigration,
racism and the change in the working class, which rose
in many parts of the world after the Second World War
and after attracting the attention of sociologists and
anthropologists in the British School of Cultural
Studies. After its historical development and
maturation, reggae and rastafarian thought are also
included in these studies. Since the 1990s, the concept
of subculture has been replaced by the term scene due to
the cracks in the concept of subculture, and the studies
on reggae music become more evident in the scene.
Scene is especially preferred as a key concept in popular
music studies, as it emphasizes the dynamic, variable
and globally interconnected nature of musical activity.
Reggae, a musical style that changed under colonial
activities throughout Jamaica's history and became a
popular trend, mostly refers to the words of the
rastafarian worldview, political issues and the roots of
African Peoples. Thanks to Bob Marley, reggae, which
has become the representation of the freedom struggle
of the Jamaican People, is accepted globally and creates
the reggae scene and is also known outside of Jamaica.
In the study, the historical development process of
reggae music and the concept of scene will be tried to be
conveyed in the context of rastafarian belief.

Keywords: Rastafaryanizm, Reggae, Subculture,
Scene, Bob Marley.
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Sözlü Kültürün Sürekliliği Bağlamında Van İlinde Aşıklar Festivali

Minstrels Festival in Van in the Context of the Continuity of Oral Culture

Songül ÇAKMAK

Öğr. Gör. Dr., Van Yüzüncüyıl Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü,
Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı, songulcakmak@yyu.edu.tr

Özet Abstract

The minstrels, who are the most important carriers of the
local culture, continue their activities and influencing
missions, although their numbers are decreasing today. With
the proliferation of media communication devices and their
spread in rural areas, minstrels have also had to undergo
changes and transformations. The transfer, style and spaces
of the minstrels, who updated their discourses according to
the conditions of the day, turned into new performances and
creations. The necessity and importance of the Minstrels
Festival in the province of Van emerges, based on the fact
that technology affects the traditional presentations of these
cultural creators, with the proliferation of alternatives in the
spatial context of the creators of oral culture. Minstrels, who
shared with the audience in media environments with the
shrinking of their socio-cultural environments, stated that
there is no motivation in face-to-face transmission in
electronic cultural environments and this negatively affects
the reproduction and creation process. This work was
created by asking questions in an online interview with Âşık
Ahmet Poyrazoğlu, who lives in Van/Erciş region and
follows the Ercişli Emrah school, about the shortcomings of
the Van Lovers Festival and the necessity of meeting with
the society more, and it has been prepared in line with the
information we have obtained as participant observers of the
festivals. As a result, it has been determined that the tradition
of minstrelsy contributes positively to the performance of
folk music and ensures the continuity of traditional motifs.
This study gains importance as a digital study of digital
culture, as the questions are asked in the digital environment
and the text is formed in line with the answers.

Keywords: Minstrels festival, Oral culture, Digital culture,
Folk music, Folklore.

Yerel kültürün en önemli taşıyıcıları olan âşıkların,
günümüzde sayıları azalmakla birlikte etkinlikleri ve
etkileme misyonları devam etmektedir. Medya iletişim
a y g ı t l a r ı n ı n ç o ğ a l m a s ı v e k ı r s a l y ö r e l e r d e
yaygınlaşmasıyla birlikte âşıklar da değişim ve dönüşüme
uğramak zorunda kalmıştır. Söylemlerini günün şartlarına
göre güncelleyen âşıkların aktarım, üslup ve mekânları,
yeni icra ve yaratımlara dönüşmüştür. Sözlü kültür
yaratıcılarının mekânsal bağlamda alternatiflerinin
çoğalmasıyla birlikte, teknolojinin bu kültür yaratıcılarının
geleneksel sunumlarını etkilediği gerçeğinden hareketle
Van ilinde Âşıklar Festivalinin gerekliliği ve önemi ortaya
çıkmaktadır. Sosyo-kültürel ortamlarının daralmasıyla
izleyici ile medya ortamlarında paylaşımda bulunan
Âşıklar, elektronik kültür ortamlarında yüz yüze
aktarımdaki motivasyonun olmadığı ve bunun da yeniden
üre t im yara t ım sürec in i o lumsuz etk i led iğ in i
belirtmişlerdir. Bu çalışma; Van/Erciş bölgesinde yaşayıp,
Ercişli Emrah ekolünü takip eden Âşık Ahmet Poyrazoğlu
ile Van Aşıklar Festivalinin eksiklikleri ve toplumla daha
fazla buluşmasının gerekliliği üzerine yaptığımız online
görüşme ile sorularak sorularak oluşturulmuş, festivallere
katıl ımcı gözlemci olarak edindiğimiz bilgiler
doğrultusunda hazırlanmıştır. Sonuç olarak âşıklık
geleneğinin halk müziği icra yapısına olumlu yönde bir
katkı sağladığı ve geleneksel motiflerin sürekliliğini
sağladığı belirlenmiştir. Soruların dijital ortamda
sorulması ve cevaplar doğrultusunda metnin oluşmasıyla
dijital kültürün, dijital bir çalışması olarak da bu çalışma
önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Âşıklar festivali, Sözlü kültür, Dijital
kültür, Halk müziği, Folklor.
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Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, İletişim
Fakültesi,  Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Özet Abstract

Film festivals and awards in Turkey have caused
controversy from the very beginning to the present. The
First Turkish Film Festival, organized by the Journalists'
Association in 1959, caused a debate between filmmakers
and critics because it did not give the Best Film award.
Halit Refiğ describes this debate, after many years, as a
milestone of the antagonism between filmmakers and
critics, which constitutes one of the main axes of his
narrative about Turkish cinema. According to Refiğ, the
fact that Üç Arkadaş (Memduh Ün, 1958) was not awarded
at the festival, which everyone considers the best film of
the year, is the first solid example of a negative attitude
towards Turkish cinema. Refiğ blames literary
intellectuals beyond the critics in the field of cinema.
However, the scandal created by the award decisions at the
festival is billed to the film critics. Nijat Özön, who
became a kind of spokesperson for the critics in the 1960s,
admits that the critics made mistakes in the debate. He says
that the discussion led to a break in the view towards critics
in the field of cinema. He tells that after this incident, the
goodwill of the critics began to be doubted and the practice
of cinema criticism entered a phase of stagnation contrary
to the vitality it has experienced in the last few years. In
this study, in the context of the events and discussions that
took place around the First Turkish Film Festival, I will try
to analyze the different positions, status, and value
judgments, especially the groupings of filmmakers and
critics, and thus to reveal the relationship network of
Yeşilçam cinema.

Keywords: Yeşilçam cinema, Sociology of cinema,
Festivals in Turkey.

“İlk Nifak”: Birinci Türk Film Festivali ve Yeşilçam'da
Sinemacılar-Eleştirmenler Karşıtlığının Kökenleri

“The First Divide”: The First Turkish Film Festival and the
Origins of the Filmmakers-Critics Antagonism in Yeşilçam

Türkiye'de film festivalleri ve bu festivallerde verilen
ödüller en baştan bugüne tartışmalara sebep olmuştur. 1959
yılında Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Birinci
Türk Film Festivali de özellikle vermediği En İyi Film ödülü
sebebiyle sinemacılar ve eleştirmenler arasında bir tartışma
yaşanmasına sebep olur. Halit Refiğ yıllar sonra yaşanan bu
tartışmayı Türk sinemasına dair kendi anlatısının temel
eksenlerinden birini oluşturan sinemacılar-eleştirmenler
karşıtlığının gün yüzüne çıktığı bir milat olarak anlatır.
Refiğ'e göre herkesin senenin en iyi filmi olarak gördüğü Üç
Arkadaş'a (Memduh Ün, 1958) festivalde ödül verilmemesi
Türk sinemasına dair olumsuz bir tavrın ilk somut örneğidir.
Refiğ bu konuda sinema alanı içerisindeki eleştirmenlerin
ötesinde edebiyatçı aydınları suçlar. Yine de festivaldeki
ödül kararlarının yarattığı skandalın hesabı sinema
eleştirmenlerine kalır. 1960'lı yıllarda eleştirmenler
cephesinin bir nevi sözcüsü durumuna gelen Nijat Özön ise
festival sonrası yaşanan tartışmada eleştirmenlerin hata
yaptığını itiraf eder. Tartışmanın sinema alanında
eleştirmenlere yönelik bakışta bir kırılmaya yol açtığını
söyler. Bu olaydan sonra eleştirmenlerin iyi niyetinden
şüphe edilmeye başlandığını ve sinema eleştirisi pratiğinin
de son birkaç sene içerisinde yaşadığı canlılığın aksine bir
durgunluk evresine girdiğini anlatır. Bu çalışmada Birinci
Türk Film Festivali dolayımında gerçekleşen olaylar ve
tartışmalar bağlamında Yeşilçam içerisinde başta
sinemacılar ve eleştirmenler şeklinde oluşan gruplaşmalar
olmak üzere farklı konum, statü ve değer yargılarının bir
dökümünü yapmaya ve böylelikle Yeşilçam sinemasının
ilişki ağını ortaya koymaya çalışacağım.

Anahtar Kelimeler: Yeşilçam sineması, Sinema
sosyolojisi, Türkiye'de festivaller.

Mesut BOSTAN Ayşe Dilara BOSTAN

Arş. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim
Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
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Türk Sinemasında Sansür
Belgeleri Işığında Devlet Algısı

State Perception in Turkish Cinema in
The Light of Censorship Documents

Afif ATAMAN

Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Radyo Televizyon ve Sinema, Sinema-TV, afifataman@gmail.com

Özet Abstract

Her ulusun kendine özgü felsefi mirası vardır. Bu miras
bazı toplumlarda yazılı olarak devam etmiş, bazı
toplumlarda ise sözlü olarak kuşaktan kuşağa geçmiştir.
Felsefi metini olmayan uluslar var olsa da filozofu
(bilge kişisi) olmayan millet yoktur. Felsefi birikim
açısından bakıldığında genel olarak Türk halklarının
felsefi içerikli yazılı metinleri çok azdır. Fakat felsefi
yazılı metinlerin sayısının az olması onlarda felsefenin
gelişmediği ve diğerlerine kıyasla zayıf olduğu
anlamına gelmemelidir. Türk halklarının tarihine
baktığımızda Farabi, Ahmet Yesevi, Kaşgarlı Mahmut,
Yusuf Has Hacib gibi önemli düşünürleri ve Medinetul
Fazıla, Dîvân-ı Lugâti't-Türk, Kutadgu Bilig gibi derin
felsefi içerikli metinlerden bahsedebiliriz. 1991 yılında
bağımsızlığını kazanan Kırgızistan Cumhuriyetinde
birçok konu yeniden araştırılmaya başlamıştır. Bu
konulardan biri de Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig
eseridir. Kutadgu Bilig'in araştırılmasını tarih
bakımından 1. SSCB dönemi, 2. Bağımsızlık dönemi
diye ikiye ayırarak değerlendirmek yerindedir. Çünkü
bu dönemlerde Kutadgu Bilig'in devlet ideolojisi ile
kültür çevresindeki yeri farklıdır. Dolayısıyla söz
konusu eserin araştırılmasında ve okutulmasında
farklılıklar bulunmaktadır. Biz bu bildiride Türk
halklarının yetiştirdiği önemli düşünür Yusuf Has
Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseri ile ilgili Kırgızistan'da
yapılan çalışmaların gelişim tarihi ve çalışmaların
içerik analizin yapacağız.

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Yusuf Has Hacib,
Kutadgu Bilig, SSCB Dönemi.

Every nation has its own unique philosophical heritage.
This legacy has continued in written form in some
societies, and has passed from generation to generation
orally in some societies. Although there are nations
without a philosophical text, there is no nation without a
philosopher (wise person). From the point of view of
philosophical accumulation, there are very few
philosophical written texts of Turkish peoples in general.
However, the low number of philosophical written texts
should not mean that philosophy is not developed in
them and that it is weak compared to others. When we
look at the history of Turkish peoples, we can talk about
important thinkers such as Farabi, Ahmet Yesevi,
Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacib and texts with deep
philosophical content such as Medinetul Fazila, Dîvân-ı
Lugâti't-Türk and Kutadgu Bilig. In the Republic of
Kyrgyzstan, which gained its independence in 1991,
many issues have started to be researched again. One of
these subjects is Yusuf Has Hacib's Kutadgu Bilig. It is
appropriate to evaluate the research of Kutadgu Bilig in
terms of history by dividing it into the 1st USSR period
and the 2nd Independence period. Because in these
periods, Kutadgu Bilig's place in the state ideology and
culture was different. Therefore, there are differences in
the research and teaching of the work in question. In this
paper, we will analyze the development history of the
studies conducted in Kyrgyzstan and the content analysis
of the work called Kutadgu Bilig by Yusuf Has Hacib, an
important thinker raised by the Turkish peoples.

Keywords: Kyrgyzstan, Yusuf Has Hacib, Kutadgu
Bilig, USSR Period.
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Türkiye'de Film Arşivciliği Olgusu
ve Prof. Sami Şekeroğlu

The Case of Film Archiving in Turkey
and Prof. Sami Şekeroğlu

Mustafa Mert ATALAR

Dr. Öğr. Üyesi, M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�, Güzel SanatlarFakültesi,
Sinema ve Televizyon Bölümü, Sinema-TV Anasanat Dalı, mert.atalar@msgsu.edu.tr

Özet Abstract

Film arşivciliği olgusu, Türk sinemasının ilk yıllarından
itibaren devletin kültür politikası içinde yer almamıştır. Türk
sinemasına ait orijinal negatifler, uzun yıllar boyunca
Belediye'ye ait depolarda çürümeye terk edilmiştir.
Akademi'de bir resim öğrencisi olan Prof. Sami Şekeroğlu'nun
1962 yılında kurduğu ve Türkiye'nin ilk sinema-kültür
kuruluşu olan Kulüp Sinema 7, 1965 yılında film arşivciliği
çalışmalarına başlamıştır. Prof. Sami Şekeroğlu ve arkadaşları,
Akademi binasının bodrum katında film koruma odaları
oluşturarak, topladıkları filmlerin bakım ve onarımlarını
yapmışlar, böylelikle ülke sinemasının kültürel mirasının
korunması yolunda ilk adımları atmışlardır. Kulüp Sinema 7,
1967 yılında Türk Film Arşivi adını almış, 1973 yılında FIAF
(Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu) tarafından
düzenlenen Moskova Kongresi'nde, film arşivciliği alanında
Türkiye'yi temsil etmek üzere asil ve yetkili üyeliğe hak
kazanmıştır. Bu tarihten itibaren FIAF nezdinde kesintisiz
olarak Türkiye'yi temsil eden tek arşiv haline gelen Kurum, tüm
mal varlığını karşılıksız olarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi'ne devretmiştir. 1975 yılında Sinema-TV
Enstitüsü'ne dönüşen Kurum, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi'nin 2547 sayılı YÖK Kanunu ile Mimar Sinan
Üniversitesi'ne dönüşme sürecinde Sinema-TV Merkezi ve
Sinema-TV Bölümü olarak yeniden örgütlenmiş ve arşivcilik
çalışmalarına birbirine organik olarak bağlı bu iki yapının çatısı
altında devam etmiştir. Ülkenin kültürel mirası olan sinema
filmleri bu çatı altında günümüze kadar korunmuş, onarılmış,
restore edilmiş ve ücretsiz gösterimlerle halka sunulmuştur.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu, 11.12.2012
tarihinde aldığı kararla, Sinema-TV Merkezi'nin ismini Prof.
Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi olarak değiştirmiş ve
böylece Prof. Sami Şekeroğlu'nun sinema alanında yaptığı
bilimsel, sanatsal ve kültürel çalışmaların önemini ortaya
koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Film arşivciliği, Sami Şekeroğlu.

The phenomenon of film archiving has not been included in
the cultural policy of the state since the early years of
Turkish cinema. The original negatives of Turkish cinema
were left to rot in the warehouses of the Municipality for
many years. Turkey's first cinema-cultural institution Club
Cinema 7, which was founded by Sami Şekeroğlu -A
painting student at the Academy- in 1962, started its film
archival work in 1965. Prof. Sami Şekeroğlu and his friends
established film preservation rooms in the basement of the
Academy building and carried out the maintenance and
repairs of the films they collected, thus taking the first steps
towards the protection of the cultural heritage of the
country's cinema. Club Cinema 7 was named Turkish Film
Archive in 1967, and in 1973, at the Moscow Congress
organized by the FIAF (International Federation of Film
Archives), it was entitled to represent Turkey in the field of
film archiving. Since this date, the Institution, which has
become the only archive that represents Turkey without
interruption in FIAF, has transferred all its assets to the
Istanbul State Academy of Fine Arts without any
compensation. The Institution, which was transformed into
the Cinema-TV Institute in 1975, was reorganized as the
Cinema-TV Center and Cinema-TV Department. The
movies, which are the cultural heritage of the country, have
been preserved, repaired, restored and presented to the
public with free screenings. The Senate of Mimar Sinan Fine
Arts University, with the decision taken on 11.12.2012,
changed the name of the Cinema-TV Center to Prof. Sami
Şekeroğlu Cinema-TV Center. It revealed the importance of
the scientific, artistic and cultural studies of Sami Şekeroğlu
in the field of cinema.

Keywords: Cinema, Film archiving, Sami Şekeroğlu.
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1960'lar, Dünya Sineması ve
Uykudaki Sinemamız

1960's, World Cinema and
Our Dormant Cinema

Engin KILIÇATAN

Özet Abstract

Öğr. Gör., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Meslek Yüksekokulu,
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, enginkilicatan@anadolu.edu.tr

Social events increased in Turkey and the world in the 1960s, and
many countries found themselves in the middle of political
turmoil. n these years, the "Civil Rights Movement" movement
and the struggle for blacks to have the same rights as whites, the
rise of free sexuality and feminism, and the Vietnam War were on
the agenda. In France, on the other hand, issues such as student,
youth and worker liberation efforts and opposition to the colonial
order come to the fore. In Argentina, which represents the Third
World, issues such as trying to resist foreign threats and adopting
a socialist understanding in order to become economically
independent are decisive. In Turkey, on the other hand, issues
such as the pursuit of rights through student and worker
organizations, reactions to rapprochement with the United
States, and student movements constitute the main social
problems. All these social events that took place in the 1960s
became the main determining factor for the cinemas of the
aforementioned geographies, and films were produced in the
USA that destroyed the traditional narrative patterns of the
previous US cinema with the "Hollywood Renaissance" and the
Newsreel film movement. In France, the New Wave movement
adopts real venues, unknown actors, natural lighting methods,
and films are produced that change the course of cinema history,
in which the effects of existentialism are also felt. In Argentina,
under the leadership of Solanas, Getino and Fernando Birri, an
understanding of cinema, based on the anti-imperialist discourse
and the historical and social conditions of the Third World, forms
the origin of the Third Cinema Theory, develops and in addition
to Argentina, Brazil, Cuba, Bolivia and It includes countries such
as Chile. In these turbulent years, which also affect the cinema
understanding of societies all over the world, the Young Cinema
movement develops in Turkey, but answers are sought mostly at
the theoretical level. In this context, the problems experienced by
Turkish cinema in reacting to social events in the mentioned
years will be discussed in this study.

Keywords: Turkish Cinema,, 1960's, Social realism.

1960'lı yıllarda Türkiye'de ve dünyada toplumsal olaylar artmış,
pek çok ülke kendisini siyasi çalkantıların ortasında bulmuştur.
Bu yıllarda ABD için “Civil Rights Movement” hareketi ile
siyahların beyazlarla aynı haklara sahip olması gerekliliği
mücadelesi, özgür cinselliğin ve feminizmin yükselişi ve
Vietnam Savaşı konuları gündemdedir. Fransa'da ise öğrenci,
gençlik ve işçi özgürleşmesi çabaları, sömürge düzenine karşı
çıkış gibi konular öne çıkar. Üçüncü Dünyayı temsil eden
Arjantin'de ise yabancı tehditlere direnmeye çalışmak, ekonomik
anlamda bağımsızlaşmak adına sosyalist anlayışı benimsemek
gibi konular belirleyicidir. Türkiye'de ise bu yıllarda öğrenci ve
işçi örgütlenmesiyle hak arayışına girilmesi, ABD ile
yakınlaşmaya gösterilen tepkiler, öğrenci hareketleri gibi
konular, başlıca toplumsal sorunları oluşturur. 1960'larda
gerçekleşen tüm bu toplumsal olaylar, söz konusu coğrafyaların
sinemaları için belirleyici ana unsur haline gelir ve ABD'de
“Hollywood Rönesansı” ve Newsreel film akımıyla bir önceki
ABD sinemasının geneleksel anlatım kalıplarını yerle bir eden
filmler gerçekleştirilir. Fransa'da ise Yeni Dalga akımı reel
mekanları, tanınmamış oyuncuları, doğal aydınlatma
yöntemlerini benimser ve varoluşçuluğun etkilerinin de
sezinlendiği, sinema tarihinin akışını değiştiren filmlere imza
atılır. Arjantin'de ise Solanas, Getino ve Fernando Birri'nin başı
çekmesiyle anti emperyalist söylem ve Üçüncü Dünyanın
tarihsel ve toplumsal koşullarının temel alındığı, Üçüncü Sinema
Kuramı'nın kökenini oluşturan bir sinema anlayışı gelişir ve
Arjantin'in yanı sıra Brezilya, Küba, Bolivya ve Şili gibi ülkeleri
de kapsar. Tüm dünyada toplumların sinema anlayışlarını da
etkileyen çalkantılı bu yıllarda Türkiye'de ise Genç Sinema
hareketi gelişir ancak sorunlara daha çok kuramsal düzeyde
yanıtlar aranır. Çalışmada bu bağlamda söz konusu yıllarda Türk
sinemasının toplumsal olaylara reaksiyon göstermekte yaşadığı
sorunlar tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, 1960'lar, Toplumsal
gerçekçilik.
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Türk Sinemasında Yol Komedileri:
Sağ Salim 1-2 Film Örneği

Road Comedies in Turkish Cinema:
Sağ Salim 1-2 Movie Sample

Akil Fikret TOSUN

Özet Abstract

Hem Dünya hem de Türk sinemasında popüler bir tür
olarak komedi filmleri ile sıklıkla karşılaşılmaktadır.
Ancak bazen komedi filmlerinin anlatısının yol
hikayeleri merkezinde inşa edildiği görülmektedir.
Bunun sonucu olarak karşımıza gerek komedi filmi
gerekse yol filmi unsurlarından oluşan yol
komedileri çıkmaktadır. Bu perspektiften bakınca
Sinemada yol komedileri melez bir alt tür olarak
görülebilir. Bu tür filmlerde ağırlıklı olarak komedi
unsurları ön plana çıksa da yol filmlerinin coğrafya,
sosyoloji, kendini keşfetme, özgürlük, kimlik, kültür,
dönüşüm vb. unsurlarına da rastlanılabilir. Bu
unsur la r f i lmin görse l l iğ in i ve içe r iğ in i
zenginleştiren unsurlar olarak değerlendirilmelidir.
Fakat Türk sinemasındaki yol komedileri göz önüne
alındığında bu unsurlar açısından durum olumlu
görülmemektedir. Bu çalışma sinemada tür olarak
komedi ve yol filmlerinin temel özelliklerinden yola
çıkarak melez bir alt tür olarak gördüğümüz yol
komedilerine ayna tutmayı amaçlamaktadır. Bu
nedenle Türk sineması özelinde yönetmenliğini
Ersoy Güler'in yaptığı 2012 yılı yapımı Sağ Salim 1
ve 2014 yılı yapımı Sağ Salim 2: Sil Baştan adlı
filmler incelenerek gerek komedi gerekse yol
filmlerine yönelik kodlar üzerinden yol komedilerine
ait değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Tür, Komedi, Yol
filmi, Yol komedileri.

Comedy movies are frequently encountered as a
popular genre in both world and Turkish cinema.
However, it is sometimes seen that the narrative of
comedy films is built in the center of road stories. As
a result of this, we come across road comedies, which
consist of both comedy movies and road movie
elements. From this perspective, road comedies in
the cinema can be seen as a hybrid subgenre.
Although the comedy elements come to thefore in
such films, the road films have geography, sociology,
self-discovery, freedom, identity, culture,
transformation, etc. elements can be found. These
elements should be considered as elements that
enrich the visuality and content of the film. However,
considering the road comedies in Turkish cinema, the
situation is not considered positive in terms of these
elements. This study aims to mirror the road
comedies, which we see as a hybrid sub-genre, based
on the basic features of comedy and road films as
genres in cinema. For this reason, In Turkish cinema,
films named Sağ Salim 1, produced in 2012, and Sağ
Salim 2, produced in 2014: Sil Baştan, directedby
Ersoy Güler, will be examined, and evaluations will
be made on road comedies through th ecodes for both
comedy and road films.

Keywords: Cinema, Genre, Comedy, Road movie,
Road comedies.

Dr. Öğr. Üyesi., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel SanatlarFakültesi,
Radyo Televizyon Sinema Bölümü, akilfikrettosun@yyu.edu.tr
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Fantastik Sinema ve Bilim Kurgu Sinemasında Telepat Karakterler

Telepathic Characters in Fantasy and Sci-Fi Movies

Duygu KARABAYRAKTAR KAYRAHAN

Özet Abstract

İnsanın hayal gücünün sınırları yoktur. Bu sınırsızlık
bilim ve sanatın ilerleyişinin başlıca katalizatörüdür.
Sinema özelinde bu sınırsız yaratım süreci
gerçeküstü dünyalara adım atmamızı da sağlar. Bu
gerçeküstü dünyaların sinema sanatındaki karşılığı
bilim kurgu sineması ve fantastik sinemadır
denilebilir. Gerçeğin peşindeki bilimin sınırlarını
zorlayan bilim kurgu sineması ve hayal gücünün en
saf ve uç örneklerini barındıran fantastik sinema,
üretim ve araştırma alanı olarak günümüzde belki de
daha önce hiç olmadığı kadar değerlidir. Fantastik ve
bilim kurgu sinemasının kesişim noktalarına
bakıldığında doğaüstü fenomenler ve insanüstü
güçlere sahip karakterler karşımıza çıkar. Bu
çalışmada; bilim kurgu sineması ve fantastik sinema
ö z e l i n d e t e l e p a t i k a v r a m ı n ı n t e m s i l i n e
değinilmektedir. Çıkış noktası birbirinden farklı olan
bu iki türün telepati kavramını nasıl ele aldığı ve
hangi görsel, işitsel unsurları kullanmayı tercih ettiği
araştırılmaktadır. Her iki türde de karşılaştığımız
telepati yeteneği olan karakterler ele alınmaktadır.
S ö z k o n u s u k a r a k t e r l e r i n p s i k a n a l i t i k
değerlendirmesi ile gerçekleştirilen karşılaştırmalı
analizin yanı sıra telepatik anların mizansen analizi
yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Fantastik, Bilim
kurgu, Telepati.

Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Film Tasarımı ve Yönetimi, karabayraktar@gmail.com

Imagination of human species has no limits. This
limitlessness is the main catalyst for the progress of
science and art. This unlimited creative process in
cinema also enables us to step into surreal worlds. It
can be said that the equivalent of these surreal worlds
in the art of cinema are science fiction cinema and
fantastic cinema. Science fiction cinema, which
pushes the limits of science in pursuit of the truth, and
fantasy cinema, which contains the purest and
extreme examples of imagination, is perhaps more
valuable than ever before as a production and
research area. When we look at the intersection
points of fantasy and science fiction cinema, we
come across supernatural phenomena and characters
with superhuman powers. In this study; the
representation of the concept of telepathy in science
fiction cinema and fantasy cinema is mentioned. It
explores how these two genres, whose starting point
is different from each other, deal with the concept of
telepathy, and which visual and auditory elements
they prefer to use. In both genres, the characters that
are capable of telepathy are discussed. In addition to
the comparative analysis carried out with the
psychoanalytic evaluation of the characters in
question, the mise-en-scene analysis of the telepathic
moments is made.

Keywords: Cinema, Fantasy, Sci-Fi, Telepathy.



Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�
Güzel Sanatlar Fakültes�

2. ULUSLARARASI
KÜLTÜR, SANAT
V E T O P L U M
S E M P OZ Y U M U

28-30 Eylül 2022
Van  / Türk�ye

Van Yüzüncü Yıl Un�vers�ty
F a c u l t y o f F �n e A r t s

2nd INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON
C U LT U R E , A RT
A N D S O C I E T Y
2022 28-30 September
Van / Türk�ye

gsfsempozyum.yyu.edu.trgsfsakademik@yyu.edu.tr

Web SitesiE-Posta

Sinemada Nietzsche Bağlamında Dionysos ve Apollon Birlikteliği

Togetherness of Dionysus and Apollo in the Context of Nietzsche in Cinema

Serhat KOCA

Dr. Öğr. Üyes�, Anadolu Ün�vers�tes�, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema ve Televizyon,
Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı, serhatkoca@anadolu.edu.tr

Özet Abstract

Tabiatın dışında insanın kültürel etkinliğinin somut bir
yansıması olarak sanat yapıtı öncelikle maddi bir varlıktır.
Öncelikle maddi varlığı ile algılanan sanat yapıtı, maddi
dünyadaki her şey gibi fiziki varlığını bir form içinde
sunmaktadır. Sanatçının zihninde tasarladığı içerik ancak
fiziki olarak bir forma kavuştuğunda, nesneleştiğinde artık
sanat yapıtından söz edilebilir. Bu sıradan bir nesneleşme
değil kendinde nesnenin farklı bir yapıya kavuşması ile sanat
felsefesinin alanına giren estetik değeri işaret eden bir biçim
verme etkinliğidir. Nietzsche kendi felsefesi içeresinde bu
içerik ve biçim birlikteliğini Yunan tanrıları Dionysos ve
Apollon üzerinden açıklamaktadır. Tragedyanın Doğuşu adlı
eserinde Dionysos ve Apollon üzerinden sanat felsefesi
kavrayışını ortaya koyan Nietzsche, sanatın gelişimini bu iki
mitolojik tanrıya atfedilen simgesel kavramlar üzerinden
değerlendirir. Apollon, rasyonel aklı temsil ederken bunun
karşısında Dionysos, duyguların, tutku ve coşkunun
simgesidir. Nietzsche'ye göre, sanat eserine biçimi veren
Apollon yani rasyonel akıl olamadan Dionysos yani sanat
eserini estetik bir foneme dönüştüren duygu boyutu ortaya
çıkamaz. Buna karşın Dionysos olmadan Apollon
tamamlanmamış, eksik kalacaktır. Nietzsche'ye göre
Apollon'un rasyonel düşüncesi ile Dionysus'un duygulara
yaslanan sezgisel kuvvetinin sentezi ideal sanatın ortaya
çıkmasını sağlar ve Yunan tragedyasını da oluşturan bu iki
mitolojik kardeşin uyum içinde bir araya gelmesidir. Sinema
da tragedya ve ona bağlı olarak tiyatroda gelişen türlerden
geniş ölçüde yararlanarak ortaya çıkmış bir sanat dalıdır. Bu
bağlamda çalışmada, sinemada var olan içerik ve biçim
ilişkisi Nietzsche'nin ortaya koyduğu Dionysos ve Apollon
birlikteliği kavramsallaştırması ekseninde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Nietzsche, Apollon ve
Dionysos, İçerik ve biçim.

As a concrete reflection of human cultural activity apart from
nature, the work of art is primarily a material asset. First of all,
the work of art, which is perceived with its material existence,
presents its physical existence in a form, like everything else in
the material world. A work of art can only be talked about
when the content that the artist has designed in his mind has a
physical form and becomes an object. This is not an ordinary
objectification, but a form-making activity that points to the
aesthetic value that enters the field of art philosophy, with the
object gaining a different structure in itself. Nietzsche
explains this unity of content and form within his own
philosophy through the Greek gods Dionysus and Apollo. In
his work titled The Birth of Tragedy, Nietzsche, who reveals
his understanding of art philosophy through Dionysus and
Apollo, evaluates the development of art through the symbolic
concepts attributed to these two mythological gods. While
Apollo represents the rational mind, Dionysus is the symbol of
emotions, passion and enthusiasm. According to Nietzsche,
without Apollo, who gives form to the work of art, and without
rational mind, Dionysus, that is, the dimension of emotion that
transforms the work of art into an aesthetic phoneme, cannot
emerge. On the other hand, Apollo would be incomplete
without Dionysus. According to Nietzsche, the synthesis of
the rational thought of Apollo and the intuitive power of
Dionysus based on emotions leads to the emergence of ideal
art and is the coming together of these two mythological
brothers, who also make up the Greek tragedy. Cinema is a
branch of art that has emerged by making extensive use of
tragedy and the genres developed in theater depending on it. In
this context, the relationship between content and form in
cinema is discussed in the context of Nietzsche's
conceptualization of the unity of Dionysus and Apollo.

Keywords: Cinema, Nietzsche, Dionysus and Apollo,
Content and form.
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Kadının Evcilleştirilmesi: WolfWalkers Filminde Kültürel Kodlar ve Toplumsal Cinsiyet

Taming of Woman: Cultural Codes and Gender in WolfWalkers

Sercan BOZDOĞAN

İzm�r Dokuz Eylül Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Film Tasarımı Yüksek Lisans,
Film Tasarımı Anasanat Dalı, sercanbozdogan@outlook.com

Özet Abstract

Bu çalışmanın amacı WolfWalkers (2020) filmini kültürel
kodlar ve toplumsal cinsiyet bağlamında analiz etmektir. Bu
analizin metodu tarih, kültürel antropoloji ve toplumsal cinsiyet
çalışmalarına dayanmaktadır. WolfWalkers (2020) animasyon
filminin öyküsü genel geçer herhangi bir masal anlatısına
benzemektedir. Animasyon janrının da sağladığı imkanlar
sayesinde içinde yer alan birçok doğaüstü ve irrasyonel
olgunun yarattığı kapalı anlam alanı mevcuttur. Bu kapalı
anlam alanlarının bir manaya kavuşması ise filmin kültürel
kodlarının çözülmesi ile mümkündür. Filmin baş kötüsü Lord
Protector karakterinin İngiltere ve İrlanda tarihindeki yeri ve
kurtlarla olan mücadelesi tarih alanında zengin bir okumaya
elverirken, kurtların insanlık tarihi ile ilişkisi bizleri kültürel
antropoloji alanına sevk etmektedir. WolfWalkers (2020) filmi
kültürel kodların yanında üç kadının özgürlük mücadelesini
anlattığı için toplumsal cinsiyet ve patriarkiye dair incelemelere
imkân tanımaktadır. Filmde yer alan erkek karakterlerin
söylemlerinin ataerkil sistemi destekler manada olduğu
oldukça açıktır. Bu söylemlerden şehirleşme, kadının
kamusal/siyasal alanın dışına itilmesi ve doğaya hükmetme ana
başlıklarının derinlemesine incelenmesi, cinslerarası güç
ilişkilerinde erkeğe ağırlık veren anlatım katmanının ortaya
çıkmasını sağlamaktadır. Wolfwalkers (2020) filmi İngiltere ve
İrlanda tarihini, İrlanda folklorunu, yabanıl insanın zihniyetini,
doğanın ve hayvanların kültürel etkisini harmanlayarak, bizlere
iki genç kızın erginleşme öyküsünü son derece başarılı bir
şekilde aktarmaktadır. Bu temaların tarihsel gerçeklikleri göz
ardı edilmeden dramatize ve estetize biçimde film evrenine
katılması, eseri başarıl ı kılan en önemli sebeptir.
Gerçekleştirilen bu analiz ile kültürel kodların doğru
kullanımının yapıtı diğer sanat eserlerinden ayırıp nasıl daha
derinlikli kıldığı, diğer taraftan eserin toplumsal cinsiyet
alanındaki temsilleri nasıl ifade ettiği irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: WolfWalkers, Kültürel kodlar, Toplumsal
cinsiyet, İrlanda, Kurt.

The aim of this study is to analyse WolfWalkers in the light of
cultural codes and gender. The method of this analysis is based
on history, cultural anthropology and gender studies. The story
of WolfWalkers, which is an animation, resembles a usual fairy
narration. Thanks to the opportunities that the animation genre
provides, it contains an implicit realm of meaning resulting
from lots of supernatural and irrational phenomenon.
Relatedly, these implict realms of meaning are likely to be
meaningful if the cultural codes in question are shed light on.
While the antagonist Lord Protector's place in the history of
Ireland and England and his struggle against the wolves
provide a rich reading in the field of history, relationship of the
wolves with the history of the humanity takes us to the cultural
anthropology. Since it also tells the fight for freedom of two
women, WolfWalkers enables it to make some analysis of
gender and patriarchy, besides the cultural codes. It is pretty
clear that the sayings of the male characters in the movie back
up the patriarchal system. Especially, a thorough analysis of
urbanization, woman's alienation from public and political life,
and the dominance over nature enables the layer, concentrating
on man in power relations between genders, to come in view.
WolfWalkers, by blending the history of England and Ireland,
Irish folklore, primitive mindset, nature and animal's cultural
effect, quite successfully presents us the coming of age of two
women. The fact that these themes are incorporated into the
movie in a dramatized and esthetic way by not ignoring their
historical realities is the primary point that makes it a real
success. With this analysis, firstly it is aimed to study how the
correct application of the cultural codes sets the movie apart
from the other works of art and how this application renders it
to have a much deeper meaning, and secondly how the movie
shows the representations in gender.

Keywords: WolfWalkers, Cultural codes, Gender, Ireland,
Wolf.
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Geleneksel Algıda Bir Kırılma Noktası Olarak Aaahh Belinda
Filminde Kadın Temsili

Female Representation in Aaahh Belında as a Breaking Point in
Traditional Perception

Fatma G NGÖRERÜ

Özet Abstract

Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı, fatmagungorer@yyu.edu.tr

In trad�t�onal soc�et�es, �t �s seen that the gender and role
d�scr�m�nat�on for women and men �s separated more
sharply compared to modern soc�et�es, and the
representat�on of women �s l�m�ted to the pr�vate l�fe space
apart from the publ�c space. Women w�th the�r trad�t�onal
roles, wh�ch are leg�t�m�zed pr�mar�ly through the sanct�ty
of motherhood; Respons�ble for household chores such as
home and ch�ld care, clean�ng, cook�ng and laundry. S�nce
women's ex�st�ng serv�ce areas do not prov�de an
econom�c �nput, they correspond to �nv�s�ble labor �n
soc�ety. In the trad�t�onal structure, the personal dec�s�ons
of women can be controlled by fam�ly members and soc�al
env�ronment. Turkey �n the 1980s was a per�od �n wh�ch a
rap�d transformat�on was exper�enced w�th the effect of
l�beral pol�c�es and free market cond�t�ons and the
v�s�b�l�ty of women �n the publ�c sphere �ncreased. In these
years, women's da�ly hab�ts and consumpt�on preferences
began to change under the �nfluence of the European
l�festyle and �mported products �n Turkey, wh�ch showed
the character�st�cs of a trans�t�onal soc�ety. Th�s study can
be cons�dered a break�ng po�nt �n Turk�sh c�nema; Based
on the 1986 film Aaahh Bel�nda, wr�tten by Barış P�rhasan
and d�rected by Atıf Yılmaz, she tr�es to exam�ne women's
soc�al percept�on, the problem of �dent�ty, trad�t�onal and
modern fem�n�n�ty roles from a soc�olog�cal perspect�ve.
In order to reject the trad�t�onal roles and body �mage
ass�gned to women and to prefer to be v�s�ble �n soc�ety as
the advert�s�ng face of a shampoo brand, a woman �n the
current soc�al structure should only be crazy.

Keywords: Aaahh Bel�nda, Trad�t�onal Woman, Modern
Woman

Geleneksel toplumlarda kadın ve erkeğe yönelik cinsiyet
ve rol ayrımının modern toplumlara kıyasla daha keskin
çizgilerle ayrıldığı ve kadın temsilinin kamusal alan
dışında özel yaşam alanıyla sınır landır ı ldığı
görülmektedir. Başta annelik kutsallığı üzerinden
meşrulaştırılan geleneksel rolleriyle kadın; ev ve çocuk
bakımı, temizlik, yemek, çamaşır gibi hane içi işlerden
sorumludur. Kadınların mevcut hizmet alanları,
ekonomik bir girdi sağlamadığından toplumda
görünmeyen emeğe karşılık gelmektedir. Geleneksel
yapıda kadının kişisel kararları, aile bireyleri ve sosyal
çevresi tarafından denetlenebilmektedir. 1980’li yılların
Türkiye’si liberal politikalar ve serbest piyasa
koşullarının etkisiyle hızlı bir dönüşümün yaşandığı ve
özellikle kadınların kamusal alanda görünürlüğünün
arttığı yıllardır. Bu yıllarda geçiş toplumu özelliği
gösteren Türkiye’de Avrupai yaşam tarzı ve ithal
ürünlerin etkisiyle kadınların gündelik alışkanlıkları ve
tüketim tercihleri değişmeye başlamıştır. Bu çalışma
Türk sinemasında bir kırılma noktası sayılabilecek;
senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı, yönetmenliğini
Atıf Yılmaz’ın yaptığı 1986 yapımı Aaahh Belinda adlı
filmden yola çıkarak, kadının toplumsal algısını, kimlik
sorunsalını, geleneksel ve modern kadınlık rollerini
sosyolojik açıdan irdelemeye çalışmaktadır. Kadına
biçilmiş geleneksel rolleri ve beden algısını reddetmek ve
bir şampuan markasının reklam yüzü olarak toplumda
görünür olmayı tercih etmek için mevcut toplumsal
yapıda bir kadının ancak deli olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aaahh Belinda, Geleneksel Kadın,
Modern Kadın
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Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Özet Abstract

This study discusses how women of different status are
represented through the independent wing of cinema in the
context of postmodern feminism. It is seen that feminism, which
criticizes and struggles with the gender norms of the patriarchal
system, spreads to different areas and is divided into many types.
Postmodern feminism, which is one of them, argues that while
there may be similarities between men and women in different
perspectives such as class, sexual preference and ethnic status,
women may differ among themselves. The masculine power,
which tries to dominate women, reproduces its ideology through
mass media and makes discourses that will determine the
position of women. Since cinema is a cultural practice for the
reproduction of sexual differences, it becomes an important mass
media tool in which the masculine mentality conveys its
ideology. In this study, it will be examined whether the
representations of gender roles shaped within the framework of
the dominant ideology spread to the independent wing of the
cinema and how women of different status are represented. In
this direction, the film of the movie "Baglilik Asli (2019)", in
which Semih Kaplanoglu, who produces on the independent
wing of the cinema, deals with women of different status, was
selected with the purposeful sampling method. Whether
Kaplanoglu reproduces the dominant language in the film and
how he portrays women of different status is the problem of the
study. Based on this problem of the study, the purpose of the
research is to analyze how the form of representation is realized.
In this context, the film, which will be descriptively analyzed
with the sociological film criticism method, will examine the
representations of women through gender and postmodern
feminism. As a result of the literature review on the relevant field,
it is seen that studies are based on feminist approaches, but there
is not enough research on postmodern feminism, and it is thought
that this study will contribute to the field.

Keywords: Femininity, Postmodern Feminism, Turkish
Cinema, Baglilik Asli.

Postmodern Feminizm Penceresinden Bir Film İncelemesi:
Bağlılık Aslı Filmi Örneği

A Film Review from the Perspective of Postmodern Feminism:
The Case of the Film of Baglilik Asli

Bu çalışma postmodern feminizm bağlamında, sinemanın
bağımsız kanadı üzerinden farklı statülerdeki kadınların nasıl
temsil edildiğini tartışmaya sunmaktadır. Ataerkil sistemin her
alana yayılmış olan toplumsal cinsiyet normlarına eleştiri getiren
ve mücadele eden feminizmin, farklı alanlara yayılarak birçok
türe ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan biri olan postmodern
feminizm, sınıf, cinsel tercih ve etnik durum gibi farklı
perspektiflerde erkek ve kadın arasında benzerliklerin olabileceği
gibi kadınlarında kendi aralarında farklılık gösterebileceğini öne
sürmektedir. Kadını hâkimiyet altına almaya çalışan eril erk,
ideolojisini kitle iletişim araçları vasıtasıyla yeniden üretmekte,
kadının konumunu belirleyecek söylemlerde bulunmaktadır.
Sinema ise cinsel farklılıkların yeniden üretimi için kültürel bir
pratik olduğundan, eril zihniyetin ideolojisini aktardığı önemli bir
kitle iletişim aracı olmaktadır. Bu çalışmada ise egemen ideoloji
çerçevesinde şekillenen toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin
temsillerin sinemanın bağımsız kanadına sirayet edip etmediği ve
farklı statüdeki kadınların nasıl temsil edildiği irdelenecektir. Bu
doğrultuda sinemanın bağımsız kanadı üzerinden üretim yapan
Semih Kaplanoğlu'nun, farklı statüdeki kadınları ele aldığı
Bağlılık Aslı (2019) filmi amaçlı örneklem yöntemi ile
seçilmiştir. Kaplanoğlu'nun film içerisinde egemen dili yeniden
üretip üretmediği ve farklı statülerdeki kadınları nasıl ettiği
çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Çalışmanın bu
probleminden hareketle temsil biçiminin nasıl gerçekleştiğini
çözümlenmek ise araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu
kapsamda sosyolojik film eleştirisi yöntemi ile betimsel
analizinin yapılacağı Bağlılık Aslı filmi, kadın temsillerini
toplumsal cinsiyet ve postmodern feminizm üzerinden
irdeleyecektir. İlgili alan üzerinden yapılan literatür taraması
sonucunda feminist yaklaşımların temel alınarak çalışmaların
yapıldığı fakat postmodern feminizme ilişkin yeteri kadar
araştırmanın yapılmadığı görülmekte bu doğrultuda yapılan bu
çalışmanın alana katkı sunması düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadınlık, Postmodern feminizm, Türk
sineması, Bağlılık Aslı.
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Matrix Resurrections Filminin
Psikanalitik Bir Yorumu

A Psychoanalytic Interpretation of the
Movie Matrix Resurrections

Neslihan Ş. AKPINAR

Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-TV,
nsakpinar@yyu.edu.tr

Özet Abstract

Yaratıcı zihnin sınırları ve temas ettiği unsurlar
konusunda söylenebilecek çok söz var. Bununla
birlikte bu çalışma bir film üzerine ve buradan
bakınca yaratıcı ve artistik alanın iki ana unsuru var:
senaryo ve görüntü. Her iki ana unsurun da
psikolojiden ekonomiye çok geniş bir etki alanı ile
şekillendiğini söylemek mümkün. Bu nedenle bu
çalışmada ele alınan film, fantastik bilim kurgu
türünün ve popüler sinemanın son yirmi yılını
etkilemiş olan Matrix serisi, başta felsefe olmak
üzere birçok alanda araştırma konusu olmuştur.
Ancak burada film analizini başka bir perspektifi göz
önünde bulundurarak genişletmek amaçlanmaktadır.
Bu çalışma serinin son filmi olan Matrix
Resurrections (L. Wachowski,2021) filmini masal
yorumunda kullanılan yaklaşımlardan biri ile analiz
etmektedir. Bunun için analiz C. G. Jung başta olmak
üzere, T. Wolf, M. L. von Franz ve C. P. Estes gibi
analitik psikoloji temelli araştırmacıların yaklaşımı
göz önünde bulundurularak fi lmdeki tüm
karakter/kişilerin bir psikenin farklı veçheleri olarak
ele alınması ile gerçekleştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Matrix Resurrections, Analiz,
Masal, Psike, C. G. Jung.

There is much that can be said about the limits of the
creative mind and the elements with which it
connects. However, this work is about a film and
from this point of view, there are two main elements
of the creative and artistic field: the script and the
image. It is possible to say that both main elements
are shaped by a very wide range of influences from
psychology to economics. The films discussed in this
study, the Matrix series, which has influenced the last
twenty years of the fantasy science fiction genre and
popular cinema, has therefore been the subject of
research in many fields, especially philosophy.
However, the aim here is to expand film analysis by
considering another perspective. This study is
intended to analyze the last film in the series, The
Matrix Resurrections (L. Wachowski, 2021), with
one of the approaches used in fairy tale
interpretation. For this reason, considering the
approach of researchers based on analytical
psychology like C. G. Jung, T. Wolf, M. L. von Franz
and C. P. Estes, the analysis is carried out by
considering all the characters/people in the film as
different aspects of a psyche.

Keywords: Matrix Resurrections, Analysis, Fairy
Tale, Psyche, C. G. Jung
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Melodram ve Meçhul Kadın Melodramı
Olarak “Siyah Gelinlik” Filmi

As Melodrama and Unknown Woman
Melodrama “Siyah Gelinlik”

Arzu KARACAOĞLU

Özet Abstract

Melodram üzerine incelemeleri bulunan felsefeci Stanley
Cavell, ortak karakteristik kalıplar tespit ettiği bazı
Hollywood melodramları için üç ayrı melodram alt-türü
ortaya atmıştır; “paranoyak kadın melodramı”, “düşmüş
kadın melodramı” ve “meçhul kadın melodramı”. Bu
çalışmanın amacı, Cavell'in ortaya attığı melodram alt-
türlerinden biri olan meçhul kadın melodramının Yeşilçam
Sineması 'ndaki bir örneğini ele alıp fi lmin tür
çözümlemesini yapmaktır. Çalışmanın kapsamını
melodram ve meçhul kadın melodramı kavramları ile buna
örnek Yeşilçam filminin tür çözümlemesi oluşturmaktadır.
Türk sinemasında meçhul kadın melodramı olabilecek daha
fazla film bulunamadığından çözümleme, bu alt-türün
kalıplarına en uygun Yeşilçam filmi olan Orhan Elmas'ın
“Siyah Gelinlik” filmi ile sınırlıdır. Çalışmada kullanılan
yöntem içerik analizi olup, çalışma “Melodramın
karakteristik özellikleri nelerdir?”, “Cavell'in melodram alt-
türlerinden meçhul kadın melodramının ayırt edici
özellikleri nelerdir?”, “Siyah Gelinlik filmini meçhul kadın
melodramı yapan nedir?” sorularının cevaplarını
vermektedir. Çalışmada ilk olarak sinemada tür kuramı ve
bu kuramla ilgili çeşitli görüşler belirtilip, melodramın
tanımı ve özellikleri üzerinde durulmuş; ardından Cavell'in
ortaya atmış olduğu üç melodram alt-türünden biri olan
meçhul kadın melodramına değinilerek, Siyah Gelinlik
filminin sadece bir melodram değil, neden ayrıca bir meçhul
kadın melodramı olduğu açıklanmıştır. Çalışmanın
sonucunda, Elmas'ın Siyah Gelinlik filminin Cavell'in
ortaya attığı meçhul kadın melodramı alt-türünün ayırt edici
özelliklerine birebir uyduğu ve Yeşilçam Sineması'nda bu
alt-türe bir örnek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Janr, Melodram, Meçhul kadın
melodramı, Siyah Gelinlik, Orhan Elmas.

Philosopher Stanley Cavell, who has studied melodrama,
has put forward three different melodrama sub-genres for
some Hollywood melodramas with which he has
identified common characteristic patterns; “paranoid
woman”, “fallen woman” and “unknown woman”
melodramas. The aim of this study is to analyze an
example of the unknown woman melodrama, which is one
of the sub-genres of melodrama Cavell put forward, in
Yeşilçam Cinema and to analyze the genre of the film. The
scope of the study consists of the concepts of melodrama
and the melodrama of the unknown woman, and the genre
analysis of the Yeşilçam film as an example. The analysis
is limited to Orhan Elmas's "Siyah Gelinlik (Black
Wedding Dress)", which is the Yeşilçam film most suitable
for the stereotypes of this sub-genre, since there are no
more films that can be melodrama of the unknown women
in Turkish cinema. The method used in the study was
content analysis, and the study was "What are the
characteristics of melodrama?", "What are the distinctive
features of the melodrama of the unknown woman, one of
Cavell's sub-genres of melodrama?", "What makes the
Siyah Gelinlik melodrama movie?" provides answers to
your questions. As a result of the study, it was concluded
that Elmas's Siyah Gelinlik film fits the distinctive features
of the obscure woman melodrama sub-genre put forward
by Cavell exactly and is an example of this sub-genre in
Yeşilçam Cinema.

Keywords: Genre, Melodrama, Unknown woman
melodrama, Siyah Gelinlik, Orhan Elmas.

Düzce Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı
arzu205924@ogr.duzce.edu.tr
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Görsel Sanatlar Uygulamalarında
Kültürel Biçim Dili

Cultural Form Language in
Visual Arts Practices

Mehmet Ali GENÇ

Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi,
Güzel Sanatlar Eği�mi Bölümü, Resim-İş Anabilim Dalı, magenc@erbakan.edu.tr

Özet Abstract

Maddi ve manevi bir yaşam tarzı olan kültür, sanatın
biçimlendirilme alanıdır. Geçmişte ve günümüzde
ortaya konan sanat eserleri incelendiğinde bu
eserlerin belli kültür ya da kültürel etkileşim sonucu
ortaya çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla görsel
sanatlardaki sanat uygulamaları için kültür ve
kültürel etki önemli bir yer tutmaktadır. Sanat eğitimi
sanat uygulamalarından daha iyi sonuç almak için
sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik disiplinin
birbirleriyle ilişkilendirilmesi gerektiği görsel sanat
programlarında belirtilmiştir. Ancak sanat
u y g u l a m a l a r ı n ı n n e t ü r b i ç i m d i l i n d e n
faydalanılacağına yönelik bilimsel çalışma
yetersizliği görülmektedir. Bu çalışmada sanat
uygulamalarında gerekli olan biçim kaynakları ve
kültürün biçimlendirmedeki etkisi irdelenmiştir. Bu
çalışmanın sanat eğitimi veren eğitimcilere biçim
kaynakları yönünden yardımcı olma amaçlanmıştır.
Literatür taraması şeklinde olan bu çalışmada,
Ö ğ r e n c i n i n ö z g ü n y a d a s e n t e z ü r ü n l e r
oluşturabilmeleri için kendi kültür mirası ve dünya
kültürlerinin biçim dilinin bilincinde olması
gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca kültürün
sanata yans ımas ı görse l mekân üzer inde
gerçekleşmekte ve mekân dikey ve yatay olmak
üzere farklı nitelikte görülmektedir.
.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Sanat uygulaması,
Görsel biçim dili, Sanat ve mekân.

Culture, which is a material and spiritual lifestyle, is
the shaping area of art. When the works of art
produced in the past and today are examined, it is
seen that these works have emerged as a result of a
certain culture or cultural interaction. Therefore,
culture and cultural influence have an important
place for art practices in visual arts. It is stated in
visual art programs that art history, art criticism and
aesthetic discipline should be associated with each
other in order to get better results from art education
art practices. However, it is seen that there is a lack of
scientific study on what kind of form language can be
used in art applications. In this study, the sources of
form required in art practices and the effect of culture
on shaping were examined. The aim of this study is to
help educators who give art education in terms of
form resources.
In this study, which is a literature review, it was
concluded that the student should be conscious of his
own cultural heritage and the formal language of
world cultures in order to create original or synthetic
products. In addition, the reflection of culture to art
takes place on the visual space and the space is seen in
different qualities as vertical and horizontal.

Keywords: Culture, Art practice, Language of visual
form, Art and space.
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Videonun Sanattaki Yeri

The Place of Video in Art

Oğuz ÇALIŞKAN

Öğr. Gör., Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�,Güzel Sanatlar Fakültesi,
Resim Bölümü Resim, Anasanat Dalı, oguzcaliskan@yyu.edu.tr

Özet Abstract

1960'ların başında piyasaya sürülen video, bu tarihten
itibaren sanatçıların kendilerini ifade etme araçlarından
biri haline gelmiştir. Bu durum sanat ortamına yeni hava
katmıştır. Daha önceleri, yanlızca kurumsal yayın
alanlarında sınırlı bir biçimde kullanılan video aracı,
Sony Şirketler Topluluğu'nun daha ekonomik bir video
ekipmanı üretmesiyle, daha çok insana ulaştı. Böylelikle
insanlar görsel, işitsel alana dair görüntü ve belgeleri
depolama yoluna gittiler. Böylece eş zamanlı ve daha
deneysel çalışan sanatçılar için büyük bir ilgi alanı haline
geldi.Videonun yaygın bir biçimde kullanılmasıyla
beraber, önceden sanat alanında yeri yadsınamayacak
olan resim, heykel, seramik, fotoğraf gibi videoda sanat
alanının yeni ifade araçlarından biri olarak yer aldı.
Günümüzde video sanatını kendi konvansiyonları ve
tarihiyle geçerli bir sanatsal yaratma aracı olarak
görüyoruz. Televizyon setleri, projektörler veya
bilgisayar çevre birimlerini içeren galeri enstalasyonları
ve heykellerden performans sanatı kayıtlarına, teyp,
DVD veya dijital dosya dağıtımı yoluyla özel olarak
karşılaşılan eserlere kadar çeşitli biçimler almak artık bu
videolar sayesinde diğer ortamlarda eşit olarak kabul
edilir. Geleneksel anlamda bir hareketten çok bir tür
olarak kabul edilir ve tiyatro sineması veya sanatçılarının
(ya da deneysel) filmleriyle karıştırılmamalıdır. Ortamlar
bazen değiştirilebilir görünsede, farklı kökenleri sanat
tarihçilerinin onları birbirinden farklı saymasına neden
olur. Yani popüler bir ortam, birçok sanat okulları şimdi
de özel ve büyük bir sanat olarak video sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Video sanatı, Sinema, Seyirci.

Released in the early 1960s, video has since become
one of the artists' means of expressing themselves. This
has added a new atmosphere to the art scene. The video
tool, which was previously used only in a limited way in
corporate broadcast spaces, has reached more people as
the Sony Group of Companies has produced more
economical video equipment. Thus, people went to
store images and documents related to the visual and
auditory area. Thus, it has become a great interest for
a r t i s t s w o r k i n g s i m u l t a n e o u s l y a n d m o r e
experimentally. With the widespread use of video,
painting, sculpture, ceramics and photography, which
could not be denied in the field of art before, took place
as one of the new means of expression in the field of art.
Today, we see video art as a valid means of artistic
creation with its conventions and history. From gallery
installations and sculptures that include television sets,
projectors, or computer peripherals, to performance art
recordings, to works that are specifically encountered
through tape, DVD, or digital file distribution, these
videos are now considered equal in other mediums. It is
considered a genre rather than a movement in the
traditional sense and should not be confused with
theatrical cinema or films by its artists (or
experimental). Although environments sometimes
seem changeable, their different origins cause art
historians to consider them different from each other.
So in a popular medium, many art schools now also
offer video as a private and great art.

Keywords: Video art, Cinema, Audience.
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Tekstilde Sanat ve Zanaat İlişkisine
Genel Bir Bakış

An Overview of the Relationship Between
Art and Craft in Textiles

Mustafa GÜRGÜLER

Dr. Öğr. Üyesi, Haliç Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil
ve Moda Tasarımı Bölümü, mustafagurguler@halic.edu.tr

Özet Abstract

Gizlenmiş yazı, bir dil olarak tekstil alanında yer alan tüm
dokuma ürünlerinde bir bellek rolüne sahiptir. Tekstil
malzemesi doğduğumuz andan itibaren bedenimize olan
teması nedeniyle ruhsal anlamda bir iletişim içindedir.
Doğa karşısında zayıf kalan bedenimizi koruma işlevini
binlerce yıl öncesinden itibaren yerine getirmektedir.
Farklı kullanımı onu sanat ve zanaat kavramları altında
kendine özgü bir yer edinmesini de sağlamıştır.
Yeryüzüne yayılmış tüm kültürlerin köklerinde tekstil ve
türevleriyle gerçekleştirilmiş giyimden örtünmeye, mekân
düzenlemesine kadar ilginç örneklere rastlanmaktadır.
Örgü, nakış, kapitone, dokuma gibi teknikler ile elde
edilen kumaş yapılarında kilim, yaygı, halı, zili gibi yüzey
kaplamada ya da folklorik ve işlevsel anlamda giysi
formları olarak karşımıza çıkar.
Başlangıçta doğal malzemenin olanaklarıyla, sonrasında
bilgi ve teknolojinin ortak paydasında yapay yöntemler ile
üretilen satıh kaplama, döşeme veya giyim amaçlı olarak
üretilen tekstil malzemeleri tarih boyunca zanaat ve
sanatçıların elinde bir çeşit toplumsal anlamda bilgi
kodlamaya dönüşmüştür. Bugün Anadolu kültürüne
baktığımızda tekstil adını verdiğimiz liflerden üretilmiş
malzemelerin oluşumunda yer alan ip ve iplikler, renkler,
desenler, motifler yoluyla geçmişten günümüze bir bilgi
aktarımı sağlanmıştır.
Ele alınan makale konusunda mistik ya da işlevsel
anlamda kod yüklenmiş desen ve şekillerin geçirmiş
olduğu evrelerin dışında tekstil, sanat ve zanaat arasındaki
yeri konu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Zanaat, Dokuma sanatı,
Tekstil sanatı.

Concealed writing, as a language, has a memory role in all
weaving products in the field of textiles. From the moment
we are born, textile material is in a spiritual
communication due to its contact with our body. It has
been fulfilling the function of protecting our body, which
is weak against nature, since thousands of years ago. Its
different use has also made it a unique place under the
concepts of art and craft.
In the roots of all cultures spread over the world,
interesting examples can be found, from clothing made
with textiles and its derivatives, to veiling and spatial
arrangement. In fabric structures obtained by techniques
such as knitting, embroidery, quilting and weaving, it
appears as a surface covering such as rugs, mats, carpets,
bells, or as clothing forms in folkloric and functional
sense.
Textile materials produced for surface coating, upholstery
or clothing purposes, which were initially produced with
the possibilities of natural materials, and then with
artificial methods on the common denominator of
knowledge and technology, have turned into a kind of
information coding in the social sense in the hands of
craftsmen and artists throughout history. When we look at
the Anatolian culture today, a transfer of knowledge has
been provided from the past to the present through threads
and threads, colors, patterns and motifs, which are
involved in the formation of materials produced from
fibers that we call textiles. In the subject of the article, the
place of patterns and shapes loaded with codes in the
mystical or functional sense, apart from the phases they
went through, is discussed between textile, art and craft.

Keywords: Art, Handcraft, Woven art, Textile art.
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Güncel Sanat Uygulamalarında Tekstil Malzeme ve
Tekniklerinin Karşıt Materyallerle Kullanımı

The Use of Textile Material and Techniques Through
Contrast Materials in Current Art Practices

Nazan OSKAY

Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü,
nazan_oskay@hotmail.com

Özet Abstract

Çeşitli zaman dilimlerinde tanım, anlam, işlev ve değer
yönünden farklılıklar göstermeye başlayan sanat; yeni
fikir ve üretim teknikleriyle birlikte melez bir kimlik
kazanmıştır. Çağın gerçeklerine paralel bir şekilde
sanatın evrilmesini sağlayan bu değişim, 20. yüzyıl lif
sanatının oluşumuna da zemin hazırlamıştır.
Kendine has dili ve kelime dağarcığı olan tekstil, gerek
teknik, gerek malzeme gerekse dokusal olarak farklı
sanat söylemlerinde de derin şiirsel bir anlatım dili
olmuştur. Çünkü sanat olarak tekstil, üç boyutluluk ve
dokunsallığın yanı sıra, yaşanmışlıkların, anlatıların ve
kü l tü re l an lamla r ın sembol ik i çe r iğ in i de
yansıtmaktadır.
Teknik ve malzemenin yardımıyla zihinsel çağrışımları
ihtiva eden tekstil, yumuşak dokusundan dolayı
sınırları zorlayan ve gelenekleri aşan bir ifade biçimine
dönüşmüştür. Bu bağlamda, plastik sanatlarda
kendisine yer bulan tekstil sanatında yumuşak dokuyu
sert materyallerle kullanan sanatçılar bir zıtlık
oluşturarak estetik algıyı farklı bir boyuta taşımışlardır.
Araştırmanın kapsamını; sanatçıların tekstil malzeme
ve tekniklerini kullanarak yumuşak dokuya zıtlık
oluşturan sert materyallerle kurduğu dinamik
k o m b i n a s y o n ü z e r i n e ş e k i l l e n e n e s e r l e r
oluşturmaktadır. Derleme niteliğindeki bu çalışmada;
belirlenen 3(üç) sanatçıya ilişkin incelemeleri kapsayan
yayınlardan elde edilmiş bilgiler ve sanatçılarla yapılan
görüşmeler kaynak olarak kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Zıt materyaller,
Disiplinlerarası sanat.

Art which began to differ in terms of definition,
function and value in various time periods, has
developed a hybrid identity through new techniques of
idea and manifucture. This change that causes the
evolution of art in paralel with the epoch, has formed the
basis for the art of fiber.
Textile that has its own unique language and
vocabulary, has become a language of truly poetic
narration in discourses of art in context of not only
technique but also Material and textural. It is because as
an art, textile besides three dimensionality and tacticity,
reflects symbolic content of life experiences, narratives
and cultural meanings.
Textile that evokes association thanks to technique and
material has turned into a form of expressing that goes
beyond the limits and the traditions because of its soft
texture. In this sense, the artists who uses of texture
through solid materials in plastic arts have taken the
sense of aesthetics to the different level by making a
contrast.
The scope of the study is the art works that are done by
the artists using textile materials and techniques about
the dynamic combination of the contrats betweens of
texture and solid material. In this study which is a
compilation the interview conducted with the artists
and the data obtained from the three artists' publications
are used as reference.

K e y w o r d s : Te x t i l e , C o n t r a s t m a t e r i a l s ,
Interdisciplinary art.
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Özet Abstract

The concepts of space, location, and area have been the
subject of philosophy and science for thousands of
years. Many philosophers and scientists have
developed different theories on the subject. Scientific
developments in the 20th century changed the
perspective on these concepts and affected many
disciplines. One of the areas where this change is taking
place is art. The developments in the world of science
have had an impact on the art world almost
simultaneously. The artists of the period didn't remain
indifferent to the subject and questioned the existence
of these concepts in their artworks. This has led to
stylistic and intellectual changes in the works of art. The
subject, whose effects we can see in different fields of
art, from painting to sculpture and digital art, has also
been the focus of attention of artists who produce
textile-specific artworks. In the study, it is aimed to
examine the approach of textile artists, who produce
artworks with the subject and themes related to
concepts of space, location, and area. In this context, the
artists examined were Belkıs Balpınar and Olga De
Amaral. It has been tried to interpret how the artists
handled the concepts in their artworks, with the
literature review on the subject, the data obtained from
the artist interviews, and video recordings.
Accordingly, it was concluded that the artists combined
the relevant concepts with perceptual values such as
speed, movement, time, and space and transformed
them into original and creative artworks.

Keywords: Textile art, Belkıs Balpınar, Olga De
Amaral.

Uzay, uzam ve boşluk kavramları binlerce yıldır
felsefenin ve bilimin konusu olmuştur. Birçok filozof
ve bilim insanı konu üzerine farklı teoriler
geliştirmiştir. 20. yüzyılda yaşanan bilimsel gelişmeler,
bu kavramlara olan bakış açısını değiştirmiş ve birçok
disiplini etkilemiştir. Bu değişimin yaşandığı
alanlardan birisi de sanattır. Bilim dünyasında
yaşanılan gelişmeler neredeyse eş zamanlı bir şekilde
sanat dünyasında da etkisini göstermiştir. Dönemin
sanatçıları konuya ilgisiz kalmamış ve bu kavramların
varlığını eserleri üzerinde sorgulamışlardır. Bu da
ortaya konulan sanat eserlerinde biçimsel ve düşünsel
açıdan değişimlere sebep olmuştur. Resimden heykele
ve dijital sanata kadar farklı sanat alanlarında etkilerini
görebileceğimiz konu, tekstil özelinde eser üreten
sanatçıların da ilgi odağı olmuştur. Çalışmada, uzay,
uzam ve boşluk kavramları ile ilişkili konu ve temalar
ile sanat eseri üreten tekstil sanatçılarının eserlerindeki
yaklaşımı irdelemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda
incelenen sanatçılar, Belkıs Balpınar ve Olga De
Amaral olarak belirlenmiştir. Konu ile ilgili yapılan
literatür taramasıyla birlikte sanatçı röportajları ve
video kayıtlarından elde edilen veriler ile sanatçıların
kavramları eserlerinde ne şekilde ele aldıkları
yorumlanmaya çalışılmıştır. Buna göre, sanatçıların
ilgili kavramları hız, hareket, zaman ve mekân gibi
algısal değerler ile birleştirerek özgün ve yaratıcı eser
üretimlerine dönüştürdüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil sanatı, Belkıs Balpınar,
Olga De Amaral.
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Sanat ve Tasarım Fakültesi,
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Tekstil Sanatında Uzay, Uzam ve Boşluk:
Belkıs Balpınar ve Olga De Amaral Örneği

Space, Location, and Area in Textile Art:
The Case of Belkıs Balpınar and Olga De Amaral
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Tekstil Yan Ürünlerinin Sanatsal Giysi Tasarımında
Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Sema YALÇIN

Dr. Öğr. Üyes�, İstanbul Okan Ün�vers�tes�, Sanat Tasarım ve M�marlık Fakültes�,
Tekst�l ve Moda Tasarım Bölümü, sema.yalc�n@okan.edu.tr

Özet Abstract

Tasarım motivasyonu çok çeşitli faktörlerden olabilir; bazen
asıl hedef form ve ergonomi olurken bazen de teknolojik
yenilik ve estetik olabilir. Tasarımcılar çoğunlukla çeşitli
materyallerin niteliklerinden veya formlarından esinlenir veya
faydalanırlar. Yeni teknolojik ürünler sunuldukça yeni tasarım
formları oluşabilir. Tekstil yan ürünleri ve aksesuarları üreten
firmaların teknolojik ürünleri ile tasarım öğrencilerinin bir
araya gelişinden doğan sinerji tasarıma ve akademik hayata
katkı sağlamaktadır. Bu amaçla Konfeksiyon Yan Sanayicileri
Derneği ile İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü arasında
oluşturulan ortak projede firmalar tarafından üretilen yeni
teknolojik ve/veya sürdürülebilir ürünler ile Tekstil ve Moda
Tasarımı Bölümü öğrencileri estetik, artistik ürünler
tasarlamışlardır. Tasarım öğrencileri seçilen malzemeler (Yan
Sanayi ürünleri) ile farklı çalışma yöntemleri ile malzemelerini
işlemenin ve şekillendirmenin yeni yollarını deneyimleyerek
“Sanatsal Tekstiller” dersi kapsamında yeni tasarımlar
oluşturmuşlardır. İşbirliği KYSD üreticilerinin ve Tekstil ve
Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin yeni kombinasyonlar
oluşturmasına teşvik etmiş; öğrenciler yeni desenler ve
yüzeyler deneyerek kendileri için tasarım yapmanın keyfini
yaşayarak farklı deneyimler gerçekleştirmiş ve oluşturdukları
tasarımlar "KYSD Tekstil Aksesuarları Fuarı"nda
sergilenmiştir. Ticari üretimin gerçekleştirdiği ve tasarım
öğrencilerinin deneyimi ile ortaya çıkan sanatsal ürünler bu
çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada materyal
olarak öğrenci çalışmaları kullanılmaktadır. İrdeleme
sonucunda teknoloji ve tasarım etkileşimi biçim, form,
malzeme, renk, doku başlıklarında değerlendirilmektedir.
Çalışmanın sonunda, öğrenci tasarımları yukarıda belirtilen
ölçütlerle birlikte sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sanatsal tekstiller, Konfeksiyon yan
sanayi, Tekstil aksesuarları, Artistik tasarım.

Design motivation can come from a wide variety of factors;
sometimes it may be form and ergonomics, as well as
technological innovation and aesthetics. Designers are
often inspired by the qualities or forms of various materials.
As new technological products are introduced, new design
forms may occur. The synergy arising from the
collaboration of the companies producing textile by-
products and accessories with design students contributes
to design and academic life. For this purpose, the students of
Textile and Fashion Design Department designed aesthetic
and artistic products by using new technological and/or
sustainable products produced by the companies in
collaboration between the Apparel Sub-Industries
Association and Istanbul Okan University, Faculty of Art,
Design and Architecture. Design students created new
designs with shaping selected materials (Sub-industry
products) in "Artistic Textiles" course by experiencing
different working methods. Collaboration encouraged
KYSD manufacturers and students of Textile and Fashion
Design Department to create new combinations; students
got experienced by trying new patterns and surfaces while
enjoying the pleasure of designing for themselves; and the
designs they created were exhibited at the "KYSD Textile
Accessories Fair". Artistic products produced by
commercial production and created by the experience of
design students form the basis of this study. Student studies
are used as material in the study. As a result of the analysis,
the interaction of technology and design is evaluated under
the headings of form, form, material, color and texture. At
the end of the study, student designs are presented with the
criteria mentioned above.

Keywords: Artistic textiles, Apparel sub-industry, Textile
accessories, Artistic design.

A Research on the Use of Textile By-Products in Artistic Clothing Design
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“İzler” Tekstil Sanat Eserinin Doku ve Form Bağlamında İncelenmesi

Examination of “Traces” Textile Art Work in the Context of Texture and Form

Sema Hatun TÜRKER

Dr., İstanbul T�caret Ün�vers�tes�, M�marlık ve Tasarım Fakültes�,
Tekst�l ve Moda Tasarımı Bölümü, sgurcay@ticaret.edu.tr

Özet Abstract

Sanat, sanatçı ile yapıtı arasındaki bağın diğer
insanlara aktarımı ile oluşur. Bu aktarımda sanat
yapıtının özgün nitelikte olması onu farklı ve biricik
kılar. Bir sanat yapıtının özgünlüğü ise sanatçının
kendine has oluşturduğu üslup ile anlaşılır. Üslup ise
temel sanat öğelerinin katkısı ile sanatçının yapıtına
yaratıcılığını ve yeteneğini eklemesidir. Görsel ve
plastik sanat disiplinlerinde temel sanat öğeleri;
nokta, çizgi, biçim form, doku, değer, renk, boyut ve
derinlik başlıklarının toplamıdır. Bu temel öğeler,
tekstil sanatı ve tasarımı gibi dayanağı sanat olan ve
bununla ifadesini oluşturan birçok disiplin için
geçerliliğini korumaktadır. Ortaçağ ve klasik
dönemde sanat yapıtında malzeme olarak kullanılan
tekstil, estetik ve duyusal haz ifadeleriyle çağdaş bir
sanat dalı olarak günümüze ulaşmıştır. Bu
araştırmada, tekstil sanatında yapısal oluşumunun
verdiği hacim ve esneklikle diğer dokuma ve keçe
tekstillerden ayrımlı bir konumda olan örme esas
alınmıştır. Örme tekniğinde üretilen “İzler” tekstil
sanat eserinin, çağdaş sanat yapıtına dönüşümü
eserin çeşitli açılardan görüntüleri irdelenerek form
ve doku bağlamında etkisi açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Sanat, Örme, Form,
Doku.

Art is formed by the transfer of the bond between the
artist and his work to other people. In this transfer, the
originality of the work of art makes it different and
unique. The originality of a work of art is understood
by the artist's unique style. Style, on the other hand, is
the artist's adding his creativity and talent to his work
with the contribution of basic art elements. Basic art
elements in visual and plastic art disciplines; point,
line, shape, form, texture, value, color, size and depth
is the sum of headings. These basic elements remain
valid for many disciplines, such as textile art and
design, which are based on art and form its
expression with it. Textile, which was used as a
material in the work of art in the medieval and
classical periods, seems to be a contemporary art
branch today with the expressions of aesthetic and
sensory pleasure. In this research, knitting, which is
in a different position from other woven and felt
textiles, is based on the volume and flexibility given
by its structural formation in textile art. The
transformation of the “Traces” textile art work
produced in the knitting technique into a
contemporary art work is explained by examining the
images of the work from various angles and its effect
in the context of form and texture.

Keywords: Textile, Art, Knitting, Form, Texture.
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Öğr. Gör., Akdeniz Üniversitesi,
Serik GSS MYO

Özet Abstract

Textile, which is one of our basic needs, is an action in which various
production methods and forms of use have been developed from the
earliest period to the present day. While production methods have
been developed, the scale of need has increased in direct proportion
over time. This has brought with it the need to work as a team, to make
solutions such as planning and division of labor. Over time, with the
contribution of teamwork, various and special branches have emerged
in textile production. As in many occupational groups, it is understood
that there were professional organizations in textile production,
especially since the Ancient Period, for reasons such as increasing
work efficiency and quality, providing solidarity, protecting the
occupational branch and workforce. In this context, the aim of our
study is to emphasize the contribution and importance of this process,
which is thought to be the precursors of professional organizations in
textile production, to the present day. As a subject; it covers the textile
professions and labor forces mentioned in the Edict on Ceiling Prices
issued by Emperor Diocletian, which coincides with the late 3rd and
early 4th centuries AD. At the same time, the professional
organizations called ergasia established by the workers engaged in
textile production and trade in the West of Asia Minor (Western
Anatolia) are examined. Depending on the cultural accumulation and
habits in Anatolia, it is known that there was textile production in the
6th millennium BC through the data unearthed by archaeology about
the ongoing textile production, usage patterns and professional
organizations. Again, it is understood from the data that textiles
produced with qualified raw materials, design and planning in the
Roman Period, which we deal with in this study, spread from Western
Anatolia to the entire Mediterranean basin through trade and gained
fame. In the study; it is concluded that some textiles produced in the
region in the Ancient Period were a kind of branding example in their
period and that one of the most important reasons why these textiles
succeeded in becoming an element of reputation by the nobles living in
Rome may be professional organizations and that the foundations of
today's textile professional organizations continue on their way with a
culture coming from this tradition. In our opinion, this is the historical
justification for the textile sector to be recognized as a strong and
sustainable industry.

Keywords: Textile, antiquity, Professional organization, Design,
Ergasia.

Traces of Professional Organization in
Textile Production in Antiquity

Tekstil Üretiminde Mesleki Örgütlenmenin
Antik Dönemdeki İzleri

Temel ihtiyaçlarımızın başında gelen tekstil, en erken dönemden
günümüze çeşitli üretim yöntemleri ve kullanım biçimlerinin
geliştirildiği bir eylemdir. Üretim yöntemleri geliştirilirken zamanla
ihtiyaç ölçeği de doğru orantılı bir şekilde artmıştır. Bu da beraberinde
ekip halinde çalışma, planlama ve iş bölümü gibi çözümlemeler
yapma gereksinimini getirmiştir. Zamanla, ekip çalışmalarının da
katkısıyla tekstil üretiminde çeşitli ve özel dallar ortaya çıkmıştır.
Birçok meslek grubunda olduğu gibi iş verimini ve kaliteyi arttırmak,
dayanışma sağlamak, meslek dalını ve işgücünü korumak gibi
nedenlerle özellikle de Antik Dönem' den itibaren tekstil üretiminde
de mesleki örgütlenmelerin olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda
çalışmamızın amacı; tekstil üretimindeki mesleki örgütlenmelerin
öncülleri olduğu düşünülen bu sürecin günümüze katkısı ve önemine
vurgu yapmaktır. Konu olarak; M.S 3.yüzyıl sonları ile 4.yüzyıl
başlarına denk gelen ve İmparator Diocletian tarafından yayınlanan
Tavan Fiyatlar Fermanı'nda bahsedilen tekstil meslek dalları ile
işgüçlerini kapsamaktadır. Aynı zamanda Küçük Asya'nın Batısı'
ndaki (Batı Anadolu) tekstil üretimi ve ticaretini yapan çalışanların
kurdukları ergasia adı verilen mesleki örgütler incelenmiştir.
Anadolu'da kültürel birikim ve alışkanlıklara bağlı olarak, süregelen
tekstil üretimi, kullanım biçimleri ve mesleki örgütlenmeler hakkında
arkeoloji biliminin gün yüzüne çıkardığı veriler aracılığıyla M.Ö
yaklaşık 6. binde tekstil üretiminin olduğu bilinmektedir. Yine
verilerden, çalışmada ele aldığımız Roma Dönemi'nde ise, nitelikli
hammadde, tasarım ve planlamayla üretilen tekstillerin Batı
Anadolu'dan tüm Akdeniz havzasına ticaret aracılığıyla yayıldığı ve
ün kazandığı anlaşılmaktadır. Çalışmada; Antik Dönem' de bölgede
üretilen kimi tekstillerin döneminde bir nevi markalaşma örneği
olduğu ve Roma'da yaşayan soylular tarafından bu tekstillerin itibar
unsuru olmayı başarmasının en önemli nedenlerinden birinin mesleki
örgütlenmeler olabileceği ve günümüzdeki tekstil meslek
örgütlerinin temellerinin de bu gelenekten gelen bir kültürle yoluna
devam ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bizce bu, tekstil sektörünün
güçlü ve sürdürülebilir bir endüstri olarak kabul edilmesinin tarihi
gerekçesidir.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Antik dönem, Mesleki örgüt, Tasarım,
Ergasia.
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Moda ve İletişimin Günümüzdeki
Durumu

Current State of Fashion and
Communication

Engin ALPAT

Özet Abstract

İnsanın, konunun temel objesi olması sebebiyle giyim tekstillerine ve
mekân tekstillerine gereksinim duyan, üreten, geliştiren ve kullanan
kitleyi oluşturmasının yanında modayla iletişime geçmek için, medya
yolu ile veya yüz yüze iletişim kurmasını gerektirmektedir. İnsandan
kaynaklanan tüm oluşumlar, insan istediği için onun çevresinde
gerçekleşmektedir. Moda sektörü kitlede istek uyandırarak kendisine
ihtiyaç duyulmasını sağlar. Böylece kişi, modayı tasarlar, yaratır, üretir,
kullanır, değiştirir, geliştirir, ona bir stil kazandırır, onu statü sembolü
olarak kullanır. Bu süreç içinde; moda, ergonomi ve fonksiyonelliğin
yanında tarihsel akışta, yaşamı etkileyen tüm estetik yaklaşımlardan ve
sanat akımlarından, ekonomik ve sosyal olaylardan, doğal ve yapay
oluşumlardan dolaylı ya da direkt olarak etkilenir. Zaman içinde yol
alındıkça etkileşim biçimleri şekil olarak değişiklik gösterir. Sembolik
ilişki teorisine göre insanlar davranışlarında moda iletişim
yöntemleriyle sunulan fiziksel karakterlerle olduğu kadar sembollerle
de uyarılmaktadırlar. Moda ve iletişim açısından bakacak olursak;
iletişim yoluyla modanın toplumsal yapısı değiştirilerek insanlar daha
geniş olanaklara özendirilmekte ve bireyin topluma kendi için katılması
sağlanmaktadır. Moda tasarımı açısından kitlelere bir yenilik
sunulurken, onun sağlayacağı yararları belirginleştirecek şekilde
oluşmasında uygun zamanın saptanması gerekir. İnsanlara bu yeniliğin
bir ihtiyaç olduğu ilgili kişiler tarafından vurgulanarak çeşitli
sunumlarda bulunulmalıdır. Kişinin kendini toplumdan birey olarak
ayrımsaması için moda ürün; yaratıcılığını orijinalliğini, adaptasyonu,
karizmasını, konformist tavrını, kimlik edinme ve sadakat duygusunu,
uyum sağlama, dayanışma, monotonluk ve sabitlik değerini, statü
belirleme ihtiyacını ve imaj yaratma güdüsünü vurgulamalıdır. Bu
çalışmada 21. Yüzyıla girdiğimiz dönem itibarıyla moda kavramının
yeni algılanma biçimleri olan medyalar ve moda sektörünün
eğilimleriyle birlikte kitle üzerinde yaratılan etkiler, modanın geldiği
konum ve günümüzde moda sektörünün kişilerle ve diğer markalarla
kurduğu iletişim biçimleri üzerine vurgu yapılacaktır. Ayrıca tekstil ve
moda tasarım ürünlerinin bir endüstri, aynı zamanda da tasarım ürünü
veya sanat objesi olması nedeniyle toplumda farklı statüdeki insanların;
iç giyim, dış giyim, mekân tekstili, ofis tekstiline olan ihtiyaçları, statü
farklarıyla doğru orantılı olarak nasıl güncel değişim gösterdikleri
konuları ele alınacaktır.

A n a h t a r K e l i m e l e r : M o d a , İ l e t i ş i m , M o d a t a s a r ı m ı .

Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü, ealpat@cu.edu.tr

Regarding the fact that the human being is the main object to the subject,
besides creating the mass in need, producing, developing and using
clothing textiles and place textiles, it requires communicating via media
or face to face in order to be in touch. All the formations originating from
mankind take place around itself because it wants that. The fashion
industry arouses the desire of masses and creates needs for them.
Therefore, a person designs, creates, produces, uses, innovates, develops
fashion, brings it a style, makes use of it as a status symbol. In this period,
besides ergonomics and functionality, fashion is directly or indirectly
affected by all aesthetic approaches and art movements that affect life,
economic and social events, natural and artificial formations in the
historical flow. As proceeded within time, interaction shapes reform.
According to the symbolic relationship theory, people are stimulated in
their behavior by symbols as well as physical characters presented by
fashion's communication methods. In terms of fashion and
communication; by changing the social structure of fashion through
communication, people are encouraged for wider opportunities and it is
ensured that the individual participates in the society for himself. While
presenting an innovation to the masses in terms of fashion design, it is
necessary to determine the appropriate time for it to be formed in a way
that will highlight the benefits it will provide. Various presentations
should be made to people by emphasizing that this innovation is a need.
For one to distinguish himself from society as an individual; fashion
should emphasize the creativity and originality of the product,
adaptation, charisma, conformist attitude, sense of identity and loyalty,
value of harmony, solidarity, monotony and constancy, the need for status
determination and the drive to create an image.In this study, as we entered
the 21st century, the new perceptions of the concept of fashion, the media
and the effects created on the mass together with the trends of the fashion
industry, the position of fashion and the forms of communication that the
fashion industry establishes with people and other brands today will be
emphasized. In addition, due to the fact that textile and fashion design
products are an industry, as well as a design product or an art object,
people of different status and the way of change in their needs of
underwear, outwear, area textiles, office textiles in direct correlation to
their status differences will be discussed.

K e y w o r d s : F a s h i o n , C o m m u n i c a t i o n , F a s h i o n d e s i g n .
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Prof., Eskişehir Teknik Üniversitesi,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,

Özet Abstract

Bu çalışmada iç mekân tekstil tasarımında özgün değer
yaratımında kültürel bellekten yararlanılarak yapılan
tasarım uygulama çalışmalarında başvurulan tasarım
yöntemine değinilmektedir. Bu bağlamda öncelikle görsel
araştırma yöntemlerinden birisi olan tasarım yöntemi ve
katılımcı tasarım yöntemi, A/R/Tografi gibi tasarım
tabanlı diğer araştırma yöntemleri arasındaki farklar
irdelenmekte ve uygulamalı iç mekân tekstil tasarımı
çalışması kapsamında bu sürecin nasıl ilerlediği
değerlendirilmektedir. Başvurulan tasarım yönteminin,
araştırma sürecinin bir diğer bileşeni olan kültürel bellek
konusu üzerinden irdelenmesi, bu çalışmanın odak
noktasını oluşturmaktadır. Kültürel belleğin tasarım
sürecinde esin kaynağı olmasıyla ilgili alanyazın
araştırmalarına yer verilen çalışmada Frig kültürü tema
olarak belirlenmiştir. Eskişehir için önemli bir kültürel
bellek unsuru olan ve M.Ö. 750- 300 yılları arasında
hüküm süren Frigya uygarlığının kültürünü temsilen
Midas Yazılıkaya Anıtı ve Areyastis Anıtı üzerinde
çalışılmasına karar verilmiştir. Eskişehir il sınırları içinde
yer alan Midas antik kentinde bulunan anıtlar üzerindeki
bezemelerin özgünlüğüne bağlı kalınarak tekstil yüzey
tasarımı çalışmaları yapılmış ve bu tasarımların iç mekân
ürünlerine uygulanması hedeflenmiştir. Başvurulan
tasarım yönteminde tasarım süreci içinde problem
durumuna alternatif çözümler aranmış; tüm yaratım
sürece uyarlanan yöntemin uygulanabilirliğinin sağlaması
gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Özgün değer, Tekstil tasarımı,
Tasarım yöntemi, Kültürel bellek, Frig kültürü.

In the current study the design methodology was
described which was experienced while creating
originality in interior textile design through resorting
to the cultural memory. In this regard, differences
across different visual research methodologies such
as design method, participatory design method and
A/r/tography were examined followed by the
evaluation of the implementation processes
experienced during the interior textile design. The
focus of the study was that the embraced design
methodology was realized in parallel with the topic
of cultural memory. The relevant literature where the
cultural memory is the inspiration of design
processes is provided in the current work and the
central theme was determined as the Phrygian
Culture. Midas and Areyastis Monuments, which are
significant artifacts representing the Phrygian
Culture (750-300 BC) in Eskişehir were chosen to
study with. Through preserving the original forms of
the embellishments on these monuments in the
Mydas city, we aimed to conduct different textile
surface creation studies and implement these design
endeavors to interior products. During the current
design methodology, we sought for alternative
solutions to the problem statement and confirmed the
applicability of the current design methodology for
the whole process.

Keywords: Originality, Textile design, Design
methodology, Cultural memory, Phrygian culture.

Design Methodology Applications During Original
Interior Textile Design Research

Özgün İç Mekân Tekstil Tasarım Araştırmalarında
Tasarım Yöntemi Uygulamaları

1Ayşe Seçil TEKİN AKBULUT 2 Yüksel ŞAHİN

1Bu çalışma, Ayşe Seçil Tekin Akbulut'un Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Anasanat Dalında tamamladığı, Prof. Yüksel Şahin'in
danışmanlığını yaptığı “İç Mekân Tekstil Tasarımında Özgün Değer Yaratımı: Frigya Kültürü Örneği” başlıklı sanatta yeterlik tez çalışmasından üretilmiştir.
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Özet Abstract

Although textiles, whose history dates back to the
beginning of human history, emerged primarily to
perform functions such as covering and protection, it
has also played a significant role in human history as
a tool for cultural transmission. Textiles used in
different geographies and societies form a part of the
cultures they belong to, with their structures,
patterns, and usages. Nowadays, local production
and crafts come to the fore again, and regional
weavings play an essential role in cultural values
transmission. At this point, Kente weaving one of the
traditional African textiles can be a good example.
Kente weaving, known as the regional textiles of
Ghana, has been handed down from generation to
generation and its use has continued to present. It,
which has preserved its original character with its
weaving structures, colors, and patterns, continues to
exist today as one of the best-known textile examples
of West Africa. In this study, the characteristics of the
kente weavings, which have the quality of a regional
value, are examined in detail, according to the
meanings that Kente weavings carry today and their
cultural identity in today's world.

Keywords: Cultural transmission, Regional
weavings, African textiles, Kente weavings.

An Example of The Role of Regional Weavings in Cultural
Transmission: Kente Weavings

Yerel Dokumaların Kültürel Aktarımdaki Rolüne Bir Örnek:

Kente Dokumaları

Geçmişi insanlık tarihinin başlarına kadar dayanan
tekstil öncelikle örtünme, korunma gibi işlevleri
yerine getirmek için ortaya çıksa da bunun yanında
kültürel bir aktarım aracı olarak da insanlık tarihinde
önemli bir rol oynamıştır. Farklı coğrafyalarda ve
farklı toplumlarda kullanılan tekstiller gerek yapıları
gerekse kullanım şekilleri ile ait oldukları kültürlerin
bir parçasını oluşturmaktadırlar. Yerel üretim ve
zanaatlerin yeniden ön plana çıktığı günümüzde,
yerel dokumalar kültürel değerlerin aktarımı
bağlamında çok önemli bir rol üstlenmektedirler.
Afrika'ya özgü geleneksel bir kumaş türü olan kente
dokumaları ise bu noktada örnek gösterilebilecek bir
nitelik taşımaktadır. Gana'nın geleneksel kumaşı
olarak bilinen Kente dokumaları nesilden nesile
aktarılmış ve günümüze kadar kullanımı devam
etmiştir. Dokuma yapıları, kullanılan renkler ve
desenler ile özgün karakterini korumayı başarmış
kente dokumaları Batı Afrika'nın en bilinir tekstil
örneklerinden biri olarak günümüzde de varlığını
sürdürmektedir. Bu çalışmada yerel bir değer niteliği
taşıyan kente dokumalarının özellikleri detaylı
olarak incelenirken, günümüzde hala taşıdığı
anlamlar ve kültürel kimliği ile var olma şekli
irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel aktarım, Yerel
dokumalar, Afrika tekstilleri, Kente dokumaları.
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Özet Abstract

This work; It covers a group of Turkish publications describing felt
making and applications made with felt. The subject is related to the
evaluation of the confusions in terms of meaning and expression
and the definitions that may lead to misunderstanding in the
explanation of the application and felt making process steps in
Turkish published publications used in the field of textile education
and freelance art studies. The aim is to make suggestions to ensure
that the felting technique used by many artists in their artistic works
is expressed with correct definitions and a professional language.
Felt, which has an important place in Anatolian textile culture, is
accepted as one of the oldest textile techniques that have survived
from past to present. However; It is not possible to say that in the
publications in the field of felt, whether in the field of textile
education or in the field of free art, the information is reflected
correctly and a correct professional language is used. On the other
hand, we know that there are few publications about felt and we are
indebted to the authors of these publications. However, we consider
it a great loss that there are deficiencies in the expression of
professional language and techniques in these publications, which
were prepared with great effort and effort. Therefore, we want to
increase the contributions of our authors, who have created these
valuable publications with great effort, and to transfer the felt,
which is a cultural heritage, to future generations more accurately.
Because; In our study, how the oral language should be, which
arises from the transfer of scientific language and observations
presented in scientific events and published papers, together with
the detailed explanation of local words, scientific and technical
definitions and process steps in the adventure of felt making, the
mistakes made in the definition of felt, the negative definitions due
to translation from foreign publications. topic will be included. At
the same time, it will contribute to the use of correct terminology
and a meaningful explanation of the process steps, both in the
expression of a fabric creation method and in the verbal expression
of artistic works within the scope of fiber art.

Keywords: Felt , Fel t ing process, Cultural heri tage.

Keçeleştirme İşleminde Yerel Tekniklerin Anlatımı ve
Yöntemin İfadelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on the Expression of Local Techniques and
Expression of the Method in the Felting Process

Bu çalışma; keçe yapımı ve keçe ile yapılan uygulamaların
anlatıldığı bir grup Türkçe yayını kapsar. Konu tekstil eğitimi ve
serbest sanat çalışmaları alanında kullanılan Türkçe basılmış
yayınlarda uygulamanın ve keçe yapım işlem basamaklarının
anlatımında anlam ve ifade açısından görülen karışıklıkların ve
yanlış anlamaya yol açabilecek tanımların değerlendirilmesi ile
ilgilidir. Amaç, birçok sanatçı tarafından sanatsal çalışmalarında
kullanılan keçeleştirme tekniğinin doğru tanımlamalar ve mesleki
bir dil ile ifade edilmesini sağlamak için öneride bulunmaktır.
Anadolu tekstil kültürü içinde önemli bir yere sahip olan keçe,
geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmüş en eski tekstil
tekniklerden biri kabul edilmektedir. Ancak; keçe alanında yer alan
yayınlarda, ister tekstil eğitimi alanında, isterse serbest sanat
alanında olsun bilginin doğru yansıtıldığı ve doğru bir mesleki dil
kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Öte yandan, keçe ile
ilgili az sayıda yayın olduğunu ve bu yayınların yazarlarına
teşekkür borçlu olduğumuzu biliyoruz. Fakat büyük emek ve
çabayla hazırlanan bu yayınlarda mesleki dil ve tekniklere ilişkin
anlatım eksikliklerin olmasını büyük bir kayıp olarak görüyoruz.
Dolayısıyla, bu değerli yayınları büyük bir uğraşla ortaya çıkartan
yazarlarımızın katkılarının arttırılmasını ve kültürel bir miras olan
keçenin daha doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını
istiyoruz. Bu nedenle; çalışmamızda, keçe yapım serüvenindeki
yerel sözcükler, bilimsel ve teknik tanımlamalar ile işlem
basamaklarının ayrıntılı açıklamasına, keçenin tanımlamasında
yapılan hatalara, yabancı yayınlardan yapılan çeviriye bağlı
olumsuz tanımlamalarla birlikte, bilimsel etkinliklerde sunulan,
yayınlanan bildirilerdeki bilimsel dil ve gözlemlerin
aktarılmasından doğan sözlü konuşma dilinin nasıl olması
gerektiği konusuna yer verilecektir. Çalışma, hem bir kumaş
oluşturma yönteminin anlatımı hem de lif sanatı kapsamındaki
sanatsal çalışmaların sözel ifadesinde, doğru bir terminoloji
kullanımı ve işlem basamaklarının anlamlı açıklamasına katkı
sağlayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Keçe, Keçeleştirme işlemi, Kültürel miras.
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Özet Abstract

Traditional clothing, as well as being one of the most important
elements that reveal the richness of Turkish culture, as in every
culture, has also undertaken the function of being a
communication object that includes elements such as belief, life,
emotion, thought and status. The visual aspect of a cloth is related
to the cultural codes of the society it belongs to. In this context,
"semiotic analysis" is important in terms of determining the
traditional codes of society. By analyzing the meanings of clothing
pieces, the memory of that culture is revealed. The application of
semiotics in clothing analysis will guide to bring a new perspective
to clothing and to find the semantic aspects of signs such as
description, interpretation and reading. In order to comprehend the
emotion and thought expressed by the images, utilizing the
analysis techniques of semiotics, approaching the meanings in
clothes again will enable the development of a different
perspective. The study is limited to women's headdresses
consisting of traditional poğ, fez, al and veil used in daily and
ceremonial activities in Mengen district of Bolu. In this study,
which aims to comprehend the meaning universe of traditional
clothes with the analysis of semiotics, the design forms and usage
features of women's headdresses in the region were examined. The
"meaning" and "understanding" phases reflected in the examples
were read by semiotic method and a communication system was
formed. It has been tried to determine the characteristics of
Mengen lifestyle traditions and customs, history and geography,
which are thought to be effective on this communication system. In
the research, using various sources, as well as face-to-face
interviews in the region, the use, color, motif and fiction features of
the titles were determined by the studies carried out in the region
and documented by photography and video. Starting from the
interpretation of Barthes, respectively; indicators were determined
and these indicators were interpreted within the scope of myth and
connotation with their syntax-string structures, which are signified
- signified on the plane of denotation and connotation.

Keywords: Bolu, Mengen, Women Headdresses, Semiotic.

Semiotic Analysis of Traditional Women's Headdresses
Used in Bolu Province

Bolu İlinde Kullanılan Geleneksel Kadın Başlıklarının
Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi

Geleneksel giyim kuşam, her kültürde olduğu gibi Türk
kültürünün de zenginliğini ortaya çıkaran en önemli unsurlardan
biridir. Bunun yanında toplumun inanç, yaşayış, duygu, düşünce,
statü gibi öğeleri barındıran bir iletişim nesnesi olma görevini de
üstlenmiştir. Bir giysinin görsel yönü, ait olduğu toplumun
kültürel kodları ile ilgilidir. Bu bağlamda “göstergebilimsel
çözümleme” topluma ait geleneksel kodların belirlenmesi
açısından önem taşımaktadır. Giysi parçalarının anlamlarının
çözümlenmesiyle o kültüre ait bellek açığa çıkarılır.
Göstergebilimin giysi incelemelerinde uygulanması göstergelerin
betimleme, yorumlama, okuma gibi anlamsal yönünü bulmada yol
gösterici olacaktır. İmgelerin ifade ettiği duyguyu, düşünceyi
kavrayabilmek için göstergebilimin çözümleme tekniklerinden
yararlanarak giysiye yeniden yaklaşmak farklı bakış açıları
geliştirilmesini sağlayacaktır. Çalışma Bolu, Mengen ilçesinde
günlük ve törensel etkinliklerde kullanılan geleneksel poğ, fes, al
ve duvaktan oluşan kadın başlıkları ile sınırlandırılmıştır.
Göstergebilimin çözümlemeleriyle geleneksel giysilerin anlam
evrenini kavramayı amaçlayan bu çalışmada, yöredeki kadın
başlıklarının tasarlama biçimleri ve kullanım özellikleri
incelenmiştir. Örneklerde yansıtılan “anlamlama” ve “anlama”
evrelerinin göstergebilimsel yöntemle okuması yapılmış ve bir
iletişim dizgesi oluşturulmuştur. Bu iletişim dizgesi üzerinde
etkili olduğu düşünülen Mengen yaşam biçimi gelenek ve
görenekleri, tarih ve coğrafyasına ait özellikler saptanmaya
çalışılmıştır. Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlanılarak aynı
zamanda yörede yüzyüze görüşme yöntemi uygulanmış olup
başlıkların, kullanım, renk, motif ve derleme özellikleri yörede
yapılan çalışmalarla belirlenerek fotoğraf ve video yoluyla
belgelenmiştir. Barthes'ın yönteminden yola çıkılarak sırasıyla;
göstergeler tespit edilmiş ve bu göstergelerin düz anlam ve yan
anlam düzleminde gösteren-gösterilen, dizim-dizge yapıları ile,
mit ve çağrışım kapsamı incelenmiştir.

Anahtar Kel imeler: Bolu, Mengen, Kadın Başl ık ,
Göstergebilim.
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Geleneksel Bir Yöntem ve Güncel Bir İpliğin Kullanımı ile
Deneysel Dokumalar Üzerine Bir Araştırma

Research on Experımental Weaves with the Use of a
Traditional Method and Current Yarna

Fatma Yelda GEZİCİOĞLU

Özet Abstract

Tarsus Üniversitesi, MYO, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü,
Tekstil Teknolojisi Programı, yeldagezicioglu@yahoo.com

Weaving, one of the oldest production methods, while
being a means of expression of societies in the historical
process, also reveals the diversity and variability of their
creativity in their cultures. The materials used,
techniques, different patterns of understanding and its
functionality and ability to transform into artistic
production also show the endless diversity of weaving.
The technique, which is a traditional method and which
creates a loop/continuous pile image on the surface is
generally called "Çekmeli" in Anatolia and has been used
for centuries in different cultures. The feature of this
technique is that a second weft, which is used as a weft, is
drawn to the surface with the help of a material to create a
pattern, creating a ring image on the surface. The material,
color variety and composition differences used in this
technique created with pattern scarf reveal the artistic
diversity of weavings. In this study; experimental studies
have been carried out with current yarn in order to provide
images similar to the image created by the technique used
today in both traditional weavings and weavings made
with artistic interpretations. Aim; to provide a similar
appearance of the technique made with a traditional
method with current yarn and to combine it with artistic
experiments to reveal an experimental work. As a result of
the study; It has been observed that the traditional method
creates free pattern and composition diversity on the
surface of the fabrics, compared to the method made with
current yarn.

Keywords: Weaving, Çekmeli weaving, Weft loop,
Experimental weaving, Loop yarn.

En eski üretim yöntemlerinden biri olan dokumacılık;
tarihsel süreç içerisinde toplumların bir ifade aracı
olurken, kültürlerindeki yaratıcılıklarının da çeşitliliğini
ve değişkenliğini ortaya koymaktadır. Kullanılan
malzemeler, teknikler, farklı desen anlayışları ile hem
işlevselliği hem de sanatsal üretime dönüşebilmesi
dokumacılığın sonsuz çeşitliliğini de göstermektedir.
Geleneksel bir yöntem olan, Anadolu'da genellikle
“ Ç e k m e l i ” a d ı i l e a d l a n d ı r ı l a n y ü z e y d e
halka/ilmek/kesiksiz hav görüntüsü oluşturan tekniğin
farkl ı kül tür lerde yüzyıl lar boyu kullanı ldığı
görülmektedir. Bu tekniğin özelliği, genellikle atkıda
kullanılan 2. bir atkının desen oluşturmak için yüzeye bir
malzeme yardımı ile çekilerek yüzeyde halka görüntüsü
oluşturmasıdır. Desen atkısı ile oluşturulan bu teknikte
kullanılan malzeme, renk çeşitliliği ve kompozisyon
farklılıkları dokumaların sanatsal çeşitliliğini ortaya
koymaktadır. Bu çalışmada; günümüzde hem geleneksel
dokumalarda hem de sanatsal yorumlamalar ile yapılan
dokumalarda kullanılan tekniğin yüzeyde oluşturduğu
görüntüye benzer görüntüler sağlayabilmek için, güncel
iplik ile deneysel çalışmalar yapılmıştır. Amaç; geleneksel
bir yöntem ile yapılan tekniğin benzer görüntüsünü güncel
iplik ile sağlayabilmek ve sanatsal denemeler ile
birleştirerek deneysel bir çalışma ortaya koymaktır.
Çalışmanın sonucunda; geleneksel yöntemin, güncel
iplikle yapılan yönteme göre kumaşların yüzeyinde
özgürce, serbest desen ve kompozisyon çeşitliliği yarattığı
gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dokumacılık, Çekmeli dokuma,
Atkıdan ilmekli, Deneysel dokuma, Loop(Lup) iplik.
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Tekstil Sanatında Gelenekten Esinlenmede Anlam Aktarıcı Öge Olarak
Dantel ve Plastik İfade Olanakları

Vildan TOK DERECİ

Doç. Dr., Marmara Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü,
vildantok@marmara.edu.tr

Özet Abstract

In the fields of art and design, culture stands out as a
phenomenon that carries tradition to the future. Textile, on
the other hand, is one of the most visible concrete indicators
of this phenomenon and is one of the materials used in
artistic actions in terms of the functional, aesthetic and
symbolic roles it has assumed in the human body and living
spaces in the historical process. As new approaches in the
fields of art and design focus on the meaning that the object
carries and conveys, over time, textiles as a means of artistic
expression have become suitable for developing discourse
on the principles of plastic arts. In terms of interaction with
plastic arts, artists in textile art frequently resort to the
method of transforming traditional techniques into artistic
expressions by being inspired by tradition in the act of
creating the original new. Turkish dowry tradition and lace,
embroidery, needlepoint, local cloths etc. related to this
tradition. Elements are rich sources in terms of the meaning
codes they carry and convey, and they contain the sense of
belonging and symbolic values they make individuals feel,
and original references. The aim of this study is to first
examine the handling of lace, which is one of the symbols of
the dowry tradition in Turkish culture, within the scope of
textile art. In addition, it is the research of plastic expression
possibilities of lace and dowry chest items as a meaning-
transmitting element. As a method, the subject has been
conceptually supported by a literature review and studies on
this subject have been included. In the original part of the
study, there are visuals of the author's search for surfaces,
structures and forms designed for this purpose, and the
outputs of the process of transforming from object to
concept and from concept to concrete objects.

Keywords: Culture, Tradition, Textile art, Plastic art, Lace

Sanat ve tasarım alanlarında kültür, geleneği geleceğe
taşıyan olgu olarak öne çıkmaktadır. Tekstil ise bu olgunun
en görünür somut göstergelerinden biridir ve tarihsel süreçte
insan bedeni ve yaşam alanlarında üstlendiği işlevsel,
estetik ve sembolik roller bakımından sanatsal eylemlerde
kullanılan malzemelerin başında gelmektedir. Sanat ve
tasarım alanlarındaki yeni yaklaşımlar zamanla nesnenin
kendisinden çok taşıdığı, aktardığı anlam üzerine
odaklandıkça sanatsal ifade aracı olarak tekstiller, plastik
sanatların prensipleri üzerinden söylem geliştirmeye uygun
hale gelmiştir. Plastik sanatlar ile etkileşimi bakımından
tekstil sanatında sanatçılar özgün olan yeniyi yaratma
eyleminde, gelenekten esinlenme yoluyla geleneksel
teknikleri sanatsal ifadelere dönüştürme yöntemine sıklıkla
başvurmaktadırlar. Türk çeyiz geleneği ve bu geleneğe
ilişkin dantel, nakış, oya, yerel bezler vb. öğeler taşıdıkları
ve aktardıkları anlam kodları açısından zengin kaynaklardır
ve bireylere hissettirdikleri aidiyet duygusu ve sembolik
değerler ile özgün referanslar içermektedir. Bu çalışmanın
amacı, ilk olarak Türk kültüründe çeyiz geleneğinin
sembollerinden biri olan dantelin tekstil sanatı kapsamında
ele alınışını incelemektir. Ayrıca dantel ve çeyiz sandığı
öğelerinin anlam aktarıcı öge olarak plastik ifade
olanaklarının araştırılmasıdır. Yöntem olarak konu,
kavramsal açıdan literatür taramasıyla desteklenmiş ve bu
konuya ilişkin çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmanın özgün
kısmında ise, yazarın bu amaç doğrultusunda tasarladığı
yüzey, yapı ve form arayışlarına ait görseller ile nesneden
kavrama ve kavramdan tekrar somut nesnelere dönüşüm
sürecinin çıktıları yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Gelenek, Tekstil sanatı, Plastik
sanat, Dantel.

Lace and Plastic Expression Opportunities as a Meaning-Transfering Element in
Textile Art Inspired from Tradition
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Özet Abstract

The acceptance of textile as a branch of art and the creation
of works in this field have occurred in the recent past. With
the 20th century, textile artists started to make artistic
works by adopting the artistic understanding of the period,
apart from craft-oriented products. With these studies,
textile and fiber art has allowed to emerge and develop.
There are many techniques used in textile and fiber art, one
of these techniques is knitting. Art is constantly changing
and developing based on the conditions of the day and the
interpretation of the artist. The conditions of the period he
is in also affect the expression technique of art. Today, in
parallel with the rapid development in the field of
technology, developments are seen in the field of art, as in
every field. These developments have revealed the
concept of digital art and this concept has begun to be used
as a form of expression in many disciplines. In this study,
examples of transforming the art of knitting into digital
space are presented. The aim of the study is to bring
different perspectives to the art of knitting and to present
applications on the transfer of art to the digital
environment. The evaluation of the images and models
that emerged in the virtual environment in terms of the art
of knitting and the evaluations and criticisms of the
knitting artists related to the digital design process are
included as a result of the study.

Keywords: Knitting, Art, Digital, 3D, Modeling, Virtual.

Transfer of Knitting Art to Digital Media and
Sample Applications

Örme Sanatının Sayısal Ortama Aktarımı ve
Örnek Uygulamalar

Tekstilin bir sanat dalı olarak kabul edilmesi ve bu alanda
eserler verilmeye başlanması yakın geçmişte meydana
gelmiştir. 20 yy ile birlikte tekstil sanatçıları zanaat odaklı
ürünlerin dışında dönemin sanat anlayışını benimseyerek
sanatsal çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu çalışmalar ile
birlikte tekstil ve lif sanatı ortaya çıkması ve gelişmesine
olanak sağlamıştır. Tekstil ve lif sanatında kullanılan
birçok teknik mevcuttur bu tekniklerden bir de örme
tekniğidir. Sanat günün şartlarına ve sanatçının yorumuna
dayalı olarak sürekli değişmekte ve gelişmektedir. İçinde
bulunduğu dönemin şartları sanatın ifade tekniğini de
etkilemektedir. Günümüzde teknoloji alanındaki yaşanan
hızlı gelişime paralel olarak her alanda olduğu gibi sanat
alanında da gelişmeler görülmektedir. Bu gelişmeler
dijital sanat kavramının ortaya çıkarmış ve bu kavramın
birçok disiplinde ifade biçimi olarak kullanılmaya
başlamıştır. Bu çalışmamızda örme sanatının dijital alana
dönüştürülmesine yönelik örnekler sunulmuştur.
Çalışmanın amacı, örme sanatına farklı bakış açıları
getirerek, sanatın sayısal ortama aktarılması üzerine
uygulamalar ortaya koymaktır. Sanal ortamda ortaya
çıkan görüntü ve modellemelerin örme sanatı açısından
değerlendirilmesi ve örme sanatçılarının söz konusu dijital
tasarım süreci ile ilişkili değerlendirmeleri ve eleştirilerine
çalışma sonucunda yer verilmiştir.

A n a h t a r K e l i m e l e r : Ö r m e , S a n a t , D i j i t a l
3D, Modelleme, Sanal.
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“Tarihi Bir Bezin Yeniden Üretimi İçin Bir Yaratma Süreci Deneyimi”
Tarihi Bir Sözcüğü Görünür Kılmak/Tarihi Bir Bezi

Yapılandırmak/Tarihsel Bir Kumaşta-Tip Geliştirme İçin Yöntem Önermek

“Experience of a Creation Process for the Reproduction of a Historical Cloth”
Making a Historical Word Visible/Constructing    Historicala

Cloth/Suggesting Methods for Developing-Type on a Historical Cloth

Özet Abstract

Anadolu'da adları bilinen kumaş örneği kalmamış, kumaş kaliteleri
hakkında yalnızca uzmanların yorumlayabileceği bilgileri, olan birçok
tarihsel kumaş adlarının varlığını bilmekteyiz. Araştırmalarda kumaş
adları tanımlanıp, yorumlanırken; kimi zaman çelişkili tanımlar ve
özelliklerden söz edildiğini görüyoruz. Kimi zaman tek bir kaynaktan tüm
bilginin yayıldığını, araştırmacının kişisel yorumlarına göre farklılaştığını
da görmekteyiz. Yapıları hakkında yeterli bilgi olmayan ve örneği
bulunmayan pek çok kumaş olduğunu söyleyebiliriz. Tarihsel kumaş adları
üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların zorluğu ve kimi kaynaklarda
kumaş kaliteleri konusunda ki çelişkilerin görülmesi; bizi yeniden üretim
için tip geliştirme yöntemi uygulayarak, bir tarihi kumaş adını
kimliklendirmeye, görsellik kazandırmak için deneysel bir çalışma
yapmaya yöneltti. Bu nedenle, bu bildiri, “tarihi yeniden üretmek” adı
verilen bir projenin deneyimine dayanarak. Geleneksel ve tarihsel önemi
olan bir kültürel değerin fark edilmesini sağlamak için bir yöntem önermek
amacındadır. Söz konusu yöntem Sandal Kumaşı denilen bir kumaşın
yeniden yaratıldığı, kurgulandığı, tipin geliştirildiği, güncellemenin
yapıldığı bir dokuma üretim projesinde denenmiştir. Bu yöntem tekstilde
yeniden yapılandırmanın, yapısal bir tip geliştirmenin, tekstil
tasarımcıların ortak yaratıcı öngörülerinin, karşılaştırılmalı bir
değerlendirme sürecini kapsamaktadır. Böylece adları bilinen ama somut
örnekleri var olmayan tarihi kumaşların canlandırılması sağlanabilecektir.
Tekstil tasarımcılar her zaman, duygu ve düşüncelerini görselleştirdikleri
yeni özgün tasarımlar ortaya koymaktadır. Kimi zaman başkalarınca
çerçevesi çizilmiş konu ve tipleri de uyarlamak için özgünlüğü tartışmalı
çalışmalarda sürdürülmektedir. Ancak tarihe mal olmuş bir kültürel
kimliği, bir üretim nesnesi olarak tarihteki yapısına uygun yeniden
yapılandırmak, farklı bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü; konuyu
doğru bir yöntemle deneysel olarak üretim sürecine sokmak ve tarihsel
kimliğin izini sürmek gerekmektedir. Burada çok sayıda tekstil
tasarımcının deneyimi, öngörüsü ve becerisi ile ortak yorumları önem
kazanıyor. Tip geliştirmedeki izlenen her basamak gerekçeleri belli bir
basamaklar zincirini oluşturuyor. Tarihsel tip yeniden yaratılarak
kurgulanıyor ve kumaş tip geliştirme aşamaları ile tür yeniden
canlandırılıyor. Şüphesiz tartışmaya açık olmakla birlikte, tekstil tasarımcı
bir gurup çalışması ile, birçok kumaş adı görsel bir biçim kazanabilecek-
somut bir kimlik yaratılacak-tarihsel söylemler böylece can bulabilecektir.
Bu bildiri Sandal kumaşı yeniden yaratma sürecinin analizi ve görsel
sunumundan oluşmaktadır. Görsel sunumlarla karşılaştırmalı yorumlar ve
gerekçeleri ilgili araştırmacılara örnek olmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Sandal bezi, Tip geliştirme, Yeniden üretim.

We know that there are many historical fabric names whose names are not
known in Anatolia, and which have information about fabric qualities that
only experts can interpret. While defining and interpreting fabric names in
researches; sometimes we see that contradictory definitions and features
are mentioned. Sometimes we see that all the information spreads from a
single source and differs according to the personal comments of the
researcher. We can say that there are many fabrics that do not have enough
information about their structures and that do not have samples. The
difficulty of scientific research on historical fabric names and the
contradictions in fabric quality in some sources; it led us to identify a
historical fabric name by applying a type development method for
reproduction and to make an experimental study to give it visuality.
Therefore, this paper is based on the experience of a project called
“reproducing history”. It aims to propose a method to ensure that a
traditional and historically significant cultural value is noticed. The method
in question has been tried in a weaving production project where a fabric
called Sandal Fabric is recreated, fictionalized, type developed and
updated. This method includes a comparative evaluation process of
restructuring in textiles, developing a structural type, and co-creative
predictions of textile designers. Thus, it will be possible to revive historical
fabrics whose names are known but whose concrete examples do not exist.
Textile designers always come up with new original designs where they
visualize their feelings and thoughts. Sometimes, they continue to work
with controversial originality in order to adapt the subjects and types that
have been framed by others. However, restructuring a historical cultural
identity as an object of production in accordance with its historical
structure emerges as a different phenomenon. Because; it is necessary to
put the subject into the production process experimentally with a correct
method and to trace the historical identity. Here, the experience, foresight
and skill of many textile designers and their joint comments gain
importance. The reasons for each step followed in the type development
constitute a certain chain of steps. The historical type is recreated and
fictionalized, and the genre is revived with the fabric type development
stages. Undoubtedly, although it is open to discussion, with the work of a
group of textile designers, many fabric names can gain a visual form-a
concrete identity will be created-historical discourses can thus come to life.
This paper consists of the analysis and visual presentation of the Sandal
fabric re-creation process. Comparative comments with visual
presentations and their justifications aim to set an example for relevant
researchers.

Keywords: Sandal fabric, Type development, Process, reproduction.
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Özet Abstract

In this study, the change in the forms of women's swimwear and
the reasons for this great change were examined. For this
purpose, the developments of swimwear designs in the historical
process were examined, visual comparisons were made, and the
effects of material structures, social life, economic and
technological factors on the designs were evaluated. Books,
written theses and articles, magazines, advertising posters,
photographs, fashion shows, exhibitions and product catalogs
were used as materials. Studies have shown that towards the end
of the 19th century, with the industrial revolution, the increasing
population in cities and beaches, the spread of seaside holidays,
the increase in seaside settlements and the construction of
swimming pools brought some sea and beach dress rules. In this
context, it can be said that the appearance of the clothes we call
swimwear dates back 200 years. The evolution of swimming
suits from bathing suits took place over a period of 60 years and
there were great changes in their dimensions. In the 20th century,
the use of swimsuits for swimming or sunbathing has become
increasingly widespread and there have been great changes in
their form. Changing lifestyles, wars, women's place in society,
developing technologies and fabrics and materials played a
major role for these changes. The development of new fabrics
has allowed the diversification of more comfortable and
practical swimsuits. During the Victorian era swimsuits were
very closed, underwire, with limited mobility, made of thick and
dark fabrics. After the Victorian era, in the 1940s, the size of the
swimsuits decreased considerably, became two parts as top and
bottom. This new design does not cover the legs, belly and arms,
which is called the bikini. As a result, the biggest change in
swimwear and bikinis is the significant reduction in size. Our
research indicates that the bathing suit has evolved very rapidly
in the last 200 years, when compared to the change of other types
of clothing, and has transformed from a bathing suit into a
swimsuit.

Keywords: Fashion, Bathing Suit, Swimsuit, Bikini.

Kadın Mayosunun Çıkışı ve Biçimsel Evrimi Üzerine Bir İnceleme

A Study on the Origin and Formal Evolution of Women's Swimsuit

Bu çalışma ile kadın mayolarının biçimlerindeki değişim ve bu
büyük değişimin nedenleri incelenmiştir. Bu amaçla, mayo
tasarımlarının tarihsel süreç içerisindeki gelişmeleri incelenmiş,
görsel karşılaştırmalar yapılmış, malzeme yapıları, sosyal
yaşantı, ekonomik ve teknolojik faktörlerin tasarımlar
üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. Kaynak olarak, kitaplar,
yazılmış tez ve makeleler, dergiler, reklam afişleri, fotoğraflar,
defileler, sergilerler ve ürün katalogları kullanılmıştır. Yapılan
incelemeler göstermiştir ki, 19. yüzyıl sonlarına doğru sanayi
devrimi ile beraber kentlerde artan nüfus, deniz kıyısı tatillerinin
yaygınlaşması, deniz kıyısı yerleşimlerin artması, plajlara olan
akın ve yüzme havuzlarının inşası beraberinde bazı deniz ve plaj
giysisi kuralları getirmiştir. Bu bağlamda mayo adını
verdiğimiz giysilerin ortaya çıkması 200 yıl öncesine dayandığı
söylenebilir. Yüzme giysilerinin banyo giysilerinden ayrılması
ise 60 yıllık bir süreç içinde gerçekleşmiş ve boyutlarında büyük
değişimler olmuştur. 20. Yüzyılda yüzme veya güneşlenme
amaçlı mayo kullanımı giderek yaygınlaşmış ve biçimlerinde
büyük değişimler olmuştur. Bu değişimlerde yaşam şekillerinin,
savaşların, kadının toplumdaki yerinin, gelişen teknolojilerin ve
bu teknolojiler sonucunda üretilen kumaş ve malzemelerin
etkisi büyüktür. Yeni kumaşların geliştirilmesi daha rahat ve
pratik mayoların çeşitlenmesine olanak sunmuştur. Viktoryan
dönemin oldukça kapalı, balenli, hareket olanağı kısıtlı olan,
kaba, kalın ve koyu renkli kumaşlardan yapılan mayolarından
sonra 1940'lı yıllarda boyutu oldukça küçülmüş, alt-üst iki
parçalı, bacakları, karın bölgesini ve kolları açıkta bırakan,
bikini adını verdiğimiz giysiye doğru bir dönüşüm olmuştur.
Sonuç olarak mayo ve bikinilerdeki en büyük değişim
boyutlarındaki belirgin küçülmedir. Yapılan görsel araştırmalar
sonucunda banyo giysisinin, diğer giysi türlerinin değişimi ile
kıyaslandığında, son 200 yılda çok hızlı bir şekilde evrildiğini ve
banyo giysisinden mayoya dönüştüğünü ifade edebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Moda, Yüzme Giysisi, Mayo, Bikini.
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Yar Sert Liflerden Kadim Kumaşlar,ı
Bitkisel İncelik

Ancient Fabrics f Semi-hard Fibers,o
the Vegetable Fineness

Ana Celia Martínez Hernández

Özet Abstract

Eski halklar tarafından yarı-sert lifler nasıl
kullanılmaya başlandı, öyle ki şimdi Meksika'nın
biyokütle mirasının bir parçası olarak kabul
ediliyorlar? Antik çağlardan günümüze yarı-sert
liflerle yapılan çalışmaların çeşitli kayıtları vardır.
Agaves, bromeliads ve diğer bitkilerden elde edilen
lifler, ipler veya kaba çuvallar oluşturmak, yüksek
kaliteli parçalar, ince, dayanıklı ve son derece
etkileyici tekstiller yapmak için kullanıldı.
Koleksiyonlarda ve tarihi belgelerde yaptığım
araştırmalar sayesinde bunların çeşitli parçalarını ve
açıklamalarını bulabildim; chcihicaztle, izote, ixtle,
pide, guásima vb. liflerle yapılan çalışmalarda
inceliği vurgulayan, ister sırtta ister file kumaşlarda
ustalıkla çalışılan çantalar, taşıma bezleri, etekler,
yelekler, çuvallar ve kaktüsler, Kaliteyi gösterin. Bu
durumda, görünüşleri kaba ve pürüzlü olan liflerle
Meksika'da elde edilen çalışmaların bir kısmı. bu,
geçmişin insanlarının, kendilerine sunulan her şeyi
kullanmak için çevrelerini gerçekten keşfettikleri
anlamına gelir. Yarı sert lifler olarak bilinen durum
böyledir.

Anahatar Kelimer: Biyokültürel miras, Yarı sert
lifler, Tekstil tarihi, Meksika.

How were semi-hard fibers put to use by ancient
peoples, such that now they are considered part of the
biocutlural heritage of Mexico? There are diverse
records of work with semi- hard fibers since anciet to
contemporary times. Fibers extracted from Agaves,
bromeliads, and other plants were used to create
ropes or coarse sacks, to high quiality pieces, fine,
durable and highly expressive textiles. Through
research in collections and historical documents, I
have been able to find various pieces and descriptions
of them; which emphasize the fineness in the work
with fibers sucha as chcihicaztle, izote, ixtle, pita,
guásima, etc. Bags, carryng cloths, skirts, vests,
sacks and cacles worked with mastery, either on a
backtraploom or net fabrics, Show the quallity of the
work that has been achieved in Mexico in this case,
with fibers that in teir appearance are coarse and
rough. which means that peoples of the past truly
explored their environment to make use of
everything available to them. Such is the case of what
is known as the semi-hard fibers.

Keywords: Biocultural heritage, Semi-hard fibers,
Textile history, Mexico.
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Çiriş Otu (Asphodelus Aestivus L.) Bitkisinden Ekstakte Edilen Doğal Boya ile Boyanmış
Pamuk, Yün ve İpek Materyalin Renk ve Haslık Özelliklerinin Araştırılması

Investigation of Color and Fastness Properties of Cotton, Wool and Silk Materials
Dyed with Natural Dye Extracted from Ciris (Asphodelus Aestivus L.) Plant

Nigar MERDAN

Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Teksil ve Moda Tasarımı,
nmerdan@ticaret.edu.tr

Özet Abstract

Doğal boyalar, bitkiler, böcekler ve mineraller gibi
doğal olarak oluşan kaynaklardan kimyasal işleme tabi
tutulmadan veya en az kimyasal işleme tabi tutularak
elde edilir. Doğal boyalar, yenilenebilir kaynaklardan
elde edildikleri için biyolojik olarak parçalanabilir ve
çevre dostu olarak kabul edilir. Bu özellikleri ile gıda,
tekstil, tıp ve tarım endüstrileri gibi çok çeşitli
endüstriyel uygulamalarda, günümüzde büyük ilgi
görmektedir. Çiriş otu (Asphodelus aestivus L.)
Xanthorrhoeaceae ailesine ait bir bitkidir ve yapısında
kromofor olan flavonoid içerir. Çiriş bitkisinden doğal
boya, su ile ekstrakte edilerek elde edilmiştir.
Mordanlama işleminde, önceden mordanlama
yöntemi kullanılmıştır. Boyamalarda ön işlemleri
yapılmış pamuk, yün ve ipek materyal kullanılmıştır.
Çirişten elde edilen doğal boyanın boyama
özelliklerine, çeşitli mordan maddelerinin etkilenin
araştırıldığı çalışmada, sodyum klorür, sodyum sülfat,
sodyum bikarbonat, sodyum karbonat, bakır sülfat,
potasyum alüminyum sülfat, potasyum bitartarat,
demir II klorür, alüminyum sülfat, gümüş nitrat, kalay
klorür, askorbik asit, tartarik asit ve sitrik asit olmak
üzere ondört farklı mordan maddesi kullanılmıştır.
Mordanlanmış örnekler ekstrakte edilen doğal boya ile
1 saat süreyle kaynama sıcaklığında konvansiyonel
yönteme göre boyanmıştır. Daha sonra numunelerin
CIELab, K/S, yıkama ve sürtme haslık değerleri
ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Asphodelus aestivus L., Doğal
boya, Mordanlar, Haslık, KS değerleri.

Natural dyes are obtained from natural sources, such as
plants, insects and minerals, without chemical
treatment or by being treated at least. Natural dyes are
biodegradable and considered environmentally
friendly because they are derived from renewable
sources. With these features, it has great interest today
in a wide range of industrial applications, such as food,
textile, medicine and agricultural industries. Asphodel
(Asphodelus aestivus L.) is a plant belonging to the
Xanthorrhoeaceae family. It is a plant of the
Xanthorrhoeaceae family and contains flavonoid with
chromosome structure. Natural dye from the Ciris
plant is extracted with water. In the mordanting
process, the pre-mordant method was used. Pre-
treatment cotton, wool and silk materials are used in
dyeing. In the study of the effects of various substances
of purple, the effects of natural paint derived from the
skin, sodium chloride, sodium sulfate, sodium
bicarbonate, sodium carbonate, copper sulfate,
potassium aluminum sulfate, potassium bitartrate, iron
II chloride, aluminum sulfate, fourteen different
mordant materials, including silver nitrate, tin
chloride, ascorbic acid, tartaric acid and citric acid
were used. Pre mordanted samples were dyed
according to the conventional method at boiling
temperature for 1 hours with extracted natural dye. The
sample's CIELab, K/S, wash and rub fastness values
were then measured.

Keywords: Asphodelus aestivus L., Natural paint,
Mordans, Majesty, KS values.
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Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda

Özet Abstract

In general, cultural heritage reflects the entirety of the values of
the communities. This concept is expressed as all the cultural
experiences and traditions that communities have accumulated
and passed on from generation to generation in the historical
process. Additionally, cultural heritage is also explained as
tangible and intangible values that most closely show the
expressions of the identities of these communities. Especially in
recent years, it can be seen that cultural heritage has often
inspired fashion designers, who include elements of cultural
heritage with contemporary and innovative expressions in their
fashion collections. In this study questions “who are the Turkish
fashion designers inspired by the cultural heritage?” and “how
did the elements of the cultural heritage take their place in the
fashion collections?” were answered. In this study, in line with
these research questions, it is aimed introduce the Turkish
fashion designers inspired by the cultural heritage elements and
the fashion collections created by these designers. In this study,
scanning method, one of the descriptive research methods, was
used. At first, Turkish fashion designers who are inspired by the
cultural heritage elements and use them in their fashion
collections were identified. Afterwards, it was revealed which
cultural elements used in their fashion design collections and
how these elements take their place in the fashion collections.
This study is important in terms of showing how a cultural value
can take place today with a contemporary and innovative
expression. This study is also important in terms of showing how
these values should be constructed in fashion design.

Keywords: Source of inspiration, Cultural heritage, Fashion
design, Turkish designers.

Kültürel Miras Kavramından Esinlenen
Türk Tasarımcılar

Turkish Designers Who Inspired by the
Cultural Heritage Concept

Genel bir ifade ile kültürel miras kavramı, toplulukların sahip
olduğu değerlerin bütününü yansıtan bir yapıyı karşılamaktadır.
Toplulukların tarihsel süreç içerisinde biriktirdikleri ve nesilden
nesle aktırdıkları kültüre ait deneyim ve geleneklerin tümü
olarak ifade edilen bu kavram, bu toplulukların kimliklerine ait
ifadeleri en yakından gösteren somut ve soyut değerler olarak
açıklanmaktadır. Kültürel miras kavramı ele alındığında, bu
kavramın özellikle son yıllarda moda tasarımcılarına sıklıkla
esin kaynağı olduğu, bazı tasarımcıların giysi koleksiyonlarında
güncel ve yenilikçi ifade biçimleriyle bu kavrama ait ögeleri
yansıtmayı tercih ettikleri ile karşılaşılmaktadır. Çalışmada;
“kültürel miras kavramından esinlenen Türk moda tasarımcıları
kimlerdir?”, “kültürel miras kavramına ait ögeler giysi
koleksiyonları içerisinde nasıl yer edinmiştir?” gibi sorulara
cevap aranmıştır. Mevcut çalışma içerisinde, ortaya konulan bu
araştırma soruları doğrultusunda, kültürel miras kavramından
esinlenen Türk moda tasarımcıları ve bu tasarımcıların ortaya
çıkardıkları giysi koleksiyonlarının tanıtılması amaçlanmıştır.
Betimsel araştırma yöntemlerinden tarama yönteminin
kullanıldığı bu çalışmada, öncelikle kültürel miras kavramına
ilişkin ögelerden esinlenerek koleksiyonlarına yön veren Türk
moda tasarımcıları tespit edilmiştir. Sonrasında ise tespit edilen
bu tasarımcıların giysi koleksiyonlarında hangi kültürel
ögelerden yararlandıkları ve bu ögelerin giysi koleksiyonlarında
nasıl yer edindiği ortaya çıkarılmıştır. Mevcut çalışma, kültüre
ait bir değerin güncel ve yenilikçi ifade ile günümüzde nasıl yer
edineceğini ortaya koyması, bununla birlikte bu değerlerin
özellikle giysi tasarımı açısından nasıl ele alınması gerektiğini
göstermesi bağlamında önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Esin kaynağı, Kültürel miras, Moda
tasarımı, Türk tasarımcılar.
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Dr. Öğr. Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil



Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�
Güzel Sanatlar Fakültes�

2. ULUSLARARASI
KÜLTÜR, SANAT
V E T O P L U M
S E M P OZ Y U M U

28-30 Eylül 2022
Van  / Türk�ye

Van Yüzüncü Yıl Un�vers�ty
F a c u l t y o f F �n e A r t s

2nd INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON
C U LT U R E , A RT
A N D S O C I E T Y
2022 28-30 September
Van / Türk�ye

gsfsempozyum.yyu.edu.trgsfsakademik@yyu.edu.tr

Web SitesiE-Posta

Ortaçağ Mille-Fleur Tapestrylerinin Özellikleri ve Tek Boynuzlu At Sembolizmi

Characteristics of the Medieval Mille-Fleur Tapestry and Unicorn Symbolism

Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR

Dr. Öğr. Üyes�, Çukurova Ün�vers�tes�Güzel Sanatlar Fakültes�, Tekst�l ve Moda tasarımı Bölümü,
t.arabal�kosar@gma�l.comtkosar@cu.edu.tr/

Özet Abstract

Since the beginning of the history of culture, the art of
weaving, which contributed greatly to the development of
human beings, has served many uses for centuries with
different interpretations, different materials, and forms
reflecting the characteristics of the period it touched.
Tapestry, which is among the oldest weaving arts, is the
Europe-based name of figured and illustrated weavings that
emerged by weaving pictorial compositions. In medieval
Europe, illustrated weavings were created for many
different types and different uses relating to the periods.
Mille-Flures (one thousand flowers), one of the tapestry
forms, is depicted with hundreds of tiny flowers and animal
depictions in the background. Few of these exquisite
tapestries survived the turbulence of war and the ravages of
centuries.
Animal symbols, which have an important place in medieval
weavings, were frequently used in Mille Flures tapestries.
While extraordinary features were attributed to animals
existing in myths, the use of imaginary animals was also
encountered. In the elegant Mille Flures tapestries, which
took years to produce, mentioned in the medieval records,
the concepts of mythology, allegory, gospels and Christian
depictions are symbolically portrayed. The symbolic
expression of each flower and animal in the weavings was
transferred with a great deal of effort.
This work focuses specifically on the unicorn and its
symbolism, one of the mythological animals featured in
Mille-Flures tapestries in the 15th and 16th centuries. The
study is comprised of how unicorn, which is seen to reflect
the Christian teachings indirectly, is handled in weavings
and its symbolic expressions.

Keywords: The Middle Ages, Mille Fleur Tapestry,
Unicorn, Weaving, Symbolism, Mythology.

Kültür tarihinin başlangıcından beri, insanoğlunun
gelişimine ışık tutan dokuma sanatı, yüzyıllar boyunca
değişik yorumlamalarla, kullanılan farklı malzemelerle ve
dokunduğu dönemin özelliklerini yansıtan formlarda birçok
kullanım amacına hizmet etmiştir. En eski dokuma sanatları
i ç i n d e y e r a l a n t a p e s t r y d o k u m a l a r, r e s i m s e l
kompozisyonların dokunmasıyla ortaya çıkan figürlü, resimli
dokumaların Avrupa kaynaklı ismidir. Ortaçağ Avrupa'sında
resimli dokumalar dönemlere göre birçok farklı türde ve
farklı kullanım amacına yönelik oluşturulmuştur. Bu tapestry
dokuma türlerinden biri olan Mille-Flures (bin çiçek)
tapestryler arka planda yüzlerce minik çiçeklerle ve hayvan
betimlemeleriyle tasvir edilmiştir. Bu zarif tapestry
dokumalardan çok azı savaş çalkantılarından, yüzyılların
tahribinden sıyrılıp günümüze ulaşabilmiştir.
Ortaçağ dokumalarında önemli bir yer tutan hayvan
sembolleri, Mille Flures tapestry dokumalarında sıklıkla
kullanılmış, mitlerde var olan hayvanlara sıra dışı özellikler
yüklenirken, hayal ürünü hayvanların kullanımına da
rastlanmıştır. Ortaçağ kayıtlarında sözü edilen, üretilmesi
yıllar alan zarif Mille Flures tapestry dokumalarında mitoloji,
alegori, dinsel müjde kavramları ve Hıristiyanlığa ait tasvirler
sembolik olarak betimlenmiştir. Dokumalarda yer alan her bir
çiçek ve hayvanın sembolik anlatımı resimsel bir titizlikle ve
yoğun emek ile dokumalara aktarılmıştır.
Çalışma, özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda Mille-Flures
tapestry dokumalarında yer alan mitolojik hayvanlardan biri
olan Unicorn (Tek boynuzlu at) ve sembolizmine
odaklanmaktadır. Hristiyan öğretilerini dolaylı olarak
yansıttığı görülen Tek boynuzlu at'ın dokumalarda nasıl ele
alındığı ve sembolik anlatımları bu çalışmanın içeriğini
oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, Mille Fleur Tapestry, Tek
boynuzlu at, Dokuma, Sembolizm, Mitoloji.
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Considering the Possibility of Children's Workshops in Today's Japan:
The Case Study of 'Let Us Make a Miniature Stall of the Future!’

Hana SAKUMA

Özet Abstract

Assoc. Prof,, Kobe Design University, Japan,
sakuma-h@kobe-du.ac.jp

Children's workshops are gaining social attention in Japan
as part of childcare support. While children's workshops
are diversifying, the contents are limited to short-term
experiences, and there is still room for improvement. This
paper discusses the possibility of children's workshops
emphasizing children's creativity and autonomy by
considering a creative workshop entitled 'Let Us Make a
Miniature Stall of the Future!' in collaboration with
KIITO:300 CAMP and the author. The workshop was held
at the newly opened KIITO:300 within the Design and
Creative Center Kobe (2012–), located in Kobe City. The
first half of this paper discusses the origins of workshops in
Japan, their development in multiple fields such as
education, museums, art, community design, community
revitalization projects, medical welfare, corporate
training, and many others, and the growing interest in
children's workshops. In the second half, the above
workshop's potential is examined. The following are
clarified: 1) A workshop method that divides the artist's
expertise into the stages of research, development of ideas,
production of artwork, and presentation/exhibition was
created. 2) Instructional methods incorporating the
instructor's expertise were developed. 3) Communication
was not limited to verbal dialogue but included visual,
tactile sensory messages often seen in the act of making.
Furthermore, this paper points out that learning
opportunities for the instructors/organization are created
by developing the workshop.

Keywords: Art education, Workshop, Children's art, Art
practice.

Çocuk atölyeleri, çocuk bakımı desteğinin bir parçası
olarak Japonya'da sosyal ilgi görmektedir. Çocuk
atölyeleri çeşitlenirken, içerikler kısa süreli deneyimlerle
sınırlı ve hala iyileştirmeye yer var. Bu makale,
KIITO:300 CAMP ve yazarın işbirliğiyle “Geleceğin
Minyatür Bir Tezgahını Yapalım!” başlıklı yaratıcı bir
atölyeyi ele alarak çocukların yaratıcılığını ve özerkliğini
vurgulayan çocuk atölyelerinin olanaklarını tartışıyor.
Atölye, Kobe City'de bulunan Tasarım ve Yaratıcılık
Merkezi Kobe (2012–) bünyesinde yeni açılan
KIITO:300'de gerçekleştirildi. Bu makalenin ilk yarısı,
Japonya'daki atölye çalışmalarının kökenlerini, eğitim,
müzeler, sanat, topluluk tasarımı, toplumu yeniden
canlandırma projeleri, tıbbi yardım, kurumsal eğitim ve
daha pek çok alanda gelişimlerini ve çocuk atölyelerine
artan ilgiyi tartışıyor. İkinci yarıda ise yukarıdaki
çalıştayın potansiyeli inceleniyor. Aşağıdakilere açıklık
getirilmiştir: 1) Sanatçının uzmanlığını araştırma, fikir
geliştirme, sanat eseri üretme ve sunum/sergi aşamalarına
bölen bir atölye yöntemi oluşturulmuştur. 2) Eğitmenin
uzmanlığını içeren öğretim yöntemleri geliştirildi. 3)
İletişim sözlü diyalogla sınırlı değildi, genellikle yapma
eyleminde görülen görsel, dokunsal duyusal mesajları
içeriyordu. Ayrıca, bu makale, çalıştayın geliştirilmesiyle
eği tmenler /kuruluş için öğrenme fırsat lar ının
yaratıldığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, Atölye, Çocuk sanatı,
Sanat pratiği.

Günümüz Japonya'sında Çocuk Atölyeleri Olasılığını Düşünmek:
'Geleceğin Minyatür Bir Tezgahını Yapalım!' Vaka Çalışması
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Zhyldyz Urmanbetova

Prof. Dr., Kyrgyz-Turk�sh Manas Un�vers�ty, Faculty of Humanities, Department of Philosophy,
cildiz.urmanbetova@manas.edu.kg

Özet Abstract

The modern world represents the peak of the development of technological
determinism. An ever newer level of technical and technological progress
testifies to the depth and scope of the improvement of human mind. The world of
more and more new gadgets allows you to achieve an unprecedented level of
comfort, naturally, this cannot but attract, and therefore stimulate in achieving
more and more perfect benefits of civilization. However, with all this, it is a
person who is distinguished by his desire for another world - the world of spiritual
realization of his explicit and hidden sides of the creative soul. This aspect is
becoming more and more relevant, especially in the post-pandemic world of our
time. Value orientations are in the process of change.
It is no coincidence that it was ideas that inspired man, peoples and mankind to the
most significant feats and valor. Very often, many people confuse the
civilizational world with the world of culture, believing that the achievements of
civilization can and do replace the world of culture. However, despite the peak in
the development of technological achievements, a person still needs the spiritual
world. This was repeatedly written by many philosophical minds in the 19th and
20th centuries - G. Rickert, N. Berdyaev, F. Nietzsche, A. Weber, R. Kroner, E.
Husserl ... History continues, and the first quarter of the 21st century is exactly the
same reveals the contradictions of the era of information technology and shows
the relevance of the spiritual world.
Symbols occupy a special place in the conscious being of a person. What are
symbols and why do people need them? Is it an abstraction that no one needs or a
special reality concealing the key to discoveries? What is the meaning of the
symbol for a person? Does it make sense, and most importantly, why raise the
issue of cultural symbols in an era of technological progress? I can immediately
answer that not only does it make sense, but there is a clear need to focus on this
phenomenon. For a more complete argumentation, I will allow myself to
highlight several aspects in the evidence base - the methodological aspect,
historical-cultural, and actually ethnic.
The methodological aspect is expressed in that it allows answering the question -
what are symbols and why do people need them. According to the figurative
expression of E. Cassirer, man himself is a symbolic animal, since his thinking is
not only replete with symbols, but is also based on them.
The historical-cultural aspect reveals the significance of symbols as conductors
of unity, carrying the special energy of the people, preventing the spilling of
historical tradition and supporting the spiritual core. It turns out that cultural
symbols allow each new generation of a certain people to join the spiritual
heritage, not just feeling their belonging to this world of culture, but preserving
the continuity of the spiritual tradition as the core of the people.
The ethnic aspect of symbols, in fact, focuses on the world of culture of an
individual people. That is why ethnic memory contributes to the preservation of
ethnic identity. Intergenerational transmission of symbols of culture projects the
preservation of a specific world of culture, both in everyday life and in the
perspective of historical existence

Keywords: Culture, Symbol, Technology.

Modern dünya, teknolojik determinizmin gelişiminin zirvesini temsil eder. Her
zamankinden daha yeni bir teknik ve teknolojik ilerleme düzeyi, insan zihninin
gelişiminin derinliğine ve kapsamına tanıklık ediyor. Giderek daha da artan ve
yenilenen makinelerin dünyası, benzeri görülmemiş bir konfor düzeyine
ulaşmanıza izin verir, doğal olarak bu çekicidir, bu nedenle medeniyetin daha
mükemmel faydalarına ulaşmaya teşvik eder. Tüm bunlarla birlikte kişi, başka
bir dünyaya olan arzusuyla ayırt edilir - yaratıcı ruhun açık ve gizli yanlarının
manevi idrak dünyasına. Bu durum, özellikle zamanımızın pandemi sonrası
dünyasıyla giderek daha alakalı hale geliyor. Değer yönelimleri değişim
sürecindedir.
İnsana, halklara ve insanlığa en önemli başarılar için cesaret ve ilham veren
şeylerin fikirlerin olması tesadüf değildir. Çoğu zaman, birçok insan medeniyet
dünyasını kültür dünyasıyla karıştırır ve medeniyetin başarılarının kültür
dünyasının yerini alabileceğine inanır. Bununla birlikte, teknolojik başarıların
gelişimindeki zirveye rağmen, kişinin hala manevi dünyaya ihtiyacı var. Bu,
19. ve 20. yüzyıllarda birçok felsefi düşünür tarafından defalarca yazılmıştır -
G. Rickert, N. Berdyaev, F. Nietzsche, A. Weber, R. Kroner, E. Husserl... Tarih
devam ediyor ve 21. yüzyılın ilk çeyreğinin tıpatıp aynı olması bilgi teknolojisi
çağının çelişkilerini ortaya koymakta ve manevi dünyanın bu durumla alaka
düzeyini göstermektedir.
Semboller, bir kişinin bilinçli varoluşunda özel bir yere sahiptir. Semboller
nelerdir ve insanlar neden onlara ihtiyaç duyar? Hiç kimsenin ihtiyaç
duymadığı bir soyutlama mı yoksa keşiflerin anahtarını gizleyen özel bir
gerçeklik midir? Bir kişi için sembolün anlamı nedir? Mantıklı mı ve en
önemlisi, teknolojik ilerleme çağında kültürel semboller konusu neden
gündeme geliyor? Sadece mantıklı olmakla kalmayıp, bu fenomene
odaklanmaya açık bir ihtiyaç olduğunu hemen cevaplayabilirim. Daha eksiksiz
bir tartışma için, kanıt temelinde birkaç yönü vurgulamama izin vereceğim -
metodolojik yön, tarihsel-kültürel ve aslında etnik.
Metodolojik yön, şu soruyu cevaplamaya izin verir- semboller nelerdir ve
insanlar neden onlara ihtiyaç duyarlar. E. Cassirer'in mecazi ifadesine göre,
insanın kendisi sembolik bir hayvandır, çünkü düşüncesi sadece sembollerle
dolu değil, aynı zamanda onlara dayanmaktadır.
Tarihi-kültürel yön, birliğin iletkeni, halkın özel enerjisini taşıyan, tarihi
geleneğin dağılmasını engelleyen ve manevi çekirdeği destekleyen
sembollerin önemini ortaya koymaktadır. Kültürel semboller, belirli bir halkın
her yeni neslinin manevi mirasa katılmasına izin vermekte, sadece bu kültür
dünyasına ait olduklarını hissettirmekle kalmayıp, halkın özü olarak manevi
geleneğin sürekliliğini korumaktadır.
Sembollerin etnik yönü, aslında, bireysel bir halkın kültür dünyasına odaklanır.
Bu nedenle etnik hafıza, etnik kimliğin korunmasına katkıda bulunur. Kültür
sembollerinin nesiller arası aktarımı, hem günlük yaşamda hem de tarihsel
varoluş perspektifinde belirli bir kültür dünyasının korunmasını yansıtır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Sembol, Teknoloji.

Modern Dünyada Kültürel Sembollerin Önemi

The Significance of Cultural Symbols in Modern World
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Dr. Öğr. Gör., Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Özet Abstract

Religious philosophy in Russia as an independent phenomenon of
spiritual life took shape in the middle of the 19th century. The
philosophical structures of the representatives of this movement
have religious content, but the fundamental connection of
philosophy with religion acquires a rational character. The religious
tradition in the history of the development of philosophical thought
in Russia has a rich content. The deep socio-political crisis
experienced in the second half of the 19th century prompted Russian
thinkers to think about the importance of religious values in state life.
In this context, thinkers were faced with the task of creating a holistic
worldview in which philosophical, religious, political, social and
cultural aspects would form a single system. In this paper, the
formation of the philosophy of religion in Russian civilization, by
emphasizing the main idea of the philosophy with religious content
in Russia, the formation of a whole philosophical direction -
“Metaphysics of All Unity”, the idea of “All Unity”, which became
its basis, the Russian religious philosophy and the Russian idea. has
been systematically reviewed. The proclamation states that while
Russian theology is faith-based, its purpose is to give moral meaning
to knowledge, and from a socio-political point of view, the principle
of unity, a free theocracy or an integrative society, is an excellent
social system in which the Church participates in a free internal union
with public and public institutions. It has been examined that it has
been realized in the idea of building. In the process of formation and
development of religious philosophy in Russia, the slavophile
thinkers A.S. Homyakova and I.V. Starting with Kireevsky, later V.S.
Continuing with the period of “The formation of religious
philosophy in Russia as a system” in Solovyov, S.N. Bulgakov, N.A.
Berdyaev, S.N. Trubetskoy, S.L. Frank, N.O.Lossky, P.A.Florenskiy
and other philosophers living at the beginning of the 20th century
will be examined that they passed through several stages such as the
migration period, the religious and philosophical period, when they
ended their creative activities.

Keywords: Russian-Orthodox culture, Russian religious
philosophy, the idea of All Unity, Metaphysics of All Unity,
Sophiology.

Rusya'da Dini Felsefenin Ortaya
Çıkması ve Gelişimi

The Emergence and Development of Religious
Philosophy in Russia

Manevi yaşamın bağımsız bir fenomeni olarak Rusya'da dini
felsefe 19. yüzyılın ortalarında şekillendi. Bu akımın
temsilcilerinin felsefi yapıları dini içeriğe sahiptir, ancak
felsefenin dinle temel olarak bağlantısı rasyonel bir karakter
kazanmaktadır. Rusya'da felsefi düşüncenin gelişim tarihindeki
dini gelenek zengin içeriğe sahiptir. 19.yüzyılın ikinci yarısında
yaşanan derin sosyo-politik kriz Rus düşünürleri, devlet
yaşamında dini değerlerinin önemi konusunda düşünmeye sevk
etmiştir. Bu bağlamda düşünürler felsefi, dini, politik, sosyal ve
kültürel yönlerin tek bir sistem oluşturacağı bütünsel bir dünya
görüşü oluşturma görevi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu
bildiride Rusya'daki dini içerikli felsefenin ana fikri olan, bütün
bir felsefi yönün- “Tüm Birliğin Metafiziğinin” oluşumu, onun
temel haline gelen “Tüm Birlik” fikri, Rus dini felsefesi ve Rus
idea'sı konularının üzerinde durarak Rus medeniyetinde din
felsefesinin oluşumunu sistematik bir biçimde incelemeye
alınmıştır. Bildiride Rus din bilgisi'nin inanca dayalı olmakla
birlikte, amacı bilgiye ahlaki anlam vermek olduğu ve sosyo-
politik açıdan, birlik ilkesi, özgür bir teokrasi veya bütünleyici
bir toplum, Kilise'nin kamu ve kamu kuruluşları ile özgür bir iç
birliğe katıldığı mükemmel bir sosyal yapı fikrinde
gerçekleştirilmiş olduğu incelenmiştir. Rusya'da dini felsefenin
oluşma ve gelişme sürecinde slavofil düşünürler A.S.
Homyakova ve I.V. Kireevski ile başlayan daha sonra V.S.
Solovyov'da “Bir sistem olarak Rusya'daki dini felsefesinin
oluşumu” dönemi ile devam edilip, S.N. Bulgakov, N.A.
Berdyaev, S.N. Trubetskoy, S.L. Frank, N.O.Lossky,
P.A.Florenskiy ve diğer filozoflara kadar uzanan 20. yuzyılın
başlarında yaşayan filozoflarn yaratıcı faaliyetlerini sona
erdirdiği göç dönemi dini ve felsefi dönem gibi bir kaç aşamadan
geçmiş olduğu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Rus-Ortodoks kültürü, Rus dini felsefesi,
Tüm Birlik fikri, Tüm Birliğin metafiziği, Sofioloji.
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A General Evaluation of the Works of Marcel Proust in the
Theme of Paul Ricoeur's Understanding of Art

Hasan BAYAM

Özet Abstract

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe Anabilim Dalı,
hasanbayam@hotmail.fr

The aim of this study is to examine Marcel Proust's work
titled In Search of the Past with the method of Paul
Ricoeur. Proust describes his memories of his childhood
and the traces of these memories himself with deep
depictions in his work called Pursuit of Past. For him, all
the signs that are recalled contain meanings. While finding
these meanings, Proust also wants to return to the past and
tries to recapture time. For him, the emotion taken from the
moment remembered is the criterion of recapturing time.
He does not feel any emotions in the majority of the
moments and that awaken him with an inner discomfort.
Paul Ricoeur put interest in human memory over time in
many of his works, especially in Time and Narrative.
Ricoeur refers to history and fiction. These are directly
related with time, memory and forgetting. Ricoeur spoke
of Proust's narrative form because of this relationship and
tried to analyze his technique. As a matter of fact, with the
articulation of fiction on Proust 's childhood memories are
transferred from the first narrator pen, contains the
discourses about Ricoeur's time in his own literary depth.

Keywords: Proust, Time, Memo, Narrative, Memory

Bu çalışmanın amacı Marcel Proust'un Geçmiş Zamanın
Peşinde adlı yapıtını, Paul Ricoeur'ün yöntemiyle
incelemektir. Proust, Geçmiş Zamanın Peşinde adlı
eserinde, çocukluğuna dair anılarını ve bu anıların
kendisinde bıraktığı izleri derin betimlemelerle
anlatmaktadır. Onun için sonradan hatırlanan bütün
göstergeler birer anlam içerir. Proust, bu anlamları
bulurken aynı zamanda geçmişe dönmek istemekte ve
zamanı yeniden yakalamanın çabasına girmektedir. Onun
için hatırlanan andan alınan duygu, zamanı yeniden
yakalamanın ölçütüdür, ancak kaybettiği, yani herhangi
bir duygu hissetmediği anların çoğunluğu da onda içsel bir
rahatsızlık uyandırır. Paul Ricoeur, Zaman ve Anlatı eseri
başta olmak üzere birçok eserinde insan hafızasının
zamanla ilgisini alır. Ricoeur'ün değindiği temel
konulardan olan tarih anlatımı ve kurmaca anlatım
kavramları da zaman, hafıza ve unutuş ile doğrudan
ilişkilidir. Ricoeur bu ilişkiden dolayı Proust'un anlatı
biçimine değinmiş ve onun tekniğini çözümlemeye
çalışmıştır. Nitekim Proust'un çocukluk anılarının üzerine
kurmacanın da eklemlenmesiyle birinci anlatıcı
kaleminden aktarılan Geçmiş Zamanın Peşinde,
Ricoeur'ün zamanla ilgili oluşturduğu söylemleri, kendi
edebi derinliğinde barındırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Proust, Zaman, Anı, Anlatı, Hafıza.

Paul Ricoeur'ün Sanat Anlayışı İzleğinde Marcel Proust'un
Eserlerine Dair Genel Bir Değerlendirme

Söz konusu b�ld�r�met�n, Hasan Bayam'ın 2019 yılında Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�, Edeb�yat Fakültes�, Felsefe Anab�l�m Dalında sunulan ve kabul ed�len,
“Marcel Proust'un Geçm�ş Zamanın Peş�nde Adlı Eser�n�n Paul R�coeur'ün Zaman Kavramı Bağlamında İncelenmes�” başlıklı yüksek l�sans tez�nden
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Taşra- Merkez Diyalektiğinde Sanat Ortamı

Art Medium in the Country - Center Dialectic

1Uğurcan KAÇMAZ

Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�, Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Anabilim Dalı,
art.ugurcan@gmail.com

Özet Abstract

This study aims to present certain themes and titles obtained from
the report output of the "The Artist's Other: Being an Artist in the
East" project, financed by the European Union within the scope
of CultureCIVIC: Culture and Arts Support Program, which
started in December 2021. The overall goal of the project is to
draw attention to the problems of art and artists and to create an
agenda for the solution of these problems. The secondary goal of
the project is to examine the problems of art and artists in three
provinces in the east of Turkey under the theme of art sociology.
Within the scope of our research, in-depth interviews were
conducted with 16 female and 20 male artists in three provinces
(Van, Hakkari, Şırnak). Apart from the qualitative data obtained
from the interviews, the survey data analyzes of the artists
residing throughout Turkey are also included in the report. Our
research aims to make understandable the structural problems in
art, the problems that artists face in the society they are a part of,
the dynamics between the artist, the work of art and the audience,
the social phenomena of the production-creation process, the
common and different art styles in the urban space and
throughout the country, and the practitioner of cultural policies. It
aimed to reveal the dialogue between the institutions, the ruling
classes and the artists, the public art strategies of the local
governments and the culture and art administrations in general.
More than half of the artists we interviewed faced censorship and
self-censorship in their productions, that the artists could not
make a living from art activities, that they found the art spaces
and art productions in the places where the artists resided
insufficient, that the local governments did not have radical and
future-oriented cultural policies, that art and cultural activities
did not affect the artist population in the urban space. It has been
determined that it cannot ensure its permanence, that the culture-
art production is prevented due to the prejudices of the authorities
in local governments towards art producers, that the relations and
forms of art production should be explained by producing
different art systems.

Keywords: Loca l a r t , Ar t - a r t i s t i s sues , Cu l tu re .

Bu çalışma, Aralık 2021 tarihinde başlayan CultureCIVIC: Kültür
Sanat Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen ''Sanatçının Ötekisi: Doğu'da Sanatçı Olmak''
projesinin rapor çıktısından elde edilen belirli temalar ve başlıkları
sunmayı hedeflemektedir. Projenin genel hedefi, sanatın ve
sanatçıların sorunlarına dikkat çekmek ve bu sorunların çözümü
için bir ajanda oluşturmak. Projenin ikincil hedefi ise, Türkiye'nin
doğusundaki üç ilde sanat ve sanatçılara dair sorunları sanat
sosyolojisi izleği altında irdelemektir. Araştırmamız kapsamında,
belirlenmiş olan üç ilde (Van, Hakkâri, Şırnak) 16 kadın 20 erkek
sanatçıyla derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir.
Mülakatlardan elde edilen nitel veriler dışında hedef kitlesi
Türkiye genelinde ikamet eden sanatçıların olduğu anket veri
analizleri de rapor kapsamındadır. Araştırmamız sanatta yer alan
yapısal problemleri, sanatçıların parçası oldukları toplumda
karşılaştıkları sorunları, sanatçı, sanat eseri ve alımlayıcı-izler
kitle arasındaki dinamikleri, üretim-yaratım sürecinin toplumsal
fenomenlerini, kent mekânında ve ülke genelinde ortak ve farklı
olan sanat tarzlarını anlaşılır kılmayı, kültür politikalarının
uygulayıcısı olan kurumların, yönetici sınıfların sanatçılarla olan
diyalogunu, yerel yönetimlerin kamusal sanat stratejileri ve
kültür-sanat yönetimlerini genel biçimde ortaya koymayı
hedeflemiştir. Mülakat yaptığımız sanatçılardan yarısından
fazlasının üretimlerinde sansür ve oto-sansürle karşılaştığını,
sanatçıların sanat faaliyetleriyle geçimini sağlayamadıklarını,
sanatçıların ikamet ettiği yerlerde ki sanat mekânlarını ve sanat
üretimlerini yetersiz bulduklarını, yerel yönetimlerin radikal ve
geleceğe yönelik kültür politikaları olmadığını, sanat ve kültür
faaliyetlerinin sanatçı nüfusunu kent mekânında kalıcılığını
sağlayamadığını, yerel yönetimlerde yetke sahiplerinin, sanat
üreticilerine yönelik ön yargılarından dolayı kültür-sanat
üretiminin engellendiğini, sanat üretimi ilişkilerinin ve
biçimlerinin farklı sanat sistemleri üretilerek açıklanması
gerektiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yerelde sanat, Sanat-sanatçı sorunları,
Kültür.
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Özet Abstract

Wheat has always been at the forefront of human life
in many cultures of Central Asia, Africa and the
world, especially in Anatolia, which is considered the
cradle of civilization. Wheat, which is accepted as the
product that started agriculture, has been considered
sacred in many cultures because it plays an important
role in the reshaping of civilization and human
history. Wheat and wheat-derived foods and products
are sacred materials used in rituals or mythical
stories. In our study, the narratives about how the dish
made from wheat and called herise or keshkek
emerged for the first time in Hatay, which is the
meeting point of civilizations due to its geographical
location, were collected from different ethnicity
circles in the region. Afterwards, it is mentioned that
what kind of social function the keshkek helps to
fulfill in these ethnicity circles, whether it is religious
rites or a symbol showing the social place of women
and men. Herise has been the subject of studies such
as food culture and gastronomy, mainly due to its
inclusion in the UNESCO Intangible Cultural
Heritage List in previous studies. In this context, it is
expected that our study will contribute to the
literature in that it includes the perspectives of
different ethnic groups, what kind of place each
person has in the mind of the society and what kind of
function it has in the society.

Keywords: Keshkek, Hatay, Story, Social function.

An Investigation on the Emerging Stories and Social Functions
of Herise/Keshkek in Hatay Region

Hatay Yöresi Herise/Keşkeğin Ortaya Çıkış Hikâyeleri ve
Toplumsal İşlevleri Üzerine Bir İnceleme

Medeniyetin beşiği kabul edilen Anadolu başta olmak
üzere Orta Asya, Afrika ve dünyanın pek çok
kültüründe buğday, insan hayatında her zaman ön
planda olmuştur. Tarımı başlatan ürün olarak kabul
edilen buğday, medeniyetin ve insanlık tarihinin
yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynaması
sebebiyle pek çok kültürde kutsal kabul edilmiştir.
Buğday ve buğdaydan elde edilen yiyecekler ve
ürünler ritüellerde ya da mitik öykülerde kullanılan
kutsal malzemelerdir. Çalışmamızda coğrafi konumu
itibariyle medeniyetlerin buluşma noktası olan
Hatay'da buğdaydan yapılan ve herise ya da keşkek
olarak adlandırılan yemeğin ilk defa nasıl ortaya
çıktığına dair anlatılar yöredeki farklı etnisite
çevrelerinden derleme yöntemi ile toplanmıştır. Daha
sonra keşkeğin bu etnisite çevrelerinde gerek dini
rüteller olsun gerek kadının ve erkeğin toplumsal
yerini gösteren bir simge olsun nasıl bir toplumsal
işlevin yerine getirilmesine yardımcı olduğuna yer
verilmiştir. Herise, daha önceki çalışmalarda ağırlıklı
olarak UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras
Listesi'ne girmesi yönüyle yemek kültürü, gastronomi
gibi çalışmalara konu olmuştur. Bu bağlamda
çalışmamızın herisenin toplumun zihninde nasıl bir
yerinin olduğuna ve toplumda nasıl bir işlevi
olduğuna farklı etnik grupların bakış açılarına yer
vermesi yönüyle literatüre katkı sağlaması
beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Keşkek, Hatay, Hikâye,
Toplumsal işlev.

Fatma Gülay M RZAOĞLUİ Ali BEZGİN

Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü
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Özet Abstract

Since the day mankind perceived death and extinction, has
sought ways to make sense of death and to eliminate the fear
of the unknown. As the most important way of curing fear,
social organizations were established and meanings began to
be attributed to the unknown of death by sharing pain.
There is condolence/mourning in every society; but
death/mourning/condolence rituals or ceremonies manifest
in different ways in every society. How is lament realized
collectively through rituals that take place in condolence
environments in Anatolian culture? The information was
compiled as a result of the field research corresponding to the
research question. Examining the group behaviour in the
condolence environment, it was seen that similar emotions
led to similar behaviours. The mourning, mourning and
condolence rituals that take place in women&#39;s
socializing places are handled in this context and evaluated in
terms of individual and collective psychology. It has been
determined that these terms, which are used in close
meanings, have different aspects in the context of social and
cultural environment, and the distinction is explained by
examining the literature. The fact that women are seen as the
best reflectors of the pain in the condolence houses shows
that they feel the pain most deeply. As a result of the studies
that talk about the importance of social support in ending life
with loss, the importance of culturally performed rituals in
order to normalize the loss in individual psychology is
revealed. The change of these rituals from culture to culture
and their meaning in the culture, as a result of compilation,
fieldwork and observation by participating, traditional
behaviors and thoughts were determined and their
therapeutic effects in terms of group psychotherapy were
interpreted.

Keywords: Condolence, Mourning, Grieving, Ritual,
Catharsis, Group dynamics, Psychotherapy.

İnsanoğlu, ölümü ve yok olmayı algıladığı günden bu yana
ölümü anlamlandırma ve bilinmezliğin verdiği korkuyu
bertaraf etmenin yollarını aramıştır. Korkuyu sağaltmanın en
önemli yolu olarak, sosyal organizasyonlar kurulmuş ve acı
paylaşılarak ölümün bilinmezliğine anlamlar yüklenmeye
başlamıştır.
Her toplumda taziye/yas vardır; fakat ölüm/yas/taziye
ritüelleri veya törenleri her toplumda farklı şekillerde
tezahür etmektedir. Anadolu kültüründe ağıt, taziye
ortamlarında gerçekleşen ritüeller aracılığıyla kolektif bir
şekilde nasıl gerçekleşmektedir? Araştırma sorusuna karşılık
gelen saha araştırması sonucu bilgiler derlenmiştir. Grup
davranışının taziye ortamında incelenmesiyle benzer
duygulanımların benzer davranışları doğurduğu
görülmüştür. Kadın sosyalleşme mekânlarında gerçekleşen
yas, matem ve taziye ritüelleri bu kapsamda ele alınarak
bireysel ve kolektif psikoloji açısından ele alınıp
değerlendirilmiştir. Birbirine yakın anlamlarda kullanılan bu
terimlerin sosyal ve kültürel çevre bağlamında ayrılan
yönlerinin olduğu tespit edilmiş ve aradaki ayrım literatür
incelenerek açıklanmıştır. Kadınların taziye evlerinde acıyı
en iyi yansıtanlar olarak görülmesi, acıyı en derinden
kendilerinin hissettiğini göstermektedir. Kayıpla yaşantının
sonlandırılabilmesi için sosyal desteğin öneminden söz eden
çalışmalar neticesinde, kaybın birey psikolojisinde
normalize edilebilmesi için kültürel olarak gerçekleştirilen
ritüellerin önemi açığa çıkmaktadır. Bu ritüellerin kültürden
kül tü re değ işmes i ve bulunduğu kül tü r iç inde
anlamlandırılması çalışmamızın derleme, saha çalışması ve
katılarak gözlem sonucu geleneksel davranımlar ve
düşünceler tespit edilmiş ve grup psikoterapi açısından
sağaltım etkileri yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Taziye, Yas, Matem, Ritüel, Katarsis,
Grup dinamiği, Psikoterapi.

Psikoterapi Olarak Taziye: Grup Dinamiği ve Katharsis

Condolence as Psychotherapy: Group Dynamics and Catharsis
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Assur İmparatorluğu'nda Güç ve
Propagandanın Sanata Yansıması

The Reflection of Power And Propaganda on
Art in the Assyrian Empire

Ayla BAŞ

Özet Abstract

M . Ö . 1 . b i n d e Ya k ı n d o ğ u ' n u n ö n e m l i
uygarlıklarından biri olan Assur İmparatorluğu,
Mezopotamya'nın kuzeyinde, bugünkü Irak
topraklarının büyük bir bölümüne egemen olmuş ve
kendi döneminde bölgenin süper gücü unvanını
almıştır. Geçmişi M.Ö. 2. bin yılına kadar uzanan
Assurlular, kaleme aldıkları kral yazıtları ve metinler
aracılığıyla önce “Devlet” sonra “İmparatorluk”
seviyesine ulaştıklarını bildirmektedir. Söz konusu
yazılı belgeler, Assur'un siyasal tarihini aydınlatırken;
kurulan kentler, saraylar, kabartmalar ve mühür sanatı
başta olmak üzere tespit edilen birçok maddi kültür
kalıntısı, politik bir araç olarak kullanılmıştır. Bu
eserler, Assur'un sanatta ulaştığı seviyeyi gösterirken,
yönetimde söz sahibi kralların gücünün ve
propagandasının birer sembolü olmuştur. Bu
çalışmada, Assur krallarının politik anlayışlarının,
yaptırımlarının, devlet içindeki varlıklarının sanatsal
anlatımları ele alınmıştır. Yazılı metinlerden sonra
önemli referanslar arasında yer alan Assur betimleme
sanatı, önemli veri kaynaklarıdır. Konumuza dâhil
olan ve büyük bölümü Avrupa'daki birçok müzenin
envanterine kayıtlı olan Assur eserleri, bu açıdan ele
alınmıştır. Assur sanatının yanı sıra dönemin sanata
bakışı ve ulaştığı seviye, teknolojik imkânlar ve en
önemlisi iktidarın bir söylemi olarak bu eserlerin,
neleri yansıttığı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Assur sanatı, Kral, Güç,
Propaganda, Sembol.

The First Millenium B.C. Assyrian Kingdom, one of
the important civilization of the Near East, dominated
a large part of today's Iraq in the north of Mesopotamia
and took the title of superpower of the region in its
own time.The Assyrians, dating back to the 2nd
millennium B.C. history, report that they first reached
the level of "State" and then "Empire" through the
royal inscriptions and texts they wrote. While the
written documents in question illuminate the political
history of Assyria; Many material cultural remnants,
especially cities, palaces, reliefs and seal art, were
used as a political tool. While these works showed the
level Assyrian reached in art, they became symbols of
the power and propaganda of the kings who had a say
in the administration. In this study, the artistic
expressions of the Assyrian kings political
understanding, sanctions and their presence in the
state are discussed. Assyrian descriptive art, which is
among the important references after written texts, is
an important data source.Assyrian artifacts, which are
included in our subject and most of which are
registered in the inventory of many museums in
Europe, are discussed from this perspective. In
addition to Assyrian art, the view of the period to art
and the level it reached, technological possibilities
and most importantly what these works it reflects as a
discourse of power were evaluated.

Keywords: Assyrian art, King, Power, Propaganda,
Symbol.
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Özet Abstract

The research aims to evaluate the things that are
transmitted or told by the people living in the city, in terms
of oral history, on subjects such as places, events, objects,
nutrition, clothing, and historical figures that fall within
the scope of social and cultural memory in the province of
Van. Still, The anthropological meaning of expressions
originating from social and cultural memory is discussed.
This study was carried out by participating observation
techniques based on field research. Social and cultural
memory products were compiled in the research area,
especially in the interviews based on the contacts. The
subject of cultural change and the social life of the past and
present was especially examined and compared in various
respects. From fieldwork, thoughts of the people living in
the city gave info about the social and cultural structure
and were evaluated; what happened in the historical
process was discussed in terms of oral history. At the end
of the study, based on the findings obtained from the field,
We have evaluated concepts such as locali ty,
indigenousness, traditional structure, and social memory
in connection with the research area. Therefore, both the
thoughts of the people living in the city and the analysis of
the data obtained after the interviews, especially on
migration, cultural change, social events, and space
production, have provided the social and cultural memory
in the province of Van.

Keywords: Oral history, Van, Social and cultural memory.

Toplumsal ve Kültürel Hafıza:
Van'ın Sözlü Tarihi

Social and Cultural Memory:
Oral History of Van City

Araştırmanın amacı, Van ili özelinde toplumsal ve kültürel
hafıza kapsamına giren mekânlar, olaylar, nesneler,
beslenme, giyim ve tarihsel şahsiyetler gibi konularda,
şehirde yaşayanlarca aktarılan veya anlatılanların sözlü
tarih bakımından değerlendirilmesidir. Yine; toplumsal ve
kültürel hafıza kaynaklı anlatımların, antropolojik olarak
ne anlama geldiği tartışılmaktadır. Bu çalışma, alan
araştırmasına dayalı katılarak gözlem tekniği ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanında özellikle mülakat
temelli yapılan temaslarda, toplumsal ve kültürel bellek
ürünü anlatımlar derlenmiştir. Bu görüşmelerde ayrıca
kültür değişmesi konusu özellikle irdelenmiş, geçmiş ile
günümüz toplumsal hayatı, çeşitli bakımlardan
karşılaştırılmıştır. Sonuç itibariyle, alandan elde edilen
bilgiler ışığında; şehirde yaşayanların şehrin toplumsal ve
kültürel yapısı hakkındaki düşünceleri değerlendirilmiş,
tarihsel süreçte yaşananlar, sözlü tarih açısından ele
alınmıştır. Yapılan çalışma sonunda, alandan elde edilen
bulgulardan yola çıkarak, yerellik, yerlilik, geleneksel
yapı, toplumsal bellek gibi kavramlar, araştırma alanıyla
bağlantılı olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla ve
özellikle, göç, kültür değişmesi, toplumsal olaylar, mekân
üretimleri gibi konularda, hem şehirde yaşayanların
düşünceleri hem de görüşmeler sonrası elde edilen
verilerin tahlili, Van ili özelinde toplumsal ve kültürel
hafızanın ortaya konulmasını sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Sözlü tarih, Van, Toplumsal ve
kültürel hafıza.
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Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi ve

Van Kültür Kenti Kurma Girişimleri

Atatürk's “Ideal Republic Village” Project and Attempts to
Establish a “Van Cultural City”

Evrim ŞENCAN

Özet Abstract

Doç. Dr., Başkent Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
elifevrim@baskent.edu.tr

In the founding years of the Republic, more than 80% of
the population in Turkey was engaged in agriculture and a
large part of the income was obtained from agriculture.
Defending that the basis of the national economy is
agriculture, Atatürk said that workings should be carried
out in the villages to develop agriculture. Laws enacted
within this framework, institutes established and schools
opened since 1924 formed the basis of the revolutions
made in this field. On the other hand, the “Ideal Republic
Village” project was developed to modernize the villages
that are the centers of agriculture. This project, which
consists of 43 buildings in total, including a school,
mosque, mansion, health center and playground, was
turned into action in the 1930s. In this paper, the content of
the aforementioned project, the structures that make up the
project and the geography where it is applied will be
emphasized. As it is known, for Atatürk, “the homeland is
a whole”. However, the aforementioned project could not
reach all parts of the country. For this reason, Atatürk
wanted to turn Van, one of these places, into a city of
culture and took initiatives in this regard. In particular, in
his opening speech to the parliament in 1937, he
emphasized the need to establish a university in Van. In
this paper, Atatürk's efforts to convert Van into a modern
cultural city will also be mentioned. Thus, Atatürk's Ideal
Republic Village and Van Cultural City Projects will be
discussed and it will be emphasized that the National
Struggle is not only a full independence war, but also a
culture war.

Keywords: Atatürk, Ideal republic village project, Van,
Van culture city project.

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, Türkiye'deki nüfusun
%80'inden fazlası tarımla uğraşmakta ve gelirin büyük bir
kısmı tarımdan sağlanmaktaydı. Millî ekonominin
temelinin tarım olduğunu savunan Atatürk, tarımı
geliştirmek için köylerde çalışmalar yapılması gerektiğini
söyledi. 1924 yılından itibaren bu çerçevede çıkarılan
kanunlar, kurulan enstitüler ve açılan okullar, bu sahada
yapılan devrimlerin temelini oluşturdu. Diğer yandan,
tarımın merkezi olan köylerin çağdaşlaştırılması için
“İdeal Cumhuriyet Köyü” projesi geliştirildi. Temelinde,
okul, cami, konak, sağlık ocağı ve çocuk bahçesi olmak
üzere toplamda 43 yapıdan oluşan bu proje, 1930'lu
yıllarda eyleme dönüştürüldü. Bu bildiride, bahsi geçen
projenin içeriği, projeyi oluşturan yapılar ve uygulandığı
coğrafya üzerinde durulacaktır. Bilindiği gibi Atatürk için
“vatan bir bütündür.” Ancak, bahsi geçen proje ülkenin her
yerine ulaşamadı. Bu sebeple Atatürk, bu yerlerden biri
olan Van'ı bir kültür kentine çevirmek istedi ve bu konuda
girişimlerde bulundu. Özellikle 1937 yılındaki meclis açış
konuşmasında Van'da bir üniversite kurulması gerektiğini
vurguladı. Bu bildiride, Atatürk'ün Van'ı modern bir kültür
kentine döndürme çabalarından da söz edilecektir.
Böylece, Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü ve Van
Kültür Kenti Projeleri üzerinde tartışılmış olunacak ve
Millî Mücadelenin sadece bir tam bağımsızlık savaşı
değil , aynı zamanda bir kültür savaşı olduğu
vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Atatürk, İdeal cumhuriyet köyü
projesi, Van, Van kültür kenti projesi.


