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Bilim/Sanat Kurulu / Science & Art Board

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
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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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1. Giriş 
 Sanatın dinamik yapısı, toplumsal ve politik gelişmelerle etkileşim içinde olmasıyla 
açıklanabilir. Batı’da meydana gelen toplumsal ve politik gelişmeler, bireyin özgürlüğünün ve 
aklın ön plana çıkarılmasıyla sanat alanında da etkisini göstermiştir. Aklın temel alınmasıyla 
ışık, artık yönetilmesi mümkün olan bir olgu olarak değerlendirilmeye başlanmış ve bununla 
birlikte özellikle resim sanatı açısından köklü değişiklikler yaşanmıştır. Rönesans ile birlikte 
geleneksel kuralların anlamını kaybetmesiyle birlikte sanatçılar biçimsel anlamda yenilik 
arayışlarına girmişler, kendilerinden sonraki dönemlere kaynaklık etmişlerdir. 
 Işık ve gölgenin etkili bir şekilde kullanılması tekniği olarak da ifade edilebilecek olan 
Chiaroscuro tekniği de bu yeniliklerden birisidir. Bu tekniğin kullanımının yaygınlaşması, 
Rönesans sonrası Barok sanatı olarak isimlendirilen dönemde gerçekleşmiştir. Tekniğin ilk kez 
kim tarafından, ne zaman ve nerede kullanıldığına ilişkin net bir bilgi bulunmasa da tarihin 
farklı dönemlerinde farklı kişilerce kullanıldığı kabul edilmektedir. Chiaroscuro tekniği, resim 
sanatı açısından ele alındığında teknik açıdan katkısı kadar; esere anlam bağlamında felsefik ve 
psikolojik boyut açısından da katkısı önemlidir. Dolayısıyla resimde figürlerin ve nesnelerin üç 
boyutlu olarak algılanabilmesinin yanı sıra, sanatçının vurgulama konusunda duygularını ve 
düşüncelerini eserde vurgulayabilmesine büyük katkı sağladığı söylenebilir.  Bu açıdan, sanatçı 
ile izleyici arasında eserin bir iletişim aracı olabilmesinde bu teknik oldukça önemlidir. Bu 
önemine istinaden, farklı birçok görsel sanat alanında da kullanılmaktadır. Caravaggio ve 
Rembrandt, tekniği en etkin kullanan ressamlar olarak kabul edilmektedir. 
 Türk resim sanatında Batılılaşma, Osmanlı’ya kadar uzanmaktadır. Bu kapsamda 
Osmanlı ve Batı arasında gerçekleşen etkileşimler, Türk resim sanatında farklı bir dönemin 
başlamasına zemin hazırlamıştır. Çalışma kapsamında, bu değişimin nedenlerinden ziyade, 
chiaroscuro tekniğinin Türk resim sanatının farklı dönemlerinde kullanımına örnekler 
verilmiştir.  
               Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel araştırma yöntemi, olayları, 
olguları ve bunlar arasında meydana gelen ilişkiyi açıklaması bakımından önemlidir. İlişkinin 
saptanması, sınıflandırılması ve bunlara bağlı olarak bir sonuca ulaşılması amacıyla bu yöntem 
uygun görülmüştür.  
 

2. Chiaroscuro 
 İtalyanca kökenli bir kelime olan “chiaroscuro”, ışık (chiaro) ve karanlık (scuro) 
kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur ve sanat açısından iki boyutlu bir yüzeyde derinlik 
ve üç boyutlu bir yansıma elde edilebilmesi için ışık ve gölgeden faydalanmayı ifade 
etmektedir. “Da Vinci’den sonraki dönemde pek çok ressam için temel bir teknik olarak kabul 
edilmiştir. 17. Yüzyılın sonlarında resim, baskı, çizim gibi farklı tüm alanlarda ışık ve gölgenin 
kademeli kullanımına bu isim verilir.” (britannica.com, 2022). Sanatın birçok alanında 
kullanılan bu tekniğin belirli bir döneme veya kişiye atfedilmesi mümkün değildir. Ancak 
Caravaggio ve Rembrand ile birlikte bu tekniğin oldukça geliştiği görülmektedir  
 Kusursuzluğun reddedilmesiyle birlikte niteliği her ne olursa olsun “güçlü” yönlerin 
aydınlatılmasının yanı sıra “korkutucu” tarafların da karanlıkla vurgulanması; her yönüyle 
açığa çıkarma yaklaşımının bir sonucudur. Derinlik ve açığa çıkarma sanatta olduğu gibi, 
psikolojik bakımdan da önemli hâle gelmiştir; bu bağlamda derinliğin, duyguların ve 
düşüncelerin eserdeki ifadesi ortaya çıkmaktadır. Resim açısından ele alındığında bu tekniğin 
kullanılmasının etkisini Ponty (2012, 71); “Resim bir uzay sanatıdır, tual ya da kâğıt üzerine 
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yapılır ve devingenler üretme kaynağına sahip değildir. Ama hareketsiz tual, bir yer değiştirme 
telkin edebilir.” ifadesiyle vurgulamaktadır. 
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birlikte var olmuştur (Stoichita, 2006, 67). Gombrich (1992, 165-175), gölgenin resimde 
kullanılmasının resim sanatında sıklaşmasıyla birlikte özellikle derinlik açısından oldukça 
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görüntüsüdür, çünkü saydam ve katı cisimler gölgeler olmaksızın tam olarak ifade 
edilemezler.” ifadesiyle bu durum anlaşılmaktadır (Stoichita, 2006, 67). Benzer biçimde 
Picasso da ışık ve gölge konusunda farklı bir açıdan değerlendirmesine rağmen aynı sonuca 
ulaşmaktadır: “Gölge, sadece üç boyutlu nesneler yaratmanın bir yolu değildir; bu aynı 
zamanda onları boyutsuz hale getirmenin bir yoludur.” (Stoichita, 2006, 119). 
 Işık ve gölgenin Barok sanatında en etkin kullanımının Caravaggio ve Caravaggio’dan 
etkilendiği değerlendirilen Rembrandt olduğu ifade edilmektedir. Papila’ya (2008a, 81) göre 
Caravaggio, figürlerin formunun net bir biçimde ifade edilebilmesi için ışık ve gölge 
kullanımını oldukça etkili biçimde gerçekleştirmiştir. Caravaggio, ışığı; istediği noktalara 
düşürmüş ve böylece eserinde aynı zamanda bir “tiyatro sahnesi” oluşturmuştur. Ünsal (2011, 
260), Caravaggio’nun uyguladığı tekniğin teatral bir etki oluşturmak için etkili olduğunu ve 
“tenebrizm” olarak isimlendirildiğini belirtmektedir.  

Tenebrizm kavramı, çoğu zaman chiaroscuro kavramının yerine kullanılmaktadır. Üç 
boyutlu nesnelere hacim kazandırmak için gereklilik olarak değerlendirilen bu tekniği 
Rembrandt da kullanmıştır (Turani, 2007, 28). 
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            Chiaroscuro tekniği, tarihsel gelişimi varsayımsal açından kronolojik bir sıralamayla ele 
alınırsa, Rönesans öncesi Giotto’nun sanatında, eserde dini konuların sadece betimleme 
özelliğinden çıkarılıp eserde derinlik ve arka plan özelliklerinin çalışılmasıyla başladığı 
söylenebilir, Bu durum resmin altın çağı Rönesans’ta ışık, gölge ve tonlamanın etkin biçimde 
kullanılmasıyla güçlenir. Özellikle Da Vinci’nin sonradan “Sfumato” olarak adlandırılacak 
tekniği Chiaroscuro tekniğinin başlangıç noktası olarak da kabul edilebilir, tonların birbirlerinin 
içinde eritilmesiyle elde edilen geçiş etkisi özellikle portre ve figür çalışmasında ışık ve tonların 
mimiklerde güçlü ifade ve etkiler bıraktığı; resmin arka planında eritilen tonlarla devam eden 
bir görüntü ve gerçeklik dugusu verdiği görülebilir. Yalnız Rönesans döneminin kuralcı kapalı 
kompozisyonları dolayısıyle işlenen dinsel konuların merkeze oturması arka plan serbestliğinin 
olmaması Chiaroscuro tekniğinin gelişimini sınırlandırmıştır. Sonrasında Barok döneminin 
öncü sanatçılarından Caravaggio bu tekniğin gelişmesine büyük katkı sağlamış, Barok akımının 
açık kompozisyonlarda çoklu figürlerle ve düzenlenmiş suni ışıklarla tekniğin gelişmesine çok 
önemli katkılar sağlamıştır. Fakat kurgu sahnelerde işlediği dramatik konular tekniğin 
Tenebrizm olarak adlandırılmasına yol açmıştır. İtalyan çıkışlı bu tekniğin en etkin kullanımı 
Hollandalı sanatçı Rembrandt ile olmuştur. Özellikle Barok sanatının sunduğu açık 
kompozisyonlarda, çok figürlü, ön ve arka plana konu gereği istenilen noktalara yansıtılan 
ışığın yönetilmesi bu tekniğin sonradan hem resim hem de diğier görsel alanlarda aydınlatma 
ve kompozisyon kurgularında bu sanatçının adıyla anılmasına temel oluşturmuştur. Dolayısıyla 
Chiaroscuro tekniği tarihsel süreç içinde birçok sanatçı tarafından kullanılsa da yoğunluklu 
olarak bu iki önemli sanatçı üzerinden incelenmiştir.     
 

2.1. Caravaggio ve Chiaroscuro 
Barok sanatında resim, tiyatro kadar önemli bir hâle gelmiş ve bu dönemde resim iki 

boyutu aşmak üzere şekillenmeye başlamıştır (Hockney and Gayford, 2017, 168). Tiyatrodaki 
gibi hem gerçekçi hem de etkileyici bir ifade biçimi, dönemin sanatçıları tarafından 
benimsenmiştir. Bu anlayışla gerçekçilik ve etkileyiciliğin nasıl sağlanacağına ilişkin çözüm 
ise chiaroscuro tekniği olarak kabul edilmiştir. Işık ve gölgenin ifadeyi desteklemesi için etkili 
bir şekilde kullanılması, Siesling’e (2015, 120) göre ustalık göstergesidir. Resimde az şeyin 
gösterilmesi, istenilen yerlere vurgu yapılması ışık ve gölgenin ustalıkla kullanılması, aynı 
zamanda resme bakanların algısına hitap etmektedir. Başka bir ifadeyle, ışık ve gölgenin etkin 
biçimde kullanılması, resme bakanların tamamlaması anlamına gelmektedir. 

“Değişebilirlik, her zaman alışılagelmiş zevkler ve eğilimler çerçevesinde, sonuçta 
yorumlanacak malzemenin somut esnekliği tarafından sınırlandırılıp yönlendirilir.” ifadesiyle 
Eco (2000, 92), sınırlara ilişkin yorumlamadan bahsetmektedir. Bu ifade açısından bakıldığında 
Caravaggio, ışık ve gölge kullanımını bir araç olarak benimsemiştir. Siyaha boyalı bir odada 
deney ve gözlem yapan sanatçı, dışarıdan gelen ışığın model veya nesne haricinde her şeyi 
gölgede bıraktığını gördüğü için ışık ve gölge arasında bir karşıtlık yakalamıştır. Dolayısıyla 
gerek eserleri gerekse çalıştığı ortamın chiaroscuro tekniği açısından aynı zamanda tinsel bir 
yönü de bulunmaktadır (Kraguljac, 2008, 11). 

İnsanın iç dünyasında iyi ile kötü çatışması, Caravaggio’da ışık ve gölge ile ifade 
edilmiştir. Dış dünyadan ziyade ışığın yalnızca belirli bir noktadan gelmesi üzerine çalışan 
Caravaggio, Berger’e (2018, 110) göre güçlü olanlardan hazzetmemiştir ve daha çok, sıradan 
olana yoğunlaşmıştır. Sanat tarihçilerine göre Caravaggio, ışık ve gölgenin kullanılmasında en 
yetkin kişi olarak nitelendirilmektedir. Bu yönüyle kendisinden sonra gelen sanatçılara da örnek 
olmuştur (Berger, 2018, 111). Öndin’e (2018, 39) göre Caravaggio’nun eserlerinde ışık ve 
gölge kullanımının çatışmalar bağlamında ele alınması gerekmektedir. Hem toplumsal hem de 
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kendisi de dâhil olmak üzere bireysel çatışmaları ele alması, özgünlüğünü ortaya koymuştur: 
“Caravaggio daha önce hiçbir sanatçıda görülmeyeni, saf-temiz ile kabanın birlikteliğini resim 
sanatına ithal eder.” 
 

 
 

Resim 1. Meditasyonda Aziz Francis (Caravaggio, 1585) 

 
Kaynak: (Schütze, 2015, 183). 

 
2.2. Rembrandt ve Chiaroscuro 

 Hollanda’da doğan Rembrandt, chiaroscuro tekniğinin Hollanda’da yayılmasıyla 
birlikte bu teknikten oldukça etkilenmiştir: “Örneğin Utrecht’te, Roma’yı ziyaret eden birçok 
sanatçı Caravaggio’dan çok etkilenmiş bir tarzda resim yapmaya başladı. (…) Konular 
farklılık gösterse de genel olarak Barok tarzlar Hollandalı sanatçıları da etkiledi.” (Hodge, 
2013, 48). Chiaroscuro tekniği, resim sanatına ek olarak oyma sanatında da yoğun olarak 
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kullanılmıştır ve Gombrich (1992, 335), Rembrandt’ın ressam olmasının yanı sıra oyma 
sanatçısı olduğunu da belirtmiştir.  
 Tekniğin felsefi yönü, Rembrandt’ta kendisini oldukça fazla göstermiştir. Portre 
yapımında chiaroscuro tekniğinin kullanılması, portesi yapılan kişinin zaman ve mekândan 
soyutlanması için gerekli görülmüştür. Teknolojinin yeterince gelişmediği bir dönem olduğu 
düşünüldüğünde, kendisinden bir “görüntü”yü geleceğe bırakmak isteyenler açısından 
chiaroscuro tekniğinin sağladığı “gerçeklik” de portelere olan talebi ve bu tekniğin 
kullanılmasını açıklamaktadır. Gençlik yıllarında kullandığı chiaroscuro tekniğinde karşıtlık 
daha yumuşak bir tarzda olmasına rağmen, sanatçının yaşlılık oto portresinde sertlik göze 
çarpmaktadır. Berger’e göre (2018, 160) bu farklılık, sanatçının yaşadığı olaylardan 
kaynaklanmıştır. Yakınlarını vebadan kaybetmiş, maddi olarak gerilemiş ve yaşamının son 
dönemlerine gelmiş olan sanatçının chiaroscuro tekniğini kullanması da değişmiştir. 

 Chiaroscuro tekniği, ışık ve gölgenin eserde hem teknik hem de ifadenin kullanılması 
açısından resim sanatının da ötesine geçmiştir. Dolayısıyla teknğin kullanımının tesadüf eseri 
olmaktan ziyade, iç dünyanın ve bu iç dünyadaki çatışmaların aktarılması amacı taşıdığı 
Rembrandt’ta oldukça fazla görülmektedir. 
 

Resim 2. Otoportre (Rembrandt, 1658) 

 
 Kaynak: (Schütze, 2015, 159). 
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kullanılmıştır ve Gombrich (1992, 335), Rembrandt’ın ressam olmasının yanı sıra oyma 
sanatçısı olduğunu da belirtmiştir.  
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chiaroscuro tekniğinin sağladığı “gerçeklik” de portelere olan talebi ve bu tekniğin 
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Rembrandt’ta oldukça fazla görülmektedir. 
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3. Batılılaşma Kapsamında Türk Resim Sanatı ve Chiaroscuro Örnekleri 
 Batılılaşmanın Türk resim sanatı üzerindeki etkileri toplumsal, ekonomik ve politik 
bağlamda şekillenmiştir. 18. yüzyılın sonlarında açılan askeri mühendislik okullarında Fransız 
tarzı eğitim uygulanması, Batılı türde resim yapan ilk sanatçıların askeri okulda eğitim gören 
öğrenciler olmasını sağlamıştır. Bu okullarda resim eğitiminin askeri amaçlar doğrultusunda 
verilmesine karşın, özellikle ışık ve gölgenin kullanılarak nesne ve figürlerin üç boyutlu 
algılanması çalışmaları yapılmıştır (Papila, 2008b, 120). 

And’a (2018, 43) göre Türk resim sanatında Batı etkisinin çeşitli örnekleri mevcuttur ve 
bunlardan biri de Batı’ya gönderilen elçiler ile İstanbul’a Batı ülkelerinin gönderdikleri elçiler 
ve onları ziyaret amacıyla gelen yabancılardır. İstanbul’un doğal güzelliklerini beğenen 
yabancılar, kendileri resim yapamadıkları için ressamlara başvurmuşlar ve oluşan bu talep 
karşısında “Çarşı Ressamları” olarak nitelendirilen bir sanatçı grubu ortaya çıkmıştır. Kürkman 
(2004, 22), bu grubun üyelerinin büyük çoğunluğunun Ermeni sanatçılar olmasına karşın 
gizlice resim yapan Yeniçeri ve Osmanlı halkından sanatçılar olduğunu da belirtmiştir. 

Batılılaşma, Osmanlı açısından yaşam tarzının da değişikliğe uğraması anlamına 
gelmektedir. Ekonomik ve politik ilişkilerin artması, aynı zamanda kültürel alışverişin de 
artmasına zemin hazırlamıştır. Örneğin Abdülaziz’in Fransa’da resim sanatına ilişkin gördüğü 
eserler kendisini oldukça etkilemiştir. Bu eserlerin benzerlerini kendi sarayında da görmek için 
saray ressamlığına yabancı sanatçılar getirilmiştir (Tuğlacı, 1983, 30). 

Batı ülkelerinde gerçekleşen sanatsal gelişmeler, Osmanlı yönetimi tarafından yakından 
takip edilmiş ve Batılılaşma için önemli bir gösterge olarak değerlendirilmiştir. Pelvanoğlu 
(2018, 23), 19. yüzyılda öğrencilerin eğitim amacıyla Paris’e gönderildiğini ve kurumsal 
düzeyde eğitim almalarının sağlandığını ifade etmiştir. Ancak Türk resim sanatında Batı 
etkisini açıklayabilmek için askeri okullarda Batı tarzı eğitimler verilmesi, elçilerin 
gönderilmesi veya İstanbul’da görev yapan yabancı elçiler, öğrencilerin eğitim için Batı 
ülkelerine gönderilmesi, hükümdarların Batı sanatından etkilenmesi veya sergiler tek başlarına 
yeterli değildir. Çünkü Batılılaşma, bir süreç sonucunda gerçekleşen ve hayatın her alanını 
etkileyen aydınlanma olarak değerlendirilmelidir. İpşiroğlu ve Eyüboğlu’na (1972, 1) göre 
Rönesans’ın ne olduğu ifade edilirken resim sanatına geniş bir yer verilmesi tesadüf değildir. 
Aksine, Batılıların dünyaya ve bireye ilişkin yaklaşımlarını açıklamak üzere özellikle 
vurgulanan bir durumdur.  

Türk resim sanatı üzerinde Batılılaşmanın etkisiyle ışık ve gölge kullanımı da çeşitlilik 
göstermeye başlamıştır. Dolayısıyla geçmişten günümüze kadar chiaroscuro tekniğinin 
kullanımı da farklı sanatçılarda görülmektedir. Geç Osmanlı Döneminden Erken Cumhuriyet 
Dönemine, Erken Cumhuriyet Döneminden günümüze kadar birçok farklı sanatçıda 
chiaroscuro, etkisini hissettirmiştir. Çalışma kapsamında, bu tekniğin Türk resim sanatında bazı 
örneklerine yer verilmesi amaçlanmıştır. Kuşkusuz, kendi içinde büyük sanatçılar yetiştiren 
Türk resim sanatının konu bağlamında sınırlandırılabilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda ilk 
olarak ışık ve gölgenin kullanımına ilişkin, Osman Hamdi Bey’in “Arzuhâlci” isimli eseri iyi 
bir örnek teşkil etmektedir. Bu eserde, ışığın tepeden gelmesi ve figürlerin üzerine yansımasıyla 
yumuşak bir geçiş görülmektedir. 
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Resim 3. Arzuhâlci (Osman Hamdi Bey, t.y.) 

 
Kaynak: (Dora, 2022, 143). 

  
 Osman Hamdi Bey gibi Şeref Akdik de eğitim görmek üzere Batı’ya gönderilmiş ve 
farklı konuları ele alsa da ışık ve gölge konusunda Batılı bir anlayışı benimsemiştir. “Atatürk 
Telgraf Başında” isimli eserinde de kullandığı teknik dikkat çekmektedir. Eserde kullanılan 
ışık, keskin bir gölge oluşturması bakımından vurguyu artırmak üzere yerleştirilmiştir. 

Eserde, en fazla ışığın Atatürk’ün yüzüne yansıtıldığı görülmektedir. Buradan, 
resimdeki en önemli figürün Atatürk olduğu anlaşılmaktadır. “Lamba ışığı altında Ata, eli 
belinde, sivil giysiyle, telgrafçının çalışmasını izlemekte… Yapılacak olanlar, verilen 
buyruklar, açıklamalar, yanıtlarla… Erzurum’dan İstanbul, padişah ile konuşmaktadır.” 
(Elibal, 1974, 24). 
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resimdeki en önemli figürün Atatürk olduğu anlaşılmaktadır. “Lamba ışığı altında Ata, eli 
belinde, sivil giysiyle, telgrafçının çalışmasını izlemekte… Yapılacak olanlar, verilen 
buyruklar, açıklamalar, yanıtlarla… Erzurum’dan İstanbul, padişah ile konuşmaktadır.” 
(Elibal, 1974, 24). 
 

 
      
 

 
Resim 4. Atatürk Telgraf Başında (Şeref Akdik, 1934) 

 
 Kaynak: (Özsezgin, 1996, 454). 

 
 Osmanlı’nın son dönemlerinde gerçekleştirilen Batılılaşma hâmleleri, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla devam etmiştir. Erken Cumhuriyet Döneminde de başta eğitim 
amacıyla yurt dışına öğrenciler gönderilmiş, kültür ve sanat kapsamında dönüşüm devam 
etmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki Türk resim sanatı, yalnızca Batı etkisiyle şekillenmemiş, 
kendi dinamikleri kapsamında çağdaşlaşarak ilerlemiştir. Dolayısıyla Türk resim sanatında 
“ithâl” bir modernleşmeden ziyade, köklere bağlı kalınarak gelişim söz konusudur. 

Dünyada 1960’lı yıllardan itibaren yaygınlaşan postmodernizm kavramı da Türk 
sanatının her alanını etkilemiştir ancak Türk resim sanatı bağlamında değerlendirildiğinde, ışık 
ve gölge kullanımına ilişkin tekniklerin özellikle “vurgu” ifade etmesi açısından kullanıldığı 
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görülmektedir. Yaman’a (2000, 6) göre postmodernizm kavramının ne ifade ettiğine yönelik 
evrensel bir tanımlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla postmodernizm, sanattan hukuka, 
felsefeden ekonomiye kadar oldukça geniş bir alanı etkilemektedir.  

Türk resim sanatında Batılılaşma çabaları kapsamında özgün yapının da korunmaya 
çalıştığı görülmektedir ancak Ergüven (2002, 179), postmodernizm kavramının yaygınlaşmaya 
başlamasıyla ilgili olarak; tam anlamıyla anlaşılmadan ülkemize girdiğini ifade etmektedir. Bu 
görüşte, modern ötesi “ifade”nin içten gelen bir kültür ve birikimden ziyade doğrudan ithâl 
edildiği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, özellikle teknolojik gelişmelerin ilerlemeye başladığı 
dönemlerde sanat alanında ilerleme ve geleneğin karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir. 
Gerçekliğin teknolojik bağlamda algılanmaya başlamasıyla birlikte sanatçının resim ile bir 
iletişim kurma hedefi zorlaşmıştır: “Sanatın özü, sürekli kendini yadsıyan bir dogrudur. Ne 
kadar iyi niyetli yapılmıs olursa olsun, sanat yapıtını çözümlemek amacıyla formüle edilen 
hiçbir dogrunun ömrü bizden daha uzun degildir.” Ergüven (2002, 13). 

Postmodernizm, bir dönem olarak değerlendirildiğinde Türk resim sanatında etkisini 
hissettirmiştir ancak ışık ve gölge kullanımı söz konusu olduğunda chiaroscuro tekniğinin 
kullanıldığı eserler görülmektedir.  
 

Resim 5. İsimsiz (İrfan Okan, 2001) 

 
Kaynak: (Çetinkaya, 2022). 

 
 İrfan Okan’ın isimsiz bir diğer eserinde vurgulamayı amaçladığı atmosferinin 
oluşturulmasındaki en etkin yöntem, ışık ve gölgenin kullanılmasıdır. Barok sanatının etkileri, 
çağdaş sanatta da görülmektedir. Bu bağlamda ifadenin vurgulanabilmesi için ışık ve gölge ile 
rengin kullanımı son derece önemlidir. Çağlar değişse de resim sanatında ifadenin bir bağ 
kurabilmesi, sanatçı ile eseri inceleyen arasında köprü niteliği taşıyabilmesi için chiaroscuro 
tekniği son derece etkilidir. Nitekim Güngör Taner’in resmi de Çetinkaya’ya (2022) göre 
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chiaroscuro tekniği kullanılarak, mekânın düzenlenmesi için kullanılmıştır ve bu durum 
Caravaggio’da da görülmektedir. 
 
 

Resim 6. İsimsiz (Güngör Taner, 1992) 

 
Kaynak: (Çetinkaya, 2022). 

 
 Çalışma kapsamında, Türk resim sanatında chiaroscuro tekniği kullanılarak üretilen 
eserlerin tamamının aktarılabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla tekniğin Türk resim 
sanatında kullanımına ilişkin bazı -etkili olabileceği ve tekniği yansıttığı düşünülen- örnekler 
verilmiştir. Bu örneklerden biri de Sezai Özdemir’in “Felsefe Taşını Arayan Adam I” eseridir. 
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Resim 7. Felsefe Taşını Arayan Adam I (Sezai Özdemir, 2002). 

 
Kaynak: (Çetinkaya, 2022). 

 
 Eserde kullanılan keskin ışık ve ışığın üzerine geldiği figürler, sanatçının dramatik 
etkiyi yansıtmasına örnek olarak değerlendirilebilir.  
 

Sonuç 
Chiaroscuro tekniği, sanatın dinamik yapısını sürdürmesini sağlayan önemli 

“nitelik”lerinden biridir. Tarih boyunca farklı sanat alanlarında da kullanılması bunu 
desteklemektedir. Resim ise sanatçının izleyici ile arasındaki etkileşim dili olması dolayısıyla 
sürekli gelişmektedir. Teknolojinin gelişmesi, iletişim araçlarının artması gibi birçok sebep, 
resim sanatının sanatçı ile toplum arasında köprü niteliğini olumsuz etkilese de chiaroscuro 
tekniğinin bu iletişime aracılık etmek için önemli katkılar sağladığı söylenebilir. Bu bağlamda 
tekniğin felsefik ve psikolojik yönü ön plana çıkmaktadır. Her şeyden önce, resim bir ifade 
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aracıdır ve “olanın”, sanatçı diliyle anlatılmasıdır. Görüntü kopyası değildir, bir duygu 
içermelidir. Tekniğin esere uygulanmasıyla sanatçı açısından bu anlatı sağlanabilmektedir. 

Türk resim sanatı açısından bakıldığında Batılılaşma çabalarıyla birlikte değişimin 
gerçekleşmeye başladığı görülmektedir. Batılılaşma, toplumsal ve politik olduğu kadar; 
kültürel ve sanatsal yönüyle de etkileşim anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Batılılaşma ile 
Türk resim sanatında görülen değişimin, bir anlamda kaçınılmaz olduğu; ancak kaçınılmaz 
olmaktan ziyade gerek Osmanlı gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle erken dönemlerinde 
değişim için çaba gösterildiği ifade edilmektedir.  
 Chiaroscuro tekniği, Batı’da olduğu gibi Türk resim sanatı açısından da sık sık 
başvurulan bir teknik niteliği taşımaktadır. Mevcut çalışma kapsamında bu teknik kullanılarak 
üretilen eserlerin tamamının paylaşılabilmesi mümkün değildir. Ancak Türk resim sanatı 
açısından farklı dönemlere ilişkin bazı eserlerin bu teknik kapsamında değerlendirilmesi 
yapılmış ve tekniğin kullanımının Batı’daki eserler ile paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. 
Farklı dönemlerde, farklı sanatçıların bu tekniği kullanmaları, tekniğin Türk resim sanatında 
önemli bir yöntem olarak kabul edildiğini ve her şeyden önce benimsendiğini göstermesi 
bakımından önemlidir.  
 

Kaynakça 
Akyürek, E. (1994). Ortaçağ’dan Yeniçağa Felsefe ve Sanat, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 
And, M. (2018). Çarşı Ressamları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 
Berger, J. (2018). Portreler, (Çev.: B. Eyüboğlu), İstanbul: Metis Yayınları. 
Çetinkaya, M. (2010). Barok Sanata Bakış, Retrieved September 08 2022, from 

https://evetbenim.com/barok-sanata-bakis/ 
Dora, Y. (2022). Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Resim Sanatında 

Gölge. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
(55), 135-154. 

Eco, U. (2000). Açık Yapıt, (Çev.: T. Esmer), İstanbul: Can Yayınları. 
Elibal, G. (1974). Şeref Akdik: hayatı, sanatı, eserleri, Ar Ajans Resim, Reklâm Bürosu. 
Encyclopedia Britannica. (2022). Chiaroscuro, Retrieved September 08 2022, from 

https://www.britannica.com/art/chiaroscuro  
Ergüven, M. (2002). Yoruma Doğru, 2. Basım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 
Gombrich, E. H. (1992). Sanatın öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi. 
Hockney, D. & Gayford, M. (2017). Resmin Tarihi, (Çev.: M. Haydaroğlu), Yapı Kredi Kültür 

Sanat Yayıncılık. 
Hodge, S. (2013). 50 Sanat Fikri, (Çev.: E. Gözgü), Ankara: Bkz Yayıncılık. 
İnalcık, H. (2018). Rönesans Avrupa’sı-Türkiye’nin Batı Medeniyeti’yle Özdeşleşme Süreci, 10. 

Basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 
İpşiroğlu, M. Ş. & Eyüboğlu, S. (1972). Avrupa resminde gerçek duygusu, İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. 
Jackson, M. (1756). Essay On The Invention Of Engraving And Printing Chiarooscuro, Londra: 

A. Millar. 
Kraguljac, I. (2008). The Implementation of Chiaroscuro in Photography and Cinematography, 

USA: Texas A&M University Graduate Studies. 
Kürkman, G. (2004). Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Ressamlar, İstanbul: Matüsalem 

Yayıncılık. 
Öndin, N. (2018). Barok Resim ve Heykel Sanatı, İstanbul: Hayalperest Yayınevi. 
Özsezgin, K. (Ed.). (1996). MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu, İstanbul:  



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

32

 
      
 

Yapı Kredi Yayınları. 
Papila, A. (2008a). Rubens’ in Resimleri Üzerinden Barok Dönem Avrupası’nın Sosyo-Politik 

Bir Analizi. Sanat Yazıları, 18, 79-92. 
Papila, A. (2008b). Osmanlı İmparatorluğu'nun batılılaşma döneminde resim sanatının ortaya 

çıkışı ve Osmanlı kimliğinin resimsel anlatımı. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1), 117-
134. 

Pelvanoğlu, B. (2018). Malatya Modern’e Doğru İlk Adım, TC. Merkez Bankası 
Koleksiyonundan Bir Seçki, İstanbul: TC. Merkez Bankası Yayınları. 

Ponty, M. (2012). Göz ve Tin, (Çev.: A. Soysal), İstanbul: Metis Yayınları. 
Schütze, S. (2015). Caravaggio Complete Works, Köln: Taschen. 
Siesling, J. (2015). Art is More. Belgium: Arte Libro. 
Stoichita, I. V. (2006). Gölgenin Kısa Tarihi, (Çev.: B. Aydın). Ankara: Dost Kitabevi 

Yayınları. 
Tuğlacı, P. (1983). Ayvazovski Türkiye’de, İstanbul: İnkılap ve Aka Yayınları. 
Turani, A. (1992). Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi. 
Turani, A. (2007). Sanat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi. 
Ünsal, B. (2011). Sanat Terimleri ve Kavramları Sözlüğü, İstanbul: Sev Yayıncılık. 
Yaman, S. (2000). Postmodernizm ve Resim Sanatında Neo-Klasik Egilimler (Tez No. 113057) 

[Yüksel Lisans tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu 
Ulusal Tez Merkezi. 

 
  
 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

33

 
      
 

Yapı Kredi Yayınları. 
Papila, A. (2008a). Rubens’ in Resimleri Üzerinden Barok Dönem Avrupası’nın Sosyo-Politik 

Bir Analizi. Sanat Yazıları, 18, 79-92. 
Papila, A. (2008b). Osmanlı İmparatorluğu'nun batılılaşma döneminde resim sanatının ortaya 

çıkışı ve Osmanlı kimliğinin resimsel anlatımı. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1), 117-
134. 

Pelvanoğlu, B. (2018). Malatya Modern’e Doğru İlk Adım, TC. Merkez Bankası 
Koleksiyonundan Bir Seçki, İstanbul: TC. Merkez Bankası Yayınları. 

Ponty, M. (2012). Göz ve Tin, (Çev.: A. Soysal), İstanbul: Metis Yayınları. 
Schütze, S. (2015). Caravaggio Complete Works, Köln: Taschen. 
Siesling, J. (2015). Art is More. Belgium: Arte Libro. 
Stoichita, I. V. (2006). Gölgenin Kısa Tarihi, (Çev.: B. Aydın). Ankara: Dost Kitabevi 

Yayınları. 
Tuğlacı, P. (1983). Ayvazovski Türkiye’de, İstanbul: İnkılap ve Aka Yayınları. 
Turani, A. (1992). Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi. 
Turani, A. (2007). Sanat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi. 
Ünsal, B. (2011). Sanat Terimleri ve Kavramları Sözlüğü, İstanbul: Sev Yayıncılık. 
Yaman, S. (2000). Postmodernizm ve Resim Sanatında Neo-Klasik Egilimler (Tez No. 113057) 

[Yüksel Lisans tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu 
Ulusal Tez Merkezi. 

 
  
 

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

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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Giriş 

       Geleneksel Türk el sanatları, binlerce yıl Türk Kültür ve Sanatı’nın önemli bir bölümünü 
kapsamış, Orta Asya’dan (Uygurlar döneminden: 745-840) Anadolu’ya taşınmış, özellikle 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde çok büyük önem kazanmıştır. Çini, ebru, hat ve minyatür 
gibi geleneksel el sanatlarından, Türk geleneksel sanatında önemli bir yeri olan minyatür sanatı, 
Osmanlı dönemi geleneksel Türk sanatına damgasını vurmuş, yüzyılların birikimiyle 
Cumhuriyet dönemi Türk sanatına kadar ulaşmış, etkilerini günümüz Çağdaş Türk sanatında da 
hissettirebilmiştir. 
      Minyatür sanatının Türk sanatıyla olan etkileşim sürecine değinmeden önce kısaca 
minyatür sanatının doğuşundan, tarihçesinden bahsetmek gerekir. Yaygın bir tanımlamayla 
minyatür, “yazmalarda anlatılan olayları betimlemek üzere yapılan kitap resimlerine verilen 
addır.” (Mahir, 2012, 15). Ortaçağ Avrupası’nda “Minyatür”, yazma eserlerin bölüm 
başlarındaki süslemelerde (tezhiplerde) baş harfleri vurgulamak için kullanılırdı. 
 

 
Resim 1. Ortaçağ Avrupasında kullanılan (tezhipler) minyatür kitap süslemelerinden örnekler 

Kaynak: https://arkeofili.com/wp-content/uploads/2019/08/minya1.jpg (Erişim Tarihi: 15.12.2021) 
 

      Etimolojik olarak minyatür sözcüğü, kırmızı renk anlamına gelen “minium”dan türetilmiş 
ve söz konusu süslemeleri tanımlamak için kullanılmıştır. Sonradan Latince “miniare” 
kökünden türetilerek İtalyancaya “miniatura”, Fransızcaya “miniature” olarak geçmiş, 
Türkçeye de Batı dillerinden girmiştir. Zamanla minyatür sözcüğü, yazma eserlerdeki resimleri 
ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır (Tahirzade, 1953, 29-Renda, 1997, 1263-Renda, 
2001, 2).   
 

Türk-İslam Minyatür Sanatının Doğuşu 
      Türk islam minyatür sanatının kökeni çok eski devirlere kadar uzanmaktadır. 11. yüzyıldan 
13. yüzyıla kadar Türk islam minyatür sanatı hakkında fikir verecek kitap resimlemelerinden 
hiçbir eser kalmamıştır. Bu nedenle,  Türk islam minyatür sanatı ancak, Selçuklu döneminden 
itibaren sistematik bir biçimde incelenebilmektedir. Türk minyatür sanatı, islam resim sanatının 
bir kolunu oluşturduğundan, islam resim sanatının kaynaklarına kadar inmek gerekir. İslam 
kültürlerinde anıtsal resim sanatı yalnızca Emeviler döneminde görülmektedir. 7. ve 8. 
yüzyılları kapsayan bu dönemde Emeviler, farklı kültürlerin kökleşmiş resim yöntemleriyle 
etkileşime geçmiş, sivil ve dini mimari yapıların duvar yüzeylerine Geç Helenistik ve Sasani 
sanat üsluplarını yansıtan türde mozaikler ve resimler yapmışlardır. Bu etkileşimlerden sonra 
9. yüzyılda büyük bir değişim yaşandığı görülür. Birçok dinde görülen tasvir (resim) yasağı 
bunun en önemli nedenlerinden biridir. İslamiyet’in kutsal kitabı kuran-ı kerimde resim yasağı 
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kesin bir dille belirtilmemesine rağmen, bazı ayetler bu şekilde yorumlanmış, kıyamet günü 
geldiğinde canlı varlıkları resmedenlerin cezalandırılacağı söylenmiştir. Bir bakıma tanrının 
yarattığı varlıkları tasvir etmek tanrıyı taklit etmek olarak görülmüştür.  
      Kutsal kitaptaki hadislerin bu türde yorumlanması resim yapma eylemlerinde etkili olmuş, 
söz konusu dönemden sonra canlı varlıkların tasvirlerini içeren yapı süslemelerinde kullanılan 
mozaikler ve duvar resimlerinin yerini kitap resimleri, minyatürler almıştır. Bu resimlerde canlı 
varlıklar bu yüzden birebir tasvir edilmemiş, şematize edilmişlerdir. Tekniği ise şu şekildedir:  
       

Minyatür Tekniği: Minyatür sanatı icra edilirken, ilk zamanlarda boyalar üst üste 
sürüldüğü için renkler birbirine karışmasın diye su ilave edilerek inceltilen toprak boyalar 
kullanılırdı. 14. ve 18. yüzyıl boyunca, bu boyaların uzun yıllar bozulmadan kalabilmeleri için, 
içlerine yumurta sarısı katılmaya başlandı. Fakat, bu teknikle yapılan minyatürler, boya 
kuruduktan sonra bir daha kullanılamadığından, her kullanımda yeniden boya hazırlama 
ihtiyacı doğmaktaydı. Bundan dolayı, zamanla boyalara yumurta sarısı yerine suda eritilerek 
hazırlanmış tutkal kullanılmaya başlandı. Tutkalla birlikte boyaya bir miktar üzüm pekmezi 
veya bir iki damla üzüm suyu katılarak boyaların istenildiğinde suyla inceltilmesi sağlanıp, 
boyanın yeniden kullanılması sağlandı. Minyatür boyama tekniğinde kullanılan fırçalar, en az 
üç aylık beyaz kedi yavrusunun gıdı bölgesinden alınan tüylerle yapılan çok ince kıllı fırçalardı. 
Kağıtlar, yine dayanıklılığı ve kullanışlılığı açısından yumurtalı veya aharlı (Ahar, kağıdın 
resim yapmaya veya yazı yazmaya elverişli olması için kullanılan madde.) olurdu. Minyatürü 
yapılacak konunun ilk etapta, ince fırçalarla ve sepya mürekkeple eskizi çizilir, boyama 
işlemine geçmeden önce altın sürülerek renklendirme işlemi tamamlanırdı (Mahir, 2012, 15-
16). 
      Resimli kitap üretiminin artışında etken rol oynayan bir diğer faktör, Geç Abbasiler 
Dönemi’nde toplumdaki ekonomik yapının değişime uğramasıyla ortaya çıkan yeni zengin 
tüccar sınıfıdır. Bu dönemde, tarih öncesi, antik bilimsel ve sanatsal eserlerin çevirileri 
yapılıyor, diğer yandan da kitaplardaki resimler, stilize edilerek kopyalanıyordu… Perspektif, 
ışık-gölge, oran-orantı olmadan gerçekleştirilmiş İslam minyatür tarzının, sonraki dönemleri 
etkileyebilecek özellikte klasik bir kimliğe kavuşması ancak, 14. yüzyılın ikinci yarısında 
Azerbaycan ve Irak’ta Celayirlilerle, İran’ın Fars bölgesinde hakimiyeti olan Muzafferi 
hanedanlığının himayesinde gerçekleşmiştir (Mahir, 2012, 16-17). 
      İslam minyatür sanatının bilinen ilk yazma eserleri, 11. yüzyılın sonlarından gelmekle 
birlikte, kitap basma faaliyetinin organize bir biçimde yapılması, 9. yüzyılda Halife Memun’un 
eski, Antik dönem kitapları Arapça diline çevirtmesiyle başlamıştır. Geç Antik Dönem’e ilişkin 
bu kitaplar çevrilirken görselleri de kopya edilmiştir. 9. yüzyılda başladığı varsayılan bu 
etkinlikteki eserlerin günümüze ulaşan resimli kopyaları 11. yüzyıl Selçuklu dönemine aittir 
(Mahir, 2012, 31-32) 
 

Osmanlı Minyatürü 
     Osmanlı minyatür sanatının erken dönem ilk örnekleri menşeini Selçuklu resim 
tarzından almıştır ancak, çağdaşı olan Timurlu ve Türkmen minyatürlerinden etkilendikleri de 
görülmektedir… Osmanlı minyatür sanatının günümüze ulaşan en eski örnekleri, II. Murat’ın 
şehzadelik döneminde Amasya’da ve oğlu Fatih Sultan Mehmet’in saltanat yıllarında Edirne’de 
hazırlanmıştır. “Osmanlıda minyatür sanatı II. Murat Dönemi’nde başlamakla birlikte, Fatih 
Sultan Mehmet’in Osmanlıyı yönettiği dönem (15. yüzyıl)  üretilen minyatürler bugüne ulaşan 
ilk minyatür örnekleridir. Fatih Sultan Mehmet’in, İstanbul’u fethiyle başlayan Avrupa bilim 
ve sanatına duyduğu hayranlık, Osmanlı bilim, kültür ve sanatında dikkate değer gelişmeler 
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yaşanmasına neden olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, medreseler ve kendi kütüphanesi için, tıp, 
coğrafya, tarih, felsefe gibi birçok bilim dalında yazılmış kitabın çevirisini yaptırdığında, bu 
kitaplardaki el yazmalarından bazıları tezhip ile süslenmiş, konu anlatımına minyatür ile görsel 
kimlik kazandırılmıştır (Sever, DEÜ G.S.E Sanat Dergisi). 
       Osmanlı minyatür sanatındaki konular dörde ayrılmış, şu dört başlık üzerinden 
çalışılmıştır: İlki portreler; bu minyatürlerde, Osmanlı tarihinde yer edinmiş padişah ve devlet 
adamlarının portre minyatürleri yer almaktadır. Padişah portreciliği, 1480’li yıllarda Şiblizade 
Ahmet ve Sinan Bey’in yaptığı düşünülen, gül koklayan Fatih Sultan Mehmet portresiyle başlar 
ve 18. yüzyılın sonlarına kadar devam eder. 
 

 
Resim 2. Nakkaş Sinan Bey, “Fatih Sultan Mehmet” minyatürü, 1480’ler 

Kaynak: OSMANLI MİNYATÜR MÜZESİ, https://osmanliminyaturmuzesi.omeka.net/items/show/19 ulaşıldı. ( 
Erişim Tarihi: 20.12.2021) 

 

 
Resim 3. Nakkaş Nigari, “Şehzade Selim’in Ok Atışı” minyatürü, 1561-62 

Kaynak: https://osmanliminyaturmuzesi.omeka.net/items/show/16 ulaşıldı. (Erişim Tarihi: 20.12.2021) 
 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

37

 
 
 
 
 

yaşanmasına neden olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, medreseler ve kendi kütüphanesi için, tıp, 
coğrafya, tarih, felsefe gibi birçok bilim dalında yazılmış kitabın çevirisini yaptırdığında, bu 
kitaplardaki el yazmalarından bazıları tezhip ile süslenmiş, konu anlatımına minyatür ile görsel 
kimlik kazandırılmıştır (Sever, DEÜ G.S.E Sanat Dergisi). 
       Osmanlı minyatür sanatındaki konular dörde ayrılmış, şu dört başlık üzerinden 
çalışılmıştır: İlki portreler; bu minyatürlerde, Osmanlı tarihinde yer edinmiş padişah ve devlet 
adamlarının portre minyatürleri yer almaktadır. Padişah portreciliği, 1480’li yıllarda Şiblizade 
Ahmet ve Sinan Bey’in yaptığı düşünülen, gül koklayan Fatih Sultan Mehmet portresiyle başlar 
ve 18. yüzyılın sonlarına kadar devam eder. 
 

 
Resim 2. Nakkaş Sinan Bey, “Fatih Sultan Mehmet” minyatürü, 1480’ler 

Kaynak: OSMANLI MİNYATÜR MÜZESİ, https://osmanliminyaturmuzesi.omeka.net/items/show/19 ulaşıldı. ( 
Erişim Tarihi: 20.12.2021) 

 

 
Resim 3. Nakkaş Nigari, “Şehzade Selim’in Ok Atışı” minyatürü, 1561-62 

Kaynak: https://osmanliminyaturmuzesi.omeka.net/items/show/16 ulaşıldı. (Erişim Tarihi: 20.12.2021) 
 

 
 
 
 
 

İkincisi, olayları hikayelendiren minyatürlerdir. Olayları hikayelendiren minyatürlerde 
sultanların, devlet adamlarının sefer hikayeleri, düğünler, savaşlar, dinsel konular, tahta çıkış, 
bayramlaşma, sarayda misafir kabulü (Elçiler vb.), otağda kabul, divan toplantısı, şenlikler ve 
spor gösterileri, ölüm ve cenazeler betimlenir. Osmanlı döneminin ünlü bilim adamı Matrakçı 
Nasuh’un resmettiği “Kanuni Sultan Süleyman’ın İran Elçisini Kabulü” (Resim 4) adlı 
minyatürde Kanuni Sultan Süleyman'ın İran elçisini katına kabulü tasvir edilmiştir. 

 

 
Resim 4. Matrakçı Nasuh Paşa, “Kanuni Sultan Süleyman'ın İran Elçisini Kabulü”, minyatürü 1520’ler, 

OSMANLI MİNYATÜR MÜZESİ 
Kaynak: https://osmanliminyaturmuzesi.omeka.net/items/show/1 ulaşıldı. (Erişim Tarihi: 20.12.2020) 

 
Üçüncü minyatür konusu, rasathaneler gibi, bilimsel konulu minyatürlerdir. Resim 5’te 

yer alan minyatürde, Şehinşahnâme'deki rasathane gösterilmektedir. Minyatürde, baş gözlemci 
Takiyüddin tarafından yaptırıldığı söylenen rasathane odasında, baş gözlemci Takiyüddin ve 
diğer gözlemciler aletleri kullanırken görülmektedir.  

 

 
Resim 5. Alaad-Din Mansur-Shirazi, “İstanbul Rasathanesi”  minyatürü, 1574-1595 

Kaynak: OSMANLI MİNYATÜR MÜZESİ, 
https://osmanliminyaturmuzesi.omeka.net/items/show/22 ulaşıldı.(Erişim Tarihi: 20.12.2021) 
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Dördüncü konu başlığında ise, peyzaj minyatürler yer almaktadır. Topografik kent 
tasviri olan minyatürler, İstanbul, Bağdat gibi önemli şehirlerin, yerlerin çiziminin yapıldığı 
minyatürlerdir. Resim 6’da yer alan “Sultanahmet meydanı” adlı minyatür, Matrakçı Nasuh 
tarafından betimlenmiştir. Sultanahmet meydanına ait bir Osmanlı dönemi minyatürüdür. 

 

 
Resim 6.  Matrakçı Nasuh, “Sultan Ahmet Meydanı” minyatürü, 1536 

Kaynak:  OSMANLI MİNYATÜR MÜZESİ,  https://osmanliminyaturmuzesi.omeka.net/items/show/32 ulaşıldı. 
(Erişim Tarihi: 20.12.2021) 

 
 

Osmanlıda Batılılaşma Hareketi (Minyatürden Tuval Resmine Geçiş) 
      6. yüzyıldan itibaren bilimden tekniğe,  askeri alandan ekonomiye hızlı bir ilerleme 
kaydeden Avrupa, sömürgecilik faaliyetiyle doğunun doğal zenginliklerine göz dikmiş, ticaret 
yollarını ele geçirerek ekonomik üstünlük sağlamıştır. 18. yüzyılda hayata geçirdikleri sanayi 
devrimiyle güçlenen Batı, ekonomi ve teknoloji bakımından kendilerinden daha düşük 
düzeydeki toplumları etkisi altına almıştır. “Modernleştirme” vaadiyle geri kalmış toplumları 
iktisadi, siyasi, askeri, kültürel ve sanatsal her alanda kuşatmıştır. Avrupa karşısında güç 
kaybeden Osmanlı da, yaşanan gerileme nedeniyle kendi uygarlığını sorgulamaya başlamış, 
çözümü Batı uygarlığı ile özdeşleşmede bulmuştur. İlk olarak, batıdan entegre edilen yenilikler 
bilim ve teknikten faydalanma amacı gütse de; zamanla batılılaşma faaliyetleri kültürel ve 
sanatsal tüm alanlara yansımıştır (Tunçel, 2018). 
       Batılılaşma hareketleri III. Ahmet’in saltanat yılları olan, “Lale Devri”nde hız kazanmıştır. 
İstanbul’a yabancı elçilerle gelen Avrupalı ressamların çalışmaları, Osmanlı resim sanatında 
değişimlere neden olmuştur. Osmanlı bu dönemde, resim (tasvir) sanatının geleneksel 
kimliğinden ayrılmadan, klasik üsluptan uzaklaşarak yeni bir sanat anlayışı geliştirmiştir. 
Bunda, saray törenlerini belge niteliğinde tasvir eden Ressam Vanmour’un, saray için çalışan 
Nakkaş (Kitaplara, yapıların tavanlarına ve duvarlarına süslemeler, minyatür yapan usta, 
bezekçi) Levni’nin büyük katkısı olmuştur. Kendisinden sonra gelen portre ressamlarına ilham 
kaynağı olan Levni’nin minyatürlerinde geleneksel klişeleri yeni bir zihniyetle yorumladığı 
görülür. Ürettiği minyatürlerde, ışık-gölge etkisi, perspektif eskiye nazaran daha ileridir. İki 
boyutlu yüzeysel tasvirlerden, üç boyutlu hacimli anlatıma geçişi Levni’den daha ileriye taşıyan 
nakkaş Abdullah Buhari’dir. Abdullah Buhari’nin 1728 yılında, bir kitap cildi üzerine 
uyguladığı peyzaj resimleri, Türk resminde Batılı resim anlayışıyla çalışılmış ilk peyzaj 
resimleridir.  
      18. yüzyılın sonlarına doğru, padişahların büyük ebatta yağlıboya portrelerini yaptırmaya 
başlamalarıyla birlikte Osmanlı resim sanatında yeni bir döneme girilir. Bu dönemde Osmanlı 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

39

 
 
 
 
 

Dördüncü konu başlığında ise, peyzaj minyatürler yer almaktadır. Topografik kent 
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sarayında hizmet vermeye başlayan Kapıdağlı Kostantin ve Refail’in tuvallere yaptıkları 
yağlıboya padişah resimleri bu değişimin ilk örnekleridir… Kostantin ve Refail’in 
çalışmalarında görüldüğü üzere, Osmanlı resim sanatında, minyatür tekniği artık eski değerini 
kaybetmiştir. Her iki sanatçı da betimlemelerini Batılı resim geleneğine göre yaparak, Osmanlı 
sanatının geleneksel kimliğinden kopmasına katkıda bulunmuşlardır. 18. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren geleneksel kimliğini kaybeden Osmanlı minyatürünün yerini, 1878 yılından 
sonra duvar resimleri ve tuval üzerine padişah portrelerinin yapıldığı yağlıboya resimler 
almıştır ( Mahir, 2012, 84-94). 
       Osmanlı imparatorluğunun parçalanmasına zemin hazırlayan sosyo-kültürel ve politik 
nedenlerle imparatorluk yara almış, I. Dünya Savaşı ile parçalanmıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çöküş süreciyle, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı 
mücadele, halkın desteği ile kurtuluş savaşına dönüşmüş, günümüzde hala birçok kazanımın 
temeli olan kurtuluş savaşı mücadelesi, başarıya ulaşmıştır. Bu kazanımlar sanatsal bağlamda 
da değişim ve dönüşümlere neden olmuş, 1920’ler ve 1930’lar, kimlik arayışı dönemi olan 
Tanzimat döneminin batı ve Osmanlı etkisindeki sanatsal gelişiminin geldiği son nokta 
olmuştur. Bu dönemde, minyatür sanatından tuval resmine geçiş süreci tamamen 
olgunlaşmıştır. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği gibi Erken Cumhuriyet Dönemi 
sanatçıları, D grubu ve bu grubun yetiştirdiği sanatçılardan oluşan Onlar grubu sanatçılarının 
eserlerinde minyatür sanatının izdüşümleri görülür. Bu sanatçılar, minyatür sanatını 
perspektifle bütünleştiren çalışmalar yapmaya devam etmişlerdir. Resim 7’de görüldüğü üzere 
Turgut Zaim, ilk yağlı boya çalışmalarını (1930’lar), Türk minyatür sanatının geometrik 
kompozisyon ve şematik figür tarzını çağrıştıran bir üslupla tasvir etmiş, geleneksel biçimi 
çağdaş bir üslupla tuvale aktarmıştır.  Erken Cumhuriyet Dönemi sonrası, yine minyatürün 
çağdaş bir anlayışla Türk resmindeki etkileri, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri Abaç, Devrim Erbil, 
Oya Katoğlu, Erol Akyavaş gibi sanatçıların eserlerinde görülmektedir. Özellikle, sanatçı 
Turgut Zaim’in kızı ressam Oya Katoğlu’nun resimleri, Türk minyatür sanatının çağdaş bir 
uzantısı olarak görülmektedir. 
 

 
Resim 7. Turgut Zaim, “Orta Oyunu”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1935 

Kaynak: http://www.leblebitozu.com/turgut-zaimin-eserleri-ve-hayati/  (Erişim Tarihi: 25.05.2022) 
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1930’lardan 1970’lere kadar olan süreçte, empresyonizm, kübizm, ekspresyonizm ve 
soyut sanat gibi Avrupa kökenli sanat akımları, Türk resim sanatında etkilerini göstermeye 
başlamıştır (Eseryel, Sanat Duvarı, 2017). 1970’ler boyunca bu akımlarla birlikte kavramsal 
sanat, videoart, performans gibi yeni sanatsal yapılanmalar sürece dahil olmuş, bütün dünyada 
etkisini gösteren postmodern dönemle birlikte sosyo-kültürel ve sanatsal pratiklerde 
geleneksele dönüş hüküm sürmeye başlamıştır.  

 

 
Resim 8. Oya Zaim Katoğlu, “Köylü Kadınları”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1966 

Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/558024210072125444/ (Erişim Tarihi: 1.06.2022) 
       

Bu bağlamda, günümüz genç sanatçıları, geleneksel Türk resim sanatımızı biçimsel 
anlamda özüne uygun fakat içeriksel olarak çağdaş bir biçimde hayata geçirerek gelecek 
kuşaklara aktarmaya çalışmakta, dünyaya özellikle, ben-merkezci Batının dikkatini geleneksel 
Türk resim sanatına veya geleneksel Türk sanatına çekerek farkındalık yaratmaktadır. Böylece, 
geleneksel ve çağdaş olanın sentezlenerek temsil edilmesi gerektiğinin algısını oluşturup, 
minyatür gibi geleneksel Türk sanat dalları hakkındaki algının geniş bir yelpazeye yayılmasını 
sağlamakta, kültürümüz ve sanatımızın uluslararası arenada tanıtılmasına önayak 
olmaktadırlar.  
 

Postmodern Dönem ve Sanatta Geleneksele Dönüş 

      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,  
melez ve 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.  
      Bu yeni postmodern sanatsal yapılanmanın en önemli nedeni, evrensel olduğunu iddia eden 
batılı modern sanatın, evrenselin merkezinde kendisinin olduğunu ve bu merkezin dışında yer 
alan kültürlerin ve bu kültürlere ait sanatların bu evrensellik içinde yerlerinin ve önemlerinin 
olmadığını iddia etmesidir. Dolayısıyla,  merkezine batı sanatını koyan ve diğer kültürleri  yok  
sayan,  hiyerarşik,  katı  kuralcı  modern  sanat  anlayışı, günümüz postmodern düşünceye göre 
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Türk resim sanatına veya geleneksel Türk sanatına çekerek farkındalık yaratmaktadır. Böylece, 
geleneksel ve çağdaş olanın sentezlenerek temsil edilmesi gerektiğinin algısını oluşturup, 
minyatür gibi geleneksel Türk sanat dalları hakkındaki algının geniş bir yelpazeye yayılmasını 
sağlamakta, kültürümüz ve sanatımızın uluslararası arenada tanıtılmasına önayak 
olmaktadırlar.  
 

Postmodern Dönem ve Sanatta Geleneksele Dönüş 

      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,  
melez ve 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.  
      Bu yeni postmodern sanatsal yapılanmanın en önemli nedeni, evrensel olduğunu iddia eden 
batılı modern sanatın, evrenselin merkezinde kendisinin olduğunu ve bu merkezin dışında yer 
alan kültürlerin ve bu kültürlere ait sanatların bu evrensellik içinde yerlerinin ve önemlerinin 
olmadığını iddia etmesidir. Dolayısıyla,  merkezine batı sanatını koyan ve diğer kültürleri  yok  
sayan,  hiyerarşik,  katı  kuralcı  modern  sanat  anlayışı, günümüz postmodern düşünceye göre 

 
 
 
 
 

sorgulanmış, her çeşit kültürel oluşum içinde yer alan insanların sürece dahil olmaları 
gerektiğini savunmuştur. Böylece, günümüz sanatında bütün kültürlere kucak açan melez, 
çoğulcu, eklektik ve demokratik bir yapılanma meydana gelmiştir. Bu bağlamda, günümüz 
çağdaş Türk resim sanatında, geleneksel minyatür sanatına postmodern anlayışla yaklaşan, 
minyatüre yeniden hayat veren Nermin Bezmen, Günseli Kato, CANAN (Şenol), Halil 
Altındere, Cansu Çakar örnek verebileceğimiz sanatçılardan bazılarıdır.  

 
- Nermin Bezmen (1954-) 
Tezhip ve minyatür sanatçısı yazar Nermin Bezmen, 1954 yılında Antalya’da doğmuştur. 

Tarihi, biyografik ve romantik kitaplar yazan sanatçı, akademik eğitimini AFS bursu ile Ame- 
rika’da almıştır. Amerika’dan döndükten sonra Prof. Süheyl Ünver Atölyesi ve Topkapı Sa-
rayı  Nakışhanesi’nde  tezhip  ve  minyatür  eğitimi  almış, ardından  Devlet  Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde Kalem İşi ve Restorasyon eğitimine devam etmiştir. Eğitimini tamamladıktan 
sonra, yazarlığın yanı sıra, tezhip ve minyatür alanında birçok esere imza atmıştır. Geleneksel 
minyatür sanatını çağdaş batı sanatıyla sentezleyen Bezmen, geleneksel Türk minyatür 
sanatının kendine has üslubunu batı sanatıyla birleştirerek özgün bir dil geliştirmiştir. Nermin 
Bezmen, “Havva Ana” adlı yağlıboya minyatür resminde (Resim 9), tablonun merkezinde yer 
alan Havva figürünü yazlık hasır bir şapkayla tasvir ederek, gerek teknik gerek içerik olarak, 
geleneksel olanı günümüze taşımış, bu tavrıyla çağdaş bir yaklaşım sergilemiştir.  

                                                                               

 
Resim 9. Nermin Bezmen, “Havva Ana”, Tuval Üzerine Yağlıboya,1988 

Kaynak: https://9lib.net/document/4yrejmvz-nermin-bezmen-resim-sergisi-adem-ile-havva.html (Erişim 
Tarihi: 1.06.2022) 

______________________________ 
*Eklektizm/Eklektik: Türk Dil Kurumuna göre, Türkçedeki karşılığı “seçmecilik” olan Eklektizim, Yunanca 
“eklektos” seçilmiş kelimesinden türemiştir. Felsefeden sanata çeşitli kollarda yer edinmiş bir kavramdır. Farklı 
elemanların bir araya getirilmesiyle yeni bir tasarım meydana getirilmesini ifade eder. Sanatta eklektizm kısaca, 
farklı sanat üsluplarından alınan çeşitli öğelerin, bir başka üslup içinde tekrar kullanılması olarak özetlenebilir. 
Sanatta çok sık kullanılan bir kavramdır (“Eklektik Sanat” gibi.) Sanattaki farklı üsluplardan derlenmiş öğelerin, 
yeni bir sanat akımı oluşturmak için ele alınmasını ifade eder (TDK, 2012).                  
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- Günseli Kato (1956-) 

      Günseli Kato, 1956 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sanatçının resme ilgisi, 1970’li yıllarda 
Prof. Süheyl Ünver’in Topkapı Sarayı’nda verdiği minyatür kursuna katılmasıyla başlamıştır. 
Sanatçı, 1981 yılında Japonya’nın “Sato Bursu”nu kazanarak “Tokyo Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Japon Resmi Bölümü”nde eğitim almaya hak kazanmış, eğitimini 
tamamladıktan sonra, aynı üniversitede Türk minyatür sanatı üzerine dersler vermeye 
başlamıştır. Türkiye’ye döndüğünde, Türk minyatür sanatını Japon sanatıyla harmanlayarak 
elde ettiği yeni resim anlatısını, resim, heykel ve performans gibi alanlara taşıyarak geleneksel 
olanı çağdaş olanla buluşturmuştur. Geleneksel öğeleri kullandığı çağdaş yapıtlarında sanatçı, 
hem geçmişin altını çiziyor hem de kültürler üstü yeni bir alan yaratıyor. 2011 yılında, İstanbul 
Galeri G-Art’ta gerçekleştirdiği “Gelenek Şimdi” isimli kişisel sergisinde, geleneksel doğu 
sanatına çağdaş gözle bakarak minyatürü yeniden ele alıyor. Diğer sanatçıların eserlerinden 
yola çıkarak, “Minyatür sanatı, geçmişin ustalarının baş yapıtlarının kötü kopyalarını yaparak 
yaşatılmaz” (habertürk.com) diyen Günseli Kato, geleneksel minyatür sanatının günümüz 
sanatı için çok zengin bir ilham kaynağı olduğuna dikkat çekmektedir. Geçmiş ve şimdi 
arasında köprü kuran “Gelenek Şimdi” sergisindeki at resimleri (Resim 10), sanatsal 
düşüncesinin somut bir karşılığını oluşturmaktadır.              
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 10. Günseli Kato, “Gelenek Şimdi” sergisinden atlar, Minyatür, 2011 

Kaynak: https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/633289-gunseli-katodan-ozel-bir-(Erişim Tarihi: 
1.06.2022) 

 

- CANAN (Şenol) (1970-) 
           1970 yılında İstanbul’da doğan çok yönlü sanatçı CANAN, resim eğitimini Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladıktan sonra, sanatsal 
üretimlerini resim, minyatür, fotoğraf, video, enstalasyon, performans gibi farklı alanlarda 
gerçekleştirmiştir. Sosyolojiden antropolojiye, tarihten siyasete özellikle toplumsal cinsiyet 
gibi pek çok alana nüfuz eden çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçı, farklı kültürlerde bireylere 
toplumsal cinsiyet üzerinden yüklenen rolleri sorgulayan çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır. 
Kendini feminist aktivist bir sanatçı olarak tanımlayan CANAN, birçok feminist sanatçı gibi, 
kendi bedenini kullanarak toplumsal cinsiyet konularını ele alan yapıtlar üretmektedir. Sanatsal 
üretimini farklı alanlarda ortaya koyan sanatçı, özellikle, geleneksel minyatür sanatında 
gerçekleştirdiği güncel işleriyle sömürgecilik döneminde dışlanan yerel kültüre bir dönüş yapar, 
geleneksel minyatür sanatının batılı Avrupa sanatı tarafından ötekileştirilmesine, bir çeşit 
direniş olarak tepki verir. Bu çalışmalarından biri olan, Halife Sultan’ın şeyh olma hikayesinden 
ilham alarak gerçekleştirdiği “Hüsna” (Resim 11) adlı yapıtı, güçlü kadınların ancak 
erilleştirilerek bir yerlere gelebildiklerini savunan bir hikayeden yola çıkarak üretilmiştir. 
Yapıt, yasallaştırma süreçlerinin iktidar alanları tarafından nasıl ele alındığını sorgulamaktadır 
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- Günseli Kato (1956-) 

      Günseli Kato, 1956 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sanatçının resme ilgisi, 1970’li yıllarda 
Prof. Süheyl Ünver’in Topkapı Sarayı’nda verdiği minyatür kursuna katılmasıyla başlamıştır. 
Sanatçı, 1981 yılında Japonya’nın “Sato Bursu”nu kazanarak “Tokyo Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Japon Resmi Bölümü”nde eğitim almaya hak kazanmış, eğitimini 
tamamladıktan sonra, aynı üniversitede Türk minyatür sanatı üzerine dersler vermeye 
başlamıştır. Türkiye’ye döndüğünde, Türk minyatür sanatını Japon sanatıyla harmanlayarak 
elde ettiği yeni resim anlatısını, resim, heykel ve performans gibi alanlara taşıyarak geleneksel 
olanı çağdaş olanla buluşturmuştur. Geleneksel öğeleri kullandığı çağdaş yapıtlarında sanatçı, 
hem geçmişin altını çiziyor hem de kültürler üstü yeni bir alan yaratıyor. 2011 yılında, İstanbul 
Galeri G-Art’ta gerçekleştirdiği “Gelenek Şimdi” isimli kişisel sergisinde, geleneksel doğu 
sanatına çağdaş gözle bakarak minyatürü yeniden ele alıyor. Diğer sanatçıların eserlerinden 
yola çıkarak, “Minyatür sanatı, geçmişin ustalarının baş yapıtlarının kötü kopyalarını yaparak 
yaşatılmaz” (habertürk.com) diyen Günseli Kato, geleneksel minyatür sanatının günümüz 
sanatı için çok zengin bir ilham kaynağı olduğuna dikkat çekmektedir. Geçmiş ve şimdi 
arasında köprü kuran “Gelenek Şimdi” sergisindeki at resimleri (Resim 10), sanatsal 
düşüncesinin somut bir karşılığını oluşturmaktadır.              
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 10. Günseli Kato, “Gelenek Şimdi” sergisinden atlar, Minyatür, 2011 

Kaynak: https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/633289-gunseli-katodan-ozel-bir-(Erişim Tarihi: 
1.06.2022) 

 

- CANAN (Şenol) (1970-) 
           1970 yılında İstanbul’da doğan çok yönlü sanatçı CANAN, resim eğitimini Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladıktan sonra, sanatsal 
üretimlerini resim, minyatür, fotoğraf, video, enstalasyon, performans gibi farklı alanlarda 
gerçekleştirmiştir. Sosyolojiden antropolojiye, tarihten siyasete özellikle toplumsal cinsiyet 
gibi pek çok alana nüfuz eden çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçı, farklı kültürlerde bireylere 
toplumsal cinsiyet üzerinden yüklenen rolleri sorgulayan çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır. 
Kendini feminist aktivist bir sanatçı olarak tanımlayan CANAN, birçok feminist sanatçı gibi, 
kendi bedenini kullanarak toplumsal cinsiyet konularını ele alan yapıtlar üretmektedir. Sanatsal 
üretimini farklı alanlarda ortaya koyan sanatçı, özellikle, geleneksel minyatür sanatında 
gerçekleştirdiği güncel işleriyle sömürgecilik döneminde dışlanan yerel kültüre bir dönüş yapar, 
geleneksel minyatür sanatının batılı Avrupa sanatı tarafından ötekileştirilmesine, bir çeşit 
direniş olarak tepki verir. Bu çalışmalarından biri olan, Halife Sultan’ın şeyh olma hikayesinden 
ilham alarak gerçekleştirdiği “Hüsna” (Resim 11) adlı yapıtı, güçlü kadınların ancak 
erilleştirilerek bir yerlere gelebildiklerini savunan bir hikayeden yola çıkarak üretilmiştir. 
Yapıt, yasallaştırma süreçlerinin iktidar alanları tarafından nasıl ele alındığını sorgulamaktadır 

 
 
 
 
 

(radikal.com.tr). Biçimsel anlamda geleneksel, içeriksel anlamda çağdaş göndermeleri bulunan 
bu yapıtıyla CANAN, tüm iktidar odaklarına meydan okumaktadır.     
                

 
Resim 11. CANAN, “Hüsna”, Minyatür, 2009 

Kaynak: https://t24.com.tr/k24/yazi/post-modernizm-minyatur-sanati-ve-canan-senol,1182(Erişim Tarihi: 
6.06.2022) 

 

- Halil Altındere (1971-) 
      Sanatçı Halil Altındere, 1971 yılında Mardin’de doğmuştur. Yüksek Lisans Resim eğitimini 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladıktan sonra, 
çalışmalarına Nantes Güzel Sanatlar Fakültesi’nde devam eden Halil Altındere, eğitimini 
tamamlayıp yurda döndüğünde, sanatçılığın yanı sıra, küratörlük ve yayıncılıkla ilgili 
çalışmalar da yapmıştır. Türk Çağdaş Sanatı’nın önemli isimlerinden biri kabul edilen sanatçı, 
2020-21 yıllarında Pera Müzesi’nde düzenlenen “Minyatür 2.0-Güncel Sanatta Minyatür” adlı 
karma sergide “Tesla to the Moon” (Tesla Ayda) isimli minyatür resmiyle (Resim 12) dikkatleri 
üzerine çekmiştir.  Halil Altındere’nin minyatür resminde görüldüğü gibi, sergiye biçim ve 
içerik olarak geleneğin çok ötesinde olan eserlerle katılan sanatçılar, küreselleşme, 
sömürgecilik, ayırımcılık, kimlik politikaları, şiddet, göç ve toplumsal cinsiyet konularına 
odaklanan işlerle ön plana çıkarak çağımızı yakalamışlardır.   
 

 
Resim 12. Halil Altındere, “Tesla to the Moon” (Tesla Ayda), Minyatür, 2019 (detay) 

Kaynak: https://twitter.com/PeraMuzesi/status/1301854663000629248 (Erişim Tarihi: 2.06.2022) 
 

- Cansu Çakar (1988-) 
       Cansu Çakar, 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Lisans eğitimini Geleneksel Türk El 
Sanatları’nda, yüksek lisans eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
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Sanat ve Tasarım alanında yapmıştır. Türkiye’deki eğitimi sürerken değişim programıyla 
Budapeşte’ye gidip, Moholy-Nagy Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nde grafik tasarım eğitimi 
almıştır. Geleneksel Türk el sanatları pratiklerini güncel sanat pratikleriyle birleştirerek, çağdaş 
bir sunum yakalamaya çalışan Çakar, sanatsal pratiklerini günümüzü yansıtan güncel olaylarla 
ilişkilendirmeye çalışır. Araştırdığı konular arasında başı tarih, sosyoloji, kültür ve kadının 
toplumsal rolü çekmektedir. Sanatçının gelenekselle günceli harmanladığı çalışmalarının 
odağında, geleneksel ifade biçimlerini kalıplaşmış yargılardan kurtarma arzusu yatmaktadır. 
2015 yılında, 14. İstanbul Bienali’nde sergilenen “Drawing Free!” (Ücretsiz Çizim!) serisinden, 
nü kadın portresini mavi bir küvet içinde betimlediği minyatür resmi (Resim 13), çağdaş ve 
gelenekseli sentezlediği örnek resimlerinden biridir. 
   

 
Resim 13. Cansu Çakar, 14. İstanbul Bienali’nde sergilenen “Drawing Free!” serisinden, Minyatür, 2015 
Kaynak: http://www.neola-art-projects.com/blog/2016/10/14/cansu-akar-drawing-free (Erişim Tarihi: 

6.06.2022) 
      

 Çalışmada bahsi geçen sanatçılar gibi pek çok postmodern sanatçı, modernitenin 
evrensellik söylemini reddedip yerelliği ön plana çıkarmakta, sanat alanlarının farklı 
bileşenlerini bir araya getirerek melez ve eklektik bir anlayışla eserler üretmektedirler. Bu 
bağlamda sanatçılar, kültür ve üslup çeşitliliğinin var olduğu melezlik ve eklektisizm 
stratejisiyle, modernizmde görmezden gelinen kültürlerin geleneksel sanatlarına yeniden hayat 
vererek, geçmişe yeni bir dille atıfta bulunmaktadırlar. Farklı kültürlerin bir arada yaşamasını 
onaylayan, her türden farklılığın birbirlerine üstünlük kurmadan yan yana bulunmasına olanak 
veren, bu çok sesli postmodern melez, çoğulcu söylemde, modern estetikte ötelenen minyatür 
gibi geleneksel sanatlar, artık, ayırım gözetilmeksizin, kategorize edilmeden günümüzde icra 
edilmekte, sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanılmaktadır. Böylece, farklı kültürlerin değişik 
renklerinin biraradalığıyla, demokratik bir toplum düşünün gerçeğe dönüşmesine katkı 
sağlanarak, minyatür gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar, çağdaş bir anlayışla 
yaşatılmaya başlanmıştır. 
 

Sonuç 
Kökeni çok eskilere dayanan Türk islam minyatür sanatı, birçok dinde görülen tasvir 

yasağı ile geleneksel Türk el sanatlarının önemli bir dalı olmuştur. Ancak, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde, sömürgeci Batı ülkelerinin karşısında güç kaybeden imparatorluk, 
gerileme nedeniyle kendi uygarlığını sorgulamaya başlamış, çözümü Batı uygarlığıyla 
bütünleşmede bulmuştur. Batılılaşma hareketleri bu bağlamda, her alanda olduğu gibi sanat 
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Sanat ve Tasarım alanında yapmıştır. Türkiye’deki eğitimi sürerken değişim programıyla 
Budapeşte’ye gidip, Moholy-Nagy Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nde grafik tasarım eğitimi 
almıştır. Geleneksel Türk el sanatları pratiklerini güncel sanat pratikleriyle birleştirerek, çağdaş 
bir sunum yakalamaya çalışan Çakar, sanatsal pratiklerini günümüzü yansıtan güncel olaylarla 
ilişkilendirmeye çalışır. Araştırdığı konular arasında başı tarih, sosyoloji, kültür ve kadının 
toplumsal rolü çekmektedir. Sanatçının gelenekselle günceli harmanladığı çalışmalarının 
odağında, geleneksel ifade biçimlerini kalıplaşmış yargılardan kurtarma arzusu yatmaktadır. 
2015 yılında, 14. İstanbul Bienali’nde sergilenen “Drawing Free!” (Ücretsiz Çizim!) serisinden, 
nü kadın portresini mavi bir küvet içinde betimlediği minyatür resmi (Resim 13), çağdaş ve 
gelenekseli sentezlediği örnek resimlerinden biridir. 
   

 
Resim 13. Cansu Çakar, 14. İstanbul Bienali’nde sergilenen “Drawing Free!” serisinden, Minyatür, 2015 
Kaynak: http://www.neola-art-projects.com/blog/2016/10/14/cansu-akar-drawing-free (Erişim Tarihi: 

6.06.2022) 
      

 Çalışmada bahsi geçen sanatçılar gibi pek çok postmodern sanatçı, modernitenin 
evrensellik söylemini reddedip yerelliği ön plana çıkarmakta, sanat alanlarının farklı 
bileşenlerini bir araya getirerek melez ve eklektik bir anlayışla eserler üretmektedirler. Bu 
bağlamda sanatçılar, kültür ve üslup çeşitliliğinin var olduğu melezlik ve eklektisizm 
stratejisiyle, modernizmde görmezden gelinen kültürlerin geleneksel sanatlarına yeniden hayat 
vererek, geçmişe yeni bir dille atıfta bulunmaktadırlar. Farklı kültürlerin bir arada yaşamasını 
onaylayan, her türden farklılığın birbirlerine üstünlük kurmadan yan yana bulunmasına olanak 
veren, bu çok sesli postmodern melez, çoğulcu söylemde, modern estetikte ötelenen minyatür 
gibi geleneksel sanatlar, artık, ayırım gözetilmeksizin, kategorize edilmeden günümüzde icra 
edilmekte, sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanılmaktadır. Böylece, farklı kültürlerin değişik 
renklerinin biraradalığıyla, demokratik bir toplum düşünün gerçeğe dönüşmesine katkı 
sağlanarak, minyatür gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar, çağdaş bir anlayışla 
yaşatılmaya başlanmıştır. 
 

Sonuç 
Kökeni çok eskilere dayanan Türk islam minyatür sanatı, birçok dinde görülen tasvir 

yasağı ile geleneksel Türk el sanatlarının önemli bir dalı olmuştur. Ancak, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde, sömürgeci Batı ülkelerinin karşısında güç kaybeden imparatorluk, 
gerileme nedeniyle kendi uygarlığını sorgulamaya başlamış, çözümü Batı uygarlığıyla 
bütünleşmede bulmuştur. Batılılaşma hareketleri bu bağlamda, her alanda olduğu gibi sanat 

 
 
 
 
 

alanında da etkili olmuş,  Lale Devri’nde Avrupa’dan gelen yabancı ressamların yağlıboya 
çalışmaları, minyatürün eski değerinin kaybolmasına neden olarak, yeni bir sanat anlayışı 
geliştirilmesinde etkili olmuştur. Zaman içerisinde Osmanlı imparatorluğunun 
parçalanmasıyla, yeni bir döneme geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla sanatsal anlamda 
da değişim ve dönüşümler başlamıştır. Bu yeni dönemle minyatür sanatından tuval resmine 
geçiş süreci tamamen olgunlaşmış, erken Cumhuriyet Dönemi Türk sanatçıları, minyatür 
sanatını perspektifle bütünleştiren çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Postmodern döneme 
geçildiğinde, merkezine batı sanatını koyan ve diğer kültürleri yok sayan, hiyerarşik, katı 
kuralcı modern sanat anlayışı, günümüz postmodern düşünceye göre sorgulanmış, her çeşit 
kültürel oluşum içinde yer alan insanların sürece dahil olmaları gerektiğini savunmuştur. 
Böylece, günümüz sanatında bütün kültürlere kucak açan melez, çoğulcu, eklektik ve 
demokratik bir yapılanma meydana gelmiştir. Dolayısıyla, “Eski değerlere iade-i itibar” olarak 
beyan edilen bu bakış açısı, bütün dünya sanatına yansıdığı gibi, günümüz Türk sanatına da 
yansımıştır. Osmanlı döneminde önemli bir yere sahip olan minyatür sanatı, postmodern 
yapılanmanın etkisi ile yeniden ele alınmış, eski değeri kendisine iade edilmiştir. Bu suretle, 
günümüz Türk sanatçıları, minyatür gibi, önceki sanatsal üslupların kullanımlarını bugünün 
popüler üsluplarıyla kaynaştırarak, geleneksel olanı tekrar gün yüzüne çıkarmışlar, yeni bir dil 
geliştirmişlerdir. Geleneksel öğelerin çağdaş bir üslupla sentezlendiği bu yeni sanatsal dil ile 
günümüz sanatçıları, yapıtlarında geçmişin altını çizerek, kültürler üstü yeni bir alan 
yaratmışlardır.    
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El Cezeri'nin “Filli Su Saati” Adlı Eserinin
Plastik Değerlendirmesi

Plastic Evaluation of Al Jazar’s
" Water Clock”Elephant
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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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Giriş 
İnsanoğlu zamanı, saati ve süreyi anlamak için çeşitli dönemlerde çeşitli araçlardan 

faydalanmıştır. Bunlardan en ilkel olanları güneş saatleridir. İlk defa MÖ 4000’lerde Mısırlılar 
tarafından kullanıldığı kabul edilen bu saat türünde saat, dik bir cismin güneşin konumuna göre 
oluşturduğu gölge boyuna bakılarak hesaplanıyordu. Yani tamamen doğanın işleyişine bağlı 
olarak çalışan bir mekanizmaya sahipti. Bu durumun olumsuz tarafı ise güneşin varlığına 
ihtiyaç duymasıydı. Yani bu saat, güneş olmadığı için geceleri çalışmıyordu. Bu olumsuzluğu 
ortadan kaldırmak için insanoğlu zamanla kum saati ve su saati gibi saat türlerini icat etmiştir 
(URL-1). Ancak bu saat türlerinin de birçok dezavantajı bulunduğundan dolayı zamanı 
ölçmenin yeni yöntemleri bulunmuş ve teknoloji ile birlikte de günümüz saatlerine kadar 
gelişmiştir. 

Tarihte saatler üzerine çalışmalar ortaya koyan el-Cezeri de bu anlamda önemli eserler 
üretmiştir. Bu bilim adamımızın yaşadığı dönemde elektrik gibi bir imkân olmadığından dolayı 
su, rüzgâr vb. doğal unsurların enerjisinden faydalanmıştır. el-Cezeri’nin icat etmiş olduğu 
saatlerin en önemli özellikleri, mükemmel çalışan karmaşık bir mekanizmaya sahip olmalarının 
yanı sıra estetik kaygılarla üretilmiş ve kültürel öğelerle donatılmış olmalarıdır. Onun eserleri 
bir heykel veya bir resim gibi sanatsal ve estetik değerlere sahiptir. el-Cezeri’yi birçok yerli ve 
yabancı bilim adamından ayıran en önemli özellik ve bu yazının oluşmasındaki en büyük ilham 
kaynağı da eserlerindeki bu sanatsal ve estetik değerlerdir.  

 
1. el-Cezeri’nin Bilim Adamı ve Tasarımcı Kimliği 
Mühendislerin piri olarak bilinen, bilgisayarın temellerini attığı kabul edilen aynı 

zamanda fizikçi, ressam, nakkaş gibi sanatçı kimliğiyle de ön plana çıkan ve bu anlamda dünya 
çapında önemli eserler bırakan el-Cezeri, 1153 yılında bugün Şırnak iline bağlı olan Cizre 
ilçesindeki Tor Mahallesi, Lale Sokak’ta doğmuştur. Hayatı Diyarbakır ile Cizre arasında geçen 
el-Cezeri’nin asıl adı İsmail olup babasının adı ise Rezzaz’dır. “el-Cezeri” adını Cizreli 
olmasından almaktadır. Saatler, ibrikler, makineler, robotlar, şifreli kilitler, kasalar vb. birçok 
eşsiz icada imza atan bir mucit olduğu için “Zamanın Güzeli” anlamına gelen “Bediüzzaman” 
lakabıyla tanınmaktadır. Mühendislerin öncüsü anlamında gelen “Reisula’mal” ünvanı ile de 
tanınmaktadır. Kitaplarda “İsmail Ebul-İz Bin Razzaz el-Cezeri” ismi ile geçen bilim insanımız 
Batı dünyasında ise “Cazari (Gazari)” ismi ile anılmaktadır (Yaşın, 2020: 13). 

el-Cezeri sibernetik ve robot alanında uygulamalar yapmış olan ilk bilim adamı olarak 
kabul edilmektedir. Türkçesi “Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar” olarak 
bilinen (Câmi-u’l Beyn’el İlmî ve El-Amelî’en Nâfi fî Sınâ'ati’l Hiyel, Arapça:  بَْيْن اَْلِعْلِم َواْلعََمِل
 önemli kitabında da bu çalışmalarına yer vermiştir (URL-2). Ancak batılı (اَلنَّافِْع فِي ِصناَعةُ اْلِحيَلْ 
kaynaklarda bu konuya ilişkin çelişki veya çarpıtmalar bulunmaktadır. Bu durum Korkutata ve 
Toprak’ın makalesinde şu şekilde ifade edilmiştir: 

“el-Cezeri, Norbert Wiener’den bile önce bu alanda çalıştığı için “Sibernetik biliminin 
asıl kurucusu” veya “Sibernetiğin İlk Babası” olarak anılmaktadır. Ancak mevcut ismi ve 
sistematiği ile sibernetiği literatüre kazandıran Norbert Wiener olduğu için batı kaynaklarında 
sibernetiğin kurucusu olarak bu zat girmiştir” (2013, 46). 

Cezeri’nin, ünlü sanatçı Leonardo da Vinci'ye de ilham kaynağı olduğu 
düşünülmektedir. (URL-3). Günümüzde birçok motorlu araçta kullanılan "krank mili"ni de 
Leonardo da Vinci’den önce El-Cezeri’nin kullandığı bilgisi literatürde yer almakta ve bu 
iddiayı kitabında yer alan çizimler de doğrulamaktadır. Bu açıdan bakılacak olursa el-
Cezeri’nin “İslam dünyasının Leonardo Da Vinci’si” olarak değil, Leonardo Da Vinci’nin 
bugün “Bati dünyasinin El-Cezerî’si olarak anılması gerekmektedir (Korkutata, 2012: 71). 
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Giriş 
İnsanoğlu zamanı, saati ve süreyi anlamak için çeşitli dönemlerde çeşitli araçlardan 

faydalanmıştır. Bunlardan en ilkel olanları güneş saatleridir. İlk defa MÖ 4000’lerde Mısırlılar 
tarafından kullanıldığı kabul edilen bu saat türünde saat, dik bir cismin güneşin konumuna göre 
oluşturduğu gölge boyuna bakılarak hesaplanıyordu. Yani tamamen doğanın işleyişine bağlı 
olarak çalışan bir mekanizmaya sahipti. Bu durumun olumsuz tarafı ise güneşin varlığına 
ihtiyaç duymasıydı. Yani bu saat, güneş olmadığı için geceleri çalışmıyordu. Bu olumsuzluğu 
ortadan kaldırmak için insanoğlu zamanla kum saati ve su saati gibi saat türlerini icat etmiştir 
(URL-1). Ancak bu saat türlerinin de birçok dezavantajı bulunduğundan dolayı zamanı 
ölçmenin yeni yöntemleri bulunmuş ve teknoloji ile birlikte de günümüz saatlerine kadar 
gelişmiştir. 

Tarihte saatler üzerine çalışmalar ortaya koyan el-Cezeri de bu anlamda önemli eserler 
üretmiştir. Bu bilim adamımızın yaşadığı dönemde elektrik gibi bir imkân olmadığından dolayı 
su, rüzgâr vb. doğal unsurların enerjisinden faydalanmıştır. el-Cezeri’nin icat etmiş olduğu 
saatlerin en önemli özellikleri, mükemmel çalışan karmaşık bir mekanizmaya sahip olmalarının 
yanı sıra estetik kaygılarla üretilmiş ve kültürel öğelerle donatılmış olmalarıdır. Onun eserleri 
bir heykel veya bir resim gibi sanatsal ve estetik değerlere sahiptir. el-Cezeri’yi birçok yerli ve 
yabancı bilim adamından ayıran en önemli özellik ve bu yazının oluşmasındaki en büyük ilham 
kaynağı da eserlerindeki bu sanatsal ve estetik değerlerdir.  

 
1. el-Cezeri’nin Bilim Adamı ve Tasarımcı Kimliği 
Mühendislerin piri olarak bilinen, bilgisayarın temellerini attığı kabul edilen aynı 

zamanda fizikçi, ressam, nakkaş gibi sanatçı kimliğiyle de ön plana çıkan ve bu anlamda dünya 
çapında önemli eserler bırakan el-Cezeri, 1153 yılında bugün Şırnak iline bağlı olan Cizre 
ilçesindeki Tor Mahallesi, Lale Sokak’ta doğmuştur. Hayatı Diyarbakır ile Cizre arasında geçen 
el-Cezeri’nin asıl adı İsmail olup babasının adı ise Rezzaz’dır. “el-Cezeri” adını Cizreli 
olmasından almaktadır. Saatler, ibrikler, makineler, robotlar, şifreli kilitler, kasalar vb. birçok 
eşsiz icada imza atan bir mucit olduğu için “Zamanın Güzeli” anlamına gelen “Bediüzzaman” 
lakabıyla tanınmaktadır. Mühendislerin öncüsü anlamında gelen “Reisula’mal” ünvanı ile de 
tanınmaktadır. Kitaplarda “İsmail Ebul-İz Bin Razzaz el-Cezeri” ismi ile geçen bilim insanımız 
Batı dünyasında ise “Cazari (Gazari)” ismi ile anılmaktadır (Yaşın, 2020: 13). 

el-Cezeri sibernetik ve robot alanında uygulamalar yapmış olan ilk bilim adamı olarak 
kabul edilmektedir. Türkçesi “Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar” olarak 
bilinen (Câmi-u’l Beyn’el İlmî ve El-Amelî’en Nâfi fî Sınâ'ati’l Hiyel, Arapça:  بَْيْن اَْلِعْلِم َواْلعََمِل
 önemli kitabında da bu çalışmalarına yer vermiştir (URL-2). Ancak batılı (اَلنَّافِْع فِي ِصناَعةُ اْلِحيَلْ 
kaynaklarda bu konuya ilişkin çelişki veya çarpıtmalar bulunmaktadır. Bu durum Korkutata ve 
Toprak’ın makalesinde şu şekilde ifade edilmiştir: 

“el-Cezeri, Norbert Wiener’den bile önce bu alanda çalıştığı için “Sibernetik biliminin 
asıl kurucusu” veya “Sibernetiğin İlk Babası” olarak anılmaktadır. Ancak mevcut ismi ve 
sistematiği ile sibernetiği literatüre kazandıran Norbert Wiener olduğu için batı kaynaklarında 
sibernetiğin kurucusu olarak bu zat girmiştir” (2013, 46). 

Cezeri’nin, ünlü sanatçı Leonardo da Vinci'ye de ilham kaynağı olduğu 
düşünülmektedir. (URL-3). Günümüzde birçok motorlu araçta kullanılan "krank mili"ni de 
Leonardo da Vinci’den önce El-Cezeri’nin kullandığı bilgisi literatürde yer almakta ve bu 
iddiayı kitabında yer alan çizimler de doğrulamaktadır. Bu açıdan bakılacak olursa el-
Cezeri’nin “İslam dünyasının Leonardo Da Vinci’si” olarak değil, Leonardo Da Vinci’nin 
bugün “Bati dünyasinin El-Cezerî’si olarak anılması gerekmektedir (Korkutata, 2012: 71). 

el-Cezeri’nin yaşadığı dönem göz önünde bulundurulursa, bugünkü icatların birçoğunda 
temel olarak kullanılan ve büyük kolaylık ve olanaklar sağlayan elektrik, lazer ışınları, foton, 
positron, elektron vb. imkanların el-Cezeri’nin elinde bulunmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla 
el-Cezeri eserlerini icat ederken rüzgârın, suyun, buharın itme gücü ve basıncından 
faydalanmıştır.  Elindeki bu imkânlarla “otomatik sistemler ve bunlar arasında denge durumu”, 
“karşılıklı denge kurabilme”, “bir hareket bittiğinde yepyeni bir işlemin başlaması” vb. 
sistemlerle tasarladığı eserlerini bilim dünyasına armağan etmiştir (Yaşın, 2012). 

Bu açıdan bakılacak olursa el-Cezeri o dönemlerde yaptığı icatlarıyla bile o döneme 
kıyasla günümüzde çok daha fazla imkânlarla ilerleyen bilim alanına ışık tutmasıyla da ayrıca 
saygı duyulması ve hayran olunması gereken bir mucittir. Yaptığı icatların çoğunun özellikle 
su ile çalışması sebebiyle Korkutata, el-Cezeri’nin “Su Mühendisi” olarak anılması gerekliliğini 
vurgulamıştır (2012:70). 

 
1.1. el-Cezeri’nin Eserleri 

el-Cezeri’nin Diyarbakır’da yaşadığı sıralarda çeşitli icatların yer aldığı bir kitap olan 
“Kitáb fí ma’rifat al-hiyal al handasiyya” (Hayal ve Tekniğin Birleşmesiyle Oluşan Marifetler 
Kitabı) adındaki kitabı yazdığı bilinmektedir. Bu kitabın bir nüshasını Abbasi hükümdarı Ebul 
Ahmed’e, diğer bir nüshasını ise Artukoğlu hükümdarı Mahmud bin Muhammed’e sunduğu 
bilinmektedir. Bağdat’a gönderilen bu kitap, Moğol istilası sonrası kaybolmuştur (Çırak ve 
Yörük, 2015: 184). 

Cezeri ayrıca, Sukmân bin Artuk'un isteği üzerine “El-Câmi‘ Beyne’l-‘İlm ve’l-‘Amel 
En-Nâfi‘ Fî Es-Sınaâ‘ti’l-Hiyel” adlı en ünlü yapıtını kaleme almış ve bu kitapla birlikte, bu 
konuyla ilgili İslâm Dünyası'ndaki teorik ve uygulamalı bilgileri doruk noktasına ulaştırmıştır. 
Kitap, içerisinde yer alan tasarımlar, kendisinden önce geliştirilmiş sistemleri çok daha ileriye 
taşıyan niteliktedir (Külcü, 2015: 3). Yazıldığı dönemin dili olan Arapça ile ele alınmış olan bu 
eserin yazar tarafından yazılmış olan orijinal hali günümüze ulaşamamıştır. Ancak en eskisi 
1206 yılına tarihlenmiş olan 15 adet istinsah nüshası ve 23 adet de çeviri nüshası mevcuttur 
(Çalışkan, 2019: 30). Bunlar: 

 
Arapça Yazma Nüshaları 

1. İstanbul (1354), Ayasofya kütüphanesi, No 3606 
2. İstanbul (1206), Topkapı sarayı, No 3472 
3. İstanbul (1273), Topkapı sarayı, No 414 
4. İstanbul (1315), (Londra’da satıldı), Dağıtılmış kopya 
5. İstanbul (Erken Dönem), Topkapı sarayı, No 3461 
6. İstanbul (1459), Topkapı sarayı, No 3350 
7. Oxford (1486), Bodleian Kütüphanesi, No Graves 27 
8. Oxford (17. yy.), Bodleian Kütüphanesi, No Frazer 186 
9. Leiden (1561), Leiden Üniv. Küt. No Or 656 
10. Leiden (Tarihsiz), Leiden Üniv. Küt., Eksik, No Or. 117 
11. Dublin (1329), Chester Beatty Küt. No 4187 
12. Paris (1485), Milli Kütüphane, No Arabe 2477 
13. Paris (17. yy.), Milli Kütüphane, No Arabe 5101 
14. Petersburg (Geç Dönem), Narodov Azii Enstitüsü 
15. Berlin (Tarihsiz) 
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Tercüme Yazma Nüshaları 
1. Farsça, Paris (1874), Milli Kütüphane, No Pers 1145 ve 1145a 
2. Osmanlı Türkçesi, İstanbul (16. yy.), Millet Kütüphanesi, No 227 (Çalışkan, 

2019: 30). 
 
Görüldüğü üzere Cezeri’nin bu kitabı, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi görmüş ve 

hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Bu da onu Cezeri’nin en önemli eseri yapmaktadır. 
Unat’ın ifadelerine göre: 

“Cezerî’yi ilk tanıtan, fizikçi Eilhard Wiedemann’dır. Coomaraswamy de Cezerî’nin 
“el-Câmi‘ Beyne’l-‘İlm ve’l-‘Amel en-Nâfi‘ fî Sınâ‘ati’l-Hiyel (Makine Yapımında Yararlı 
Bilgiler ve Uygulamalar)” adlı eserinin Topkapı nüshasına dayanarak metnin minyatürleri 
açısından bir değerlendirmesini yapmıştır. Cezerî üzerindeki en önemli çalışma, İngilizce 
çevirisi ve açıklamalarıyla birlikte Donald Hill tarafından gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü bir 
çalışmanın ürünü olan bu eser (The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices, 
Dordrecht ve Boston, 1974), İslâm dünyası teknoloji tarihinin önemli yapı taşlarından biridir. 
Hill, orijinal resimlerinin yanına eklediği çizimlerle, metni çok kolay anlaşılır bir duruma 
getirmiştir” (2004: 235). Natüre dergisi Hill’in yapmış olduğu bu çalışmaya dayanarak 22 Mart 
1974 tarihli sayısında el-Cezeri’yi dünyaya şu ifadelerle tanıtmıştır: “12. yy. Müslüman 
mühendisliğinin doruğuna ulaşmış bir kişi” (Yaşın, 2020: 24). 

“Cezerî; Türkiye’de Toygar Akman, Atilla Bir, Mahmut Kayral ve Kazım Çeçen’in 
yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Ancak Cezeri’nin otomatlar kitabının tamamının Türkçeye 
çevirisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı 
öğretim üyeleri Prof. Dr. Sevim Tekeli, Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan ve Doç. Dr. Yavuz 
Unat tarafından 1995 yılında başlanan bir çalışma ile 2002’de yayımlanabilmiştir” (Unat, 2004: 
235). 

Kısa adıyla Sınaât el-Hiyel veya Kitab-ül Hiyel olarak da bilinen eseri 6 kitaptan 
oluşmaktadır ve bu kitapların her biri çeşitli bölümlere ayrılmıştır (URL-4). 

Unat’tan alınan bilgilere göre bu kitapların içeriği şu şekildedir: 
1. kitapta eşit saatlerin ve güneş saatlerinin geçişlerinin belirtildiği saatlerin yapımı 

hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu kitap, çeşitli su saatlerinin ve mumlu saatlerin tasvirinin 
bulunduğu 10 bölümden oluşmaktadır.  

2. kitap; içki partilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış çeşitli kap, ibrik ve insan figürü 
biçimindeki otomatların yapımı ile ilgili bilgilerin yer aldığı 10 bölümden oluşmaktadır.  

3. kitap; farklı sıcaklıklarda su akıtabilen ibriklerin, çeşitli otomatların, hastadan alınan 
kan miktarını gösteren aletlerin ve abdest alma leğenlerinin bulunduğu on bölümden 
oluşmaktadır. 

4. kitap; değişken fıskiyeler ve sürekli çalan flüt için araç yapımı ile ilgili 10 bölümden 
oluşmaktadır. 

5. kitap; göllerden ve nehirlerden suyu yukarı çıkaran araçların yapımı ile ilgili 5 
bölümden oluşmaktadır. 

6. kitap; Amid kentinin kapısı, küre üzerinde açı ölçmek için kullanılan bir cetvel, çeşitli 
kilitler ve bir kayıklı saat örneklerinin bulundu 5 bölümden oluşmaktadır (2019: 54-55). 

Bunlar arasında bu yazının da temelini oluşturan “Filli Su Saati” adlı eser, 1. kitabın 4. 
bölümünde yer almaktadır.  
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Tercüme Yazma Nüshaları 
1. Farsça, Paris (1874), Milli Kütüphane, No Pers 1145 ve 1145a 
2. Osmanlı Türkçesi, İstanbul (16. yy.), Millet Kütüphanesi, No 227 (Çalışkan, 

2019: 30). 
 
Görüldüğü üzere Cezeri’nin bu kitabı, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi görmüş ve 

hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Bu da onu Cezeri’nin en önemli eseri yapmaktadır. 
Unat’ın ifadelerine göre: 

“Cezerî’yi ilk tanıtan, fizikçi Eilhard Wiedemann’dır. Coomaraswamy de Cezerî’nin 
“el-Câmi‘ Beyne’l-‘İlm ve’l-‘Amel en-Nâfi‘ fî Sınâ‘ati’l-Hiyel (Makine Yapımında Yararlı 
Bilgiler ve Uygulamalar)” adlı eserinin Topkapı nüshasına dayanarak metnin minyatürleri 
açısından bir değerlendirmesini yapmıştır. Cezerî üzerindeki en önemli çalışma, İngilizce 
çevirisi ve açıklamalarıyla birlikte Donald Hill tarafından gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü bir 
çalışmanın ürünü olan bu eser (The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices, 
Dordrecht ve Boston, 1974), İslâm dünyası teknoloji tarihinin önemli yapı taşlarından biridir. 
Hill, orijinal resimlerinin yanına eklediği çizimlerle, metni çok kolay anlaşılır bir duruma 
getirmiştir” (2004: 235). Natüre dergisi Hill’in yapmış olduğu bu çalışmaya dayanarak 22 Mart 
1974 tarihli sayısında el-Cezeri’yi dünyaya şu ifadelerle tanıtmıştır: “12. yy. Müslüman 
mühendisliğinin doruğuna ulaşmış bir kişi” (Yaşın, 2020: 24). 

“Cezerî; Türkiye’de Toygar Akman, Atilla Bir, Mahmut Kayral ve Kazım Çeçen’in 
yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Ancak Cezeri’nin otomatlar kitabının tamamının Türkçeye 
çevirisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı 
öğretim üyeleri Prof. Dr. Sevim Tekeli, Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan ve Doç. Dr. Yavuz 
Unat tarafından 1995 yılında başlanan bir çalışma ile 2002’de yayımlanabilmiştir” (Unat, 2004: 
235). 

Kısa adıyla Sınaât el-Hiyel veya Kitab-ül Hiyel olarak da bilinen eseri 6 kitaptan 
oluşmaktadır ve bu kitapların her biri çeşitli bölümlere ayrılmıştır (URL-4). 

Unat’tan alınan bilgilere göre bu kitapların içeriği şu şekildedir: 
1. kitapta eşit saatlerin ve güneş saatlerinin geçişlerinin belirtildiği saatlerin yapımı 

hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu kitap, çeşitli su saatlerinin ve mumlu saatlerin tasvirinin 
bulunduğu 10 bölümden oluşmaktadır.  

2. kitap; içki partilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış çeşitli kap, ibrik ve insan figürü 
biçimindeki otomatların yapımı ile ilgili bilgilerin yer aldığı 10 bölümden oluşmaktadır.  

3. kitap; farklı sıcaklıklarda su akıtabilen ibriklerin, çeşitli otomatların, hastadan alınan 
kan miktarını gösteren aletlerin ve abdest alma leğenlerinin bulunduğu on bölümden 
oluşmaktadır. 

4. kitap; değişken fıskiyeler ve sürekli çalan flüt için araç yapımı ile ilgili 10 bölümden 
oluşmaktadır. 

5. kitap; göllerden ve nehirlerden suyu yukarı çıkaran araçların yapımı ile ilgili 5 
bölümden oluşmaktadır. 

6. kitap; Amid kentinin kapısı, küre üzerinde açı ölçmek için kullanılan bir cetvel, çeşitli 
kilitler ve bir kayıklı saat örneklerinin bulundu 5 bölümden oluşmaktadır (2019: 54-55). 

Bunlar arasında bu yazının da temelini oluşturan “Filli Su Saati” adlı eser, 1. kitabın 4. 
bölümünde yer almaktadır.  

 
 
 

2. Filli Su Saati Adlı Eser 
 “Filli su saati” adlı eser el-Cezeri’nin en çok ilgi gören ve en tanınmış olan icadıdır. Bu 

eserin bu kadar tanınmış olması ise küçük denebilecek ebatlarda olmasına rağmen çok sayıda 
ince mekanizma barındırmasından ve eserde meydana gelen hareketlerin estetik yapısından 
kaynaklanmaktadır (Çalışkan, 2019: 107). 

Bu saatin en önemli özelliği, suyun kinetik enerjisine bağlı bir çalışma prensibine sahip 
olmasıdır. Günümüzde bu tarz bir mekanizmanın çalıştırılmasında müthiş bir kolaylık sağlayan 
elektriğin olmadığı dönemlerde tamamen su ile çalışan bir mekanizmanın icat edilmesi üst 
düzey yaratıcı bir zekânın ürünüdür. Dolayısıyla bu icat ortaya konulduğundan bu yana 
neredeyse 900 yıl geçmesine rağmen önemini, değerini ve saygınlığını korumaktadır.  

Eser, üzerinde çeşitli figürler barındırmaktadır ve bu figürlerin her biri belli aralıklarla 
tekrar eden çeşitli hareketler oluşturmaktadır. Belli bir döngüyle ve ritimle meydana gelen bu 
hareketler bütünü ile birlikte oluşan bir takım değişiklikler saati ifade etmektedir. Bu anlamda 
işlevselliğinin yanı sıra modern sanatın en önemli akımlarından olan “kinetik sanat” 
kapsamındaki hareketli heykeller gibi estetik bir dinamizme de sahip olduğu söylenebilir. Bu 
eserin plastik analizine geçmeden önce üzerindeki figürlerin tanıtılması gerekmektedir. 
Bununla ilgili açıklayıcı bir görsel eklenmiştir (Resim 1). 

 

 
Resim 1: Eser Üzerindeki Figürlerin Gösterildiği Görsel 
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Zümrüdüanka Figürü: Bu figür her yarım saatte bir tur atmaktadır ve ses 
çıkarmaktadır. 

Kadran: Saatin bu kısmı, aradan geçen saati gösteren delikli bir ara yüz sistemidir. 
Selahaddin Eyyubi Figürü: Düzenekteki kalenin üzerinde yer alan Selahaddin Eyyubi 

figürü kolunu hareket ettirince şahin ortaya çıkmaktadır. Selahaddin Eyyubi figürünü 
kullanmayı Cezeri'nin kendisine duyduğu saygıyı göstermek için tercih ettiği düşünülmektedir 
(URL-5). 

Kale: Mekanizmanın çalışmasını başlatan otuz adet topun bulunduğu kısımdır. 
Şahin Figürleri: Kaleden bırakılan top, Şahin figürlerinin gagasından çıkarak ejder 

figürlerinin ağzına düşmektedir. 
Çin Ejderi Figürleri: Şahin figürlerinin gagasından çıkan topu alarak vazoya 

bırakmaktadır. 
Kâtip Figürü: Kâtip figürü, bu sistemde yelkovan ile aynı görevi görmektedir. Bu figür 

her harım saatte bir aynı konuma gelerek bir turunu tamamlamaktadır. 
Fil Bakıcısı: Ejderin ağzından vazoya taşınan top, vazoya düştüğü anda fil bakıcısının 

kolu hareket etmekte ve bu sayede bir turun tamamlandığı anlaşılmaktadır. 
Zamanlama Mekanizması: Filin gövdesi içerisinde bir delikli kâse bulunmaktadır. Bu 

araç saatin zamanlama mekanizmasını ve tüm diğer hareket sistemlerini yönetmektedir. 
Bu saat, çalışması için gerekli olan enerjiyi kendi içerisindeki iki farklı kaynaktan 

sağlamaktadır: bunlardan biri, filin karnındaki su deposunda belli bir sürede batacak şekilde 
tasarlanmış olan delikli bir kâsenin alçalma hareketidir. Diğeri ise kale kısmında bulunan 
topların düşme hareketidir. Bu toplar birer birer düşerken mekanizma herhangi bir dış 
müdahaleye ihtiyaç duymadan otomatik olarak çalışmaktadır. Delikli kâse yavaşça dibe 
batmakta ve kâseye bağlı olan makaralı bir sistem sayesinde kâtip figürünü döndürmektedir. 
Bununla birlikte kalede bulunan toplardan biri şahinlerden birinin gagasından çıkarak hizasında 
bulunan ejder figürünün ağzına düşer. Topun ağırlığı ile beraber ejder figürünün kafası aşağı 
doğru yönelir ve aşağıda bulunan kendi hizasındaki vazoya topu bırakır ve bu sayede metalik 
bir gong sesi çıkar. Bu arada şahinin ağzından topun çıkmasıyla eşzamanlı olarak Selahaddin 
Eyyubi figürü de gagasından topun çıktığı şahinden elini kaldırarak diğer şahinin üzerine diğer 
elini koymaktadır. Topun vazodan düşmesiyle birlikte fil bakıcısı, filin kafasında bulunan 
vazoya vurmakta ve böylece farklı mekanik sesler oluşmaktadır. Topu vazoya bırakan ejderin 
kafası ise yeniden eski konumuna doğru yükselirken su deposunda bulunan delikli kâse tekrar 
su yüzeyine doğru batmaktadır. Böylece bir hareket parçası tamamlanmış olur ve bir sonraki 
yarım saatlik süre başlamış olur. Bu hareketler bir gündüz boyunca veya bir gece boyunca 
devam etmektedir. Dolayısıyla kaledeki bütün toplar yere düştüğünde tekrar çalışması için 
yerine konulması gerekmektedir. (URL-6). 

Eser, bütün bu görselliğinin ve işlevselliğinin yanı sıra kültürel bir zenginlik 
barındırmaktadır. Nitekim kullanmış olduğu Mısır Zümrüdüanka’sı, Hint Fili, Çin ejderleri, 
Selahaddin Eyyubi ve kâtip gibi figürler, ülkeleri ve ticareti simgelemektedir. Eserde kullanılan 
her bir hayvan figürünün ise sembolik anlamları bulunmaktadır: Hint filinin simgesi kraliyet ve 
soyluluk, Zümrüdüanka’nın simgesi; yeniden doğuş ve hayat, ejderin simgesi ise güç ve 
yenilmezliktir (URL-7). Ayrıca eser “temel olarak Yunan (Arşimet) prensiplerinden yola çıkıp 
aynı zamanda ghatika olarak bilinen Hint kökenli bir mekanizmadan esinlenerek yapılmıştır” 
(Polatgil, 2020: 425). 

“Saatin gerçeğinin bugünkü hesaplamalara göre, bir metreden uzun olabileceği 
düşünülüyor” (Polatgil, 2020: 425). Bu eserin modern bir modeli, dünyanın en büyük alışveriş 
merkezi olan Dubai'deki İbn Battûta Alışveriş Merkezi'nde bulunmaktadır (Resim 2). Orijinal 
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çıkarmaktadır. 
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eserin neredeyse üç katı ebatında olan bu modelin yüksekliği 7 metre, uzunluğu 4.5 metre, eni 
1.7 metre, ağırlığı ise 7.5 tondur. Ülkemizde ise Gülhane Parkı içerisinde bulunan ve Prof. Dr. 
Fuat Sezgin’in çalışmalarıyla kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde bir model 
bulunmaktadır (Resim 3) (URL-8). 

 

 
Resim 2: İbn Battûta Alışveriş Merkezi'ndeki “Filli Su Saati” Modeli 

 

 
Resim 3: İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ndeki Filli Su Saati Modeli 

 
Tüm bu mekanik yapısının yanı sıra içerisinde sanatsal ve estetik değerler taşıyan bu 

eser, günümüz sanatçılarına da ilham olmuştur. Bunun en bilindik örneği ise fizikçi ve 
heykeltıraş olan İskender Giray’dır. Sanatçı, Cezeri’nin bu ünlü eserini asırlar sonra tekrar 
yorumlayarak modern bir heykel üretmiştir (Resim 4). Eserin orijinal temasına ve figürlerine 
genel olarak sadık kalan Giray, orijinalinden farklı olarak filin sağ ön ayağının altına bir küre 
eklemiştir. Sanatçı, küreye bakılınca dişleri için avlanmış cansız yatan bir fil figürü yerleştirerek 
fildişi için yapılan fil katliamına dikkat çekmeyi amaçlamıştır (Resim 5)  (URL-9). 
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Resim 4: İskender Giray, “Filli Su Saati” 

 

 
Resim 5: İskender Giray, “Filli Su Saati” Adlı Eserden Detay 
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Resim 4: İskender Giray, “Filli Su Saati” 

 

 
Resim 5: İskender Giray, “Filli Su Saati” Adlı Eserden Detay 

 
 
 

3. Filli Su Saati Adlı Eserin Plastik Analizi 
 

 
Resim 6: el-Cezeri, “Filli Su Saati Eskizi” 

 
Yazının bu bölümünde el-Cezeri’nin “Filli Su Saati” adlı eserinin çizimi (Resim 6) ve 

bu çizimine dayalı olarak muhtemel 3 boyutlu hali, sanatın ilke ve elemanlarına göre plastik 
açıdan analiz edilmeye çalışılmıştır. Elbette ki bu analizde bahsi geçen unsurlar el-Cezeri 
tarafından bilinçli ve kasıtlı olarak tercih edilmiş olabileceği gibi tamamen tesadüfen elde 
edilmiş olabileceği gerçeği de mevcuttur. Dolayısıyla analizde ortaya konulan çıkarımlar 
çoğunlukla yoruma dayanmaktadır. 

Öncelikle eserin dikey bir kompozisyon oluşturduğundan bahsederek başlanabilir. En 
altta bulunan ve bütün diğer figür ve elemanları taşıyan filin sırtından başlayıp kale kısmına 
kadar uzanan sütunlar haşmetli bir dikey görünüm oluşturmaktadır. Ayrıca kalenin üst kısmında 
ötmek üzere konumlandırılmış Zümrüdüanka figürü ise bu dikeyliği destekleyen niteliktedir. 

Fil figürünün en sağ noktasından başlayıp en soldaki noktasına kadar olan kısmı “en” 
kabul edilirse ve filin en alt noktası ile eserin üstünde bulunan Zümrüdüanka figürünün en tepe 
noktasına kadar olan kısmı da “boy” olarak kabul edilirse: eserin eninin boyuna oranının 
yaklaşık olarak ½ olduğu söylenebilir.  

Çizimde iki boyutlu ve yüzeysel bir betimlemenin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 
çizimde hacim, ışık-gölge veya ton gibi unsurlardan bahsetmek pek olanaklı değildir. 

Resmin geneline sıcak renkler hâkim olmakla beraber dengeleyici olarak soğuk 
renklerin de kullanıldığı görülmektedir. Çizimde renginden dolayı vurgunun Ejder figürlerinde 
olduğu görülmektedir. Ayrıca eserin tam ortasında yer alması sebebiyle de odak noktasının 
ejder figürlerinde olduğu görülmektedir. Ejder figürlerinin kıvrımlı yapısı resmin geneline 
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hakim olan sert biçimlerle kontrast oluşturmuştur. Böylece biçimsel anlamda dengeleyici bir 
unsur olarak görülmektedir. Ejder figürüne bakıldığında karın bölgesi çizgisel biçimlerle 
zenginleştirilirken sırt bölgesinde noktasal etkilerden faydalanarak süslemeci bir yaklaşımın 
benimsendiği görülmektedir 

Eserde hareketin en yoğun olduğu figür de yine ejder figürleridir. Bunun ise önemli iki 
sebebi vardır. Bunlardan birinci sebebi, ejder figürlerinin kıvrımlı yapısıdır. İkinci sebebi ise 
(her ne kadar bunu çizim versiyonunda göremesek de) bu ejderlerin ağızlarındaki topu 
bırakmak için bir aşağı bir yukarı doğru hareket edecek şekilde tasarlanmış oldukları gerçeğidir. 
Eserde hareket edecek şekilde tasarlanan tek figür ejder figürleri değildir. Zümrüdüanka, 
Selahaddin Eyyubi, fil bakıcısı ve kâtip figürleri de belli bir sistemde hareket etmektedir. Eser 
bu anlamda icat edildiği dönemden neredeyse 800 yıl sonra modern sanat döneminde ortaya 
çıkan kinetik sanat heykellerini andıran zengin bir hareketliliğe sahiptir. 

Filin üzerinde bulunan kilimin dairesel yapıdaki püsküllerinin yan yana ele alınmış 
olması ritim etkisi oluşturmuştur. Ayrıca sahip olduğu renkler bakımından bu püsküller, kendi 
aralarında renk zıtlığı oluşturmuştur.  

Esere resimde (Resim 6) görüldüğü açıdan bakıldığında (figürleri yok sayarsak eğer) 
sütunlar ve kale görüntüsünün simetrik bir görüntü oluşturduğu görülmektedir.  Ayrıca filin tam 
karşısından bakıldığında (Resim7’de olduğu gibi) iki ejder figürünün ve iki şahin figürünün 
kendi aralarında simetrik bir görüntü oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca yine bu figürler kendi 
aralarında formal bir denge oluşturmaktadır.  

 
Resim 7: Filli Su Saati Adlı Eser 

 
Resim 6’daki çizimde kilimin motifleri ile kale olarak adlandırılan bölgedeki motiflerin 

birbirine benzeyen kıvrımlı biçimlerden oluştuğu görülmektedir. Bu durum kendi aralarında 
biçimsel anlamda bir uyum oluşturmuştur.  

Eserde iki ejder figürünün yan yana tasarlanmış olması ve şahin figürlerinin de aynı 
şekilde yan yana tasarlanmış olması bu figürlerin kendi aralarında birlik oluşturmasını 
sağlamıştır. 
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biçimsel anlamda bir uyum oluşturmuştur.  

Eserde iki ejder figürünün yan yana tasarlanmış olması ve şahin figürlerinin de aynı 
şekilde yan yana tasarlanmış olması bu figürlerin kendi aralarında birlik oluşturmasını 
sağlamıştır. 

Eserin üç boyutlu halini göz önünde bulunduracak olursak esere hangi açıdan 
bakıldığına göre eserdeki espas ilişkisi değişmektedir. Dolayısıyla eserde önde-arkada ilişkisi 
için söylenecek tek bir ölçüt bulunmamaktadır. 

 
Sonuç 
Günün saatlerini bilme ve zamanı ölçme, yüzyıllardır insanların önemli bir kaygısı 

olmuştur. Çünkü insanoğlu yaşamını sürdürmek için yapması gereken işleri zamana göre 
planlamışlardır. Dolayısıyla bu tür durumlarda kullanmak üzere çeşitli yöntem, teknik ve icatlar 
oluşturulmuştur. Güneş saati, kum saati, su saati gibi icat ve yöntemler artık ilkel olmakla 
beraber günümüz saatlerinin de atası olmuştur. 

el-Cezeri birçok icada imza atmış önemli bir bilim adamımızdır. Daha çok su ile çalışan 
saatleri ile bilinmektedir. el-Cezeri’nin en önemli özelliği de icatlarını estetik ve sanatsal 
kaygılarla üreterek bu icatlarına adeta bir sanat eseri niteliği kazandırmasıdır. Yapılan 
araştırmalar neticesinde bu eserlerin bugünün sanatçılarına ilham kaynağı olduğu sonucuna da 
varılmıştır. Cezeri’nin eserlerinin özellikle de kinetik heykel türündeki yapıtlarla ciddi 
benzerliklere sahip olduğu görülmektedir. Çünkü el Cezeri’nin icatları hareketli bir 
mekanizmaya sahiptir. Bu hareketli yapının yanı sıra icatlardaki estetik yapı ve kültürel öğelerin 
varlığı da yine bu icatlara adeta sanat eseri niteliği kazandırmaktadır.  

Eserlerdeki sanatsal değerler ve plastik öğeler, bu eserlerin plastik analizinin yapılıp 
yapılamayacağı sorusunu uyandırmıştır. Bu merak ve ilgiden dolayı oluşturulan bu yazıda 
özellikle “Filli Su Saati” adlı eserin plastik açıdan analizinin yapılabileceği sonucuna 
varılmıştır. Dolayısıyla bu önemli bilim adamımızın yalnızca bilim adamı olarak değil aynı 
zamanda bir “sanatçı” olarak da anılması gerektiği kanısına varılmıştır. Bu yazı oluşturulurken 
taranan kaynaklarda el-Cezeri’nin bu yönünün neredeyse hiç bahsedilmediği –dolayısıyla el 
Cezeri’nin bu yönü çok fazla görmezden gelinerek kendisine bir nevi haksızlık yapıldığı- 
anlaşılmıştır. Bu anlamda bu yazının literatürde önemli bir yer tutabileceğine inanılmaktadır. 
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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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1. Giriş 
Uluslararası kamuoyu Dünya Sağlık Örgütünün açıklamaları ile Covid-19, Korona 

virüsünün etkilerini yaşamaya başlayınca, ülkelerin yönetimleri de çeşitli kararlar almaya 
başlamışlardır. Açıklamalar ve toplumsal yaşamı sınırlandırma kararları alınması ve 
kapanmalar başladığında ise, yaşamın dinamikleri bir süre kesintiye uğramıştır. Çalışma 
alanlarında özellikle ekonominin itici gücü yani üretim alanlarında bu kısıtlamalar asgaride 
tutulmuş olsa da eğitim kurumlarının eğitim veren ve eğitim alan tarafları için durumun daha 
vahim olduğu gözlenmiştir. Çalışma şartları ve modelleri değişime uğramıştır. Pandeminin 
hızla yayılması, bireyler kendi arasındaki, nesneler ve bireyler arasındaki fiziki temasın bulaşı 
artırdığı anlaşılınca ise sosyal hayat ve ilişkiler sıfır noktasına kadar gerilemiştir.  

Uzaktan çalışma koşullarına geçiş, kurumlarda hızla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 
Devletin ve özel sektörün eğitim olanakları ile hızla programlar hazırlanmış, ulusal televizyon 
kanalları üzerinden yayına başlanmıştır. Bireylerin bu hıza uyum sağlaması biraz zaman 
almıştır. İlk ve Orta eğitim kurumları bu olanaktan yararlanırken yüksek eğitim kurumları kendi 
kurumsal olanakları ile yola devam etmişlerdir. Bu aşamada hiçbir ön eğitimi olmayan ve bu 
duruma hazırlanmamış bireylerle yola çıkıldığında sorunların giderek artması beklenirken 
aksine genç nüfusun içinde yer aldığı bu alan başarılı bir sınav vermiştir.  

Kağıda boyaya, çizgiye, eleştiriye, yönlendirmeye, fiziki ve sözel müdahalelere 
ihtiyaç duyan ve birebir, yüz yüze yapılan sanat ve tasarım eğitiminin nasıl olacağı, dijital 
ortamlarda bunun nasıl oluşacağı en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Temas, bir 
hissin, duygunun, bir düşüncenin vücut  bulmuş halidir. Dokunma eylemi, sözel bilgilerin soyut 
etkilerini somut alanlara taşır. Bir sanatçı/tasarımcı adayı için bu önemlidir. Eğitimi verenler 
için de aynı önemdedir. Soyut fikirlerin, somut, yaratıcı nesnelere dönüşümünde kullanılan 
katalizör, duygular ve onun ötesinde temaslardır. Sadece malzeme ile olan ilişkinin, temasın bu 
üretimleri ortaya çıkarmadığını sanat ve tasarım tarihi bize göstermektedir. 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Sanatlar Bölümü deneyimleri 
özelinde Güzel Sanatlar Eğitimi veren kurumlar için pandemi döneminin nasıl kotarıldığı ve 
uzaktan eğitim koşullarını hangi aşamada olduğu önemlidir. Bu nedenle aşağıda irdelenecek 
olan 14 soruluk bir metin oluşturulmuş ve 61 Grafik Sanatlar Bölümü öğrencisinin dijital 
ortamda cevaplaması istenmiştir.  

 
Bilgisayar ortamında yabancılaşma ve öteki, 
Ötekilik / diğer: Başkaları ile alter-ego olarak ilişki kurarken, kişi bunu ‘Onlar’ 

hakkında hayal ettikleri temelinde yapar. Bu aktarım tarzı hayaller, kişinin kendi türdeşlerinin 
gizemli, rahatsız edici yabancılığını evcilleştiren böylece sosyal hayatı katlanabilir ve 
gezilebilir hale getiren kurgulardır. (Adrian J. 2018) 

Lacan’ın öteki hakkında belirtiği ve çözüm önerisi uzaktan eğitim yapan veya uzaktan 
herhangi bir iş yapan herkes için geçerlidir. Onlar, ötekiler, karşınızda bulunan öğrenciler için 
yaptığınız tanımlama bu kadar sıradan değilmiş gibi gelse de bu basitliktedir. Aynı tanımlama 
sizin içinde geçerlidir. İsterseniz yıllardır tanıdığınız bir öğrenciniz olsun, bu uzak ilişki ancak 
hayalleriniz kadar açıklanabilir somutluktadır. Kalabalık bir odada yirmi, otuz öğrenci ile karşı 
karşıyasınız. Eğitmen açısından olan buysa da eğitilen açısından da çok farklı değildir. Yıllardır 
aracısız bir ilişki kurduğunuz, anlık temas ve dokunuşlarla yönlendirebildiğiniz kişilerle artık 
yeni bir ortamda ve öteki konumundasınız. Maurice Marleov Ponty, ‘Bir elin diğerine 
dokunması gibi, bir tür refleksiviteyi harekete geçiren ‘çifte duyumlara’ sahiptir’ (Ponty M.M. 
2019) derken söz ettiği temas duygusu artık ortada yoktur. Temas eden ve edilenin duygusundan 
söz etmektedir. İnsanın kendine dokunmasının ve etkilerinin dahi söz konusu edilemediği bir 
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sanal ortamda kendinize ve diğerlerine yabancısınız. Görmek ve ses ile iletişim kurmak için 
yeni yöntemler geliştirseniz dahi alışverişiniz planlı bir aksiyon olmak zorundadır. 
Kendiliğinden gelişen, tesadüfi temaslardan uzaksınız artık.  

Plato’un kanunlar şehri ütopyasındaki, erdemli iyi insan yaratmak, yetiştirmek 
idealinin üzerinden çok zaman geçtiği düşünülebilir. Ama sanal ortamda erdemi oluşturacak 
eylemlerin neler olacağı sorununu tekrar düşünmelisiniz. Atina’da Platon,  

‘Çocuklara müzik ve dansa ek olarak edebi bir eğitim verilir, lir çalmayı öğretilir ve 
aritmetik, geometri ve astronomi öğrenir ( 809 C Kanunları ). Atinalı çocukların şairleri 
okumasına karşı uyarıda bulunur, çünkü her birinin bazı şeyleri kötü söylediğini söyler, 
ancak Kanunların metninin kendisinin ve ona benzeyen diğer nesir, şiir veya konuşmaların 
çocukların incelemesi için uygun olduğunu beyan eder. ( Kanunlar 811B–E).  (Bobonich C. / 
Meadows K. 2020) 

Plato’nun eğitime ait fikirleri idealize ütopyalar olarak düşünülebilir. 1920’lerde 
Avrupa’da oluşturulan eğitim biçimi montessori okulları ile oluştu. ‘Londra'da Maria 
Montessori'nin ve Viyana'da Karl Bühler'in öğrencisi olan Lili Roubiczek, 1923'te bir 
Montessori okulu kurdu ve kısa süre sonra Montessori fikirleri eğitimcileri ve psikologları aynı 
şekilde çekti (Charlotte Bühler'den Anna Freud'a) (Kramer 1988). Montessori, çocuğun 
rehberlik ve hata düzeltici geri bildirim ile çevre ile duyusal ve motor etkileşim yoluyla 
aktif öz-yönelimli öğrenme kapasitesi fikrini vurguladı. Gestalt psikologları, psikanalistler ve 
diğerleri, çocuğun zihninin benzer şekilde aktif modellerini savundular’ ( Jordi C. 2022). 

Bunun yanı sıra tartışma kültürünü de açıklamayı unutmadılar.  
‘Eğitim, tartışma ve tartışmayı içerir . Bu anlamda diyalojiktir. 'Argüman' terimi, 

Neurath tarafından geniş bir şekilde, her iki ispat anlamında yapılan ve iletilen durumu veya 
noktayı içerecek şekilde kullanıldı. Neurath, tartışmanın, kişinin esas ve arızi arasında ayrım 
yapmasını gerektirdiğini yazdı. Dolayısıyla görsel bir argüman, 'temellere götüren sözlü ve 
görsel yardımcıların bir bileşimi'dir ‘( Jordi C. 2022). 

Üniversite eğitimi tıpkı antik yunanda ve montessori okulları için önerildiği gibi 
tartışmalar ve onun sonuçları üzerine kurulmalıdır. Güzel Sanatlar Fakültelerindeki tasarım 
eğitiminde buna benzer çalışmalar yapıldığını dikkate almak zorundasınız. Tasarım eğitimi, 
elinizdeki verileri bir kaptan diğer kaba dökmek ile ilgili değildir. Aslında eğitimin hiçbir 
noktasında bu önerilmemelidir. Ama kolaycı yöntem olarak boş olduğu düşünülen bir tasa 
bilgiler aktarıldığında yada ezberletildiğinde adayın bunları kullanabileceği varsayımı bu 
günkü eğitim sorununu ortaya çıkarmıştır. Hukuk veya İktisat fakültelerinde bir anfi dolusu 
öğrenciye var olan yasalar ve deneyimlerle ilgili bilgiyi aktarır sonrada adaydan aynı bilgiyi 
yorumsuz olarak sınavlarla geri alabilirsiniz. Ortaya çıkan farklı yorumları tartışmalar ile bir 
alana taşıyabilirsiniz. Var olan ve olmuş sorunlardan yorumlar çıkararak gelecekte çıkacak 
problemleri çözme yöntemlerini geliştirebilirsiniz. Temas etmeniz gerekmez. Bu yüzden bu 
fakültelerde devam çizelgelerinden çok sınav çizelgeleri önem kazanmıştır. Oysa sanat ve 
tasarım eğitimi veren fakültelerde durum farklıdır. Sanat tarihi, tasarım tarihi gibi derslerin 
diğer fakültelerdeki uygulamalar ile benzerlikleri olduğu söylenebilir. Yeni bir problemi tarif 
etme ve probleme çözümler üretme eğitimi bu şekilde aktarımlarla gerçekleştirilemez. 
Temassızlık eğitimi istenilen sonuca sizi ulaştıramaz. Sanat ve tasarım eğitimi son derece 
kuralcı (mimaride olduğu gibi) yada son derece doğaçlama olabilir. Müzik, Şiir, ve güzel 
sanatlara dahil tüm alanlardan yararlanmak, esinlenmek söz konusudur. 

Bu anlamda uzaktan eğitim meselesine ve sanal ortamlarda yapılan çalışmalara sadece 
deneysel olduğu için ilginç denebilir. Adaylara sorulan soruların karşılığında alınan 
cevaplardan da bu anlaşılabilir. Adaylar hoşnutsuzluklarını ve rahatsızlıklarını bilinçli 
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olmasalar da belirtmişlerdir. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar bölümü olarak sorunla 
ilk karşılaşıldığında yöntem olarak kültürel dersleri uzaktan yapabileceği, temas gerektiren 
atölye derslerini pandemi atlatıldıktan sonra yüz yüze gerçekleştirme imkanı ile çözebileceği 
düşünülmüştür. Plan tutmamış ve pandemi nerdeyse 4/6 dönemin yüz yüze yapılmasını 
engellemiştir. Bu süreç boyunca öğrenme ihtiyacı duyan öğrencilerin hevesini bir şekilde 
ayakta tutmaya çalışmamıza rağmen (ders dışı yapılan zoom toplantıları, birebir yapılan 
görüşmeler ile) sürecin öğrenci ve eğitimci açısından verimsizlikleri, arazları gün geçtikçe 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Hiç bir eğitim kurumu bu başarısızlığı kabul etmese dahi gerçek 
ortadadır. Pandemi süresince oluşan tavizkar ve töleranslı yaklaşımlar yüz yüze eğitime geçişte 
sorunlara sebep olmuştur. Her iki tarafta oluşturdukları bireysel alışkanlıklarına devam etme 
arzularını sürdürmeye çalışmışlardır. Öğrenciler, ders saatleri ve yaşam biçimlerini etkileyen 
devamlılık problemleri, eğitmenler ise yine ders saatleri ve evden derse katılmanın getirdiği 
rahatlıktan vaz geçememişlerdir.  

Her iki tarafında yüzyüze eğitime geçişe muhalif olmalarının nedeni olarak pandemi 
sürecinin devam ettiği, bulaşın henüz bitmediği gibi argümanları bulunmaktaydı. Elbette 
psikolojik açıdan bu argümanları kabul etmek gerekir. Bir yıl bu şekilde devam etmesi gerektiği 
fikrine önem verilmesi bölümün almış olduğu kararlar arasında olmuştur. Yumuşak bir geçiş 
dönemi yaşamak hem öğrencinin hem de eğiticinin kuruma aidiyetini zedelemeden 
gerçekleştirmek hedef olarak seçilmiştir. Bunun yanı sıra pandemi dönemi boyunca yüz yüze 
eğitim yapmayı isteyen bu yüzden üst yönetimlere başvuran eğitimci ve öğrencilerde dahi aynı 
problem yaşanmıştır. Halen aynı problem bazı alanlarla sınırlı kalsa da devam etmektedir.  

 
2. Yöntem ve hazırlık, 
Bu problemlerin görünür kılınabilmesi ve yorumlanabilmesi adına 14 soruluk bir soru 

cevap testi hazırlanmıştır. Bu test yüz Grafik Sanatlar bölümü öğrencisine pdf olarak 
gönderilmiş ve yazılı olarak cevaplanması istenmiştir. Amaç geçiş döneminde ki öğrenci 
arkadaşların samimi duygu ve düşüncelerini öğrenmektir. Öğrenciler bu tür bir yaklaşımı 
beğenmemiş ve testin soru cevap şeklinde, çoktan seçmeli olarak hazırlanmasını ve dijital 
ortamda kendilerine ulaştırılmasını istemişlerdir. Buradan da bazı sonuçlara ulaşmak ve 
öğrencinin nasıl bir aşamaya geçtiğini öğrenme şansı vardır. O artık, kendisine sunulan her şeyi 
kolaycı bir yöntemle aşmayı, yorucu hiçbir eylemi kabul etmediğini açıkça belirtmektedir. 
Oysa tasarlama eyleminin kendisi bu tür bir eylemcilik gerektirmektedir. Kavramlar üzerine 
düşünmek, yazmak, kısa notlar (brief) çıkarmak, ve grafik sanatlar ve tasarımlar üretmek bu 
ana sanat dalının öğrenme ve üretim sürecinin ta kendisidir. Öğrencilerin istekleri göz önüne 
alınarak 14 soruluk test dijital olarak tekrar hazırlanmış ve yazmak yerine tuşlamak yöntemi 
kendilerine sunulmuştur. Elbette bu sonuç sadece pandemi sürecinin bir sonucu değildir. 
Yıllardır aldığı eğitimde bunda katkısı vardır. Seçenekler arasından birini seçmek ve fikir 
üretmemek eğilimi tüm eğitim alanlarda yaygındır. Öğrencilere sunulan test içinde uzaktan 
eğitim modelinin negatif ve pozitif yanları ardaşık olarak  tekrar sorularla irdelenmeye 
çalışılmıştır. 
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3. Bulgular, Temassız tasarım soru ve öğrenci değerlendirmeleri 
 

 

 
 
 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

64

 
 
 
 
 

 
 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

65

 
 
 
 
 

 
 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

66

 
 
 
 
 

 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

67

 
 
 
 
 

 
 
4. Sonuç 
Test sonuçları dikkate alınca yüzde seksen oranında katılımcının yüz yüze eğitimi 

desteklediği anlaşılmaktadır. Uzaktan eğitiminin en büyük sorunu ise öğrencilerin gelişimlerini 
sağlayacak anlık geri bildirimlerin sağlanamaması olarak ortaya çıkmıştır.  

Pandemi döneminde eğitimin bir çok sorunu iyi niyetli yaklaşımlar ile çözülmeye 
çalışılmıştır. Üniversitelerdeki eğitim modelleri sorgulanmadan toptancı bir zihniyetle 
uygulamaya konulmuştur. İlk üç aylık kapanma dönemlerinde kurumlara gitmemekten 
memnun olan eğitmen ve öğrenciler zaman içinde bu durumdan şikayet etseler dahi farkında 
olmadan bu eylemsizlik haline uyum sağlamışlardır. Yapılan soru cevap uygulamasında 
rahatsızlığın yüzde ellilerin üstünde olduğu, ama aynı kesimin digital ortamlar üzerinden 
kurumlarıyla, sosyal çevreleriyle ilişkiye geçmedikleri anlaşılmaktadır. Bu aşamada teknoloji 
kullanımı ise yüzde yetmişlerin üzerindedir. Bazı çelişkilerin ortaya çıkması sonuçların 
güvenilmez olduğunu değil, adayların sorun çözme, program yapma, süreci yürütme konusunda 
zorlandıkları anlamına gelmektedir. Devletlerin, örgütlü kurum ve kuruluşların çözümsüz 
kaldıkları alanlarda bireylerin de aynı çözümsüzlüğü yaşaması normal karşılanabilir. Bir diğer 
yaklaşım ise sorunlarına anlık çözümler üreten bir topluluğun, bu tür komplike durumlara hazır 
olmadığı ve örgütlenemediğidir. Elde edilen sonuçlardan ortaya çıkan en kesin yargı, yüz yüze 
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eğitimin yüzde seksen/doksan arasında olumlanmasıdır. Uzaktan eğitimin başarısızlık oranı ise 
yüzdeler civarındadır.  

Bu eğitim sırasında öğrencilerin yeterli kritik alamadıkları, dijital ortamlarda yeteri 
kadar motive olamadıkları sonucunu doğurmuştur. Dört senelik sekiz dönemlik eğitim veren 
kurumlarda farklı dönemlerin farklı sonuçları da görülmüştür. Eğitime yüz yüze başlayan 
sınıflar ile baştan itibaren uzaktan eğitim alanlar arasındaki fark ise oldukça çarpıcıdır. Uzaktan 
eğitimin özellikle güzel sanatlar ve tasarım eğitiminin başlangıcında yer alan, temel sanat 
eğitimi, mesleki başlangıç atölyeleri gibi derslerde verimsiz olduğu, bunun aksine yüz yüze 
eğitim sırasında bu dersleri alanların ise üçüncü ve dördüncü sınıflarda daha başarılı ve uyumlu 
bir geçiş sağladıkları açıktır. Eğitim kurumlarının ve eğitmenlerin uzaktan eğitim konusunda 
yeterli bilgi ve deneyime sahip olamamaları eğitim alanların başarısızlıklarını bu nedene 
bağladıkları anlaşılmaktadır. Yeterli kritik alamadıklarından şikayetçi olan öğrencilerin yüzde 
altmışının ders sırasında mikrofonları ve kameraları kapalı tuttukları sonucu ile çelişki 
yaratmaktadır.  

Temas önemlidir. Üretim sırasındaki anlık kritikler öğrencinin zaman kazanmasını 
sağlar ve süreci eğitmenin hızla kontrol etmesine olanak vermektedir. Fiziki olarak rol modelin 
ortamda bulunmasının ayrı bir güven verdiği de unutulmamalıdır. Pandemi döneminin bize 
sunduğu, güvensizlik, uyumsuzluk ve motivasyon eksikliği gibi sorunlarında üretim sürecini 
etkilediği görülmektedir.   

Uzaktan eğitim dönemine ait araştırma ve sonuçların bundan sonra oluşacak bu ve 
benzeri pandemik dönemlerde ne yapılacağı ile ilgili bilgi birikimini ortaya çıkaracağı 
düşünülmelidir. Araştırmaların değişik guruplar üzerinde farklı sonuçlar vereceği de 
hesaplanmalıdır. Öğrencilerin mezuniyetinden itibaren beşinci ve onuncu yıllarında ki etkiler 
de gözlenmeye devam etmelidir. Her ne kadar bu tür akademik çalışmaların hayata geçme 
olasılıkları zayıf olsa da iyi niyetle sonuçlar paylaşılmalıdır. Kurum olarak pandemi dönemi ile 
ilgili çıkardığımız sonuçlar ise aşağıdaki gibidir.  

Eğitmen ve eğitilenlerin konsantrasyonları düşük ve motivasyon beklentileri fazladır. 
Aynı dönemde bu iki grubun birbirlerine ihtiyaçları artmışsa da çeşitli nedenlerden bu 

birliktelik sağlanamamıştır.  
Yapılan çalışmaların yaratıcılık ve kalite açısından yeterli olmadığı, yeni farklı şeyler 

üretmek yerine sıradan ve zorunlulukların dikkate alındığı üretimler de bulundukları, 
Yüz yüze eğitime geçilme aşamasında ise tarafların özlemle bir araya gelecekleri 

beklentisinin karşılanmadığı, ortak alanların kullanılmadığı, derslik ve atölyelerde daha az 
zaman geçirildiği, 

Toplu kritikleri dinleyip faydalanmak yerine daha bireysel davranıldığı,  
Atölye derslik gibi alanlarda tartışma kültürünün sekteye uğradığı,  
Derse ve atölyelere katılımın azaldığı, devamsızlıkların çoğaldığı,  
Göz temasının azaldığı, sözsüz iletişimin tamamıyla yok olduğu,  
Sanat ve tasarım eğitiminin en önemli unsurlarından biride, usta çırak ilişki ve 

deneyiminin önemidir. Eğitim alan sadece yazılı bilgilerden öğrenmez. Karşısındaki 
eğitimcinin kalemi tutuşundan, sorun çözüş yöntemlerine kadar hatta konuşma ve davranış 
biçimlerinden dahi öğrenimine devam eder. Taklit etme kişisel eğitim için olduğu kadar sanat 
ve tasarım eğitimi içinde önemli bir donedir. Eğitilenlerin eğitmenleri gibi giyindikleri de 
gözlenmektedir.  Hayatın bazı alanlarda tamamen durduğu, bazı alanlar da ise ekonomik 
kaygılarla üretime devam edildiği pandemi türü dönemlerde eğitimin nasıl ve ne türde devam 
etmesi gerektiği konuşulmaya devam etmelidir. Fütürist yaklaşımlarla gelecek projeksiyonları 
hazırlanmalıdır. Oksijensiz ve yer çekimsiz ortamlarda yaşamı oluşturmaya çalışan kurumların 
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hayal güçlerine, çözümlerine ihtiyacımız vardır. Her ne kadar onlar gibi olamasak dahi bir an 
önce uzaktan eğitim sorunları ile ilgili panel, sempozyum gibi oluşumları devreye sokmakta 
fayda görülmelidir. Sanat ve tasarım eğitiminin dönüşmesi, farklılaşması sanat ve tasarım 
üretimlerinin kavramların ve anlayışlarının da değişmesine neden olacağı açıktır. 
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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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Giriş, 
M.Ü.G.S.F. Grafik Sanatlar Bölümü, ders programında yer alan derslerin tamamı yüz 

yüze eğitim düşünülerek planlanmıştır. Özellikle Grafik Resim ve Grafik Şekillendirme isimli 
dersler ile Özgün Baskı resim dersleri ilk yıllar için, Grafik Sanatlar Bölümünün değişmez 
derslerindendir. Alanın soyutlama, sadeleştirme, gibi kısıtları bu derslerde öğrenciye aktarılır. 
Birinci ve ikinci sınıflardaki ders programı grafik disiplinin temellerinin öğrenciye belletmek 
üzerinedir. Bu temelin esas amacı resimsel anlatım biçiminden adayı uzaklaştırmak ve Grafik 
Sanatlar veya Grafik Tasarım alanına geçiş yapmasını ve düşünce biçimini geliştirmesini 
sağlamaktır. Bu anlamda tüm dersler birbirlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Programa 
katılan öğrenciler bu anlamda eğitilirler. Sembol ve Anlam yaratma dersi de bu alt yapı inşa 
edildikten sonra devreye giren derslerden biridir.  

“Anlam açıkca söylenenin, yaşananın, gözlemlenenin, altında, üstünde yada yanında 
bulunandır aynı zamanda” (Rifat, M, 2007) 

Bir anlamın göstergesini oluşturmak sadece anlamı bilmek ve onu resmetmek ile ilgili 
değildir. Göstergeler yani üretilmeye çalışılan simge, sembol, tüm işaretler anlamı oluşturan 
tüm bilgileri ile beraber düşünülmelidir. Uygulamada ise genellikle bir yönleri ile ortaya 
çıkmaktadır. “Tasarımın hedefi, var olan veya öngörülen bir problemi çözmektir” (Ergüven A. 
2021). Anlamı ortaya çıkarmak başlangıç için anlamın tarifini yapmak denebilir. Tasarımcı ilk 
problemi bu şekilde çözmüş olur.  

 

 
 

Resim 1, Çalışmaların eskizleri ilk bakışta resmetmek ile ilgilidir 
 
Anlamın ortaya çıkarılması, içinde geliştiği toplumun bütün verileri ile beraber 

düşünülmelidir. Kültürel kodlar, beklentiler, istek ve arzular da anlama dahil edilmelidir. 
Görselleştirme ikinci aşamada oluşturulan bir biçim verme eylemidir. Bir kavrama, kısa, özet  
bilgiye (Brief) dönüştürülen anlam ve onu tarif eden gösteren birbiri ardına sırasıyla 
üretilmelidir. Sembol ve anlam yaratma dersleri de dahil, öğrencinin eğilimi anlamın tarifini 
ortaya çıkarmadan direkt görseli oluşturmaktır, resmetmektir de denebilir. Bu eğilim onun 
görsel düşünmeye yatkınlığından kaynaklanmaktadır. 
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Resim 2, Öğrencinin resmetme eğilimi ve isteği her zaman geçerlidir. 

 
Yazmak yerine çizmek tüm Güzel Sanatlar eğitimi alan adaylarda mevcuttur. Eğitim 

alınsa da bu eğilimi kırmak oldukça zordur. Adaylar başlangıçtan beri çizerek kendilerini ifade 
ettiklerinden ve sınavları bu çizme yetisi üzerinden katıldıklarından resmetmek onlar için önem 
arz etmektedir. Sembol ve anlam yaratma dersi kapsamında üretimde bu ilkelere bağlı olarak 
süreci oluşturmaktadır. Aşamalar aşağıdaki gibidir. 

1. Kavramlar ve anlam üzerine (Semiyotik ve Anlam bilim) bilgi aktarımı 
ve araştırma, 

2. Konu belirleme ve kısa bilgi oluşturma (konsept, brief) 
3. Kaynakça oluşturma, aynı anlam üzerine oluşturulmuş görselleri ortaya 

çıkarma, 
4. İçinde yaşanılan toplumun kültürel kodları ve tarihsel süreçteki 
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yansımalarının incelenmesi, 
5. Boşluk/Space, Siyah/Beyaz, Soyut/Somut gibi farklı kültürlerde anlam 

değişikliğine uğramış kavramlar üzerine tartışma, 
6. Aday tarafından oluşturulan metin ve İlk eskizlerin ortaya çıkarılması, 

Bu aşamada başlangıçta sözünü ettiğimiz resimsel anlatım biçimi kendiliğinden 
ortaya çıkar. Sözel olarak kendisine anlatılmasına rağmen aday öğrenci yazılı metin haline 
getirdiği anlamı görselleştirirken bildiği ve bir nakışçı gibi işlediği biçimleri ortaya çıkarır. 
İşte bu aşamada bu resimsel anlatımın sadeleştirilmesi ve grafik tasarım diline uygun hale 
getirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple kısıtlar devreye girmeye başlar. Sadeleştirme teknik 
açıdan iki aşamada gerçekleştirilir. 

Adaylardan resmettikleri biçimleri 
 

a. 20x20 cm’lik bir alan içerisine yerleştirmeleri ve görselin 5 cm lik bir et 
kalınlığı (fırça, mukavva parçası,vb.) İle  oluşturulması istenir. 

 
b. İkinci aşamada alan daraltılarak 10x10 cm’lik bir kare içersine 3cm’lik 

et kalınlığı ile aynı resmi oluşturması istenir. 
 

Başlangıçtan beri bir anlamı resmederken fotoğrafik bir görselleştirme eğilimi olan 
aday öğrenci bu kısıtlarla üretirken bu yukarda sözü edilen yerleştirmelerde zorlanır. Amaç 
bu kısıtlarla düşünmesini ve üretmesini sağlamaktır. Şeklin fazlalıklarını, anlamı tarif 
etmeyen kısımlarını ayıklamak, çıkarmak, adayı, anlamı sabit tutmaya çalışarak zorunlu 
sadeleştirmeye gitmeye zorlar.  

7. Öncelikle Ton ve renk gibi ayırıcı özelliklerde kısıtların arasına alınır.  
Monokrom, Siyah ve beyaz ile işi kotarması önerilir. 

 
Yapılacak çalışmalarda tasarımcının ortaya çıkarmak istediği anlamın bu kısıtlar ile 

düşünülmesi sağlanmaya çalışılır. Adaylarda en çok ortaya çıkan problem ise görsel bir 
algıya sahip olmalarıdır. Yukarda da sözü edilen bu eğilim öğrencilerin tüm eğitim 
hayatlarında tekrar tekrar ortaya çıkabilmektedir. Bu anlamda bilinçlenme çalışmaları her 
yıl yenilenmelidir.  

 
 
Resim 3, Belli bir süre sonra eskizler, orjinalleri daha iyi tarif edebilir. 
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Resim 4, Fikri gelişmesi ve tasarımı benzer işler. 
 

Ortaya çıkan şekiller soyut lekeler haline dönüşür. Bu aşamada aday öğrenciden bu 
lekeyi, şekli, izleyici ve yorumcular ile paylaşması istenir. Sorulması istenen soru şudur. 
’Ne anlatıyor, neyi tarif ediyor ve ne göstermek istiyor’. Yorumcu ve izleyiciden gelen 
cevaplar üzerine tartışma yenilenir. Tüm aşamalar içinde başarısız olunduğu düşünülen ve  

adayın umutsuzluğa düştüğü nokta burasıdır. En alt çizgiye ulaşıldığını düşündürse 
de yeni bir başlangıç için iyi bir noktadır. Bu aşamadan sonra aday tasarımcıya anlamı 
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yeniden tarif etmesi ve göstergenin içinden çıkarılan bazı anlam kuvvetlendiriciler ve 
klişelerin tekrar tasarıma ilave edilmesi önerilir.  

 
 

 
 
 

Resim 5, Aşk sembolü, soldaki eskiz de bulut, sağdakinde ise klişe kalp simgesi 
eklenilmiş bulut gözükmektedir. Kısıtlar kaldırılınca kalp sembolü eklenmiştir. 

 
Sembol ve anlam yaratma dersi içinde iki veya üç ödev verilir. Başlangıç ‘Aşk ve 

Sevgi sembolleri’ ve ‘Kurumsal göstergelerin yenilenmesi’ bunlardan ilk ikisidir. Aşk ve 
Sevgi sembollerinde genellikle klişe olan kalp sembolü kısıtlar arasındadır. Bu sembol 
incelenir, üzerine tartışılır ama biçimlendirme aşamasında tamamen uzak tutulması istenir. 
Toplumların, kültür göstergeleri arasında kalp simgesi doğrudan bir anlama sahiptir. 
Değerler sistemi içinde yeni bir değer, kalp simgesine karşı ve rağmen üretilmeye çalışılır. 
Kırmızı renk ve kalp simgesi, ikonu, işareti, kuvvetli bir uyarıcıdır. Aday öğrencinin bu 
anlam ve biçimlendirme ile ilişkisi koparıldığında yeni bir değeri sorgulamaya ve üretmeye 
çalışır. Problem adayın kafasında bulunan klişelerden önce uzaklaşmasını sağlamaktır.  

Problem üretmek, sorun yaratmak ve yeni sorulara cevap aramak tasarımcının ana 
görevidir. Sorunu doğru tarif edebildiği süreçte tasarımcı doğru veya ona yakın cevabı 
bulmakta zorlanmaz. Tüm bu aşamalar birbiri içinde devam ederken, Güzellik ve estetik 
kavramları araştırılıp tartışmaya açılır. Faydacı bir yaklaşım üzerinden ‘güzel’ kavramı ve 
tarifi yeniden oluşturulur. Antik Yunan’da tarif edilen platoncu, güzellik ve iyi  anlayışı ile 
Kant’ın , güzel, faydalı ve yararlı kavramlarını birbirinden ayıran anlayışı, farklı dünya 
görüşleri olarak aday öğrencilere aktarılarak tartışılır.  

İnanç sistemleri veya siyasi sistemler, felsefi öğretiler, bizlere bir çok farklı tarifler 
önerirler. Tasarımcı bunlar arasından en faydalı olanı her zaman bize yansıtmaz. O daha 
çok aldığı eğitimin, tecrübelerinin sonuçlarını bize gösterir. Bu anlamda üretilen her tasarım 
ürünü, içinde yaşanılan toplumun kültürel kodlarını gösterir ve tekrar, tekrar aynı kodlarla 
üretilir. Doğu’nun bir simgeden beklentisi ile batı kültürüyle eğitilmiş olan bir bireyin aynı 
şekle bakıp aynı anlama ulaşması her zaman gerçekleşmeyebilir. Doğu ve Batı’nın temel 
kavramlar üzerine anlaşması daha çok bazı kamusal alanlar için oluşturulan ikonlar ve 
göstergeler içindir. Kamusal alanlardaki ikonlar, uluslararası yarışmalardaki göstergeler 
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üzerinde anlaşmaya varılmış anlamların görselleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Kültürel 
farklılıklar daha çok yol ayrımını ortaya çıkarmaktadır.  Buna en çarpıcı örnek her dile 
uygun geliştirilen ‘ABC’ tasarımlarıdır. Barthes’ e göre, “Her alfabe bir uydurmacadır ve 
her türlü uydurmacalık da belki alfabe’nin yazılı dilin niteliklerini taşır” (Barthes R, 2006). 
Başlangıçta, Alef, Elif olarak düşünülen ilk sesler ki ses olarak benzerlikleri olsa da 
göstergeleri farklıdır. Bildiğimiz Öküz başından dönüşen ve nerdeyse tüm abc’lerin ilk harfi 
olan ‘A’ simgesi doğuda, KökTürk alfabesinde ‘I’ benzeri dik bir çizgi ile ifade edilmiştir. 
Arapçada ise birinci harfe, bir’e gönderme yapıldığı söylenebilir. Farklı dillerin, seslerin ve 
onlara yön veren kültürel kodların üretim süreçlerine nasıl etkileri olduğunu bu tür 
örneklerle adaylara anlatılır.  

 
 

A   أ 
Resim 6, Alfa yani A ve Elif harfleri, 

 
Bütüncül (Gestalt) teorisi ve onun ilkeleri tasarımcı adayına anlatılır. Yakınlık, 

benzerlik, tamamlama, devamlılık ve basitlik ilkelerinden söz edilir. Örnekler tartışılır.  
Tekrar sembol üretimine dönüldüğünde adaylardan kendi kültürel kodlarından 

faydalanmaları, evrensel değerlerden de esinlenmeleri istenir. Bu aşamada da başlangıçta 
red edilen kısıtlar, klişeler tekrar kullanıma sokulur. Klişeler toplumun önüne tasarım ürünü 
olarak konduğunda onun düşünce üretme süreçlerini engellediği düşünülebilir. Negatif 
etkileri de söz konusudur. Klişeler aynı zamanda algıyı hızlandırabilmek için kullanılabilir. 
Kolay anlaşılmayı sağlarlar. Yine de tasarım sürecinin başlangıcı yerine son aşamada 
kullanıma eklenmesi fayda sağlayabilir. Adayın bilinçli olarak kullanabileceği aşamada 
klişeler serbest bırakılabilir.  

 
Diğer örnekler, kurumsal sembol üretimi, 
Dersin ikinci ödevi kurumsal simgeler, işaretler üzerinedir. Bu ödevin yapım 

aşaması aynı süreçleri takip eder. Adayların çabuk adapte olacakları beklentisi bu aşamada 
iyi niyetli olmaktan öteye geçemez. Hiçbir öğrenme biçimi ile bu süreçler hızlandırılamaz. 
Homo Sapiens öncesi canlılar bir kemiğin içinden iliği çıkarmak hatta sopa kullanarak 
çıkarma eylemini gerçekleştirmek için yüzbinlerce yıl beklemek zorunda kalmıştır. 
Primatların öğrenme süreçleri daha farklıdır.  Ayrıca her insanın, burada söz konusu olan 
adayların, öğrenme süreçleri farklıdır. Anlama, sindirme, üretme süreci hızlı bir süreç 
değildir. Uygulama kısmında kısıtlarla bu süreç azaltılmaya çalışılsa da pratikte yani bu 
eylemin motor hareket haline getirilmesi oldukça meşakkatli bir süre alır. Bu sürecin 
bilincinde olmak eğitimcinin görevlerinden biridir. Aşağıda yer alan örnekler süreci 
hasarsız atlatan adaylara aittir. 
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Resim 8, Kısıtlar ve klışeler ile yapılmış çalışmalar. 
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Sonuç, 
Süreç boyunca takip edilen aşamalar her zaman aynı başarılı sonuçları ortaya 

çıkarmaz. Amaç üretim sürecini idealize etmek değil, kısıtlar yoluyla bu süreci faydalı hale 
getirmektir. Bazen sadece sadeleştirme yoluyla da sonuç alınabilir. Soyut bir lekeyi bir 
anlamın ifadesi olarak kullanarak da başarılı sonuçlara ulaşılabilir. Adayın başlangıçtan beri 
aldığı eğitim/öğretim onun gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

Eğitimde amaç en başarılı soyutlama ve sadeleştirmeye ulaşmak değildir. Bu 
Platonun oluşturduğu ‘Magnesya’ (Bobonich, 2020) isimli ütopya şehir devletinde müzik 
ve şiir eğitimleri vererek insani erdem kazandırma isteği kadar ütopik bir yaklaşımdır. 
Gerçekçi olan ise tasarım eğitimi alan adayın yaratacağı yeni semboller ile fayda ve yarar 
üretebilmesidir.  

Amaç dersin yapıldığı 20/30 kişilik atölye/sınıflarda sanat ve tasarım eğitimi 
yapılırken eşitlikçi ve adaletli bir eğitim / öğretim yöntemi ortaya çıkarmaktır. Mesele süreç 
içinde en zayıf halkayı diğerleri ile aynı seviyede teknik ve estetik bilgiler ile donatmak, 
yaratıcı kaygılara sahip tasarımcılara dönüştürmektir. Bu anlamda Sembol ve Anlam 
Yaratma dersinde uygulanan kısıtlar ve engeller aday öğrencinin üretim sürecindeki 
problemleri çözebilmesi için ortaya atılmış bir önermedir. Bu tür kısıt ve engellemeler 
yaratıcı süreçleri destekleyebilir. Tasarımcıların zorlu üretim süreçlerinde fayda 
sağlayabilir.  

Yaratım ve üretimin, çalışma ve disipline dayandırıldığı yeni yöntemler önermek 
eğitimcilerin görevidir. Sadece yeteneği bulmak ve onu öne çıkarmak değildir görev, 
araştırmak, sorgulamak, faydalı ve yararlı olanı toplumun hizmetine sunmak ve 
aydınlatmak asıl hedef olmalıdır.   

 
Resimler 
Tüm Resim ve şekiller Sembol ve Anlam Yaratma dersi ödevlerinden aktarılmıştır. 
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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 literatür 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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1. Giriş 
İnsanlık tarihi ile birlikte ortaya çıktığı düşünülen sanat, Yaratıcının insana verdiği özel 

bir inceliktir ve insanlığın yaşam sürecinde vazgeçilmeyen bir olgudur. İlk olarak temel 
ihtiyaçlarını gidermek adına günlük kullanım eşyalarını üreten insanoğlu, giderek artan estetik 
kaygı ve beğenilme arzusu ile sanatsal üretimlere başlamıştır. Bunların sonucunda çeşitli sanat 
dalları oluşmaya başlamıştır. Bu sanat dalları toplumlar tarafından yüksek ve düşük sanat olarak 
ayrıştırılmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan nakış sanatı, bu ayrıştırmadan olumsuz yönde 
etkilenmiş, sanat kategorisine yakıştırılmayan, el sanatları / zanaat / dişil sanat gibi kavramlarla 
tanımlanmıştır.    

Hammaddesi lif olan, ipek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak, farklı 
uygulama biçimleri aracılığıyla; keçe, deri, dokuma vb. yüzeylere yapılan süslemeler nakış 
(işleme) olarak tanımlanmaktadır (Barışta, 1995, 1). Nakış iki ayrı kumaş parçasının birbirine 
dekorasyon maksadıyla eklenmesi için bir yol aranırken ortaya çıkmıştır. Bu sanatı ortaya 
çıkaran nedenlerden biri de dikilen kumaşların kenarlarından atmasını önleyecek bir 
pekiştirmeye ihtiyaç duyulması olmuştur (Sürür, 1976, 8). Dikişin bulunmasından sonra 
süsleme amacıyla yapılan nakış sanatı, dikişin dekoratif şekli olarak görülmüştür. 

Nakış sanatının tarihsel açıdan çok uzun bir geçmişi vardır. Yapılan arkeolojik 
araştırmalar sonucunda bulunan eserler kendi dönemlerine ait izler taşımaktadır.  Halihazırda 
yaşamaya devam eden zengin kaynaklara sahip olan nakış, antikçağlardan beri varlığını 
sürdürmekte, toplumların yaşayışlarını estetik algılarını ve kültürel varoluşlarını 
yansıtmaktadır. Yaklaşık olarak M.Ö. 4200 yılına ait olduğu belirlenen en eski nakışın 
Danimarka’da keşfedildiği, başka bir nakışın M.Ö. 6500 yılında İsrail’de bulunduğu 
kaynaklarda yer almıştır. Bu aktarımlardan nakış sanatının da insanlık tarihinin 
aydınlatılmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Nakışın belirgin karakterinin ise goblen olarak 
isimlendirilen haliyle Orta Çağ’da bulunduğu belirtilmektedir (Keser, 2016, 170). 

Bu yüzden nakış sanatı toplumların kültürünü, gelenek, görenek ve folklorik 
özelliklerini geçmişten geleceğe taşıyan bir araç olarak görülmektedir. İnsan aklının, 
birikiminin, düşüncelerinin, yaşam tarzının göstergesi olan nakış; organik ve tasarlanmış olarak 
doğrudan var olmayan, ancak insanın doğadaki desen, renk ve motifleri zihinsel ve uygulamalı 
bir kurgu ile algılayışının yansımasıdır (Coşkun, 2017, 205). Nakışlardaki desenler ve renkler 
kültürel hafızanın aktarımında önemli belirleyiciler olarak toplumların refahını, umudunu, 
acısını ve başarılarını yansıtan görsellerdir (Coşkun, 2017, 203). 

Arthur Schopenhauer’in “Okumak, yazmak ve yaşamak” isimli kitabında belirttiği 
“hayat nakış gibidir” ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “hayatında tek bir tablo görmemiş 
milyonlarca insan olabilir ama nakış girmemiş bir tek ev, nakış görmemiş bir çift göz bulmak 
zordur” sözleri nakış sanatının önemini vurgulamaktadır. Süsleme sanatı olarak hayatımıza 
giren ve bu alanda varlığını sürdüren nakış sanatı, son zamanlarda anlam yüklü projelerde de 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan 
nakışlı eserleri ortaya çıkararak, toplumsal sorunlara ve kaygılara değinen, görsel ve düşünsel 
farkındalığı arttıran, bananecilikten uzak, dünyada olan rahatsız edici olaylar karşısında 
tepkisini sanatıyla ifade eden eserler incelenmiştir. Bu eserlerin tamamında, sarsıcı ve 
mücadeleci toplumsal mesajlar, farklı bir içerik ve ifade biçimine dönüştürülmüştür.  

 
2. Nakış Sanatı 
Günümüzde bir çalışmanın sanat eseri olarak anlamlandırılması için, uygulanan teknik 

ve kullanılan malzemeden bağımsız olması ve ortaya çıkarılan ürünün taşıdığı anlama bağlıdır 
(Kaygusuz, 2019, 892). Genel olarak, görsel anlamda benzeri olmayan ve bireyler için anlam 
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1. Giriş 
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ifade eden eserler üreten kişiler ‘sanatçı’ üretilen eserler de ‘sanat’ olarak tanımlanmaktaydı 
(Keser, 2016, 166). Fakat, var olan sanat düzenini reddeden Dadaizm akımının öncülerinden 
olan Duchamp’ın 1917 yılında ortaya çıkarttığı ‘çeşme’ adlı eseri ile sanat kelimesine farklı 
tanımlamalar kazandırmış ve her şeyin sanat, herkesin sanatçı olabileceği düşüncesi oluşmaya 
başlamıştır. Bu düşünce zeminine ek olarak gelişen teknoloji ve değişen sanatlarda önemli bir 
etkisi olan postmodernizm, modernist anlayışa karşı duran ve yenilikçi tutumu ile neredeyse 
bütün sanat dalları üretimlerinde farklı bakış açılarına neden olmuştur (Erdoğan & Bahar, 2022, 
784). 1960’lı yıllara kadar iğne yardımıyla farklı dokuma yüzeylere uygulanan ve süsleme 
sanatı olarak görülen nakış sanatı da bu bakış açılarından olumlu bir şekilde etkilenmiştir. 

Nakış sanatındaki parametrelerin esas değişimi Arts and Crafts hareketinden sonra 
geleneksel sanat işlevselliğinin sınırlarını aşarak alışılmış algıları yıkan çalışmalar sonucunda 
görülmeye başlanmıştır (Berber vd., 2020, 1696). Gelişen teknoloji, yükselen farklı değerler, 
düşüncesizce tüketilen kaynaklar, geleneksel el sanatlarını hak ettiği ilgiden uzaklaştırmıştır. 
Bundan dolayı nakış sanatı ile ilgilenenler bu sanatı özgürleştirmek ve güncel nakış sanatını 
bugüne temellendirmek için keşfe çıkmışlardır. Bu keşifler sonucunda nakış sanatında; 
kullanılan zeminde var olan desen, renk, malzeme ve teknik farklılıklarından ziyade taşıdığı 
anlamı ve işlevi önemseyen, hızla kaybolan toplumsal değerlere önem veren çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır.  

Toplumsal bir mesaj olarak, evsiz olmanın işaretlerinden biri sayılan karton bir 
mukavva üzerine nakış sanatı uygulamalarını kullanarak son zamanlarda gündem olan ‘Home 
Sweet Home (Evim Güzel Evim)’ cümlesine ithafen ironik bir gönderme yapan Amerikalı 
sanatçı Brian Singer, ev ve iş yeri arasındaki güzergâh üzerinde, barınakta yaşayan evsiz 
insanları ve toplumun bu insanlara karşı vurdumduymazlığını fark edince ‘Home Street Home 
(Evim Sokak Evim)’ projesini (Görsel 1) gerçekleştirmiştir. Sanatçı yaptığı bu çalışmasını 
evsizlerin yaşadığı yerlerde sergileyerek bunu gören insanların dikkatini 7000 evsiz insana 
çevirmeyi amaçlamıştır (Dokuzlar, 2015, 278).   

 

 
Görsel  1. Home Street Home 
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Yine farklı bir toplumsal farkındalık çalışmasında Hüsnü Dokak, gayrı insani bir 
cezalandırma olan linç yöntemine farkındalık oluşturmak için nakıştaki kanaviçe tekniği ile 
‘LİNÇ’ sözcüğünü yazarak paradoksal bir duruma dikkat çekmek istemiştir (Görsel 2). 
Sanatçının, nakışı resmin plastik etkisi içinde doğal bir birlik oluşturacak şekilde yansıtma 
kaygısı bu eserde güncel sanat çalışmalarında olduğu gibi sosyal yaşamdaki olumsuzluklara 
karşı eleştirel bir bakışa dönüşmüştür (Atar & Esmer, 2011, 218).  

 

 
Görsel  2. Linç 

 
Litvanya’daki trafik kazası sayılarının yüksek olması sebebiyle farkındalık yaratmak 

amacıyla eski ve paslanmış araba kapılarının üzerine çiçek motifleri işleyen Litvanyalı sanatçı 
Severija Incirauskaite, geleneksel bir teknik olan nakışın, güncel yorumlarıyla sanatta yeniden 
önemli bir rol edinmesine katkı sağlamıştır (Görsel 3). Sanatçının nesneler üzerine kullandığı 
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Görsel  2. Linç 
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amacıyla eski ve paslanmış araba kapılarının üzerine çiçek motifleri işleyen Litvanyalı sanatçı 
Severija Incirauskaite, geleneksel bir teknik olan nakışın, güncel yorumlarıyla sanatta yeniden 
önemli bir rol edinmesine katkı sağlamıştır (Görsel 3). Sanatçının nesneler üzerine kullandığı 

işlemeler süsleme amaçlı değildir. İzleyiciye farklı mesajlar ileten bu eserlerin hepsinin farklı 
hikayeleri vardır (Berber, 2020, 1699).  

 

 
Görsel  3. Araba Kapıları  

 
3. Toplumsal Farkındalık Kapsamında Nakış Sanatı 
Bu çalışma kapsamında incelenen eserlerde, nakış sanatı, sembolik bir dil olarak güçsüz 

çocukların sesi olmak için kullanılmıştır. Nakışın vicdanlı bir toplum oluşumunda, empatide ve 
dezavantajlı bireylerin muhalefetine katkı sağlamada sosyal içerikli ve farkındalık amaçlı bir 
mesaj olarak kullanılması dikkat çekicidir. Ayrıca, nakışın dünyada ve toplumda yolunda 
gitmeyen şeylere dikkat çeken bir ifade biçimine dönüştürülerek toplumsal farkındalığın 
oluşmasında etkin olarak kullanıldığı da son dönemlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma 
kapsamında incelenen eserlerde nakış; genel anlamda geleneksel, süslü ve iyi huylu ifade 
tarzından çıkarılıp, görsel ve düşünsel dikkati arttıran, bananeci değil, dünyada olan bitenin 
farkındalığını hissettiren yeni bir içerik ve ifade tarzına dönüştürülmüştür. 

“Küçük eylemler milyonlarca insan tarafından yapıldığında dünyayı değiştirilebilir” 
diyen Howard Zinn, bu sözleriyle insanların dünyayı daha iyi bir  yer haline getirmek için 
küçük eylemlerle de olsa çabalaması gerektiğini vurgulamaktadır (Dokuzlar, 2015, 277). Aynı 
zamanda “Sanatçı, hissiyatının, ruhunun, fikirlerinin dünyadaki parmak izidir. Sanatının belli 
bir işleve sahip olması sanatçının politik ve toplumsal tavrı ile ilgilidir. Sosyal, kişisel, muhalif 
ve manevi düşünceleri sanat sevgisiyle birleştirmek, vicdanları harekete geçirmek ve 
mazlumların muhalefetine katkı sağlamada yol göstericidir” sözü ile hareket eden sanatçılar 
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küçük de olsa toplumsal mesajlara yer veren ve farkındalık yaratan eserler ortaya çıkarmıştır 
(Dokuzlar, 2015, 277).  

Çalışma kapsamında bu düşünce ile hareket eden Van Meslek Yüksekokulu, Geleneksel 
El Sanatları Bölümünde görevli Öğr. Gör. Zübeyde Tapan Aydın ve bölüm öğrencileri 
tarafından hazırlanan ‘Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım’ adlı sergiden 10 adet eser 
incelemeye alınmıştır. Eserlerde farklı çalışma stilleri uygulanmıştır. Bu yeni uygulamalar 
ışığında ‘İğne Sanatı Aktivistliği’ kavramını gündeme getirmek ve bu form değişikliği ile 
kavramsal nakış anlayışına dikkat çekilmek istenmiştir. Eserlerde işleme sanatını konfor 
alanından çıkarıp sınırlarını zorlayarak geleneksel el nakış tekniklerini güncel bir anlayış ve 
bakış açısıyla üç boyutlu bir renk armonisine dönüştürmek de ayrıca hedeflenmiştir.  

Dünya insanları üzerindeki iyileştirici, birleştirici, kucaklayıcı ve evrensel gücüne 
katkıda bulunacağına inandığımız nakış sanatını bütün zarifliği ile gözler önüne seren ve 
farkındalık amaçlı mesajlar, sloganlar içeren, eserler hazırlanmıştır. Bu çalışmaların amacı, 
iğne sanatını, geleneksel algının tersine, süs unsuru, kullanım nesnesi ve tamamlayıcı objeler 
olarak uygulanmasının dışında, çalışmalarda iğne sanatının hakim algısının dışına çıkarak; boya 
yerine iplik, fırça yerine iğne kullanılarak farklı yöntemler uygulanmıştır.  

Eserlerde, toplumsal ve kültürel muhalefet öncelikli tutularak, dünyada dezavantajlı 
durumda olan, yoksulluktan, savaştan, göçten, şiddetten etkilenmiş, zarar görmüş ve aslında 
güvenli bir ortamda kaygısızca oyun oynamaları gerekirken her türlü yoksunluğu gören 
çocukların hisleri ile ilgili toplumsal bir farkındalık oluşturulan bu çalışmalarda, çocukların 
ızdıraplarına nakış sanatıyla ses olabilmenin amaçlandığı bu düşündürücü içeriklerle kumaş, 
iğne ve iplikleri; kalem, kâğıt, fırça ve boya yerine kullanarak insanlık tarihinde çocuklarla ilgili 
bir parantez açmak istenmiştir. 

Eserler hazırlanırken dünyadaki kaosu anlamlandırmak amacıyla ünlü şair ve yazarların 
sözlerinden faydalanılmıştır. Uyarıcı mesajları olan cümleler nakış sanatı ile işlenmiş, bu 
cümleleri tamamlayan görseller ise boyutlu iğne tekniklerinin farklı malzemelerle birlikte 
kullanılması sonucunda geleneksellikten beslenen nakış sanatının yenilikçi sanata geçişine bir 
örnek olarak sunulmuştur. Bu yöntemle; söz ile işlemenin aynı zeminde ortak kullanımıyla 
sosyal bir içeriğin üretilebilirliğini göstermek, bananeciliğe ve duyarsızlığa dikkat çeken, ayak 
uydurmaktansa sorgulayan, adil, eşit ve paylaşımcı bir dünya hedefine katkıda bulunmayı 
amaçlayan afiş çalışmaları yapılmıştır.  

Eserlerin uygulandığı kumaşlar akrilik boyalarla yer yer boyanmış, el işlemesi ile 
yüzeyleri işlenmiş ve sonra işlemeli metinler eklenerek insanlarda anlam arayışı, fikirleri nakış 
yoluyla duyurma ve dikkat çekme arzusu amacıyla resimlerle metinler birleştirilmiştir. Çalışma 
kapsamında incelenen eserlerin tamamında, bu üç boyutlu güncel nakış sanatı çalışmaları ile 
sanatsal bir itiraz dile getirilmiş ve de görmezden gelinen toplumsal suçları paylaşmak 
hedeflenmiştir. Çalışmalarda karma medya uygulamalarından ve çeşitli şair ve yazarların 
şiirlerinden, sözlerinden faydalanılmıştır. 
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güvenli bir ortamda kaygısızca oyun oynamaları gerekirken her türlü yoksunluğu gören 
çocukların hisleri ile ilgili toplumsal bir farkındalık oluşturulan bu çalışmalarda, çocukların 
ızdıraplarına nakış sanatıyla ses olabilmenin amaçlandığı bu düşündürücü içeriklerle kumaş, 
iğne ve iplikleri; kalem, kâğıt, fırça ve boya yerine kullanarak insanlık tarihinde çocuklarla ilgili 
bir parantez açmak istenmiştir. 

Eserler hazırlanırken dünyadaki kaosu anlamlandırmak amacıyla ünlü şair ve yazarların 
sözlerinden faydalanılmıştır. Uyarıcı mesajları olan cümleler nakış sanatı ile işlenmiş, bu 
cümleleri tamamlayan görseller ise boyutlu iğne tekniklerinin farklı malzemelerle birlikte 
kullanılması sonucunda geleneksellikten beslenen nakış sanatının yenilikçi sanata geçişine bir 
örnek olarak sunulmuştur. Bu yöntemle; söz ile işlemenin aynı zeminde ortak kullanımıyla 
sosyal bir içeriğin üretilebilirliğini göstermek, bananeciliğe ve duyarsızlığa dikkat çeken, ayak 
uydurmaktansa sorgulayan, adil, eşit ve paylaşımcı bir dünya hedefine katkıda bulunmayı 
amaçlayan afiş çalışmaları yapılmıştır.  

Eserlerin uygulandığı kumaşlar akrilik boyalarla yer yer boyanmış, el işlemesi ile 
yüzeyleri işlenmiş ve sonra işlemeli metinler eklenerek insanlarda anlam arayışı, fikirleri nakış 
yoluyla duyurma ve dikkat çekme arzusu amacıyla resimlerle metinler birleştirilmiştir. Çalışma 
kapsamında incelenen eserlerin tamamında, bu üç boyutlu güncel nakış sanatı çalışmaları ile 
sanatsal bir itiraz dile getirilmiş ve de görmezden gelinen toplumsal suçları paylaşmak 
hedeflenmiştir. Çalışmalarda karma medya uygulamalarından ve çeşitli şair ve yazarların 
şiirlerinden, sözlerinden faydalanılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. İncelenen Eserler 
 

 
Görsel 4. Umuda Koşmak (Atacan, 2021).  

Eser Adı: UMUDA KOŞMAK  
Eser Sahibi: Seda ATACAN  
Yapıldığı Tarih: 2021 
Eserin Boyutları: En:58cm / Boy: 73cm 
“Kaygısız Çocukluğa Özlem” temasının 
yazılı bezemeyle anlatıldığı bu 
çalışmada; savaşın acıtıcı ve huzursuz 
ortamında umutla okula gitmeye çalışan 
çocuğun çabası vurgulanmıştır. Teknik 
olarak serbest stil iğne uygulamaları 
kullanılmıştır. Esere boyut kazandırmak 
için tahta parçaları, elyaf keçe, eski 
kumaş parçaları ve madeni tel 
kullanılmıştır. 

  

 
Görsel 5. Savaşta Yitirdiklerim (Dayan, 2021).

Eser Adı: SAVAŞTA 
YİTİRDİKLERİM  
Eser Sahibi: İmren DAYAN  
Yapıldığı Tarih: 2021 
Eserin Boyutları: En:58cm / Boy: 73cm 
Bu çalışmada bir kız çocuğunun savaşın 
getirdiği kaos nedeniyle kaybettiği 
umutları anlatılmıştır. Savaşla beraber 
kaybedilen insani değerler yazılı 
bezemelerle anlatılmıştır. Teknik olarak 
serbest stil iğne uygulamaları 
kullanılmıştır. Esere boyut kazandırmak 
için elyaf, eski kumaş parçaları madeni 
tel ve yün iplikler gibi materyaller 
kullanılmıştır. 
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Görsel 6. Dalgalarda Umut (Aysu, 2021). 

Eser Adı: DALGALARDA UMUT  
Eser Sahibi: Gülsüm AYSU 
Yapıldığı Tarih: 2021 
Eserin Boyutları: En:55cm / 
Boy:73cm 
Bu çalışmada denizin üzerinde ilkel bir 
kayıkta, umuda ulaşmaya çalışan 
çocukların gözlerindeki korku ve 
kırgınlık ifadeleri bütün gerçekliği ile 
yansıtılmıştır. Çocukların ürkütüldüğü 
bir dünyada, tüm güzelliklerin önemini 
yitirdiği gerçeğinin vurgusu da yazılı 
bezeme ile anlatılmıştır. Teknik olarak 
serbest stil iğne uygulamaları 
yapılmıştır. Esere boyut kazandırmak 
için keçe, elyaf, Bartın teli, eski kumaş 
parçaları, zincir ve tül gibi farklı 
materyaller kullanılmıştır.  

  

 
Görsel 7. Gülümseyen Yürekler (Batur, 2021).

Eser Adı: GÜLÜMSEYEN 
YÜREKLER  
Eser Sahibi: Zübeyde BATUR 
Yapıldığı Tarih: 2020 
Eserin Boyutları: En:42cm / 
Boy:45cm 
Bu çalışmada yoksulluk ve savaş gibi 
olumsuzluklar yüzünden zor durumda 
olmalarına rağmen yüreklerindeki 
sevinci gözleriyle yansıtan çocukların 
neşesi yansıtılmıştır. Çocukların 
masumiyetleri ve umutlu 
gülümsemeleri yazılı bezemelerle 
anlatılmıştır. Teknik olarak serbest stil 
iğne uygulamaları tercih edilmiştir. 
Esere boyut kazandırmak için ağaç 
parçaları taş, eski kumaş parçaları ve 
elyaf gibi farklı materyaller 
kullanılmıştır. 
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sevinci gözleriyle yansıtan çocukların 
neşesi yansıtılmıştır. Çocukların 
masumiyetleri ve umutlu 
gülümsemeleri yazılı bezemelerle 
anlatılmıştır. Teknik olarak serbest stil 
iğne uygulamaları tercih edilmiştir. 
Esere boyut kazandırmak için ağaç 
parçaları taş, eski kumaş parçaları ve 
elyaf gibi farklı materyaller 
kullanılmıştır. 
 

 
Görsel 8. Dikenli Tel ve Papatyalar (Akgül, 2021). 

Eser Adı: DİKENLİ TEL VE 
PAPATYALAR  
Eser Sahibi: Gönül AKGÜL  
Yapıldığı Tarih: 2020 
Eserin Boyutları: En: 39 cm / Boy: 
60 cm  
Bu çalışmada göç ve savaşlarda 
çocukları ailelerinden ayıran dikenli 
tellere rağmen elindeki çiçeklerle 
dünyaya sesini duyurmak isteyen 
çocuğa, ümit veren bir sesleniş 
amaçlanmıştır. Dünya çocuklarına 
yapılan umut çağrısı yazılı bezeme ile 
anlatılmıştır. Teknik olarak serbest stil 
iğne uygulamaları tercih edilmiştir. 
Eserde ince pamuklu nakış 
ipliklerinin yanında boyut 
kazandırmak için dikenli teller, kalın 
koton iplikler ve madeni tel gibi farklı 
materyaller kullanılmıştır. 

  

 
Görsel 9. Çocukların Temiz Dünyası (Orhan, 

2021).

Eser Adı: ÇOCUKLARIN TEMİZ 
DÜNYASI 
Eser Sahibi: Gülşah ORHAN 
Yapıldığı Tarih: 2021 
Eserin Boyutları: En: 58 Cm / Boy: 
75 Cm 
Bu çalışmada düşüncesizce kirletilen 
özkaynakları, bilinçsizce tüketilen 
dünyamızın çocuklarca temiz ve 
yaşanılır hale getirme çabaları 
vurgulanmıştır. Dünya çocuk 
masumiyetiyle yaşanırsa kavga kin ve 
açgözlülük olmadan huzurlu bir yer 
olur teması yazılı bezemelerle 
anlatılmış ve serbest stil iğne 
teknikleri kullanılmıştır. Esere boyut 
kazandırmak için madeni tel, elyaf, 
eski kumaş parçaları fırça, kurdele, 
keçe, tahta ve rulo gibi farklı 
materyaller kullanılmıştır. 
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Görsel 10. Bulut Ev (Şevli, 2021).

Eser Adı: BULUT EV  
Eser Sahibi: Mehtap ŞEVGİN  
Yapıldığı Tarih: 2021 
Eserin Boyutları: En: 50 cm / Boy: 
72 cm 
Bu çalışmada yuva özlemi duyan bir 
çocuğun hayali anlatılmıştır. 
Çocukların ihtiyaçları insanlığa yazılı 
bezeme ile yansıtılmıştır. Serbest stil 
iğne tekniği uygulanmıştır. Esere 
boyut kazandırmak için elyaf, eski 
kumaş parçaları gibi farklı 
materyaller kullanılmıştır. 
 

  

 
Görsel 11. Hür Olmaya Umutla (Terim, 2021).

Eser Adı: HÜR OLMAYA 
UMUTLA  
Eser Sahibi: Nuray TERİM  
Yapıldığı Tarih: 2021 
Eserin Boyutları: En: 61 cm / Boy: 
72 cm 
Bu çalışmada karmaşayla dolu 
yaşamdan umutla yaşamayı seçmiş 
çocuğun duruşu anlatılmıştır. 
Dünyanın herkese yetecek kadar 
büyük olduğu yazılı bezemeyle 
vurgulanmıştır. Teknik olarak serbest 
stil iğne uygulamaları tercih 
edilmiştir. Esere boyut kazandırmak 
için madeni tel, elyaf, ağaç parçaları 
ve naylon çorap gibi farklı 
materyaller kullanılmıştır. 
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Yapıldığı Tarih: 2021 
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72 cm 
Bu çalışmada karmaşayla dolu 
yaşamdan umutla yaşamayı seçmiş 
çocuğun duruşu anlatılmıştır. 
Dünyanın herkese yetecek kadar 
büyük olduğu yazılı bezemeyle 
vurgulanmıştır. Teknik olarak serbest 
stil iğne uygulamaları tercih 
edilmiştir. Esere boyut kazandırmak 
için madeni tel, elyaf, ağaç parçaları 
ve naylon çorap gibi farklı 
materyaller kullanılmıştır. 
 

 
Görsel 12. Umut Balonu (Dağkapı, 2021).

Eser Adı: UMUT BALONU 
Eser Sahibi: Dilan DAĞKAPI 
Yapıldığı Tarih: 2021 
Eserin Boyutları: En: 51cm / Boy: 
61 cm  
Bu çalışmada savaşın en masumu ve 
mağduru olan çocukların her türlü 
güçlüğe rağmen yüreklerindeki umut 
anlatılmıştır. Bedeninden 
kaybettiklerine rağmen umutla balon 
tutan çocuğun beklentisi ve ümidinin 
çağrısı yazılı bezeme ile 
vurgulanmıştır. Serbest stil iğne 
tekniği uygulanmıştır. Esere boyut 
kazandırmak için eski kumaş 
parçaları, madeni tel ve elyaf gibi 
farklı materyaller kullanılmıştır. 
 

  

Görsel 13. Çaresizliğin Gözyaşları (Varol, 2021). 
 
 

Eser Adı: ÇARESİZLİĞİN 
GÖZYAŞLARI 
Eser Sahibi: Aygül VAROL 
Yapıldığı Tarih: 2020 
Eserin Boyutları: En: 32 cm / Boy: 
38 cm 
Bu çalışmada yoksulluk, savaş ve göç 
gibi olumsuzluklardan etkilenmiş ve 
kalbi kırılmış gözleri yaşlı bir 
çocuğun hisleri anlatılmıştır. Yeteri 
kadar hassas ve sorumlu 
davranmayan yetişkinlere duyurmaya 
çalıştığı küskünlük, yazılı bezemeyle 
anlatılmıştır. Serbest stil iğne 
teknikleri uygulanmıştır. Esere boyut 
kazandırmak için keçe, kalın koton 
iplikler vb. farklı materyaller 
kullanılmıştır. 
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5. Sonuç 
Dünyanın ortak bir dili olan sanatın sözsüz bir dalı olan el sanatları ve nakışın değer 

gördüğü her yerde estetik, emek, sevgi, barış ve gelecek vardır. İğne sanatı olarak da tanımlanan 
nakış sanatı, geçmişi geleceğe taşıyan bir kültürdür. Bu çalışma kapsamında incelenen ve daha 
önce iki kez sergilenen bu eserlerde; nakışın tarihsel süreç içindeki hâkim anlayışının (işlevsel, 
süslü, ülkemizde de çeyiz amaçlı kullanımının tamamen dışında) aksine; farklı renk 
armonileriyle sosyal içerikli mesaj veren cümleler ve metinlerle birleştirilerek uygulandığı ve 
toplumsal duyarlılığı ortak bir noktada buluşturarak insanlık yararına kullanıldığı görülmüştür.  

Bu çalışma kapsamında incelenen eserler ile nakış sanatı, geleneksel algı olan süsleme 
amaçlı uygulamaların tersine, görsel ve düşünsel farkındalığı arttıran, bananecilikten uzak, 
dünyada olan rahatsız edici olaylar karşısında tepkisini sanatıyla ifade eden, gerektiğinde 
sarsıcı, mücadeleci toplumsal mesajlar veren, yerel değerlerden evrensel değerlere ulaşmayı 
hedefleyen farklı bir içerik ve ifade biçimine dönüştürülmüştür. Bu amaç doğrultusunda, 
toplumsal farkındalığı arttıracak sözlü mesajlar nakış sanatı ile işlenmiş ve bu mesajları 
tamamlayıcı görseller ise malzeme dilinde de yeni arayışlara paralel olarak atık malzemeler, 
ağaç dalları, kumaş parçaları, boya ve taş gibi malzemeler nakış sanatının uygulama yöntemine 
dahil edilerek, literatüre yeni bir ifade biçimi eklenmiştir. Geliştirilen bu tarzda; 
geleneksellikten beslenen resim ve nakış sanatının, disiplinler arası etkileşimini güçlendirecek 
misyona sahip, yenilikçi ve hibrit uygulamaları içeren tasarımların kullanıldığı 
gözlemlenmiştir. 
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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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1. Giriş 
İnsan, her zaman ihtiyaç duyan ve bu ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çaba içerisinde 

olan bir varlıktır. Bu yüzden var olduğu günden itibaren dünya üzerinde kendini 
konumlandırmaya çalışmış ve temel ihtiyaçlarını giderebilmek için farklı uğraşılara 
yönelmiştir. Bu uğraşılar zamanla beğeni arzusu ile şekillenerek göze hitap eden sanatsal 
üretimlere dönüşmeye başlamıştır.  

Birden fazla tanımlaması olan sanat, en genel anlamıyla yaratıcı bir insan etkinliği 
olarak görülmektedir. Doğasında yaratıcılık olan insanoğlu da bilgi ve becerisini ortaya koyarak 
farklı sanat dallarının oluşumuna sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu sanat dallarında, kullanılan 
hammaddeden uygulanan tekniğe kadar olan tüm detaylar bu sanat dallarının 
sınıflandırılmasında oldukça etkili olmuştur. “Dericilik, çömlekçilik, terzilik, dokumacılık ve 
işlemecilik gibi uğraşları zanaat (işçilik); heykel, resim, edebiyat gibi uğraşları ise sanat 
(tasarımcılık) olarak görmüşlerdir. Bunlara ek olarak ev dışında yapılan, deha ve kas gücü 
gerektiren uğraşları eril, ev içinde yapılabilecek işleri ise dişil sanatlar olarak görmüşlerdir 
(Erdoğan & Bahar, 2022: 782)”. Göze hitap eden ve bir amacı olan uğraşıları plastik sanatlar 
kategorisine, faydacı bir düşünce zemini ile birden fazla üretime tabi tutulan uğraşıları da 
zanaat/el sanatları kategorisine sığdırmışlardır. Genel anlamda sanat ve zanaat, plastik sanatlar 
ve el sanatları, eril ve dişil sanatlar gibi ayrımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu ayrımların 
sonucunda plastik sanatlar erkek sanatçıları özgür kılarken, kadın sanatçıların yaptığı ve 
geleneksel olarak tanımlanan dekoratif el sanatları ‘kadın işi / kadın zanaatı’ olarak 
tanımlanmıştır. Zanaatlar ise faydacı bir uğraş olarak görülmekten öteye gidemediği için her 
zaman düşük sanatlar olarak görülmüştür (Antmen, 2021a: 28). Kadın deneyimlerinin 
görüldüğü geleneksel ürünlerin büyük bir kısmı sanat eseri olarak sayılmamış ve yüksek / düşük 
sanat ayrımına dayalı estetik hiyerarşisinden çokça etkilenmiştir. Aynı zamanda plastik 
sanatların düşünce merkezli, el sanatlarının da sadece ‘el işi’ olarak ayrıştırılmasına karşın “el 
hareketinin düşüncenin merkezinden yönetiliyor olması nedeniyle, zanaatların temelinde olan 
ve uzun yılların birikimi ile gelişen el becerisini, zihinden tam olarak ayırmanın doğru olmadığı 
bir gerçektir (Şatır, 2016: 113)” ifadeleri ile bu hiyerarşik ayrımın doğru olmadığını gözler 
önüne sermektedir.  

Nakış sanatının sanatsal değerinin yeteri kadar bilinmediği, plastik sanatlar arasında yer 
alma sürecinin sancılı olduğu ve toplum tarafından özümsenmediği düşüncesiyle böyle bir 
çalışmanın yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada nakış sanatı ile uğraşan, farklı ülkelerden 5 
sanatçının eserleri ele alınmıştır. İncelenen sanatçı ve eserleri yansızlık kuralına dayanarak 
tercih edilmiştir. Ele alınan eserlerin hem sürdürülebilirlik bağlamında ileri dönüşüm odaklı 
çalışmalar olması hem de eserlerin retinal bakış açısından ziyade düşünsel yönleriyle ön planda 
olması nakış sanatına yöneltilen geleneksel tanımların yıkılması açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir. 

 
2. Kavramsal Sanat ve Nakış Sanatı   
Kavramsal sanat, estetik beğeniye hitap etme kaygısından uzak, düşünce merkezli olan, 

işin felsefi yönüyle ve ready- made (hazır yapım) olarak her tür malzemenin kullanılabildiği 
çalışmalar olarak bilinmektedir (Bulut, 2018: 69). Biçim, şekil gibi retinal özelliklerin aksine, 
düşünceye dayalı bir sanatın önemini vurgulayan kavramsal sanat, yeni bir şeyler üretmekten 
ziyade ‘neler yapabilirim’ in sınırlarını zorlamak isteyen farklı insanların ortak buluşma noktası 
olmuştur (Bulut, 2018: 69). Ortaya çıktığı andan itibaren sanatla ilişkilendirilen ‘kavram terimi’ 
ilk defa Dadaizm akımının öncülerinden olan Marcel Duchamp ile bir araç olmaktan çıkıp amaç 
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olarak kullanılmıştır (Eroğlu, 2020: 22). Duchamp’ın 1910’lu yıllarda ortaya çıkardığı “Ready-
made” kavramı malzeme konusunda öncül paradigma olmuştur. Özellikle 1917 yılında 
sergilediği ‘Çeşme’ adlı çalışmasında şekilcilik ve estetik kaygı anlayışının sorgulanması ve 
nesneye sunulan özgürlük, sanatta yeni yorumlamalara sebep olan bir düşünce zemini 
oluşturmuştur (Aksu, 2019: 34). Herhangi bir nesneyi ya da eylemi sanat olarak sunarak 
yaratıcılık olgusunun tarifini değiştiren Duchamp, sanatın geleneksel anlamda beceri ve 
yeteneğe dayanması gerektiği yolundaki inancı sarsmış, sanatsal beğeniyi şekillendiren 
etkenleri sorgulamış, kavramsallaştırma ve anlam gibi olguların plastik biçimin önüne 
geçebileceğini kanıtlamış ve düşünsel deneyimin duyusal deneyimin önüne geçmesine öncülük 
etmiştir (Antmen, 2021b: 194). Bu düşünce zemini ile ortaya çıkarılan eserler, birçok sanat 
dalına ithaf edilen geleneksel tanımı yıkıma uğratan bir devrim gerçekleştirmişlerdir.  

Araştırma kapsamında ele alınan nakış sanatı, el sanatları kategorisine indirgenen ve 
çoğunlukla zanaat olarak tanımlanan, özellikle de kadına atfedildiği için dişil sanat olarak 
görülen ve çok uzun bir geçmişi olan sanat dallarından biridir. Nakış sanatında kullanılan 
hammaddenin iplik olması, ipliğin de yumuşak bir yapıya sahip olması dişil sanat olarak 
görülmesinde etkili olmuştur. Dişil sanatlar ise sanat olarak görülmemiş ve yüksek sanat ve 
düşük sanat hiyerarşisinden olumsuz yönde etkilenmiştir. Fakat Art and Craft hareketinin 
öncülerinden olan William Morris, nakış sanatı ile ilgili çalışmalar yaparak sanat ve zanaat 
kavramlarının ayrıştırılmasına ve sanatların eril ve dişil olarak tanımlanmasına karşı çıkmıştır. 
Cinsiyetçi algıyı değiştirmek için tekstil ürünlerini süslemesiyle iplik sanatlarına farklı bir 
boyut kazandırmayı amaçlayan Morris, el işçiliği ürünleri yüceltmek ve zanaatı yeniden 
canlandırmak için kurduğu nakış atölyelerinde ev tekstili (duvar halısı, perde, yastık kılıfı, 
nevresim vb.) ürünlerini nakışlar ile bezemiştir (Berber vd,. 2020: 1697). Sanatçı, bu 
çalışmalarından dolayı toplum tarafından ciddi eleştirilere (kadınsılık) maruz kalmıştır. Buna 
ek olarak Judy Chicago’nun ‘The Dinner Party’ adlı eseri hem dişil sanatları hem de el sanatları 
tabanlı sanat formlarının önemini vurgulayarak yüksek ve düşük sanat ayırımında büyük rol 
oynamıştır. Nakış sanatındaki bir diğer değişim ve dönüşüm ise Bauhaus ile birlikte nakış ve 
tekstil sanatçılarının ardından feminist sanatçıların zanaat olarak tanımlanan geleneksel 
dekoratif ve işlevsel amaçlı üretimin dışına çıkmaya yönelik arayışlarına bağlı olarak 
gerçekleşmiştir. Sanatlar arası önyargıları yıkıp, yüksek sanata ile ilişkilendirilen malzemelerin 
dışına çıkmaya başlayan sanatçılar, yüzyıllarca el işi, domestik iş olarak görülen ve sadece 
kadınlara atfedilen goblen, dikiş, nakış gibi iğne, iplik ve kumaşa dayalı tekniklere yönelmeye 
başlamışlar (Keser, 2016: 177). Nakış sanatına ilginin artmasına ek olarak gelişen teknoloji ile 
bu sanat dalında farklı malzeme kullanımları ortaya çıkmıştır. Nakış sanatı son olarak 1960’lı 
yıllarda ortaya çıkan Postmodernizmin etkileri ile kavramsal sanatlar alanında farklı 
çalışmalarla gündeme gelmeye başlamıştır. Genel bir tanım olarak “değişik lifler kullanılarak 
üretilen dokuma, keçe ve deri yüzeyler üzerine; ipek, yün, keten, pamuk, metal gibi iplikler 
kullanılarak yapılan süslemeler olarak görülmektedir (Barışta, 1995: 1)” şeklinde ifade edilen 
nakış sanatı, günümüzde popülaritesini artıran, neredeyse her zemin üzerine uygulanan ve 
malzemenin sınırsız bir şekilde kullanılabildiği bir sanat dalı olarak kavramsal sanatlar 
arasındaki yerini almıştır. Kavram terimini araç olmaktan ziyade araç olarak kullanan 
sanatçılar, nakış sanatını kullanarak bir başkaldırı niteliğinde amacı olan, bir soruna değinen ve 
toplumlara mesaj vermeyi amaçlayan çalışmalar yapmaya başlamışlardır.  

 
3. Sanatta Sürdürülebilirlik  

İnsanoğlunun doğadan uzaklaşarak yönünü teknoloji ve tüketime çevirmesi Sanayi 
Devrimi’yle (1860) başlayan bir süreçtir. Aşırı tüketimi olumsuz olarak değerlendiren 
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olarak kullanılmıştır (Eroğlu, 2020: 22). Duchamp’ın 1910’lu yıllarda ortaya çıkardığı “Ready-
made” kavramı malzeme konusunda öncül paradigma olmuştur. Özellikle 1917 yılında 
sergilediği ‘Çeşme’ adlı çalışmasında şekilcilik ve estetik kaygı anlayışının sorgulanması ve 
nesneye sunulan özgürlük, sanatta yeni yorumlamalara sebep olan bir düşünce zemini 
oluşturmuştur (Aksu, 2019: 34). Herhangi bir nesneyi ya da eylemi sanat olarak sunarak 
yaratıcılık olgusunun tarifini değiştiren Duchamp, sanatın geleneksel anlamda beceri ve 
yeteneğe dayanması gerektiği yolundaki inancı sarsmış, sanatsal beğeniyi şekillendiren 
etkenleri sorgulamış, kavramsallaştırma ve anlam gibi olguların plastik biçimin önüne 
geçebileceğini kanıtlamış ve düşünsel deneyimin duyusal deneyimin önüne geçmesine öncülük 
etmiştir (Antmen, 2021b: 194). Bu düşünce zemini ile ortaya çıkarılan eserler, birçok sanat 
dalına ithaf edilen geleneksel tanımı yıkıma uğratan bir devrim gerçekleştirmişlerdir.  

Araştırma kapsamında ele alınan nakış sanatı, el sanatları kategorisine indirgenen ve 
çoğunlukla zanaat olarak tanımlanan, özellikle de kadına atfedildiği için dişil sanat olarak 
görülen ve çok uzun bir geçmişi olan sanat dallarından biridir. Nakış sanatında kullanılan 
hammaddenin iplik olması, ipliğin de yumuşak bir yapıya sahip olması dişil sanat olarak 
görülmesinde etkili olmuştur. Dişil sanatlar ise sanat olarak görülmemiş ve yüksek sanat ve 
düşük sanat hiyerarşisinden olumsuz yönde etkilenmiştir. Fakat Art and Craft hareketinin 
öncülerinden olan William Morris, nakış sanatı ile ilgili çalışmalar yaparak sanat ve zanaat 
kavramlarının ayrıştırılmasına ve sanatların eril ve dişil olarak tanımlanmasına karşı çıkmıştır. 
Cinsiyetçi algıyı değiştirmek için tekstil ürünlerini süslemesiyle iplik sanatlarına farklı bir 
boyut kazandırmayı amaçlayan Morris, el işçiliği ürünleri yüceltmek ve zanaatı yeniden 
canlandırmak için kurduğu nakış atölyelerinde ev tekstili (duvar halısı, perde, yastık kılıfı, 
nevresim vb.) ürünlerini nakışlar ile bezemiştir (Berber vd,. 2020: 1697). Sanatçı, bu 
çalışmalarından dolayı toplum tarafından ciddi eleştirilere (kadınsılık) maruz kalmıştır. Buna 
ek olarak Judy Chicago’nun ‘The Dinner Party’ adlı eseri hem dişil sanatları hem de el sanatları 
tabanlı sanat formlarının önemini vurgulayarak yüksek ve düşük sanat ayırımında büyük rol 
oynamıştır. Nakış sanatındaki bir diğer değişim ve dönüşüm ise Bauhaus ile birlikte nakış ve 
tekstil sanatçılarının ardından feminist sanatçıların zanaat olarak tanımlanan geleneksel 
dekoratif ve işlevsel amaçlı üretimin dışına çıkmaya yönelik arayışlarına bağlı olarak 
gerçekleşmiştir. Sanatlar arası önyargıları yıkıp, yüksek sanata ile ilişkilendirilen malzemelerin 
dışına çıkmaya başlayan sanatçılar, yüzyıllarca el işi, domestik iş olarak görülen ve sadece 
kadınlara atfedilen goblen, dikiş, nakış gibi iğne, iplik ve kumaşa dayalı tekniklere yönelmeye 
başlamışlar (Keser, 2016: 177). Nakış sanatına ilginin artmasına ek olarak gelişen teknoloji ile 
bu sanat dalında farklı malzeme kullanımları ortaya çıkmıştır. Nakış sanatı son olarak 1960’lı 
yıllarda ortaya çıkan Postmodernizmin etkileri ile kavramsal sanatlar alanında farklı 
çalışmalarla gündeme gelmeye başlamıştır. Genel bir tanım olarak “değişik lifler kullanılarak 
üretilen dokuma, keçe ve deri yüzeyler üzerine; ipek, yün, keten, pamuk, metal gibi iplikler 
kullanılarak yapılan süslemeler olarak görülmektedir (Barışta, 1995: 1)” şeklinde ifade edilen 
nakış sanatı, günümüzde popülaritesini artıran, neredeyse her zemin üzerine uygulanan ve 
malzemenin sınırsız bir şekilde kullanılabildiği bir sanat dalı olarak kavramsal sanatlar 
arasındaki yerini almıştır. Kavram terimini araç olmaktan ziyade araç olarak kullanan 
sanatçılar, nakış sanatını kullanarak bir başkaldırı niteliğinde amacı olan, bir soruna değinen ve 
toplumlara mesaj vermeyi amaçlayan çalışmalar yapmaya başlamışlardır.  

 
3. Sanatta Sürdürülebilirlik  

İnsanoğlunun doğadan uzaklaşarak yönünü teknoloji ve tüketime çevirmesi Sanayi 
Devrimi’yle (1860) başlayan bir süreçtir. Aşırı tüketimi olumsuz olarak değerlendiren 

sanatçılar, yaptıkları sanatsal çalışmaların sonucunda insanın doğadan kopuşunun 
olumsuzluğunu belirtmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için ileri dönüşüm/upcycle 
(eskimiş ve artık kullanılmayan bir eşyanın, esas amacından farklı bir işlev kazandırarak tekrar 
kullanılması (https://www.isbank.com.tr/blog/ileri-donusum) olarak tanımlanan eserler 
üretmeye başlamışlardır. “Doğayla savaş halindeyiz, eğer kazanırsak kaybedeceğiz (Hubert 
Reeves)” sözüne istinaden bilinçsiz tüketimin olumsuzluklarını tüm boyutlarıyla geniş kitlelere 
duyurabilme çabasına giren bu sanatçılar ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramları kapsamında 
üretimlere yönelmişlerdir (Akdemir & Korkmaz, 2021: 192). Aynı zamanda güncel sanatta 
malzeme dağarcığının genişlemesi, sanatçılara sınırsız olanaklar sunmuştur. Sürekli arayış 
içinde olan bu sanatçılar için geleneksel ve güncelin birlikte kullanımı ilgi çekici olmuştur. Bu 
birliktelik günümüzde farklı şekillerde ortaya çıkarak malzeme ve teknik konusunda belli bir 
çerçeve dahilinde kalınmış, sergileme yaklaşımında ise farklılığa gidilmiştir (Berber vd,. 2020: 
1698). Farklı yüzey değişkenlerinin kullanımı ile malzeme konusunda da sınırları aşan 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 

Sanatta sürdürülebilirlik açısından nakış sanatının önemi oldukça büyüktür. Hem esas 
malzeme olan ipliğe rahatlıkla şekil verilebilmesi hem de kullanılan zemin malzemelerinin 
sınırsız olması ürün çeşitliliğindeki artışa sebep olmuştur. Aynı zamanda esas malzeme olan 
iğne ve ipliğe toplumun her kesimi tarafından kolaylıkla ulaşılabilmesi nakış sanatına olan 
ilgiyi artırmıştır. Bunun olumlu bir sonucu olarak üretim aşamasındaki görüş zenginliği nakış 
sanatındaki farklı malzeme kullanımlarını ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra süsleme ve 
süslenme arzusundan öteye bir amacı olan eserler üretilmeye başlamıştır. Ortaya çıkarılan bu 
tür eserlerde nesneye biçilen değer, onu oluşturan fiziksel değerlerin ötesinde bir nitelik 
kazanmışlardır.  

 
4. Nakış Sanatı ile İleri Dönüşümsel Çalışmalar Yapan Sanatçılar ve Eserleri 

Çalışma kapsamında üretim amacının dışında tamamen farklı bir amaç için yeniden 
düzenlenen ürünler ele alınmıştır. Bu ürünlere nakış sanatı uygulamaları ile farklı süslemeler 
yapılarak yeni kimlik kazandırılmıştır. Genellikle atıl durumda olan bu ürünlere yapılan 
çalışmalar ileri dönüşüm olarak görülmüş ve sanatta sürdürülebilirlik açısından önem 
kazanmışlardır. Çalışma süresince bu alanda eserleri bulunan 5 farklı sanatçıya ulaşılmıştır. Bu 
sanatçılar Danielle Clough, Matthew Cox, Severija Inčirauskaitė, Terézia Krnáčová ve Valeria 
Faúndez Balogi’dir. Her sanatçının eserlerinden 3’er adet alıntılanmıştır. Sanatçılarla sosyal 
medya üzerinden yazılı görüşmeler yapılmıştır. Sanatçıların izinleri doğrultusunda sosyal 
medya hesapları üzerinden ulaşılabilen eser görsellerine ve web sayfaları üzerinden sanatçılarla 
ilgili bilgilere ulaşılmıştır.  

 
 Danielle Clough 
Güney Afrikalı olan sanatçı, The Red and Yellow School’da sanat yönetmenliği ve 

grafik tasarım eğitimi almıştır. Daha sonra kariyerine görsel sanatlar ve dijital tasarım 
alanlarında sanatçı olarak devam etmiştir. Sosyal medya platformlarında ‘fiance knowles’ adını 
kullanan sanatçı, renkli tasarımları, narin işlemeleri, eski ile yeniyi birleştirmesi ve modern 
yaklaşımları ile hüzünlü ve eğlenceli olan nostaljik çalışmalar yapmaktadır 
(https://danielleclough.com/contact/). 
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Görsel 1. https://www.instagram.com/fiance_knowles/ 

 
Sanatçının nakış alanında çok fazla eseri bulunmaktadır. Fakat araştırma kapsamında 

sürdürülebilirlik mantığı ile hazırladığı tenis raketi çalışmaları ele alınmıştır. Ele alınan eserler 
ilk olarak tenis raketi olarak kullanmak üzere üretilmiş fakat sanatçının müdahalesiyle dekoratif 
birer obje olarak yeni bir kimlik kazanmıştır (Görsel 1, 2). Eskiyen ya da âtıl durumda olan bu 
raketler, nakış sanatı ile yeniden yorumlanmıştır. Sanatçı bu çalışmalarıyla farklı olmayı 
amaçlamıştır. Bir süre kullanıldıktan sonra çöp olmaya yüz tutmuş materyalleri kullanarak 
çevreye karşı bilinçli davranmak açısından farkındalık yaratmak istemiş ve bu eserlerin doğa 
için iyileştirici birer çalışma olmasını umut etmiştir.  

  

 
Görsel 2. https://www.instagram.com/p/CPyNwv-hxTr/ 

 
 Matthew Cox 
Philadelphialı olan sanatçı, x-ray filmler üzerine nakış sanatı ile üretimler yapmaktadır. 

Sanatçıya göre; kadınsı olarak görülen nakış sanatının iyileştirici, röntgenin ise eril ve duygusuz 
bir etkisi vardır. Aynı zamanda nakışın antik, dekoratif ve zanaat temelli olduğunu, röntgen 
filmlerinin de modern bir malzeme olup, estetikten yoksun olduğunu düşünmektedir. Bununla 
birlikte doğal bir malzeme olan ip ve yapay bir plastik olan x-ray filmlerinin zıtlığını dile 
getirmektedir. Bu tüm zıtlıkları çalışmalarında kullanarak nakışı kavramsal sanat olarak ele 
almıştır (Berber vd., 2020: 1701). 

 

 
Görsel 3. https://www.instagram.com/matthewcoxartist/ 
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bir etkisi vardır. Aynı zamanda nakışın antik, dekoratif ve zanaat temelli olduğunu, röntgen 
filmlerinin de modern bir malzeme olup, estetikten yoksun olduğunu düşünmektedir. Bununla 
birlikte doğal bir malzeme olan ip ve yapay bir plastik olan x-ray filmlerinin zıtlığını dile 
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Görsel 3. https://www.instagram.com/matthewcoxartist/ 

Sanatçı bu çalışmaları için ‘malzemelerin yeniden tanımlanması beni işlemeli 
röntgenleri oluşturmaya teşvik etti. Bu malzemeyi kullanmak, bana aynı zamanda, filmin hızlı 
ve kayganlığı üzerine emeği de dahil ederek, çağdaş sanatta fotoğrafın giderek artan varlığı 
hakkında yorum yapma fırsatı verdi’ ifadelerini kullandı 
(https://oldmag.net/2014/12/30/skeletal-x-ray-sheets-by-matthew-cox/). Sanatçı, 
çalışmalarında zıtlıkları bir arada kullanarak bütünleştirici bir sanat ortaya koymak istemiştir. 
Siyah tonlarında, estetik değeri olmayan ve ilk bakışta hastalığı anımsatan x-ray filmlerini, 
nakış sanatı ile yeniden yorumlayarak onlara yeni bir kimlik kazandırmış ve pozitif bir yaklaşım 
olarak seyirciye sunmuştur (Görsel 3, 4). Aynı zamanda hammaddesi plastik olan ve tek 
kullanımlık olan bu materyalin çevre kirliliğine etkisi oldukça yüksektir. Bu yüzden ileri 
dönüşümsel bir çalışma olması doğa açısından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

 
Görsel 4. https://www.instagram.com/p/3mteTBkmOV/ 

 
 Severija Inčirauskaitė 
Litvanyalı olan sanatçı, Vilnius Sanat Akademisi’nde öğretim üyesi olarak 

çalışmaktadır. Sanatçı, insanların genellikle belirli gün ve özel durumların hayatlarındaki en 
önemli şey olduğunu zannettiklerini fakat bu düşüncenin aksine günlük yaşantımızın 
hayatımızda birleştirici bir rol üstlendiği için daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Bu 
yüzden gündelik yaşam ve çevreden ilham alarak işlevlerini yitirmiş nesneleri sanat nesnesine 
dönüştürmüştür. Geleneksel bir teknik olarak bilinen nakış sanatını kullanarak ileri dönüşümsel 
çalışmalar oluşturmuştur (Görsel 5, 6). Böylelikle bize farklı anlatılar sunmak istemiştir. 
Sanatçı kova, kürek, mutfak gereçleri, araba vb. işlevini yitirmiş, âtıl durumda olan, özellikle 
hammaddesi metal olan nesnelerin yüzeylerine delikler açmış ve malzemenin yapısına uygun 
renkteki iplikleri tercih ederek nakış tekniğini geleneksel yaklaşımdan uzaklaştıran çalışmalar 
yapmıştır.  

 

 
Görsel 5. https://www.instagram.com/severija_incirauskaite/ 
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Sanatçının bu yaklaşımı unutulmuş hazır nesnelere yeni bir kimlik kazandırarak izleyici 
için tarihe yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Sanatçı, birçok insan için önemsiz olan şeylerden 
zevk aldığını ve sıradan bir insanın gündelik hayatında gereksiz işler için kullandığı nesneleri 
sanatsal üretimler olarak değerlendirmenin önemli olduğunu söylemiştir. Sanatında popüler 
kültür parçalarını ve sözde kitsch kullandığından farklı bir bağlam ortaya koymuştur. Bu 
yaklaşımın kendisinin kişisel deneyimi ve bakış açısı noktasında yaratım sürecine yardımcı 
olduğunu dile getirmiştir. Sanatçı, çalışmalarını geleneksel sanat hiyerarşilerini yıkmak için 
oluşturduğunu dile getirmiş ve profesyonel sanatta popüler zanaat tekniklerini kullanmıştır. 
Sanatçı, nesneler üzerine yaptığı işlemeleri dekor ya da süsleme amaçlı kullanmamıştır. Farklı 
nesneler üzerinde yer edinen bu ögeler izleyiciye toplumsal mesajlar ileterek farklı bir hikâye 
anlatmaktadır. Nakışlar artık süs unsuru değil eserin bir parçası olmaya başlamıştır. Bununla 
birlikte hurda olan nesneleri çöp olmadan ileri dönüşüm olarak kullanması doğa için önem 
kazanmaktadır (https://www.mrxstitch.com/severija-incirauskaite-kriauneviciene/).  

 

 
Görsel 6. https://www.instagram.com/p/BfmKHsGlaVL/ 

 
 Terézia Krnáčová 
Slovakyalı olan sanatçı, Bratislava Güzel Sanatlar ve Tasarım Akademisi’nde Tekstil 

Sanatları alanında okumuştur.  Tekstil sanatını sevdiğini ve sanatın kendisi için uyumak, yemek 
yemek gibi doğal bir ihtiyaç olduğunu dile getirmiştir. Bu yüzden ekmek üzerine yapmış olduğu 
çalışmasında haftanın yedi gününü temsil eden 7 farklı çalışma yapmıştır (Görsel 7, 8). 
Ekmeklerinden bir tanesini sade bırakarak Pazar gününün dinlendiriliciğini sembolize etmek 
istemiştir. Çalışmalarında saflığın, huzurun, sakinliğin ve pozitifliğin sembolü olarak sadece 
beyaz ipi kullandığını belirtmiştir. Adını ‘Everyday Bread’ koyduğu çalışması ilk olarak 2014 
yılında Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen Uluslararası Tekstil Minyatür Sergisi ve 
daha birçok sergide sergilemiştir. 

 

 
Görsel 7. https://www.behance.net/krnacovaterezia 
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Görsel 7. https://www.behance.net/krnacovaterezia 

 

Çalışmalarının deneysel olduğunu söyleyen sanatçı “Tecrübeyle ilgiliydi, bazı 
dilimlerin ekmek yumuşakken çok hızlı dikilmesi gerekiyordu, bazılarını da dikmeden önce 
kurumaya bıraktım ve birkaç saat sonra üzerinde çalıştım. Ekmek kırıntıları her yerdeydi, çok 
dağılmıştı” ifadelerini kullandı. Sanatçı bu çalışmasında malzemenin sınırlarını zorlamış ve 
yiyecek olarak bildiğimiz ekmekleri yeniden yorumlayarak onlara farklı bir kimlik 
kazandırmıştır (https://www.mrxstitch.com/terezia-krnacova/). 

 

 
Görsel 8. https://www.instagram.com/p/-eVw4rgyaX/ 

 
 Valeria Faúndez Balogi 
Şilili olsan sanatçı, “Etrafımızdaki her şeyi daha güzel hale getirmenin sınırları 

nelerdir?” sorusunu kendine sorarak nakışla denemeler yapmaya ve fark edilmeyen gündelik 
nesnelerin görünümünü nasıl değiştirebileceğine, onlara nasıl değer ve anlam katabileceğini 
keşfetmeye başladığını dile getirmiştir. Çalışmalarında her zaman var olan fakat çoğu zaman 
görünmez, değersiz, kolaylıkla harcanabilir yapıda olan yerli ürünleri kullanmıştır (Görsel 9, 
10). Çalışmalarını yaparken farklı malzeme tercih eden sanatçı, iplik kullanımında da hassas 
olduğunu belirtmiştir. Kullandığı yüzeye göre iplik tercihini yapan sanatçı, iplikleri güneş 
etkisinden korumak için de yaptığı işleri koruyucu çerçeveler içinde muhafaza etmektedir. 

 

 
Görsel 9. https://www.instagram.com/valeriabalogi/ 

 
Çalışmalarında genellikle mutfak araç gereçleri kullanan sanatçı, “Kadınların toplumun 

her alanında eşit haklar için savaştığı, dünyanın en eşitsiz ülkelerinden biri olan Şili'de doğdum 
ve hala yaşıyorum. Ev ve çocukların ev içi görevleri kültürel olarak kadınların 
sorumluluğundadır, görünmez ve ücretsiz bir iştir. Beni motive eden de bu, bu aletleri 
kullanmak, onları gizli çekmecelerden alıp gurur ve takdirle sergilemek. Sofistike olmayan 
nesnelerle çalışmak için derin bir sevgim var. Onları değerli kılma hareketi beni motive ediyor. 
İşimde mizah ve ironi var. Dünyadaki yerimin bir yansıması. Gelişmemiş bir ülkeden geldiğim 
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için sanat dünyasında kendimi yabancı gibi hissediyorum. Çevremdekileri, o küçük önemsiz 
şeyleri kullanarak, onları 'Sanat'a dönüştürerek, sesimi çıkarmaya, gerçekliğimi ifade etmeye 
çalışıyorum. Belki birileri onları benim gördüğüm gibi görür” ifadelerini kullandı 
(https://www.mrxstitch.com/valeria-faundez/). Sanatçı hem kadına atfedilen nakış sanatını hem 
de mutfak araç gereçlerini birleştirerek kadınlar için bir ses olmayı amaçlamıştır. Feminen bakış 
açısıyla hazırlanan bu çalışmalar aynı zamanda ileri dönüşüm açısından oldukça önemlidir. 
Hem plastik olan nesneyi çöp olmaktan kurtarmış ve ona dekoratif bir kimlik kazandırmış hem 
de doğa için faydalı bir iş ortaya çıkarmıştır.  

 

 
Görsel 10. https://www.instagram.com/p/CTpVNWMrIgi/ 

 
5. Sonuç 

Birden çok tanımlaması olan sanat, yapan kişiden kullanılan hammaddeye kadar olan 
tüm farklılıklar sonucunda sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaların en büyük etkisi yüksek ve 
düşük sanat hiyerarşilerinin oluşumuna sebep olmuştur. Bu hiyerarşinden olumsuz yönde 
etkilenen nakış sanatı, kumaş vb. yüzeylere iğne ve iplik yardımı ile farklı tekniklerin 
uygulandığı bir sanat dalı olarak tanımlanmaktadır. Fakat günümüz teknolojisinin sanatçıya 
sunduğu sınırsız olanaklar sayesinde neredeyse her zemin üzerinde karşımıza çıkmaktadır.  

Araştırma kapsamında sosyal medya uygulamaları aracılığıyla nakış sanatını uygulayan 
4’ü kadın 1’i erkek olmak üzere 5 farklı sanatçıya ulaşılmış ve bu sanatçıların eserleri ele 
alınmıştır. Kadın işi olarak görülen bu sanatın eskiden erkekler tarafından yapılmak istenmediği 
fakat günümüzde var olan örneklerine rastlandığı ve neredeyse toplumun her kesimi tarafından 
uygulanmaya başlandığı gözlemlenmiştir. Sanatçıların ürün çeşitliliğinde alternatif arayışlara 
yönelerek nakış sanatında farklı çalışmalar yaptıkları görülmüştür. Üretilen eserlerde malzeme 
bir araçtan ziyade amaç olarak kullanılarak kavramsal sanat niteliğinde eserler ortaya 
çıkarttıkları belirlenmiştir. Her sanatçının eserlerini oluşturmadaki esas amaçları farklı olsa da 
ulaştıkları sonuçlar ortaktır. Sanatçılar eserlerinde genellikle göz ardı edilen, eskiyen, atıl 
durumda olan vs. gibi malzemeleri ele alarak onları nakış sanatı uygulamaları ile yeniden 
yorumlamışlardır. Bu yorumlamaların sonucunda ilk üretim amacının dışına çıkan ürünler birer 
eser kimliği kazanarak seyirciye sunulmuştur. Bu eserlerin aynı zamanda sanatta 
sürdürülebilirlik açısından önem kazandığı ve önemsiz olarak görülen nesnelere ileri dönüşüm 
mantığı ile farklı bakış açıları kazandırıldığı görülmüştür.  
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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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xcozar@uv.mx



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

103

Introduction: Our Collaborative work and fumage 
Our academic working group is comprised of four members involved in different art 

disciplines. How to synthesize a project between graphic design (Xavier Cózar),  print-making 
(Sergio Domínguez), drawing (Darío Meléndez) and textiles (Yosi Anaya)? 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 presentation explores the nuances of collective work in order to carry out a joint 
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 
this fragile matter. And these interactions seem to reveal subtle, subconscious territories within 
each of us. 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 each one of us, though which we have resonated our 
individual ideas and impetus.  

We have tried to construct a collaborative situation by exploring the unpredictable 
medium of smoke, constructing a theoretical proposal based on the process, which resulted in 
this text I which each one contributes a personal story of encounter with fumage, conveying the 
process and personal experience. Thus in a normal sense, this is not a scientific paper, but one 
of a heartfelt message of encounter within art-making. Reflections, suggestions and discussions 
were given on the routes and possible steps that could be taken in solving each work, leaving 
the primordial space for the individual creativities with this unexpected and fragile medium. 
Therefore, we convened to present here the individual experiences of the process and its results 
through the individual voices of our academic group, in order to transmit the different paths, 
interlacing the common thread yet expanding on the varying, approaches and routes. Akin to 
the working process of our fumage drawings themselves, this text was constructed in a similar 
manner. Following below are the direct individual voices of each member of our group. 

 
1. Process, Trace and Repair 
The first story of fumage that we present here is the experience of Yosi Anaya. where 

three aspects pertaining to working with smoke and fire are taken into account. 
Perfection is but the sum of imperfect parts  
– Alfred Arteaga 1997, Chicano Poetics: Heterotexts and Hybridities 

My teachers at university, were hardly orthodox. They dared to tells us – Everything is 
process.  As this idea became embedded in me, I embarked on an unusual path. Since then, the 
most important aspect in my art-making has been process. It is where I think and do. Working 
the imagination with the hands, with the eyes, and sometimes with the entire body.  Satisfaction 
comes from this continuous apprenticeship. In time, I came to realize that indeed everything is 
process.   

Roland Barthes speaks of the death of the author, and that it is the spectator who 
completes the work, who interprets it, receiving it, or rejecting it. Without the spectator, the 
work is unfinished. With smoke, we have embarked in an uncertain route, in a continuous 
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process, where the work is interpreted changed, observed by other makers who are us, that 
somehow intervene, though virtually – we are both makers (authors] and spectators. The work 
however is not always finished. That is, it is in the making, arriving at a conclusion, but no 
quite. In my case, it is not final and can keep growing or changing.  

 

 
 
The act and moment of lighting a candle – I used Chinese ritual candles that I bought 

many years ago in a small shop in a faraway city. These have a bamboo rod instead of a wick, 
making for a large and intense flame compared to a normal candle. I would say, a dangerous 
flame. The process thus involved being highly attentive to the pulsation of that flame that 
marked its tracks on the paper. Pulsing, pulsing, pulsating, in various intensities, never 
completely constant.  

 

 
 
The fragile mark of the flame can be likened to Derrida’s multi-faceted concept of the 

trace. It is not only the mark of a path, of an unexpected pulsating path expressed, but the traces 
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of it also denote an absence. The mark of the transformed, consumed materiality and that which 
is no longer there – that is, the consumed candle, wood, card or bamboo, burnt almost as an 
offering to the paper, leaving a path of smoke and soot. For flame, aka fire, is not a permanent 
stable thing, despite controlling its sources.   

The fumage process resonates with Derrida is his underlying and basic emphasis in that 
“the sign itself contains a trace of what it does not mean.”  It contains both what it means (or 
becomes evident) and what it does not mean (or is absent). But what does the sign of smoke 
mean and not mean exactly? I can only propose what it seems to mean for me by deconstructing 
its unexpected process.  

The subjective part involves a certain fear in the approach, we are speaking of 
flammable materials. That is, the process involves danger, requiring full attention on the part 
of the explorer-practitioner.  

 

 
 
One can never become so adept so as to control fire, and its movement turning into 

smoke seems to have its own will, its own voice in the making of a work. It is further 
determined by the air in the space, possible wind, pressure. Another subjective part is the 
attention on what is happening; for above all, the flame does not remain static. It wants 
always to dance, to grow and to consume what it can. 

In fumage, movement is a constant for it to leave the trace, instead of eliminating the 
material that supports it. With this instability, pre-conceptions of the work’s outcome are not 
valid here. Such ambitions are consumed as the movement and safety measures take their 
course. Full attention is placed on the distance of the flame to the paper, on movement, and 
timing. it is the flame-smoke in the Present that leaves the trace. Trace can be seen as an always 
contingent term for a “mark of the absence of a presence’, an always-already absent Present” – 
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consuming material through fire, yet leaving the trace. These instants imprint simultaneously 
their presence and absence: what is no longer there and what is. What was and what remains, 
through an absolutely ephemeral, unexpected process of a presence that presents its Past. The 
material determines the fire. Fire determines the smoke. The smoke determines the trace. The 
trace is vulnerable, impermanent, fragile and changing. The Future, recorded in the Present 
becomes its Past. The trace is both presence and absence in the Present.   

To Derrida, “language is a play of identity and difference, an endless chain of signifiers 
leading to other signifiers of the 'originary lack' that seem to be ´the condition of thought and 
experience.” In my work experience with fumage, every movement and moment are marked. 
Nothing is omitted, whether subtle or intense be the trace.  Although we each started out with 
the intention of making a smoke drawing, the immateriality of the material took over, 
determining the constant moving moments as I moved the flame under the paper’s surface. The 
medium itself took hold and determined the drawing. An endless chain of signifiers. Both 
material and immaterial.  

 

 
 

2. Only an Act of Resistance Holds Off Death  
The second story is the experience of Xavier Cózar as he confronts his mother’s terminal 

illness, caring fully for this unique patient during many months, and anticipating the likely, 
untimely outcome of her death. 

“Something in the world forces us to think.  
This something is an object not of recognition but of a fundamental encounter.” 

--Deleuze, G. (2004). Difference and Repetition, p.176, A&C Black. 
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Facing the slow but intense erosion of my mother’s health and will to live, has become 
a suffering for me, and a painful surrendering for her. 

My continual anguish as her main carer, full-time, round the clock twenty-four hours a 
day, has submerged me in a kind of descending spiral. I am her close witness and have seen 
how from weighing seventy-two kilos, she now weighs thirty-six. My life has come to be 
centered on procuring and administering the prescribed medicines, and medical procedures with 
hospital equipment installed at her bedside, attending her in all actions, cleansing and feeding, 
and above all in trying to instill come cheer into her thinking, that she can respond to this 
enduring effort made to sustain and perhaps, eventually cure her. 

Suffering can be optional, as it obeys a physiological condition. But anguish, apathy or 
compassion can seem like a spiraling downward pull, sinking the mind. This project, Smoke, 
became a catharsis for me, in my efforts to exorcise her pain and exorcise my own suffering, a 
means to relieve the anguish and sustained stress. To embark on this new project, when I had 
already, cancelled most of my activities in order to attend to my mother´s demanding needs, 
has been challenging: first conjuring up the time-space and the conditions to work in an unusual 
way – like having to construct a sort of netted platform in order to work from below in an 
uncomfortable position as the flame made its marks through smoke onto the paper and then, to 
test myself in an unpredictable medium. 

I have dared to venture into this wilderness, wedging a time-space amidst my routine 
and emergency attentions to my mother. The smoke drawing became the vehicle for me to see 
more than the immediate, futile situation. Perhaps, shedding some light onto my own shadows.  

Loss, death, the capacity to superimpose these with self-encouragement given that hope 
has ceased to be a viable option – my process happened this way:  

 

 
For months now, I have been collecting sayings about Death by different voices 

throughout history, from very ancient times to more current epochs. I have comprised over a 
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hundred. They are part of my baggage now, perhaps, as her death seems to be an imminent 
event and the sayings may help me understand her passing.  

Having grown up in the Catholic tradition, the Shroud of Turin is a primordial and 
mysterious image that sprung forth in my thoughts, as I see her prostrated on the bed as an 
immobile yet breathing human being. It a shroud of death, it is also a kind of X-ray that depicts 
someone’s suffering. At the same time, it is the portrayal of the human body that it once 
covered. Thus for this project work, I relayed to it. 

I used a female model to symbolize by mother on the bed sheet. The model lay onto the 
paper as I traced her life-size silhouette with a pencil. The silhouette was then outlined with 
blue tapes to delimit the figure and keep the smoke from erasing the outline, as I wanted a 
defined contour. I then set up the cords crossing the room overhead in a reticular grid in order 
to place the paper above them and to work upwards from below sustaining the tallow candles. 

 

 
 
Being a graphic designer, I am accustomed to precision – precision in design, timing 

and delivery. However, while the flame listened to me a bit, it also spoke in its own tonalities, 
making for the smoky background and more detailed areas of the female figure. I afterwards 
intervened in various parts of the smoked image, through sgraffito, tinting with lemon juice, 
and the heat of the black tallow candles, rubbing, some charcoal markings, adding details and 
textures. 

In a way, this smoke drawing is like a vestige of what remains of a person’s corporality, 
the matter. The conceptual charge here somehow generated its own iconography in the work. 
In difference to the Turin Shroud, here is depicted the body of a woman, not a male figure. 
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Similarly, as in the Shroud, my smoke drawing alludes to the X-rayed body, as my mother has 
undergone many X-rays and other medical procedures. One hand, her right, is placed near her 
heart, to express what she is feeling; the other, the left, is over her womb, the site which 
engendered me. 

 

 
 
This drawing with such an ephemeral substance as is smoke led me to see beyond, 

searching, depicting those vestiges of energy which someone leaves behind. Her corporality is 
thus surrounded by a halo of darker shades. The matter, perhaps soon to be absent, that 
composed her physicality just might leave that energy mark, which we may call aura. I am 
anticipating a condition.  

For me the smoke represents frustration. Smoke as a technique, the body as a means, as 
a cognitive interface to realize a series of acts and movements. Doubt, anxiety, panic, time – on 
the other hand, a fascination with the motions involved. It is an interesting challenge to leave 
the site of comfort beyond the daily praxis of not being able to control the whole of the 
representation. 

Almost from the beginning, I perceived the relation between the issue of fragility of the 
body, as I see my mother’s physical degeneration. The body that is being eroded away, its 
fragility is so blatant to me. We all have a kind of time validity on this plane. You can see that 
life goes, that it is like smoke, it fumes and disperses. And as it de-fumes and fades, it obliges 
you to think. 
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3. Notes on Exhalation, Towards a Smoky Self-Portrait  
Darío Meléndez, being the most experienced in fumage as an introspective medium, 

expresses his key findings regarding intimacy and the projection of the Self.  
Full of me, besieged in my epidermis    

   -- José Gorostiza, 1996.      
Most of the works I had previously made with fire were based on a representation, 

generally of a being, an object or an absent scene, whose presence I sought to invoke through 
smoke. Whether it was the image of my deceased grandfather, a forgotten object or a 
photograph from my childhood, the previous work made with this material sought a kind of 
symbolic reunion. In the field of art, only a few times had I explored smoke for its own sake 
without any representational intention. Smoking a work of art until it was covered in blackness 
or drawing some lines of smoke on glass had been my greatest explorations, in this sense.  
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Because of the above, and given that this collaborative work seeks to explore an 

uncertain and intermediate territory, I began by placing myself in front of a big sheet of paper, 
without having a clear idea of where I was going to start. Also, tired of representation, I decided 
to approach, rather than my own image in a mimetic sense, a series of traces and marks that 
explored my own corporeality. To do so, I started with a tactile self-portrait that gradually left 
traces in charcoal on the supporting material. Beginning at the top, the fingers and the strokes 
began to run through the mouth, the teeth, the gums and the surrounding tissues. This is how 
the work progressed, in a kind of centrifugal spiral stroke whose starting point was the mouth. 
Later, my partner, the artist Getzabet Cortés, who was at the time helping me preparing the 
sheet as it is a two-metre high piece of paper, came over to look at what was happening. Without 
saying much about it, I asked her to continue the touch while I traced, thus extending the tactile 
exploration from another epidermis. Unlike my much more linear, centrifugal and incisive self-
exploration, which resulted in sharp, tense and cutting lines, her presence modified the drawing, 
making it softer through her touch. We seem to draw and touch the world in the same way.     

I then took a group of tallow candles and began to smoke the piece, starting this time 
from the lower part of the piece and gradually ascending until I smoked the charcoal traces 
located at the top. In this way, an ascending and vertical sensation generated by the smoke was 
achieved. In order for the soot to really settle on the surface, it was necessary to tilt the 
supporting material diagonally to achieve different tonal intensities. After this, I paused for 
several days.  

After some time and after reading a sentence by colleague Sergio Domínguez, in which 
he describes his process as taking place inside a "chamber-habitat of nicotine and perennial 
hesitations"[see the next story], I noticed the parallel in the process I was going through. Instead 
of finding myself inside a room, I was certainly imprisoned inside my own body trying to find 
an image that did not resort to external referents. Neither was I intoxicated by nicotine, but by 
moods such as those that drove me to generate the tactile marks appearing on the paper. On the 
other hand, the graphic rewritings, the hesitations and stammering that are implicit in the work 
of my colleague Sergio and in the reflections of Deleuze from which we both started, find their 
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correspondence with the tactile, discontinuous and multiform strokes that never end up 
constructing a unitary body but appeal to the multiplicities of the self.  

 
It was in this sense that I continued tracing and smoking the large sheet of paper in order 

to superimpose the different phases of this humoral and open body that was configured as the 
days went by. However, in this second phase of smoking, although the sensation of verticality 
and ascension of the smoke was preserved in a general way; the outline of the smoke itself was 
modified by gusts of wind because the work was worked on outdoors. At this point, the 
unpredictability and uncertainty that had already been pointed out in the theoretical contents 
became more than evident when the traces of the wind were added to the factor of the 
uncontrollability of the tool and the presence of another body.   
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In a third and apparently final phase of the work's development after a session of 

exchange with my colleagues, I redrew with charcoal fragments the bodily sensations, which 
on this occasion had an ascending sense. These traces emerged mainly from the central part of 
the work and gradually rose towards the centre of the work, an ascent underlined by the action 
of the fumage, which was carried out in that direction. At this point, the image was gaining in 
complexity and an aspect of splitting or multiplicity that had already begun to become visible 
in earlier phases was emphasized. I stopped at this point because it seemed that the notion of 
uncertain territory or in-between space, summoned by the smoke, was quite vibrant.  

In the case of my exploration, this unknown terrain was situated on the bodily plane. 
Not in its anatomical representation, but in a suggested iconicity because it started from body 
sensations that had no precise visual correspondence. That is to say, as I went through my own 
body, the structural, visible from the line, became intertwined with the humoral, printed on the 
paper by means of smoke, in a conjunction that seems to evoke that we are not exactly an 
individual, but that within us live other tensions, complexities and unfoldings that continually 
join, interpolate and phagocytize each other. Or in the words of Rimbaud "Je ç'est un autre". 
And the drawing and the smoke are the material that allow me to glimpse those intermediate 
and intimate spaces that shape us. 
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4. Smoke: The House that Inhabits Me - Premises and Process  
Sergio Domínguez maps out his experience in working from concepts, linking his own 

cigarette smoking to the smoke of the drawing process. 
Sweet black briarwood pipe of mine!   

If you were human you'd be half divine,   
For when I've looked beyond the smoke, into your burning bowl   

In times of need You've been, indeed,   
The only comfort, sweetest solace, of my overflowing soul.  

--Arthur Irving Gray 
 Knight, J. (Comp.) (1895). Pipe and Pouch: The Smoker's Own Book of Poetry.  

University Press: John Wilson and Son, Cambridge, U.S.A.  
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In the first stage of the work, I incorporated to it dispersion, the unconnected and that 
which is encapsulated in façades, the use of the material “smoke” as inapprehensible and 
ethereal. Simultaneously, I reencountered the concept transiting various disciplines: ad libitum. 
This notion, taken as “will”, likewise remits me to “smoke”, to doubt, to randomness, to 
capriciousness. The matter: smoke” and the concept ad libitum are fluctuation, unpredictability, 
outcome. Both – smoke and will - remind me – paraphrasing P. Jackson (2001), of what he 
describes as the density of daily life in the school space – and even more of the irregular flight 
of a butterfly, rather than the fixed trajectory of a missile. In Deleuzian terms, a “white wall”, 
a “desert”, an “herb”, this reality gradually is experienced in assuming that it is not I who resides 
in “the house”, but that it, the house, is in me. 

 

 
 
In such a way operate my ideas, senses and emotions contained in a dwelling, 

intoxicated in a chamber-habitat of nicotine and perennial meanderings. I inhale and exhale 
toxins, as I alternatively and redundantly pile up sketches of blueprints, structures, instructions, 
formulas, musical scores, texts, complemented with minute graphs, both disperse and 
unintelligible. Fumes, exhalations are fenced in fluctuation in regular and irregular containers 
that together achieve no more than sketching out mistakes amongst the monumental and the 
insignificant, between deviating and normalizing. 
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Formally, in the last ten years, I have opted for a representation type that is more graphic 

and pictorial in the images. Also I have displaced the compositions with a symmetric tendency 
toward a kind of balance that is more radial and disseminated. I assume that this came about 
because of doubting what was learned, in order to alternatively explore routes without 
subjecting them to an anticipated reasoning, allowing the image to follow a ludic and organic 
developing, as it appears. This present piece thus began from certain premise-prejudices 
recently worked, such as desire and discard, poison, pneuma, reiteration and un-drawing, 
among others. So, I flow with uncertainty and perplexity, depending on the dialogue of  
“Having a bag into which I put everything I encounter, provided that I am also put in a bag. 
Finding, encountering, stealing instead of regulating, recognizing and judging.” Deleuze &. Parnet 
(1987. p.8).  
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This way, through free reflexive exchanges or “encounters” with the members of our 

Academic Group in different virtual meetings for reviewing our advancement in texts and 
images, I was able to visualize a kind of map-synthesis of the formal and argumentative 
characteristics in the resulting pieces, that seemed to me profoundly evocative; and at the same 
time, profoundly familiar, susceptible to theft or borrowing, in order to know more. Thus a 
ritual sense surged from the experiences related to loss and punishment; the struggle of egos 
between the maker and the image; the conditions that it imposes at the roots to him or her that 
employs a combustible and volatile material with the large physical dimensions of the paper. 
Here appears the necessity of making less use of our own known, tongue, as Deleuze and Parnet 
put it: “…we must create a minor use of our language.” (Ibid. p. 4). This visual language is 
expressed through clumsiness, unfoldings, impasses and patching; as well as the recurrence of 
the strokes derived from haptic perception of corporality. Indeed, Deleuze and Parnet comment: 

A style is managing to stammer in one’s own language. It is difficult, because 
there has to be a need for such stammering. Not being a stammerer in one’s speech, but 
being a stammerer of language itself. Being like a foreigner in one’s own 
language.  (Idem. 1987, p.4).  

To conclude, subject to the partial results, or better said, “rehearsals”, here exposed and 
documented, I consider that the possibility of intervening or un-drawing, or traversing my 
colleagues’ works, through exercises of agency and dialogue – an aim initially proposed for 
presenting the project in this forum – must remain so, given the impossibility to materially 
interchange the works. These results-in-process point to the appearance of strategy-actions in 
tune with the works: smoke, burn, trace, stitch, encapsulate, overshadow, deteriorate, 
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superimpose. Notions and maneuvers with which I attempted to contaminate or expand my own 
ideas and original resources.  

Lastly, I perceive this group of drawings as an undefined sequence, still open to co-
acting when conditions of the social context become favorable. 

 

 
 

6. Conclusion  
This project is not only about experimenting new territories, inasmuch as this is a very 

important challenge, but of exploring a common ground between our different disciplines, of 
exploring those things which surge unexpectedly when one is not in complete control of a 
technique or of a process. It is in those in-between spaces that interesting realizations come 
about. Smoke is the communicator itself. It is the the carrier of our message to the gods in an 
offering. Here we are rendering a kind of homage to those hidden relationships in ourselves and 
sending them through the messenger Smoke, thus our offering results in our artworks. For it is 
in these in-between spaces that we can ponder deeply within. 
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And here we leave you with our drawings as they are. They have been a most interesting 
route to know ourselves. 
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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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 1. Giriş:  
 20. yüzyıl farklı biçim-malzeme, teknik-uygulama ilişkilerini araştıran Constantin 
Brancusi, Pablo Picasso, Julio González, Umberto Boccioni, Vladimir Tatlin, Marcel Duchamp 
vb. gibi öncü sanatçıların yüzyılıdır. Yüzyılın sağladığı teknolojik ürün ve malzemelere yeni 
dönüştürme yöntemleri eşlik eder. Örneğin nesnenin doğrudan kullanımı heykel disiplinine 
yeni olanaklar yaratır. İkinci Dünya Savaşı sonrası tamamıyla Amerika’ya özgü bir akım olarak 
New York’ta ortaya çıkan ve ünlü eleştirmen Clement Greenberg ile anılan Soyut 
Dışavurumculuk (New York Okulu) varlığını bu değişimlere borçludur. Resim alanında Eylem 
ve Renk Alanı resmi olarak ikiye ayrılır, heykel alanında ise endüstriyel malzemenin doğrudan 
kullanımıyla akla gelir. Soyut Dışavurumcu heykel, hacimli heykel nesneleri yerine, çizgisel ve 
düzlemsel biçimleri içeren, teknolojik tekniklerle birleştirilen, anlık kararlara açık, boş alan 
taleb eden büyük boyutlarla karşımıza çıkar. Bu hareketin heykeldeki en önemli temsilcisi ise 
David Smith’dir.  
 Aslında metalin bir malzeme ve kaynağın bir teknik olarak kullanımı oldukça eskiye 
dayanmaktadır. Fakat heykel üretiminde metalin doğrudan kullanımı González’e kadar pek 
mümkün olmamıştır.  

1920’ler öncesinde metal heykel, bronz gibi erimiş materyallerin döküm işlemiyle 
sınırlıydı. Bu yüzden bitmiş yapıt, modelin orijinal tasarımından daima birkaç adım 
uzakta oluyordu ve teknik sınırlamalar formun belirli bir yoğunlukta olmasını 
gerektiriyordu. 1920’lerin sonlarına doğru Gonzales metal levhaları ve çubukları 
doğrudan birbirine kaynak yaparak, böylece döküm sürecini aradan çıkararak ve çok 
daha doğrusal ve kırılgan bir tarzı mümkün kılarak, istikrarlı ve kalıcı bir heykel yapma 
tekniğini mükemmelleştirmiş oldu. “Yeni yöntemlerin yardımıyla mekânda düşünmek 
ve tasarım yapmak, bu mekânı kullanmak ve yeni edinilmiş bir malzemeyle 
çalışıyormuş gibi onunla bir şeyler inşa etmek-tek yapmak istediğim bu,” diye 
yazıyordu Gonzales. Ve Gonzales’in ellerinde “doğrudan-metal” heykelin teknik buluşu 
kendi içerisinde, saydam ya da açık bir heykel yapma, ya da Gonzales’in belirttiği gibi 
“mekânda çizme” yönergesini barındırmaktaydı. (Krauss, 2021, 163-164) 

 Dolayısıyla González (1876-1942), Alexander Calder (1898-1976), Eduardo Chilida 
(1924-2002), Anthony Caro (1924-2013) gibi David Smith’de metalin doğrudan anlatım 
olanaklarını araştırır. The Letter; Smith’in Julio González’den mekânda çizme/mekânla çizme 
veya boşlukta çizme/boşlukla çizme önerisini devraldığı bir heykelidir. Diğer tema dizilerinde 
de heykellerinin boşlukta var olduğu görülür. Elbette yeni olana ilgisi,  birçok soyut 
dışavurumcu sanatçı gibi David Smith’i de James Joyce’a, James Joyce’un edebiyatta yarattığı 
yeniliğin tesirine götürmüştür. Böyle bir yoruma ulaşabilmek için sanatçının hayatı, heykel 
üretimi ve eserleri kısaca ele alınacaktır. 
  

2. David Smith Hakkında Kısaca:  
 İcat yeteneği üstün baba ile otoriter bir annesi olan Roland David Smith 1906’da 
dünyaya gelmiş, 1965’te bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Kaynak yapmayı 19 yaşında 
işe başladığı otomobil fabrikasında öğrenmiş, sonrasında bir tank ve lokomotif fabrikasında 
gece vardiyasında kaynakçı olarak çalışmıştır. 21 yaşında New York’a taşınmış ve Sanat 
Öğrencileri Birliği’nde (Art Students League) akşam derslerine devam etmiştir. Smith’in 
heykelci kimliğinin oluşmasında önemli rol üstlenen kişi ise Picasso, Kandinsky, Mondrian ve 
Konstrüktivistler gibi öncü hareketlerle tanışmasını sağlayan Çek Profesör Jan Matulka 
olmuştur. Resim eğitimi almasına rağmen Matulka onu doku araştırmaları yapması ve rölyef 
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çalışması için yönlendirmiştir. Bu süreçte sanatçı için önemli olan diğer bir nokta ise arkadaş 
çevresi ve onlar sayesinde tanıştığı J. Graham, H. Hofmann ve A. Gottlieb gibi sanatçılar 
olmuştur. Özellikle John Graham (Ivan Dabrowsky; 1881–1961) David Smith’in geniş bir 
sanatçı çevresiyle iletişimde olmasını sağlamıştır. “Çelikle sanat yapılmakta olduğunu 
öğrendim-daha önce yalnızca işçilik ve alım gücü anlamına gelen materyal ve makinelerle 
(Fineberg, 2014, 115)” diyen David Smith, Picasso ve González’in kaynakla yaptığı metal 
heykelleri Cahiers d’Art dergisinin bir sayısında yine Graham sayesinde görmüştür. Sanat 
hayatının önemli bir noktası da Terminal Demir İşleri (Terminal Iron Works) fabrikasıyla 
karşılaşma anıdır. 1933’te kaynak ekipmanlarını temin etmiş, bu işyerinin küçük bir alanını 
kiralayarak ilk metal heykellerini yapmaya başlamıştır. Hatta Smith New York-George Gölü 
yakınlarında Bolton Landing’de bulunan 85 dönümlük arazisindeki atölyesini de bu isimle 
adlandırmıştır. Sanatçı heykellerinin ebat ve malzemesiyle doğaya olan zıtlığını, onları burada, 
açık havada daimi olarak sergileyerek göstermiştir.    
 Klasik heykel dönemleri kadar modern sanat akımlarına da meraklıydı: Mısır, Yunan, 
Etrüsk, Roma, Konstrüktivizm, Kübizm ve Sürrealizm özellikle ilgilendiği dönem ve akımlar 
olmuştur. 1935 yılında yaklaşık bir yıl sürecek bir geziye (İtalya, Fransa, Yunanistan, Sovyetler 
Birliği) çıkmıştır. Buralardaki müze ve sanat sergilerini incelemesi sanatsal temelini 
oluşturmasında ciddi bir kaynak olmuştur. Bu sayede sosyal ve politik ortamı da 
gözlemleyebilmiştir. İlk kişisel sergisi 1938’de New York’ta East River Gallery’de açılmıştır. 
Bu sergide kişisel üslubunu oluşturan bazı faktörler olarak Kübizm ve Sürrealizm’den 
etkilenmesi, Jackson Pollock ile tanışması, babasını kaybetmesi sayılabilir. Dolayısıyla tüm bu 
faktörler Smith’in iç dünyasını keşfetmesini sağlamıştır. Özellikle ilk dönem heykellerini The 
Museum of Modern Art’da 1936-1937 yıları arasında açılan Fantastik Sanat, Dada ve 
Sürrealizm Sergisi içinde gördüğü Picasso, Miro, González, Giacometti gibi sanatçı 
izleklerinden elde ettiği çıkarımlara borçludur. Yeniye merakları nedeniyle birçok soyut 
dışavurumcu gibi James Joyce ile özellikle de onun Finnegan Uyanması (Finnegans Wake) ile 
ilgiliydi. 1947 yılında ABD’de gezici bir sergi düzenlemiş, 1957’de MOMA’da retrospektif bir 
sergi açmıştır. Avrupa’da ilk büyük sergisi ise ölümünden sonra 1966 yılında Londra’da Tate 
Galerisi’nde açılmıştır.     
 David Smith geçinmek için çalışmak zorundaydı. Hatta kendini geleneksel bir kaynak 
işçisi olarak kabul etmiştir. Smith heykel satan bir sanatçı değildi, bu nedenle kaynak yapmak 
ve ders vermek durumundaydı. 1948 ve 1950 yılları arasında New York’ta özel bir kız koleji 
(Sarah Lawrence College) ile misafir profesörlük yaptığı Indiana ve Arkansas Üniversitelerinde 
ders vermiştir. Buna karşın sanat alanında da çalışan-araştıran biri olmuştur. Gündüzleri heykel, 
geceleri ise çizim yapan iyi bir okuyucu ve araştırmacıydı (sanat tarihi-edebiyat okuyan, yayın 
takip eden, müzelere-sergilere giden, vb.). Tüm sanat hayatı süresince 500’e yakın heykeli olan 
Smith 1950 ve 1960 arasında 250 adet heykel yapmıştır. Bu ivme Greenberg’in onu 
Amerika’nın en büyük heykeltıraşı olarak öncelemesiyle doğru orantılıdır. Bu esnada art arda 
gelen iki Guggenheim ödülü (1950 ve 1951) tekrardan tüm zamanını sanata ayırmasını ve 
ihtiyaç duyduğu materyalleri edinmesine olanak sağlamıştır. İki kızından biri olan Candida 
Smith sanatçının Bolton Landing’e yerleştirdiği 78 adet eseri “Heykeller babamın günlerinin 
eylemleriydi, babamın vasiyetiydi, kimliğiydi. … onun mücadelelerini, düşüncelerini, 
mizahını, kişisel Varlık Savaşı'nı kaydetti. Kendime bu heykeller benim kardeşlerim mi diye 
soruyorum - babamdan doğdular ve çocukluğumun yoldaşıydılar (Smith, 2006)”  şeklinde 
yorumlamaktadır. 
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sergi açmıştır. Avrupa’da ilk büyük sergisi ise ölümünden sonra 1966 yılında Londra’da Tate 
Galerisi’nde açılmıştır.     
 David Smith geçinmek için çalışmak zorundaydı. Hatta kendini geleneksel bir kaynak 
işçisi olarak kabul etmiştir. Smith heykel satan bir sanatçı değildi, bu nedenle kaynak yapmak 
ve ders vermek durumundaydı. 1948 ve 1950 yılları arasında New York’ta özel bir kız koleji 
(Sarah Lawrence College) ile misafir profesörlük yaptığı Indiana ve Arkansas Üniversitelerinde 
ders vermiştir. Buna karşın sanat alanında da çalışan-araştıran biri olmuştur. Gündüzleri heykel, 
geceleri ise çizim yapan iyi bir okuyucu ve araştırmacıydı (sanat tarihi-edebiyat okuyan, yayın 
takip eden, müzelere-sergilere giden, vb.). Tüm sanat hayatı süresince 500’e yakın heykeli olan 
Smith 1950 ve 1960 arasında 250 adet heykel yapmıştır. Bu ivme Greenberg’in onu 
Amerika’nın en büyük heykeltıraşı olarak öncelemesiyle doğru orantılıdır. Bu esnada art arda 
gelen iki Guggenheim ödülü (1950 ve 1951) tekrardan tüm zamanını sanata ayırmasını ve 
ihtiyaç duyduğu materyalleri edinmesine olanak sağlamıştır. İki kızından biri olan Candida 
Smith sanatçının Bolton Landing’e yerleştirdiği 78 adet eseri “Heykeller babamın günlerinin 
eylemleriydi, babamın vasiyetiydi, kimliğiydi. … onun mücadelelerini, düşüncelerini, 
mizahını, kişisel Varlık Savaşı'nı kaydetti. Kendime bu heykeller benim kardeşlerim mi diye 
soruyorum - babamdan doğdular ve çocukluğumun yoldaşıydılar (Smith, 2006)”  şeklinde 
yorumlamaktadır. 
  
 

 
 
 
 
 

3. David Smith Heykeli:  
 Terminal Demir İşleri’nde çalıştığı alan oldukça sınırlı olduğundan David Smith’in ilk 
heykelleri küçük ebatlardadır. Fakat burası ona hurda metallere ulaşabildiği bir ortam da 
sağlamıştır. Çizgisel unsurları ağırlıklı olarak kullandığı 1930 ile 1950’li yıllardan sonra 
heykellerinin ebatları ve hacmi büyümüştür. Çelik, hurda demir, sac metal, kullanılmayan 
makine parçaları gibi malzemelerle heykel yapılabileceğini görmesi David Smith’in heykel 
tekniğini dolayısıyla plastik dilini belirlemesinde çok önemli bir aşamadır. Bu anlamda 
Smith’in sanatında en önemli değişiklik “1933’te Picasso ve Gonzáles’in, birbirine kaynakla 
tutturulmuş demir parçalardan oluşturdukları Gerçeküstücü heykellerini görmesiyle başlar. Bu 
yapıtların üzerindeki etkilerini Smith şöyle anlatmıştır: “Fabrikalarda otomobil parçaları 
yapmış, telefon hatları üstünde çalışmış olduğum için bunlar bana kendi geleneğimde heykeller 
yapabileceğimi gösterdi (Erzen, 1997, 1680).” Sanatçı heykellerinde kullandığı malzemenin 
fazla bir sanat tarihi geçmişine sahip olmadığının farkındadır. Aslında bu malzeme Smith’in 
yaşadığı döneme göre güncel bir malzemedir ve Smith bunu kendi için bir özgürleşme noktası 
olarak görmüştür. Modernleşmenin getirisi demir ve çelik gibi endüstriyel malzemelere büyük 
saygı duyduğunu belirtir: “Ekonomik olarak forma ulaşmakta onların yapabildiğini başka hiçbir 
malzeme yapamaz. Metalin kendisi çok az sanat tarihine sahiptir. Sahip olduğu çağrışımlar bu 
yüzyılın çağrışımlarıdır-güç, yapı, hareket, ilerleme, askıya alma, yıkım ve gaddarlık 
(https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/david-smith-sculptures).”    
 Günlük hayatında gerçek bir emekçiyken,  heykel yapmak için bir sanatçı gibi yaşamak 
zorundaydı. Arada kalma hali,  bocalamaları, maddi manevi sıkıntıları, siyasi görüşü, arkadaş 
ve aile ilişkileri, saldırgan ve heyecanlı tavrı ile yeni olana ilgisi, kısaca bunların tümü Smith’in 
heykellerine otobiyografik veya içsel öğeler olarak eşlik etmektedir. Eserlerini kendisi 
fotoğraflamıştır. Hatta bazılarını mevsime göre yeniden görüntülemiştir. Fotoğraf makinesi 
onun heykelleriyle yeniden karşılaşması ya da heykellerinin çevresiyle olan ilişkisini 
araştırmasında bir araçtır. Heykel yaparken atölyesinin zeminine ya da kâğıt-tuval-masa gibi 
malzemelerin üzerine metal parçalarını yaydıktan sonra bunları birleştirmekteydi. Sprey boya 
resimlerini de benzer bir yöntemle üretmiştir. Tüm heykelleri tıpkı Picasso gibi yerde 
başlamaktaydı. Paslanmaz çelikle çalışmaya geçtikten sonra ise bu malzemeyi sipariş etme 
zorunluluğu Smith’in doğaçlama çalışmasına ket vurmuş, onu boş kutu ya da önceden üretilmiş 
çok sayıda küplerle planlama yapmak zorunda bırakmıştır.  
 Genel olarak kompozisyonları yatay veya düşeyde ilerleyen net geometrik biçimlerden 
oluşmaktadır. Tüm heykelleri tek bir bakış noktasına sahiptir. İşlerinde metal yüzeyini 
parlatarak, boyayarak ya da metalin doğasına sadık kalarak kullanmayı tercih etmiştir. Smith’in 
heykeli soyut olarak kategorize edilse de eserleri insan figürü çağrışımlarına sahiptir. Uygulama 
esnasında tesadüflere izin vererek malzemenin, formun ve deneyimlerinin yarattığı sürprizlere 
açık olmayı severdi. Bu anlamda Jackson Pollock’la yöntemsel benzerlikler taşımaktadır. Diğer 
üretim yönelimleri ise sağlam bir yapı anlayışı kazandığı Kübizm, heykellerindeki biçimsel 
olasılıkları fark ettiği Picasso,  inşa etme ve istifleme yöntemiyle Konstrüktivizm ve doğaçlama 
yeteneğini geliştirdiği Sürrealizme dayanmaktadır.  Smith kurallara bağlı olmak istemeyen, 
denenmeyeni denemek isteyen bir sanatçıydı. Klasik heykel geleneğine bağlı bir heykeltıraş da 
değildi. Bunla ilgili olarak sanatı ileri taşımayan geleneğe karşı olduğunu, geleneğin sadece 
eskiden sanatın ne olduğunu gösterdiğini, şimdinin sanatının ne olduğunu söyleyemeyeceğini 
belirtmiştir. (Yılmaz, 2009, 123)  Yöntemi konusundaysa 1959’da şunları söylemiştir sanatçı:  

Genellikle işin gidişatını daha önceden yaptığım çizimlere pek dayandırmam. 
Başlangıçta heykelle ilgili çok yoğun duygular içindeysem, sonucun ne olacağını bilme 
gereksinimi duymam; en önemli şey, çözüm için yapılan mücadeledir. İşin sonu, 
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gereğinden fazla tam ve gidilebilecek son noktaysa, yani yeni bir sorun ortaya 
koymayacaksa, bir çözümden ziyade bir sorun ortaya koyacak bir sondan başa doğru 
çalışmaya hazırlarım kendimi. Bazen bir heykele başladığımda, ilk başta kafamda 
sadece belli bir parçası vardır; gerisi, sanki bir rüyanın gidişatı gibi bilinmeyen bir 
yolculuktur. Sanatı ortaya çıkaran şey, o işin tekniği, malzemesi ya da kesinliği değil, 
yaratının kendi içindeki çelişkisidir. (Yılmaz, 2006, 175) 

 Geniş arazileriyle Indiana ve endüstrileşmenin yoğun olduğu Ohio’da büyümek David 
Smith’in sanatında doğa-endüstri zıtlığı şeklinde beliren iki güçlü unsurdur. Şöyle ki; 
biçimleme dili, kullandığı teknik ve teknolojik malzemeler onun endüstriyle dolayısıyla 
modernizmle olan ilişkisini göstermektedir. Bu dünyanın simgeleri olarak eserlerine gerçek 
aletleri (pense, İngiliz anahtarı, rondela, vb.) eklemesi de bu ilişkiyle ilgilidir. Ayrıca Smith’in 
eserlerindeki heykel kaidesini kompozisyonlarına dâhil etmesi, heykellerini açık havada 
sergilemesi gibi yaklaşımları onu modern çizgiler içine taşımaktadır. Öte taraftan şehir yerine 
çiftlik yaşamını tercih eden sanatçının heykellerinin çoğunu sergileme tercihi yine doğadan 
yanadır.     
 David Smith heykelinde güçlü bir çeşitlilik mevcuttur. Yani seriler halinde ilerleyen bir 
çalışma tekniğine sahiptir.  Birbirine hazırlık evresi olan 19 heykel serisinden bahsedilebilir. 
Hemen hemen aynı anda çalıştığı seri heykellerini, net olmayan sınırları nedeniyle 
sınıflandırmak da güçtür. Şöyle ki; “Bir heykele başladığımda, nasıl ve ne şekilde 
sonuçlanacağından her zaman emin olamam. Üzerinde çalıştığım iş, bir öncekiyle bir şekilde 
bağlantılıdır, onun bir devamı gibidir ve genellikle bir sonraki işin belli bir tavır ya da işaretini 
de içinde barındırır (Yılmaz, 2009, 125-126)” şeklinde kendi üretim sürecini açıklayan sanatçı, 
bu ifadesiyle bir anlamda dışa vurumcu yöntemi de tanımlamaktadır. Serilerinin adlandırılması 
heykel yapmak için kullandığı malzemelerin kimliği ve bunların temin edilmesiyle olduğu 
kadar yaşamsal öğelerle de alakalıdır.  
 Tema dizilerine kısaca değinmek gerekirse: 
  

Onursuzluk Madalyaları (Medals for Dishonor/1939-40): Onursuzluk Madalyaları 
çizimlerle desteklenen, küçük ölçekli (yaklaşık olarak 25-30 cm.)  15 rölyeften oluşan bronz 
döküm bir seridir. Avrupa gezisi esnasında bu fikir üstüne çalışmaya başlayan David Smith 
antik sikke ve mühürler ile savaş madalyalarından etkilenmiştir. Madalyalar sırasıyla; Savaş 
Propagandası (Propoganda for War/1939-40), Dördüncü Kuvvet (Fourth Estate/1939-40), 
Mühimmat Üreticileri (Munition Markers/1939), Diplomatlar (Diplomats/1938-39), Özel 
Kanun ve Düzen Sınıfları/Private Law and Order Leagues/1939), Zenginlerin Savaştan Muaf 
Oğulları (War Exempt Sons of the Rich/1939-40), Din Adamlarının İşbirliği (Cooperation of 
The Clergy/1939), Gazla Ölüm (Death by Gas/1939-40), Sivil Nüfusu Bombalamak (Bombing 
Civilian Populations/1939), Batan Hastane ve Kurtarma Gemileri (Sinking Hospital and 
Refugee Ships/1939), Bakteriden Ölüm (Death by Bacteria/1939), Tıpta Reaksiyon (Reaction 
in Medicine/1940), Fuhuşa Sebep Olan Unsurlar (Elements Which Cause Prostitution/1939), 
Gıda Güvenliği (Food Trust/1938), Bilimsel İmha (Scientific Body Disposal/1939) olarak 
isimlendirilmişlerdir. Örneğin madalyalardan Dördüncü Kuvvet basın ve sansür ilişkilerini, 
Mühimmat Üreticileri savaş vurguncularını, Zenginlerin Savaştan Muaf Oğulları zengin kesime 
tanınan ayrıcalıkları tanımlamaktadır. Ayrıca savaşı önleyemeyen diplomatlar, 2. Dünya 
Savaşı, Naziler, Ku Klux Klan gibi gruplar, Guernica’nın bombalanması gibi genelde tüm 
dünyanın özelde ise Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 1938 ile 1940’larda yaşadığı 
onursuz yaşamın referansları mevcuttur. Sanatçı savaş ve ekonomik krizin sebep olduğu buhran 
dönemine eleştirisini, hayal kırıklığını bu rölyeflerde göstermiştir. Bu nedenle madalyonlar 
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biçimleme dili, kullandığı teknik ve teknolojik malzemeler onun endüstriyle dolayısıyla 
modernizmle olan ilişkisini göstermektedir. Bu dünyanın simgeleri olarak eserlerine gerçek 
aletleri (pense, İngiliz anahtarı, rondela, vb.) eklemesi de bu ilişkiyle ilgilidir. Ayrıca Smith’in 
eserlerindeki heykel kaidesini kompozisyonlarına dâhil etmesi, heykellerini açık havada 
sergilemesi gibi yaklaşımları onu modern çizgiler içine taşımaktadır. Öte taraftan şehir yerine 
çiftlik yaşamını tercih eden sanatçının heykellerinin çoğunu sergileme tercihi yine doğadan 
yanadır.     
 David Smith heykelinde güçlü bir çeşitlilik mevcuttur. Yani seriler halinde ilerleyen bir 
çalışma tekniğine sahiptir.  Birbirine hazırlık evresi olan 19 heykel serisinden bahsedilebilir. 
Hemen hemen aynı anda çalıştığı seri heykellerini, net olmayan sınırları nedeniyle 
sınıflandırmak da güçtür. Şöyle ki; “Bir heykele başladığımda, nasıl ve ne şekilde 
sonuçlanacağından her zaman emin olamam. Üzerinde çalıştığım iş, bir öncekiyle bir şekilde 
bağlantılıdır, onun bir devamı gibidir ve genellikle bir sonraki işin belli bir tavır ya da işaretini 
de içinde barındırır (Yılmaz, 2009, 125-126)” şeklinde kendi üretim sürecini açıklayan sanatçı, 
bu ifadesiyle bir anlamda dışa vurumcu yöntemi de tanımlamaktadır. Serilerinin adlandırılması 
heykel yapmak için kullandığı malzemelerin kimliği ve bunların temin edilmesiyle olduğu 
kadar yaşamsal öğelerle de alakalıdır.  
 Tema dizilerine kısaca değinmek gerekirse: 
  

Onursuzluk Madalyaları (Medals for Dishonor/1939-40): Onursuzluk Madalyaları 
çizimlerle desteklenen, küçük ölçekli (yaklaşık olarak 25-30 cm.)  15 rölyeften oluşan bronz 
döküm bir seridir. Avrupa gezisi esnasında bu fikir üstüne çalışmaya başlayan David Smith 
antik sikke ve mühürler ile savaş madalyalarından etkilenmiştir. Madalyalar sırasıyla; Savaş 
Propagandası (Propoganda for War/1939-40), Dördüncü Kuvvet (Fourth Estate/1939-40), 
Mühimmat Üreticileri (Munition Markers/1939), Diplomatlar (Diplomats/1938-39), Özel 
Kanun ve Düzen Sınıfları/Private Law and Order Leagues/1939), Zenginlerin Savaştan Muaf 
Oğulları (War Exempt Sons of the Rich/1939-40), Din Adamlarının İşbirliği (Cooperation of 
The Clergy/1939), Gazla Ölüm (Death by Gas/1939-40), Sivil Nüfusu Bombalamak (Bombing 
Civilian Populations/1939), Batan Hastane ve Kurtarma Gemileri (Sinking Hospital and 
Refugee Ships/1939), Bakteriden Ölüm (Death by Bacteria/1939), Tıpta Reaksiyon (Reaction 
in Medicine/1940), Fuhuşa Sebep Olan Unsurlar (Elements Which Cause Prostitution/1939), 
Gıda Güvenliği (Food Trust/1938), Bilimsel İmha (Scientific Body Disposal/1939) olarak 
isimlendirilmişlerdir. Örneğin madalyalardan Dördüncü Kuvvet basın ve sansür ilişkilerini, 
Mühimmat Üreticileri savaş vurguncularını, Zenginlerin Savaştan Muaf Oğulları zengin kesime 
tanınan ayrıcalıkları tanımlamaktadır. Ayrıca savaşı önleyemeyen diplomatlar, 2. Dünya 
Savaşı, Naziler, Ku Klux Klan gibi gruplar, Guernica’nın bombalanması gibi genelde tüm 
dünyanın özelde ise Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 1938 ile 1940’larda yaşadığı 
onursuz yaşamın referansları mevcuttur. Sanatçı savaş ve ekonomik krizin sebep olduğu buhran 
dönemine eleştirisini, hayal kırıklığını bu rölyeflerde göstermiştir. Bu nedenle madalyonlar 

 
 
 
 
 

Smith’in savaş karşıtı, anti-kapitalist ve anti-faşist yaklaşımıyla okunmalıdır. Kuş, balık, müzik 
aleti, silah, savaş topu, mermi gibi çeşitli formların olduğu rölyefler onun mit ve sembollerle 
ilişkisini gün yüzüne çıkaran önemli örneklerdendir. Ayrıca Alberto Giacometti, Francisco de 
Goya, Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel gibi ustalardan da feyzalmıştır. 
  

Beş Hayalet (Five Spectre/1944-46): Hayalet serisinin erken dönemi olarak 
madalyaların akabinde 1944 ile 1946 arasında beş adet olarak üretilmiştir. Dolayısıyla bu seride 
de savaş, silah, ölüm, tecavüz gibi vahşi ve saldırgan tutumların ifade edildiği görülmektedir. 
Sanatçı Savaş Hayaleti (Spectre of War/1944, Çelik), Jura Kuşu (Jurassic Bird/1945, Beyaz 
Boyalı Çelik), Sahte Barış Hayaleti (False Peace Spectre/1945, Bronz ve Mavi Boyalı Çelik) 
ve Menfaat Hayaleti (Spectre of Profit/1946, Çelik ve Paslanmaz Çelik) adlı dört heykelde 
doğrudan bu ifadeleri görünür kılmıştır. Smith’in klasik heykel uğraşısının bir göstergesi olan 
diğer eser Altın Eşeğe Binen Hayalet (Spectre Riding the Golden Ass/1945, Bronz) ise küçük 
ölçektedir ve diğerleri kadar saldırgan tutum göstermez. Heykellerin yapımı esnasında sürekli 
New York Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden sanatçı, 2. Dünya Savaşı’na tepkisini gösterdiği 
işlerde, burada gördüğü koleksiyonlardan yardım almıştır. Heykellerde yırtıcı etobur iskeletler, 
canavar ve kuş formları, uçak, füze, bomba, mermi, tank, top gibi savaş araçlarıyla 
bütünleşmektedir. Formlarında geçmiş-gelecek, eski-yeni, ilkel-modern olanı birleştirdiğini 
gördüğümüz sanatçının uyguladığı yöntemlerden biri olarak karşıtlıkları kullanması eserlerini 
güçlü kılmaktadır.  
  

Çelik Çizimleri (The Steel Drawings): Sanatçı boşluğu bir mekân gibi kullandığı ve 
çizgisel nitelikli 1945-1951 yılları arasında yaptığı heykellerini bu isimle serileştirmiştir. 
Örneğin; 17 Saat, Yirmi Dört Yunan Y’nu, Harfler, Kraliyet Kuşu, Yıldız Kafesi, Bir İrlandalı 
Demircinin Şarkısı, Avustralya ve Hudson Nehri Manzarası adlı heykelleri bu döneme ait 
eserlerdir. Boşlukta çizilmiş gibi duran büyük boyutlu heykeller üç boyutlu olmakla birlikte 
hacimsizdir, yassı ve anlatımcıdır. Çelik levha ve çubuklar kaynaklanarak birleştirilmiş ve 
“ustalık ve ölümle ilgili belli-belirsiz mesajlar aktarmak amacıyla kullanılmıştır. Smith’in 
boşlukta duruyormuş gibi görünen elle yaptığı lirik heykelleri ne anlamsızdır, ne de aşırı anlam 
taşır (Lynton, 1991, 260).” Örneğin; her gün gördüğü bir manzaradan geriye kalanların, boşluğa 
çizilmesi gibidir. İzleyici heykeli algılamak için sadece görmek ile yetinmek zorundadır. Smith 
bu tarz işlerinde tek bir bakış noktası sunmaktadır genellikle. Üç boyutun hacmini iki boyutun 
düzlemine dönüştürmüştür sanatçı. 
  

Çiftçi Serisi (Agricola/1951-52): Çeşitli tarım aletlerini (makine, makine parçaları, el 
araçları, anahtarlar, çeşitli demir ve çelik aletler) hayvan iskeletine benzer formlar halinde 
kaynakla bir araya getirmiştir. 16 adettir.  
  

Tanktotem Serisi (1952-60): 10 heykellik bir seridir. Tanktotemler kendi ayakları 
üstünde sergilenmişlerdir, dolayısıyla kaidesizdirler. Dikey formlardır, zira yürüyen ya da 
hareket eden insan figürüyle ilişkilidirler. Çelik kazan kapakları, su deposu, tank başlıkları gibi 
gereç ve parçaları kesip bu kavislerden iç bükey formlar oluşturmuştur. Beyaz, kırmızı, turuncu, 
mavi, siyah gibi renkleri kullanmıştır. Elbette bu heykellerin adı Sigmund Freud’un kaleme 
aldığı Totem ve Tabu kitabıyla da alakalıdır. 
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Görsel 1: David Smith, 17 h’s (17 saat),  113 × 73.7 × 31.8 cm., 1950, Boyalı Çelik 

 

 
Görsel 2: David Smith, Twenty-Four Greek Y's (Yirmi Dört Yunan Y’nu), 108.6 x 73.9 x 15.2 

cm., 1950, Boyalı Çelik 
  

Dövme Çelik İşleri Serisi (Forgings/1955-56): Tümüyle paslanmaz çelikten yapılmış 
ilk eserlerinden oluşan bir seridir. 11 adettir. Seward and Company isimli bir çelik 
imalathanesinin atölyesinde elektrikle çalışan dövme çekiciyle yapılmışlardır. Heykeller dikey 
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biçimli formlarıyla totemleri andırmaktadır. Fakat insan formunun indirgenmiş haliyle 
antropomorfik özellik gösterirler.  
  

Kuzgun Serisi (Raven/1955-60): Kuş formu sanatçının önem verdiği motiflerden 
biridir, önceki heykellerinde de bu imgeye rastlanmaktadır. Gökyüzünde süzülen kuş 
yanılsamasını yaratan formları soyutlayarak kullanmıştır. Bu seride küçük ebatlı ve az sayıda 
heykel üretmiştir. 
  

Nöbetçi Serisi (Sentinel/1956-57/1961): Nöbetçiler birbirine yakın tarihler arasında iki 
ayrı dönem olarak ortaya çıkmıştır. 1956 ve 1957 arasında ürettiği heykellerinde boyalı demir 
ve çelik, sonraki dönemde ürettiklerinde ise sadece paslanmaz çelik kullanmıştır. Ziyadesiyle 
varyasyon ürettiği bir seridir ve genel olarak denge problemiyle uğraşmıştır. İnce, dikey ve 
kapalı formlardır. Kaideden arındırdığı bu heykelleri açık arazide sergilemiştir. 
  

Albany Serisi: 1959 ile 1962 arasında siyah boyalı çelikten üretilmiş 11 küçük ebatlı 
heykelden oluşmaktadır. Daire, Smith için önemli bir öğedir ve tüm serilerinde bu forma 
rastlanmaktadır. Dairesel formlar ve kütlesel birimleri araştırdığı serinin adı çelik malzemeyi 
tedariki için çiftliğine en yakın şehir olan Albany’i tercihi nedeniyledir. Dairesel ya da yarı 
dairesel biçimler yine insan formunu çağrıştırmaktadır. 
  

Keskin Köşe Serisi (Zig/1960-64): İçbükey, dışbükey, eğri, düz ve daire biçimli çeşitli 
parçaların birbirine kaynaklanarak istiflendiği seride, genellikle heykeller metal tekerlekler 
üzerine yerleştirilmiştir. Bir nevi kaideden kurtulma yolu olarak da görülebilecek yaklaşımın 
ana nedeni tekerleklerin işlevselliğidir. David Smith tüm parçaları endüstriyel boya (kırmızı, 
yeşil, altın sarısı, koyu siyah ve pas kahverengisi gibi renkler) ile katmanlı ya da çoklu bir 
şekilde renklendirerek bütün bir görünüme ulaşmıştır. Bazen rengi yüzeyde vurgu etkisini 
değiştirmek amaçlı da kullanmıştır. Malzemeyi üst üste yığdığından inşacı etkinin en fazla 
görüldüğü serisidir. 7 adettir. 
  

Voltri Serisi (1962): Smith 1962’de İtalya’ya 4. Spoleto Festivali’ne katılmak üzere 
davet edilmişti. Etkinlikte heykelin yapılacağı atölye yakın bir yerleşim alanı olan Voltri 
kasabasındaydı. Serinin ismi buradan gelmektedir. Burada geçirdiği süreç hem üretim hem de 
klasik sanata olan ilgisi anlamında sanatçıyı çok mutlu etmiş ve güçlendirmiştir. Kendisine 
sunulan olanaklar son derece caziptir: beş atölye, asistanlar, bolca artık metal parça gibi. Burada 
bir ay kalmış, kendisinden bir adet heykel istenmesine rağmen 27 adet heykel üretmiştir. Temel 
geometrik biçimlerden oluşan bu seride Smith malzemeyi yüzeyinde renk ve ton değişimleri 
yaratacak şekilde çalışmıştır. Heykellerini parlatmamış, bilakis malzemenin mevcut haline 
(paslı, boyalı vb.) müdahale etmeyerek malzemenin hakikiliğini korumuştur. Serinin bazı 
heykellerinde yine tekerlek kullandığı görülmektedir. Bunlar bir anlamda kendi dönemine 
taşıdığı antik dönem savaş arabalarıdır. 
  

Daire Serisi (Circle/1962-63): Bu seri adı üstünde birbiri içinde, tek ya da kesilmiş 
şekildeki çelik çemberlerden oluşmaktadır. İşlerdeki renkler ham endüstriyel renklerdir ve 
Smith’in rengi, eserin bir elemanı olarak direkt vurguladığı tek serisidir. Üç boyut ile iki boyut 
ve renk ile biçim arayışlarının iddialı bir gösterimi olarak görülebilecek bir seridir. Seride büyük 
ebatlı beş adet heykel mevcuttur. Smith Bolton Landing’de bu beş parçadan dördünü art arda 
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gelecek biçimde bir hat üzerine yerleştirmiş, farklı parçalardan oluşan tek bir eser olarak 
izlenmesini istemiştir. 
  

Voltri-Bolton Serisi (1962-63): Bolton Landing’de ürettiği fakat malzemelerin Voltri 
kasabasından geldiği 25 parçalık bir seridir. Bazen Voltron ve WB Serisi olarak da 
adlandırılmaktadır. Tanktotem serisiyle benzerlik taşır, çünkü dikey, oldukça yüksek boyutlu 
ve yine iç bükey boru parçalarının kullanıldığı heykellerdir.  
  

Vagon Serisi (Wagon/1963-64): Seri içinde araba benzeri üç adet tekerlekli heykel 
yapmıştır. Vagon I esnek bir halat parçası gibi görünen yay biçimindeki kalın çelik parça 
üzerinde insan figürünü çağrıştıran bir form taşımaktadır. 1300 kilogram olan Vagon II dövme 
çelikten yapılmıştır ve dizinin en ağır parçasıdır. Bir traktörün küçültülmüş ya da oyuncak bir 
arabanın büyütülmüş hali gibi duran heykelde orta alana yerleştirilmiş dikey form insan figürü 
olarak algılanmaktadır. Heykel, kırmızımsı pas rengini kazanması için bir süre dışarıda 
bekletildikten sonra, tel fırça ile kazınıp yağlanmıştır. Vagon III’te ise ince bacakların taşıdığı 
bir takım gök cisimleri betimlenmiştir: ay, güneş, yıldız gibi. 
  

Menand Serisi: Menand, malzeme satın aldığı bir köydür ve New York Albany’nin 
kuzeyindedir. 1963 yılında bu seriye başlamıştır. Kalın kesilmiş çelik parçaları asitle işledikten 
sonra cila ile patine ettiği sekiz heykel üretmiştir. Bu sayede antik bronz görünümlü heykeller 
elde etmiştir. Genel olarak dikey ve yatay elemanların birleştiği, daire ve kare gibi şekillerin 
kullanıldığı heykeller güçlü bir sağlamlık hissi taşımaktadır. 
  

Kübi Serisi (Cubi/1961-65): David Smith’in en son ve en büyük serisidir. 28 parçadan 
oluşmaktadır. Bunlar daire, kare, silindir, prizma gibi biçimlerin iki ya da üç metre 
yüksekliğinde birleştirildiği anıtsal soyut formlardır. Sanatçı paslanmaz çelik yüzey üstüne fırça 
izi ya da kaligrafik etki gösteren öğeler eklemiştir. ““Kübi”lerin paslanmaz çeliğinin 
parlatılması, bunlara bir dereceye kadar fırçayla boyanmış gibi bir görüntü vererek yapıtları 
resimselleştirmiştir. Smith her ne kadar paslanmaz çeliğe kaynak yapamasa da zaten, kesmek 
için gerekli donanıma da sahip değildir. Dolayısıyla hacimleri, önceden imâl edilmiş biçimde 
sipariş etmesi gerekmektedir (Fineberg, 2014, 120).” 
 En soyuta giden formlarda aradığı yine denge unsurlarıdır. Özellikle Küplerde 
kullandığı parlak yüzey kaygısı güneş ışığının farklı şekillerde yansımasını sağlamak içindir. 
Ayrıca bu etkiyle geniş ve yüksek parçaların boşlukta süzülüyormuş gibi göründüğünü 
keşfetmişti sanatçı. Parlak yüzey metal malzemenin ağırlığını-hantallığını azaltmaktaydı. 
Kübi’ler T biçimli bir yapı üzerinde yükselenler, zeminde yatay yönelimli şekilde uzanan figürü 
çağrıştıranlar ve merkezi bir boşluğa sahip çerçeve biçimindekiler olarak üç bölümde 
incelenebilirler. 
 Ayrıca 1962’den itibaren çelikten yapılmış, üç büyük, beyaz boyalı, Birinci Kat (Primo 
Piano) adlı heykelleriyle koyu mavi, krem, siyah gibi renklerle boyanmış plaka heykelleri olan 
Gondola’lardan ve sahip oldukları düzlem sayısına göre isimlendirilen 1964’de yaptığı beş 
heykelden oluşan Bronz Düzlemler (Bronze Planes) adlı heykel serilerine de kısaca 
değinebiliriz. Netice olarak David Smith’in figüratif heykelden ayrılan soyut kompozisyonları 
jestlere dayanır, lirik tattadır ve bizi sanatçının tavrını keşfetmeye iter. 
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 Ayrıca 1962’den itibaren çelikten yapılmış, üç büyük, beyaz boyalı, Birinci Kat (Primo 
Piano) adlı heykelleriyle koyu mavi, krem, siyah gibi renklerle boyanmış plaka heykelleri olan 
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4. The Letter Heykeli Üzerine: 
 David Smith’in Çelik Çizimleri serisinde yer bulan The Letter 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. 
 Antik bir tablete ya da kitaba benzeyen dış konturlara sahip, dairesel tabanlı heykel 
dikdörtgen yapıdadır. Bu yapı içinde görülen birbirine paralel yerleştirilmiş harf çizelgesini 
andıran metal çubuklar, üzerinde bazı biçimler taşımaktadır: harfler ve içi dolu yuvarlak 
parçalar. Düzenekte yuvarlakların içindeki şekillerin ön ya da arka planda yerleştirildiği 
görülmektedir. Heykelin düzlemsel içyapısı arka tarafındaki boşluğu rahatlıkla görünür 
kılmaktadır. Çerçeve içindeki görüntüler ve sanatçının derinliğe atıfta bulunan diyagonal 
yerleştirilmiş imzası iki ve üç boyut birlikteliğini taşımaktadır. Malzemesi çeliktir. 

 
Görsel 5: David Smith, The Letter (Mektup), 95,25x63,5x30,48 cm., 1950 

  17 Saat ile Yirmi Dört Yunan Y’nu heykellerinde harfleri, The Letter’da harflerin yanı 
sıra sembolleri de heykel formuna dönüştürdüğü görülmektedir. David Smith’in bu dönem 
heykelleriyle çağdaşı Adolf Gottlieb’in sembollere dayanan bir yazı türü olan piktograflarla 
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yaptığı olgun dönem resimleri arasında bir paralellik bulunduğu düşünülmektedir.1 Gottlieb ve 
Smith’in farklı tarihlere ait Mektup isimli çeşitli çalışmalar ürettikleri görülmektedir. Hatta 
yakın arkadaş olan iki sanatçı birbirleriyle mektuplaşmaktan da hiç vazgeçmemişlerdir. Ek 
olarak sanatçıların fikir bazında birbirlerini besledikleri düşünülebilir. Şöyle ki; Smith, 
Gottlieb’in kutular içine yerleştirdiği hiyeroglif resimlerine alaka duymuş, bu resimsel dili nasıl 
oluşturduğuyla ilgilenmiş, farklı olan bu resimsel dili yalnızca heykel yoluyla değil litografi 
(taş baskı) ile de araştırmıştır.  

 
Görsel 3: Adolph Gottlieb, Letter to a Friend (Bir Arkadaşa Mektup), 121,5x91,5x10 cm., 

1948,  
T.Ü.Y.B, Tempera ve Guaj 

 
Görsel 4: David Smith, A Letter (Bir Mektup), 50.8 x 66.0 cm., 1952, Litografi 

                                                           
1 Sanat tarihçisi ve eleştirmen Karen Wilkin Gottlieb ve Smith’in bazı eserlerindeki benzerliğe dikkat çeker. bkz: 
An Inside Look: Adolph Gottlieb And David Smith. 
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 Heykelde çerçeve içindeki görüntülerin, sanatçının resim ve heykellerinde tekrarladığı 
imgelerin referanslarını (kuş/savaş topu, köpek/çocuk ve fetüs gibi) taşıdığı söylenmektedir. 
(Krauss, 1971, 136)  Ele aldığı işaret ya da simgelerle izleyici arasında bir karşılaşma alanı 
yaratmıştır. Smith, görüntüleri izleyicide kuşku uyandıracak şekilde biçimlemiştir. Bunları bile 
isteye tanınabilir olmaktan çıkararak göstermiştir.  

Smith'in Letter'nın dili, kariyeri boyunca yanında tuttuğu ve zaman zaman geniş bir 
kültürel referans yöntemine doğru genişlettiği kendi kendine referans veren 
imgelerinden oluşur. Bunu hem kendi hem de kültürünün geçmişinin bir özeti olarak 
kullandığı ölçüde Smith, Joyce'un sembolünü yeniden oluşturuyordu. Çünkü 
"Finnegans Wake"teki mektup sadece kitabın bugününü yeniden özetlemekle 
kalmamakta, aynı zamanda geçmişe uzanan bir dizi vahiy metnini de temsil etmektedir. 
(Krauss, 1971, 136) 

 Eserle kurulan diğer bir paralellik ise tamamıyla açıklığa kavuşmamış olsa da Smith’in 
James Joyce’un Finnegan Uyanması (Finnegans Wake) adlı romanından etkilendiği ve bu 
heykelle romandaki bir mektuba göndermede bulunduğudur.  

Joyce, Finnegans Wake’in beşinci bölümünde, bir gübre yığınının içinde bulunan 
gizemli bir mektubu açıklamaya çalışmaktadır, ancak mektubun anlamı 
çözülememektedir ve karanlıktır çünkü mektup çok-formludur. Mektup Wake’in, 
uyanışın kendisinin bir yansımasıdır, daha doğrusu evrenin dilsel bir aynasıdır. Mektubu 
tanımlamak aslında kozmosu tanımlamak anlamına gelir ki, kozmos Joyce için, .... 
önemlidir. (Eco, 2001, 59) 

 20. yüzyılın başlarında modernist avangardın en etkili yazarlarından biri olarak kabul 
edilen İrlanda Dublin doğumlu yazar James Joyce (1882-1941), William Faulkner ve Virginia 
Woolf ile birlikte Bilinç Akışı (Stream of consciousness) tekniğinin kurucuları arasında yer alır. 
Bilinç akışı, karakterin düşünme eylemini olduğu gibi aktarmaya çalışan bir edebi tekniktir. 
Yapıtlarda iç diyalog şeklinde göze çarpar. James Joyce’un 17 yıldan fazla bir sürede yazdığı 
bu roman ilk olarak 1939’da basılmıştır. Gündelik yaşamı, sanatı, edebiyatı, tarihi, savaşları, 
dinleri kısaca insani tüm durumları başı sonu olmayan, çözümlenmesi zor ve çok anlam 
katmanlı bir metin olarak işleyen Joyce, her okuyan için yeniden yazılan bir roman yaratmıştır. 
Tıpkı Smith’in her izleyene göre yenilenerek anlam üreten ya da anlamı müphemleştiren The 
Letter heykeli gibi.    

 
Görsel 6:  James Joyce, Finnegans Wake (Finnegan Uyanması), 1939 
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Yazar Türkçenin de dâhil olduğu, dünyada konuşulan 40’a yakın dilden türetilen 
sözcük, söz oyunu ve cümleler ile bir tür oyun yaratmıştır. Ayrıca Joyce kendi yaşamında, 
eserlerinde ve dolayısıyla bu romanında da gök gürültüsünün çıkardığı sese karşı sürekli bir ilgi 
beslemiştir.  Bu ilgi, Joyce'da İtalyan filozof Giambattista Vico'yu (1668-1744) okuduktan 
sonra başlamıştır. (https://peterchrisp.blogspot.com/2014/02/thunderbolts.html) Vico, tarihin 
döngüsel olduğunu ve döngülerin Büyük Tufan'dan sonra insanların ilk kez gök gürültüsünü 
duyduklarında başladığını ve bunun bir tanrı tarafından yapılan bir ses olduğunu savunuyordu. 
Ona göre bu dinin, tarihin ve dilin başlangıcıydı. Joyce, Vico'nun bahsettiği gök gürültüsünün 
çıkardığı sesi yazıya dökerek çıkarmaya çalışmıştır. Bu amaçla romanda 100 harften oluşan 10 
adet kesintisiz sözcük bulunur.1 Bunların her biri kendi başına tek bir sözcük olarak sesli 
okunduklarında gök gürültüsü sesini andırmaktadır. Örneğin,  
 3. sayfada 

(bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnsk
awntoohoohoordenenthurnuk!) (Joyce, 1975, 3) 

 23. sayfada 
(Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayorgromgremmitghundhurthrumathunaradidillif
aititillibumullunukkunun!) (Joyce, 1975, 23) 

 veya 44. sayfadaki 
(klikkaklakkaklaskaklopatzklatschabattacreppycrottygraddaghsemmihsammihnouithap
pluddyappladdypkonpkot!) (Joyce, 1975, 44) 

 gibi roman boyunca bu tür harf dizimleri vardır. Dolayısıyla Smith’in The Letter eserine 
esin kaynakları arasında, Joyce'un bu romanındaki bu tür harf dizimleri ve romanın bütünüyle 
bir mektup oluşu iddiaları da bulunmaktadır.  
 
 5. Sonuç   
 David Smith’in heykeli serbest çağrışım yöntemine dayanmaktadır. Kullandığı teknik 
rahatlıkla doğaçlama heykel üretmesini sağlamıştır. Joyce’un yeni bir dil, yeni bir sözdizimi 
yaratma fikri gibi o da 1945 ve 1951 yılları arasında, resim ve heykel ayrımını muğlâklaştırdığı 
birçok melez heykel üretmiştir. Metalin doğrudan anlatım olanaklarını araştırmış, Amerika’da 
kaynaklı demir ve çelikle heykel yapan ilk sanatçı olmuştur. Anthony Caro, Joel Shapiro, Mark 
di Suvero, John Chamberlain, Donald Judd gibi birçok sanatçıya kaynaklık eden Smith, 
yirminci yüzyıl heykelinin yönünü değiştiren sanatçılardan biridir. 
 Her iki alanın referanslarını taşıyan The Letter heykeli izleyeni etkiler ve çözüm talep 
eder. Lakin Smith, heykelinde piktograflar üzerinden kapalı bir anlatı sunar. Okunamayan, 
anlaşılamayan görsel bir dil üretir, aynı Finnegan Uyanması romanı gibi. Aslında bu giz onun 
sanatının bütününde sezilen bir tercihtir. Tüm insanlık tarihini içinde barındıran ve baştan sona 
insanlığa bir mektup olan roman ile sanatçısının tüm kişisel imge tarihini içinde barındıran ve 
baştan sona izleyicisine bir mesaj olan heykel, keşfe açık okumalar sunar, özünü bulmak 
isteyenlere.   
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Türkçesi için bkz. s. 3, s. 24, s. 47, Joyce, J. (2020). Finnegan Uyanması. (F. Sevimay. Çev.). Sel Yayıncılık. 
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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



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

136

 Giriş 
Türkiye’de yontu sanatı, kısıtlı olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişmeye 

başlamıştır. Bu sanatın Cumhuriyet dönemine kadar önemli bir toplumsallaşma gösterdiği 
söylenemez. İslamiyet öncesi Orta Asya dönemindeki arkaik heykel sanatı ilerleyememiş, 
Selçuklu dönemindeki kısıtlı uygulamalar dışında halkın kültürüne karışma olanağı 
bulamamıştır. İslam dinindeki tasvir yasağının yanlış yorumlanmasının bu konuda etkisi büyük 
olmuştur. Bu yüzden halkın sosyal yaşamı ve düşünsel yapısında yontu görüntüsü ve kavramı 
yerleşip gelenekselleşememiş, heykel disiplini halka hep yabancı kalmıştır. 1850’ den sonra 
çok kısıtlı tekil örnekler bir yana bırakılırsa (Abdülaziz’in kendi heykelini yaptırması vb.) 
Sanayi-i Nefise Mektebinde kapalı bir çevrede gelişmeye başlayan heykel sanatı, Cumhuriyetin 
kuruluşundan sonra tüm sanatlarda olduğu gibi devlet desteği ve yönlendirmesi ile büyük bir 
ivme kazanmıştır.  Halkla buluşan ilk örnekler Kamusal alana yerleştirilen ve genellikle yabancı 
heykeltıraşlara ısmarlanarak yaptırılan görkemli anıtsal heykellerdir. Bu ilk örnekler daha 
ziyade Cumhuriyetin kuruluş felsefesini halka benimsettirmek ve toplumu biçimlendirmek 
amacına yöneliktir. Bunları, aynı anlayış kapsamında Türk Heykeltıraşlarının eserleri 
izlemektedir. Birinci kuşak ve ikinci kuşak Türk heykeltıraşları Türkiye’nin hemen her ilinde 
bu anlamda çoğunluğu Heykel disiplinine uygun ve istenen amaç doğrultusunda başarılı 
heykeller yapmışlardır. Kamusal alan heykel yapımı daha sonra aşırı derecede abartılı sayılarda 
ve adeta fabrikasyon denilebilecek, heykel disiplininin temel kural ve estetiğini hiçe sayan bir 
sürece evrilmiş ve günümüze dek süregelmiştir. İlk zamanlarda yabancı heykeltıraşlar 
tarafından yapılan ve daha sonra birinci ve ikinci kuşak Türk sanatçıları tarafından yapılan söz 
konusu politik anıtsal heykellerin, Cumhuriyet ideolojisini ve Atatürk düşüncesini 
benimsemeyen yöneticiler tarafından ısmarlandığı, bu yüzden Atatürk’ü olduğundan farklı 
gösterdiği ileri sürülmüştür. 

Atamulu’ ya bu açıdan bakılacak olunursa heykel sanatını halkın içselleştirmesi 
anlamında o zamana dek Türkiye’de görülmemiş ve hatta Avrupa da bile pek örneği olmayan 
bir uygulamayı gerçekleştirmiş, soyut ve figüratif eserlerini halkın içine bir yaşam modeli 
oluşturarak bir kompleks içinde yerleştirmiştir. Anıtsal eserleri de Atatürk’ü halktan kopuk ve 
uzak duygusuz bir imaj olarak göstermekten ziyade, tersine onu halkla bütünleşmiş, mücadele 
arkadaşlarıyla, gençlikle ve yol gösterici olarak göstermiştir. Erzurum Atatürk Anıtı, Malatya 
Anıtı, Samsun’da resmi saldırıya uğrayan İlk Adım Anıtı, Bor’daki Sivil Atatürk Anıtı, Giresun 
da kaybolan Sivil Atatürk Anıtı, İstanbul Üniversitesindeki Gençlik Anıtı gibi örneklerin 
hepsinde bu anlayışın uygulamalarını görülmektedir.  

Bu çalışmada Cumhuriyet döneminin yontucuları arasında seçkin bir yeri olan Hakkı 
Atamulu’ nun, doğduğu ve temel formasyonunu ona veren Nevşehir ili, Derinkuyu ve Ürgüp 
bölgesindeki eserlerine odaklanarak bir inceleme yapılacaktır. Çalışma, Hakkı Atamulu’ nun 
sanatı, anıtsal yapıları ve soyut denemelerinim incelenmesini amaçlanmıştır ancak alan 
incelemesi yapıldıktan ve Derinkuyu’daki eserlerinin durumu görüldükten sonra çalışmanın 
kapsamı genişletilmiştir. Yapıtlarında evrensel değerler taşıyan sanatçı Hakkı Atamulu’ nun 
eserlerinin bulunduğu bölgenin özelinden hareketle, günümüz Türkiye’sinin hemen her 
bölgesinde farklı örneklerine rastlanabilecek Vandalizm, ilgisizlik ve hatta dışlama eğilimleri 
Heykel Sanatı bağlamında irdelenmiştir.  Araştırma sanatçının, Nevşehir, Derinkuyu ve Ürgüp 
bölgesindeki heykel örneklerini ortaya çıkartmak ve göz önüne koymak amacına yönelmiştir. 

Araştırmanın başlangıç aşamasında gerekli verileri toplamak için Atamulu’ nun 
hayattayken bağışladığı ve yaşamının son dönemlerinde bir kısım eserlerinin konulduğu 
Erciyes Üniversitesi Kadir Has Kütüphanesi içindeki Hakkı Atamulu sanat evi ziyaret edilmek 
istenmiştir. Ancak müzenin halka açık olmadığı öğrenildiği için Prof. Dr. Bülent Tokgöz’ün 
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aracılığı ile Erciyes Üniversitesi ile irtibata geçilmiş Erciyes Üniversitesi Rektöründen özel izin 
alın alınmıştır. Alınan bütün özel izinlere rağmen dünyanın her yerinde sadece pazartesi günleri 
kapalı olan müze hafta sonu olduğu için bürokrasiye takılmış ve ziyarete açılmamıştır. 

 
Hakkı Atamulu Eserleri ve Derinkuyu Kültür Park Kompleksi 
Hakkı Atamulu 94 yıllık yaşamında anıtsal yapıtlarla beraber çok sayıda eser üretmiş 

bir sanatçıdır. Erzurum, İstanbul, Malatya, Ankara, Samsun, Niğde, Nevşehir gibi pek çok ilde 
çok önemli anıtlar yapmıştır. Aynı zamanda çok sayıda da figüratif olmayan modernist yapıtlar 
üretmiştir. Ancak sanatçının çalışmalarından büyük bir kısmı gerektiği gibi korunamamış ve 
kaybolmuştur. Sanatçının Giresun için katıldığı ve yarışma sonucunda kazanarak yaptığı sivil 
Atatürk heykeli örnek gösterilebilir. Söz konusu heykel 1965 yılından beri kayıptır (Güçlü, 
2020, 32).   

Hakkı Atamulu Güzel Sanatlar Akademisinden mezun olduktan sonra yurt dışına gitmiş, 
2. Dünya Savaşının başlaması ile ülkeye geri dönmüş ve bir süre İstanbul’da yaşamıştır. 
Sanatsal hayatının aktif olduğu İstanbul döneminde yurt çapında dev eserler üretmesine, sanat 
ortamı içerisinde olmasına ve mesleğinde iyi paralar kazanmasına rağmen bütün bunlardan 
vazgeçip doğduğu topraklara dönmeyi kendisi tercih etmiştir. Sanat dünyasının o dönem 
kalbinin attığı İstanbul’da kalması, kendisi ve sanatı için belki daha yararlı olabilecekken, 
Atamulu bu tercihi yapma nedenini şu cümleler ile ifade etmektedir (aktaran, Dr. Faruk Güçlü, 
2020, 32): “Bu yurt benim yurdum, bu toplum benim toplumum; onları hep çok sevdim. 
Sevdiğim için de ölesiye çalıştım. İstanbul’dan uzak kalmak sanat çevreleri ile yeni kuşağın 
beni unutmasına neden olmuştur. Ama şimdi geriye bakıyorum da bunlar önemli değil. Çünkü 
ben bir yontucuyum ve çağımdan sorumluydum. Gereklerini de yerine getirdiğime inanıyorum. 
Hakkı’nın adının geçtiği yerde Derinkuyu’nun adı, Derinkuyu’nun adının geçtiği yerde de 
Hakkı’nın adı geçecek. Bu nedenle de yaşadığım zamanı sanatımla gelecek kuşaklara 
aktardım.”   
  Bu samimi ve duru açıklamaları sanatçının; ülkesine, doğduğu ve yetiştiği yere olan 
güçlü bağlarını ortaya koymaktadır. Kendi sanatının, kasabasından ülkesine oradan da evrensel 
platforma açılacağı umudunu göstermesi ve evrensel sanatla buluşmanın yerel değerler 
zemininde daha güçlü olacağına inancını açık bir biçimde ifade etmesi onun soylu ve sorumlu 
bir çağ sanatçısı olduğunu kanıtlamaktadır. İlginç ve acı olan Atamulu’nun, sanatını, parasını, 
zamanını, emeğini beklentisiz olarak Derinkuyu’ya adamış olmasına karşın bu büyük 
adanmışlığın gerçek anlamda karşılığını bulamamasıdır. Sanatçının eserlerinden bir kısmı 
günümüzde Derinkuyu Kültür Parkta sergilenmektedir. Ancak Türkiye’nin pek çok ilinde 
sergilenen anıtsal yapıtları görece daha iyi durumda iken sanatçının yaşamını adadığı 
Derinkuyu’daki eserlerinin mevcut durumunun oldukça kötü olduğu gözlenmektedir. 
Derinkuyu Kültür Parkta konumlandırılan o yüce duygu ve emek ürünü eserlerinin durumlarına 
ilişkin görsellerden de anlaşılacağı üzere; yıpranmış, zarar görmüş, kırılmış, kurşunlanmış, bir 
kenara atılarak unutulmuş, görünümü ve heykellerin çevresini kuşatan çirkin mangal 
yapılarının varlığı, Atamulu’nun üst düzey sanat anlayışı ve kavrayışının ne denli 
anlaşılamadığını ya da anlaşılıp da özellikle ihmal edildiğini gösterir niteliktedir (Görsel 1-2). 
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Görsel 1,2: Derinkuyu Kültür Park, Kasım 2021 tarihli fotoğraflar. 

 
Atamulu’nun yine aynı Park alanında yer alan soyut metal heykellerinin ise sözde 

koruma amacıyla metal aksamlarının rengârenk boyanması sanatçının telif haklarına saldırı 
olduğu kadar, göz tırmalayıcı olmaları sanatsal niteliğini de sarsmaktadır. Yapıtlarda 
sağlamlaştırma amacıyla inşaat demirlerinin yapıya rasgele bir şekilde kaynakla tutturulması 
da dikkate değer bir duyarsızlık örneği olarak ortaya çıkmaktadır. (Görsel 3-4-5). 

 

   
Görsel 3,4,5: Atamulu’nun Derinkuyu Kültür Park alanında yer alan soyut metal heykellere 

yapılan Boyama ve kaynaklama müdahaleler, Kasım 2021 tarihli fotoğraflar. 
 

Sanatçının, kimi soyut taş yontularının zamanla doğal ve çevresel koşullar nedeniyle 
tahrip olmaları ve çatlamalarından dolayı yapılan görece restorasyon heykellerin hem fiziksel 
hem duyusal hem de duygusal varlığına onarım değil bir saldırı olarak değerlendirilmelidir 
(Görsel 6-7). 
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Görsel 6,7 Atamulu’nun Derinkuyu Kültür Park alanında yer alan soyut taş heykellere 

yapılan “usta işi” müdahaleler, Kasım 2021 tarihli fotoğraflar. 
 

Yapıldığı zaman Türkiye’nin en büyük anıtsal taş yontu Atatürk heykeli olan Atamulu 
eseri, parka en hâkim noktaya konumlandırılmıştır. Figür bütün görkemiyle ayakta 
durmaktadır. Kütlesel bir yapıya sahip olan anıtta, Atatürk sol elindeki kılıç, sağ elindeki 
dürbün nedeniyle yapıtın onca kütleselliğine bir hareketlilik katmakta ve anıtsallığın etkisini 
artırmaktadır. Soyut etkilenmeler taşıyan Eski Mısır yapıtlarını çağrıştıran anıtta Atatürk 
Mareşal üniforması ile temsil edilmektedir.  Anıttaki figür 9,5 metre uzunluğundadır, kaidesiyle 
birlikte toplam uzunluğu 13.5 metredir. Anıtın yapım sürecinde sanatçı birtakım kazalar 
geçirmiştir.  

Atamulu’nun ifadesiyle; heykel tamamlandıktan sonra boynunun kısa olduğunu fark 
etmiş, gövde ve baş arasına bir parça yerleştirmek istemiştir.   Boyunun uzatılması için baş ile 
gövde arasına konması planlanan yaklaşık bir tonluk taş yerleştirilmeye çalışıldığı esnada 
yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmüş, düşerken iskele parçalanmış, figürün sol elindeki 
dürbün ve elin bir kısmı da zarar görmüştür.  Zarar gören elin bu kısmı çarpmanın etkisiyle 
sonradan tamamen kırılmıştır. Atamulu zaten tümünü kendi olanaklarıyla yaptığı bu eseri gene 
kendisi ilerleyen yaşına karşın sonradan kısmen onarmıştır. Boyuna eklenmesi düşünülen o bir 
tonluk parçayı yeniden yerleştirmek için yeni bir girişimde daha bulunamadığını da ifade 
etmiştir.1 Sol eldeki onarımın izleri bugün de hala görülmektedir.  Hakkı Atamulu’ nun yanında 
o zaman genç bir işçi olarak çalışan Eyüp Kabak yaşanılan bu olaya hakkında; düşen bu taşı 
Atamulu kendisine vermiş, saklamasını ve ileride gerekli olacağını söylemiştir (Kabak, 2021). 
Yapılan görüşmede Eyüp Kabak’a Atatürk figüründeki şapka siperinin kırık olmasının nedeni 
sorulduğunda kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş edilerek sipere atılan kurşun ile 
parçalandığını söylemiştir. Yüzlerce kilo ağırlığında siperin birkaç kurşun çarpmasıyla 
kırılması düşünülemeyeceği için mevcut çatlakların ve yıpranmışlığın etkisiyle zayıflayan 
mevcut olan siperin atılan kurşunların etkisiyle düşmüş olabileceği muhtemeldir (Görsel 8,9). 

 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=80fh4vtlbm8&ab_channel=kanalkapadokya 
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Görsel 8,9: Atamulu’nun Derinkuyu Kültür Park alanında yer alan taş Atatürk Figüründe 

siperi kırılmış şapka, sağ elde bulunan kırık dürbün, Kasım 2021 tarihli fotoğraflar. 
 
          Atamulu’nun parkı iki yıl gibi kısa bir sürede, yöre halkının desteğiyle 100 bin 
metrekarelik alanda bütün bir kompleks olarak oluşturması yaşadığı dönem ele alındığında 
Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı için inanılmaz bir ileri 
görüşlülük örneği olarak değerlendirilmelidir. Cumhuriyetin bu genç, eğitimli ve “Yüksek 
Yontucu” su Atasına ne kadar layık bir yüksek sanatçı ve aynı zamanda bir toplum önderi 
olduğunu bu kompleks yapıtıyla ortaya koymuştur. Aradan geçen 50 yıl bugün hala 
anlaşılamadığını ortaya koyan örneklerle kendini göstermektedir. Atamulu parkı bir yaşam ve 
çağdaşlık modeli olarak kendi yöre halkına layık gördüğü o dönemin en ileri kültür, sanat, spor 
ve yaşam alanı olarak planlamıştır. Amfi tiyatro, paten alanı, şık ve değirmi yapılı bir dinlence 
bölümü olan, soyunma kabinlerine kadar düşünülmüş şu anda harabeye dönmüş yüzme havuzu, 
yontularla süslenmiş bir park, modern tasarımlı cami ve her birini kendi eliyle diktiği 
ağaçlarıyla peyzaj düzenlemesine kadar detaylandırılmış adeta bir “hayal bahçesi” 
oluşturmuştur. (Görsel;12,13,14) Bunu yaparken kimi muhafazakâr çevrelerin kısıtlı 
muhalefetine karşın yöre halkının desteğini alması ne denli yüksek görüşlü bir toplumcu sanatçı 
olduğunu da ortaya koymaktadır. 
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Görsel 8,9: Atamulu’nun Derinkuyu Kültür Park alanında yer alan taş Atatürk Figüründe 

siperi kırılmış şapka, sağ elde bulunan kırık dürbün, Kasım 2021 tarihli fotoğraflar. 
 
          Atamulu’nun parkı iki yıl gibi kısa bir sürede, yöre halkının desteğiyle 100 bin 
metrekarelik alanda bütün bir kompleks olarak oluşturması yaşadığı dönem ele alındığında 
Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı için inanılmaz bir ileri 
görüşlülük örneği olarak değerlendirilmelidir. Cumhuriyetin bu genç, eğitimli ve “Yüksek 
Yontucu” su Atasına ne kadar layık bir yüksek sanatçı ve aynı zamanda bir toplum önderi 
olduğunu bu kompleks yapıtıyla ortaya koymuştur. Aradan geçen 50 yıl bugün hala 
anlaşılamadığını ortaya koyan örneklerle kendini göstermektedir. Atamulu parkı bir yaşam ve 
çağdaşlık modeli olarak kendi yöre halkına layık gördüğü o dönemin en ileri kültür, sanat, spor 
ve yaşam alanı olarak planlamıştır. Amfi tiyatro, paten alanı, şık ve değirmi yapılı bir dinlence 
bölümü olan, soyunma kabinlerine kadar düşünülmüş şu anda harabeye dönmüş yüzme havuzu, 
yontularla süslenmiş bir park, modern tasarımlı cami ve her birini kendi eliyle diktiği 
ağaçlarıyla peyzaj düzenlemesine kadar detaylandırılmış adeta bir “hayal bahçesi” 
oluşturmuştur. (Görsel;12,13,14) Bunu yaparken kimi muhafazakâr çevrelerin kısıtlı 
muhalefetine karşın yöre halkının desteğini alması ne denli yüksek görüşlü bir toplumcu sanatçı 
olduğunu da ortaya koymaktadır. 
 

  
Görsel 10,11: Atamulu’nun Derinkuyu Kültür Park alanında yer alan heykelinin altına 

fütursuzca yerleştirilen spor aleti, Kasım 2021 tarihli fotoğraflar. 
 

   
Görsel: 12,13,14 Atamulu’nun Derinkuyu Kültür Park alanında yer alan soyunma kabinlerine 

kadar düşünülmüş şu anda harabeye dönüş yüzme havuzu, Kasım 2021 tarihli fotoğraflar. 
 

Ayrıca sanatçının park içinde yer alan “çeşme” isimli taş yapıtı zamanın etkilerine bağlı 
olarak ileri derece de yıpranmış ancak onun sanatına sonsuz “saygı” duyan yerel yöneticiler 
tarafından onarılmıştır (Görsel 15,16). Bu yapıta yapılan müdahalede diğer örneklerde olduğu 
gibi hem fiziksel hem duyusal hem de duygusal varlığına onarım değil bir saldırı olarak 
değerlendirilmelidir. 

   
Görsel 15,16: Atamulu’nun Derinkuyu Kültür Park alanında yer alan Çeşmenin “ileri bir 
restorasyon anlayışıyla” onarımı dikkati çekmektedir, Kasım 2021 tarihli fotoğraflar. 
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Görsel 17. Atamulu tarafından inşa edilen Caminin yapıldığı döneme ait fotoğraf. 

 
Sanatçının, Kültür Parkın hemen bitişiğine yaptığı caminin öyküsü ve hali hazırdaki 

durumu da ilginç özellikler sergilemektedir. Bu cami geometrik stilizasyonlarla yapılmış, 
özgün bir minaresi olan çok güzel ve çağdaş bir yorumlamadır (Görsel 17).  Caminin yapımı, 
duraksamalar, engellemeler ve yeniden başlamalarla dolu 18 yıllık bir serüvenden sonra 1989 
da tamamlanmıştır. Bu seçkin mimari yapıt günümüzde acınacak bir haldedir. Atamulu bu cami 
yapıldığı zaman kimi azınlık ve karanlık çevrelerce kilise gibi bir yapı yapmakla suçlanmış, 
minaresi de şeytanminaresi olarak adlandırılmıştır. Kapadokya Televizyonundan kendisi ile 
yapılan bir röportajda sanatçı bu konu ile ilgili olarak şunları söylemektedir: Ben bu camiyi 
yaptığım zaman Derinkuyu’da cami olmadığı için halk ibadetini parkın hemen yakınındaki Eski 
Rum Kilisesinde yapmaktaydı, ama beni kilise yapmakla suçladılar.2Caminin daha sonra 
kullanılmaya başlanması ile çevresine gasil hane, lojman vb. yapılar inşa edilmiştir. Ancak bu 
yapıların caminin çağdaş ve estetik yapısını adeta gölgeleyen tarzda özensizce yapıldığı 
görülmektedir (Görsel;18, 19, 20). 

 

         
Görsel 18, 19, 20: Atamulu tarafından inşa edilen Caminin 1989’daki bitmiş özgün hali ve 

2021’deki “estetik” çevre düzenlemeleri. Kasım 2021 tarihli fotoğraflar 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=80fH4vtlBM8&ab_channel=KanalKapadokya 
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Görsel 17. Atamulu tarafından inşa edilen Caminin yapıldığı döneme ait fotoğraf. 

 
Sanatçının, Kültür Parkın hemen bitişiğine yaptığı caminin öyküsü ve hali hazırdaki 
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yaptığım zaman Derinkuyu’da cami olmadığı için halk ibadetini parkın hemen yakınındaki Eski 
Rum Kilisesinde yapmaktaydı, ama beni kilise yapmakla suçladılar.2Caminin daha sonra 
kullanılmaya başlanması ile çevresine gasil hane, lojman vb. yapılar inşa edilmiştir. Ancak bu 
yapıların caminin çağdaş ve estetik yapısını adeta gölgeleyen tarzda özensizce yapıldığı 
görülmektedir (Görsel;18, 19, 20). 

 

         
Görsel 18, 19, 20: Atamulu tarafından inşa edilen Caminin 1989’daki bitmiş özgün hali ve 

2021’deki “estetik” çevre düzenlemeleri. Kasım 2021 tarihli fotoğraflar 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=80fH4vtlBM8&ab_channel=KanalKapadokya 

Hakkı Atamulu’nun Derinkuyu’da yaptığı yoğun üretim, kabına sığmayan çok üretken 
bir sanatçı olması nedeniyle ona yetmemiştir. Nevşehir, Ürgüp, Bor gibi yakın çevrelerde de 
önemli yapıtları ardı ardına üretmiştir. Bunlarda en önemlisi Nevşehir için yaptığı Damat 
İbrahim Paşa Anıtı’dır. Damat İbrahim Paşa’nın Nevşehirli olması nedeniyle onu anmak için 
Atamulu’ dan bir anıt heykel yapması istenmiştir. Hacimli, hareketli ve Lale devrini 
simgeleyen, el ayrıntısı dikkat çekici olan heykelde kaftan altında Damat İbrahim Paşa’nın 
vücut anatomisi de ustalıkla işlenmiştir. Bu anıt modellendikten sonra Mısır’da bronz dökümü 
yapılmıştır. Akademideki hocası Rudolph Belling, bu yapıt için “bugüne kadar Türkiye’de 
yapılmış en iyi heykel” ifadesini kullanmıştır (Görsel 21).  

 

  
Görsel 21, 22: Atamulu tarafından yapılan Nevşehir Damat İbrahim Paşa Heykeli, Havuz 
içine yerleştirme ve Atamulu’nun adının anılmadığı kitabe. Kasım 2021 tarihli fotoğraflar. 

 
Söz konusu heykele koskoca kentte elli yedi yıldır uygun bir yer bulunamamış olacak 

ki tam beş kez yeri değiştirilmiştir. Bronz döküm olan heykel halen Nevşehir’de bir park içinde 
yeni yerine taşınacağı günü beklemektedir. Sözde koruma amacıyla birkaç kat siyah yağlı 
boyayla “yaldır yaldır” boyanan ve bronz olduğu anlaşılmayan heykelin üzerinde siyah yağlı 
boya akıntıları açıkça görülmektedir. Heykel gene anlaşıldığı kadarıyla hırsızlardan ve 
saldırılardan korunmak amacıyla – ki daha önce sağ elindeki buğday başağı ve sol elindeki lale 
çalınmıştır- estetik beğeniden yoksun, çirkin, zevksiz ve fıskiyeli bir havuzun ortasına 
yerleştirilmiştir. Bu heykelin altında yer alan yazıları silinmiş uyduruk kitabe ise oldukça 
dikkate değerdir (Görsel 22).  Bu kitabede Damat İbrahim Paşa’nın yaşamı uzun uzun 
anlatılmakta ancak bu değerli insanın bu değerli yapıtını yapan Heykeltıraşın adından bile 
bahsedilmemektedir. Heykelin çirkin betebe ile kaplanmış kaidesine Nevşehir Belediyesinin 
amblemi de büyük bir özenle konulmuştur. Heykelin daha önce beş kez yer değiştirmesi akla, 
parkta yeni bir düzenleme yapılacağı zaman yetkililerin ilk olarak heykeli kaldırıp ondan sonra 
düzenlemeyi yapıp, heykele yeni bir yer arayacağı düşüncesini getirmektedir. 

Atamulu’nun yakın çevrede yaptığı Heykellerden bir başkası da incelemesi yapılan 
Ürgüp Çarsısındaki Üretici, Satıcı ve Tüketici Üçlemesi heykelidir (Görsel 23). Modern Türk 
Heykel Sanatının en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirilen bu eser Ürgüp’te nedense 
bir türlü yer bulunamayıp kaldırım üzerinde her türlü saldırıya açık bir duvara iliştirilmiştir. 
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Çok narin bir yapıda olduğu için bu heykelin ayakaltında3 bir yere konulması ona çok ağır 
tahribatlar yapılmasına yol açmıştır (Görsel 24).  

 

  
Görsel 23, 24: Atamulu tarafından yapılan Ürgüp Çarsısındaki Üretici, Satıcı ve Tüketici 

Üçlemesi Heykelin Özgün hali (solda) ve şimdiki hali. Kasım 2021 tarihli fotoğraflar. 
 
Ürgüp Belediyesinin bu heykel için bir havuz yapmaması olumlu olsa da bu kadar 

tahribata ülkenin özel koşulları bakımından açık bırakması ve şu andaki içler acısı halini 
görmezden gelmesi kabul edilemez hatadır. Yapılmaya çalışılan beceriksizce ve çirkin onarım 
çabaları profesyonel bir yaklaşım taşımamaktadır. (Görsel 25,26,27) 

 

 
Görsel 25,26, 27: Atamulu tarafından yapılan Ürgüp Çarsısındaki Üretici, Satıcı ve Tüketici 

Üçlemesi Heykelin kırılmış ve onarılmaya çalışılmış hali Kasım 2021 tarihli fotoğraflar. 
 

Sonuç 
Sonuç olarak; Hakkı Atamulu’nun yaşamı ve eserleri üzerine bir değerlendirilme 

yapmak, aşırı zengin bir içeriğe sahip sanatçıyı anlamak ve toplumun ona verdiği olumlu- 
olumsuz değerleri kendi yöresi bağlamından bir değerlendirmeye tabi tutmak amacıyla 
Nevşehir, Derinkuyu ve Ürgüp’de alan incelemesi yapılmıştır. Atamulu sanatı, yaşam pratiği 
ve eylemleriyle Türk Heykel Sanatında ve onun tarihinde yok sayılamayacak bir değerdir. 
Derinkuyu özeline odaklanarak yapılan bu çalışmada fark edilen kusurlar kasıtlı ya da 
                                                           
3 Ülkemiz özelinde heykel yapıtlarına olan saldırılar nedeniyle “ayakaltı” ifadesi kullanılmıştır 
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Çok narin bir yapıda olduğu için bu heykelin ayakaltında3 bir yere konulması ona çok ağır 
tahribatlar yapılmasına yol açmıştır (Görsel 24).  
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Sonuç 
Sonuç olarak; Hakkı Atamulu’nun yaşamı ve eserleri üzerine bir değerlendirilme 

yapmak, aşırı zengin bir içeriğe sahip sanatçıyı anlamak ve toplumun ona verdiği olumlu- 
olumsuz değerleri kendi yöresi bağlamından bir değerlendirmeye tabi tutmak amacıyla 
Nevşehir, Derinkuyu ve Ürgüp’de alan incelemesi yapılmıştır. Atamulu sanatı, yaşam pratiği 
ve eylemleriyle Türk Heykel Sanatında ve onun tarihinde yok sayılamayacak bir değerdir. 
Derinkuyu özeline odaklanarak yapılan bu çalışmada fark edilen kusurlar kasıtlı ya da 
                                                           
3 Ülkemiz özelinde heykel yapıtlarına olan saldırılar nedeniyle “ayakaltı” ifadesi kullanılmıştır 

cahillikten kaynaklanan ve hak edilmeyen bir durum olarak değerlendirilmektedir. Sanatçının 
soyut çalışmaları yüzlere varan sayılardadır, anıtsal çalışmaları ise oldukça fazladır ve çok özel 
kütlesel yapıdaki taş işçiliğini ortaya koymaktadır. Atamulu taşı biçimlendirmede biricik 
karakter taşımaktadır. Nevşehir, Ürgüp ve Derinkuyu’da heykellerine, sanatına ve anısına karşı 
olan ilgisizlik ve saygısızlığın bitmesi umudunu taşınmaktadır. Bu noktada olumlu olarak 
değerlendirilebilecek kimi hususları da belirtmekte de yarar vardır. Hakkı Atamulu tarafından 
inşa edilen Derinkuyu Kültür Park buldozerlerle ortadan kaldırılmamıştır, heykeller kırık dökük 
de olsa hala yerlerinde durmaktadır, cami on sekiz yıllık bir serüven sonunda ibadete açılmış 
ve varlığı kabul edilmiştir. Çok sayıdaki eseri Erciyes Üniversitesi tarafından bir müzede 
ziyarete kapalı da olsa sıkı koruma altına alınmıştır. 

Hakkı Atamulu’ nun İstanbul Akademik sanat çevresinden ayrılarak doğduğu yere 
yerleşmesi, ayrıntısının tam bilinemeyeceği başka kişisel etkenler bir yana bırakılırsa, onun 
haksız bir dışlanmaya maruz kalmasına yol açmıştır. Ama o bu konudaki düşüncesini ve tavrını 
yukarıda alıntılanan açıklamayla çok net ve gururlu olarak ifade etmektedir (Güçlü, 2020; 32). 
Günümüzde halen yapılan akademik çalışmalarda Rudolph Belling dönemi sanatçıları 
sayılırken adı geçmemekte adeta yok sayılmaktadır. Ancak Hakkı Atamulu’yu tez konusu 
olarak seçen lisans üstü çalışmaları bu kapsam içinde değildir. 
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1. Giriş 
Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam 

Bölümü’nün 1983 yılındaki kuruluşundan itibaren alçı atölyesinde uygulanmış ve 
uygulanmakta olan eğitim çalışmalarına dair kronolojik ve panoramik bir değerlendirme 
yapma amacını taşımaktadır. Eğitim kurumlarının zaman içinde değişen koşullara göre 
gelişen ve farklılaşan eğitim uygulamalarının belgelenmesi ve değerlendirmelerinin 
yapılması, mevcut ve sonraki eğitim süreçlerinin yapılanmasında katkı sağlamakta, kurumsal 
bir hafıza oluşturmaktadır.  İnceleme, alçı atölyesindeki Alçı Atölyesi I ve II, Yapı ve 
Endüstri Seramiği I, II, III ve IV ders uygulamaları ile sınırlı tutulmuştur.  Bu kapsamda 
HÜGSF Seramik ve Cam Bölümü’nde hâlihazırda söz konusu derslere giren öğretim 
elemanlarının sözlü ve yazılı verileri, öğrencilerin uygulama örnekleri veri kaynakları olarak 
kullanılmış, derlenmiş ve değerlendirilmiştir. 

 
2. Yöntem 
Bu araştırma, halen alçı atölyesinde 2., 3. ve 4. sınıflara farklı dersler kapsamında 

eğitim vermekte olan öğretim elemanlarının görüş ve gözlemleri ile yapılandırılmıştır. Dijital 
belgelemenin yaygın olmadığı 2000’li yılların öncesine dair ortam ve süreç görsellerine kısıtlı 
sayı ve nitelikte ulaşmak mümkün olmuştur. Bu atölye uygulamaları için son 10-15 yıllık 
geçmişe dair öğretim elemanlarında çeşitli görsel arşivler mevcuttur. Ancak bu veriler 
devamlılık arz eden sistemli bir arşivleme şeklinde olmadığından sözlü görüşmelerden elde 
edilen dönemlere ait temel konular ve içerikler analiz edilmiştir.  

Son yıllarda yaşanan pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamaları nedeniyle, 
öğrencilere ders kapsamında çeşitli araştırma konuları verilmiş ve prosedür gereği skeç, 
prototip, modelleme, rapor ve kritik aşamaları hem dijital imaj hem de video kaydı olarak 
arşivlenmiştir. Öğrencilerin kendi süreçlerini belgeleme, bunları dijital olarak iletme ve 
öğretim elemanlarının kayıtları arşivleme deneyimleri, veri akışını yönetmede pratiklik 
sağlamıştır.  Bu deneyimler, yüz yüze eğitime geçiş dönemlerine de yansımış, öğrencilerin 
uygulamalarını belgelemeleri ve sunmaları daha bilinçli olarak yapılabilmiştir. Bu sayede, 
araştırmanın önemli bir başka kaynağını, son yıllarda alçı atölyesinde çeşitli düzeylerde 
eğitim alan öğrencilerin bazılarından edinilen süreç ve ürün fotoğrafları oluşturmaktadır. 

Bu verilerden elde edilen bilgiler, söz konusu derslerin geçmiş yıllardan günümüze 
kadarki seyrinin analizinin yapılabilmesini ve önümüzdeki yılların ders uygulamalarının olası 
akışının tartışılabilmesini olanaklı kılmıştır. 

 
2. 1. Alçı Atölyesi Derslerinin Tarihçesi 
Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2809 sayı ile kanunlaşan 20.7.1982 

tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin, 28.3.1983 tarihinde yürürlüğe 
girmesiyle kurulmuştur (Hacettepe Üniversitesi2). 1983-1984 eğitim-öğretim yılında Resim, 
Heykel Bölümleri ile Uygulamalı Sanatlar Bölümünün Grafik, Seramik ve Cam Ana Sanat 
Dallarında eğitim ve öğretime başlamıştır. Hamiye Çolakoğlu kuruculuğunda ve Sıtkı M. 
Erinç başkanlığında eğitime başlayan program, Uygulamalı Sanatlar Bölümü Seramik Ana 
Sanat Dalı iken, 1994 yılında Seramik Bölümü adını alır.  

Seramik Bölümü 2007 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi binasına taşınana dek, 
Edebiyat Fakültesi bodrum katında düzenlenen atölye ve ofislerde eğitimini sürdürür. Tüm 
sınıfların atölyelerinin ve ofislerin birbirine bağlı olduğu bu ortam, sürekli akışın olduğu, hem 
fiziksel hem de etkinlikleri izleme açısından etkileşime açık kompakt bir mekân görevi 
görmüştür. Alçı atölyesi mekânı da diğer atölyelerin bulunduğu bu koridorda yer almıştır. 
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Alçı hazırlama sırasında çıkan tozun, zeminde taşınan alçının, çökertme havuzu ve gider 
problemlerinin çözülmesindeki güçlükler nedeniyle bu atölye daha sonra Edebiyat 
Fakültesi’nin bağımsız bir başka bodrum katına taşınmıştır. Yaklaşık 23 yıl kadar bu 
atölyelerde yapılan dersler, 2007 yılında Güzel Sanatlar Fakültesinin bağımsız binasındaki 
yaklaşık 70 m²’lik atölyede daha donanımlı koşullara kavuşmuştur. Atölye bünyesinde ayrıca 
alçı torbalarının ve gerekli diğer alet edevatın muhafaza edildiği bir oda mevcuttur. 

 

 
Görsel 1. H.Ü.G.S.F. Seramik ve Cam Bölümü mevcut alçı atölyesine ait mekan fotoğrafları, 

2022. 
 

 
  

Görsel 2. H.Ü. G.S.F. Seramik ve Cam Bölümü mevcut alçı atölyesine ait mekan fotoğrafları, 
2022. 
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Görsel 2. H.Ü. G.S.F. Seramik ve Cam Bölümü mevcut alçı atölyesine ait mekan fotoğrafları, 
2022. 

Bölüm kuruluşundan 2013-2014 öğretim yılına dek alçı atölyesinde yapılan 2.,3. ve 4. 
Sınıf dersleri zorunlu dersler olarak müfredatta yer almıştır. Bologna süreci ile birlikte 
seçmeli olarak verilen derslerin sayısının artırılması yönündeki plana bağlı olarak 3. ve 4. 
sınıf dersleri seçmeli olarak verilmeye başlanmıştır. 

2. sınıfta verilen Alçı Atölyesi I ve II dersleri güz ve bahar yarıyıllarında programda 
yer almaktadır. Öğrencinin alçı malzemesini, biçimlendirme için kullanılan temel gereçleri, 
alçı kütleyi yontmayı, tek ya da çok parçalı kalıp almayı, alçı tornasını kullanmayı, döküm 
çamuru hazırlamayı, döküm yapmayı, atölye kullanımı ve işleyişini tanıması üzere 
kurgulanmış faaliyetleri içermektedir. Öğrencinin alçı ile tanıştığı bu ders bölüm 
kuruluşundan beri aynı kazanım hedefleri ve benzer faaliyetlerle uygulanagelmiştir. Görsel 3 
ve 4’de 90’lı yıllara ait 2. Sınıf Alçı Atölyesi dersi öğrenci çalışmalarından örnekler yer 
almaktadır. 

 
Görsel 3. T. Emre Feyzoğlu’na ait lisans dönemi çalışmaları, 1992-1993.      

 
Görsel 4. A. Feyza  Özgündoğdu’ya ait lisans dönemi çalışmaları, 1994-1995. 

 
3. ve 4. Sınıfta Yapı ve Endüstri Seramiği I,II,III ve IV ders uygulamalarında zaman 

içinde farklı konu ve üretimlere bağlı olarak faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Teknik olarak elde 
ve alçı tornasında şekillendirilebilir, çok parçalı kalıpla üretilebilir tasarımlar üzerinde 
çalışılmıştır. Endüstriyel üretime uygun, günlük kullanımda yer bulabilen, estetik nitelik 
taşıyan ürün tasarımları, çizim ve maket üzerinden kritik edilerek öğrencinin proje ödevi 
olarak kabul edilmiştir. Görsel 5 ve 6’da 2. Sınıf Alçı Atölyesi ve 3. ve 4. Sınıf Yapı ve 
Endüstri Seramiği dersleri kapsamında üretilmiş geçmiş yıllara ait öğrenci çalışmalarından 
örnekler görülmektedir. 

  
Görsel 5. A. Feyza  Özgündoğdu’ya ait lisans dönemi çalışmaları, 1997.        



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

150

  
Görsel 6. Melahat Altundağ’a ait lisans dönemi çalışmaları, 1997-1998. 

 
1990’lı yılların sonlarında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün satış mağaza 
koleksiyonları ve Turistik-Hediyelik Eşya Tasarım Yarışmaları bu ders uygulamalarının 
konularına yön veren ve öğrencilerin günümüzdeki çoğu güncel yönelimini de besleyen bir 
unsur olmuştur. Bu tasarım yarışmaları, Türkiye’nin zengin kültür birikiminin tanıtımına 
katkıda bulunabilecek, ülke çapında herkesin katılımına açık olmuştur. Bu alanda çalışan 
tasarımcı ve katılımcıların ödüllendirilerek özendirilmeleri ve desteklenmeleri amaçlanmıştır. 
Yarışmaya katılan tasarımların hediyelik eşya üretimini geliştireceği, çeşitlendireceği ve ilgili 
sektöre örnek oluşturması hedeflenmiştir. Bu yarışmaların sunduğu amaç, kapsam ve şartlar 
öğrenciler için sistemli bir tasarım, üretim ve prezantasyon formatı sağlayan model işlevi 
görmüş, ders kapsamında ya da bağımsız olarak deneyim kazanmalarını sağlamaya yardımcı 
olmuştur. 
 

 
Görsel 7. T.C Turizm ve T.C. Kültür Bakanlığı Hediyelik Eşya Tasarım Yarışma Örnekleri, 1997, 

2002, 2006.  
 

2000’li yılların başlarında 4. Sınıf Yapı ve Endüstri Seramiği derslerinde değişikliğe 
gidilmiştir. Daha önce haftada 4 saat yapılan Yapı ve Endüstri Seramiği dersi, yine 4 saatlik 
Uygulama adlı dersle desteklenirken, bu dersin adının Yüzey Tasarımı Dersi olarak 
değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu iki ders aynı proje için birbirini destekler plan ve 
faaliyetlerle yürütülmüştür. Burada yatan temel neden, endüstriyel üretim tekniklerinin 
modüler tasarlama pratikleri ile çalışmalara yön verecek özgün tasarımları olanaklı kılması ve 
aynı zamanda öğrencilere duvar seramiklerini endüstriyel tekniklerle üretme becerisi 
kazandırması olmuştur. Yaklaşık 10 yıl kadar bir süre programa alınan uygulamalarla, son 
sınıf öğrencileri haftada 8 saat olmak üzere tasarımdan, montaja kadar varan tüm süreçleri 
görüp yaşayarak bu yeterliği kazanma yolunda aktif bir öğrenme süreci yaşamışlardır. 
Üretilen panolardan yaklaşık 11 tanesi Hacettepe Üniversitesi Merkez ve Beytepe 
Kampüslerinde iç ve dış mekânlara monte edilmişlerdir. 
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Görsel 8. 2002-2011 yılları arasında yürütülen Yapı ve Endüstri Seramiği Dersi ve Yüzey Tasarımı  

Dersi kapsamında yapılan tasarım, üretim ve montaj aşamaları 
 
Takip eden yıllarda Bologna uyum süreci nedeniyle seçmeli dersleri artırmak üzere 

Yüzey Tasarımı dersi programdan kaldırılmış ve Yapı ve Endüstri Seramiği I,II,III ve IV 
dersleri haftada 4 saat olarak seçmeli olarak yürütülmeye başlanmıştır. Aynı zamanda, 
bölüme alınan öğrenci sayılarının artması, öğretim yılı başına alçı ve döküm çamuru 
temininin zamanla azalmasıyla birlikte, tüketimi daha ekonomik sınırlarda tutma gerekliliği 
de ders uygulamalarının bu değişikliklere uygun bir biçimde düzenlenmesini gerektirmiştir. 
Bu tarihlerden günümüze dek ders konuları ve uygulamaları benzer şekilde 
yürütülegelmektedir. 

 
2.2. Güncel Ders Uygulamaları  
Halen devam etmekte olan eğitim-öğretim müfredatında alçı atölyesinde yürütülen 2. 

Sınıf ders etkinlikleri, endüstriyel seramik üretim tekniklerine yönelik bir temel oluşturma 
amacıyla tasarlanmaktadır. Alçı malzemesini tanıma, kalıpla üretim tekniğini anlama, araç-
gereçlerin güvenli ve etkin kullanımını öğrenmeyle başlayan teorik ve uygulamalı temel 
süreçler sonrasında ders sorumlusunun verdiği konuya göre modelleme, kalıp alma ve döküm 
uygulamalarına geçilmektedir. Yalın bir kalemlik ya da kahvaltı tabağı üretmek üzere örnek 
model ve Görsel 9’de yer alan süreç görsellerinin incelenmesiyle birlikte uygulamalar 
başlamaktadır. Bu görsel aynı zamanda öğrencilerin incelemesine açık olmak üzere atölyenin 
panosunda devamlı olarak asılı bulunmaktadır. Kalıp tahtası kurgularının oluşturulması, toz 
alçı ve su karışımının hazırlanması, dökülmesi, alçı kütlenin biçimlendirilmesi, kalıbının 
alınması işlemleri öğretim elemanları gözetiminde, bireysel ve ortak çalışmalarla 
yürütülmektedir. 1. Dönem sonuna doğru, döküm çamuru hazırlama, döküm ve rötüş işlemleri 
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yapılmaktadır.  Dersin ikinci döneminde alçı tornası kullanımında beceri kazanmak üzere 
planlanmış etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Tornada biçimlendirilmiş modelin aynı 
basamaklarla, bu kez çok parçalı kalıbı alınmakta ve dökümü yapılmaktadır. Bu uygulamalı 
süreçler aynı zamanda teknik çizimle ilgili temel bilgileri ve çizim performanslarını içeren 
ödevlerle desteklenmektedir.  

 

 
Görsel 8. S. Pilge arşivinden tek parçalı kalıba uygun model ve kalıp hazırlama süreçleri. 

 

 
Görsel 10. S. Pilge arşivinden çizim çalışmaları için kullanılan örnek görseller.  

 
3. Sınıf Yapı ve Endüstri Seramiği I dersi zorunlu ve temel olan Alçı Atölyesi I ve II 

derslerinden sonra öğrencilerin seçmeli olarak alçı kalıp ile endüstriyel üretim becerilerini 
geliştirmelerinin amaçlandığı derslerden ilkidir. Bu ders kapsamında öğrencilerin özgün 
tasarım becerilerine odaklanmaktan çok, model ve kalıp alma yeterlikleri üzerinde 
durulmaktadır. Bu nedenle genellikle müzelerde sergilenen eserlerin modellenerek döküm 
tekniği ile tekrar üretilmeleri dersin ana konusunu oluşturmaktadır.  

Öğrenciler ders kapsamında bireysel olarak çalışmakta ve röprodüksiyonunu 
yapacakları eserleri kendileri seçmektedir. Seçecekleri eseri kavramaları ve detaylarıyla 
incelemeleri istendiği için, öğrenciler Ankara’da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne 
ve Etnografya Müzesi’ne yönlendirilmektedir. Bu müzeleri çeşitli defalar ziyaret etmeleri 
tavsiye edilmekte, böylece eserleri incelemeleri, endüstriyel yöntemle modelleri yapılabilir ve 
kalıpla üretilebilmeye uygun olanları seçmeleri, fotoğraflamaları, eserlere ve dönemlerine ait 
bilgi edinmeleri istenmektedir. Araştırma sonrası ilk derste öğrencilerin birden fazla tercih ile 
ders sorumlusunun karşısına çıkması ve teknik olarak derse daha uygun olan ve motivasyonu 
yüksek bir şekilde çalışacakları esere bu dersteki kritik ile karar vermeleri beklenmektedir. 
Atölye ortamında, tüm öğrencilerin izleyebildiği bu kritikler daha çok model yapımı ve kalıp 
alma ile ilgili teknik bilgileri içermektedir.  

Eserler seçilirken dikkat edilen diğer noktalar da gerçeğine en yakın olacak şekilde 
modelinin yapılabilir olması, kalıp aşamasına geçildiğinde 3 ya da 4 kalıp parçasını ve 20-
25cm’yi geçmeyecek olmasıdır. Buradaki hassasiyet ve yakalanmak istenen denge; 
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yapılmaktadır.  Dersin ikinci döneminde alçı tornası kullanımında beceri kazanmak üzere 
planlanmış etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Tornada biçimlendirilmiş modelin aynı 
basamaklarla, bu kez çok parçalı kalıbı alınmakta ve dökümü yapılmaktadır. Bu uygulamalı 
süreçler aynı zamanda teknik çizimle ilgili temel bilgileri ve çizim performanslarını içeren 
ödevlerle desteklenmektedir.  

 

 
Görsel 8. S. Pilge arşivinden tek parçalı kalıba uygun model ve kalıp hazırlama süreçleri. 

 

 
Görsel 10. S. Pilge arşivinden çizim çalışmaları için kullanılan örnek görseller.  

 
3. Sınıf Yapı ve Endüstri Seramiği I dersi zorunlu ve temel olan Alçı Atölyesi I ve II 

derslerinden sonra öğrencilerin seçmeli olarak alçı kalıp ile endüstriyel üretim becerilerini 
geliştirmelerinin amaçlandığı derslerden ilkidir. Bu ders kapsamında öğrencilerin özgün 
tasarım becerilerine odaklanmaktan çok, model ve kalıp alma yeterlikleri üzerinde 
durulmaktadır. Bu nedenle genellikle müzelerde sergilenen eserlerin modellenerek döküm 
tekniği ile tekrar üretilmeleri dersin ana konusunu oluşturmaktadır.  

Öğrenciler ders kapsamında bireysel olarak çalışmakta ve röprodüksiyonunu 
yapacakları eserleri kendileri seçmektedir. Seçecekleri eseri kavramaları ve detaylarıyla 
incelemeleri istendiği için, öğrenciler Ankara’da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne 
ve Etnografya Müzesi’ne yönlendirilmektedir. Bu müzeleri çeşitli defalar ziyaret etmeleri 
tavsiye edilmekte, böylece eserleri incelemeleri, endüstriyel yöntemle modelleri yapılabilir ve 
kalıpla üretilebilmeye uygun olanları seçmeleri, fotoğraflamaları, eserlere ve dönemlerine ait 
bilgi edinmeleri istenmektedir. Araştırma sonrası ilk derste öğrencilerin birden fazla tercih ile 
ders sorumlusunun karşısına çıkması ve teknik olarak derse daha uygun olan ve motivasyonu 
yüksek bir şekilde çalışacakları esere bu dersteki kritik ile karar vermeleri beklenmektedir. 
Atölye ortamında, tüm öğrencilerin izleyebildiği bu kritikler daha çok model yapımı ve kalıp 
alma ile ilgili teknik bilgileri içermektedir.  

Eserler seçilirken dikkat edilen diğer noktalar da gerçeğine en yakın olacak şekilde 
modelinin yapılabilir olması, kalıp aşamasına geçildiğinde 3 ya da 4 kalıp parçasını ve 20-
25cm’yi geçmeyecek olmasıdır. Buradaki hassasiyet ve yakalanmak istenen denge; 

öğrencilerin bilgi ve yeterliliklerini geliştirecek kadar zorlanmalarını sağlamak, ancak diğer 
taraftan da fiziksel ve teknik olarak başa çıkamayacakları ve sonuçta dersle ilgili 
motivasyonlarını düşürecek bir ortam yaratmaktan kaçınmaktır.  

Model yapma aşamasına geçildiğinde öğrenciler seçtikleri eser formuna göre; alçı 
model için elle ya da alçı tornası ile şekillendirme ya da bu tekniklerden her ikisini bir arada 
kullanabilmektedir. Başarılı bir şekilde modelini bitiren öğrenciler ders sorumlularının 
denetiminde kalıp alma aşamasına geçerler. Öğrenciler çalışmalarını bireysel olarak yürütüyor 
olsalar da, her öğrencinin farklı bir form çalışıyor olması, model ve kalıp yapımı aşamasında 
farklı teknik ve yaklaşımların kullanılmasını sağlamaktadır. Böylece öğrenciler aynı anda 
hem kendi süreçlerine odaklıdır, hem de kendi yöntemleri dışında başkalarına da şahit olarak 
farklı deneyimleri gözlemleyebilmektedir. 

Kalıp aşamasını başarılı bir şekilde sonuçlandırarak kalıplarını kurutmaya alan 
öğrenciler döküm aşamasına geçmektedir. Lisans eğitiminde çoğunlukla düşük dereceli 
pişirimler yapıldığı için, döküm aşamasında da düşük dereceli (1000-10500C) döküm 
çamurları kullanılmaktadır. Döküm ve rötuş aşamasından sonra öğrenciler seçtikleri esere 
uygun olacak şekilde, formlarını daha gerçekçi hale getirmek için çeşitli astar ve dekor 
tekniklerini uygulayabilirler. Yine seçtikleri esere göre bisküvi pişirimi ile sonuçlandırabilir 
ya da sır uygulayabilirler. Dersin final döneminde öğrenciler final değerlendirmesine eser 
araştırmaları, model, kalıp, döküm parçaları ile katılarak son kritiklerini almaktadırlar.  

 

  
Görsel 11. Atölye ortamında final kritiğinden bir görsel, 2022. 

 
Bahar döneminde 3. Sınıf Yapı ve Endüstri Seramiği II dersine bir önceki dönemden 

devam eden öğrenciler daha önce yaptıkları röprodüksiyon işlerden hareketle özgün, günlük 
kullanıma uygun, ya da hatıra objesi işlevi görebilecek tasarımların üzerinde çalışır. Daha 
önce detaylıca inceledikleri eserlere başka bir gözle bakmalarını sağlayan bu çalışma ile aynı 
zamanda tasarıma ait kavram ve tekniklerden haberdarlıkları artmaktadır. Kritik aşamasında 
bu kez endüstriyel üretim yöntemlerinin teknik bilgilerinin yanında tasarıma ait, 
kullanılabilirlik, maliyet, ergonomi, ürün-kullanıcı ilişkisi, hedef kitle, marka vb. 
kavramlardan bahsedilmektedir.  
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Görsel 12. 3. sınıf öğrencisi Deniz Ceren Altıok’a ait çalışma örneği, 2022. 
Görsel 13. 4. sınıf öğrencisi Nagihan Ağtepe’ye ait çalışma örneği, 2022. 

 
Müze çıkışlı tasarım sürecinde öğrencilerin tasarımlarını geliştirmeleri için ilk döneme 

oranla daha fazla zaman verilerek süreç devam ettirilir. Üretim onayı alan tasarımlar 
öğrenciler tarafından önce alçı modelleri üretilerek tekrar kalıplama aşamasına geçilir. Bu 
dönem kapsamında da yine öğrencilerin teknik ve fiziki yeterliliklerini çok zorlamayacak 
şekilde tasarım boyutuna ve kalıp sayısına karar verilmektedir. Kalıp ve döküm aşamasını 
bitiren öğrenciler pişirim ve sırlama uygulamaları ile süreçlerini tamamlamaktadırlar. Final 
aşamasına gelen öğrenciler, kaynak görselleri, orijinal tasarım çizimleri, teknik çizimler, 
model, kalıp ve final döküm parçaları ile değerlendirilmektedir.  
 

 
Görsel 14. Final dönemine ait atölyeden bir görsel, 2022. 

 
4. sınıf Güz Dönemi Yapı ve Endüstri Seramiği III dersinde ise öğrenciler tamamen 

kendi çalışmak istedikleri alanlarda, fonksiyonel, özgün tasarımlar yapmaları ve üretmeleri 
yönünde desteklenmektedir.  Tasarım alanlarına ve boyutlarına karar verilirken yine 
öğrencilerin fiziki ve teknik yeterliliklerinin yanında atölye ve fırın olanakları da 
gözetilmektedir.  Büyük boyutlu ya da çok parçalı tasarımlara yönelen öğrencilerin grup 
halinde çalışmaları da mümkündür. Bu dönemde de üretim sürecini sıkıştırmayacak şekilde 
tasarım sürecine uygun bir süre verilerek öğrencilere, tasarımlarını geliştirmeye ve üretmeye, 
ergonomiye vb. uygun hale getirmek adına kritikler verilmektedir. Tasarım onayı alan 
öğrenciler kalıp ve döküm sürecinden sonra pişirim ve sırlama sürecine girmektedir. Final 
döneminde öğrenciler tasarım eskizleri, teknik çizimler, model, kalıp ve sonuç ürünleri ile 
değerlendirmeye girmektedirler. 4. Sınıf Bahar Dönemi Yapı ve Endüstri Seramiği IV 
dersinde de benzer bir süreç takip edilmektedir. Bu dönemde de fonksiyonel eşya tasarımının 
yanı sıra, öğrencilerin sanatsal çalışmaları için kalıpla üretim yöntemini kullanma 
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Görsel 12. 3. sınıf öğrencisi Deniz Ceren Altıok’a ait çalışma örneği, 2022. 
Görsel 13. 4. sınıf öğrencisi Nagihan Ağtepe’ye ait çalışma örneği, 2022. 
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öğrenciler tarafından önce alçı modelleri üretilerek tekrar kalıplama aşamasına geçilir. Bu 
dönem kapsamında da yine öğrencilerin teknik ve fiziki yeterliliklerini çok zorlamayacak 
şekilde tasarım boyutuna ve kalıp sayısına karar verilmektedir. Kalıp ve döküm aşamasını 
bitiren öğrenciler pişirim ve sırlama uygulamaları ile süreçlerini tamamlamaktadırlar. Final 
aşamasına gelen öğrenciler, kaynak görselleri, orijinal tasarım çizimleri, teknik çizimler, 
model, kalıp ve final döküm parçaları ile değerlendirilmektedir.  
 

 
Görsel 14. Final dönemine ait atölyeden bir görsel, 2022. 

 
4. sınıf Güz Dönemi Yapı ve Endüstri Seramiği III dersinde ise öğrenciler tamamen 

kendi çalışmak istedikleri alanlarda, fonksiyonel, özgün tasarımlar yapmaları ve üretmeleri 
yönünde desteklenmektedir.  Tasarım alanlarına ve boyutlarına karar verilirken yine 
öğrencilerin fiziki ve teknik yeterliliklerinin yanında atölye ve fırın olanakları da 
gözetilmektedir.  Büyük boyutlu ya da çok parçalı tasarımlara yönelen öğrencilerin grup 
halinde çalışmaları da mümkündür. Bu dönemde de üretim sürecini sıkıştırmayacak şekilde 
tasarım sürecine uygun bir süre verilerek öğrencilere, tasarımlarını geliştirmeye ve üretmeye, 
ergonomiye vb. uygun hale getirmek adına kritikler verilmektedir. Tasarım onayı alan 
öğrenciler kalıp ve döküm sürecinden sonra pişirim ve sırlama sürecine girmektedir. Final 
döneminde öğrenciler tasarım eskizleri, teknik çizimler, model, kalıp ve sonuç ürünleri ile 
değerlendirmeye girmektedirler. 4. Sınıf Bahar Dönemi Yapı ve Endüstri Seramiği IV 
dersinde de benzer bir süreç takip edilmektedir. Bu dönemde de fonksiyonel eşya tasarımının 
yanı sıra, öğrencilerin sanatsal çalışmaları için kalıpla üretim yöntemini kullanma 

tercihlerinin olması durumunda bu çalışmalar ders kapsamında desteklenmekte ve 
öğrencilerin ihtiyacı olan teknik bilgi ve yönlendirmeler yapılmaktadır. 
 

  
Görsel 15. Final dönemine ait atölyeden görseller, 2022. 

 

   
Görsel 16. 4. Sınıf öğrencisi İsmail Enes Selvi’ye ait çalışma örneği, 2022. 
Görsel 17. 4. Sınıf öğrencisi N. Başak Gerede’ye ait çalışma örneği, 2022. 
Görsel 18. 4. Sınıf öğrencisi Merve Namidar’a ait çalışma örneği, 2022. 

 
3. Bulgular  

Alçı atölyesinde yürütülen derslerin korunan temel hedefleri, zaman içindeki 
değişiklikler, evrilmeye yol açan koşullar incelendiğinde pek çok farklı faktörün bu derslerin 
dinamik ve etkin şekilde planlanmasını gerektirdiğini göstermektedir. Kurumsal hedeflerle 
eşgüdümlü biçimlenmelerle beraber, halen geçerli olan ve aynı zamanda değişen teknik 
bilgiler, dijital teknoloji bilgisinin sağladığı olanakların her zaman göz önünde 
bulundurulduğu görülmektedir. Değişimler farklı yönlerde silsilelerle ilerlerken öğrenci 
profillerinin, motivasyonlarının, aldıkları eğitime yönelik yaklaşımlarının da birer etken 
olduğu kabul edilmektedir. Bu değişimlere örnek olarak; 2013-14 akademik yılı itibari ile 
Bologna sürecine geçiş ile (Hacettepe Üniversitesi1) bu 4 dönemlik derslerin seçmeli hale 
gelmesi gösterilebilir. Derslerin seçmeli olması ve birbirine ön koşullu olmaması nedeni ile 
kimi zaman öğrenciler I,II,III,IV şeklinde devam eden dersleri sıralamaya uymaksızın 
aldıklarında, ders müfredatının takibinde öğrenci adına açıklar oluşabilmektedir. Bu açıklar 
ders sorumluları tarafından öğrenci temelli projeler ile giderilmeye çalışılmaktadır.  

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle geçen 3 dönemlik süre 
boyunca uygulamalı derslerini de uzaktan almak zorunda kaldığı için bazı teknik eksiklikler 
yaşayan öğrenciler için 2021-22 akademik yılında ders müfredatlarında kimi değişiklikler 
yapılmıştır. Normalde temel alçı şekillendirme tekniklerine hâkim olarak geldiği kabul edilen 
3. ve 4. Sınıf Yapı ve Endüstri Seramiği Dersini alan öğrencilere de esnek bir program ile 2. 
Sınıf müfredatına yakın bazı projeler verilerek sıkıştırılmış bir uygulama ve tasarım eğitimi 
verilmesi gözetilmiştir.  
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Kurumun hedefleri, endüstriyel seramik tasarımı eğitimi alan öğrencilerin, öncelikle 

kendi sanatsal ifadeleri için başvuracakları kalıpla üretim tekniği konusunda yetkinlik 
sağlamalarını gerektirmektedir. Aynı zamanda öğrenci, küçük boyutlu seri üretime uygun anı 
objesi, hediyelik eşya, röprodüksiyon parçalar üretecek kadar bir planlama ve teknik bilgi 
deneyimi de edinmiş olur. Görsel beslenme konusunda oldukça geniş seçenek ve yoğun 
deneyimleri olan yeni neslin dijital erişim alışkanlıkları onlara hem sanat hem zanaat hem de 
ürün tasarımı alanlarında pek çok seçeneği görme yolunu göstermektedir. Uzaktan eğitim 
süresince derslerde etkin kaynak görevi gören web kaynakları öğretim elemanları açısından da 
dersi biçimlendiren katkılar sağlamıştır. Eğitim uygulamalarına dâhil olan bir diğer model de 
uluslararası ürün tasarımı yarışmaları olmuştur. Ödül alan veya tanıtımlarda yer alan ürünlerin 
temsilleri, bir tasarımın hangi niteliklere ve ölçütlere göre seçildiği hakkında öğrenciye fikir 
vermektedir. Bu modeller, öğrencinin özgünlük arayışında teşvik edici bir katkı da 
sunabilmektedir. 
 

           
Görsel 19. 4. Sınıf öğrencisi Öykü Karapirli’ye ait çalışma örneği, 2022. 

Görsel 20. 4. Sınıf öğrencisi Sinem Karakaya’ya ait çalışma örneği, 2022. 
 

Ürün tasarımlarında dijital tasarımın yanında, öğrenciler elle çizimle de kendilerini 
ifade edebilmektedir. Böylece öğrencilerin el, göz, vücut koordinasyonlarının hep birlikte 
etkin olduğu geleneksel yaklaşıma da yer verilmektedir. 
 

     
Görsel 21. 4. Sınıf öğrencileri Merve Namidar’a, Nagihan Ağtepeye’ye ve Öykü Karapirli’ye ait farklı 

sunuş teknikleri ve çalışma örneği, 2022. 
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etkin olduğu geleneksel yaklaşıma da yer verilmektedir. 
 

     
Görsel 21. 4. Sınıf öğrencileri Merve Namidar’a, Nagihan Ağtepeye’ye ve Öykü Karapirli’ye ait farklı 

sunuş teknikleri ve çalışma örneği, 2022. 

 
4. Sonuç 
2023 yılında kuruluşunun 40. Yılını kutlayacak olan Hacettepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi öğretime başladığı tarihlerden itibaren yüksek sanat eğitimi vermek 
gayesinde olmuştur. Seramik ve Cam Bölümü de bu kimliği ve geleneği benimseyerek, 
endüstriyel üretim yöntemlerini daha çok sanat atölyesi üretimlerinde başvurulabilecek bir 
anlayışla müfredatına yerleştirirken, tasarım ve kullanım nesneleri üretme yeterliği öğrencinin 
özel ilgisine bağlı olarak mezuniyet sonrası kariyerini destekler konumda kalır. Mezuniyet 
projelerinde sanatsal ifade dili ve niteliği taşıyan tasarımlar ortaya konurken, endüstriyel 
tekniklere başvurularak üretilen çalışmaların çok sınırlı olduğu söylenebilir. Öğrenciliğinin 
yanı sıra ya da sonrasında piyasada sipariş üzerine çoklu üretim yapma imkânı olan öğrenciler 
bu bilgilerini özel siparişlere yönelik kullanmaktadırlar.  Bu bölüm mezunlarından bir dönem 
ya da hali hazırda özel atölyesi olmuş, piyasaya iş yapmış olan kişilere ait bilgiler bazı 
öğretim elemanlarının ortak hafızalarında mevcuttur. Ancak bu bilgilerin sistemli bir şekilde 
kurumsal hafızada mevcut olduğu söylenemez.  

Yapılan bu araştırmadaki derslere dair derlemeler, alçı atölyesi özelinde, kimi zaman 
eksikliği duyulan ve başvurulan kolektif hafızaya dair bir arşiv oluşturmaya başlamak 
niyetiyle oluşturulmuştur. Bölümün mekân, teçhizat, görsel ya da yayın geçmişine ait 
belgelerin bir kısmının kişisel arşivlerde bulunması muhtemel iken, mezun geçmişine ait isim, 
proje ya da mezuniyet eser görsellerinin, elde edilmiş başarılara yönelik bilgilerin bireysel 
hafızalarda mevcut olabileceği varsayılmalıdır.   

 

 
Görsel 22. Gözde Mert, “Kurumsal Hafıza” kitabından kurumsal hafızanın amacına dair bir şema, 

2017, 55. 
 

Kurumsal hafıza Mert’in tarifiyle bir kurumda yapılan her şeydir. “Kurumsal hafıza, 
organizasyonun geleceğini planlayıp, şekillendirdiğinden dolayı, organizasyon için hayati bir 
öneme sahiptir” (2017, 7). Mert çalışmasında kurumsal hafızayı oluşturmanın, en son amaç 
olmadığına işaret eder. “Geçmişten gelen bilgilerle kurumsal hafızayı oluşturmak ve gelecekte 
yapılacak işlemlerde, iyi olanları sürdürmek ve hataları tekrarlamamak temel payedir (Görsel 
22). Verimli kararlara ve faaliyetlere, sonradan yön veren örgütsel öğrenmeyi, elde etmek için 
bir araçtır” (Mert, 2017, 53) 

Vieira, A. M. D. P. eğitim kurumlarında hafıza oluşturma ve korumanın önemine 
işaret ettiği makalesinde (2017) bu konuyla ilgili araştırmalara örnekler getirmektedir. 
Mekânlar, belgeler, nesneler gibi somut verilerin yanı sıra sözlü ve görüntülü kayıtlar 
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yeterlik nitelik ve biçimlerde bir araya getirilip getirilmediği ve korunup korunmadığı üzerine 
karşılaştırmalı bir araştırmadır.  Araştırma, pek çok organizasyonda kullanılan bilgi yönetimi 
metodunun üniversitelerde verimliliği, üretkenliği, işbirliğini, öğrenci ve öğretim elemanı 
memnuniyetini artıracak şekilde uygulanabileceği önerisini getirmektedir. Bu bildiriye konu 
olan ders uygulamalarında olduğu gibi; öğretim metotları, ödevler, değerlendirmeler, 
gözlenen gelişimler, yaşanan olumlu ya da olumsuz tüm değişiklikler hem akademik hem de 
yönetimsel bilgi içeren verilerdir.  

Ülkemiz yükseköğretiminde kurumsal hafıza belge rezervlerine dair arşivlerin mevcut 
olduğu bilinmektedir. Söz konusu arşivlerin mevcut eğitim süreçleri için etkin olarak 
düzenlenmesi, kodlanması ve erişilebilir hale gelmesi mümkündür. Bu planlamaların eğitim 
yönetimi çalışmaları ile desteklenmesinin, kuruma akademik ve idari yönden kazanım 
sağlamasının yanında, öğrenci algısı ve motivasyonu açısından farklı bir boyut sunabileceği 
düşünülmelidir. Kendisinden önceki yıllarda aynı eğitim süreçlerinden geçmiş öğrencilerin 
hangi mekânlarda ve koşullarda bulunduğu, hangi plan ve öğretim elemanlarıyla ne tür 
çalışmalar ürettiği bilgisine sistemli bir şekilde erişebilen ya da bu bilgi kendisine göre 
düzenlenmiş bir biçimde sunulan öğrencinin derslere yönelik hazır bulunuşluğunu olumlu 
etkileyeceği düşünülmektedir. 

Bu araştırma Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam 
Bölümü alçı atölyesinde endüstriyel biçimlendirme tasarım ve teknikleri üzerine verilen 
derslerin geçmişten günümüze ulaşan panoramik manzarasında ana hatlara değinirken, 
geleceği kurgulamada geçmişle kurulu organik bağın işlevine işaret etme amacı taşımaktadır. 
Bütüncül olarak kurumun ve özel olarak da alçı atölyesinin hafızasının oluşturulmasının 
yalnızca öğrenci potansiyellerini başarıya ulaştırmada değil, bunun yanında öğretim 
elemanlarının verimini, memnuniyetini ve geleceğe dönük dinamik planlarını oluşturmada 
katkı sağlayabileceği sonucuna varılmıştır.  
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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,
Seramik ve Cam Bölümü, Cam Anasanat Dalı, seryilmaz@marmara.edu.tr

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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Giriş 
19. yüzyılın sonlarından itibaren, resim yapmak için açık havaya çıkan, ışığın farklı 

görünümlerini kendi iç dünyalarını dışlamadan duyumsayan ve aktaran izlenimcilerden 
bazıları, resimlerinde gelenekselin dışında teknikler kullanarak nesneleri gerçek 
görüntülerinden farklı olarak soyutlamaya başlamıştır. Bu yeni resimsel tavırla birlikte yaratma 
özgürlüğüne kavuşan sanatçı, yeni yüzyılda sanatın gelişimi açısından önemli oluşumların 
temelini atmıştır.   20. Yüzyılın başlarında, geçmişle hesaplaşan ve resim için geçerli tüm  
kurallardan sıyrılan sanatçılar, endüstri çağının bilinçlenmeye açık toplumuna sanat aracılığıyla 
yön vermeye başlamışlardır. İlk çeyrekte birçok sanat hareketini biçimlendiren, toplumsal 
gerçeğe yön veren devingen bir sanatçı kitlesi, ‘sanat için sanat’ yaklaşımıyla yeni çağın 
değişen ve dönüşen akımlarını beslemiştir. Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Sürrealizm gibi 
ana akımların yanında, bir manifestoyla ortaya konmuş sanat yönelimlerinin etrafında sanatçı 
gruplaşmaları da daha çok batı sanatında olmak üzere etkili olmuştur. Tüm bu hareketlerle 
birlikte sanat yapıtının nesneden uzaklaştığını görmekle birlikte artık nesneyi gören gözün 
nesnede görünenden fazlasını aradığı ve yeni bir bakış ve anlama ulaştığı bir süreç gözlemlenir. 
Düşüncenin ön plana çıktığı bu süreçte nesneye duyulan ihtiyaç da sorgulanmış ve sanat 
nesneden yani maddi varlığından kopmaya başlamıştır. 1960’larda başlayan bu dönem 
Kavramsal Sanat olarak tarihe geçmiş ve sanat yapıtı olarak sanat nesnesinin maddi varlığını 
ve dolayısıyla sanat yapıtının sergilendiği kurumsal alanları da sorgulamıştır. 1970’lerin 
sonunda etkinliğini kaybeden akım 1980’lerin postmodernist tavrı içinde Yeni Kavramsalcılık 
olarak sanatsal nesneden çok, toplumsal anlama odaklanarak yaşadığımız dünyanın görsel 
kültürünün şekillenme süreçlerini ve biçimlerini irdelemiştir. Tüm bu süreçte sanatçı malzemesi 
de kendi kimliği içinde kavramsal diliyle ele alınmış ve kullanılmıştır. 1913 yılında Marcel 
Duchamp’ın ünlü ‘Çeşme’ yapıtını bir sergiye göndermesinden itibaren sanatın nesnesi, hazır 
malzemeden malzemenin kimliğini dışavuran ya da malzemenin metaforik anlamlarını ele alan 
sanatçı tavırlarına kadar kendi içinde bir dönüşüm geçirmiştir. Bu noktada metaforun dile 
kattığı değer kadar malzemenin metaforik dilinin  yapıta kattığı değerden de sözedilmelidir.  
 

Yöntem 
 Kavramsal Sanatta Camın Metaforik Olarak Sanat Nesnesine Dönüşümü başlığı ile 
sunulan bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Konu ile ilgili kaynaklar 
taranmış, teorik bilginin yanında, sanata kuramsal olarak  katkı sunan isimlerin yazılarından 
çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. Yapıt çözümlemelerde ise biçim-içerik ve süreç açısından 
esere yaklaşılmış ve yoruma yer verilmiştir. 
 

1. Kavramsal Sanat 
İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki formel sanat eğilimlerinin her türlüsüne karşı bir tepki 

olarak ortaya çıkan Kavram Sanatı “Concept Art” vurgusu, terim olarak ilk kez 1961’de Henry 
Flynt tarafından kullanılmıştır. Formlara karşı düşünceler ve birden fazla düşünceye de açılan 
kavramlar önerilmeye başlanmıştır. (Eroğlu, 2020) 1960’lı yıllar sonrasında yaşanan belki de 
en büyük dönüşüm, sanatın nesneye olan gereksiniminin tartışılmaya başlanmasıdır.  
Düşüncenin ön plana geçtiği bir sanat pratiğinin etkileri yoğun bir biçimde hissedilmeye 
başlayınca, yapıtın maddi varlığı ve biçimi etkisini büyük ölçüde yitirmiştir. İlk başta “Düşünce 
Sanatı”, “Enformasyon Sanatı” gibi isimlerle anılan bu türde yeni eğilimler, Minimalist sanatçı 
Sol Lewitt’in kendi yapıtlarının kavramsallığını vurgulamak için 1967 yılında Artforum 
dergisinde yayımladığı “KavramsalSanat Üzerine Paragraflar” yazısından sonra “Kavramsal 
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Sanat” başlığı altında toplanmış, ayrıca “konseptüalizm” (kavramcılık) dönemin hemen tüm 
alternatif ifade biçimlerini karşılayan bir genel terim haline gelmiştir. (Antmen, 2019) 

Kavramsal sanatın önemli bir kısmı belgeler, yazılı öneriler, filmler, videolar, 
performanslar, fotoğraflar, enstalasyonlar, haritalar ya da matematik formüller şekline 
bürünmüştür. Sanatçılar bilinçli olarak, dikkatleri ana fikre çekmek için görsel bakımdan 
geleneksel sanat anlamında kimseye ilginç gelmeyen formatlar kullanmışlardı. Bu yollarla 
sunulan faaliyetler ya da düşünceler mekânsal veya zamansal olarak başka bir yerde de pekala 
geçebilir, hatta sadece izleyicinin kafasının içinde kalabilirdi. Burada örtük olan arzu, yaratıcı 
eylemin büyüsünün çözülmesi ve hem sanatçının hem de izleyicinin sanat piyasasının 
kaygılarının ötesine bakabilme gücünü edinmesi olmuştur. (Dempsey,2007) 

Danto’ya göre altmışlardaki üslup patlamasının getirdiği çekişmeler sürecinde, yeni 
gerçekçiler ve pop sayesinde sanat yapıtlarının, Danto’nun “sırf gerçek şeyler” diye tanımladığı 
nesneler ile karşıtlık oluşturacak şekilde farklı, belirli ve özel görünmek zorunda olmadığı 
giderek açıklık kazanmıştı. Danto’nun en sevdiği örnek olan Andy Warhol’un Brillo Kutusu ile 
süpermarketteki brillo kutuları arasındaki farkı hiçbir şeyin dıştan belirtmesi gerekmiyordu. 
Artık kavramsal sanat bir şeyin görsel sanat yapıtı olması için elle tutulur bir görsel nesne 
olmasına bile gerek duyulmadığını gösterdi…Görünüş açısından herşey sanat yapıtı 
sayılabilirdi ve sanatın ne olduğunun keşfedilmesi için duyusal deneyimden düşünceye 
dönmek, kısacası felsefeye dönmek zorunlu oldu. (Danto, 2020) 
 

1.1. Marcel Duchamp’ın  Kavramsal Sanata Etkisi  
Kavramsal sanat olgusu aslında yüzyılın ilk çeyreğindeki sanatçı devinimleriyle 

tohumlanmış ve 60’larda şeklini almış bir akımdır. 1910’larda Marcel Duchamp’ın sergilere 
hazır yapım ‘ready made’ eserlerini göndermesiyle, sıradan bir nesnenin sanatçı imzasıyla 
galeride yer bulması, zamanının sanat ortamını hareketlendirdi. 1913’te “Bisiklet Tekerleği” 
isimli çalışmasıyla, bir tabureye oturttuğu bisiklet tekerleğinin sergilenmesi, özne ile nesnenin 
yer değiştirdiği, sanatta algının estetik doğrudan zihinsel  sürece kaydığı, yüzyılı meşgul edecek 
bir eylem oldu. Bunun, kavram ve kavramsallaştırmaya yönelik hareketi başlatan eylem 
olduğunu sanat tarihi de felsefesi de kabul eder. Özellikle 1917’de farklı bir imzayla katılımcı 
ücretli bir sergiye “Çeşme” ismiyle  herhangi bir yerden satın alınmış seri üretim sıradan bir 
pisuarı göndermesi, her ne kadar sergi kurulunca kabul edilmemiş olsa da yüzyılın sanata felsefi 
yaklaşımı mutlak kılan eylemiydi. Danto’ya göre: “ Duchamp’ın bu nesneleri (ready made) 
değerlendirmesinin nedeni tam da bu nesnelerin estetik tanımlanamazlığıydı. Bunlar sanat ise 
fakat güzel değiller ise, güzelliğin gerçekten de sanatın tanımlayıcı özniteliği olamayacağını 
ispatlıyordu Duchamp. Bugün geleneksel estetik ile sanat felsefesi, özellikle de sanat pratiği 
arasına bunca keskin bir çizgi çekenin bu kabul olduğu söylenebilir.”  (Danto, 2010) 
“Duchamp’ın yakın çevresindekiler bile pisuarın bembeyaz parlayan güzelliğinden bahsediyor 
ve bunun estetiğe bir katkı olduğunu söylüyorlardı. Oysa 1962’de Duchamp Hans Richter’e 
şöyle yazar: “Ready made’leri keşfettiğimde, estetiği yıldırmayı düşündüm…Şişe askılığı ve 
pisuarı meydan okumak için suratlarına fırlattım; ama şimdi de bunların estetik güzelliğini 
takdir ediyorlar.” (Aktaran; Danto, 2010) 

Eroğlu kavram konusunda, sanatın var olduğu günden itibaren zaten hep kavramlarla 
ilişkide olduğunu fakat ilk defa Duchamp ile sanatta kavramın araç olmaktan çıkarak amaç 
olarak önerildiğini söyler. “Kavramsal sanatın tasvir etme gibi bir görevi yoktur, zaten böyle 
bir şeyi yekten reddeder gözükmektedir. Bunun yerine örneklemeyi tercih eder. Toplumsal 
olandan esinlenmek yerine de onun içine girmeyi tercih eder. Dolayısıyla kavramsal sanat için 
form dediğimiz şeyler birer oluşum olarak nitelenir. Bu noktada Bourriaud’un “İlişkisel 
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Estetik” adlı kitabında yaptığı şu tarif önemlidir: Form, bireyin kendi varlığı olarak kabul ettiği 
şeyi ‘öteki’ne dayatmak için onunla tartıştığı iletişim alanında doğar.” (Eroğlu, 2020)  

 “Duchamp bir yandan estetik yargının kaçınılmazlığını kabul ederken öte yandan ondan 
kurtulmak istemektedir, çünkü estetik yargının taahhütte bulunduğu gelecek kuşaklar 
yaratıcılığın dolaysız öznel konumunun dışındadırlar. Bu daha çok bir bilinç meselesidir, bilinç 
de öznel sanat eserini toplumsal ölçüye göre şekillendirmek gibi son dönemde moda olan 
düşünceleri şaşmaz biçimde kullanarak sanatı geleneksel nesnel bilince uygun davranmaya 
zorlamaktadır. Bir sanat eserine ancak yargılayıcı olmadan yaklaşıldığı takdirde sanatçının 
kişiliği, yaratıcılığı ve bu ikisinin ilişkisi açığa çıkmaya başlar. Duchamp daha da ileriye gider: 
Sanat eserinin hiçbir estetik çekiciliği olmamalıdır. Sanatçı, gelecek nesillerin kendisini 
alkışlaması adına kendini kısıtlamamalıdır. Zevkli olmaya çalışmamalıdır, çünkü zevk daima 
değişir.”  (Kuspit, 2006) 

 
2. Metafor 
İnsan, içinde yaşadığı gerçekliği ancak metaforlar vasıtasıyla ve metaforik olarak inşa 

edebilir. Metaforlar hayatı, kendimizi ve “öteki”ni anlamanın yegane yoludur. Metaforlar, 
dünya diye adlandırdığımız şeyi, onu açığa çıkararak ve gizleyerek  hayatı ve dili mucizevi 
kılar…Çünkü dil sadece bir “göstergeler imparatorluğu” değil aynı zamanda bir “metaforlar 
imparatorluğu”dur da. Konuşan daima dildir ve dilin dili, metafordur. Dilin dilinin metafor 
olduğunu, “metafor” kelimesinin kendine bakarak anlayabiliriz. Grekçe “metaphora”dan gelen 
kelime, meta:öte ve phrein:taşımak kelimelerinden oluşur ve “bir yerden başka bir yere 
götürmek” anlamına gelir. Felsefeye yatkın bir edebiyatçıdan ziyade edebi yeteneklere sahip 
bir filozof olan Borges, bu tanıma bakarak metaforun da bir metafor olduğunu söyler. (Demir, 
2015)  

Metafor bir nesneyi bir konuyu başka bir şey olarak görmeye davettir. Görünüşte bağlantısı 
yokmuş gibi duran nitelikler üzerinde yoğunlaşmaya ve o konunun, o nesnenin algılanmasını 
sağlayan zenginleştirmeye ve ayrıca kendi öznel bağlamlarından çıkıp daha geniş anlamlar 
üreten düşünce sistemleri arasında anlamın yeni bir bağlamda üretildiği bir etkileşime davettir. 
(Lissack 1999,Aktaran, Vermez)  
 

1- George Lakoff ile Mark Johnson’ın literatürde çığır açan kitapları ‘Metaforlar/Hayat, 
Anlam ve Dil’in çevirmeni Gökhan Yavuz Demir kitabın önsözünde,  yazdıkları bu 
kitapla Lakoff ve Johnson’ın metafora karşı çok güçlü bir geleneğe karşı meydan 
okuyan kognitif linguistik (bilişsel dilbilim) görüş diye adlandırabileceğimiz yeni bir 
metafor görüşü geliştirdiklerini yazar. Bu görüşe göre; Metafor kelimelerin değil 
kavramların niteliğidir. 

2- Metaforun fonksiyonu salt sanatsal veya estetik kaygılar değil, belirli kavramları daha 
iyi anlamaktır. 

3- Metafor çoğunlukla benzerliğe dayanmaz. 
4- Metafor, özel bir yeteneği olmayan sıradan insanlarca gündelik hayatta büyük bir zihin 

faaliyeti gerektirmeksizin kullanılır. 
5- Metafor linguistik bir süs, gereksiz bir dekor değil, insani düşüncenin ve akıl 

yürütmenin ayrılmaz bir unsurudur. 
Metafor sadece bir dil sorunu değildir,  bir kavramsal yapı sorunudur da. Dahası kavramsal yapı 
yalnızca bir zihin sorunu değildir, renk, biçim, doku, ses gibi duyusal algının boyutlarını da 
içeren çok katmanlı bir algı sorunudur. Bu boyutlar yalnızca gündelik tecrübeyi değil, aynı 
zamanda estetik tecrübeyi de yapıya kavuşturur. Her sanat aracı, tecrübemizin belirli 
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boyutlarını ayırt eder ve diğerlerini dışarıda bırakır. Sanat eserleri deneyimimizi bu doğal 
boyutlara göre yapıya kavuşturmanın yeni yollarını sağlar. Estetik tecrübe, bu yüzden sadece 
sanat dünyasıyla sınırlı değildir. Gündelik hayatlarımızın herhangi bir boyutunda kendimiz için 
konvansiyonel algılama yahut düşünce modumuzun  parçası olmayan yeni tutarlılıkları dikkate 
aldığımız  veya yarattığımız her durumda gerçekleşebilir. (Lakoff ve Johnson, 2015) 
 

3. Sanatta Malzemenin Metaforik Dili: Cam 
Sanat yapıtını nesnel olarak ortaya çıkarmak isteyen sanatçı, bu oluş hali içinde 

kullandığı tüm malzemeleri metaforik kavramaya yol açan bir dil olarak kurgulamaya çalışır.  
Avşar Timuçin sanatçının bu eyleyişi için; “Görünenin altında sezilmeyi bekleyeni yakalamak 
önemlidir. Her zaman daha derinde bir şey olmalıdır. Bu yüzden sanatta herşey bir görme 
sorununa indirgenebilir. Sanat, yaratma düzeyinde de, izleme düzeyinde de, değerlendirme 
düzeyinde de görme ile ilgilidir. Görmek bir duygu-düşünce bütününde bir gerçekliği tüm 
belirleyici özellikleriyle saptamak ya da paranteze almaktır. Her sanat yapıtı özel olarak 
görülmüş ve gösterilmiş ilişkilerin yansıdığı bütünlüklü bir yapıdır. Sanatın alanında göz 
olabilmek gerekir.” der. (Timuçin, 2000) 

Sanat yapıtını anlamanın her zaman sanatsal ifadedeki metaforu anlamaktan ileri 
geçtiğini belirten Danto ise metaforun, her biri resimsel bir karşılığı olan sözsel mecazların en 
bilineni olduğunu ifade ederken, görsel metaforların iyi bir metaforik anlatım ve anlam kuramı, 
dil ve görüntüler şeklinde açıklanabileceğini söyler. (Danto, 2012)  Her malzemenin kendi 
kimliği dışında algılanan bir dili vardır. Bu algı yapıtı izleyenin kendi öz yaşam deneyiminden 
gelen farklı çağrışımlara da sahiptir. Sanatçının malzemesini kurgularken yaptığı göndermeler, 
izleyen tarafından farklı şekillerde okunabilir. Cam bu açıdan çok sözü olan bir malzemedir. 
Katıdır, ancak “aşırı soğuşmuş bir sıvı” olarak tanımlandığını bilen bir göz için başka bir algıya 
götürendir. Sağlamdır ama güvenlik camını bilen bir göz için sert bir darbede paramparça 
dağılandır, bu yönüyle hem güven duygusunu hem güvensizlik duygusunu harekete geçirir. 
Şeffaftır, ardındakini olduğu gibi gösterirken, karşı taraftan da aynen görünmenizi sağlar, 
sahnenin hem izleyeni hem izleneni olursunuz. Işığı tek taraftan aldığında, diğer yandaki 
ışıksızlık algınızda ters orantılı etkileşimler yapar, bu nedenle içerisi-dışarısı arasındaki algıda 
karmaşık bir örüntü oluşturur. Yansıtandır; açısına bağlı olarak ya gözetlersiniz, ya 
gözetlenirsiniz. Camla deneyimi olmayanları şaşırtacak kadar esnektir, ama haddini aşan bir 
zorlamada tehlike yaratandır. Kırılgandır ve kırıldığında ölümcül olabilecek yaralanmalar 
yaratabilir, ancak bu kırılganlığına rağmen yaşam deneyimimizin hemen her alanında bir 
şekilde var olandır. Gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkiyi görene neredeyse kayıpsız 
aktarandır.  Donuktur, içindeki her malzeyi cömertçe sunar. Soğuk görünümlüdür ama ısıyı 
iletme konusundaki beceriksizliğine rağmen aslında sizin gerçekte hissettiğiniz ısıdadır. 
Çoğaltılabilecek olan camın  öz varlığından gelen bu özellikler, sanat yapıtı  oluşturacak özne 
için birçok metafora da zemin hazırlar. Sanatta metafor kullanımını Cumming; “Sanat eserinde 
bir nesne veya özneyi, aslında orada temsil edilmeyen başka bir şeyi akla getirmek üzere 
kullanmak” olarak açıklıyor. (Aktaran, Vermez) Ayrıca Heidegger’in “Düşünceyi oluştururken 
düşüncelerimizin duyu organlarıyla algılanamayacağını, eğer düşünceyi bir duyma ve görme 
hali olarak tanımlıyorsak, bu hissedilir görme ve duyma durumunun, hissedilir olmayan 
(hissedilemeyen) algı durumuna yükselmesini ve taşınmasını ifade eder ki biz böyle bir 
taşınmayı, hissedilir olmayana göçme, ‘metafora ulaşma’ olarak adlandırırız.” (Nalbantoğlu 
1997,Aktaran, Sümer 2014) açıklaması ile birlikte yukarıda saydığımız camın özyapısal 
özellikleri düşünülünce cam malzeme sanatçı açısından eşsiz bir malzemeye dönüşür. 
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3.1. Duchamp ve “Büyük Cam” 
Yüzyılın başındaki sanatçı devinimlerinin ve özellikle Duchamp’ın hazır nesne 

kullanımının yarattığı dönüşümün etkileriyle aynı zeminde birleşen, kavramsal sanattaki cam 
kullanımını irdelerken, Duchamp’ın “Büyük Cam”ından bahsetmek gerekli. Aslında eser 
“Bekarları Tarafından Çırılçıplak Soyulan Gelin (Büyük Cam)Veriler” olarak 
isimlendirilmiştir.  

Duchamp “Büyük Cam’ın gündelik anlamdaki her türlü estetiği terk etme girişimi 
olduğunu söylüyordu. Bir başka deyişle, yeni resim anlayışına dair bir başka manifesto değildi, 
dolayısıyla üstü kapalı biçimde belirtilen yeni bir estetik yargı ve beğeni kriteri de değildi; 
belirli duyguları, izleyicinin estetik deneyimine ve değerlendirmesine tamamen kayıtsız kalarak 
aktarma girişimiydi (Kuspit  2006, italik ifadeler Duchamp’ın kendisine aittir) 
 Duchamp bir başka malzeme yerine camı tercih etmiştir; çünkü çok boyutlu sürekliliği anlık 
bir biçimde dondurarak, iki boyutlu bir düzlemde temsil etmek üzere camın en uygun malzeme 
olduğunu düşünür (Moure 2009, Aktaran, Erenus). Ayrıca cam, kendisini çevreleyen 
görüntüleri yansıtma ve saydam olma özelliklerinden dolayı benzersiz bir resimsel arka plan 
niteliği taşır: Cam üzerindeki çalışma, sunulduğu ortama ait görüntüleri de resim uzamının içine 
dahil ederken, ortama bağlı olarak resme eklemlenen bu ikincil uzam, aynı zamanda izleyicinin 
konumuna bağlı olarak da, her bakışta farklı bir çerçeve yapılanmasına olanak tanır. Malzeme 
seçimiyle sağlanan bu yapılanmayı, kavramsallaştırmaya yönelik bir hamle olarak 
değerlendirmek gerekir. (Erenus, 2012) 
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Üst ve alt olarak ikiye bölünmüş olan uzam, aslında hiçbir zaman bir araya gelemeyecek iki 
ayrı dünyayı tanımlar gibidir. Üst bölümde yer alan Gelin’in alanı sarsılmaz bir bütünlük ve 
mükemmellik sergilerken, Bekar’a ayrılan alt bölüm “erotizmin güdümlediği” -bekarlığa özgü- 
dağınık yapılanmasıyla, bir türlü ulaşamadığı bir “bütünlüğe kavuşma” arzusu içindedir (Moure 
2009, Aktaran, Erenus). 

Duchamp 1923 yılında Büyük Cam’ın yapımını, tamamlamadan sonlandırmasıyla ilgili 
olarak şöyle söyler: “…bitiremediğim için üzülüyorum, ama çok monotonlaşmıştı,  ancak sona 
yaklaşırken içinde yaratıcılık kalmamıştı. Böylece bir fiyasko oldu. 1923’te Avrupa’ya dönmek 
üzere [ABD’den] ayrıldım ve üç yıl sonra döndüğümde ‘Cam’ kırılmıştı…” (Erenus, 2012) 
Duchamp kırılan camı tek tek birleştirir. Bu son halini değerlendirdiğinde yapıtın şimdi bittiğini 
söyler. 

 
 
       



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

165
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3.2. Lungiswa Gquanta 
Güney Afrikalı sanatçı Gquanta (1990), 15. İstanbul Bienali’nde Galata Özel Rum 

İlköğretim Okulu’nun bir odasında “Çimen 1” adı ile kırık cam şişelerden oluşan 
yerleştirmesiyle biliniyor. Güney Afrika tarihindeki gerilimli ve yıkıcı ilişkilere, hala devam 
etmekte olan adaletsizliklere gönderme yapan işlerinde, kapitalizmin simgesi boş kola şişelerini 
kullanmıştır. Ahşap bir zemin üzerine, kırık cam şişeleri ters olarak ve simetrik bir şekilde 
yerleştirerek yapay bir çim alan elde etmiştir. Kendisi de bir siyah olan Gquanta,  genel olarak 
yapıtlarında apartheid* dönemi ve sonrasında siyahların yaşadığı yoksul bölgelerin planlanması 
sırasında siyahların yerlerinden edilişi ve yapılan tüm uygulamaların insanlarda bıraktığı derin 
izlerle ilgileniyor. Apartheid Güney Afrikası’nda sadece zengin beyazların sahip olduğu evlere 
ait olan çimenlik alanları ve ayrıca o evlerde  güvenlik amacıyla kullanılan bahçe çitlerinin 
üzerine ters döndürülmüş kırık şişeleri konu alan işlerinde kapitalizmin simgesi kırık cam 
şişelerle yapay çim alanlar oluşturarak derin metaforik göndermelerde bulunur.  
 
 

                                  
 

Şekil 2. Lungiswa Gquanta, Yerleştirme ve detay 
 

Gquanta’nın,  23.07.2022 de İngiltere Henry Moore Enstitüsü’nde açtığı “Sleep in Witness” 
isimli kişisel sergisinde de yine cam malzemeyi farklı teknik ve kavramlarla ilişkilendirerek 
yerleştirme yaptığını görmekteyiz. Bu işlerinde sanatçı yine doğduğu toprakların sorunlarından 
dolayı gelişen kollektif ve manevi değerleri ele almış. Yerleştirme çalışmalarını 3 ayrı mekanda 
sunmuş. İlk iki kısım rüyalarının etkisiyle oluşturduğu iki farklı mekan olarak, üçüncü oda ise 
15 dakikalık bir video sunumunun olduğu dinlenme alanı olarak kurgulanmış. Bu odalar 
yaşadığı coğrafyanın farklı bölgelerine gönderme yapılarak düzenlenmiş. 
 

                            
 

Şekil 3. Lungiswa Gquanta, Yerleştirme ve detay 
 

Yukarıdaki iki fotoğrafta görülen yerleştirmede, rüyalarına atıfla kille sıvanıp kurutulmuş ve 
dolayısıyla çatlamış zeminin üzerinde, kalıba üflenmiş camı deforme ederek oluşturduğu 
yüzlerin bulunduğu bir düzenleme yapmış. Kendisi de bu odada, bastıkça çıtırtılarla kırılan 
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zemin üzerinde yürümüş. Camdan yüzler üzerlerine basılarak ezilmiş görünümündeler. 
Buradan, dikenli tellerin 7 aylık bir çalışma ile karmakarışık örülerek mekanın içine tavandan 
zemine büyük bir girdap gibi yerleştirildiği ikinci alana geçiliyor. Son olarak üçüncü odada, 
Afrika’da 1956 yılında bir yasayla belirli sayıdan fazla siyah insanın bir araya gelmesini 
yasaklayan bir bölgeye gönderme yapan “Gathering” isimli videosuyla dinlenme alanı 
oluşturmuş. Çalışma diğer düzenlemelerden koparılmaması amacıyla birlikte 
değerlendirilmiştir. Bu çalışmasında da Gquanta, diğer işlerinde olduğu gibi cam malzemeye 
karar verirken derin anlamlar yüklemiş. Sanatçının kırık cam şişelerle düzenlenmiş ve 
Avrupa’da farklı mekanlarda sergilenmiş başka işleri de bulunmaktadır. 
 

3.3. Indré Stulgaité-Kriukiené 
Litvanyalı sanatçı, eşiyle birlikte sahip oldukları cam stüdyosunda daha çok formel 

ağırlıklı ürünler yapıyorlar. Bunun yanında sanatçının sergilediği birkaç yerleştirmesi var. 
Indré, camdan yapılmış evlerle bir yerleştirme sergilemiş. Yaptığı sunumlarını tamamen ışıksız 
bir ortamda, sadece camdan evlere ışık kaynağı sağlayarak ve mekanda ses efektleri kullanarak 
desteklemiş.İnsanın doğadaki  savunmasızlığı,  ‘ev’e pekçok anlam yüklemesine sebep  
 
                   

                               
 

Şekil 4. Kriukiené Yerleştirme ve detay 
 

olmuştur. Sığınaktır ev insan için. Tüm ötekileri dışarıda bıraktığı, kendi öznelliğini keşfe 
çıktığı, istediği zaman görülebilir olduğu, dış dünyadan kendini yalıttığı sığınak.  İşte bu sığınak 
sanatçının elinde sınırsızca görülür hale gelmiş ve bazısının içinde koyu ağdalı bir katmanı 
saklayamaz halde görülür olmuş. Aynı zamanda bu rahatsızlık veren hali sanatçı çalışmalarında 
ses kullanarak güçlendirmiş. Bazı evler, son derece berrak bir camın üzerinde pürüzlü dokularla 
yükselmiş. Bazısının sadece çatısındaki doku pürüzlü hale gelmiş. Bazısı içini son derece açık 
gösterirken, bazısında görüntü sislenmiş. Sanatçı yüzeyde yaptığı bu oyunlarla, kendi içsel 
yorumunu malzemesine katmış. 
 

                          
 

Şekil 5. Kriukiené Yerleştirme ve detay 
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Sanatçının kendi el üretimi olan kadeh şeklinde ayaklı bardaklarla da bir yerleştirmesi vardır. 
Bu çalışmada, kadehler ters olarak tavandan misineler yardımıyla sarkıtılmış ve içeriye hava 
akımı verilmiş. Yine ses efektleriyle güçlendirdiği çalışmada, hava akımı bardakların 
sallanmasına sebep olmakta ve birbirlerine çarptıkları noktalardan, kadehlerin iç 
boşluklarındaki akustikle güçlenen çınlama sesleri dıştan verilen seslerle karışmaktadır. Son 
derece simetrik dizilmiş olan kadehler, zemindeki hareketli deseni örten beyaz bir karenin 
üzerinde yeralmış. Işık, sadece nesnelerin zemine gölgesini düşürecek şekilde ayarlanmış.  
Nesnenin, faydacı işlevinin dışında ters olarak yerleştirilmesi ve kadehlerin çarpışmalarıyla 
ortaya çıkan kuru gürültü, sanatçının iletişimle ilgili bir anlatım dili oluşturduğunu 
düşündürüyor. 
 

Sonuç 
“Kavramsal Sanatta Camın Metaforik Olarak Sanat Nesnesine Dönüşümü” isimli 

yapılan bu çalışmada, öncelikle Kavramsal Sanatın ne olduğunu doğru tanımlayabilmek adına, 
akımı hazırlayan 20. yüzyıl başlarının başkalaşan endüstri toplumundaki sanatçı tavırları kısaca 
incelenmiş ve adını anmadan geçilemeyeceği üzere Duchamp’ın hazır nesnelerinin kavramsal 
olarak bu yapılanmayı hazırladığının üzerinde durulmuştur. Kavramsal Sanat hareketini 
hazırlayan temelin daha çok zihinsel bir süreç olmasını ve hareketin kendisini de 
kavramsallaştırdığını belirtmek için, tarihi gelişmesinden veya içindeki sanatçılardan 
bahsetmek yerine bu süreci yapılandıran düşüncelere yer verilmiştir. Sonra, “metafor” olgusu 
değerlendirilmiş ve sanatta kavramın metaforla buluşan kavramsal algıdan beslendiği üzerinde 
durulmuştur. Tüm bunlardan sonra cam malzemenin kavramsal sanat yapıtlarında metaforik 
olarak nasıl ele alındığını örneklemek adına sanatçı çalışmalarına yer verilmiştir. Tıpkı dildeki 
metafor olmadan günlük yaşamın anlamlanamayacağı gibi, sanatta malzemenin kendi öz 
kimliğinden gelen özelliklerin yol açtığı metaforik dil olmadan yapıt algısının da hem gösteren 
hem gösterge ve hem de gören açısından algılanamayacağı üzerinde duran bir çalışma 
yapılmıştır. 
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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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1. Giriş 
Uygarlık tarihi kadar eski olan sanat, bilindiği üzere kişinin duygu ve düşüncelerini 

somut olarak ifade etme biçimidir. Sanat olgusu, insanoğlunun tarihsel değişimiyle birlikte 
çeşitli aşamalardan geçerek farklı toplumlarda çeşitli üsluplar çerçevesinde biçimlenmekte ve 
özgün dili sayesinde kültürlerarası bağımsız bir köprü niteliği taşımaktadır. Tasarım ise, zihinde 
oluşturulan imgenin sanata ait estetik olgu doğrultusunda yenilikçi ve işlevsel nitelik taşıma 
amacı güdülerek sistematik yöntemlerle ortaya konuluş biçimidir. Söz konusu olguların 
bütünsel bir etkileşim içerisinde oldukları düşünüldüğünde, belirli ölçüt ve kurallar aracılığıyla 
şekillendikleri kabul edilmektedir.  

Temel Tasarıma ilişkin; nokta, çizgi, denge, tekrar vb. olguların geçmişten günümüze 
kadar gelen tüm görsel sanat alanında etkilerini ortaya koyduğu ve bahsi geçen kavramlar 
doğrultusunda elde edilen çalışmaların, uygulanan sistem çerçevesinde tasarımcıya katkı 
sağladığı bilinmektedir. Temel Tasarım kavramlarının sanat ve zanaatı barındıran bir kapsam 
içerisinde tüm tasarım dallarında tatbik edilmesi, güncel ve yaratıcı faaliyet alanları için yarar 
sağlamaktadır. 

Bu alanlardan biri olan İç mimari tasarımı, yer aldığı dönemin sosyal ve kültürel 
ögelerini görsel biçimlerde ortaya koymaktadır. Ancak günümüzde tüm görsel sanatlar ve 
tasarım dallarında olduğu gibi iç mimari alanında da meydana gelen çalışmalar rastlantı eseri 
değil, belirli sebep ve kurallara dayanan uygulamalar sonucunda elde edilmektedir.  

Mekânda kullanılan en etkin ögelerden birisi yüzey tasarımıdır. İşlev içeren mekânsal 
dağılımın dışında kalan boşluklar, mekâna anlam katan tamamlayıcı unsur olmaktadırlar. İç 
mimari yüzeylerin oluşturulmasından elde edilen dokuya, renge, desene ve meydana gelen 
sonuçla birlikte mekânın bütününde oluşan görsel algıya kadar olan tüm aşamalarda söz konusu 
kavramlar büyük önem arz ermektedir. 

Tüm bu ilkeler doğrultusunda, bahsi geçen uygulamalarda kullanılan Temel Tasarım 
kavramlarına ilişkin unsurlarla, modern iç mimari alanında daha elverişli ve yetkin çalışmalar 
meydana gelmektedir. Bu bağlamda Temel Tasarım kavramları ile İç mimari yüzey tasarımı 
alanı doğrudan ilişkilidir. 

 
2. Temel Tasarım Olgusu 
Sanayi Devriminin gelişim süreci içerisinde sanat ve zanaatın bütünsel etkisiyle tasarım 

olgusunun şekillendiği, 19. ve 20. yüzyıllar aralığında Arts and Crafts, Art Nouveau gibi 
akımların ardından Hollanda’da De Stijl akımının ortaya çıktığı bilinmektedir. Daha çok temel 
geometrik formlarla birlikte sarı, kırmızı ve mavi gibi ana renkler üzerine odaklanan akımın, 
mimar Adolf Loos’un ‘tasarımda yalınlık anlayışı’ ilkesiyle modern iç mekân ve mobilya 
tasarımının ilk adımı olduğu varsayılmaktadır. 

Esasen modern mobilyanın başlangıç noktası olan Bauhaus tasarım okulu ise Walter 
Gropius’un başkanlığıyla, 1919 yılında Almanya’nın Weimar kentinde kurulmuştur. Söz 
konusu okul, bulunduğu döneme aykırı bir vizyon ve misyon izleyerek; mimarlık, iç mimarlık, 
mobilya, tekstil ve grafik gibi birçok tasarım alanında etkili olmuştur.  

Sanatların endüstriyel dönüşümünde ve tasarım kültürünün hem kuramsal hem de 
uygulamalı gelişiminde Bauhaus deneyimi 20. yüzyıl modernizminin en önemli örneğini 
oluşturur (Sarıkavak, 2019, 63). Bu bağlamda, Bauhaus’un yalnızca bir tasarım akımı olmaktan 
ziyade asıl işlevi topluma hizmet etmek olan kültürel bir hareketi temsil ettiğini ve zaman 
içerisinde kendinden sonra türeyecek tüm tasarım oluşumlarına öncülük ettiğini söylemek 
mümkündür. 
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Bauhaus; sanatı tek bir yapı altında toplayarak sanatlar birliği yaratmak, toplumu sanat 
yolu ile endüstriye karşı eğitmek ve endüstriye yeni bir yol kazandırarak sanayiyi insanın 
boyunduruğu altına almak gayesi ile yola çıkar. (Ekren, 2006, 32). Bu prensip doğrultusunda 
Gropius, dönemin sanatına etki eden önemli sanatçıları bünyesine dahil etmiş, seçkin kadrosu 
ve farklı eğitim modeliyle yeni bir hareket oluşturmuştur. 

Bauhaus’taki eğitim-öğretim programı üç ana bölümden oluşmaktaydı. Hazırlayıcı 
Öğretim (Temel Sanat Eğitimi), Teknik Öğretim (Mesleki Temel Sanat Eğitimi), Strüktürel 
Öğretim (Mesleğe Yönelik Çalışmalar, Proje Çalışmaları) (Bunulday, 2001, 8). Bauhaus’un 
tasarım anlayışının biçimlendiği yer; temel el becerileri ile renk, form, doku ve kompozisyon 
gibi tüm sanatsal yaratıcılığın temel konularını içeren ‘’Vorkurs’’ adı verilen temel eğitim 
dersidir (Gür Üstüner, 2018, 239).  

Bu ileri görüşlü oluşumun önemli bir parçası olan ve günümüzde ‘Temel Tasarım’ 
(Basic Design) ismiyle bilinen ders, eğitimin ilk evresine yerleştirilerek tasarım olgusunun 
temelleri kuramsal ve uygulamalı tekniklerle aktarılmaktadır. Söz konusu teknik, belirli öge ve 
ilkelerin çeşitli biçimlerde uygulanmaları sonucunda birbirleriyle ilişki kurmalarını mümkün 
kılmaktadır. 

Vorkurs, eski bir ilköğretim öğretmeni olan ve daha sonra Viyana'da kendi özel sanat 
okulunu yöneten ressam ve teorisyen Itten tarafından tasarlanmıştır (Whitford, 1992, 33). İlk 
olarak dönemin önemli ressamları arasında yer alan Johannes Itten öncülüğünde uygulanmaya 
başlayana ders, ilerleyen dönemlerde Itten’in okuldan ayrılmasıyla birlikte Moholy-Nagy ve 
Joseph Albers önderliğinde devam etmiştir. 

Sanat eğitiminde karşılaşılan problemleri gidermek amacıyla oluşturulan bu eğitimde, 
öğrencilerin doğal obje ve malzemelerle çalışarak büyük ustaları inceleyerek kendi ritimlerini 
bulmaları sağlanmıştır (Gürcüm & Kartal, 2017, 1767-1798). Bu sistemin uygulanmasının 
sebebi ise, bahsi geçen dersin bir sonraki evre olan atölye çalışmaları için sağlam bir temel 
oluşturmasıydı. 

Başlangıç sınıfı, yarım yıl sürer farklı malzemelerle workshoplar ve pratik deneyler 
eşliğinde form problemleri üzerine temel eğitim verilir. Bauhaus öğretiminin temelini oluşturan 
altı aylık bir hazırlanma kursudur (Gropius vd., 1990, 24). Bu dönemde adaylar, daha önce 
sanatla ilgili ne öğrendilerse; çizim, biçimlendirme, teori, vb. unutmak, her şeye sıfırdan 
başlamak zorundaydılar. Böylece öğrenci dış etkilerden ve ön yargılardan kurtulur, 
biçimlenebilecek malzemelerle her şeye yeniden başlarlardı (Bingöl, 1983, 26). 

Tüm bu ilkeler doğrultusunda, Temel Tasarım olgusu ve bu yörüngede uygulanan ders 
oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Dolayısıyla içeriğinde yer alan kuramsal ve uygulamalı 
Temel Tasarım kavramlarını ayrıntılı bir biçimde incelemek gerekmektedir. 

 
3. Temel Tasarım Kavramları 
Herhangi bir sanat veya tasarım ürünü meydana getirilirken, duygu ve idea aktarımının 

dışa vurumunu sağlayan Temel Tasarım kavramları kullanılmaktadır. Söz edilen kavramlar 
olmadan ifade yönü mümkün olmamakla birlikte, uygulandığı ürünlere estetik değer 
kazandırması sebebiyle tüm görsel sanat alanında büyük önem arz etmektedirler. 

Bu bağlamda Temel Tasarım kavramları; bir tasarım meydana getirilirken insan 
belleğinde oluşan düşüncelerin, belirli bir sistem doğrultusunda ve somut bir biçimde tasvir 
edilmesine olanak sağlayan etkenlerdir (Ekinci, 2021, 55). Bahsi geçen kavramlar; ‘’nokta, 
çizgi, doku, renk, form, değer, yön’’ unsurlarını içeren Temel Tasarım ögeleri ve ‘’denge, 
vurgu, birlik, ritm, tekrar, zıtlık, koram’’ unsurlarını içeren Temel Tasarım ilkeleri olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
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Görsel anlatımda tespit edilen birçok fikir, tasarım süreci içinde biçimlenip üçüncü 

boyuta geçerken pek çok görsel ögeye dayanır. Bu tahlil, tasarımın düzenlenmesinin, aynı 
zamanda ögelerin de düzenlenmesi, disipline edilmesi anlamını ifade etmektedir (Özer, 1981, 
1). Bu ilke doğrultusunda, bir yapıtın meydana getirilme süreci içerisinde parça ve bütün ilişkisi 
kurulmasının gerekliliği bilinmekte ve parçadan bütüne gidilen sistem çerçevesinde çeşitli 
elemanlardan yararlanılmaktadır. Söz konusu bileşimin esasını ise Temel Tasarım ögeleri 
oluşturmaktadır. 

Bu ögelerin ilki olan nokta, Demir (1993)’in tanımıyla bulunduğu yere göre küçük ve 
merkezi nitelik gösteren dairesel benek veya lekelerdir. Çizgi pek çok noktanın bir düzey 
üzerinde birleşmesinden oluşur (Özkartal, 2009, 60). Doku; yüzey, renk, ton gibi iki boyutlu 
ilişki yapan ögelerin üçüncü boyuta götüren formu, biçimi, yüzeyi karakterize eden ögedir 
(Atalayer, 1994, 194).  

Renk ise Sözen ve Tanyeli (1986)’ye göre ışığın kendi öz yapısına ve nesneler 
üzerindeki yayılımına bağlı olarak göz üzerinde yaptığı etkidir. Atalayer (1994)’e göre form; 
nesnelerin anlamları, içerikleri ve işlevlerinin dış görünüşüdür.  

Değer (value), bir rengin göreceli açıklık ya da koyuluk durumunu gösterir. Rengin 
beyaz ilavesiyle elde edilen değerleri açıklığını, siyah ilavesiyle elde edilen değerleri ise 
koyuluğunu gösterir. (Holtzschue, 2009, 46). Son olarak Çınar ve Çınar (2018), yön ögesinin 
bir nevi bir dizilim ve bir işaret olduğundan, ayrıca yüzey ve çizgilerin yöneldiği doğrulara da 
yön denildiğinden bahsetmişlerdir.  

Doğanın sistemliliğinde olduğu gibi tasarımda da ögeler tesadüflerle bir araya gelmezler 
(Özer, 1981, 1). Bu bağlamda sözü edilen ögeler, etkileşimde bulunduğu materyallere bağlı 
olarak görev yüklenir ve bu birliktelikle kendilerini yeniden şekillendirirler (Ekinci, 2021, 63-
64). Söz konusu Temel Tasarım ögeleri arasında belirli sistem dahilindeki bağlantının 
kurulmasına ise Temel Tasarım ilkeleri olanak sağlamaktadır. 

Bu genel niteliklere bağlı olarak tasarım ilkeleri, bilinen en iyi değerlendirme 
elemanlarıdır. Tasarım ilkelerinin meydana getirdiği biçimsel düzenlemenin yönü ise ‘’faydalı 
güzel’dir’’. Yani tasarım ilkeleri bilinçli olarak ‘’özgün, etkili ve faydalı güzeli’’ oluşturma 
yolları ve yöntemleridir (Özer, 1981, 1).  

Bir tasarım ilkesi olarak denge, estetik bir düzenlemede, bir görselin parçalarının uygun 
bir şekilde uygun yerlere yerleştirmek anlamına gelmektedir (Yazıcıoğlu, 2017, 158). Vurgu, 
bir kompozisyonda kullanılan ögelerden birinin ya da bir grubun diğer ögelere göre ölçü, değer, 
renk, doku bakımından üstünlük sağlanmasıdır (Şen, 2018, 777). Birlik ise Yazıcıoğlu 
(2017)’nun tanımıyla, tasarım ögelerinin bir araya gelerek oluşturduğu senteze bütünlük 
duygusu veren bir olgudur. Ritm; seste, harekette, biçimde, renkte, konumda, yaşantıda, 
doğada, düzenli, sistemli tekrarlar yinelemelerdir (Demir, 1993, 110).  

Tekrar, benzer formların, ögelerinin, biçiminin, renginin ve dokusunun birbirleriyle 
ilişki kurabilecekleri bir biçimde ikinci kez ya da daha fazla arka arkaya kullanılması yani 
tekrarlanması ile ortaya çıkartılan düzenlemelerdir (Yazıcıoğlu, 2017, 146). Kelime anlamıyla 
‘zıtlık’ karşıtlık, karşıt olma, çelişki olarak ele alınır (Özer, 1981, 3). Koram iki zıt ucu uygun 
kademelerle birbirine bağlayan köprüdür. İki zıt uç arasında, bir düzen içerisinde gerçekleşen 
bu düzenleme sayesinde anlamlı ve güzel bir dizi ortaya çıkar (Yazıcıoğlu, 2017, 151). 

Bu ilkeler doğrultusunda tüm kavramlar, aralarında çeşitli bağlantılar kurularak ideanın 
görsel yöndeki aktarımı olmakta ve görsel sanat alanında birçok faydalı tasarımın oluşumuna 
önderlik etmektedirler. Bu alanlardan biri olan İç mimari tasarım alanı ise, gündelik yaşam 
içerisinde önemli konuma sahip olmakla birlikte, bahsi geçen Temel Tasarım kavramları 
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Görsel anlatımda tespit edilen birçok fikir, tasarım süreci içinde biçimlenip üçüncü 

boyuta geçerken pek çok görsel ögeye dayanır. Bu tahlil, tasarımın düzenlenmesinin, aynı 
zamanda ögelerin de düzenlenmesi, disipline edilmesi anlamını ifade etmektedir (Özer, 1981, 
1). Bu ilke doğrultusunda, bir yapıtın meydana getirilme süreci içerisinde parça ve bütün ilişkisi 
kurulmasının gerekliliği bilinmekte ve parçadan bütüne gidilen sistem çerçevesinde çeşitli 
elemanlardan yararlanılmaktadır. Söz konusu bileşimin esasını ise Temel Tasarım ögeleri 
oluşturmaktadır. 

Bu ögelerin ilki olan nokta, Demir (1993)’in tanımıyla bulunduğu yere göre küçük ve 
merkezi nitelik gösteren dairesel benek veya lekelerdir. Çizgi pek çok noktanın bir düzey 
üzerinde birleşmesinden oluşur (Özkartal, 2009, 60). Doku; yüzey, renk, ton gibi iki boyutlu 
ilişki yapan ögelerin üçüncü boyuta götüren formu, biçimi, yüzeyi karakterize eden ögedir 
(Atalayer, 1994, 194).  

Renk ise Sözen ve Tanyeli (1986)’ye göre ışığın kendi öz yapısına ve nesneler 
üzerindeki yayılımına bağlı olarak göz üzerinde yaptığı etkidir. Atalayer (1994)’e göre form; 
nesnelerin anlamları, içerikleri ve işlevlerinin dış görünüşüdür.  

Değer (value), bir rengin göreceli açıklık ya da koyuluk durumunu gösterir. Rengin 
beyaz ilavesiyle elde edilen değerleri açıklığını, siyah ilavesiyle elde edilen değerleri ise 
koyuluğunu gösterir. (Holtzschue, 2009, 46). Son olarak Çınar ve Çınar (2018), yön ögesinin 
bir nevi bir dizilim ve bir işaret olduğundan, ayrıca yüzey ve çizgilerin yöneldiği doğrulara da 
yön denildiğinden bahsetmişlerdir.  

Doğanın sistemliliğinde olduğu gibi tasarımda da ögeler tesadüflerle bir araya gelmezler 
(Özer, 1981, 1). Bu bağlamda sözü edilen ögeler, etkileşimde bulunduğu materyallere bağlı 
olarak görev yüklenir ve bu birliktelikle kendilerini yeniden şekillendirirler (Ekinci, 2021, 63-
64). Söz konusu Temel Tasarım ögeleri arasında belirli sistem dahilindeki bağlantının 
kurulmasına ise Temel Tasarım ilkeleri olanak sağlamaktadır. 

Bu genel niteliklere bağlı olarak tasarım ilkeleri, bilinen en iyi değerlendirme 
elemanlarıdır. Tasarım ilkelerinin meydana getirdiği biçimsel düzenlemenin yönü ise ‘’faydalı 
güzel’dir’’. Yani tasarım ilkeleri bilinçli olarak ‘’özgün, etkili ve faydalı güzeli’’ oluşturma 
yolları ve yöntemleridir (Özer, 1981, 1).  

Bir tasarım ilkesi olarak denge, estetik bir düzenlemede, bir görselin parçalarının uygun 
bir şekilde uygun yerlere yerleştirmek anlamına gelmektedir (Yazıcıoğlu, 2017, 158). Vurgu, 
bir kompozisyonda kullanılan ögelerden birinin ya da bir grubun diğer ögelere göre ölçü, değer, 
renk, doku bakımından üstünlük sağlanmasıdır (Şen, 2018, 777). Birlik ise Yazıcıoğlu 
(2017)’nun tanımıyla, tasarım ögelerinin bir araya gelerek oluşturduğu senteze bütünlük 
duygusu veren bir olgudur. Ritm; seste, harekette, biçimde, renkte, konumda, yaşantıda, 
doğada, düzenli, sistemli tekrarlar yinelemelerdir (Demir, 1993, 110).  

Tekrar, benzer formların, ögelerinin, biçiminin, renginin ve dokusunun birbirleriyle 
ilişki kurabilecekleri bir biçimde ikinci kez ya da daha fazla arka arkaya kullanılması yani 
tekrarlanması ile ortaya çıkartılan düzenlemelerdir (Yazıcıoğlu, 2017, 146). Kelime anlamıyla 
‘zıtlık’ karşıtlık, karşıt olma, çelişki olarak ele alınır (Özer, 1981, 3). Koram iki zıt ucu uygun 
kademelerle birbirine bağlayan köprüdür. İki zıt uç arasında, bir düzen içerisinde gerçekleşen 
bu düzenleme sayesinde anlamlı ve güzel bir dizi ortaya çıkar (Yazıcıoğlu, 2017, 151). 

Bu ilkeler doğrultusunda tüm kavramlar, aralarında çeşitli bağlantılar kurularak ideanın 
görsel yöndeki aktarımı olmakta ve görsel sanat alanında birçok faydalı tasarımın oluşumuna 
önderlik etmektedirler. Bu alanlardan biri olan İç mimari tasarım alanı ise, gündelik yaşam 
içerisinde önemli konuma sahip olmakla birlikte, bahsi geçen Temel Tasarım kavramları 

 
      
 

aracılığıyla sayısız faydalı iç mekân yüzeyi elde edilmektedir. Bu aşamada konunun 
anlaşılabilirliği açısından, İç mimari tasarım alanı ve iç mekân yüzey tasarımı kavramlarını 
kuramsal ve görsel bilgiler dahilinde irdelemek gerekmektedir. 

 
4. İç Mekânda Yüzey Tasarımı 
Genel bir bakışla mekân; içinde hareket olan, gerekli donatının ve bunları çevreleyen 

yüzeylerin bulunduğu üç boyutlu yaşamsal bir oluşumdur.  Doğru çözümlerin uygulandığı 
mekânların sorunsuz yaşam alanları olarak var olduğu düşünüldüğünde, edinilmiş bilgiler 
doğrultusunda yapılan tasarımın önemi daha iyi anlaşılmaktadır.                                        

Mekân tasarlarken amacına yönelik uyumlu bir ortam yaratmak ve kullanım şekline 
göre işlev yüklemek en önde gelen iç mimari tasarım ilkesidir. Kullanılan donatı, renk, malzeme 
ve aydınlatma türleriyle bir bütün olarak düşünülen iç mekân tasarımı, sözü edilen ögelerin 
birbirleriyle olan doğru etkileşimi sonucunda hedeflenen amaca ulaşabilecektir.  

Mekân oluşumunda donatının kapladığı alanların önemi kadar, çevrelerinde bıraktıkları 
boşlukların da bir değer olarak örüntü oluşturduğu kabul edilmektedir. Kaptan (1997)’a göre 
tasarımda gözüken yüzeyler, yükseltiler, girinti ve çıkıntılar, hacmi oluşturan ve ona devinim 
veren üç boyutlu öğelerdir. Bu bağlamda denilebilir ki; yapısal oluşumların iç mekânda neden 
olduğu yükselti ve alçaltı gibi hareketlerin, içinde bulunulan hacme dolu– boş, pozitif– negatif 
gibi etkilerle anlam kazandırmaları olasıdır.  

Bu tür hareketler ister donatıda ister yüzeylerde olsun, elde edilen etkiler mekânın 
vurgusunu daha etkin bir biçimde ortaya çıkaracaktır. Yaşanılan deneyimler doğrultusunda 
mekânda kullanılan renk, malzeme ve malzeme miktarının yalınlığı gibi etkenlerin, kullanıcının 
memnuniyet derecesinde önemli rol oynadığı kanısına varılmaktadır. Bu noktada tasarımcının 
hedefi işlevsel, kişiye uyumlu ve amacına hizmet eden mekânlar yaratmaktır. 

Bir mekân içerisinde kullanılan yüzeylere uygulanacak çalışmaların, o mekân için tayin 
edilen işleve uygun olması gerekmektedir. Doğru bir mekân tasarımının tek bir çözümü 
olmadığı bilinmekle birlikte, değişik etkenlerle ortaya konulan duygusal ve bilimsel ağırlıklı 
uygulamaların farklı çözümler meydana getirdiği yapılan çalışmalarla belirlenmiştir.  

Ayrıca tasarım uygulamalarının bilimsel yanı dışında duygusal yanı olduğunun farkında 
olmak da önemlidir. İçgüdüsel olarak kişiden kişiye farklı olan beğeni kavramına rağmen, 
çalışmaya eklenen bilimsel yaklaşımın da bu beğeniye güç kattığı ve doğruluk payını arttırdığı 
kaçınılmaz bir gerçektir.  

Tasarım aşamasında kullanılan donatı haricindeki en önemli ögelerden birisi ise yüzey 
tasarımıdır. Mekân içerisinde gerekli olan mobilya, aksesuar vb. donatının kullanımı sonrasında 
oluşan boş yüzeylerin değerlendirilmeden bırakılması, tasarımda tamamlanmamışlık hissi 
veren bir oluşuma neden olmaktadır. Bu durumun önlenebilmesi adına, işlev içeren mekânsal 
dağılımın dışında kalan boşluklar mekâna anlam katan tamamlayıcı unsur da olabilmektedirler. 

Söz konusu mekânlar için hedeflenen yüzeyler birtakım uygulamalar neticesinde 
oluşturulmaktadır. Bu yüzeyler grafik anlatımları içeren tek boyutlu uygulamalar olabildikleri 
gibi üzerinde gerçekleştirilen boyutlandırma ile üç boyutlu bir değer de taşıyabilmektedirler. 
Üç boyutlu olarak değerlendirilmiş olan yüzeylerin çoğunlukla işlev kazandığı da 
görülmektedir.  

Tek boyutlu yüzey çalışmalarında derinlik duygusu oluşmazken, işlevsiz üç boyutlu 
yüzey değerlendirmeleri ve eşya konumlandırma amaçlı işlevlere cevap veren raf sistemleri 
gibi depolama ünitelerinin yer aldığı üç boyutlu çözümlemeler de olabilmektedir. 

Mekân içerisinde yüzeye yakın alanlarda konumlandırılmış donatının da sözü edilen 
yüzey tasarımlarına katkıda bulunduğu varsayıldığında; kullanılan renk, biçim, oran- orantı ve 
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malzeme gibi diğer unsurların da örüntüsel bir uyum içerisinde olmalarına özen gösterilmesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu özen, önemini tüm mekâna yaygın biçimde 
korumalıdır. 

Yüzey tasarımı uygulamaları yapılırken ilke olarak ön planda tutulan Temel Tasarım 
kavramları, meydana getirilen çalışmaların daha bilinçli üretilmesini sağlamaktadır. Dikey, 
yatay ve diyagonal çizgilerle birlikte kare, üçgen ve daire gibi geometrik form çeşitleri 
kullanılarak mekânı destekleyen örüntüsel yüzeyler ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak 
yalnızca geometrik düzlemde değil, ortamın gerektirdiği amorf şekillerle de yüzey 
değerlendirmeleri yapılabilmektedir.  

İç mimari yüzeylerin oluşturulmasında kullanılan doku, renk ve desen gibi mekânın 
bütününde oluşan görsel algıyı etkileyen tüm ayrıntılar, mekânın genel atmosferi açısından 
büyük önem arz etmektedir. Renk kavramının ise mekân oluşumunda ve kullanıcı beğenisi 
üzerinde tüm diğer etkenlerden farklı bir yeri olduğu yapılan çalışmalar neticesi 
anlaşılmaktadır. Yüksek derecede görsel bir etkiye sahip olan renk, dolayısıyla psikolojik etkisi 
en yüksek olan kavramdır. 

Kandinsky’nin tanımlamasına göre renk bir tasarımda sadece yardımcı eleman değil, 
geometrinin tanımlanması ve fikrin aktarılması için ana eleman olarak benimsenmelidir 
(Taşdemir & Gümüşay, 2020, 33).  Bu eksende renk olgusu, doku ve desen gibi yapılanmanın 
diğer unsurlarını da etkisi altına almaktadır.  

Tüm bu ilkeler doğrultusunda yüzey değerlendirmeleri; ‘tek boyutlu yüzeyler’, ‘işlevsiz 
üç boyutlu yüzeyler’, ‘işlevli üç boyutlu yüzeyler’ ve ‘donatı ile değerlendirilen yüzeyler’ 
olmak üzere dört ana grupta değerlendirilebilirler. 

 
4.1. Tek Boyutlu Yüzeyler                                         
Düzlem üzerinde yalnızca tek boyutlu grafik çalışma, boyama teknikleri ve üçüncü 

boyut kazanmamış ince malzemelerle oluşturulan yüzeyler tek boyutlu olarak 
adlandırılabilirler. Örneğin; boya ile renklendirilmiş yüzey, ince et kalınlığı olan ayna, cam ve 
kaplama malzemesi olarak kullanılan lambri, kumaş, deri gibi dokulu veya dokusuz farklı 
malzemeler sözü edilen değerlendirmenin elemanları olabilmektedir. 

 

Şekil 1: Renk, ayna ve cam kullanılmış tek boyutlu yüzeyler (Pinterest, 2022; Uslu Görsel, 
2022). 

 
4.2. İşlevsiz Üç Boyutlu Yüzeyler 
Aynı düzlem üzerinde üçüncü boyut hissi veren işlevsiz hareketlerin oluşması, üç 

boyutlu yüzeyler için bir tanım olabilmektedir. İçe veya dışa hareket sağlayan uygulama (rölyef, 
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malzeme gibi diğer unsurların da örüntüsel bir uyum içerisinde olmalarına özen gösterilmesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu özen, önemini tüm mekâna yaygın biçimde 
korumalıdır. 
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anlaşılmaktadır. Yüksek derecede görsel bir etkiye sahip olan renk, dolayısıyla psikolojik etkisi 
en yüksek olan kavramdır. 

Kandinsky’nin tanımlamasına göre renk bir tasarımda sadece yardımcı eleman değil, 
geometrinin tanımlanması ve fikrin aktarılması için ana eleman olarak benimsenmelidir 
(Taşdemir & Gümüşay, 2020, 33).  Bu eksende renk olgusu, doku ve desen gibi yapılanmanın 
diğer unsurlarını da etkisi altına almaktadır.  

Tüm bu ilkeler doğrultusunda yüzey değerlendirmeleri; ‘tek boyutlu yüzeyler’, ‘işlevsiz 
üç boyutlu yüzeyler’, ‘işlevli üç boyutlu yüzeyler’ ve ‘donatı ile değerlendirilen yüzeyler’ 
olmak üzere dört ana grupta değerlendirilebilirler. 

 
4.1. Tek Boyutlu Yüzeyler                                         
Düzlem üzerinde yalnızca tek boyutlu grafik çalışma, boyama teknikleri ve üçüncü 

boyut kazanmamış ince malzemelerle oluşturulan yüzeyler tek boyutlu olarak 
adlandırılabilirler. Örneğin; boya ile renklendirilmiş yüzey, ince et kalınlığı olan ayna, cam ve 
kaplama malzemesi olarak kullanılan lambri, kumaş, deri gibi dokulu veya dokusuz farklı 
malzemeler sözü edilen değerlendirmenin elemanları olabilmektedir. 

 

Şekil 1: Renk, ayna ve cam kullanılmış tek boyutlu yüzeyler (Pinterest, 2022; Uslu Görsel, 
2022). 

 
4.2. İşlevsiz Üç Boyutlu Yüzeyler 
Aynı düzlem üzerinde üçüncü boyut hissi veren işlevsiz hareketlerin oluşması, üç 

boyutlu yüzeyler için bir tanım olabilmektedir. İçe veya dışa hareket sağlayan uygulama (rölyef, 

 
      
 

niş vb.), dalgalanma, girinti ve çıkıntı gibi oluşumlar, söz konusu üç boyutlu yüzey 
değerlendirmelerine örnek verilebilirler. 

                              

 
Şekil 2: Rölyef ve niş uygulaması yapılmış işlevsiz 3 boyutlu yüzeyler (Duvar 34, 2022; 
Algedra, 2022). 

 
4.3. İşlevli Üç Boyutlu Yüzeyler 
Yüzey üzerinde üçüncü boyut işlev kazanmaya başladığında ise, işlevli üç boyutlu 

yüzey tasarımı olarak anılırlar. Örneğin; kapaklı veya kapaksız kitap ve aksesuar rafları, işlev 
kazandırılmış geometrik veya amorf formlar, hareketli veya hareketsiz parçalarla bir değer 
oluştururlar. 

              

Şekil 3: Raflar ve ışıklandırma ile işlev kazandırılmış üç boyutlu yüzeyler (Lavorincasa, 2022; 
Naiknavare, 2022). 

 
4.4. Donatı ile Değerlendirilen Yüzeyler 
Tüm bunların dışında, söz konusu yüzeyin yakın çevresinde konumlandırılan mobilya 

veya ürünlerle birlikte oluşturduğu görsel algı da yüzey değerlendirme kavramı içerisine 
girmektedir. Buna örnek olarak; mutfak dolapları, yüzeye yakın oturma birimleri, sehpalar ile 
birlikte, yüzeyle ilişkide olan askılık, ayna, televizyon ünitesi vb. birimler gösterilebilirler. 
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Şekil 4: Önünde koltuk ve mutfak dolabı gibi donatı ile değerlendirilen yüzeyler (3D İç 
mimarlık, 2022; Pinterest, 2022). 

 
Bu ilkeler doğrultusunda, iç mekân yüzey tasarımı kavramının kendisine yüklenen 

işlevler aracılığıyla yalnızca tek boyutlu olmaktan çıkarak üçüncü boyuta da 
dönüştürülebildikleri görülmektedir. Böylece söz konusu yüzeylerin yalnızca estetik amaca 
hizmet etmenin dışında gündelik yaşam içerisinde yaratıcı ve çözüm odaklı öneriler sunması, 
iç mekân tasarımı açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak yüzey kavramı hangi 
kategoride uygulanmış olursa olsun, estetik değer kazanabilmeleri için Temel Tasarım 
kavramlarından yararlanmaları gerekmektedir. Bu etkinin somut biçimde görülebilmesi adına, 
‘Temel Tasarım olgusu’ çeşitli iç mekân yüzeyleri üzerinde irdelenecektir. 

 
5. Modern İç Mekân Yüzeylerde Temel Tasarım Olgusunun İncelenmesi 
Diğer tüm görsel sanatlar alanında olduğu gibi İç mekân tasarımında da uygulanan 

desenlendirme teknikleri aracılığıyla, tasarımcının istek ve biçemine bağlı olarak herhangi bir 
kavramın diğerlerine kıyasla daha baskın olduğu söylenebilir. Ancak elde edilen ürünlerde 
görsel yönden buna benzer bir etki oluşsa da ayrıntılı incelendiğinde birçok kavramın 
birbirleriyle bağlantılı oldukları görülmektedir.  

Bu bağlamda yüzey tasarımı kavramının, Temel Tasarım kavramlarına ait yalnızca tek 
bir öge ya da ilkeyi içermediği kanısına varılmaktadır. Temel Tasarıma ilişkin öge ve ilkeleri 
kapsayan teorik ve uygulamalı kavramların İç mimari yüzey tasarımıyla etkileşimi, görsel 
çalışmalar üzerinden ele alındığında söz konusu kavramların etkisi ortaya çıkmaktadır. 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5: Tek boyutlu yüzey değerlendirmesi (Pinterest, 2022). 
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Şekil 4: Önünde koltuk ve mutfak dolabı gibi donatı ile değerlendirilen yüzeyler (3D İç 
mimarlık, 2022; Pinterest, 2022). 
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Diğer tüm görsel sanatlar alanında olduğu gibi İç mekân tasarımında da uygulanan 

desenlendirme teknikleri aracılığıyla, tasarımcının istek ve biçemine bağlı olarak herhangi bir 
kavramın diğerlerine kıyasla daha baskın olduğu söylenebilir. Ancak elde edilen ürünlerde 
görsel yönden buna benzer bir etki oluşsa da ayrıntılı incelendiğinde birçok kavramın 
birbirleriyle bağlantılı oldukları görülmektedir.  

Bu bağlamda yüzey tasarımı kavramının, Temel Tasarım kavramlarına ait yalnızca tek 
bir öge ya da ilkeyi içermediği kanısına varılmaktadır. Temel Tasarıma ilişkin öge ve ilkeleri 
kapsayan teorik ve uygulamalı kavramların İç mimari yüzey tasarımıyla etkileşimi, görsel 
çalışmalar üzerinden ele alındığında söz konusu kavramların etkisi ortaya çıkmaktadır. 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5: Tek boyutlu yüzey değerlendirmesi (Pinterest, 2022). 

 
      
 

Şekil 5’deki tek boyutlu yüzey değerlendirmesinde kontrast renklerde kullanılan çizgi 
ögesinin zıtlık ilkesini meydana getirdiği ve çizgilere uygulanan yön ögesi aracılığıyla ortaya 
çıkan üçüncü boyutun algıda optik yanılsama etkisi yarattığı görülmektedir.                                        

                                                
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 6: İşlevsiz üç boyutlu yüzey değerlendirmesi (Pinterest, 2022). 
 
Şekil 6’daki işlevsiz üç boyutlu yüzey değerlendirmesinde, birimlere kendi ekseninde 

yön verilerek boyut kazandırıldığı ve uygulanan devinimler sonucunda ortaya çıkan kontrast 
renkler aracılığıyla, zıtlık ilkesinin meydana geldiği görülmektedir. Bununla birlikte oluşan 
dalgalanma etkisiyle yüzeyin bütününe ritm ilkesi hâkim olmaktadır.                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                       
 
 
Şekil 7: İşlevli üç boyutlu yüzey değerlendirmesi (Pinterest, 2022). 

 
Şekil 7’deki işlevli üç boyutlu yüzey değerlendirmesinde çizgi ögesiyle oluşturulan 

birimlerin form ögesini meydana getirdiği, formlara uygulanan açı değerleriyle kazandırılan 
hareketin yön ögesini ve bütünde birlik ilkesini ortaya çıkardığı görülmektedir. Ayrıca 
oluşturulan rölyef etkisiyle üçüncü boyut kazandırılarak yüzeye ışıklandırma işlevi yüklendiği 
görülmektedir. Bu işlevin birimlerde meydana getirdiği ışık değerleri sonucunda ise zıtlık ilkesi 
ortaya çıkmaktadır. 
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6. Sonuç 
Tasarım olgusunun hem görsel açıdan estetik değer taşıması hem de işlevsel çözümlere 

cevap vermesi beklenmektedir. Dolayısıyla bir tasarım ürünü meydana getirilirken, söz konusu 
beklentilerin karşılanabilmesi için belirli sistematik ölçütlerden yararlanılması gerekmektedir. 
Bu sistematik ölçütlerin uygulanmasını sağlayan Temel Tasarım kavramlarının ise, tasarımcıyı 
doğru sonuca ulaştırdığı kanısına varılmıştır. 

Söz konusu alanlarından biri olan İç mekân tasarımında, kullanılan donatı ve onları 
çevreleyen yüzeylerin birbirleriyle uyum içerisinde olmaları gerekmektedir. Ayrıca bir 
mekânda kullanılan donatının kapladığı alan haricinde, çevrelerinde kalan boşluklar da örüntü 
oluşturmada rol üstlenirler. İşlev içeren mekânsal dağılımın dışında kalan organize edilmiş 
boşluklar, mekâna anlam katan tamamlayıcı unsur olmaktadırlar. Bu bağlamda iç mekân 
tasarımı alanındaki en önemli ögelerden birisi de yüzey tasarımıdır.  

İşlevsel ve görsel değerlerin birlikte kurgulandığı bir yüzey tasarlanırken Temel 
Tasarım öge ve ilkeleri ekseninde hareket edilerek; renk, doku, form vb. değerlerle uyumlu ve 
doğru bir örüntü kurgulanmaktadır. Bu uygulamalar ister donatıda ister yüzeylerde olsun, elde 
edilen veriler mekânın vurgusunu daha etkin bir biçimde ortaya çıkarmaktadır.  

Sonuç olarak, İç mimari yüzeylerin oluşturulmasıyla birlikte mekânın bütününde 
meydana gelen görsel algı ve diğer tüm aşamalarda söz konusu kavramlara ilişkin unsurlarla 
modern İç mimari alanında daha yetkin çalışmaların ortaya çıktığı kanısına varılmıştır. Bu 
bağlamda, çalışma kapsamında incelenen yüzey tasarımları, Temel Tasarım kavramlarının İç 
mekân yüzey tasarımı alanıyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. 
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beklentilerin karşılanabilmesi için belirli sistematik ölçütlerden yararlanılması gerekmektedir. 
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edilen veriler mekânın vurgusunu daha etkin bir biçimde ortaya çıkarmaktadır.  

Sonuç olarak, İç mimari yüzeylerin oluşturulmasıyla birlikte mekânın bütününde 
meydana gelen görsel algı ve diğer tüm aşamalarda söz konusu kavramlara ilişkin unsurlarla 
modern İç mimari alanında daha yetkin çalışmaların ortaya çıktığı kanısına varılmıştır. Bu 
bağlamda, çalışma kapsamında incelenen yüzey tasarımları, Temel Tasarım kavramlarının İç 
mekân yüzey tasarımı alanıyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. 
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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 with photographs 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 
mekânlarda 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 
i ç  mimar i  ö l çek 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 görsellerle sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aidiyet, mekân, kültür, 
mimarlık
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1. Giriş 
Maslow’a göre ait olmak bir gereksinimdir. Bu gereksinim; insanın bir topluluğa, 

birbirine bağlı olmaya, aile, arkadaşlık ve kardeşliğe duyulan gereksinimi içerir (Maslow, çev. 
Gündüz, 2001, 216).  Aidiyet; kişinin kendini belirli bir mekâna, yere ait hissetmesi olarak da 
ifade edilir (Göregenli, 2010, 185). İnsan evrendeki belirsizliğe karşı bir düzen getirmek ve 
yerini belirlemek ister. Aksi halde korku duyar ve bu korku tüm benliğine hâkim olur. Bundan 
dolayı diğer temel gereksinimlerini düşünemez hale gelir (Gür, 1996, 48). Mimarlık; insanın 
yerini belirlemesinde bir araç olarak kullandığı, mekân tanımlama sanatıdır. Sözsüz bir iletişim 
yöntemidir. İnsanın yaşadığı yeri tanımlaması sonucu oraya kimlik kazandırması mümkün olur 
ya da tam tersi kimliksizleştirmeye doğru götürür. Tanımlama işi kullanıcının istek ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunda mekân kimlik kazanır, kişi kendini güvende 
hisseder ve mekânla bir bağ kurar.  

İnsanın (kullanıcının) yaşadığı mekân ile arasında oluşan iletişim – etkileşim sürekli 
devam eder. Bu etkileşim karşılıklıdır. Zaman içinde insan yaşadığı mekânı, mekân da insanı 
şekillendirir. İnsanın mekânı şekillendirme isteği oraya anlam yüklemesine ve böylece aidiyet 
duygusunun gelişmesine yardımcı olur.  İnsan ile mekân arasındaki etkileşim aidiyet duygusu 
ile daha da kuvvetlenir. Birey aidiyet hissettiği mekânı şekillendirir. Bu şekillendirme bireyin 
zevki, alışkanlıkları, geçmişi, yaşam biçimi ile vücut bulur (Şekil 1,2) 

 

                                     
 
Şekil 1: Geleneksel Anadolu konutunda kültürel kimliği oluşturan öğelerle donatılmış iç 
mekân.   
Kaynak: Küçükerman, Güner, 1995, 112 
Şekil 2: Katar’da geleneksel konutun iç mekânı.  Kaynak: Kişisel arşiv, 2020 
  

Kullanıcı yaşadığı mekâna kendini temsil eden öğeler ekleyerek kendilerini oraya ait 
hisseder. Buna paralel olarak kendini güvende ve rahat hisseder, mekâna anlam yükleyerek 
yaşamlarını sürdürürler. Kendini ait hissettiği mekânı korumak ve yaşatmak için çaba sarf eder. 
 Nesneler ve mekânlar kullanıcıların kim olduklarına dair kimliklerini ifade etmek için 
kullanılabilir. Bu kimlik ifadesi o nesneyi kullanan ya da mekânda yaşayan bireyin imajı ve 
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dışarıdan nasıl algılandığı ile ilgilidir. Üstelik bu, bireyin, toplumun ya da ulusların imaj 
yönetimi için bile kullanılabilir (Heskett, 2013, 123).  

 
2. Yöntem  
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yerinde gözlem, fotoğraflama, doküman 

inceleme teknikleri kullanılarak mimari ve iç mimari ölçekte araştırmacı gözünden 
aktarılacaktır. Bu yollarla toplanan veriler aynı zamanda kültürel bağlamda içerik ve betimsel 
analizleri gerçekleştirilerek aidiyetin mekâna nasıl dönüştüğü sorgulanacaktır. Araştırmada 
incelenen Doha’da Katar Ulusal Müzesi, Stockholm’de Vasa Müzesi, Köln’de Kolumba 
Müzesi ve Adana Arkeoloji Müzesi çalışmanın materyalini oluşturmaktadır.  

 
3. Bulgular 
3.1. Aidiyet Kavramı 
Aidiyet Arapça kökenli bir kelime olup, “ilişkinlik” “ilgi” anlamlarına gelmektedir 

(TDK). İnsanın bir başka olgu ya da nesne ile olan bağı ilişkinlik olarak tanımlanabilir. Ona 
duyduğu ilgi aidiyet hissini oluşturur. İnsanlar için ise bu his önemli bir gereksinimdir. Bu his 
sayesinde insan bulunduğu çevreyi sahiplenir. Böylece kimlik oluşur. İnsanın çevresi ile 
etkileşimi başka bir deyişle kurduğu iletişim onun mekâna karşı hissettiği aidiyeti ya da tam 
tersi aidiyetsizliği doğurur. Eğer bu durumda, aidiyet insan için bir gereklilik ise onun mekân 
ile kurduğu iletişim de olumlu olup aidiyeti sağlamalıdır. Sözsüz iletişim olarak 
adlandırabileceğimiz bu etkileşim insanın davranışlarına yansıyacağı gibi mekânın 
biçimlenmesine de yansıyacaktır. Mekânın biçimi, kullanılan malzemeler, renk, doku, mobilya 
insanın karakterini yansıtacak ve mekânın kimliği oluşmaya başlayacaktır.  

Scannell ve Gifford ortak çalışmalarında mekânsal bağlılığı 3 ana belirleyici unsur “kişi, 
süreç ve yer” olarak ifade etmişlerdir  (Scannell, Gifford, 2010, 2). Mekâna bağlılık kavramı 
insanın yaşadığı alanda geçirdiği zamana göre o mekâna verdiği anlamla ve kökleşmiş 
olmakla bağlantılıdır (Pamukçu, 2015, 15). İnsanlar mekânları kişiselleştirerek onları 
diğerlerinden farklılaştırır (Alptekin, 2011, 84). Mekânların yanı sıra nesnelerin de 
kişiselleştirilmesi ile aidiyet duygusunun güçlendirilmesi mümkün olabilir. Nesne teknolojik, 
televizyon gibi standart bir seri üretim ürünü olsa dahi üzerine örtülen bir dantel örtü ya da cep 
telefonu kılıfı onu kişiselleştirerek o eve ait ve o kullanıcıya ait olması anlamını taşıyacaktır. 
Kitaplarda kullanılan exlibris çalışmaları da onu özelleştirerek diğerlerinden ayrışmasına 
yardımcı olacaktır (Şekil 3,4,5). Masanın üzerindeki bilgisayar ekranına tutturulan bir resim, 
masadaki bir kâğıt ağırlığı, duvardaki tablo, koltuğun üzerine bırakılmış bir battaniye insanın 
mekân ile kurmak istediği bağın birer göstergesidir. Mazumdar (2007), araştırmasında yüksek 
yaşam kalitesini sağlayacak bir mekânın özelliklerini sıralamıştır. Bu özellikler arasında, 
mekâna bağlılık ve aidiyet hissine de yer vermiştir. Yine onun aktarımı ile Marcus’a göre 
mekân kalitesi ifadesini  “insanların kendileriyle özdeşleştirdikleri, kendilerini bir parçası 
olarak hissettikleri ve sevgiyle hatırladıkları mekânlar” olarak ifade etmekte ve bu mekânları 
yaşam kalitesi iyi olan mekânlar olarak açıklamaktadır (Mazumdar’ın aktarımı ile Marcus, 
1992).  
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Şekil 3: Aidiyet duygusu bir mekâna karşı oluşabileceği gibi bir eşyaya karşı da olabilir.  
Kaynak: https://www.haberturk.com/haftanin-portresi-turk-sinemasinin-teknolojiyle-
imtihani-2395147 
 

     

 

Şekil 4: Prof. Dr. Hasip Pektaş’ın Hikmet Şimşek için tasarladığı exlibris örneği  
Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/hande-cayir/prof-dr-hasip-pektas-ile-kitaplarin-kartviziti-
ekslibris-tasarimi-uzerine,25830  
Şekil 5: Bu çalışmanın yazarına ait kitap mührü Kaynak: Kişisel arşiv 
 
 Aidiyet toplumsal düzeyde düşünüldüğünde kültürü oluşturarak diğer toplumlardan 
farkını ortaya koymakta ve toplumu oluşturan bireylerin o kültüre bağını güçlendirerek 
sürekliliğin sağlanmasına da katkı sağlamaktadır. Bireyin bir eşyaya olan aidiyet duygusu ona 
kendinden bir şey ekleyebilecek kadar kolay ve direkt olmasına karşın bir toplumun aidiyet 
kazanması konusunda süreç daha yavaş seyretmektedir.  
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3.2. Aidiyetin Kültür ile İlişkisi  
Bir mekana karşı hissedilen aidiyet, o bölgede yaşayan bireyin, sınırları belirli bir alana 

karşı sahip olma duygusu doğrultusunda oluşabilmektedir. Böylece “benlik” olarak adlandırılan 
bireyin öz kimliği ya da sosyal kimliği ile arasındaki iletişimi sağlamak için gereklidir (Ilgın, 
2005, 57). Mekâna bağlılık kavramını şekillendiren bir diğer olgu kültürdür. Altman’a (1992) 
göre farklı kültürlerin toplumsal kabulleri doğrultusunda mekân kullanımları ve mekâna 
yüklediği değerler farklıdır; buna bağlı olarak mekâna bağlanma ölçütleri ile mekâna aidiyet 
dereceleri de çeşitlilik göstermektedir.  

Yukarıda bahsedildiği üzere aidiyet duygusu birey, süreç ve yere bağlı gelişirken 
Altman’a göre (1992), bu aidiyetin oluşabilmesi 4 ayrı evrede mümkün olur. Bunlar; 

A Biyolojik 
B Çevresel 
C Psikolojik 
D Sosya-kültürel   
Buna göre Altman kişinin konut içindeki mekândan, sokak, şehir, ülkeye kadar farklı 

ölçeklerdeki mekanlarda aidiyet duygusu tanımlı çevre koşulları, bireyin geçirdiği psikolojik 
süreçte etkileşim içinde olarak sosyo-kültürel süreci tarihi ve kültürel kaynaklar da o coğrafyaya 
aidiyeti oluşturacaktır. 

Mekânsal bağlılık üçlü modelinde; “kişi, süreç ve yer” bağlılıkta ana belirleyicilerdir 
(Scannell,  2010, 2). Mekânsal bağlılıkta; kişinin ait olduğu grubun ya da yetiştiği kültürel 
yapının dini ve tarihi yapısı ile kişinin deneyimleri, yaşantısı ve hayatındaki kilometre taşları, 
yaşamındaki mutluluklar, gurur 
duymalar... gibi etkilemeler, hafıza, bellek, bilgi, şemaları, içerik gibi bilişsel özellikler, 
yakınlık-sürdürebilirlik, yerin yeniden inşası gibi sürece ait özellikler, mekanın doğal ve 
yapılandırılmış fiziksel özellikleri, sosyal alan ve sosyal sembolizme ait sosyal çevresi 
önemlidir (Scannell, vd., 2010, 2). Mekanın kimliği içinde yaşayan kullanıcısının kimliği ile 
yansıtır. Mekanın fiziksel özellikleri ve taşıdığı anlam kullanıcıda aidiyet duygusunu 
oluşturabilir. Aksine biçim, donatı ve kullanıcı kimliği arasında bir uyumsuzluk olduğunda o 
mekanda aidiyetten söz edilemez. Kültürel ögelerden uzak bir mekan biçimlenmesinde aitlik 
hissinin oluşması zaman alır hatta imkansızlaşır. Orada geçirilen sürede insanın güvensiz, 
mutsuz hissetmesi olağandır.   

Aidiyet duygusunun gelişebilmesi; yaşanılan mekânın kişiselleştirilmesi, orada edinilen 
deneyim, yaşanılan süreç ve bunların sonucunda bellekte bıraktığı iz ile mümkün olabilir. 
Bireyin gereksinimleri dikkate alınarak fizyolojik ve psikolojik konfor şartları da aidiyet 
unsurunu pekiştirir.  

 
3.3. Alan Çalışması 
Aidiyet duygusunun kültürel boyutta değerlendirildiği bu çalışmada örneklem dizisi 

olarak Katar Ulusal Müzesi, İsveç Vasa Müzesi, Almanya Kolumba Müzesi ve Adana Arkeoloji 
Müzesi gibi farklı kültür ve coğrafyalarda yer alan müze yapıları üzerinden incelenmiştir.  

 
3.3.1. Katar Ulusal Müzesi – Doha - Katar 
Jean Nouveal tarafından tasarlanan ve 2019 yılında inşası bitirilen Katar Ulusal Müzesi 

Doha ‘da bulunduğu konumun önemi nedeni ile ayrıcalıklıdır. Katar krallığını kuran ailenin 
geleneksel konutunu çevreleyen hatta sararak bir anlamda koruyan bu müze binası mimari 
biçim bakımından da krallığın bulunduğu topraklardaki doğal bir oluşum olan “çöl gülü” nün 
biçimsel yapısından esinlenilmiştir (Şekil 6). Çöl ve deniz suyunun etkileşimi sonucu oluşan 
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kristalize yapı yani çöl gülü tasarımcı Jean Nouveal’a esin kaynağı olmuştur. Katar’ın tarihinin 
önemli bir parçası olan kralın konutunu saran bu müze yapısı hem halkın sahiplendiği, 
kendinden bir parça olarak gördüğü bu simgesel yapı, hem de uluslar arası düzeyde ülkenin 
simgesi haline gelecek niteliktedir (Şekil 7).   

       
Şekil 6: Deniz kenarında kumun kristalleşmesi sonucu oluşan doğal bir form “çöl gülü” 
Kaynak: https://www.minerals-kingdom.com/stones-virtues/desert-rose-stone/  
Şekil 7: Katar Ulusal Müzesi    Kaynak: Kişisel Arşiv, 2020 
 
Müze Doha’nın  körfeze yakın bir noktasında krallığı kuran aşirete ait konutun 

yakınında ve onun etrafını saracak bçimde tasarlanmıştır (Şekil 8). Bu sayede ülkenin geçmişi, 
bugünü ve geleceğini fiziksel bir bağ ile de kuvvetlendirmeye çalışıldığı mimari 
kompozisyondan okunabilmektedir (Şekil 9). Bina çelik konstrüksiyon üzerine taş kaplama ile 
fraklı boyutlarda disklerin kesişmesi sonucu iç mekanda oluşan oylumlar müzenin farklı 
bölümlerini oluşturmaktadır. İç mekânda Katar kültürünü anlatan deniz canlıları, halk 
kültürünü aktaran giysiler, etnoğrafik bilgi veren günlük hayat dair eşyalar sergilenmektedir. 
Uzun yıllar batının kraliyet takılarını süsleyen incilerin çıkarıldığı sulara ev sahipliği yapan 
Katar, sonraki yıllarda petrolün sayesinde kölelikten kurtularak krallığın geçirdiği değişim 
dönem dönem müzenin farklı bölümlerinde ziyaretçilere sunulmaktadır. Geleneksel 
konutlarında sıklıkla görülen avlulu sistem müze mimarisinde de yerini bulmuştur. Bu sayede 
ziyaretçiler tehlikeli çöl rüzgârlarından korunurken aynı zamanda kral ailesinin resmi 
törenlerine de etkileyici bir mekân olmaktadır.  

Müzenin mimari biçimini oluşturan diskler üzerinde ek yerlerini gösteren her bir parça 
birbirinden farklı boyutlarda panellerden oluşur. Bu paneller serbest boyutlarda modern 
mimarinin simgesi iken geleneksel konuttaki sabit ritmik cephe düzeni ve aynı ölçüdeki 
açıklıklar ise bellekteki anıyı desteklemektedir (Şekil 10,11). Diskler ve geleneksel yapının 
cephesindeki ışık gölge ifadeleri de günün farklı zamanlarında farklı cephe etkisi 
oluşturmaktadır. Bu da mimariye dinamizm kazandırmaktadır. 
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Şekil 8: Doha’da Katar krallığını kuran emirin ailesine ait geleneksel konut, Kaynak: Kişisel 
Arşiv, 2020 
Şekil 9:  Katar Kralının konutu ile birlikte Katar Ulusal Müze kompleksi maketi Tasarım: 
Atelier Jean Nouvel Kaynak: https://architizer.com/blog/practice/details/national-museum-of-
qatar/#media-2  

 

       
Şekil 10: Katar emirinin konutu ve Katar Ulusal Müzesi  Kaynak: Kişisel Arşiv 
Şekil 11: Katar Ulusal Müze planı  Kaynak: 

https://www.theplan.it/eng/architecture/national-museum-of-qatar-by-ateliers-jean-nouvel 
 
 
3.3.2. Vasa Müzesi – Stockholm - İsveç 
1628’de İsveç kralı, dekoratif oyma heykellerle bezeli, Vasa adında bir savaş gemisi 

yaptırır. Gemi 61 m uzunluğunda 11,7 m genişliğinde 1210 ton ağırlığında ve 19,3 m (yelken 
ile birlikte 52 m ) yüksekliğe sahiptir 
(https://www.researchgate.net/publication/242216804_Can_Sulfur_Spectroscopy_Save_the_1
7th_Century_Warship_Vasa/figures?lo=1). Gemi 64 topuyla İsveç donanmasında önemli bir 
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savaş gemisi olacaktı. Ancak gemi inşaatı bitirilip denize açıldıktan 1,3 km sonra rüzgar 
nedeniyle batar ve 330 sene sonra çıkarılabilir. 1960 larda çıkarılan savaş gemisi uzun süren 
bakım ve restorasyon aşamalarından sonra 1990 yılında müze olarak ziyarete açılır. Batık gemi 
çıkarıldıktan sonra İsveç toplumu için önemli bir kültür simgesi olarak sıklıkla ziyaret edilir. 
Ayrıca uluslara arası düzeyde tanıtım ögesi haline dönüşür. Müzede geminin yanı sıra onun su 
yüzeyine çıkarılması konusunda bilgilendirme sergileri bulunmaktadır (Şekil 12, 13).  

 

 
Şekil 12: Vasa Müzesi      Kaynak: https://travel.sygic.com/en/poi/vasa-museum-poi:1040 
Şekil 13: Vasa Müzesi planı (2010-2014)     Mimari Tasarım: C.F. Moller Architects  
Kaynak: https://www.vasamuseet.se/globalassets/vasamuseet/dokument/utforska/t_new-
climate-control-system-pdf.pdf 
 

Müzenin iç mekânında ışık miktarının azlığı dikkat çeker. Yapay aydınlatma doğrudan 
gemiyi ve sergilenen diğer eserleri vurgulanmakta ve mekânın etkileyiciliği kuvvetlenmektedir. 
Loş ortamın yanı sıra gemi çevresinde oluşturulan seyir koridorları da geminin yakından tüm 
detayları ile görülebilmesine yardımcı olur. Ziyaretçiler neredeyse gemi içindeymiş gibi 
hissederek zihinlerinde o dönemi canlandırarak o dönemin bir parçası olduklarını 
hissedebilmektedirler. Mekâna ilişkin olarak aidiyet duygusunu güçlendirmektedir (Şekil 
14,15, 16).   

 
Şekil 14: Stockholm’de Djurgården adasında bulunan Vasa Müzesi, 17. Yüzyılda inşa 

edilen ve denize açıldıktan 1 km sonra hafif bir rüzgar ile yana devrilerek batan bir savaş 
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gemisini sergilemektedir. Batık gemi denizden çıkarıldıktan sonra çevresine yapı inşa edilerek 
ziyarete açılmıştır. Kaynak: https://attractionsineurope.com/sweden/stockholm/vasa-museum/ 

 

 
Şekil 15: Vasa savaş gemisinin pruvasının yandan görünüşü. Müzede geminin 

çevresinde ziyaretçiler için düşünülmüş seyir koridorları gemiyi farklı kotlardan izlenmesine 
yardımcı olur. Bu koridorlar aynı zamanda farklı odalara açılarak geminin sudan çıkarılmasını 
anlatan bilgiler verecek ve gemi içinden çıkarılan silah, yiyecek vb buluntuların sergilendiği 
mekanlar da yer almaktadır.   

Kaynak: Kişisel Arşiv 
 

 
Şekil 16: Gemi yüzeyinde yer alan ahşap heykeller  
Kaynak: https://www.vasamuseet.se/en/visit/exhibitions/power-and-glory 
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Vasa Müzesi; hem İsveçlilerin gezdikçe aidiyet duygusunu pekiştirdiği hem de yabancı 
ziyaretçilere kendi kültürlerini, yaşam biçimlerini, denizcilik hayatını tanıtan canlı bir unsur 
olduğu söylenebilir. Aynı zamanda müze bünyesinde sergi alanları dışında yerel İsveç 
yemeklerinin servis edildiği restoran olması da savaşçı mücadeleci ruha sahip İsveçli atalarının 
yemek kültürünü de yeni nesillere tanıtmış olmakta ve ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır.  
Aidiyet duygusunu güçlendirmektedir.  

 
3.3.3. Kolumba Müzesi – Köln – Almanya 
Tasarımcı Peter Zumthor’un Köln’de tarihi kilise kalıntılarının üzerine inşa ettiği  

(2007) bu müze şehrin toprak üzerinde farklı zaman dilimlerinde farklı medeniyetlere ait 
katmanları aynı mimari tasarımda yer vermiş gibidir (Şekil 17,18).  Gotik döneme ait kilise II. 
Dünya savaşında büyük zarar görmüştür. Binada kullanılan malzemeler; mevcut kilisenin taş 
malzemesi, gri tuğla, ahşaptır. Modern mimarinin yeni yapı malzemesi olarak kullandığı gri 
tuğlayı cephede boşluklu duvar örgüsü iç mekânda gün içinde ve mevsimlere göre farklı ışık 
miktarı oluşturur. Bu değişken ışık sayesinde sergileme mekânının etkileyiciliği artar.  

Yapının toprak ile temas ettiği noktada kırmızı tuğla (Şekil 19) geçmiş ile bağ kurarak 
tarihi anıları hatırlatmakta ve bir anlamda kronolojik süreci ifade etmektedir. Cephede kırmızı 
tuğlanın devamında boşluklu gri tuğladan oluşan duvar yüzeyi daha yukarıdaki sağır duvara 
geçiş sağlamak için kullanılmış bir ara dönemi ifade eder gibidir.  İç mekânda mevcut kilisenin 
zemininden yükseltilerek ziyaretçiler için koridorlar oluşturulmuştur (Şekil 20). Zeminden 
kopartılan bu koridorlar sayesinde ziyaretçiler daha yüksek kottan tüm mekânı algılama olanağı 
sağlarlar. Aynı zamanda yeni yapılan müdahale kilise binası kalıntılarına saygı duyarak 
dokunmamaya çalışır.   

 

 
Şekil 17: Kolumba Müzesi – Köln – Almanya  
Kaynak: https://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor/4-

custom?next_project=no 
 
Zumthor, bu müze yapısında gotik kiliseden kalanlar ve bugünkü müze yapısını 

oluşturan modern tasarım anlayışının dışında bir de bölge halkına II. Dünya Savaşı yıllarını da 
anımsatmaktadır. Halkın geçmişte yaşadığı o şehre ait farklı dönem anılarını (13. Yüzyıl, 20. 
Yüzyıl ve 21. Yüzyıl) bir araya getirerek farklı nesilleri de birleştirmekte ve böylece geçmiş ve 
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bugünü birbirine bağlamaktadır. Bugünkü neslin geçmişe tanıklık etmesine yardımcı olarak 
aitlik duygusunu pekiştirmektedir.   

  

 
Şekil 18: Kolumba Müzesi planı 
Kaynak: https://www.architectural-review.com/buildings/zumthors-diocesan-

museum-shows-clearly-and-movingly-the-continuity-of-christian-faith 
 

 
Şekil 19: Kolumba Müzesi 
Kaynak: https://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor/26-

custom 
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custom 
 

 
 
 
 
 

 
Şekil 20: Kolumba Müzesi iç mekânında yürüyüş yolları kilise zemininden 

yükseltilmiştir.  
Kaynak: https://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor/22-

custom?next_project=no 
 
3.3.4. Adana Arkeoloji Müzesi  
Adana ve bulunduğu Çukurova bölgesinde pamuk yetiştiriciliği ve tekstil üreticiliği 

yıllarca yöre halkının geçimini karşılayan iş kollarıydı. Çok sayıdaki çırçır ve dokuma 
fabrikaları şehrin ticaret hayatına yöne vermekteydi. Zaman içerisinde ekonomik yapıdaki 
değişiklikler, tekstil fabrikalarının işlevini kaybederek atıl duruma gelmesine neden olmuştur. 
Şehrin planlı ya da plansız genişlemesi ile bu endüstri yapıları artık şehrin iç bölgelerinde 
kalmışlardı. Milli Mensucat Fabrikası da Adana’nın ekonomisine etkin rol oynamış endüstri 
yapılarındandır. Fabrika uzun yıllar iplik ve kumaş üretim yeri olarak bölge ve yurt içi-yurt 
dışının önemli ölçüde gereksinimini karşılamıştır. Fabrika 1907 de kurulmuş 2017 den itibaren 
ise arkeoloji müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır (Şekil 21, 22, 23, 24). Arkeoloji 
müzesinin yanı sıra restorasyonu devam eden bölümlerde yakın zamanda tarım, sanayi, 
etnografya ve çocuk müzesi de açılarak farklı sergileme alanları ile bölgenin ekonomik 
hayatından sonra kültürel ve sanatsal yaşamına da katkı sunacaktır.   

“2006 yılında o zamanki adı ile Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu (K.T.V.K.B.K), Milli Mensucat Fabrikası’nın bazı yapılarının “endüstri mirası niteliği 
taşıması nedeniyle” 29. 06. 2006 gün ve 1701 nolu kararı ile “kültür varlığı” olarak tesciline 
karar vermiştir. Bu karar son derece isabetli bir şekilde buradaki endüstriyel miras meselesini 
daha da ağırlıkla endüstriyel arkeoloji bağlamında fabrikayı bütün ekleri ile birlikte bir bütün 
olarak ele almıştır.” (Özgönül vd., 2016, 59). 
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Şekil 21: Milli Mensucat fabrikasından Adana Arkeoloji Müzesine dönüştürülen bina  
Kaynak: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/adana/gezilecekyer/adana-arkeoloji-

muzesi 
 

 
Şekil 22: Adana Arkeoloji Müzesi – arkeolojik eserlerin sergilendiği alan Kaynak: 

Kişisel arşiv 
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Şekil 22: Adana Arkeoloji Müzesi – arkeolojik eserlerin sergilendiği alan Kaynak: 

Kişisel arşiv 
 

 
 
 
 
 

       
Şekil 23, 24: Bölgedeki kazılardan çıkan eşyaların ve mozaiklerin sergilendiği alanlar 
Kaynak: Kişisel arşiv 
 
Müzeyi gezen ziyaretçiler bölgeden çıkarılan arkeolojik eserleri görmekle kalmayıp 

aynı zamanda yıllarca ülkenin sanayisine hizmet veren fabrika binasını da sergilenen bir obje 
gibi izleme ve deneyimleme olanağı buluyor. Yöre halkı için Tarihe tanıklık eden bu mekânda 
şehir sakinlerinin geçimini sağladıkları kurumsal köklü yapısı ile uzun yıllar ömrünü sürdürmüş 
bir firmanın mensubu olması ve şehrin ekonomisine katkı sağlaması açısından kendilerini bağlı 
hissettikleri bir yapı olduğu görülmektedir.  

Çalışma kapsamında incelenen bu tür ve benzeri binalar geçmişte toplumların yaşamına 
iz bırakmakla kalmayıp gelecek nesiller için de aidiyet olgusunun oluşumuna katkı 
sağlayacaktır. İşlevsel ömürlerini tamamlasalar bile işlev değişikliği sonucu yeniden hayata 
kazandırılması toplumun kimlik ve kültürel değerlerinin korunarak insan mekân arasındaki bağı 
kuvvetlendirebilir.   

 
4. Sonuç 
Yaşamı boyunca tanımlı bir mekânda yaşayan birey için aidiyet gereksinim olduğu 

kadar mekânda geçirdiği süre ve kurduğu bağ ile mekânı etkilemekte ve ondan etkilenmektedir. 
Birey mekana müdahale ederek, ihtiyaçları doğrultusunda onu düzenleyerek kimliğini 
yansıtmaktadır. Kimliğin okunduğu mekân ile bağ kuran birey zaman içinde aidiyet geliştirerek 
bu duygu süreklilik kazanır. Kurulan bağ zayıfladığında, mekân kimliksizleşmeye başladığında 
ya da mekân kimliği yok olduğunda içinde yaşayan bireyin de aidiyeti zarar görür.   

 
Özetlemek gerekirse mekânsal aidiyet; 

• İnsanın mekân ile olan iletişimini güçlendirir. 
• İnsanda güven duygusu oluşturur. 
• Mekânın işlevine uygun olarak motivasyonu artırır. 
• Memnuniyeti artırır. 
• Kullanıcıların huzur ve mutluluğunu sağlar. 
• Mekân algısını etkiler. 
• Birey dışında grup hatta uluslar için ortak bir kültür oluşturabilir.  
 

Aidiyet soyut bir kavram, iç mekân biçimlenmesi ise onun somutlaşmış halidir. İnsanın 
kendini güvende, huzurlu ve mutlu hissedebilmesi için aidiyet duygusunu oluşturan ve o 
duyguyu besleyen mekân tasarımları gerçekleştirilmelidir. Hangi coğrafya ya da hangi kültürde 
olursa olsun bireyin öncül gereksinimlerinden kabul edilen aidiyet kavramı mekân 
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biçimlenmesi ile doğrudan ilişkilidir ve kimlik oluşturmaktadır ya da kimliksizleşmeyle 
sonlanmaya sebebiyet verebilmektedir.  
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biçimlenmesi ile doğrudan ilişkilidir ve kimlik oluşturmaktadır ya da kimliksizleşmeyle 
sonlanmaya sebebiyet verebilmektedir.  
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1.Giriş 
Disiplinler arası bir alan olarak mimarlık, birçok farklı disiplinin bilgisini dönüştürerek 

kullanır ve mekanı üretir. Bu üretim genel anlamda hayattan ve sanatın birçok dalından beslenir. 
Bu farklı disiplinlerden beslenme durumu her defasında mimarlığın ürettiği dile katkı veren bir 
süreçtir. Derrida’ya(1998:319) göre mimarlık, yazmanın bir biçimidir ve dolayısıyla yaşamanın 
bir biçimidir. Mekan deneyiminde mekana dair elde ettiğimiz verilerin mekan tasarımında 
kullanılmasının katkıları gibi, edebiyatında mekana dair verileri mekan tasarımında katkı 
sunabilecek düzeydedir. Edebiyat bu bağlamda mekana dair yeni bir dil kurgulamakta yardımcı 
bir disiplin olabilir. Özellikle kentsel mekana dair edebiyatın perspektifi, mekan ve insan 
arasındaki diyalektiği anlamak ve anlamlandırmak bağlamında etkili bir kılavuz olabilir. 

Kent salt fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda içinde yaşayan toplumun mekanlarla 
dolaylı ve doğrudan etkileşimi ile anlamsal olarak da şekillenen bir yapıdır. 
Lefebvre’e(1991:78) göre, kentsel mekânlar fiziksel bir alan tanımlamasının ötesinde, sosyal 
olarak üretilebilen gündelik yaşam alanlarıdır. Bu bağlamda kentsel mekânlar, geçmiş, bugün 
ve gelecek arasında kurulan ilişkilerin önemli buluşma noktalarındandır. Bu birleşme noktaları, 
kentler için kimlik kurucu noktalar olmasının ötesinde, o toplumun kolektif belleğini ve 
kentlilik bilincini yansıtan, özgün yaşam alanları olarak ortaya çıkmaktadırlar (Çalak, 2012:34-
47). Kenti oluşturan mimariler, mekânları üzerinden üretilen sosyal ilişkilerle kent belleğinin 
bir parçası haline gelmekte; bu ilişkiler ağı, kentin tarihi içinde akarak zamanla onu 
biçimlendirmektedir(Topaloğlu, Beşgen, 2017:694). Bu biçimlenişin izlerini sürmek için 
geçmiş ve günümüz arasındaki gerçek mekanlar üzerinden yazılan edebi eserler yardımcı birer 
kaynak olabilmektedir. 

 
2. Yöntem 
Bu araştırma mekânsal belleğin edebiyat aracılığı ile yapıldığı disiplinler arası bir 

çalışmadır. Çalışmada Nazan Bekiroğlu’nun eseri olan Nar Ağacı romanı detaylıca okunduktan 
sonra, eserin ana konusunun geçtiği yer olan Trabzon kenti üzerinden karşılaştırmalı mekânsal 
analizler yapılmıştır. Bu analizler mekanların zaman içerisindeki değişimlerini okuyabilecek 
görseller üzerinden yapılmıştır. 

   
3. Bellek Edebiyat ve Mekan 
Bellek sözlük anlamı olarak;’ Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle 

ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin’ şeklinde 
tanımlanmaktadır(TDK, 2022, https://sozluk.gov.tr/). Diğer bir deyişle bellek, geçmişteki 
deneyimlerimizi, yaşam biçimimizi hatırlayabilme, zihnimizde canlandırabilme ve geçmişi 
şimdiki zamanda koruma becerisidir. Hatırlananlar, öznenin geçmiş yaşamı, bilinç halleri ya da 
geçmişte algılamış olduğu nesnelere ilişkin çıkarımsal olmayan bilgisidir (Cevizci, 1996; 67) . 

Bellek kavramı hem birçok farklı disiplinin konusu olduğundan hem de kapsamlı bir 
sistemler bütününden oluştuğundan dolayı, geniş bir sınıflandırmaya sahiptir. Genel olarak 
bilgilerin belleğe kaydedilme kapasitesine ve zamanla bağıntılı olarak kısa süreli ve uzun süreli 
bellek olarak ikiye ayrılır. Otuz saniyeyi geçen her veri uzun süreli bellek kapsamına 
girmektedir(Çakır, 2015:26). Ancak bellek dediğimiz olgu yalnızca bireye ait bir kavram 
değildir. İnsan belleğinin toplumsal bir boyutu vardır ve bu yüzden literatürde toplumsal bellek, 
kentsel bellek, kültürel bellek, bireysel bellek, iletişimsel bellek, tarihsel bellek gibi bellek 
türleri vardır. 
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Bellek ve mekan birbiri ile oldukça ilişkili, iç içe geçmiş olgulardır. Mekan, belleği hem 
koruyan hem sürekliliğini sağlayan bir araçtır. Mekân, bellekte yerleşen yaşanmışlıkların 
geçtiği yer olarak öne çıkar. İnsanlar, yaşanan hâdiseleri belli bir mekânın özelinde hatırlar ve 
onları yeniden üretirler (Levent, 2017: 726). Bachlelard (2013:38-40), mekanın iç dünyamıza 
yerleştiğini ve iç dünyamızda canlı olduğunu belirtir. Cansız anılar bellekte mekan ile canlanır, 
mekan ile sağlamlaşır. Mekan belleğimizde zamanı dondurarak bir çerçeve içine sıkıştırır. 
Bachelard’ın bu bakış açısı mekanın geçmişle ve bellekle olan bağını açığa çıkaran bir 
yaklaşımdır. Mekanın kendine özgü bir zamanı vardır ve soyut bir biçimde mekana yerleşen 
olayları mekan kaydeder. Bu durum bir anlamda mekânsal ve toplumsal belleğin yapı taşıdır 
denebilir. 

Toplumsal etkileşimlerin gerçekleştiği kimi mekanlar, çeşitli değerler ile toplum 
tarafından işaretlenerek sembolik ve soyut bir anlama bürünür ve bu mekanlar toplumsal 
belleğin ve kimliğin oluşmasında önemli bir rol oynar (Bilgin, 2007: 221).  Yaşanmışlıklar 
üzerinden mekanın oluşturduğu anlam toplumsal hafızaya kaydedilir. Bu anlam nesilden nesile 
anlamını koruyarak varlığını sürdürür ve bir bellek mekanına dönüşür. 

Mekan bütün boyutları ve biçimleriyle toplumsal bir gerçeklik olarak her zaman var 
olmuştur. Mekanla bireysel olarak kurduğumuz bağ yaşadığımız tecrübeler ve deneyimler 
mekanın hem algımızda hem de hafızamızda yerleşmesinde etkilidir. Mekanla yaşadığımız 
ilişkiler bütünü onu canlı değişken ve akışkan kılar ve algılarda farklılıklara neden olur. Edebi 
bir eserde aynı mekanın farklı kişiler tarafından algılanmasının nasıl değiştiği üzerine önemli 
çıkarımlar yapmak mümkündür. Aynı şekilde mekanlara yüklediğimiz anlamlar, görgü ve 
deneyimlediğimiz mekan tecrübeleriyle değişmektedir ve bu değişimin de edebiyat üzerinden 
okunması mümkündür. Edebiyatta kişilerin deneyimleri mimari deneyimden soyutlanmış 
değildir. 

Hem edebiyat hem mimarlık zaman- mekan- insan kurgusu üzerinden ilerleyen 
disiplinler. Edebiyat soyut, Mimarlık ise somut ürünler ortaya koymasına karşın soyut olanın 
ve somut olanın karşılıklı birbirini etkilediklerini ve birbirlerinden beslendiklerini söylemek 
yanlış olmaz. Mekânın algı biçimini şekillendiren zaman, aynı zamanda edebiyatın mekânını 
ve kurgusunu da şekillendirerek, mekânla beraber insan zihninde izler bırakır. Edebiyat ve 
mimarlığın bileşenlerinden olan zaman ve mekân çok az tartışılan, genellikle olduğu gibi kabul 
edilen ve farkında olmadan kullanılan kavramlardır. Edebiyat mekan-zaman-olay ve algı 
birlikteliği ile bir anlam ve deneyim inşa eder. Edebiyat ve mimarlık ilişkisini üç farklı biçimde 
sınıflandırmak mümkündür. İlk olarak edebiyat gerçekte olmayan mekânları tasarlayarak sanal 
mimarlığı tanımlar. İkinci ilişki biçiminde edebiyat gerçek mekânları yeniden yorumlar ve 
mekânı somutlaştırır. Üçüncüsünde ise edebiyat kendi olay kurgusu içinde mimarlık etkinliğini 
ve mekânı doğrudan ele alır. Edebiyatın temel davranış biçimlerinden biri tanıklıktır.  Walter 
Benjamin’e göre Paris’te 1850lerde pasajlar yapılmasaydı flaneur gibi dolaşmanın önem 
kazanması herhalde güç olurdu. O zaman Flaneur Edebiyatı var eden kent mimarisidir 
denebilir. Aslında bu durum edebiyat ve mimarlık arasındaki karşılıklı etkileşimin bir 
göstergesidir.  

 
Mekan genel olarak fiziksel bir gerçekliğe işaret etse de bu gerçeklik daima fiziksel 

boyutlarla sınırlandırılamaz. Kişinin mekanı zihninde okuduğu metinlerden deneyimlemesi, 
mevcut gerçekliğin ötesinde zihnimizde bir mekan inşa eder. Edebiyat insanın mekanı nasıl 
algıladığını anlamamıza yardımcı olan bir anahtardır(Tümer, 1982). Stendhal’a göre roman 
sokakta gezdirilen bir aynaya benzer(Tekin, 2002). Bu bağlamda mekanın kendisini edebiyat 
üzerinden okuyarak yeni perspektifler geliştirmesi mümkündür diyebiliriz. Burada 
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geçtiği yer olarak öne çıkar. İnsanlar, yaşanan hâdiseleri belli bir mekânın özelinde hatırlar ve 
onları yeniden üretirler (Levent, 2017: 726). Bachlelard (2013:38-40), mekanın iç dünyamıza 
yerleştiğini ve iç dünyamızda canlı olduğunu belirtir. Cansız anılar bellekte mekan ile canlanır, 
mekan ile sağlamlaşır. Mekan belleğimizde zamanı dondurarak bir çerçeve içine sıkıştırır. 
Bachelard’ın bu bakış açısı mekanın geçmişle ve bellekle olan bağını açığa çıkaran bir 
yaklaşımdır. Mekanın kendine özgü bir zamanı vardır ve soyut bir biçimde mekana yerleşen 
olayları mekan kaydeder. Bu durum bir anlamda mekânsal ve toplumsal belleğin yapı taşıdır 
denebilir. 

Toplumsal etkileşimlerin gerçekleştiği kimi mekanlar, çeşitli değerler ile toplum 
tarafından işaretlenerek sembolik ve soyut bir anlama bürünür ve bu mekanlar toplumsal 
belleğin ve kimliğin oluşmasında önemli bir rol oynar (Bilgin, 2007: 221).  Yaşanmışlıklar 
üzerinden mekanın oluşturduğu anlam toplumsal hafızaya kaydedilir. Bu anlam nesilden nesile 
anlamını koruyarak varlığını sürdürür ve bir bellek mekanına dönüşür. 

Mekan bütün boyutları ve biçimleriyle toplumsal bir gerçeklik olarak her zaman var 
olmuştur. Mekanla bireysel olarak kurduğumuz bağ yaşadığımız tecrübeler ve deneyimler 
mekanın hem algımızda hem de hafızamızda yerleşmesinde etkilidir. Mekanla yaşadığımız 
ilişkiler bütünü onu canlı değişken ve akışkan kılar ve algılarda farklılıklara neden olur. Edebi 
bir eserde aynı mekanın farklı kişiler tarafından algılanmasının nasıl değiştiği üzerine önemli 
çıkarımlar yapmak mümkündür. Aynı şekilde mekanlara yüklediğimiz anlamlar, görgü ve 
deneyimlediğimiz mekan tecrübeleriyle değişmektedir ve bu değişimin de edebiyat üzerinden 
okunması mümkündür. Edebiyatta kişilerin deneyimleri mimari deneyimden soyutlanmış 
değildir. 

Hem edebiyat hem mimarlık zaman- mekan- insan kurgusu üzerinden ilerleyen 
disiplinler. Edebiyat soyut, Mimarlık ise somut ürünler ortaya koymasına karşın soyut olanın 
ve somut olanın karşılıklı birbirini etkilediklerini ve birbirlerinden beslendiklerini söylemek 
yanlış olmaz. Mekânın algı biçimini şekillendiren zaman, aynı zamanda edebiyatın mekânını 
ve kurgusunu da şekillendirerek, mekânla beraber insan zihninde izler bırakır. Edebiyat ve 
mimarlığın bileşenlerinden olan zaman ve mekân çok az tartışılan, genellikle olduğu gibi kabul 
edilen ve farkında olmadan kullanılan kavramlardır. Edebiyat mekan-zaman-olay ve algı 
birlikteliği ile bir anlam ve deneyim inşa eder. Edebiyat ve mimarlık ilişkisini üç farklı biçimde 
sınıflandırmak mümkündür. İlk olarak edebiyat gerçekte olmayan mekânları tasarlayarak sanal 
mimarlığı tanımlar. İkinci ilişki biçiminde edebiyat gerçek mekânları yeniden yorumlar ve 
mekânı somutlaştırır. Üçüncüsünde ise edebiyat kendi olay kurgusu içinde mimarlık etkinliğini 
ve mekânı doğrudan ele alır. Edebiyatın temel davranış biçimlerinden biri tanıklıktır.  Walter 
Benjamin’e göre Paris’te 1850lerde pasajlar yapılmasaydı flaneur gibi dolaşmanın önem 
kazanması herhalde güç olurdu. O zaman Flaneur Edebiyatı var eden kent mimarisidir 
denebilir. Aslında bu durum edebiyat ve mimarlık arasındaki karşılıklı etkileşimin bir 
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Mekan genel olarak fiziksel bir gerçekliğe işaret etse de bu gerçeklik daima fiziksel 

boyutlarla sınırlandırılamaz. Kişinin mekanı zihninde okuduğu metinlerden deneyimlemesi, 
mevcut gerçekliğin ötesinde zihnimizde bir mekan inşa eder. Edebiyat insanın mekanı nasıl 
algıladığını anlamamıza yardımcı olan bir anahtardır(Tümer, 1982). Stendhal’a göre roman 
sokakta gezdirilen bir aynaya benzer(Tekin, 2002). Bu bağlamda mekanın kendisini edebiyat 
üzerinden okuyarak yeni perspektifler geliştirmesi mümkündür diyebiliriz. Burada 

 
      
 

geliştirilecek yeni bakış açıları daha çok Heidegger’in kavramlaştırması ile ‘yaşama dünyası’ 
içerisinde insanların mekana nasıl baktığı, nasıl anlamlandırdığı üzerine yeni kavrayışlar 
olabilir. 

Roman mekanını ele alacak olursak ilk olarak okuyucunun onu deneyimlenmesi 
gerekmektedir. Görme, koklama, işitme, tat alma, dokunma gibi eylemler mekanı 
deneyimlememizi sağlamaktadır. Bununla beraber mekanda bazı baskın duyumları hissederiz. 
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mekânsal belleği oluşturmaktadır (Çakır H. ve diğ.,2015:85). 

Bellek olgusu varlığını mekan-zaman birlikteliği ve sürekliliği ile koruyabilir. Belleğe 
yerleşmiş imgelerin yok edilmesi ya da sık sık yerini yenilerine bırakması, hem bireyin hem 
toplumun tarihine ve belleğine zarar veren bir durumdur. Şehirlerde, kamusal mekanlarda, 
toplumun ortak alanlarda birlikte inşa ettiği toplumsa bellek, sürekli ‘yeni’nin arayışıyla tahrip 
edilmektedir. Bu müdahaleler bir bakıma bellekte oluşan şehrin anlamına müdahale etmek 
anlamına da gelmektedir. Toplumsal belleğin sürekliliğine yapılan bu müdahaleler kimliğin 
yitirilmesine de neden olan bir durumdur. Türkiye özelinde düşünüldüğünde, fiziksel çevrenin 
ve şehir deneyiminin hızlı değişiminin toplumsal bellek üzerindeki etkisi açıktır. Şehrin 
yaşayan ve dönüşen canlı bir sistem olması değişimi kaçınılmaz kılmaktadır ancak bu değişimin 
hızlı ve sürekli olması, tarihsel ve kültürel zenginlikleri göz ardı edilerek yapılması toplumsal 
belleğe zarar vermektedir. 

 
4. Bulgular 
1985 yılından beri Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 

öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu ilk kitabı ‘Nun Masalları’nı 1997 yılında 
yayınladı. Çeşitli dergilerde çok sayıda bilimsel makale, deneme ve öyküsü yayımlanmıştır. 
2006 yılında Cam Irmağı, Taş Gemi adlı hikayesiyle Türk Yazarlar Birliği hikaye ödülünü 
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almıştır. Nar Ağacı romanı Balkan Savaşı döneminde başlayıp I. Dünya Savaşı'na uzanan bir 
öykü. Trabzon, Tebriz, Tiflis, Batum ve İstanbul'da geçen Nar Ağacı romanı okuyucuyu tarihte 
bir yolculuğa çıkarıyor ve o zamanın şartlarında iki savaş ile dağılıp bir araya gelen hayatları 
adeta yaşatıyor. Kendisi de aslen Trabzonlu olan yazar, romanında 1. Dünya Savaşı yıllarındaki 
Trabzon’u, anneannesinin doğup büyüdüğü mahalleyi detaylı şekilde tasvir emiştir. Yer yer 
kurgusal, yer yer ailesinden gerçek kesitlere yer verdiği roman mekansal tasvirleri ile o dönemin 
Trabzon’unu okuyucuya tanıtmaktadır. 

 
‘Bizim, Meydan olarak bildiğimiz bu yere onlar Meydan-ı Şarki yani Doğu 

Meydanı diyorlar, dahası Hristiyan nüfus burada yoğunlaştığından adı halk dilinde 
Gavur Meydanı buranın. Benim zamanımda Meydan’ı dolduran büyük taş yapıların 
çoğu yerinde yok, o zaman var olanların da çoğu bugün yok. İsmini bildiğim, resmini 
gördüğüm binalar ise işte karşımda. Vapur şirketlerinin acenteleri; önce telgrafhane, 
sonra Selamet Oteli olan bina; İskenderpaşa Medresesi, Millet Parkı, Şafak Oteli, 
Ferah Lokantası. Ya Rabbim hepsi burada. Şurası Arafilboyu’nda Limonlu Sokak, şu 
da Tekke Mahallesi (Nar Ağacı, sayfa:34 ).’ 

 
Yazar, romandaki kurgu gereği eski Trabzon fotoğraflarını incelerken birden kendini 

geçmiş zaman ve mekanda bularak, mekanlar arasındaki değişime de değinmektedir. Tablo 
1’deki görsellerde Meydan ve yakın çevresinde zaman içerisinde yaşanan değişimin boyutu 
görülmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan nüfus mübadelesi ile birlikte Trabzon’da 
yaşayan Hristiyan nüfus yoğunluğu neredeyse yok denecek kadar azaldığı için ilerleyen yıllarda 
‘Gavur Meydanı’ ismi yerini sadece ‘Meydan’ ismine bırakmıştır. Meydan bölgesi ve 
etrafındaki yapılar, işlevleri zamanla değişmiş ve sık sık dönüşüm yaşamıştır. Meydan, 
etrafında kamu, dini, ticari ve sosyal işlevli yapılar bulunan, kentin Uzun Sokak, Maraş 
Caddesi, Kunduracılar Caddesi, Gazipaşa Caddesi, Taksim Yokuşu ve Tanjant Yolu’nu 
buluşturan bir noktadadır. 

 
Tablo 1: Trabzon Meydan Parkı’nın zaman içerisindeki fiziksel dönüşümü 
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Kent içi dolmuş trafiğinin başlangıç noktalarından birisidir. Kentin Uzun Sokak, Maraş 
Caddesi ve Kunduracılar Caddesi’nin doğu yönündeki başlangıç noktasıdır. Kentin en eski iki 
meydanından biri olup günümüzde meydan özelliğini devam ettiren tek meydanıdır. Süreç 
içerisinde farklı dönemlerde, farklı imar düzenlemeleri ve kentsel dönüşüm projeleri Meydan’ın 
çehresini değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Tablo 2’de belirtildiği gibi özellikle 1870-1937 yılları 
arasında mevcut birçok yapı yıkılmış, 1987 ilave İmar Planı ile yeni birçok yapı yapılmıştır. 
Yıkılan yapılar arasında en önemlilerinden biri de Trabzon Opera Binasıdır. 

 
Tablo 2: Farklı planlama dönemlerinde meydanı çevreleyen binalar (Özdoğan, vd., 

2013, 265–267). 

 
 
Meydan Parkının doğusunda, eski belediye binasının karşısında yer alan Art-Noveau 

tarzındaki yapı, yerli Rum zenginlerce finanse edilmiş ve tasarımı bir İtalyan mimar tarafından 
yapılmıştı. 1000 seyirci kapasiteli yapı Türkiye’nin ilk opera binası olma özelliğini de 
taşımaktaydı. Cumhuriyet döneminin başlarında tiyatro, 1937 sonrası ise adı ‘Sümer’ olarak 
değiştirilerek sinema olarak kullanılmıştır. 1958 yılında Meydan’dan Tanjant yoluna geçiş 
açılması için yıkılmıştır( Öztürk,2018). Bu yıkımların yanında Meydan’da korunan ve kısmen 
korunan yapılar da mevcuttur. Nazan Bekiroğlu’nun romanında bahsedilen, telgrafhane olarak 
yapılan ardından otel olarak da kullanılan Selamet Oteli binası günümüzde ticari yapı olarak 
hizmet vermeye devam etmektedir. Tablo 3’de yapının son hali ve çevresinin değişimi 
görülmektedir.  

 
Tablo 3: Trabzon Meydan Parkı bölgesindeki ticari yapıların dönüşümü 
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Aynı şekilde Meydan Parkı’nın kuzeydoğusunda bulunan Cihan Oteli ise varlığını 
sürdürüyor olsa da üzerine eklenen 2 kat ve giriş katındaki yapıya ait karakteristik öğelerin 
dönüştürülmesi ile adeta başka bir yapıya dönüşmüştür. 

 
Tablo 4: Trabzon Meydan Parkı çevresi değişimi 

 
Bekiroğlu’nun bahsettiği Ferah Lokantası ve İskenderpaşa Medresesi ise Tablo 4’te 

görüldüğü gibi yıkılmıştır ancak Medrese önündeki tarihi çınar ağacı halen varlığını 
korumaktadır. 1882 yılında İskenderpaşa Camii ve İskenderpaşa Medresesi’nin batı tarafında 
inşa edilen Belediye Binası ise 2010 yılı “Meydan Parkı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi” 
kapsamında binaya sonradan eklenen güney yönündeki birimler yıkılarak bina restore 
edilmiştir. 2015 yılındaki yıkımlarla caminin batı yönünü açılmıştır ve 2017 yılında bir alt çarşı 
yapılmıştır. 

 
‘….bu defa kendimi Rum Mektebi’nin önünde buldum. Denizle arasına şimdi 

uzun mesafeler girmiş bu okul o vakit kumsala nazırdı (Nar Ağacı s:39).’ 
 
Tablo 5: Trabzon Rum Mektebi ve yakın çevresinin fiziksel değişimi 

 
Nazan Bekiroğlu’nun romanda Rum Mektebi olarak bahsettiği yapı, günümüzde Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı bir lise olarak hizmet vermektedir. 1902 yılında Rum Mektebi olarak 
inşa edilmiş olan yapı, Kurtuluş Savaşı yıllarında askeri amaçla kullanılmıştır. Savaş sonrasında 
ise günümüze kadar eğitim yapısı olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Yapının doğu yönünde 
ise bir Metropolitan Kilisesi bulunmaktaydı ancak 1930 yılında Kilise dinamitle patlatarak 
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yıkılmıştır. Bunların yanında Tablo 5’te bulunan görsellerden anlaşılabileceği gibi Rum 
Mektebi ve Metropolitan Kilisesi hemen deniz kıyısında bulunan yapılardı ancak günümüzde 
yapılan sahil dolgu alanları ile yapının denizle arasında mesafeler girmiştir. 

 
‘Maraş Caddesi henüz Ruslar tarafından açılmamış ama onun yerinde uzanan 

ince, küçük bir yol var. O yol boyunca ilerlemeye ara sokaklara girip çıkmaya, arka 
sokaklara sapmaya başlayınca karşılaştım o bilmediğim yüzle. Metropolitan Kilisesi, 
Rum Koleji, Rum Hastanesi, Ermeni Mektebi, Ermeni Kilisesi…Şu denizi, Boztepe’yi, 
Yoroz burnunu, Faroz’u, Moloz’u, Sotka’yı tanımasam kendi şehrimi çıkarabilir miydim 
acaba? Ama yo, Gazipaşa Yokuşu, Cumhuriyet Caddesi yerinde olmasa da işaret 
taşlarım yerli yerindeydi. Daracık sokaklar üzerinde hepsi de bahçe içindeki evleriyle 
Trabzon’un aşina yüzü ve onların arasında İmaret Mezarlığı, Gülbahar Türbesi, Yeni 
Cuma Camii kendi yerlerinde duruyordu ve hele şükür Uzun Sokak o zaman da bu günkü 
gibi boylu boyunca uzanıyordu (Nar Ağacı s: 35).’ 
 
Bekiroğlu özellikle bu paragrafta kent belleği açısından yaşanan dönüşümün ne boyutta 

olduğunu satır aralarında vermektedir. Kurulduğu günden beri kentin ticari mekanları açısından 
bir merkez olan Uzun Sokak’ın devamlılığı, Yeni Cuma Camii’nin mevcudiyeti ve Gülbahar 
Hatun Türbesi zamanla yaşanan değişime rağmen kent belleği için referans noktaları olarak 
pozitif katkı sunmaya devam etmektedir. Ancak bunların yanında yıkılan tarihi yapılar hem 
kent belleği açısından hem de kentin tarihi kültürel değerleri açısından olumsuz bir etki 
olmuştur.  

 
Tablo 6: Trabzon Kunduracılar Caddesi fiziksel değişimi 

 
Rus işgali yıllarında Ruslar tarafından açılan Kunduracılar Caddesi süreç içerisinde 

ticari işlevini arttırarak sürdürmüştür. Cadde ve yakın çevresinde bulunan kimi tarihi binalar 
varlığını sürdürüyor olsa da Ermeni Mektebi, ermeni Kilisesi gibi yapılar yıkılmıştır. Zaman 
içerisinde artan ticari değeri dolayısıyla hızla yapılaşmanın artması da caddenin çehresini 
dönüştüren bir etki yapmıştır. 2022 yılında Trabzon Belediyesi tarafından araç trafiğine 
kapatılarak yayalaştırılmıştır. 

 
‘Tabakhane ve Zağanos köprülerinden geçerken en çok da bu derelerin suyunun 

ne kadar çok ve temiz olduğuna hayret ettim. Neredeyse gümrah birer ırmak gibi 
akıyorlardı. Şimdilerde cılız birer suydular oysa(Nar Ağacı, s:36).’ 
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Tablo 7: Tabakhane ve Zağanos Köprülerinin değişimi 

 
Bekiroğlu’nun romanında geçmişte bol bol akan birer ırmak olduğunu belirttiği 

Tabakhane ve Zağanos dereleri günümüzde kentsel dönüşüm ve ıslah çalışmaları sonucu 
tamamen kurumuştur oysaki yazarın romanı yazdığı tarihlerde halen cılız birer ırmak olduğu 
anlaşılmaktadır. Zağanos Köprüsü ve etrafındaki tarihi yerleşim bölgesine ait yapıların büyük 
çoğunluğu korunmakla beraber Tabakhane Köprüsü etrafındaki yerleşim bölgesi yaşanan 
kentsel dönüşümler sonucu oldukça değişmiştir. Ancak Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 
imar planlarının sürekli değişmesi ve kaçak yapılaşmalar sonucu tarihi doku bozulmuştur. 

 
‘Ne zaman bu yedi kapılı şehrin Fatih kapısından geçerek sur içine girsek, birkaç 

sokak ötede annem yerini gösterirdi, ‘Annemin baba evi buradaydı’ diye. Sonunda 
akşam inerken büyükannemin mahallesine geldim. Deniz yerli yerinde, hayli yıkık olsa 
bile Fatih kapısı da. Öyleyse buralarda bir yerde olmalı. Ama bunca evden hangisi? 
Bahçesinden nar dalları sarkan bir evin nefti renkli kapısına sırtımı yaslayıp etrafıma 
ne kadar bakındıysam da olmadı. Bu kadar yakınına gelsem de hem yerlisi hem 
yabancısı olduğum bu şehrin Pazarkapı Mahallesi’nde ‘Eski Ev’i bulamadım. 
Bulduysam da tanıyamadım. Yanından geçip gitmiş olmalıyım( Nar Ağacı, s:41)’ 
 
Trabzon kent merkezinde, Karadeniz Sahil yolu projesi öncesi deniz ile iç içe bir yaşam 

vardı. Pazarkapı Mahallesi, kuzey-güney aksı üzerinde denize kadar uzanan tarihi Pazarkapı 
surları etrafında konumlanmıştır. Ancak günümüzde deniz dolgu alanları ile bu bağ kesintiye 
uğramıştır. Yazar, doğup büyüdüğü kentten –geçmişe yolculuğunda- özellikle hem yerlisi hem 
yabancısı olduğum kent diye bahsetmektedir çünkü yaşanan değişimler ve hafıza mekanları 
diyebileceğimiz referans noktalarının yok olması yabancılık hissi oluşturmaktadır. 
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Tablo 7: Tabakhane ve Zağanos Köprülerinin değişimi 
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Tablo 8: Trabzon Pazarkapı Mahallesi değişimi 

 
 
‘Daracık sokaklar üzerinde hepsi de bahçe içindeki evleriyle Trabzon’un aşina 

yüzü ve onların arasında İmaret Mezarlığı, Gülbahar Türbesi, Yeni Cuma Camii kendi 
yerlerinde duruyordu ve hele şükür Uzun Sokak o zaman da bu günkü gibi boylu 
boyunca uzanıyordu(Nar Ağacı, s:41).’ 
Yazar, bu satırlarda kentte hafıza mekanları diyebileceğimiz, hatırlama ve bellek 

açısından referans olan mekanların varlığını sürdürmelerinin etkisini göstermektedir. Tarihi 
Gülbahar Hatun Türbesi, Yeni Cuma Camii ve ticari yapılarla çevrelenmiş Uzun Sokak’ın 
sürekliliği geçmişteki Trabzon’a aşina hissetmesini sağlamıştır.  

 
Tablo 9: Trabzon Atapark çevresi değişimi 

 
Bu sürekliliğin boyutu ile kentsel belleğin sürekliliği arasında pozitif bir ilişki vardır 

diyebiliriz. Ancak İmaret mezarlığının büyük bir kısmı bugün Atapark olarak bilinen kamusal 
alanın yapımı için kaldırılmış ve üzerine park yapılmıştır. Bu bölge 2000’li yıllarda yol 
çalışması ve ardından yaşanan kentsel dönüşümle yeniden bir değişim yaşamıştır. 
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‘Benim de mezunlarından biri olduğum Trabzon Lisesi’nin karşısındaki türbeyi, 

geniş çayırların üzerine serpilmiş türbeleri geçerek Kavak Meydanı’na geldim. Adı kimi 
Kavak kimi Kabak olarak telaffuz edilen bu meydan spor müsabakalarının ve bayram 
eğlencelerinin yapıldığı yerdi aslında(Nar Ağacı, s:40).’ 
 
Yazarın mezunlarından biri olduğu Trabzon Lisesi, Osmanlı döneminde idadi(lise) 

olarak 1880-1887 yılları arasında inşa edilmiştir ancak aradan geçen zaman ve yaşanan savaş 
süreçleri ardından yıkılan yapının yerine 1938 yılında Mimar Bruno Taut tasarımı olan bina 
yapılmıştır. Yapının karşısında bulunan Emir Mehmet Türbesi varlığını korumaktadır ancak 
Hacı Ahmet Hamdi Paşa Türbesi yıkılmıştır. 

 
Tablo 10: Trabzon Kavak Meydanı değişimi 

 
 
Bekiroğlu’nun romanında Trabzon için sık sık vurguladığı gerçek kentin geçmişten 

günümüze bellek-hafıza mekanları diyebileceğimiz referansları kaybetmesidir. Trabzon’da 
büyüyen ve kendi deyimi ile kente aşina olan yazar geçmişe yaptığı yolculukta büyüdüğü 
sokakları çoğu zaman tanıyamamaktadır.  Özellikle son 20 yılda oldukça hızlı değişime uğrayan 
Trabzon kent merkezinin yaşadığı kentsel dönüşüm projeleri Tablo 10’da gösterilmiştir. 2002 
yılında Trabzon kent merkezi için yapılan Revizyon İmar planları ile Zağnos ve Tabakhane 
vadileri Özel Proje Alanı(ÖPA) ilan edilmiştir. Bu revizyon planına paralel olarak ilk kentsel 
dönüşüm uygulaması 2005 yılında yapılmaya başlanmıştır. Yapılan kentsel dönüşüm üç 
aşamalı olarak uygulanmış ve 3 yıl içerisinde bitirilmiştir.  Bu bağlamda 2002 yılından 
günümüze Trabzon’da uygulamaya konulan kentsel dönüşüm çalışmaları şu şekilde 
sıralanabilir: 

 
 Ayasofya Kentsel Dönüşüm (2014)Rekreasyon Düzenlemesi 
 Zağnos Vadisi Dönüşümü(2005)Rekreasyon Düzenleme Alanında İlk 

Dönüşüm  
 Meydan Parkı Yenileme Alanı(2010)  
 Tabakhane Vadisi Rekreasyon Düzenlemesi(2016) 
 Pazarkapı Dönüşüm Projesi(Zağnos 4. Etap) 
 Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi(Liman Arkası Bölge) 
 Pelitli Kentsel Dönüşüm Projesi(2014)Ticaret ve Yaşam Merkezi 
 Kadınlar Pazarı Bölgesi Kentsel Dönüşüm Alanı(2019) 
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Sadece kentsel dönüşüm projeleri değil, Karadeniz Sahil Yolu projesi başta olmak üzere 
yapılan sahil dolgu alanları ile de kentin belleği ve karakteri, deniz ile olan ilişkisi de 
değişmekte, kesintiye uğramaktadır. 

 
Tablo 11: Trabzon’da 2002 yılından itibaren yaşanan kentsel dönüşümler 
 
Dönüşüm 

Yapılan Alan 
Dönüşüm Öncesi Dönüşüm Sonrası 

Ayasofya Kentsel 
Dönüşüm 
(2014)Rekreasyon 
Düzenlemesi 

 
 

(URL41) 
 

(URL42) 

Zağnos Vadisi 
Dönüşümü(2005) 

 
(URL43) 

 
(URL44) 

Meydan Parkı 
Yenileme Alanı(2010)  

 

 
(URL45) 

 
(URL46) 

Tabakhane 
Vadisi Rekreasyon 
Düzenlemesi(2016) 

 
 

(URL47) 
 

(URL48) 
Pazarkapı 

Dönüşüm 
Projesi(Zağnos 4. Etap) 

  
(URL49) 

 
(URL50) 

Çömlekçi Kentsel 
Dönüşüm Projesi(Liman 
Arkası Bölge) 

 
 

(URL51) 
 

(URL52) 

 
(URL53) 

 
(URL54) 

Pelitli Kentsel 
Dönüşüm 
Projesi(2014)Ticaret ve 
Yaşam Merkezi  

(URL55) 
 

(URL56) 
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(URL57) 

 
(URL58) 

Kadınlar Pazarı 
Bölgesi Kentsel 
Dönüşüm Alanı(2019) 

 
(URL59) 

 
(URL60) 

Tablo 11’deki görsellerden de okunabileceği gibi son 20 yılda büyük bir mekânsal 
dönüşüm yaşayan Trabzon, günümüzde hala yıkarak yapma prensibi ile değişip dönüşmeye 
devam etmektedir. 

 
5. Sonuç 
Tarihsel süreçte, Trabzon kent merkezinde kenti yeniden inşa etmek maksadı ile 

yıkımlar gerçekleştirilmiştir. Rus işgali yıllarında askeri amaçlarla Maraş Caddesi’ni açmak 
için mahalle boyutunda yıkımlar yapılması, 1930’lu yıllarda yol yapımı gerekçesiyle yaşanan 
yıkımlar, 1950’lerde modernleşme gerekçesiyle adeta bir zorunluluk olarak görülen yıkımlar 
kent belleği adına atılmış olumsuz adımlar olarak görülebilir. Kent belleğinde hala yeri olan 
Sinema binasının, Metropolitan Kilisesinin yıkılması, Maraş Caddesi’ndeki yol çalışmaları 
sebebi ile yıkılan binalar, İskender Paşa Camii Medresesi’nin yıkılması, Kavak Meydanı 
mezarlığının kaldırılması gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür. Genel olarak yapmak için önce 
yıkmak prensibi ile hareket edilmesi bellek mekan ilişkisini sürekli olarak sekteye uğratan bir 
yaklaşımdır. Ancak tüm bunlara rağmen edebiyatın hayata tanıklık eden ve bir anlamda kayıt 
tutan yönü bu mekânsal belleği beslemeye devam etmektedir. Bekiroğlu’nun Nar Ağacı romanı 
bu yıkılmış, değişmiş ve dönüşmüş mekanların izlerini açığa çıkarma konusunda okuyucuya 
yön göstermektedir.  Bekiroğlu bu romanı yazarken kurgusal bir metin oluşturmuş olsa da kendi 
bireysel belleğine ve tarihi gerçeklere başvurarak son halini oluşturmuştur. Bu bağlamda 
edebiyat ve bellek arasında doğrudan bir bağ olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu 
belleğin taşıyıcısı, hem göstergesi hem göstereni olan mekan yaşanmışlıkların ve anıların da 
zeminidir. Bundan dolayı da kentte bellek mekanları diyebileceğimiz mekanlar soyut düzeyde 
kuvvetli anlam içeren mekanlardır. Sonuç olarak hem kollektif bellek hem de bireysel bellek 
varlığının devamı için mekana ve mekanın sürekliliğine ihtiyaç duyar. Bu sürekliliğin çeşitli 
sebeplerle kesintiye uğradığı yerlerde ise edebiyatın tanıklığı mekânsal belleğin varlığına katkı 
sağlamaktadır. 
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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

Examination of Traditional Street Description in the Poems of the 
Republican Period through Discourse Analysis

Bu çalışmanın amacı, kültürün ve toplumsal yaşamın birebir 
yansıdığı, mekân ve sosyal yaşantı arasındaki karşılıklı ilişkiyi 
gösteren Geleneksel 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 mekanmekânları 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 toplayıp nesnel ve simgesel bir 
şekilde şiirlere mekâansallaştırılarak aktarılan sokaklara ait 
kavramsal betimlemeler sorgulanmaktadır. Değerlendirmeler 
nitel araştırma yöntemlerinden söylem analiziyle yapılarak, 
nitelenen mekânlar üzerinden Geleneksel geleneksel Sokak 
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 edilen betimlemeler üzerinden 
dönemin mekân değerlendirmeleri yer almaktadır. Dördüncü 
bölümde çalışmaya dair sonuç ve öneriler bulunmaktadır. 
Çalışma, şiirlerle betimlenen mekanmekânların 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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1. Giriş 
İnsanoğlu bulunduğu çevreyi sosyal, kültürel ve edebi anlamda mekânsallaştırdığı gibi 

mekân da insanı birçok açıdan etkilemiştir. İnsan, deneyimlerini gelecek nesillere aktarma 
çabası içindeyken, aktarımlarını evrensel ölçekte olan temel güzel sanat dallarından mimarlık 
ve edebiyat ile gerçekleştirmeyi başarmıştır (Sazyek, 2013, 1128).Bireyin yaşamında ayrılmaz 
bir parça denilebilecek duruma sahip olan sanat, insanın günlük hayatın farklı ölçeklerinde 
karşılaştığı her yerde mevcuttur (Mercin ve Alakuş, 2007, 15). Toplumda iz bırakabilmek, 
insanların birbirlerini anlamaları için iletişim kurabilmek ve insanın belirli anlarını hayal veya 
imge ile sembolleştirebilmek sanat ile gerçekleşmektedir. Böylece birey yaşamda karşılaştığı 
şeylerle bir anlam ilişkisi kurup bunu kendisiyle özdeşleştirerek sanat aracılığıyla ifade 
edebilmektedir. Bu nedenle sanatçılar bir yapıda, sokakta, kentte  ve doğada buldukları 
değerleri hafızalarında tutup, kendi duygusal süzgeçlerinden geçirerek şiir, roman vb. sanatsal 
aracılarla topluma iletirler ve böylece toplumla derin bir bağ kurarlar. Tarih boyunca hep 
etkileşim içinde olan mimarlık ve edebiyat ilişkisinde, mekânsal incelemeler açısından her ne 
kadar roman ve hikâye öncelikli olarak ele alınsa da şiir ve mimarlık etkileşim içine girdiği 
zaman mekân yaşanılan bir yer ötesine geçmektedir (Aydın ve Ultav, 2021, 112). Doğa ve 
insanı ve dolayısıyla da fizik çevreleri konu edinen şiirlerde ele alınan mekânlar, şairlerin 
anılarını ve deneyimlerini de içerdikleri için bu mekânlarda deneyimledikleri duygu ve 
yaşantılarını, simgesel ve nesnel kaynaklarla kendi dünyalarından okuyucuya aktarırlar 
(Sazyek, 2013, 1131; Narlı, 2014).Bir edebi tür olarak şiir, şairin çevresinde gördüklerini en 
kısa ve öz şekilde tasvir edebilme özelliği açısından önemli bir referanstır. Bu tasvir biçimi 
sayesinde okuyucular, şiirlerde geçen bir kentin, sokağın, evin, odanın ya da bahçenin 
atmosferini mekân ve insan izleriyle beraber hafızalarında canlandırabilmektedir. Bu nedenle, 
şiirlerde aidiyet duygusu yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Hissedilen duyguların ve 
düşüncelerin var olabilmesi için şiir bir okuyucuya ihtiyaç duyarken, mimarlık ise bu 
aktarımları kullanıcılar sayesinde yapmaktadır (Bektaş, 2019). Edebiyat ve mimarlık arasında 
yadsınamaz bir gerçek olan mekânlardaki insan izleri ile insan üzerindeki mekân izleri(Aydın 
ve Ultav, 2021: 114), her zaman birbirinin okunabilirliğine katkı sağlayacak bir etkileşim 
biçimi ortaya koyar. 

Kullanıcıların kültürel birikimlerini paylaştığı, birbirlerinden öğrendiği, toplu yaşama 
içgüdülerini ya da sosyal eğilimlerini ortaya koyduğu bir yaşam biçimi ve mekânı olan 
kentsel mekânlar, bir kentin bütünleşme aracıdır. Tarih boyunca değişime uğrayan kentlerin 
tanımlanması kapsamında kullanıcıların; kültürel kimlikleri, insanların birbirleriyle olan 
etkileşimleri ve kişisel gelişimleri sonucunda kentli olma deneyimlerini edinmesi de kentsel 
mekânlarda gerçekleşmektedir. Buradan hareketle, kentin fiziksel yapısını oluşturan faktörler, 
o kentte yaşayan insanların ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ve birbirleriyle olan 
etkileşimleri tanımlanabilir (İnceoğlu ve Aytuğ, 2009, 131; Gül ve Küçük, 2001, 28). Bu 
nedenle, çeşitli katmanlar ve bileşenler içerisinde ele alınan kentsel mekân, kent yaşamının 
ortaya konduğu yerler olarak kent imgesinin de oluşumunda etkiye sahip olan geleneksel kent 
dokusu, kentsel mekânlardan olan sokağa kimlik kazandıran bir etmendir (Özgen vd., 
2015,614). Fakat, sürekli değişime uğrayan kentler ve kentsel mekânlar, günümüzde hızla 
artan nüfus ve beraberinde gelen yoğun yapılaşma, sosyo-kültürel vb. değişiklikler yüzünden 
giderek artan sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu olumsuz büyüme ve gelişmeler, kentlerin 
karakterlerini kazanma konusunda önemli rol oynayan geleneksel çevreleri de doğrudan 
etkilemektedir (Sağsöz ve Özgen, 2005, 841). 

Kentin ortak yaşanabilecek, devinen mekânları olarak tanımlanabilen sokaklar, 
bireylerin birbirleriyle sosyal iletişimde oldukları, birbirlerini etkiledikleri ve kendilerini ifade 
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edebilme olanağını buldukları mekânlardır(Özgen vd., 2015, 617).Aynı zamanda yerleşim 
alanları üzerindeki yapılar (sivil, dini, ticari, askeri yapılar vb.) arasında ilişkiyi de 
kurmaktadır (Parlak, 2012, 116).Doğan Hasol’un mimarlık sözlüğünde sokak; “Yapılar 
arasındaki yol.” şeklinde tanımlanmıştır (Hasol, 1979: 461).Kısaca dar kent içi yolu olarak 
tanımlanan sokak, organik, daralıp genişleyen, bazı yerlerde meydancıklar oluşturan 
geleneksel sokaklarda farklı yükseklikteki evlerin konumundaki hareketliliğin etkisiyle farklı 
yüzeyler oluşturmaktadır (Levi, 1999, 197; aktaran Sağsöz ve Özgen, 2005, 846). Bu da 
kentlerdeki insan ve doğal çevre arasındaki ilişkiyi kurmaktadır. Geleneksel sokakların 
biçimlenmesinde etkili olan diğer bir faktör ise sosyal ve kültürel yaşamın sokağa 
yansımasıdır. Mahremiyet anlayışından dolayı konutların bahçe ve avlularının yüksek 
duvarlarla çevrilmesi, komşuya bakan duvarın ve zemin katlarınsağır tutulması, sokak 
yapısına uyum sağlayan konutların üst katlarında oluşturulan çıkmalar, sosyal etkileşimin ve 
paylaşımın sağlandığı meydanların oluşturulması ve bu alanlarda bulunan elemanlara (sebil, 
çeşme, ağaç vb.) ağırlık verilmesi sosyo-kültürel yaşamın yansımasına örnek olabilir. Bu 
nedenle, geleneksel sokaklar her ne kadar karakteristik açıdan ortak özellikler taşısa da 
aslında birbirinden farklıdır (Sağsöz ve Özgen, 2005, 847). Kişinin duygusal durumunun 
sokak seçimini belirlemesi, zaman seçimi, mekândaki hareketliliğin yönü ve doğrultusu gibi 
birçok faktöre bağlı olan sokaklar, insanların algılamasını etkileyip şekillendirmektedir 
(Çevik, 1991). 

Bu bilgiler ışığında geleneksel sokak betimlemelerini oluşturan veya içeren sokak 
kavramları, yalnızca fiziksel mekânları içermemektedir; aynı zamanda insan yaşantısının, 
insan ilişkilerinin ve yaşam biçimlerinin değişimini de göstermektedir. 

 
2. Materyal ve Yöntem 
Çalışmada ele alınan örnekler, mimarlık ve edebiyat ilişkisi şairlerin içinde 

bulundukları çevrenin kültürünü, yaşam biçimini ve insan ilişkilerini anlatan Cumhuriyet 
Dönemine ait şiirlerdir Toplumsal yaşantının ve kültürün birebir yansıtıldığı, mekân ve insan 
arasındaki ilişkinin en iyi temsil edildiği geleneksel sokaklar, Cumhuriyet Döneminde yazılan 
şiirlerde yer alan “sokak kavramının nitelenmesi” üzerinden analiz edilmektedir. Çünkü 
geleneksel sokaklar sadece toplumsal yaşamın her anına tanıklık eden ve günlük hayatın farklı 
ihtiyaçlarına cevap veren mekânlar olmayıp, duyguların, düşüncelerin ve olayların günümüze 
yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Cumhuriyet Dönemi şiirlerinde 
dönemin mimarlığının yeri sokak ölçeğine indirgenerek incelenmektedir. Böylece, sokakla 
ilgili sokağı niteleyen kavramlar seçilen şiirlerde taranıp sokağı oluşturan kavramlar ve birey 
üzerinde kurduğu ilişki söylem analizi yöntemiyle ortaya konmaktadır. Nitel araştırma 
yöntemiyle belirlenen örneklem, toplanan veriler ve analiz yöntemlerinden olan sözel 
yaklaşım, sözel ifadeler aracılığıyla mimarlığı tanıyıp anlamsal analizleri ortaya koyarak bu 
çalışmada kullanılan verilerin sınırını oluşturmuştur. Çalışmada sokak temasını ve sokak 
yaşantısını betimlemede öne çıkaran şairlerin, sokağı oluşturan ve sokağın içerdiği kavramları 
sıklıkla içeren şiirlerinin seçilmesine karar verilmiştir. Sokak temasını, sokak-insan ilişkisini 
ve sokak betimlerini en iyi anlattığı düşünülen şiirler duygusal mekâna, fiziksel mekâna, 
nitelenen mekâna ve alt bileşenlerine değinilerek analiz edilmiştir. Sokak betimlemelerinin ele 
alındığı çalışmada, doğrudan anlamı temsil eden “sokak” kelimesi çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Sınıflandırmada fiziksel mekânları niteleyen, sokak betimlerini ortaya koyan 
kelimeler tabloda gösterilmiştir. Sokak betimlemeleri fiziksel mekânlar; şairin şiire aktardığı, 
okuyucunun da algıladığı ve zaman içerisinde sokak mekânlarına gösterdiği özlem, mutluluk, 
umut gibi duyguları hissettiren ifadeler duygusal mekân olarak sınıflandırılmıştır. Ele alınan 
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alındığı çalışmada, doğrudan anlamı temsil eden “sokak” kelimesi çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Sınıflandırmada fiziksel mekânları niteleyen, sokak betimlerini ortaya koyan 
kelimeler tabloda gösterilmiştir. Sokak betimlemeleri fiziksel mekânlar; şairin şiire aktardığı, 
okuyucunun da algıladığı ve zaman içerisinde sokak mekânlarına gösterdiği özlem, mutluluk, 
umut gibi duyguları hissettiren ifadeler duygusal mekân olarak sınıflandırılmıştır. Ele alınan 

şiirlerde yer alan mimari kavramların varlığı, Doğan Hasol’un yazmış olduğu Ansiklopedik 
Mimarlık Sözlüğünden kontrol edilip, fiziksel mekân türündeki varoluşu tespit edilmiş ve 
böylece kavramlara sınırlama getirilmiştir. Fiziksel kavramların yanı sıra şairler, 
dönemlerinde yaşadıkları ve geçmişte içinde bulundukları mekânları şiirlerinde anlattığı için 
şairlerin fiziksel mekâna gösterdiği duygusal tepkiler de bulunmaktadır. Bu nedenle, Hasol’un 
sözlüğünden kontrol edilen ve şiirlerde ele alınan kavramlar için çalışmada seçilen her bir 
şiire ait nitelendirmelere yönelik pozitif-negatif tepkileri belirten durumlar da tabloya dâhil 
edilmiştir. Bu yüzden, nitel araştırma yönteminin kapsamında yapılan Söylem Analiz 
yönteminin devamında Duygu Durum Sıfat Çifti analiz yöntemi için Er (2006) tarafından 
hazırlanan “Duygu Durum Sıfat Çiftleri Listesi (DDSÇ)” duygusal mekândaki okumalar için 
kullanılmıştır. Bu liste ile kişinin mevcut duygu durumunun kendisi tarafından 
değerlendirilebilmesi için olumlu ve olumsuz duygu durumunu birlikte içeren toplam 72 sıfat 
çifti bulunmaktadır. Listede bulunan her bir sıfat çifti, olumlu ve olumsuz duygu içeriğini 
birlikte içeren iki uçlu kelimelerden (örn., Mutlu-mutsuz) oluşmaktadır (Er vd., 2008, 
4).Çalışmada ele alınan beş şiir, Er’in hazırladığı tablo içinden belirlenen beş sıfat çifti, 
“mutlu-mutsuz”, “sevinçli-hüzünlü”,“neşeli-üzgün”, “şen-ağlamaklı” ve “coşkun-buruk” 
üzerinden değerlendirilmiştir. 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada söylem analizinin anlambilimsel 
kavramından faydalanılarak şiirlerde yer alan mimari kavramları ortaya koymak ve akabinde 
Duygu Durum Sıfat Çifti analizinden yararlanarak şiirlerde mimari mekân ve kavramlara ait 
duygusal tepkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Böylelikle, Cumhuriyet Döneminde daha 
belirgin gözlemlenen sokak teması ve kavramları, şiirler aracılığıyla iletilmek istenen 
mesajları ve dolayısıyla şairler üzerindeki duygusal tepkileri analiz edilerek ortaya 
konmuştur.1 

 
3. Bulgular ve Tartışma 
Çalışmada geleneksel sokak betimini, temasını ve kavramlarını bulunduran 

Cumhuriyet Dönemine ait beş şiir seçilmiş olup tüm analizler bu şiirler üzerinden yapılmıştır. 
Çalışmada seçilen şiirlerde- “Misakımilli Sokağı No. 37” (Tablo 1), “Eski Sokak” (Tablo 2), 
“Bir Sokakta Giderken” (Tablo 3), “Büyük Şehirleri Takdim Ederim” (Tablo 4), “Vaiz Sokağı 
Numara 70” (Tablo 5)- geçen fiziki mekânı oluşturan ve niteleyen kavramlar ile şairlerin 
dönemindeki sokak yaşantısına gösterdiği duygusal tepkileri ve duygusal mekânı oluşturan 
sıfat çiftleri verilmiştir. Elde edilen tablolarda, beş şiir için belirlenen ortak sıfat çiftleri 
sayesinde şairlerin dönemindeki mekânlara ait pozitif veya negatif tepkileri ortaya konmuştur. 
Böylelikle, dönemini anlatan fiziksel mekân kavramları yardımıyla nitelenen mekânlar ve 
duygusal tepkiler sonucunda da geleneksel Sokak betimine ait duygular elde edilmiştir. 

“Misakımilli Sokağı No. 37” başlıklı Tablo 1’de sokak betimini veren nitelenen mekân 
kavramları, sokağı oluşturan ve sokağın içerdiği kavramlar olarak ikiye ayrılıp “arsa, pencere, 
bahçe, kaldırım, lamba” olarak belirtilmiştir. Şiirde nitelenen sokağı oluşturan elemanlar 
“arsa, pencere, bahçe” iken sokağın içerdiği elemanlar ise “kaldırım, lamba”dır. Nitelenen 
sokak kavramları, kavramsal anlamda geçmişte yaşanılan mutlu anıların mekânı olarak 
betimlenmiştir. Fiziksel mekânı niteleyen kavramlara verilen duygusal tepkilerinin sonucunda 
geçmişe ait duygulardan bahsederken pozitif tepkiler oluşurken, mevcut duruma ait 
duygularda ise negatif tepkiler gözlemlenmiştir. 

                                                           
1 Eklerde bulunan şiirler, yayının sayfa sınırından dolayı bütün halinde verilememiştir. 
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Şiirde eski mahalle hayatının sıcak ve samimi komşuluk ilişkilerinin yaşandığı, 
kuvvetli etkileşimi olan insan-mekân ilişkisinin sokaklara yansımasından “Ah, şimdi hatıralar 
mahallesinde / Misakımilli sokak No.37 / Orası bütün evler, bütün ömür içinde, / Mesut 
olduğumuz evdi.” dizeleriyle bahsedilmiştir. Kentleşme sonucu oluşan olumsuz gelişmelerin 
aksine hala eski evlerin ve sokakların dokusunun görüldüğü mekânların belirtildiği şiirde, 
insan yaşantısının geçmişte mutlu mekânlarda olduğu ve yaşama enerjisinin de bu mutlu 
mekânlarda oluştuğu belirtilmiştir. Şairin yaşadığı çevreyi tanımlayıp insan ilişkilerini 
anlatarak yaşadığı evi adresiyle beraber vermesiyle yaşamını sürdürdüğü mekâna olan 
hislerinin aidiyet duygusundan kaynaklandığını belirtmektedir (Fedai, 2009,1243). 

Komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu, sokaklarda geleneksel lezzetlerin bulunduğu, 
geleneksel sokak dokusunun, malzemesinin sokak elemanlarında hissedildiği ve görüldüğü 
zamanlardan “Akşamlar iner "kaymak yoğurt"çularla / Kaldırımlar benim için gölgelenirdi. / 
Saatler ilerler bozacılarla / Derken bir komşu seslenirdi.” dizeleriyle bahseden şair için 
mekân, sevincin, neşenin ve o günlere olan özlemin simgesidir. Pencerelerinden bakılan 
komşu arsadaki havagazı fenerinin samimiyetinden “Pencerelerimizden biri komşu arsaya 
bakar / Ötekinin önünde bir havagazı feneri / Rüzgarla açılıp kapanırdı ışığı / 
Geceleri...”dizeleriyle bahsederken,“O geceler, doğan günler orada / Kaderlerin en güzelini 
ördü / Misakımilli sokağı No.37 / Çocuğum orada dünyayı gördü” dizeleriyle de yaşanan 
anıların insanda bıraktığı pozitif etkileri özünü kaybetmeyen, sevgi dolu, mutlu bir mekân 
şeklinde bahsederek sokağı dünyayla özdeşleştirmiştir. Şair, “Bir çocukluk oyunu mu oynadık 
orada? / Sen gelin olmuştun, ben güvey. / Sen öyle güzel; ben daha genç / Yepyeni, taptazeydi 
her şey.” dizeleriyle de hala sokaklarda çocukların oynadığı güvenilir ve canlı mekânlardan 
bahsetmektedir. 

Geçmişte yaşadığı sokaktan bahsederken mutluluk ve özlemle hatıralarını resmeden ve 
pozitif duygu tepkileri oluşturan şair; günümüzdeki aynı sokağın ve mekânların değişen ve 
dönüşen kimliğini betimlerken ise negatif tepkiler doğurmaktadır. Şair oluşan bu duyguları, 
anılarında resmettiği mutlu, şen, coşkulu, neşeli mekânlarda artık yeni insanların olduğu ve o 
eski hayat dolu, canlı mekânların kaybolduğunu “Ne zaman o sokağa yolum düşse şimdi / 
Ayaklarım geri geri gider / Evler cansızdır elbet, nsanlar vefasız / Komşumuz başkalarına 
komşuluk eder.”dizeleriyle betimlemektedir. Sokağın kaybolan mekân hissini “Yabancı 
perdeler asılmış penceresi, / Bir vakitler içinde çocuğumun oturduğu / -Yeni kiracılar evlatsız 
besbelli- / Şimdi birkaç saksının durduğu.” dizelerinde bahsederken, mahallesine, evine 
taşınan yeni insanların kendilerine özgü olmayan saksı gibi her evde aynı olan dekoratif 
objelerin kullanıldığını ve sokak mekânlarının da özgünlüğünü yitirdiğini anlatmaktadır. 
Geçmişte kullanılan ve komşu arsaya baktıkça havagazı fenerini görüp mutlu olan şair için 
geleneksel sokak artık yabancılaşmıştır. “Söz birliği etmiş şimdi saksılar, perdeler / Elektrik 
lambasıyla değiştirilen fener / O sokağa ne zaman yolum düşse, bir ses: / Günler geçti, geçti, 
geçti... der.” dizeleriyle modern hayata geçiş ile sokaklarda artık elektrik lambalarının 
kullanıldığını belirtmiştir.  

Anılarında yaşayan ve o anları resmeden şair, özlem duyduğu sokaktan, evden, 
mahalleden pozitif duygularla bahsederek; yapılaşmanın hüküm sürmediği samimi ve sıcak 
mekânların, komşuluk ilişkilerinin, sokak hissiyatının pozitifliğini de tanımlamıştır. 

 
 
 
 
 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

215

Şiirde eski mahalle hayatının sıcak ve samimi komşuluk ilişkilerinin yaşandığı, 
kuvvetli etkileşimi olan insan-mekân ilişkisinin sokaklara yansımasından “Ah, şimdi hatıralar 
mahallesinde / Misakımilli sokak No.37 / Orası bütün evler, bütün ömür içinde, / Mesut 
olduğumuz evdi.” dizeleriyle bahsedilmiştir. Kentleşme sonucu oluşan olumsuz gelişmelerin 
aksine hala eski evlerin ve sokakların dokusunun görüldüğü mekânların belirtildiği şiirde, 
insan yaşantısının geçmişte mutlu mekânlarda olduğu ve yaşama enerjisinin de bu mutlu 
mekânlarda oluştuğu belirtilmiştir. Şairin yaşadığı çevreyi tanımlayıp insan ilişkilerini 
anlatarak yaşadığı evi adresiyle beraber vermesiyle yaşamını sürdürdüğü mekâna olan 
hislerinin aidiyet duygusundan kaynaklandığını belirtmektedir (Fedai, 2009,1243). 

Komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu, sokaklarda geleneksel lezzetlerin bulunduğu, 
geleneksel sokak dokusunun, malzemesinin sokak elemanlarında hissedildiği ve görüldüğü 
zamanlardan “Akşamlar iner "kaymak yoğurt"çularla / Kaldırımlar benim için gölgelenirdi. / 
Saatler ilerler bozacılarla / Derken bir komşu seslenirdi.” dizeleriyle bahseden şair için 
mekân, sevincin, neşenin ve o günlere olan özlemin simgesidir. Pencerelerinden bakılan 
komşu arsadaki havagazı fenerinin samimiyetinden “Pencerelerimizden biri komşu arsaya 
bakar / Ötekinin önünde bir havagazı feneri / Rüzgarla açılıp kapanırdı ışığı / 
Geceleri...”dizeleriyle bahsederken,“O geceler, doğan günler orada / Kaderlerin en güzelini 
ördü / Misakımilli sokağı No.37 / Çocuğum orada dünyayı gördü” dizeleriyle de yaşanan 
anıların insanda bıraktığı pozitif etkileri özünü kaybetmeyen, sevgi dolu, mutlu bir mekân 
şeklinde bahsederek sokağı dünyayla özdeşleştirmiştir. Şair, “Bir çocukluk oyunu mu oynadık 
orada? / Sen gelin olmuştun, ben güvey. / Sen öyle güzel; ben daha genç / Yepyeni, taptazeydi 
her şey.” dizeleriyle de hala sokaklarda çocukların oynadığı güvenilir ve canlı mekânlardan 
bahsetmektedir. 

Geçmişte yaşadığı sokaktan bahsederken mutluluk ve özlemle hatıralarını resmeden ve 
pozitif duygu tepkileri oluşturan şair; günümüzdeki aynı sokağın ve mekânların değişen ve 
dönüşen kimliğini betimlerken ise negatif tepkiler doğurmaktadır. Şair oluşan bu duyguları, 
anılarında resmettiği mutlu, şen, coşkulu, neşeli mekânlarda artık yeni insanların olduğu ve o 
eski hayat dolu, canlı mekânların kaybolduğunu “Ne zaman o sokağa yolum düşse şimdi / 
Ayaklarım geri geri gider / Evler cansızdır elbet, nsanlar vefasız / Komşumuz başkalarına 
komşuluk eder.”dizeleriyle betimlemektedir. Sokağın kaybolan mekân hissini “Yabancı 
perdeler asılmış penceresi, / Bir vakitler içinde çocuğumun oturduğu / -Yeni kiracılar evlatsız 
besbelli- / Şimdi birkaç saksının durduğu.” dizelerinde bahsederken, mahallesine, evine 
taşınan yeni insanların kendilerine özgü olmayan saksı gibi her evde aynı olan dekoratif 
objelerin kullanıldığını ve sokak mekânlarının da özgünlüğünü yitirdiğini anlatmaktadır. 
Geçmişte kullanılan ve komşu arsaya baktıkça havagazı fenerini görüp mutlu olan şair için 
geleneksel sokak artık yabancılaşmıştır. “Söz birliği etmiş şimdi saksılar, perdeler / Elektrik 
lambasıyla değiştirilen fener / O sokağa ne zaman yolum düşse, bir ses: / Günler geçti, geçti, 
geçti... der.” dizeleriyle modern hayata geçiş ile sokaklarda artık elektrik lambalarının 
kullanıldığını belirtmiştir.  

Anılarında yaşayan ve o anları resmeden şair, özlem duyduğu sokaktan, evden, 
mahalleden pozitif duygularla bahsederek; yapılaşmanın hüküm sürmediği samimi ve sıcak 
mekânların, komşuluk ilişkilerinin, sokak hissiyatının pozitifliğini de tanımlamıştır. 

 
 
 
 
 

Tablo 1:Misakımilli Sokağı No. 37 Şiirinin Duygusal Tepki Analizi Tablosu 
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Komşu Arsa Arsa 

Pencerelerimizden 
biri komşu arsaya 
bakar, 
Ötekinin önünde bir 
havagazı feneri; 
Rüzgarla açılıp 
kapanırdı ışığı, 
Geceleri... 
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Perdeler 
Aşılmış 

Penceresi 

Pencere 

Yabancı perdeler 
aşılmış penceresi, 
Bir vakitler içinde 
çocuğumun 
oturduğu. 
-Yeni kiracılar 
evlatsız besbelli- 
Şimdi birkaç saksının 
durduğu. 
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Kaldırımı Kaldırım 

(…) 
Camın önüne her 
oturuşta seyrettiğim, 
Arnavut 
kaldırımlarını 
sevdim. 

          
 

 

 Elektrik 
Lambası Lamba 

Elektrik lambasıyla 
değiştirilen fener. 
O sokağa ne zaman 
yolum düşse, bir ses: 
Günler geçti, geçti, 
geçti... der. 
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“Eski Sokak” başlıklı Tablo 2’de sokak betimini veren nitelenen mekân kavramları, 

“ev, avlu” olarak belirtilmiştir. Nitelenen sokak kavramları, kavramsal anlamda geçmişte 
yaşanılan mutlu anıların mekânı olarak betimlenmiştir. Kentin geçirdiği olumsuz değişim ve 
dönüşümler sonucunda, sokakların ve mekânların kimliğinin değişmesini anlatan şiirde, 
fiziksel mekânı niteleyen kavramlara verilen duygusal tepkiler negatiftir.  
 “Küçük ahşap bir dizi evlerdi / On yıl önce o sokak. / Sonra geniş caddelere çıktık / 
Apartman- sizden uzak.” dizeleriyle 1973 yılında yazılan ve yazıldığı tarihten on yıl öncesini 
anlatan şiirde, -geçmiş ve mevcut durum- zaman karşılaştırılması yapılarak mekân ve 
mekânın insanla olan ilişkisinden bahsedilmiştir. Kentleşmenin etkilerini cadde-sokak, ev-
apartman karşılaştırmalarıyla yapan şair, değerlerin ve insan ilişkilerinin değiştiğinden 
bahsetmiştir(Şişman, 2019: 191-194). Küçük ahşap bir dizi evin oluşturduğu samimi 
dostlukların kurulduğu o sokağın yaşattığı anılardan sonra geniş caddelerle o sıcaklığın 
bozulduğunu ve insanların birbirinden uzaklaştığını belirtmiştir. Geleneksel malzemenin, 
sokak dokusunun ve biçiminin insan ilişkilerindeki öneminden de böylece bahseden şair, 
hatıralarında resmettiği anıların kentleşme sonrası bozulduğunu belirtmiştir.“Çocuklar orda 
büyüdü / Orda okula gitti/ Komşunuzduk ama görüşemedik / Hiç vakit yoktu /Bilmezdik, siz / 
(Hiçbir şey paylaşılamazdı) / Çarşılardan neler getirirdiniz / (Herkese kendi 
telaşı)””dizeleriyle geleneksel komşu ilişkilerindeki samimiyetin, sıcaklığın ve danışmaların 
bittiğini; modern hayat telaşından aynı sokakta yaşasalar ve birden fazla ortak değer 
paylaşsalar bile artık insanların birbirinden haberdar olmadığını belirtmiştir. Sokak 
elemanlarını oluşturan ev, pencere, cami ve avlu gibi kavramlarla geleneksel sokak yaşantısını 
anlatan şair, sokağa bakan evin cephesindeki pencereden cami avlusundaki kuşları izlediğini 
belirterek sokak-insan ve mekân-sokak ilişkilerini “Bir cami avlusunda kuşlarca / Bunun 
sekiz, onun on- duyardım. / Ürküp kaçmasınlar, pencereden / Yavaşça bakardım.” dizeleriyle 
aktarmıştır. 
 Şair,şiirin bütününde insanların şiirin yazıldığı döneme ait mekânlara daha yakın 
hissetmelerinin pozitifliğinden bahsederken; kentleşmeyle beraber değişen şehrin olumsuz 
etkisinin insan-mekân üzerindeki negatif etkilerini “Bilinmedi, ne çare, sizdendik / Yalnız 
biraz daha iyi yaşamaya özlemli. / Şimdi aynı uzaklık, aynı utanç / Düşündükçe o sokağı, o 
evleri.”dizeleriyle de belirtmiştir. Mekânsal olarak anlatılan bu betimlemeler en çok sokak 
kavramıyla ifade edilmiştir.  
 
Tablo 2:Eski Sokak Şiirinin Duygusal Tepki Analizi Tablosu 
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“Eski Sokak” başlıklı Tablo 2’de sokak betimini veren nitelenen mekân kavramları, 

“ev, avlu” olarak belirtilmiştir. Nitelenen sokak kavramları, kavramsal anlamda geçmişte 
yaşanılan mutlu anıların mekânı olarak betimlenmiştir. Kentin geçirdiği olumsuz değişim ve 
dönüşümler sonucunda, sokakların ve mekânların kimliğinin değişmesini anlatan şiirde, 
fiziksel mekânı niteleyen kavramlara verilen duygusal tepkiler negatiftir.  
 “Küçük ahşap bir dizi evlerdi / On yıl önce o sokak. / Sonra geniş caddelere çıktık / 
Apartman- sizden uzak.” dizeleriyle 1973 yılında yazılan ve yazıldığı tarihten on yıl öncesini 
anlatan şiirde, -geçmiş ve mevcut durum- zaman karşılaştırılması yapılarak mekân ve 
mekânın insanla olan ilişkisinden bahsedilmiştir. Kentleşmenin etkilerini cadde-sokak, ev-
apartman karşılaştırmalarıyla yapan şair, değerlerin ve insan ilişkilerinin değiştiğinden 
bahsetmiştir(Şişman, 2019: 191-194). Küçük ahşap bir dizi evin oluşturduğu samimi 
dostlukların kurulduğu o sokağın yaşattığı anılardan sonra geniş caddelerle o sıcaklığın 
bozulduğunu ve insanların birbirinden uzaklaştığını belirtmiştir. Geleneksel malzemenin, 
sokak dokusunun ve biçiminin insan ilişkilerindeki öneminden de böylece bahseden şair, 
hatıralarında resmettiği anıların kentleşme sonrası bozulduğunu belirtmiştir.“Çocuklar orda 
büyüdü / Orda okula gitti/ Komşunuzduk ama görüşemedik / Hiç vakit yoktu /Bilmezdik, siz / 
(Hiçbir şey paylaşılamazdı) / Çarşılardan neler getirirdiniz / (Herkese kendi 
telaşı)””dizeleriyle geleneksel komşu ilişkilerindeki samimiyetin, sıcaklığın ve danışmaların 
bittiğini; modern hayat telaşından aynı sokakta yaşasalar ve birden fazla ortak değer 
paylaşsalar bile artık insanların birbirinden haberdar olmadığını belirtmiştir. Sokak 
elemanlarını oluşturan ev, pencere, cami ve avlu gibi kavramlarla geleneksel sokak yaşantısını 
anlatan şair, sokağa bakan evin cephesindeki pencereden cami avlusundaki kuşları izlediğini 
belirterek sokak-insan ve mekân-sokak ilişkilerini “Bir cami avlusunda kuşlarca / Bunun 
sekiz, onun on- duyardım. / Ürküp kaçmasınlar, pencereden / Yavaşça bakardım.” dizeleriyle 
aktarmıştır. 
 Şair,şiirin bütününde insanların şiirin yazıldığı döneme ait mekânlara daha yakın 
hissetmelerinin pozitifliğinden bahsederken; kentleşmeyle beraber değişen şehrin olumsuz 
etkisinin insan-mekân üzerindeki negatif etkilerini “Bilinmedi, ne çare, sizdendik / Yalnız 
biraz daha iyi yaşamaya özlemli. / Şimdi aynı uzaklık, aynı utanç / Düşündükçe o sokağı, o 
evleri.”dizeleriyle de belirtmiştir. Mekânsal olarak anlatılan bu betimlemeler en çok sokak 
kavramıyla ifade edilmiştir.  
 
Tablo 2:Eski Sokak Şiirinin Duygusal Tepki Analizi Tablosu 

ESKİ SOKAK | BEHÇET NECATİGİL 

DUYGUSAL MEKÂN TEPKİLERİ 
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Küçük Ahşap 
Bir Dizi Ev 

Ev 
Küçük ahşap bir dizi  
evlerdi 
On yıl önce o sokak. 

          

 

 

Cami 
Avlusu 

Avlu 

Bir cami avlusunda 
kuşlarca 
Bunun sekiz, onun 
on- 
duyardım. 
Ürküp kaçmasınlar, 
pencereden 
Yavaşça bakardım. 

          
 

 

Karşımızdaki 
Ev 

Ev 

Kimdin sen, 
karşımızdaki ev, 
Sarı ampul söner on 
bire doğru. 
Eğilirdim, havasız  
sokak- 

          
 

 

 
“Bir Sokakta Giderken” başlıklı Tablo 3’te sokak betimini veren nitelenen mekân 

kavramları, “duvar, çeşme” olarak belirtilmiştir. Nitelenen sokak kavramları, kavramsal 
anlamda geçmişte yaşanılan mutlu ve neşeli anıların mekânı olarak betimlenmiştir. Geçmişte 
yaşanılan anıların özlemi ve coşkusuyla yazılan şiirde fiziksel mekânı niteleyen kavramlara 
verilen duygusal tepkiler pozitiftir.  
 Şiirde geleneksel sokak kavramını oluşturan elemanlar, bahçe duvarı ve çeşme, ile 
betimlenirken sokak yaşantısından bahsedilmiştir.“Taşında otlar biten şu sokakta yürümek / 
Bir bahçe duvarının kokulu gölgesinden / Uzakta, mektepteyken okuduğumuz şarkı / Su içmek 
o tasasız günlerin çeşmesinden.”dizeleriyle sokak malzemesinin insana verdiği sevinçten, evi 
çevreleyen ve içe dönük bir yaşam tarzı yaratan geleneksel bahçe duvarının insanda 
oluşturduğu huzurdan bahsetmiş ve geçmişin insanda bıraktığı kaygısız günleri de çeşmeden 
içilen suyla bağdaştırmıştır. İnsanların buluşma noktası olan sokakların birleşim noktalarında 
yaratılan meydancıklarda oluşan çeşme şairde pozitif bir etki bırakmıştır. Bahçe duvarlarının 
kokulu gölgesiyle anlatılan fiziki ve nitel değer bildiren duvar kavramı, bahçe duvarının 
yüksekliği hakkında bilgi verirken aynı zamanda duvar malzemesinin sıcaklığı hakkında da 
pozitif duygu tepkileri oluşturmaktadır.  
 Şiirin bütününe bakıldığı zaman mekânlara karşı pozitif tepki oluşmaktadır. “Kalbe 
aşina bütün rastladıklarım / Her şey eskisi gibi, herkes bahtiyar, iyi! / Bana büyük babamı 
hatırlatan ihtiyar / Çocukluk arkadaşım sarı benekli kedi” dizeleriyle geçmişte yaşadığı 
anıların hasretiyle kendisinde bıraktığı etkileri mutlulukla anlatırken; insan-mekân ilişkisini 
de böylece pozitif bir tepkiyle belirtmektedir.  
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Tablo 3:Bir Sokakta Giderken Şiirinin Duygusal Tepki Analizi Tablosu 
BİR SOKAKTA GİDERKEN | ZİYA OSMAN SABA 

DUYGUSAL MEKÂN TEPKİLERİ 
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Bahçe Duvarı Duvar 

 
Taşında otlar biten 
şu sokakta yürümek. 
Bir bahçe duvarının 
kokulu gölgesinden. 
 

          
 

 

O Tasasız 
Günlerin 

Çeşmesinden 
Çeşme 

Uzakta, mektepteyken 
okuduğumuz şarkı. 
Su içmek o tasasız 
günlerin 
çeşmesinden. 

          
 

 

 
“Büyük Şehirleri Takdim Ederim” başlıklı Tablo 4’te sokak betimini veren nitelenen 

mekân kavramları, “cami, mezar, minare, ev” olarak belirtilmiştir. Nitelenen sokak 
betimlemelerine ait kavramlar, kentin geçirdiği olumsuz değişim sürecine tanık olan ve 
değişime uğrayan mekânları belirtmektedir. Bu nedenle, fiziksel mekânı niteleyen kavramlara 
verilen duygusal tepkiler negatiftir.  
 Şiirde köy ve kent hayatının karşılaştırılması mekân ve mekân yaşantısı üzerinden 
yapılmıştır. Geleneksel sokağı oluşturan kentsel bileşenlerden cami, mezarlık ve minarenin 
insan ölçeğini aşan boyutlarda olduğu ve bu yüzden insan-mekân ilişkisinin de kentlerde 
azaldığı belirtilmektedir. İnsan ölçeğine aykırı olan yoğun yapılaşmanın büyüklüğü, şiirde 
kullanılan “en küçük”, “en büyük” gibi karşılaştırmalı sıfatlar aracılığıyla betimlenmiştir. Bu 
da mekânların büyüyerek aslında insanın yaşam kalitesinin azaldığını ifade etmektedir. Bu 
durum kentsel mekânın bir bileşeni olan sokak kavramını oluşturan “cami, minare, mezarlık, 
ev” kavramlarıyla anlatılmıştır.  

Şiirde, yoğun yapılaşmanın yaşandığı kentler ile geleneksel sokak dokusunun açık bir 
şekilde görüldüğü köylerde yaşanan yaşam hızlarının ve yerleşim alan ölçeklerinin 
farklılığından kaynaklı insan ilişkilerindeki farklılıklardan da bahsedilmiştir.“Öyle bir şehre 
yerleş ki / Küçük fakat bizim olsun / Sokaklarında tanımadığın yüz / Ensesine şamar 
atamayacağın kimse dolaşmasın / Her ağacına elin / Her karış toprağına terin değsin / ve 
kuytu evlerden birinde /Senden habersiz ölenler olmasın” dizeleriyle sokak-ev-insan 
ilişkisinin öneminden, doğal mekânlara olan özleminden ve insan-toplum ilişkilerinin 
değerinden bahsetmiştir. Kent ve köy karşılaştırmasından doğan mutsuzluk, sokak, insan ve 
mekân üzerindeki etkileriyle negatif bir şekilde anlatılmıştır. 
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Tablo 3:Bir Sokakta Giderken Şiirinin Duygusal Tepki Analizi Tablosu 
BİR SOKAKTA GİDERKEN | ZİYA OSMAN SABA 

DUYGUSAL MEKÂN TEPKİLERİ 
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Bahçe Duvarı Duvar 

 
Taşında otlar biten 
şu sokakta yürümek. 
Bir bahçe duvarının 
kokulu gölgesinden. 
 

          
 

 

O Tasasız 
Günlerin 

Çeşmesinden 
Çeşme 

Uzakta, mektepteyken 
okuduğumuz şarkı. 
Su içmek o tasasız 
günlerin 
çeşmesinden. 

          
 

 

 
“Büyük Şehirleri Takdim Ederim” başlıklı Tablo 4’te sokak betimini veren nitelenen 

mekân kavramları, “cami, mezar, minare, ev” olarak belirtilmiştir. Nitelenen sokak 
betimlemelerine ait kavramlar, kentin geçirdiği olumsuz değişim sürecine tanık olan ve 
değişime uğrayan mekânları belirtmektedir. Bu nedenle, fiziksel mekânı niteleyen kavramlara 
verilen duygusal tepkiler negatiftir.  
 Şiirde köy ve kent hayatının karşılaştırılması mekân ve mekân yaşantısı üzerinden 
yapılmıştır. Geleneksel sokağı oluşturan kentsel bileşenlerden cami, mezarlık ve minarenin 
insan ölçeğini aşan boyutlarda olduğu ve bu yüzden insan-mekân ilişkisinin de kentlerde 
azaldığı belirtilmektedir. İnsan ölçeğine aykırı olan yoğun yapılaşmanın büyüklüğü, şiirde 
kullanılan “en küçük”, “en büyük” gibi karşılaştırmalı sıfatlar aracılığıyla betimlenmiştir. Bu 
da mekânların büyüyerek aslında insanın yaşam kalitesinin azaldığını ifade etmektedir. Bu 
durum kentsel mekânın bir bileşeni olan sokak kavramını oluşturan “cami, minare, mezarlık, 
ev” kavramlarıyla anlatılmıştır.  

Şiirde, yoğun yapılaşmanın yaşandığı kentler ile geleneksel sokak dokusunun açık bir 
şekilde görüldüğü köylerde yaşanan yaşam hızlarının ve yerleşim alan ölçeklerinin 
farklılığından kaynaklı insan ilişkilerindeki farklılıklardan da bahsedilmiştir.“Öyle bir şehre 
yerleş ki / Küçük fakat bizim olsun / Sokaklarında tanımadığın yüz / Ensesine şamar 
atamayacağın kimse dolaşmasın / Her ağacına elin / Her karış toprağına terin değsin / ve 
kuytu evlerden birinde /Senden habersiz ölenler olmasın” dizeleriyle sokak-ev-insan 
ilişkisinin öneminden, doğal mekânlara olan özleminden ve insan-toplum ilişkilerinin 
değerinden bahsetmiştir. Kent ve köy karşılaştırmasından doğan mutsuzluk, sokak, insan ve 
mekân üzerindeki etkileriyle negatif bir şekilde anlatılmıştır. 

 

Tablo 4:Büyük Şehirleri Takdim Ederim Şiirinin Duygusal Tepki Analizi Tablosu 
Büyük Şehirleri Takdim Ederim | BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU 
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En Büyük 
Camiler 

Cami 

En büyük camiler 
orda kurulur 
En küçük mezarlar 
orda kazılır 
En kara yazılar orda 
dizilir 

           

 

En Küçük 
Mezarlar 

Mezar 

En büyük camiler 
orda kurulur  
En küçük mezarlar 
orda kazılır  
En kara yazılar orda 
dizilir  

            

Yüksek 
Minareler 

Minare 

Yüksek minarelerde 
sela verilir  
Civar hanelerde zina 
edilir  

            

Kuytu Evler Ev 

Her ağacına elin  
Her karış toprağına 
terin değsin  
Ve kuytu evlerden 
birinde  
Senden habersiz 
ölenler olmasın  

           

 

 
“Vaiz Sokağı Numara 70” başlıklı Tablo 5’te sokak betimini veren nitelenen mekân 

kavramları, “kaldırım, oda” olarak belirtilmiştir. Nitelenen sokak betimlemelerine ait 
kavramlar, geleneksel sokakta hayat süren bir ailenin yaşadığı mutlu mekânları 
belirtmektedir. Bu nedenle, fiziksel mekânı niteleyen kavramlara verilen duygusal tepkiler 
pozitiftir.  
 Sokağın içerdiği eleman olarak belirtilen oda ve kapı, aslında evin sokakla olan 
ilişkisini belirtmektedir. “Sokağımız arnavut kaldırımı / Evimiz ahşap iki oda / Daha iyisi de 
olabilirdi ya / Şükür buna da.” dizeleriyle kaldırımın geleneksel malzemesinden bahseden 
şair, yaşadığı sokakta bulunan evinin küçüklüğünden sitem ediyor gibi gözükmektedir. Fakat 
“– Ama Hamdi beylerin… / – Hamdi beylere bakma sen / Tencere maltızda, fasulye tencerede 
/ Çocuklar kapının önünde oynuyor mu? / Ona bak sen…” dizeleriyle sokağın evlerinin 
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bahçesi olduğunu ifade ederek de yaşadıkları mutlu anlardan bahsetmektedir. Sokağa cephesi 
olan evlerinin giriş kapısıyla beraber sokak-ev ilişkisinin kurulması, sokağı bir bakıma 
yaşanılan evin bahçesi konumuna getirmiştir. Geleneksel sokaklarda, sokağa bakan kapıların 
sokakla kurduğu bahçe ilişkisi, dolaylı olarak komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine de sebep 
olmaktadır. Kentleşmenin getirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik değişikliklerin fazlasıyla 
etkilediği toplumsal yaşantıdan zorunlu kalınan bir kaçış niteliğinde tanımlanan aile yaşantısı, 
bu sebeple şiirde pozitif bir şekilde ele alınmıştır; çünkü sokak ile yaşanan ev iç içedir.  
 
Tablo 5:Vaiz Sokağı Numara 70 Şiirinin Duygusal Tepki Analizi Tablosu 

Vaiz Sokağı Numara 70 | TURGUT UYAR 

DUYGUSAL MEKÂN TEPKİLERİ 
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Arnavut 
Kaldırımı Kaldırım 

Sokağımız arnavut 
kaldırımı, 
Evimiz ahşap iki oda. 
Daha iyisi de 
olabilirdi ya, 
Şükür buna da. 

          

 

 

Ahşap İki Oda Oda 

Sokağımız arnavut 
kaldırımı, 
Evimiz ahşap iki oda. 
Daha iyisi de 
olabilirdi ya, 
Şükür buna da. 

            

 
4. Sonuç ve Öneriler 
Kentin iletişim ve etkileşim alanlarını oluşturan, ulaşımı sağlayan sokaklar, yalnızca 

fiziksel bir mekân olarak değil, onları oluşturan elemanlar, dokular vb. özellikleri ile farklı 
anlamları da barındıran ve kullanıcılarına anlamlar ileten mekânlardır. Sokaklar, başka 
mekânlara uzantı ya da iletişim sağlayan geçiş mekânları olmanın ötesinde yapılardan sokağa 
taşan ilişkileri kuran, bazen bir bahçenin uzantısı, bazen sürprizli mekânları hazırlayan, bazen 
ortak alanları ile kullanıcısına işlevsel açıdan katkı sağlayan ve kullanıcılarının iletişim 
alanları olabilen önemli mekân bileşenleridir. Bu özelliklerin en çok hissedildiği geleneksel 
sokaklar; kültürün ve toplumsal yaşamın bir yansıması olmakla beraber mekân ve sosyal 
yaşantı arasındaki karşılıklı ilişkiyi de göstermektedir. Yaşanan hızlı yapılaşma sonrası 
geleneksel sokak kavramında değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikler de sokak 
temasının ve kavramının daha net görüldüğü Cumhuriyet Dönemi şiirlerine yansıtılarak 
geleneksel sokak betimlerinin insan ve mekân üzerindeki etkisi şiirlerde tanımlanmıştır. 
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bahçesi olduğunu ifade ederek de yaşadıkları mutlu anlardan bahsetmektedir. Sokağa cephesi 
olan evlerinin giriş kapısıyla beraber sokak-ev ilişkisinin kurulması, sokağı bir bakıma 
yaşanılan evin bahçesi konumuna getirmiştir. Geleneksel sokaklarda, sokağa bakan kapıların 
sokakla kurduğu bahçe ilişkisi, dolaylı olarak komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine de sebep 
olmaktadır. Kentleşmenin getirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik değişikliklerin fazlasıyla 
etkilediği toplumsal yaşantıdan zorunlu kalınan bir kaçış niteliğinde tanımlanan aile yaşantısı, 
bu sebeple şiirde pozitif bir şekilde ele alınmıştır; çünkü sokak ile yaşanan ev iç içedir.  
 
Tablo 5:Vaiz Sokağı Numara 70 Şiirinin Duygusal Tepki Analizi Tablosu 

Vaiz Sokağı Numara 70 | TURGUT UYAR 
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Arnavut 
Kaldırımı Kaldırım 

Sokağımız arnavut 
kaldırımı, 
Evimiz ahşap iki oda. 
Daha iyisi de 
olabilirdi ya, 
Şükür buna da. 

          

 

 

Ahşap İki Oda Oda 

Sokağımız arnavut 
kaldırımı, 
Evimiz ahşap iki oda. 
Daha iyisi de 
olabilirdi ya, 
Şükür buna da. 

            

 
4. Sonuç ve Öneriler 
Kentin iletişim ve etkileşim alanlarını oluşturan, ulaşımı sağlayan sokaklar, yalnızca 

fiziksel bir mekân olarak değil, onları oluşturan elemanlar, dokular vb. özellikleri ile farklı 
anlamları da barındıran ve kullanıcılarına anlamlar ileten mekânlardır. Sokaklar, başka 
mekânlara uzantı ya da iletişim sağlayan geçiş mekânları olmanın ötesinde yapılardan sokağa 
taşan ilişkileri kuran, bazen bir bahçenin uzantısı, bazen sürprizli mekânları hazırlayan, bazen 
ortak alanları ile kullanıcısına işlevsel açıdan katkı sağlayan ve kullanıcılarının iletişim 
alanları olabilen önemli mekân bileşenleridir. Bu özelliklerin en çok hissedildiği geleneksel 
sokaklar; kültürün ve toplumsal yaşamın bir yansıması olmakla beraber mekân ve sosyal 
yaşantı arasındaki karşılıklı ilişkiyi de göstermektedir. Yaşanan hızlı yapılaşma sonrası 
geleneksel sokak kavramında değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikler de sokak 
temasının ve kavramının daha net görüldüğü Cumhuriyet Dönemi şiirlerine yansıtılarak 
geleneksel sokak betimlerinin insan ve mekân üzerindeki etkisi şiirlerde tanımlanmıştır. 

 Geleneksel sokak betimlerinin şiirler üzerinden okunması amacıyla seçilen beş şiirle 
Cumhuriyet dönemine ait okumalar yapılmıştır; şairlerin anılarında yaşattıkları geleneksel 
sokak kavramına ait nitelemeler, Cumhuriyet Dönemi hızlı kentleşme öncesine aittir. Ancak 
hızlı kentleşme sonrası şiirlerde ise sokak kavramının değiştiği, geleneksel sokak dokusunun 
kaybolduğu, insan-mekân ilişkilerinde olumsuz değişiklikler yaşandığı ve komşuluk 
ilişkilerinin yok olma derecesinde azaldığı anlatılmıştır. Yapılan bu okumalarla, hızlı 
yapılaşma sonrası değişen sokak kavramının değişiminin okunabilirliği, insanların hem 
birbirleriyle hem de kendileriyle kurduğu ilişki, mekânsal kurgular ve şairin kendi üzerindeki 
mekân izleri hakkında duygusal açıdan bilgi edinilmiştir. Bu değişiklikleri şiirlerde konu 
edinerek ele alan şairler, yazıldığı döneme dair önemli bir mimari referans olmuştur. 

Çalışmada seçilen beş şiirde belirlenen beş sıfat çifti nitelediği mekânlara ait duygu 
tepkilerini vermektedir. Duygu Durum Sıfat Çifti değerlendirmeleri sonucunda şiirlerin 
çoğunda pozitif tepkiler saptanmıştır. Geleneksel sokağı betimleyen şiirlerde mutluluk, neşe, 
sevinç, coşku gibi duygu durumları görülürken; kentleşmenin doğurduğu sonuçlar 
çerçevesinde oluşan geleneksel sokak dokusunun kaybolması ve sokak kavramının doğurduğu 
insan-mekân ilişkisinin azalması mutsuzluk, hüzün ve burukluk gibi duygu durumları ifade 
edilmiştir. Bu sonuç, mekânlar-kavramlar ile şiirler arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu bağı ortaya koymaya ve ilişkiyi tanımlamaya en güçlü destek ise kavramları 
niteleyen sıfatlardır. 

Sonuç olarak, bu çalışma ve benzeri çalışmalar, kentsel ve mimari mekânların toplum 
ve birey üzerinde çok güçlü bir etki bıraktığını göstermektedir. Mekân-insan ilişkisi üzerine 
oluşan etkileşimler, şiirlere de konu olarak mekânın insan, insanın da mekân üzerindeki 
önemini vurgulamıştır. Bu çalışma ile insan yaşantısına ve hayal gücüne bağlı olarak 
oluşturulan şiirsel mekân analizlerinin Cumhuriyet Dönemi hızlı kentleşme öncesi ve 
sonrasında yapılan sokak betimlemelerindeki değişimler ortaya konmuştur.  
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Ekler 

Ek 1: Ziya Osman Saba ve Behçet Necatigil Şiirleri | Çalışma için Seçilen Şiirler 
Misakımilli Sokağı No.37 | Ziya Osman Saba Eski Sokak | Behçet Necatigil 
Ah, şimdi hatıralar mahallesinde 
Misakımilli sokak No.37 
Orası bütün evler, bütün ömür içinde, 
Mesut olduğumuz evdi. 
 
(…) 
Pencerelerimizden biri komşu arsaya bakar, 
Ötekinin önünde bir havagazı feneri; 
Rüzgarla açılıp kapanırdı ışığı, 
Geceleri... 
 
O geceler, doğan günler orada, 
Kaderlerin en güzelini ördü. 
Misakımilli sokağı No.37, 
Çocuğum orada dünyayı gördü. 
 

Küçük ahşap bir dizi evlerdi 
On yıl önce o sokak. 
Sonra geniş caddelere çıktık 
Apartman- sizden uzak. 
 
(…) 
Bilmezdik, siz 
(Hiçbir şey paylaşılamazdı) 
Çarşılardan neler getirirdiniz 
(Herkese kendi telaşı). 
 
(…) 
Açılan kapıyı hemen kapatmak 
Karşılıklı gizlemekti bir şeyleri. 
Gelip gidenimiz olurdu ya 
Gülüşmeler bizden değildi. 

Misakımilli sokağı! Senin 
Esen rüzgar, yağan karını sevdim. 
Camın önüne her oturuşta seyrettiğim, 
Arnavut kaldırımlarını sevdim. 
 
(…) 
Ne zaman o sokağa yolum düşse şimdi, 
Ayaklarım geri geri gider. 
Evler cansızdır elbet, insanlar vefasız, 
Komşumuz başkalarına komşuluk eder. 
 
Yabancı perdeler aşılmış penceresi, 
Bir vakitler içinde çocuğumun oturduğu. 
-Yeni kiracılar evlatsız besbelli- 
Şimdi birkaç saksının durduğu. 
 
Söz birliği etmiş şimdi saksılar, perdeler, 
Elektrik lambasıyla değiştirilen fener. 
O sokağa ne zaman yolum düşse, bir ses: 
Günler geçti, geçti, geçti... der. 
(…) 
 

 
(…) 
Bir cami avlusunda kuşlarca 
Bunun sekiz, onun on- duyardım. 
Ürküp kaçmasınlar, pencereden 
Yavaşça bakardım. 
 
(…) 
Bilmezdik kaç nüfus her hane 
Duyulurdu sertçe sesi bir kapının: 
Bağıran bir erkek boşluğa karşı 
Ağlayan bir genç kadın. 
 
Kimdin sen, karşımızdaki ev, 
Sarı ampul söner on bire doğru. 
Eğilirdim, havasız sokak- 
Camlar kararırdı. 
 
(…) 
Bilinmedi, ne çare, sizdendik, 
Yalnız biraz daha iyi yaşamaya özlemli. 
Şimdi aynı uzaklık, aynı utanç, 
Düşündükçe o sokağı, o evleri. 

 
Ek 2: Ziya Osman Sabave Bedri Rahmi Eyüboğlu Şiirleri | Çalışma için Seçilen Şiirler 
Bir Sokakta Giderken | Ziya Osman Saba Büyük Şehirleri Takdim Ederim | Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 
Taşında otlar biten şu sokakta yürümek. 
Bir bahçe duvarının kokulu gölgesinden. 
Uzakta, mektepteyken okuduğumuz şarkı. 
Su içmek o tasasız günlerin çeşmesinden. 
 
Kalbe aşina bütün rastladıklarım, 
Herşey eskisi gibi, herkes bahtiyar, iyi! 
Bana büyük babamı hatırlatan ihtiyar, 
Çocukluk arkadaşım sarı benekli kedi 
 
Bütün günahlarımı affetmiş sanki Tanrım, 
Duyuyorum kalbimde tadılmamış sevgiyi. 
Ah, sade koşmak, koşmak istiyorum içimden: 
Aradığım diyara bu yol çıkacak gibi 

Sana büyük şehirlerden bahsedeceğim;  
En büyük camiler orda kurulur  
En küçük mezarlar orda kazılır  
En kara yazılar orda dizilir  
Yüksek minarelerde sela verilir  
Civar hanelerde zina edilir  
Büyük şehirlerde yalan söylenir tosunum  
Halbuki küçük köylerin  
Mezarlığı bile yoktur 
 
Büyük şehirlere bağlanma mehmedim  
Öyle bir şehre yerleş ki  
Küçük fakat bizim olsun  
Sokaklarında tanımadığın yüz  
Ensesine şamar atamayacağın kimse dolaşmasın  
Her ağacına elin  
Her karış toprağına terin değsin  
Ve kuytu evlerden birinde  
Senden habersiz ölenler olmasın  
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Ek 3: Turgut Uyar Şiiri | Çalışma için Seçilen Şiirler 
Vaiz Sokağı Numara 70 | Turgut Uyar 
(…) 
Sokağımız arnavut kaldırımı, 
Evimiz ahşap iki oda. 
Daha iyisi de olabilirdi ya, 
Şükür buna da. 
– Ama Hamdi beylerin.. 
– Hamdi beylere bakma sen, 

Tencere maltızda, fasulye tencerede 
Çocuklar kapının önünde oynuyor mu? 
Ona bak sen… 
(…) 
– Kimbilir bir gün belki... 
– Adam sen de, aldırma, 
Bunlar düşünmeye değmez 
Hem hayat dediğin ne ki?.. 
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Ek 3: Turgut Uyar Şiiri | Çalışma için Seçilen Şiirler 
Vaiz Sokağı Numara 70 | Turgut Uyar 
(…) 
Sokağımız arnavut kaldırımı, 
Evimiz ahşap iki oda. 
Daha iyisi de olabilirdi ya, 
Şükür buna da. 
– Ama Hamdi beylerin.. 
– Hamdi beylere bakma sen, 

Tencere maltızda, fasulye tencerede 
Çocuklar kapının önünde oynuyor mu? 
Ona bak sen… 
(…) 
– Kimbilir bir gün belki... 
– Adam sen de, aldırma, 
Bunlar düşünmeye değmez 
Hem hayat dediğin ne ki?.. 
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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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Giriş 
Yabancılaşma genel olarak “Kişinin içinde yaşadığı topluma, kültürel değerlere ve rol 

dağılımına karşı ilgisinin kaybolması, değer ve normları anlamsız görmesi, kendisini güçsüz ve 
yalnız hissetmesi durumudur.”(Demir, Acar, 1992,377). Çok yönlü bir kavram olan 
yabancılaşmayı Barlas Tolan “İnsanın kendi özünden, ürününden, doğal ve toplumsal 
çevresinden koparak onların egemenliği altına girmesi şeklinde” tanımlayarak kavramın “hem 
sosyolojik hem psikolojik hem de siyasal ve felsefî bir anlam” (Tolan,1980,3) taşıdığını ifade 
etmektedir.  

Yabancılaşmanın temel kaynağı olarak Yeni Platonculuğun kurucusu ve Antik Yunan 
felsefesinin son önemli isimlerinden Plotinos gösterilir (Aydoğan, 2015, 274). Ancak felsefi 
anlamda yabancılaşma denilince akla ilk gelen isim Hegel’dir.  Hegel, kaynağını dinden alan 
ve çok eski bir kavram olan yabancılaşmayı “kendilerinden öncekilerden almış, ama gerçekten 
büyük bir gelişme yaparak ona yeni bir çizgi ve temel vermiştir.”(Mandel, Novack, 1975, 23). 

İnsanın yabancılaşmış bir varlık olduğunu çünkü “insan emeğinin yabancılaşmış 
olduğunu” Marx’tan önce Hegel ifade etmiştir. Hegel, bu düşüncesini “ihtiyaç ve emek” 
diyalektiğiyle açıklar. Birincisi insanların tatmin edilemez ihtiyaçlarından dolayı sürekli 
çalışmak zorunda olmaları; ikincisi ise düşüncenin maddeleştirilmesiyle ortaya çıkan ürünün 
emekten ayrılarak yabancılaşmasıdır.  İnsanların ihtiyaçlarının her zaman ekonomik 
kaynaklardan daha öte olduğunu ifade eden Hegel, insanların tatmin edilmemiş ihtiyaçlarını 
karşılamak için sürekli çalışmaya mahkûm olduğunu ileri sürer. Hegel, düşüncenin 
maddeleştirilmesinin emeğin üründen kaçınılmaz olarak ayrılığını getirdiğini söyler. O, imal 
edilen ürünün vücudumuzdan çıkarak, düşünceden maddeleşmeye, insandan ayrıldığını 
böylelikle her türlü emeğin yabancılaşmış emek olduğunu “her toplumda insanın, emeğinin 
ürününden ayrılmaya mahkûm olduğu sonucuna vardı.” (Mandel, Novack, 1975, 24).  

Hegel’in düşüncelerinden hareket eden Marx ise yabancılaşmayı daha farklı yönleriyle 
ele alır ve Hegel’in düşüncelerini eleştirerek işe başlar. Marx, yabancılaşmayı düşüncenin 
maddeleşmesiyle emeğin ürüne yabancılaşması veya insan ihtiyaçlarının ekonomik 
kaynaklardan öte olmasına karşı çıkarak yabancılaşmayı tarihsel bir olgu olarak ele alır. 
Yabancılaşmanın insan tabiatının ayrılmaz bir parçası düşüncesine karşı çıkan Marx, 
yabancılaşmayı “sosyo-ekonomik örgütlenme biçimlerinin sonucu” olarak görür.  

Marx, 1844 Ekonomik ve Felsefi El Yazmaları, Ekonomi Politiğin Eleştirisinin 
Temelleri(1857-58) ve Kapital’de yabancılaşma kavramına yer verir. Yabancılaşma kavramı 
için “yabancılaşma”, şeyleşme (reification)  ve “meta fetişizmi” kavramlarını kullanan Marx, 
yabancılaşmayı dört kategoride ele alır: “insanın üreticiyle ilişkisi”, “insanın ürünüyle ilişkisi”, 
“insanın kendi türüyle ilişkisi” ve “insanın diğer insanlarla ilişkisi”. İşçi, işgücünü sattığı için 
kendi ürettiği ürüne yabancılaşmıştır, Marx bu durumu şöyle anlatır: “İşçi ne kadar çok 
zenginlik üretir, üretimi erk ve hacim bakımından ne kadar artarsa, o kadar yoksul duruma 
gelir. Ne kadar çok meta üretirse, o kadar ucuz meta olur. İnsanların, dünyasının 
değersizleşmesi, nesnelerin dünyasının değer kazanması ile orantılı olarak artar. Emek 
yalnızca meta üretmekle kalmaz; genel olarak meta ürettiği ölçüde, kendi kendini ve işçiyi de 
meta olarak üretir.” (Marx, 2010, 21). İşçinin nesne üretimi oranında sahiplenmesinin de 
azaldığını ileri süren Marx, “Emek nesnesinin yabancılaşması, emeğin etkinliğinin kendi içinde 
yabancılaşmanın, yoksunlaşmanın özetinden başka bir şey değildir.”( Marx, 2010, 24) 
demektedir. İşçinin çalışması istemsiz “zorlama çalışma”dır. İşçi kendi ürettiği ürüne, ardından 
bir etkinlik olarak emeğine yabancılaşması onu “kendi cinsil varlığına” yabancılaştırır. Bu 
durum da dolaysız olarak “insanın insana” yabancılaşmasını getirir. İnsanın kendi doğasına 
yabancılaşması kısaca şöyle özetlenebilir: “Yabancılaşmış emek, insanın bilinçli yaşam 
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faaliyetini, insanın yalnızca geçim faaliyetine esir ederek sapkınlaştırır. İnsan yaratıcı 
faaliyetini insana özgü amaçlar doğrultusunda kullanamadığı için, kendi insan doğasına 
yabancılaşır.”( Zamir, 2006, 17).  

Marx, kapitalist sisteme yönelik eleştirilerini gelir dağılımı üzerine değil, “üretim 
biçimi, insan kişiliğinin yok edilmesi ve sorumluluğunu kapitalist sömürüden ziyade toplumun 
yarattığı belirli etken ve koşullara yüklediği insanın köleleşmesi üzerinde 
yoğunlaşmaktadır.”(Tolan, 1980, 146). Marx’ın yoğunlaştığı ve değiştirmek istediği insanın 
geçim faaliyetiyle köleleşerek yabancılaşması  durumu “Sevda ile Alişan” adlı öyküde 
karşımıza çıkmaktadır.  

“Sevda ile Alişan” Jale Sancak’ın trajik son ile biten klasik örgüye sahip bir öyküsüdür. 
Öyküde, babasını yıllar önce kaybetmiş Sevda’nın haftanın altı günü çalışmak zorunda olan 
annesinden dolayı beş yaşındaki kardeşi Alişan’a bakma zorunluluğu irdelenmiştir. Sevda 
yüreği aşk ile yanan farklı konumda olmak isteyen bir kızdır. Fakat Sevda’nın şimdiki durumu 
ile olmak istediği hali arasında uçurumlar vardır. Bu uçurum Sevda’nın kendisine ve ailesine 
yabancılaşmasını getirmiştir. Öyküde bireyin kendisine tasarladığı gelecek ile şimdi arasındaki 
ayrımın ekonomik temelli oluşunun bireyde yarattığı yabancılaşma olgusu seyredilir. Öyküdeki 
yabancılaşmanın ekonomiye dayanması bizi Marx’ın yabancılaşma tanımlarına götürür. 
“Sevda ile Alişan” da bireyin kendisine ve ailesine yabancılaşması olgusu öne çıkar. 

  
1. Aile Bireylerine Yabancılaşma 
“Sevda ile Alişan” adlı öyküde ilk dikkat çeken durum aile bireyleri arasındaki bağın 

kopukluğu, birbirlerine tahammülsüzlükleri kısaca aynı çatı altında yaşamak zorunda olan 
insanların birbirlerine uzaklığı/yabancılığıdır.  

Sevda on yedi yaşlarında genç bir kızdır ve her gün beş yaşındaki kardeşi Alişan’a bakıp 
ev işlerini yapmak zorundadır. Babasını beş yıl önce kaybeden Sevda’nın annesi Arife, oğlu 
Alişan’ı doğurur doğurmaz ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda kalmıştır. Hayatın 
sırtına bindirdiği evini geçindirme yükü altında ezilen Arife’nin, kızı Sevda ile aralarına 
duvarlar örülmüştür. Sevda, annesine “Arife” diye hitap eder, babasından da “Piyangocu Fethi” 
diye bahsetmektedir. Sevda’nın bu hitapları aile bireyleri arasındaki yabancılığı gözler önüne 
serer.  

 Arife’nin haftanın altı günü evlerde temizlikte; Sevda’nın ise kendi evlerinde çalışmak 
zorunda oluşu Marx’ın yabancılaşma kavramına örnek teşkil eder. Marx, “insanların, üretim 
ve geçim araçlarına hür olarak erişebilme imkânından yoksun kalmaları” (Mandel, Novack, 
1975, 30) ile yaşamlarını sürdürmeleri için işgücünü satmak zorunda kalmalarının onları 
“patronun mülkü” yaptığını ifade eder. Böylelikle insan hem emeğine hem kendine hem de 
birbirine yabancılaşmış olur.  

Sevda’nın olmak istediği konum ile şimdi içinde bulunduğu durum onu hayata 
küstürmüştür. O, bu durumundan dolayı hayatın kendisini, dışına ittiğini düşünür. Annesinin 
ise ondan beklentileri ve beklentileri yapma zorunluluğu onu annesinden uzaklaştırmıştır. Arife 
de kızı Sevda’yı evdeki bir hizmetçi “köle” olarak görmektedir. Arife geçindirmek zorunda 
olduğu ailesi için gittiği işte bir “köle” iken Sevda’yı da kendi yokluğunda ev işlerini yapmakla 
yükümlü bir köle olarak görür. Sevda bu durumunu şu sözlerle ifade eder: “Hayat beni bilmez. 
Kimse bilmez beni. Görmezlikten gelirler. Bak, şu odada tutsağım. Oysa çekip gitme 
kıvamındayım. Bak, kalk kız diyecek şimdi, bulaşığı yıka! ‘Kalk kız, oturma öyle, bulaşığı yıka! 
Ben gidiyorum.”(Sancak, 2020, 45). Sevda bu köleliği kabul etmek istemese de bunu yapmaya 
mecbur olduğu hissini de taşır. Arife ne kadar çalışırsa çalışsın evini geçindirmek için yeterli 
parayı kazanamamasına karşılık Sevda da evde ne iş yaparsa yapsın bir türlü annesi Arife’ye 
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yaranamamaktadır. Arife’yi bir türlü memnun edemeyeceğini düşünen Sevda bazen ev işlerini 
yapmayı ertelemeyi düşünse de bundan vazgeçer. Annesi saat beşten önce eve gelmeyecektir, 
hem gelse de “vuracağı bir iki tokat… Usandı artık, ne yapsa yaranamıyor anasına. İçini çekti, 
ah beni bilmezsin hayat! Hep evle kalırım ben, Alişan’la. Sen uzaksın bana. Anama göre 
tuzaksın. Her şey bir tuzak! (Sancak, 2020,46).  

Sevda’nın ne yaparsa yapsın annesini memnun edemeyişi ve boşunalık hissi Sisifos’u 
hatırlatır. Tanrıların öfkesini üstüne çeken Sisifos, Tanrılar tarafından cezalandırılır. Sisifos “bir 
kayayı durmamacasına bir dağın tepesine kadar yuvarlayıp” çıkarır, tepeye ulaştırınca kaya 
tekrar aşağı düşecektir. Sisifos, hiç durmadan bir kaya ile bir aşağı bir yukarı gidip gelecektir. 
Tanrıların Sisifos’a verdiği bu ceza “yararsız ve umutsuz çabadan” ibaret olan “korkunç” bir 
cezadır. Camus, Sisifos’a verilen bu cezayla işçilerin çalışmasını özdeş görür: “Bugünün işçisi 
yaşamının tüm günlerinde aynı işlerde çalışır, bu yazgı da uyumsuzlukta bundan aşağı kalmaz. 
Ama ancak bilinçli olduğu ender anlarda ‘trajik’tir.”( Camus, 2020,139). Aslında Arife’nin 
durumu da Sevda ile eştir. Sevda, Arife’nin kölesi, Arife ise kapitalist sistemde köle olan bir 
işçidir. Onun isyanı da haftanın altı günü çalışmasına rağmen evi geçindirememesidir. Arife’nin 
bu durumu Sevda’nın bilinç akışı ile ortaya konulur: “…Anasının para yetmiyor, belim başım 
tutuldu kırkımda, gene de yetmiyor dırdırları, bir herife varsaydım keşke tafraları…”(Sancak, 
2020, 48). Öyküde anlatıcı da daha çok anlatılan da Sevda’dır.  

Sevda’nın içinde bulunduğu “kölelik” durumunun sebebi babası Piyangocu Fethi’nin 
erken ölmesidir. Babası öldükten sonra Alişan doğar doğmaz annesi çalışmak zorunda 
kalmıştır. Sevda “Piyangocu Fethi” ölmese bu durumda olmayacağını düşünür: “Ne olurdu 
piyangocu Fethi ölmeseydi de Arife’de evde kalsaydı. Sevda hayata aksaydı güldür güldür. Beş 
yıl olmuş ben on üçümdeydim, anası, Alişan’a hamileydi, babası için ciğerleri bitmiş dediydi 
doktor. Bu kadar erken göçüp bizi böyle komasaydı, ben de öcümü alamaz mıydım beni 
umursamayan hayattan? Alırdım elbet. Yıkılmaz, ayakta kalırdık o zaman şarkının dediğince.” 
(Sancak, 2020, 47) 

Sevda, bir konfeksiyonda çalışmak istemektedir; ancak evde Alişan’a bakacak kimse 
olmadığından Arife, buna izin vermez. Sevda, bu durumu şöyle değerlendirir: “ Ama oğlu pek 
kıymetli Kim bakarmış o zaman Alişan’a.” (Sancak, 2020, 49). Bu durum Sevda’nın kendisini 
aileden ayrı biri olarak gördüğünün ve Arife tarafından umursanmadığını düşündüğünün 
göstergesidir. Sevda’nın Alişan’ı bir kardeşten ziyade baş belası olarak tanımlayıp görmesi 
ailedeki yabancılaşmanın diğer bir örneğidir. Alişan, “Hep öyle korkulu uykular uyur bu çocuk, 
canavarlar ejderhalarla savaşır. Anası bir gün olsun başında durmadığından mıdır nedir? 
“(Sancak, 2020, 45) diye düşünür Sevda. Alişan anne sevgisinden uzak, kendisine bazen 
merhametle yaklaşsa de onu baş belası olarak gören ablası Sevda ile evde kalmak zorundadır. 
Sevda sabah Alişan’ı yataktan sıçratarak uyandırır. Yeterince uykusu almayan Alişan’ı 
tokatlayıp uyandırmak ister: “…Dönüp durdu odanın ortasında, topuklarını yere vurdu hırsla. 
Alişan’ın başına gitti. Çarpıp tokadı uyandıracaktı şimdi, baş belasıydı be! Alişan’ın düşlerle 
buruşan küçük yüzü daha da küçüldü Sevda’nın hışmını sezmişçesine. Çırpındı bir an, içi acıdı 
birden, kardeşi o, el kadar daha, beşine yeni bastı. Bu yaşa da Sevda getirdi onu. Arife doğurup 
Sevda’nın eline bıraktı oğlunu. Bırakmasa kim gidecek haftanın altı günü temizliğe? Bu kaçıncı 
kendi de bilmiyor, içini çekti derin derin. Yerlerde, duvarda tavanda dolaştı bakışları. Beni 
umursamayan bir gün daha başlıyor, hepsi bu.” (Sancak, 2020, 46.) 

Sevda, kendisinin bu durumda olmasında Alişan’ın hiçbir suçu olmadığının da farkında 
ve “suçlu kim?” sorusunu sormaktadır.  Ev dışında çalışmak zorunda olan ve tükenmişliğin 
kıyısında olan bir anne ile evde ev işleri ve kardeşine bakmak zorunda olan Sevda’nın yaşadığı 
“dışlanmışlık, yabancılık ve tükenmişlik”i Marx, yabancılaşmanın doruğunun yaşandığı 
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yaranamamaktadır. Arife’yi bir türlü memnun edemeyeceğini düşünen Sevda bazen ev işlerini 
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kapitalist sisteme bağlar ve “kapitalist toplumda insanlar arasındaki tüm ilişkilerin, şeyler 
arasındaki nesnel ilişkilere dönüştüğünü vurgu(luyor)lar”( Ergil, 1980, 39). Sevda ve Arife’nin 
yaşadıkları da Marx’ın ifade ettiği “şeyler” arasındaki ilişkiye dönüşmüştür.  

Öyküde, annesinden ayrı Sevda’nın merhametinde büyüyen Alişan’ın durumu beş 
yaşındaki bir çocuğa fazla gelen bir hüzünle işlenir: “Ağlamaklı hali içine dokundu. Tuhaf 
çocuk, sessiz hep, hüzün var hep yüzünde. Oysa ne bilir hüznü şuncacık velet. İyi de niye böyle 
duruşu, ezgin, ezik…’ Ne istiyorsun bakalım söyle?” ‘ Su dedi Alişan. ‘Susadım Sevda.. Annem 
nerede? Off, her sabah aynı soru! ‘Gitti ya işe… “(Sancak, 2020, 48). Alişan’ın Sevda’ya 
yabancılığı ona “Abla” değil Sevda diye hitap etmesiyle de ortaya konulur. Burada kapitalist 
düzenin aile kurumu üzerindeki yıkıcılığı söz konusu edilmiştir. Marksizm’in ortaya koyduğu 
“Çocuğuyla ilgilenmeye, ona ilk yaşında o alışılmış sevgi hizmetlerini görmeye zamanı 
olmayan bir anne, o çocuğa annelik edemez, ona, yabancı bir çocuğa olduğu gibi sevgisiz, 
kayıtsız davranmak, aldırmazlık etmek zorunda kalır; ve böyle ilişkiler içinde yetişen çocuklar 
sonra aile içinde tümüyle tümüyle yitmiş olur…”(Marx, Engels, Lenin, 2000,134) görüşü Alişan 
ve Sevda’nın durumunun özeti niteliğindedir.  Kapitalist sistemde yaşamlarını idame etmek için 
çalışarak “köleleşen” Arife, evde Arife’nin köleleştirdiği Sevda ve “aile” çatısı altında sevgiden 
yoksun büyüyen Alişan, Marksist dünya görüşünün ortaya koyduğu yabancılaşmanın birer 
örneği olarak karşımıza çıkar.  
 

2. Kendine Yabancılaşma 
Marx’ın ortaya koyduğu yabancılaşma safhalarından biri de bireyin kendisine 

yabancılaşmasıdır. Hür iradesi dışında çalışmak zorunda olan işçi ürününe, emeğine, kendisine 
ve topluma yabancılaşmayla karşı karşıyadır. İş gücünü bir köle gibi satmak zorunda kalan işçi 
önce ürettiği ürününe ardından emeğine yabancılaşır. Bu yabancılaşma bir süre sonra kendisine 
ve insan türüne yabancılaşmayı getirir. “Sevda ile Alişan” adlı öyküde de emeğini satmak 
zorunda kalan ve emeğinin karşılığını alamayan, kısaca köleleşen Arife’nin çocuklarına 
yabancılaşması ve bu durumda kızı Sevda’ya da ev işlerine ve kardeşine bakma yükünü vererek 
onu köleleştirmesi yer alır. Evde köleleşen Sevda dış dünyanın kendisini umursamadığını 
söyleyerek toplum/hayat tarafından dışlandığını düşünür. Bu durum Sevda’yı kendisine 
yabancılaştırmıştır.  

Sevda’nın içinde bulunduğu mekâna ve duruma yabancılığı onun televizyonda izlediği 
klip ile de ortaya konulmuştur. Hayatın kendisini umursamadığını düşünen Sevda tek gözlü, bir 
türlü ısınmayan ve her haliyle yokluk ve yoksulluk kokan evdeki hali ile Marksizm’in ileri 
sürdüğü kapitalist düzendeki ahlaki çürümeye yüz tutmuş bireylerin halinin çatışması, onu 
kendisiyle ve içinde bulunduğu durumla uyumsuzluğa iter:  “Aklında az önceki türkü, 
türkücünün kara gözleri, klipteki kızların askılı elbiseleri, yanık sırtları, dik meme uçları, 
uçuşan saçları, havuzbaşının ıslak, uçarı, kıvıl kıvıl hâlleri…Sonra tekrar Alişan’ın dargın, 
kederli halleri, sonra gene klipler… birbirini emen ağızlar, sarmaşan bedenler, çıldırmış 
eller… Anasının para yetmiyor, belim başım tutuldu kırkımda, gene de yetmiyor dırdırları, bir 
herife varsaydım keşke tafraları… Sevda’nın var olmaktan duyduğu suçluluk… Sonra Felek 
yeniden, sonra klipler, sevdalı sözler, ayrılıklar kavuşmalar, magazin programları, şakrak 
geceler, gösterişli yaşantılar, yatlar, katlar, barlar, diskolar, iç içe bedenler, uçum uçum 
giyişiler… Bana uzak her şey. Her şey uzak bana!” (Sancak, 2020, 48-49). Sevda’nın 
bilincinden geçenler onun memnuniyetsizliğinin ve aslında “ben kimim” arayışının ifadesi 
olarak da düşünülebilir.  
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Hayatın kendisini “bilmediğini” düşünen Sevda kendisini sadece Felek’in yanında iyi 
hisseder. Felek’i seçmesinin sebebi de aslında Felek’in onu umursadığını düşünmesidir. Felek 
ise annesine göre tuzaktır. Annesi tarafından tecrit edildiğini düşünen Sevda’nın Felek’e olan 
aşkı hayatın umursamazlığı karşısındaki başkaldırısı olarak da düşünülebilir: “Felek biliyor 
onu, görüyor, umursuyor. Sevda, var olduğunu duyuyor Felek’le. Bir kıyıda unutulmuş 
olmaktan çıkıyor, aşksızlıktan çıkıyor, hayatın aldırmazlığına karşı yaşadığını bas bas 
bağırıyor: Hey, beni aldatamazsın artık, ben de varım hayat! Bak buradayım! (Sancak, 2020,  
47). 

Felek ile görüşmek için Alişan’ı evde yalnız bırakıp giden Sevda bir saat kadar sonra 
tekrar eve döndüğünde Alişan’ın açık camdan donmuş bedeniyle karşılaşınca büyük bir çığlıkla 
“Ah, o seni de bilmez Alişan, Seni artık hiç bilmez.” (Sancak, 2020, 52) diyerek hayata olan 
isyanını haykırır. Buradan Sevda’nın kendisini bilmeyen hayatta, aslında yaşamadığını 
düşündüğü vurgusu öne çıkmaktadır.  

 
Sonuç  
Çok boyutlu bir kavram olan yabancılaşma kavramını Marx, özel mülkiyetin ortaya 

çıkışıyla işçinin ürününe, emeğine, kendisine ve insanlara yabancılaşması şeklinde açıklar. 
Marx, kapitalist toplumda en uç noktada görülen yabancılaşmayı tarihsel bir diyalektik 
çerçevesinde ele alır. İşçinin çalışma zorunluluğunun yarattığı istemsiz çalışma onu önce 
ürününden, ardından emeğinden uzaklaştırmış bu durumda işçiyi kendisine ve insanlara 
yabancılaştırmıştır. Geçim faaliyeti için kendi emeğini satmak zorunda olan anne işçilerin 
çocuklarının sevgisiz ve anneden uzak büyümeleri aile bireyleri arasındaki yabancılaşmayı 
kaçınılmaz kılmıştır. Marx’ın ileri sürdüğü bu görüşler, Jale Sancak’ın “Sevda ile Alişan” adlı 
öyküsünde karşımıza çıkmaktadır.  
 Öyküde çalışmak zorunda olan anne Arife’nin çok çalışmasına rağmen aileyi 
geçindirememesi ve köleleşmesine karşılık, kızı Sevda’ya ev işleri ve kardeşini büyütme 
sorumluluğu yükleyerek onu köleleştirmesi durumu işlenmiştir. Anne ve kızı arasındaki 
uzaklık, onların birbirlerine tahammülsüzlüklerini getirmiş her ikisi arasında sevgisiz büyüyen 
Alişan’a hüzün, öykünün sonunda ise ölümü vermiştir. 

Öyküde Sevda’nın ölen babası ve annesi ile ilgili sözleri onun ebeveynlerine olan 
uzaklığının göstergesi durumundadır. Annesinden Arife, babasından ise Piyangocu Fethi 
şeklinde bahseden Sevda, genç kızlığını doyasıya yaşamak isteyen; ancak koşulların kurbanı 
olarak köleleşen bir kadındır. Arife ise Sevda’nın anlatımlarıyla öyküye yansıyan ve çalışma 
yükü altında ezilen ve bu yük ile çocuklarına uzaklaşan bir kadındır.  

“Sevda ile Alişan”da Marx’a göre kapitalist toplumda bireyler arasındaki ilişkilerin 
“şeyleşmesi” durumuyla özdeş olan aile bireylerinin birbirlerine ve kendilerine yabancılaşması 
irdelenmiştir. Öykü toplumsal bir sorun olan yabancılaşma olgusunu Sevda özelinde bireysel 
bir durum gibi sergiler.  
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kaçınılmaz kılmıştır. Marx’ın ileri sürdüğü bu görüşler, Jale Sancak’ın “Sevda ile Alişan” adlı 
öyküsünde karşımıza çıkmaktadır.  
 Öyküde çalışmak zorunda olan anne Arife’nin çok çalışmasına rağmen aileyi 
geçindirememesi ve köleleşmesine karşılık, kızı Sevda’ya ev işleri ve kardeşini büyütme 
sorumluluğu yükleyerek onu köleleştirmesi durumu işlenmiştir. Anne ve kızı arasındaki 
uzaklık, onların birbirlerine tahammülsüzlüklerini getirmiş her ikisi arasında sevgisiz büyüyen 
Alişan’a hüzün, öykünün sonunda ise ölümü vermiştir. 

Öyküde Sevda’nın ölen babası ve annesi ile ilgili sözleri onun ebeveynlerine olan 
uzaklığının göstergesi durumundadır. Annesinden Arife, babasından ise Piyangocu Fethi 
şeklinde bahseden Sevda, genç kızlığını doyasıya yaşamak isteyen; ancak koşulların kurbanı 
olarak köleleşen bir kadındır. Arife ise Sevda’nın anlatımlarıyla öyküye yansıyan ve çalışma 
yükü altında ezilen ve bu yük ile çocuklarına uzaklaşan bir kadındır.  

“Sevda ile Alişan”da Marx’a göre kapitalist toplumda bireyler arasındaki ilişkilerin 
“şeyleşmesi” durumuyla özdeş olan aile bireylerinin birbirlerine ve kendilerine yabancılaşması 
irdelenmiştir. Öykü toplumsal bir sorun olan yabancılaşma olgusunu Sevda özelinde bireysel 
bir durum gibi sergiler.  
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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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Giriş 
Batı dünyasına ait bir tür olan roman, ilk ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar 

uzanan süreçte birçok farklı evreden geçerek şekillenmiştir. Genel itibariyle roman, bilimsel 
gelişmelere ve insanlığın değişen yaşam standartlarına bağlı olarak farklı mecralara taşınan ve 
dönemsel olarak da insanlığın hayatı algılama biçimini yansıtan edebi bir tür olarak öne çıkar. 
Bu edebi türün ilk evresini oluşturan ve genellikle edebi literatürde “klâsik roman” olarak 
adlandırılan dönemde romanın yansıtmacı bir işlev üstlenerek hayatı tüm yönleriyle aksettirme 
çabası içinde olduğu söylenebilir. Hakan Sazyek’e göre (2002, 494) yansıtmacı yazar, nesnel 
gerçeklik içinde önemli yeri olan bir sorunsal çerçevesinde ele aldığı konusunu kapsamı 
oldukça belirgin bir olgu -figüratif kadro, zaman, mekân- ekseninde aktarır. Bu yansıtma işlemi 
aracılığıyla anlatılan içerik evreni; ortam, kişilerin belirginliği, zamanın kronolojik sıralanışı 
bakımından okurun da kendi yaşamında kanıksamış olduğu ve mantığıyla kavrayabildiği bir 
düzenlilik taşır. Kısacası yansıtmacı yazar, okuru tanıdık olduğu hayatın caddelerinde elinde 
bir ayna ile dolaştırır. Dolayısıyla hayatı yansıtırken kullandığı ölçütler de nesnel gerçekliğin 
içinde yer alır. Böylelikle içinde bulunduğu atmosferin somut gerçekliğine bağlı kalarak bir 
aktarım gerçekleştiren yansıtmacı yazarın, kullandığı bu yöntem neticesinde kurgusal düzlemde 
somut gerçekliğin bütüncül bir fotoğrafını ortaya koyma çabası içinde olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Nesnel gerçekliği olabildiğince öznelleştiren ve klâsik roman kurgusunu deforme eden 
modernizm, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yansıtmacı anlayışın tahtını sallar ve 
edebiyat sahasında ağırlığını hissettirmeye başlar. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan 
entelektüel korku ve travmanın bir sonucu olarak modernist yazar, insanın iç dünyasına ve 
psikolojisine ayna tutmaya yönelir. Girift ve karmaşık tekniklerin denendiği bu süreçte yazarın 
çevreye ve düzene olan güveni sarsılır ve ketum bir hüviyete bürünür. (Ecevit, 2006, 45-46) 
Savaş sonrasında ortaya çıkan yıkım, yoksulluk, işsizlik ve milyonlarca insanın ölümü özellikle 
Batı toplumunda farklı arayışların ve inanç sistemlerinin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. 
Savaşın etkileriyle içe kapanık ve çoğu şeyden umudunu kesmiş bireyler hayat sahnesindeki 
yerini alır. Bu durum doğal olarak edebiyata da sirayet eder. Eserlerde mutlak gerçekçi yapı 
terk edilerek daha çok insanın iç dünyasına bir yönelim başlar. Çıkmazlar içinde varlığından 
şüphe duyan karakterler edebi eserlerde boy gösterir. En nihayetinde modernist dönemle 
birlikte nesnel gerçekçi anlayış terk edilir ve gerçeklerin bireye göre şekillendiği daha öznel bir 
algılama biçimi görünür hale gelir. (Evis, 2021, 29) İnsanın iç dünyasına ayna tutan modernist 
evreden sonra tüm aynaların tuzla buz edildiği postmodern evreye geçilir. 20. yüzyılın 
ortalarında modernizme tepki olarak doğan postmodernizm, gerçeklik algısını tamamen 
reddederek çoğulcu ve göreceli bir dünya tasavvuru ortaya koyar. 

Modernizmin ileri sürdüğü aklın ve bilimin yol göstericiliğinde evrenselliğe ulaşma 
fikrine karşı eleştirel bir tutum sergileyen ve mutlak gerçekliğin yerine çoklu ve daha göreceli 
bir gerçeklik düşüncesi yerleştirmeye çalışan postmodernizm, her türlü kategorizasyonu 
reddederek bireyin özgürlüğünü ön plana çıkarır. İlk olarak mimaride varlık gösteren ve kısa 
süre içerisinde resim, müzik, felsefe gibi birçok farklı sanatsal ve akademik alanda karşılık 
bulan bu yeni düşünce akımı kaçınılmaz olarak hayatın içinde şekillenen edebiyat ürünlerine 
de sirayet eder. Yıldız Ecevit’e göre (2006, 58) postmodernizm kisvesi altında görünürlük 
kazanan bu yeni edebiyat akımı bütün öğretici, idealist ve yönlendirici kimliklerden sıyrılarak 
edebiyat dünyasını domine etmeye başlar. Dolayısıyla bu yeni edebiyatın amacı okuru 
bilgilendirmek, ona yol göstermek ya da okurda siyasal veya düşünsel düzlemde bir bilinç 
oluşturmak değildir. Bu yönüyle postmodernizm, edebiyatı insanın eğitimi için doğrudan bir 
araç olarak gören geleneksel bakışın yerine okuru özgürleştirmek dışında herhangi bir amaç 
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taşımayan, çoğu zaman mantıksal bağları dahi olmayan ve gerçek ile kurmacanın sınırlarını 
fazlasıyla zorlayan yepyeni bir düşünce akımı olarak öne çıkar. Özellikle roman türüne getirdiği 
yeniliklerle dikkat çeken postmodernizm, romandaki klâsik anlatı kurallarını temelden sarsar. 
Öyle ki roman kurgusundaki tekil anlatıcının yerini çoğul anlatıcılar alır. Klâsik roman 
anlayışında romanın temel taşıyıcısı konumundaki kahraman sıradanlaştırılarak bir kurgu 
malzemesine dönüştürülür. Zaman unsuru çeşitli tekniklerle zenginleştirilir. Mekân unsuru 
klasik romandaki önemli işlevini büyük ölçüde yitirir. Romanın bu temel tahlil unsurlarında 
meydana gelen değişikliklerin yanı sıra postmodernizmin doğrudan edebiyata kazandırdığı 
kurgu öğeleri de bu yeni roman anlayışının edebiyat dünyasında mevzi kazanmasına yardımcı 
olur. Bu unsurların başında metinlerarasılık, oyunsuluk, ironi, parodi, pastiş, yabancılaşma, 
çoğulculuk ve tarihe yönelme gelir. (Aydoğdu, 2017, 58) Bu unsurlar içerisinde ön plana çıkan 
en temel tekniklerden biri de roman kurgusunu baştan sona değiştiren üstkurmaca 
(metafiction)dır.   

 
1. Üstkurmaca (Metafiction)  
Gerçekliğin kırılmaya uğratılarak kurmacanın ön plana çıkarıldığı postmodern 

anlatılarda kimi zaman romanın yazılış süreci, romanın ana taşıyıcısı konumuna getirilir. Bu 
durumda romanın kurgusal yapısı, somut gerçekliğin önüne geçer. Bu tür anlatılarda yazarın 
öncelikli hedefi gerçek dünyadan ziyade kurmaca dünyayı somutlaştırmaktır. Bu kurgulama 
yöntemi, roman teorisi içinde üstkurmaca (metafiction) olarak adlandırılır. Hemen her 
postmodern teknikte olduğu gibi üstkurmaca tekniğinin kullanımında da modernizmin eleştirisi 
söz konusudur. Modernizm, kurmaca olduğu halde metnin dış dünyayı yansıttığını iddia 
ederken postmodernizm kurmaca metnin mutlak surette dış dünyada bir karşılığının olması 
gerekmediğini ileri sürer. Dolayısıyla postmodernizm, metnin kendi kendine yeten bir bütünlük 
olduğu düşüncesinden hareket eder ve bu bütünlüğün kurmaca bir bütünlük olduğunu da 
samimiyetle açıklar. (Yaprak, 2015, 119) Bazı edebiyat araştırmacılarına göre üstkurmaca 
tekniği, her ne kadar postmodernizm ile birlikte anılsa da kökeni çok daha eskilere 
dayanmaktadır. Üstkurmaca terimi, ilk olarak 1960’lı yılların sonlarına doğru, romanın kendisi 
hakkında yazılan son dönem romanları kastederek William Gass tarafından kullanılmıştır. 
(Demir, 2002, 16) 1980 yılında ise üstkurmaca, Amerikalı edebiyat bilimcisi Linda Hutcheon 
tarafından “fiction about fiction”, “kurmaca hakkında kurmaca” olarak tanımlanmıştır. 
(Aytaç, 1999, 207) İlk örneklerini romanın doğuşuna kadar götürmek mümkün olsa da 
üstkurmaca, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dikkat çekmiş bir anlatım 
tekniğidir. 1960 sonrası gelişmelerle birlikte ele alınabilecek bir edebi ortamda ve değişen 
dünya da yükselişe geçen üstkurmaca, kurmaca ile gerçeklik arasındaki ilişkiye dair sorular 
karşısında, ilkinin yapaylığına bilinçli ve sistematik olarak dikkat çeker. (Engin, 2016, 88) 
Üstkurmacada edebi eserin gerçeklik yönünden ziyade kurmaca yönünün ifşa edilmesi temel 
çıkış noktasını teşkil eder. Bu nedenle romanda anlatılanların somut gerçekliğin ötesinde 
kurmaca bir gerçeklik olduğu okura sürekli olarak hatırlatılır.  

Üstkurmaca, gerçeklik ile kurmaca dünya arasındaki ilişkiyi sorgulamak için bilinçli ve 
sistemli olarak dikkati anlatının kurmacalığı üzerine yoğunlaştıran bir kurmaca türüdür. Yıldız 
Ecevit’e göre (2004, 142) üstkurmaca, postmodern edebiyatın ana kurgu öğesidir. Bu eğilim, 
genel bağlamda yazma ediminin kurmaca metnin içinde kurgulanması demektir. Bu, yazarın 
metnini nasıl yazdığını o metnin içinde anlatması, yazma sorunlarını metninin ana konusu 
durumuna getirmesi ve kimi kez de okurunu metnin içine sokarak romanını nasıl oluşturduğunu 
onunla paylaşması anlamına gelir. Bu yönüyle üstkurmaca, edebiyatın kendini anlatması, 
kurgulamasıdır. Başka bir ifadeyle üstkurmaca, kurmacanın kurmacasıdır. Üstkurmaca 
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taşımayan, çoğu zaman mantıksal bağları dahi olmayan ve gerçek ile kurmacanın sınırlarını 
fazlasıyla zorlayan yepyeni bir düşünce akımı olarak öne çıkar. Özellikle roman türüne getirdiği 
yeniliklerle dikkat çeken postmodernizm, romandaki klâsik anlatı kurallarını temelden sarsar. 
Öyle ki roman kurgusundaki tekil anlatıcının yerini çoğul anlatıcılar alır. Klâsik roman 
anlayışında romanın temel taşıyıcısı konumundaki kahraman sıradanlaştırılarak bir kurgu 
malzemesine dönüştürülür. Zaman unsuru çeşitli tekniklerle zenginleştirilir. Mekân unsuru 
klasik romandaki önemli işlevini büyük ölçüde yitirir. Romanın bu temel tahlil unsurlarında 
meydana gelen değişikliklerin yanı sıra postmodernizmin doğrudan edebiyata kazandırdığı 
kurgu öğeleri de bu yeni roman anlayışının edebiyat dünyasında mevzi kazanmasına yardımcı 
olur. Bu unsurların başında metinlerarasılık, oyunsuluk, ironi, parodi, pastiş, yabancılaşma, 
çoğulculuk ve tarihe yönelme gelir. (Aydoğdu, 2017, 58) Bu unsurlar içerisinde ön plana çıkan 
en temel tekniklerden biri de roman kurgusunu baştan sona değiştiren üstkurmaca 
(metafiction)dır.   

 
1. Üstkurmaca (Metafiction)  
Gerçekliğin kırılmaya uğratılarak kurmacanın ön plana çıkarıldığı postmodern 

anlatılarda kimi zaman romanın yazılış süreci, romanın ana taşıyıcısı konumuna getirilir. Bu 
durumda romanın kurgusal yapısı, somut gerçekliğin önüne geçer. Bu tür anlatılarda yazarın 
öncelikli hedefi gerçek dünyadan ziyade kurmaca dünyayı somutlaştırmaktır. Bu kurgulama 
yöntemi, roman teorisi içinde üstkurmaca (metafiction) olarak adlandırılır. Hemen her 
postmodern teknikte olduğu gibi üstkurmaca tekniğinin kullanımında da modernizmin eleştirisi 
söz konusudur. Modernizm, kurmaca olduğu halde metnin dış dünyayı yansıttığını iddia 
ederken postmodernizm kurmaca metnin mutlak surette dış dünyada bir karşılığının olması 
gerekmediğini ileri sürer. Dolayısıyla postmodernizm, metnin kendi kendine yeten bir bütünlük 
olduğu düşüncesinden hareket eder ve bu bütünlüğün kurmaca bir bütünlük olduğunu da 
samimiyetle açıklar. (Yaprak, 2015, 119) Bazı edebiyat araştırmacılarına göre üstkurmaca 
tekniği, her ne kadar postmodernizm ile birlikte anılsa da kökeni çok daha eskilere 
dayanmaktadır. Üstkurmaca terimi, ilk olarak 1960’lı yılların sonlarına doğru, romanın kendisi 
hakkında yazılan son dönem romanları kastederek William Gass tarafından kullanılmıştır. 
(Demir, 2002, 16) 1980 yılında ise üstkurmaca, Amerikalı edebiyat bilimcisi Linda Hutcheon 
tarafından “fiction about fiction”, “kurmaca hakkında kurmaca” olarak tanımlanmıştır. 
(Aytaç, 1999, 207) İlk örneklerini romanın doğuşuna kadar götürmek mümkün olsa da 
üstkurmaca, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dikkat çekmiş bir anlatım 
tekniğidir. 1960 sonrası gelişmelerle birlikte ele alınabilecek bir edebi ortamda ve değişen 
dünya da yükselişe geçen üstkurmaca, kurmaca ile gerçeklik arasındaki ilişkiye dair sorular 
karşısında, ilkinin yapaylığına bilinçli ve sistematik olarak dikkat çeker. (Engin, 2016, 88) 
Üstkurmacada edebi eserin gerçeklik yönünden ziyade kurmaca yönünün ifşa edilmesi temel 
çıkış noktasını teşkil eder. Bu nedenle romanda anlatılanların somut gerçekliğin ötesinde 
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tekniğinin uygulandığı metinlerde metnin yazılış süreci metnin konusu haline gelir. Kısacası 
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tekniğinin içerisinde birbirlerinden farklı üstkurgusal yöntemlerin bulunduğunu da ifade etmek 
gerekir. Çünkü üstkurmaca tekniğini oluşturan birbirinden farklı uygulama yöntemleri söz 
konusudur. Bu nedenle üstkurmacayı sadece yazarın kurguladığı kurmaca üzerine konuşması 
olarak tanımlamak kavramın kapsamını daraltmak anlamına gelecektir. Yazarın anlattığı 
kurmaca içinde bir kurmaca oluşturması, kurmacanın bir hikâye veya roman yazan bir yazarı 
anlatması, romanın kendi içinde bir roman anlatması, yazarın da anlatılan kurgu içerisinde bir 
kahraman olması, yazarın eserinde sürekli olarak okurla konuşması veya tartışması, yazarın 
daha önce yazılmış bir edebi eseri yeniden kurgulaması, bir anlatıda yazarın kahramanlardan 
istediklerinin yerine getirilmesi ve bir eserin metin yapı unsurlarından birine veya birkaçına yer 
vermeden oluşturulması (Aydoğdu, 2017, 58) şeklinde üstkurmaca tekniğinin uygulama 
yöntemleri sıralanabilir. Bu yönüyle üstkurmaca tek bir kurgulama yöntemine indirgenemeyen 
ve birçok farklı kurgulama yöntemini bünyesinde barındıran bir teknik olarak dikkat çeker. Bu 
minvalde günümüz edebiyatının genç simalarından Emre Karadağ’ın Leyla’ya Mektuplar adlı 
romanının da üstkurmaca tekniğinin farklı uygulama yöntemlerini örneklemesi açısından geniş 
bir malzeme barındırdığı söylenebilir.  

Emre Karadağ’ın Leyla’ya Mektuplar adlı son romanı, üç roman karakteri tarafından 
yazılan ve ilk bakışta birbiriyle alakasız görünen ama sonrasında belli kesişme noktalarıyla 
belirli bir bütünlük sağlayan mektuplardan oluşmaktadır. Leyla’ya Mektuplar’da ana karakter 
olarak üç erkek bir de kadın karakter okurun karşısına çıkar. Erkek karakterlerden ilki kısaca 
melankolik olarak tanımlayabileceğimiz içine kapanık, kısmen bunalımlı ve iyi kalpli bir âşık 
rolündedir. Bu karakter mektuplarında “Dünya’ya Mektuplar” başlığını kullanır. İkinci erkek 
karakter ise daha öz güvenli, agresif ve ölçüsüz bir âşık olarak betimlenir. Bu karakter de 
“Güneş’e Mektuplar” başlığını tercih eder. Romanın üçüncü erkek karakteri ise bir psikiyatrdır. 
Psikiyatr da romandaki bir diğer âşık karakterdir. Ancak aşkını kendisine bile itiraf edemeyecek 
kadar ketumdur. Psikiyatr, “Ay’a Mektuplar” başlığı altında kaleme aldığı mektuplarda 
hastalarına ait ilginç, bazen hüzünlü bazen de mizahi öyküler anlatır. Bu karakter, anlattığı 
hikâyeler itibariyle romanda bir denge unsuru olarak rol oynar. Okur, onun sayesinde diğer 
karakterleri tanır ve iç dünyalarına nüfuz eder. Roman kurgusu içerisinde bir de kadın karakter 
vardır. Romandaki üç erkek karakterin de âşık olduğu ve dolayısıyla mektup yazdığı kadın 
budur. Ancak ismi ne Dünya ne Güneş ne de Ay’dır. Romanda mektuplar dışında kalan ve ilahi 
bir metinden alınmış parçalar izlenimi uyandıran kısımlar ise anlatıcıya aittir. Her mektubun 
sonuna iliştirilmiş kısa notlar şeklinde verilen bu bölümlerde anlatıcı, etkin bir figür olarak 
olayları yönlendiren ilahi bir varlık konumundadır.  
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2. 1. Nesnel Gerçeklik ile Kurmaca İlişkisini Belirginleştirme  
Modernist romanın ısrarla gerçeği anlattığını iddia etmesine karşın postmodernizm, 

samimiyetle muhattabına kurmaca bir metin okuduğunu itiraf eder. Bu anlayış, postmodern 
edebiyatın başat özelliklerinden biri olarak öne çıkar. Postmodern anlayışta nesnel gerçeklik ve 
kurmaca ilişkisi her defasında ifşa edilmekle beraber kurmaca evrenin de başlı başına bir 
gerçeklik olduğu vurgulanır. Postmodern anlatılarda nesnel gerçeklik ile kurmaca ilişkisi çoğu 
zaman anlatıcının metne açıkça roman demesi, anlatıcının okura sürekli olarak kurmaca bir 
metin okuduğunu hatırlatması, roman kahramanlarının kurgu içerisinde sürekli olarak yazarla 
iletişim halinde olması ve çoğu zaman karakterlerin kurgusal birer varlık olduklarını ifşa etmesi 
şeklinde belirginlik kazanır.  Emre Karadağ’ın Leyla’ya Mektuplar adlı romanında da benzer 
kullanımlar göze çarpar. Öyle ki roman, yazar ve kahraman arasında geçen ve aynı zamanda 
romanın kurgusallığını da ilk elden ifşa eden şu diyalog ile başlar: “Bir kitap yaz, içinde “hiç” 
olsun, dedi. Hiç ne demek ki, dedim. Cevap vermedi. Çoktan gitmişti bile. Ben de gitmek istedim 
ama nasıl gidilirdi ki? Yolu bilmiyordum. Kim söylemişti bana içinde “hiç” olan kitabı 
yazmamı? İç sesim mi? Yoksa o kız mı? O kız…” (Karadağ, 2020, 5) Bu ifadeler, romanın 
kurgusallığının ilk elden ifşası demektir. Okur, daha ilk sayfada romanın kurgusal bir gerçeklik 
üzerine kurulu olduğunu ve söz konusu romanın anlatı içindeki bir kahraman tarafından 
yazılmaya başlandığını fark eder. Diğer bir taraftan karakterin yazarın isteği doğrultusunda bir 
roman yazmaya başlaması üstkurmaca tekniğinin farklı bir türevi olarak dikkat çeker. Öyle ki 
üstkurmaca tekniğinin uygulama yöntemlerinden bir de kurgu içerisinde yazarın isteklerini 
yerine getiren karakterlerin varlığıdır.  

Romanda karakterler, kurgusal bir evrenin içinde olduklarının ve mevcut romanın 
kendileri tarafından yazıldığının farkındadırlar. Bu kullanım da yine üstkurmaca tekniğinin 
farklı bir türevidir. Romanın içinde roman yazan karakterler, romanın kurgusallığı içinde 
hemen hemen her mektupta kendilerini ifşa ederler. “Dünya’ya Mektuplar III”de kahraman, 
yazarla doğrudan iletişime geçer ve romanın kendisi tarafından yazıldığını itiraf eder. 
Mektubun hemen girişinde kahraman, öncesinde kullanmış olduğu bir ifadeye atıfta bulunarak 
işin mantıksızlığına dikkat çeker ve yazara uyarıda bulunur: “Bir dakika yazar. Aklıma bir şey 
geldi. Az önce soğuk mevsimden bahsetmiştik, şimdi gül koparıyorum. Tekrar düşünelim. Evet, 
düşündük. Ayrıntılara takılmayalım. Peki. Mekân yok, zaman yok, zaten hiçbir şey yok. Aslında 
ben de yokum!” (Karadağ, 2020, 10) Bu diyalog, kahramanın kendi kurgusallığının farkında 
oluşunu gösterdiği gibi romanın kahraman tarafından yazıldığını da açıkça ortaya koymaktadır. 
Bu kullanım aynı zamanda romandaki nesnel gerçeklik ile kurmaca gerçeklik arasındaki sınırı 
da belirgin hale getirir. Ayrıca diyalog, postmodern anlatıların temel kurgu mantığını 
örneklemesi açısından da dikkate değerdir.   

 Romandaki akışın başka bir mecraya taşındığı “Güneş’e Mektuplar I”de romanın diğer 
bir kahramanı, romanın bu bölümünün kendisi tarafından yazılacağını dile getirerek mektubuna 
başlar. Bu kez vurgu çok daha güçlüdür: “Yazmayı pek sevmem. Ağzım fena laf yapmaz ama 
yazmak başka iştir. Mektup yazacakmışız. Kızı nasıl tanıdığımı anlatmalıymışım. Yazarın bok 
yemesi! İyi, anlatalım. Yazım ve noktalama hatalarını sen düzeltirsin artık.” (Karadağ, 2020, 
12) Görüldüğü gibi kahraman, kurgu içerisinde yazarın isteği üzerine bu yazı faaliyeti içine 
girdiğini ifade etmektedir. Bu kullanım, üstkurmaca tekniğinin uygulandığı metinlerde 
kahramanların yazarın isteklerini yerine getirdiğini örneklemesi açısından da dikkate değerdir. 
Kurgu içerisinde kahramanların yazarın isteği doğrultusunda hareket etmesi romanın kurgusal 
gerçekliğini ifşa etmekle beraber üstkurmaca tekniğinin farklı bir uygulamasını da 
örneklemektedir. Nitekim mektubun devamında kahraman yeniden yazara sataşır: “Dur 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

237

2. Leyla’ya Mektuplar’da Üstkurgusal Yapı 
2. 1. Nesnel Gerçeklik ile Kurmaca İlişkisini Belirginleştirme  
Modernist romanın ısrarla gerçeği anlattığını iddia etmesine karşın postmodernizm, 

samimiyetle muhattabına kurmaca bir metin okuduğunu itiraf eder. Bu anlayış, postmodern 
edebiyatın başat özelliklerinden biri olarak öne çıkar. Postmodern anlayışta nesnel gerçeklik ve 
kurmaca ilişkisi her defasında ifşa edilmekle beraber kurmaca evrenin de başlı başına bir 
gerçeklik olduğu vurgulanır. Postmodern anlatılarda nesnel gerçeklik ile kurmaca ilişkisi çoğu 
zaman anlatıcının metne açıkça roman demesi, anlatıcının okura sürekli olarak kurmaca bir 
metin okuduğunu hatırlatması, roman kahramanlarının kurgu içerisinde sürekli olarak yazarla 
iletişim halinde olması ve çoğu zaman karakterlerin kurgusal birer varlık olduklarını ifşa etmesi 
şeklinde belirginlik kazanır.  Emre Karadağ’ın Leyla’ya Mektuplar adlı romanında da benzer 
kullanımlar göze çarpar. Öyle ki roman, yazar ve kahraman arasında geçen ve aynı zamanda 
romanın kurgusallığını da ilk elden ifşa eden şu diyalog ile başlar: “Bir kitap yaz, içinde “hiç” 
olsun, dedi. Hiç ne demek ki, dedim. Cevap vermedi. Çoktan gitmişti bile. Ben de gitmek istedim 
ama nasıl gidilirdi ki? Yolu bilmiyordum. Kim söylemişti bana içinde “hiç” olan kitabı 
yazmamı? İç sesim mi? Yoksa o kız mı? O kız…” (Karadağ, 2020, 5) Bu ifadeler, romanın 
kurgusallığının ilk elden ifşası demektir. Okur, daha ilk sayfada romanın kurgusal bir gerçeklik 
üzerine kurulu olduğunu ve söz konusu romanın anlatı içindeki bir kahraman tarafından 
yazılmaya başlandığını fark eder. Diğer bir taraftan karakterin yazarın isteği doğrultusunda bir 
roman yazmaya başlaması üstkurmaca tekniğinin farklı bir türevi olarak dikkat çeker. Öyle ki 
üstkurmaca tekniğinin uygulama yöntemlerinden bir de kurgu içerisinde yazarın isteklerini 
yerine getiren karakterlerin varlığıdır.  

Romanda karakterler, kurgusal bir evrenin içinde olduklarının ve mevcut romanın 
kendileri tarafından yazıldığının farkındadırlar. Bu kullanım da yine üstkurmaca tekniğinin 
farklı bir türevidir. Romanın içinde roman yazan karakterler, romanın kurgusallığı içinde 
hemen hemen her mektupta kendilerini ifşa ederler. “Dünya’ya Mektuplar III”de kahraman, 
yazarla doğrudan iletişime geçer ve romanın kendisi tarafından yazıldığını itiraf eder. 
Mektubun hemen girişinde kahraman, öncesinde kullanmış olduğu bir ifadeye atıfta bulunarak 
işin mantıksızlığına dikkat çeker ve yazara uyarıda bulunur: “Bir dakika yazar. Aklıma bir şey 
geldi. Az önce soğuk mevsimden bahsetmiştik, şimdi gül koparıyorum. Tekrar düşünelim. Evet, 
düşündük. Ayrıntılara takılmayalım. Peki. Mekân yok, zaman yok, zaten hiçbir şey yok. Aslında 
ben de yokum!” (Karadağ, 2020, 10) Bu diyalog, kahramanın kendi kurgusallığının farkında 
oluşunu gösterdiği gibi romanın kahraman tarafından yazıldığını da açıkça ortaya koymaktadır. 
Bu kullanım aynı zamanda romandaki nesnel gerçeklik ile kurmaca gerçeklik arasındaki sınırı 
da belirgin hale getirir. Ayrıca diyalog, postmodern anlatıların temel kurgu mantığını 
örneklemesi açısından da dikkate değerdir.   

 Romandaki akışın başka bir mecraya taşındığı “Güneş’e Mektuplar I”de romanın diğer 
bir kahramanı, romanın bu bölümünün kendisi tarafından yazılacağını dile getirerek mektubuna 
başlar. Bu kez vurgu çok daha güçlüdür: “Yazmayı pek sevmem. Ağzım fena laf yapmaz ama 
yazmak başka iştir. Mektup yazacakmışız. Kızı nasıl tanıdığımı anlatmalıymışım. Yazarın bok 
yemesi! İyi, anlatalım. Yazım ve noktalama hatalarını sen düzeltirsin artık.” (Karadağ, 2020, 
12) Görüldüğü gibi kahraman, kurgu içerisinde yazarın isteği üzerine bu yazı faaliyeti içine 
girdiğini ifade etmektedir. Bu kullanım, üstkurmaca tekniğinin uygulandığı metinlerde 
kahramanların yazarın isteklerini yerine getirdiğini örneklemesi açısından da dikkate değerdir. 
Kurgu içerisinde kahramanların yazarın isteği doğrultusunda hareket etmesi romanın kurgusal 
gerçekliğini ifşa etmekle beraber üstkurmaca tekniğinin farklı bir uygulamasını da 
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bakalım yazar! Bu mektubu benim kıza mı yazıyordum ben? Ona mı hitap etmeliyim.? İşine 
karışmak gibi olmasın ama bence öyle olmalı.” (Karadağ, 2020, 13) Kahramanın yazara bu 
sataşmaları ve nihayetinde metnin kurgusallığının ifşası mektubun sonundaki ifadelerle de 
adeta bir kez daha pekiştirilir: “Oldu mu yazar? Ben yazdım mı böyle yazarım!” (Karadağ, 
2020, 14)  

Emre Karadağ’ın Leyla’ya Mektuplar adlı romanında kurgusal birer varlık olduğunun 
farkında olan kahramanlar neredeyse bütün mektuplarda dikkat çekerler. “Dünya’ya Mektuplar 
IV”te kahraman bunu açıkça ifade eder ve yazarın kendisine böyle bir gerçeklik uydurmasından 
şikâyet ederek kurgu içerisindeki yerini beğenmemeye başlar: “Ulan senin gibi yazarın ben 
ta!... Niye koydun beni bu kitaba? Öyle olması gerekiyordu. Gerekmiyordu sen yaptın. Başka 
türlü olamazdı. Ağlamak istiyorum, ağlatmıyorsun bile. Gözyaşları yaz şuraya. Karanlık bir 
köşeye çekilip ağladı, de. Çıkar beni bu kitaptan, çıkar, çıkar, çıkar, çıkar, çıkar, çıkar.” 
(Karadağ, 2020, 16) Dikkat edileceği üzere kahraman, içinde bulunduğu durumdan şikayetçidir 
ve bunun sorumlusu olarak da yazarı görmektedir. Bu kullanım da yine metnin kurgusallığının 
ön plana çıkarıldığını ve nesnel gerçeklik ile kurgusal gerçekliğin sınırlarının belirginleştiğini 
somut olarak ortaya koymaktadır. Benzer bir durum “Güneş’e Mektuplar II”de de karşımıza 
çıkar. Ancak bu kez kahraman, kurgusal bir varlık olduğunun farkında olmakla birlikte kurgu 
içerisindeki rolünden dolayı yazara sempati duymaktadır: "Ne yazayım ki şimdi? Sana teşekkür 
borçluyum he, yazar! Ne de olsa sen yarattın bizleri. Beni oluşturdun, yanıma da bu kızı koydun. 
Müteşekkirim doktor! Öteki hıyarı da koyabilirdin. Var ya şu sokaklarda başıboş dolaşan 
meczup! Ha, daha tanışmadık onunla değil mi? Sırası gelince tanışacağızdır.” (Karadağ, 2020, 
17) Kahraman, kurgusal bir varlık olduğunun farkında olduğu kadar kurgusal evrendeki diğer 
kahramanların varlığından da haberdardır. Bu vurgu, okur için de ileride olacaklar hususunda 
bir ipucu mahiyetindedir. Kahramanın bu ifadelerinden hareketle okur, ilerleyen bölümlerde iki 
kahramanın karşılaşma ihtimalinin olabilirliğine odaklanır. Böylece okurun romanın yazılış 
serüvenine olan tanıklığı farklı ilmeklerle tazelenir. Kahraman bu mektupta yazarla takıştığı 
gibi okura da seslenir: “Yazar, görüyorsun değil mi cümleyi? Bunları aşk yazdırıyor işte. 
Sonrası mı? Sonrası okuyucuyu ilgilendirmez. Merak etsinler bakalım, bunlar sahilde, denizde 
ne yaptılar diye. Benim yer aldığım kitapta ölçüsüz betimlemeler olamaz yazar. Ölçüsüz olan 
benim ona göre. Senin ağzına!... Çok keyifliyim be.” (Karadağ, 2020, 18) Dikkat edileceği üzere 
kahraman, kurgu içerisinde okuru da doğrudan muhattap almaktadır. Bu tutum, metnin 
kurgusallığına vurgu yaptığı gibi okuru romanın yazılış sürecine dahil etmenin de çabasıdır. 
Kahraman, “Güneş’e Mektuplar III”te diğer mektupların yazarı ile karşılaştığında da bu tavrı 
sürdürmeye devam eder. Hem yazara hem de okuyucuya tekrar seslenir:   
“Eh yazar, ne diye sokarsın böyle hıyarları kitaba? Karşılaşmamız mı lazımdı yani? Sana da ilginç 
karakterler (pardon, kahramanlar diyecektim, yabancı kelime sevmezsin) lazım değil mi? Şu meczup 
muydu bu? Benim kızı takip eden hani?... Mmm, bunu şu an bilmemem gerekiyor değil mi? İyi. Hadi 
bilmezden geleyim. Sen de karşılaştın mı onunla Güneş? Hiç karşılaşacak mısınız acaba? Bu işin 
sonunun nereye varacağını merak ettim şimdi. Umarım canımı sıkacak bir şeyler yazmazsın yazar. Bu 
arada, güzelim, o mini eteği bir daha görürsem üzerinde, bacaklarını kırarım senin! Eteğini 
gördüğümde parçalayasım, canını yakasım geldi. Onu da yapacağım, bekle. Çoktan söz sahibi olmuşum 
değil mi? Şaşırdın mı okuyucu?” (Karadağ, 2020, 22)  

Dikkat edileceği üzere romanın kurgusal gerçekliği her seferinde gerek yazar gerek 
karakterler tarafından vurgulanmaktadır. Öte yandan okuyucunun romanın yazılış sürecine 
tanıklık etmesi de yine hem yazar hem de karakterler aracılığıyla farklı ilmeklerle devam 
ettirilmektedir. Kahramanlar roman kurgusu içerisinde art arda konumlandırılan mektuplarda 
romanın kurgusal gerçekliğini ifşa etmeye devam ederler. “Dünya’ya Mektuplar VI”da 
kahramanın kovalandığı sahnede bu durum bir kez daha tekrar edilir: “Aha, yine geliyor 
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puştlar. Beni arıyorlar. Bunlar beni bir yakalarsa var ya… Bir mezar taşının arkasına 
saklanıyorum. Yaklaşıyorlar, yaklaşıyorlar, bana doğru geliyorlar. Allah’ım… Lan yazar, 
değişik yaz şunu. Çabuk ol. Kalemim… Kalemim nerede benim? Buruşuk kâğıda karanlıkta bir 
şeyler karalıyorum. Şöyle yazıyorum: Beni görmeden yanımdan geçip gittiler. Derin bir 
nefes…” (Karadağ, 2020, 24) Görüldüğü gibi postmodern edebiyatın ana özelliklerinden bir 
olarak romanın kurgusallığı sürekli olarak okura hatırlatılmaktadır. Bu durum, “Ay’a 
Mektuplar I” bölümünde kurguya dahil olan psikiyatr karakteri üzerinden de vurgulanır. Öyle 
ki mektubun girişinde kahraman, bir açıklama yapma zorunluluğu hisseder: “Sırası gelmişken 
bir konuya değinmek isterim. Okuyucu için en başından bir açıklama niteliği taşıyacaktır bu. 
Bir hastama ya da asistanıma mektup yazıyor olmam inandırıcı değil. Okuyucuyu bu anlamda 
karşıma almak istemem. Okuyucu yazara her zaman güven duymalı. Tıpkı hastalarımın bana 
duyduğu gibi. Yazarla konuştuk ve işin mantıksal boyutunu diğer bölümlerde düzenleyeceğini 
söyledi. Bu yüzden ben yalnızca bir roman karakteri kimliğimin gereğini yapıyorum.” 
(Karadağ, 2020, 48) Dikkat edileceği üzere olayların somut gerçeklikten bağımsız olarak 
kurgusal bir gerçeklik olduğu kahraman tarafından dile getirilmektedir. Böylelikle hem 
kurgusal zemin görünürlük kazanmakta hem de okur tekrardan sürece dahil edilmektedir. Bu 
ifadeler aynı zamanda okur ile yazar arasında kurgusal evrende oynanan oyunun da bir başka 
açıdan görünümüdür.  

Emre Karadağ’ın Leyla’ya Mektuplar adlı romanında üstkurmaca tekniğinin yoğun 
kullanımı hemen hemen her mektupta kendisini farklı bir kullanımla görünür kılar. Öyle ki 
“Dünya’ya Mektuplar XI”de yazar adeta üstkurmaca tekniğinin tanımını kahramana yaptırır: 
“İradesi başkasının keyfine göre şekillenen bir roman kahramanı gibi hissediyordum kendimi. 
Zaten öyle değil miydim? Yaşam da bir çeşit romandı, değil mi? Ne beylik laflar bunlar. İki 
kadeh içince edebiyat yapmaya kalktım. Yaşam romanındaki bir başka saçma romandaydım ve 
bende sana mektuplar yazıyor, belki de bir çeşit roman oluşturuyordum. O zaman roman 
içindeki roman içindeki roman mı oluyordu bu?” (Karadağ, 2020, 65) Görüldüğü gibi romanın 
kurmaca gerçekliği her mektupta hem yazar hem de kahramanlar tarafından ifşa edilmekle 
birlikte yazar bu tavrı “Dünya’ya Mektuplar XI”de bir adım daha ileriye taşır. Burada yazar, 
kurgusal evrende kullanmış olduğu kurgu tekniklerinin ifşasını kahramanın dilinden tanım 
derecesine vardırır. Böylece kurgusal düzlemde oluşturulan yapay gerçeklik yazar ve 
kahramanlar tarafından düzenli olarak okura hatırlatılır ve somut gerçeklik ile kurgusal 
gerçeklik arasındaki sınır daha da görünür hale getirilmeye çalışılır. Bir kurmaca varlık 
olduklarının farkında olan kahramanlar her defasında bunu dile getirmekten geri durmazlar. 
“Güneş’e Mektuplar XIII”de bu durum bir kez daha tekrarlanır: “Anneyle çocuğu arkamda 
bırakıp yoluma gidiyorum. Çok şükür yazar; okuyucunun gözünde beni daha fazla küçültmedin. 
Kitabı çöpe atmadım ama bir daha da elime almadım. Canım kafa çekmek istiyordu. Akşama 
kadar orada burada içtim. Ulan benim işim gücüm yok mu? Parayı nereden buluyorum? 
Altımda araba, sınırsız harcamalar falan… Hadi mirasyedi olayım. Şimdi der ki yazar, 
kurmacada böyle şeylere bakılmaz. İyi.” (Karadağ, 2020, 113) Dikkat edileceği üzere 
kahraman, yazarın kurguda bıraktığı boşluklar üzerinden anlatının kurmaca yönünü belirgin 
kılma gayretindedir. Böylece somut gerçeklik ile kurgusal gerçekliğin sınırları birbirinden 
ayrılmakta ve okura sürekli olarak kurgusal bir hikâyenin izini sürmekte olduğu 
hatırlatılmaktadır.    

 
2.2. Etkin Bir Figür Olarak Anlatıcı  
Klâsik roman anlayışında okuru eğitme amacıyla hareket eden yazar, sıklıkla metne 

müdahale ederek “yazar-anlatıcı” hüviyeti kazanmıştır. Modernist romanda büyük bir kusur 
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puştlar. Beni arıyorlar. Bunlar beni bir yakalarsa var ya… Bir mezar taşının arkasına 
saklanıyorum. Yaklaşıyorlar, yaklaşıyorlar, bana doğru geliyorlar. Allah’ım… Lan yazar, 
değişik yaz şunu. Çabuk ol. Kalemim… Kalemim nerede benim? Buruşuk kâğıda karanlıkta bir 
şeyler karalıyorum. Şöyle yazıyorum: Beni görmeden yanımdan geçip gittiler. Derin bir 
nefes…” (Karadağ, 2020, 24) Görüldüğü gibi postmodern edebiyatın ana özelliklerinden bir 
olarak romanın kurgusallığı sürekli olarak okura hatırlatılmaktadır. Bu durum, “Ay’a 
Mektuplar I” bölümünde kurguya dahil olan psikiyatr karakteri üzerinden de vurgulanır. Öyle 
ki mektubun girişinde kahraman, bir açıklama yapma zorunluluğu hisseder: “Sırası gelmişken 
bir konuya değinmek isterim. Okuyucu için en başından bir açıklama niteliği taşıyacaktır bu. 
Bir hastama ya da asistanıma mektup yazıyor olmam inandırıcı değil. Okuyucuyu bu anlamda 
karşıma almak istemem. Okuyucu yazara her zaman güven duymalı. Tıpkı hastalarımın bana 
duyduğu gibi. Yazarla konuştuk ve işin mantıksal boyutunu diğer bölümlerde düzenleyeceğini 
söyledi. Bu yüzden ben yalnızca bir roman karakteri kimliğimin gereğini yapıyorum.” 
(Karadağ, 2020, 48) Dikkat edileceği üzere olayların somut gerçeklikten bağımsız olarak 
kurgusal bir gerçeklik olduğu kahraman tarafından dile getirilmektedir. Böylelikle hem 
kurgusal zemin görünürlük kazanmakta hem de okur tekrardan sürece dahil edilmektedir. Bu 
ifadeler aynı zamanda okur ile yazar arasında kurgusal evrende oynanan oyunun da bir başka 
açıdan görünümüdür.  

Emre Karadağ’ın Leyla’ya Mektuplar adlı romanında üstkurmaca tekniğinin yoğun 
kullanımı hemen hemen her mektupta kendisini farklı bir kullanımla görünür kılar. Öyle ki 
“Dünya’ya Mektuplar XI”de yazar adeta üstkurmaca tekniğinin tanımını kahramana yaptırır: 
“İradesi başkasının keyfine göre şekillenen bir roman kahramanı gibi hissediyordum kendimi. 
Zaten öyle değil miydim? Yaşam da bir çeşit romandı, değil mi? Ne beylik laflar bunlar. İki 
kadeh içince edebiyat yapmaya kalktım. Yaşam romanındaki bir başka saçma romandaydım ve 
bende sana mektuplar yazıyor, belki de bir çeşit roman oluşturuyordum. O zaman roman 
içindeki roman içindeki roman mı oluyordu bu?” (Karadağ, 2020, 65) Görüldüğü gibi romanın 
kurmaca gerçekliği her mektupta hem yazar hem de kahramanlar tarafından ifşa edilmekle 
birlikte yazar bu tavrı “Dünya’ya Mektuplar XI”de bir adım daha ileriye taşır. Burada yazar, 
kurgusal evrende kullanmış olduğu kurgu tekniklerinin ifşasını kahramanın dilinden tanım 
derecesine vardırır. Böylece kurgusal düzlemde oluşturulan yapay gerçeklik yazar ve 
kahramanlar tarafından düzenli olarak okura hatırlatılır ve somut gerçeklik ile kurgusal 
gerçeklik arasındaki sınır daha da görünür hale getirilmeye çalışılır. Bir kurmaca varlık 
olduklarının farkında olan kahramanlar her defasında bunu dile getirmekten geri durmazlar. 
“Güneş’e Mektuplar XIII”de bu durum bir kez daha tekrarlanır: “Anneyle çocuğu arkamda 
bırakıp yoluma gidiyorum. Çok şükür yazar; okuyucunun gözünde beni daha fazla küçültmedin. 
Kitabı çöpe atmadım ama bir daha da elime almadım. Canım kafa çekmek istiyordu. Akşama 
kadar orada burada içtim. Ulan benim işim gücüm yok mu? Parayı nereden buluyorum? 
Altımda araba, sınırsız harcamalar falan… Hadi mirasyedi olayım. Şimdi der ki yazar, 
kurmacada böyle şeylere bakılmaz. İyi.” (Karadağ, 2020, 113) Dikkat edileceği üzere 
kahraman, yazarın kurguda bıraktığı boşluklar üzerinden anlatının kurmaca yönünü belirgin 
kılma gayretindedir. Böylece somut gerçeklik ile kurgusal gerçekliğin sınırları birbirinden 
ayrılmakta ve okura sürekli olarak kurgusal bir hikâyenin izini sürmekte olduğu 
hatırlatılmaktadır.    

 
2.2. Etkin Bir Figür Olarak Anlatıcı  
Klâsik roman anlayışında okuru eğitme amacıyla hareket eden yazar, sıklıkla metne 

müdahale ederek “yazar-anlatıcı” hüviyeti kazanmıştır. Modernist romanda büyük bir kusur 

sayılan bu durum, anlatıcının kimliğini olabildiğince silikleştirmiştir. Postmodern anlatılarda 
ise anlatıcı tekrar merkezi konumunu geri kazanmıştır. Postmodern edebiyatta anlatıcı, çoğu 
zaman figüratif kadronun bir elemanı konumundadır. Olayların seyri üzerinde büyük etkisinin 
olduğunu ve kurgunun istediği yönde ilerleyeceğini sık sık hatırlatır. Bu yönüyle postmodern 
romanın anlatıcısı klâsik romanın anlatıcısını anımsatır. Ancak postmodern romanlarda 
anlatıcının klâsik romanlardaki gibi ön plana çıkmış olması, anlatıcının yeniden eğitici bir 
misyon üstlendiği anlamına gelmemektedir. Aksine, postmodern romanın anlatıcıları daha çok 
çelişkileri ve ikircikli yapıları ortaya koyarlar ve aradan çekilirler. Bu nedenle okuyucuya fayda 
sağlama amacıyla metin oluşturmak postmodern edebiyatın doğasına aykırıdır. 
Postmodernistlere göre kurgu gerçeğin, gerçek de kurgunun bir parçasıdır ve hayat, yazarken 
de tüm gerçekliğiyle devam etmektedir. Hayat ikiliklerle, çelişkilerle, belirsizliklerle doludur 
ve bu durumda anlatıcının “doğru”ların altını çizmesi zaten imkânsızdır. (Somuncuoğlu Özot, 
2012, 2281)  

Emre Karadağ’ın Leyla’ya Mektuplar adlı romanında her mektubun sonuna parantez 
içinde ve italik harflerle yazılmış yazar-anlatıcıya ait pasajlar romandaki anlatıcının etkin 
rolünü göstermesi açısından önemlidir. Anlatıcıya ait bu ifadelerde her ne kadar olayların 
kontrolünün anlatıcının elinde olduğunu gösterse de bu ifadeler aynı zamanda romanın kurgusal 
gerçekliğini de vurgulamaktadır. Nitekim romanın ilk mektubu olan “Dünya’ya Mektuplar I”in 
sonuna düşülen not şu şekildedir: “Kahramanımızın adıyla başladık. Devam edelim.” 
(Karadağ, 2020, 6) Anlatıcının mektuptan bağımsız olarak düştüğü bu not, romanın 
kurgusallığının ifşası noktasında belirleyicidir. Çünkü anlatıcı, bu mektubu yazan kişinin 
kendisi tarafından oluşturulduğunu ve kendisi tarafından ona bir gerçeklik kazandırıldığını 
böylece ifade etmektedir. “Dünya’ya Mektuplar II”nin sonuna eklenen not ise bu kurgusal 
gerçekliği daha da belirginleştirmektedir: “Ona iki apaçık yol gösterilmişti. Yalnızca birini 
görmek istedi. Hayır ve şerri kendi seçecekti. Yolunu birlikte izleyelim.” (Karadağ, 2020, 9) Bu 
ifadeler romanın kurgusallığını vurgulamanın ötesinde aynı zamanda okurun da romanın 
üretilme sürecinde yazar ile birlikte olduğunu ve romanın hangi aşamalardan geçerek 
tamamlandığına da işaret etmektedir. Ayrıca bu ifadelerle anlatıcının olayların seyri üzerindeki 
belirleyiciliği de görünürlük kazanmaya başlar. “Dünya’ya Mektuplar III”ün sonuna düşülen 
notta da durum değişmez. Bu kez okur, romanın diğer bir kahramanı ile tanışacağını öğrenir. 
Okur bu bilgiye anlatıcının rehberliğinde ulaşır. Romanın yazılış sürecinde anlatıcı, olayların 
kurgulanışında okuru da beraberinde gezdirmektedir: “Sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden 
olması beklenirdi. Güle merhametsizlik etti. Şimdilik bırakalım onu. Bir diğeriyle tanışma 
zamanı…” (Karadağ, 2020, 11) Dikkat edileceği üzere yazar-anlatıcı, okurun elinden tutmakta 
ve kendi anlatı ormanında gezdirmektedir. Okur, romanda olup bitenlere anlatıcının 
rehberliğinde adım adım tanıklık etmektedir.   

Anlatıcı, “Güneş’e Mektuplar I”de okura tanıttığı kahraman üzerinden roman içindeki 
yetkinliğini iyiden iyiye hissettirmeye başlar: “Ne kadar da emin kendinden. Şımarık ve 
böbürlenen biri. Bazı gerçekleri unutmuş olmalı. Şımaran niceleri helak edilmiştir. Devam…” 
(Karadağ, 2020, 14) Bu ifadeler anlatıcının kahramanın bu tarz tavırlarından hoşnut olmadığını 
gösterir. Özellikle “Şımaran niceleri helak edilmiştir.” ifadesi kahramana açık bir tehdit 
manasındadır. Diğer bir taraftan kutsal metinlerden alınan bir ayet görünümündeki bu ifade, 
aynı zamanda anlatıcının kurgu içerisinde ilahi bir varlık konumunda olduğuna da bir delil 
olarak gösterilebilir. Bu uyarı, aslında anlatıcının kurgu içerisindeki gücünü de gösterir. 
Kahramanın iplerinin kendisinin elinde olduğu gerçeğini bir kez daha vurgulayarak kontrolün 
kendisinde olduğunu ve ilerleyen bölümlerde kahramanın başına istenmeyen şeylerin 
gelebileceğine de göndermeler yapmaktadır. Anlatıcı, “Dünya’ya Mektuplar IV”te de benzer 
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bir tutum içerisindedir. Ancak bu kez ki tutum öncekinin tam tersidir. Anlatıcı, mevcut 
durumundan rahatsız olan kahramana uyarılarda bulunurken ileride daha iyi sonuçlarla 
karşılaşabileceğinin de sinyallerini verir: “Acı çekmek için yaratıldığını düşünüyor. 
Sabretmesini öğrenecek. Sabrederse er ya da geç bir ferahlık yaşayacaktır. Zorluklarla birlikte 
muhakkak kolaylık da vardır.” (Karadağ, 2020, 16) Dikkat edileceği üzere anlatıcı, kurgu 
içerisindeki kontrolün kendisinde olduğunu bu ifadelerle bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu 
yönüyle anlatıcı, kendisini roman kurgusu içerisinde mutlak bir yaratıcı ve yönlendirici güç 
olarak konumlandırmaktadır.   

Romanda yazar, her mektubun sonuna iliştirdiği notlarla hem romanın kurgusallığını 
hem de her şeyi kontrol eden bir pozisyonda olduğunu açıkça kurguya yerleştirmektedir. Misal, 
“Güneş’e Mektuplar II”de kahramanın kendisiyle ilgili ifade ettiği sözlerden hoşnut olduğunu 
hissettirmektedir. Kahramanın bir önceki mektubundaki tavrından rahatsız olduğunu ifade eden 
yazar, bu mektupta kahramana karşı daha olumlu bir tavır içerisindedir: “İyi giden işlerin 
keyfini sürüyor. Bunların kimin sayesinde olduğunun da farkında. Bu iyi, şükrü bilmesi iyi. 
Şükrün karşılığı verilir. Şükredenlerden olması ne güzel. Diğerine dönelim.” (Karadağ, 2020, 
18) Dikkat edileceği üzere her şeyin karşılığının yazar tarafından verileceği hissi her mektubun 
sonunda yeniden hatırlatılmaktadır. Öyle ki bu durum “Dünya’ya Mektuplar V”te kahramanın 
ağzından da dile getirilir: “Ah Dünya, kim bilir nerdesin şimdi, kiminlesin? Ben de burada 
kendini tanrı zanneden bir yazarla uğraşıyorum. Nerede olduğunu ben yazsam olur mu acaba? 
Sevgilinle belki bir kafede, belki onun sıcak kollarında, koynunda, arabasında, yatağında, 
hayatında… Mutlu, huzurlu, güzel… Ben nerede ve kiminleyim? Hiç!” (Karadağ, 2020, 21) 
Görüldüğü üzere yazarın kurgusal evrende bir yaratıcı olduğu ve olaylara istediği gibi yön 
verebildiği kahraman tarafından da dile getirilmektedir. Hatta, “Nerede olduğunu ben yazsam 
olur mu acaba?” cümlesi de tam olarak bu durumu pekiştirmektedir. Bu cümle ile kahraman, 
mutlak gücün kendisine verilmesi durumunda olayların seyrini değiştirebileceğini açıkça ortaya 
koymaktadır.  

Anlatıcının olayların seyrinde temel yönlendirici olduğu “Güneş’e Mektuplar VII”de 
bir kez daha vurgulanır. Önceki mektuplarda kahramana uyarılarda bulunan anlatıcı, bu 
mektuptan itibaren artık kahramana karşı tavır değiştirmeye başlar. Bu mektup, kahraman için 
sıkıntılı bir sürecin başlangıcının ilk sinyallerini verir. Anlatıcının mektubun sonuna düştüğü 
not bu duruma açık bir göndermede bulunur: “Asla sıkıntıya düşürülmeyeceğini sanmıştı. Ne 
kadar yanılmıştı. Şartların değişmeyeceğini sanmak ne büyük gafletti. Kendisi bile kendisine 
ait değilken bir başkasına sahip olduğunu sanmak nasıl bir delaletti? Nihayet onu bir azap 
yakaladı. Artık pişmanlık ateşinde yanacaktı. Şimdi yeni bir kahramanla tanışma zamanı…” 
(Karadağ, 2020, 46) Bu satırlar romanın kurmaca yönünün ifşa edilmesi olarak okunabileceği 
gibi aynı zamanda anlatıcının mutlak hakimiyetinin de bir yansıması olarak değerlendirilebilir. 
Hatta, “Güneş’e Mektuplar XI”de kahraman da değişen bu durumun farkına varır ve durumu 
düzeltmesi için yazara seslenir: “Yazar, işleri toparlaman gerekiyor artık. Güzel başlamıştık, 
kötü devam ettik. Güneş’imi de şu hıyarla sevgili yap da göreyim seni, tam olsun. Ben o muyum, 
o da aslında başkası mı ya da kitaptaki herkes aynı mı, belli değil? Bu nasıl iş? Şey gibi oldu 
bu, reenkarnasyon gibi oldu he, ne dersin? Gerçi ölüp yeniden doğmuş gibi değiliz ama kitapta 
ölmüş de başka bir kimlikle doğmuş gibiyim. İşler değişti. Mutlu olan ben, en mutsuz adamım 
şimdi. Ataf’taki avare gibi hissediyorum kendimi.” (Karadağ, 2020, 89) Kahramanın bu 
sitemine yazar, “Güneş’e Mektuplar XII”de cevap verir: “Arayış, muhakeme, pişmanlık, 
teslimiyet… kendisine verileni unutup şımardığı sırada yakalandı. Bir anda bütün ümitlerini 
kaybedip yıkıldı. Söz dinleyenler, hidayete erdirilen kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinden 
başkası değildir. Ne olduğunu ve gücünün nereye kadar yeteceğini unutmuştu. 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

241

bir tutum içerisindedir. Ancak bu kez ki tutum öncekinin tam tersidir. Anlatıcı, mevcut 
durumundan rahatsız olan kahramana uyarılarda bulunurken ileride daha iyi sonuçlarla 
karşılaşabileceğinin de sinyallerini verir: “Acı çekmek için yaratıldığını düşünüyor. 
Sabretmesini öğrenecek. Sabrederse er ya da geç bir ferahlık yaşayacaktır. Zorluklarla birlikte 
muhakkak kolaylık da vardır.” (Karadağ, 2020, 16) Dikkat edileceği üzere anlatıcı, kurgu 
içerisindeki kontrolün kendisinde olduğunu bu ifadelerle bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu 
yönüyle anlatıcı, kendisini roman kurgusu içerisinde mutlak bir yaratıcı ve yönlendirici güç 
olarak konumlandırmaktadır.   

Romanda yazar, her mektubun sonuna iliştirdiği notlarla hem romanın kurgusallığını 
hem de her şeyi kontrol eden bir pozisyonda olduğunu açıkça kurguya yerleştirmektedir. Misal, 
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ağzından da dile getirilir: “Ah Dünya, kim bilir nerdesin şimdi, kiminlesin? Ben de burada 
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Anlatıcının olayların seyrinde temel yönlendirici olduğu “Güneş’e Mektuplar VII”de 
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sitemine yazar, “Güneş’e Mektuplar XII”de cevap verir: “Arayış, muhakeme, pişmanlık, 
teslimiyet… kendisine verileni unutup şımardığı sırada yakalandı. Bir anda bütün ümitlerini 
kaybedip yıkıldı. Söz dinleyenler, hidayete erdirilen kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinden 
başkası değildir. Ne olduğunu ve gücünün nereye kadar yeteceğini unutmuştu. 

Hatırlatılanlardan oldu.” (Karadağ, 2020, 103) Kutsal metinlerden alınmış gibi bir görünüm 
sergileyen anlatıcıya ait bu ifadeler anlatının kurgusallığına vurgu olarak okunabileceği gibi 
aynı zamanda olayları kontrol eden mutlak gücün de kendisi olduğunu bir kez daha hatırlatır. 
Kurgusal evrende mutlak yaratıcı ve yönetici konumundaki anlatıcı, olayların seyri üzerinde 
büyük bir etkiye sahiptir. Figüratif kadronun en etkin elemanı olarak hareket eden anlatıcı, bu 
yönleriyle her ne kadar yansıtmacı anlayışın anlatıcısını hatırlatsa da iki anlatıcının amacı 
birbirlerinden tamamen farklıdır. Yansıtmacı anlayışın anlatıcısı okuru eğitme 
düşüncesindeyken postmodern anlatının anlatıcısı bu düşüncenin tamamen uzağındadır. 

   
2.3. Bir Roman Karakteri Olarak Yazar   
Postmodern anlatılarda yazar, çeşitli şekillerde anlatının içine girer. Bazen olayların 

akışına müdahalede bulunabildiği gibi bazen de kendi anlatısını sorgular ve onunla alay eder. 
Çoğu zaman okura anlattığı olayın bir kurmacadan ibaret olduğunu söylemekten geri durmayan 
yazar, kimi zaman da bir roman kahramanı gibi kurguya dahil olur ve figüratif kadronun bir 
elemanı olarak hareket eder. Bedia Koçakoğlu’na göre (2018, 102) yazar, eserin yaratıcısı 
konumunda olduğu için olayların akışına da ancak o yön verebilir. Bu nedenle yazar, sık sık 
akışı kesip müdahale etme hakkına sahiptir. Bu durum aynı zamanda yazarın da eserin 
figürlerinden biri olma çabasını ortaya koyar. En nihayetinde kurgusal evrende yazara bu 
imkânı sağlayan teknik üstkurmacadır. Yazar, bu kurgulama yöntemi sayesinde metne dahil 
olur ve figüratif kadronun bir elemanı gibi hareket etme olanağını elde eder.   

Emre Karadağ’ın Leyla’ya Mektuplar adlı romanında da çoğu kez yazarın metne dahil 
olduğu ve figüratif kadronun bir elemanı gibi hareket ettiği dikkatlerden kaçmayan bir detaydır. 
“Güneş’e Mektuplar IV”te bu kullanım örneklendirilmektedir: “Nereden bilecektim gece yarısı 
gerçekten de vak vak diye tutturacağını? Ayrıca, seninle telefonda konuşmalarımızı mektuba 
aynı şekilde yansıtmam mümkün değil, aklımda kaldığı kadarıyla yazabilirim ancak ama yazar 
bunu bir şekilde hallediyor. Mantıklı bir şey değil bu. Kurmacada mantık aranmaz. Yazara 
bakın, benimle konuşuyor. Sorun şu. Beni sen yaratmış olabilirsin ama ben senin yazdığın gibi 
olmak zorunda değilim.” (Karadağ, 2020, 25) Dikkat edileceği üzere alıntılanan pasajda 
“Kurmacada mantık aranmaz.” ifadesi romanın yazarına aittir. Bu ifade, yazarın roman 
kurgusu içerisinde kahramanlar ile iletişim halinde olduğunun ve adeta romanın bir kahramanı 
gibi hareket ettiğinin güçlü bir dayanağını oluşturur. Bu kullanım da yine üstkurmaca tekniğinin 
yazara sağlamış olduğu bir imkândır. Mektubun devamında bu durumu örnekleyen başka bir 
kullanımla karşılaşırız:   
“Sabaha karşı eve bıraktığımda, öpmek nasıl olurmuş, göstermeliydim sana, yemeliydim ağzını; sen de 
bunu istiyordun da kendimce cezalandırmaya karar vermiştim seni, öpmedim. Sen de her zamankinden 
biraz fazla oyalanmıştın arabada; sonra da kızgın, bana tokat atmak istediğinden emindim o anda, uslu 
uslu dönmüştün evine. Gülmüştüm arkandan, itiraf ediyorum. Ee bu kadar mı? Böyle sevişme sahnesi 
mi olur? Bak yazar, bir roman kahramanı olarak istediğim şeyleri yaşayabilme özgürlüğümün olmasını 
istiyorsam da işlerin böyle yürümediğini biliyorum. Bu cümle fazla uzun ve iyi oldu. Tekrar deneyelim: 
Bir roman kahramanıyım. İstediğim gibi yaşamak ve özgür olmak… Sıkıldım. Okuyucu da sıkılmıştır bu 
zırvalardan.” (Karadağ, 2020, 27)  

 Görüldüğü gibi yazar, roman kurgusu içerisinde kahramana sataşmaya devam etmekte 
ve kendi yazmış olduğu metni alaya almaktadır. Romanın bir kahramanı gibi araya girerek 
olayların akışına müdahalede bulunmaktadır. Kahramanın anlattıklarına o anda yanında 
bulunan başka bir kahramanmış gibi dahil olmakta ve fikir beyan etmektedir. Öyle ki dikkat 
edilmediği taktirde konuşanın yazar olduğu gerçeği kolaylıkla gözden kaçırılabilir. Söz konusu 
bu mektup bütünüyle bu minvalde ilerlemektedir. Mektubun devamı bütünüyle yazar ve 
kahramanın birbirlerine laf atmaları üzerinden şekillenmektedir. Mektubun devamında benzer 
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bir durum tekrar söz konusu olur: “Senin neyini seviyorum biliyor musun? Lafı uzatmıyorsun. 
Söylesene, bu nasıl bir roman? Kitabın sonunda ben ne olacağım? Bu bir roman değil, uzun 
öykü. Haa, iyi. Bu uzun öykünün sonunda ben ne olacağım? Bir eser yaratmak, az çok güzel 
cümle kurmak ve iyi kötü bir kurgu yaratmak demek değildir. İyi, anladık. Şimdi de beni roman 
üstüne söylev çekmek için araç olarak mı kullanacaksın? (Karadağ, 2020, 28) Dikkat edileceği 
üzere roman kurgusunda yazar ve kahramanılar arasında karşılıklı bir iletişim söz konusudur. 
Dolayısıyla yazarın kendisi de figüratif kadronun bir elemanı konumuna geçmiştir. Benzer bir 
kullanım “Dünya’ya Mektuplar XII”de de kendisini gösterir: “Sokaktaki insanlar azaldıkça, 
içimdeki yalnızlık artıyordu. Karanlık odamda pencerenin bir adım gerisinden seyrediyordum 
dışarıyı. Sonra bir ara, ilaçlarımı yerleştirmek için banyoya girmiştim. Banyonun içinde 
kaygan yüzeye tırmanmaya çalışan dev bir hamam böceği gördüm. Banyonun içinde ne demek 
yazar? Banyonun dışında olacak değil ya! “Banyoda” demen gerekmez miydi? Neyse, biz 
devam edelim.” (Karadağ, 2020, 75) Dikkat edileceği üzere anlatının birçok yerinde olduğu 
gibi burada da yazar tıpkı romanın bir kahramanıymış gibi lafa girmekte ve kendi yazmış 
olduğu metni alaya almaktadır. Üstkurmaca tekniğinin sağlamış olduğu bu imkân sayesinde 
yazar, kendisi tarafından kurgulanan metne dahil olabilmekte ve figüratif kadronun bir elemanı 
olarak hareket edebilmektedir.  

  
Sonuç  
Postmodernizm, roman türüne hem yapısal hem de içeriksel olarak birçok farklı bakış 

açısı kazandırmıştır. Üstkurmaca, metinlerarasılık, oyunsuluk, çoğul anlatıcı, parodi, pastiş, 
ironi ve yeni tarihselci bakış gibi birçok kurgu unsuruyla postmodernizm, klâsik roman 
kurgusunu temelden değiştirmiştir. Böylece kronolojik bir olay akışı takip etmeyen karmaşık, 
iç içe geçmiş, okurdan belli bir çaba ve belli bir bilgi birikimi bekleyen yeni bir anlatı türü 
ortaya çıkmıştır. Özellikle üstkurmaca, klâsik roman kurgusunu baştan sona değiştiren bir 
kurgulama metodu olarak öne çıkmıştır. Kısaca kurmacanın kurmacası olarak tanımlanabilen 
bu yöntem, günümüz postmodern edebiyatın ana kurgu öğelerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Günümüz edebiyatının genç yazarlarından Emre Karadağ’ın Leyla’ya Mektuplar 
adlı romanında da üstkurmaca tekniğinin yoğun bir şekilde kullanıldığı dikkat çekmektedir. 
Gerçeklik ve kurmaca arasındaki ilişkinin belirginleştirilmesi, anlatıcının etkin bir figür olarak 
öne çıkarılması, yazarın roman kurgusu içerisinde figüratif kadronun bir elemanıymış gibi 
konumlanması ve roman kahramanlarının kurgu içerisinde düzenli olarak kendi 
kurgusallıklarını ifşa etmesi gibi kullanımlar romanın kurgusundaki üstkurmaca tekniğinin 
yoğun kullanımına örnek teşkil etmektedir. Bu yönüyle Emre Karadağ’ın Leyla’ya Mektuplar 
adlı romanının üstkurmaca tekniğinin farklı kalıplarının denendiği başarılı bir roman olduğunu 
söylemek mümkündür. 
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 Ferit Edgü'nün Kaçkınlar'ı 
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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 
kiş i ler inin varoluşsal  kayg ı lar  taşımalar ıd ı r. 
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.

Anti-Ordinance, Chaos-Inclined Persons: The Fugitives by Ferit Edgu
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Giriş 
Ferit Edgü 24 Şubat 1936’da İstanbul’da doğar. Tam adı İsmail Ferit Edgü’dür. Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde dört yıl öğrenim görür. Burada Bedri Rahmi’nin 
öğrencisidir. Paris’te Academie Feu’da altı yıl seramik öğrenimi gören Ferit Edgü, Sorbonne’da 
felsefe, Louvre’da sanat tarihi kurslarına katılır. Beypazarı ve Hakkâri’de yedek subay 
öğretmen olarak askerliğini yapar (YKY, 2010, 364). Resim, seramik, felsefe, sanat tarihi, 
eğitim ve edebiyat gibi farklı alanlarda edindiği tecrübeler, Edgü’nün edebî kimliğinin çok 
katmanlı şekillenmesinde önemli rol oynar. Örneğin Hakkâri’nin Pirkanis köyündeki 
öğretmenlik yaşantısı; onun yaşamında dönüm noktası olacaktır. Buradaki deneyimleri, yazarın 
daha sonra yazacağı Kimse ve O romanları ile pek çok öyküsünün yazılışına ilham kaynağı olur. 

1950’lerde Kaynak dergisinde yayımlanan şiirleriyle edebiyat dünyasına giren Edgü, 
Sait Faik Abasıyanık’ı okuduktan sonra “şiiri bir anda tümüyle bırakıp öykü yazmaya” (Edgü, 
2016, 49) başlar. Ona özgün bir yazarlık kimliği kazandıran ise varoluşçuluğun etkisiyle 
yapıtlarında karamsar dünya görüşünü benimsemiş bireylerin ön planda yer almasıdır. Ferit 
Edgü, bu yönelişi mizacına bağlar. Çocukluğunun ilk yıllarından itibaren aykırılığın kimliğinin 
bir parçası olduğunu belirtir: “Aykırılık, çocukluğumdan beri benim tabiatımda vardı. Ona hiç 
ihanet etmedim. Aykırılığı yazarlığın, sanatçılığın kaçınılmaz ögesi olarak gördüm. Hatta bir 
erdem…” (Edgü, 2016, 51). Varoluşçulardan ve gerçeküstücülerden esinlenen Ferit Edgü 
sanatsal metinlerini “bireyin var olmadığı bir toplumda varoluşsal, deneysel öncü bir edebiyatın 
ortaya çıkması” (2016, 118) gerektiğine inandığı ilke doğrultusunda oluşturma peşindedir. 

Kaçkın kelimesi “bir yerden ya da bir işten kaçan kimse; insanlardan uzak duran, 
insanlar içine çıkmak istemeyen kimse”1 anlamlarında kullanılır. Tanımda dikkat çeken unsur, 
bireyin bilinçli bir tercih sonucu bu eyleme yönelmesidir. Kişi, diğer insanlarla iletişim ve 
etkileşimde bulunmak yerine kendisiyle baş başa kalmayı yeğlemektedir. Çevreden bir kaçış 
söz konusudur. Yazmayı “bir varoluş sorunu” (2016, 52) ve bireysel kimliği oluşturma meselesi 
olarak tanımlayan Edgü, ilk öykü kitabı olan Kaçkınlar’da bunu yoğun şekilde hissettirir. 
Kitapta öne çıkan temler, varoluşçu yaklaşımın sorgu alanlarını oluşturan yabancılaşma, 
yalnızlık, hiçliktir. Öykü kişileri “içinde yaşadığı toplumun değerler dizgesiyle çatışan ve 
kalıplaşmış bir yaşam biçimine tüm benliğiyle karşı çıkan” (Ecevit, 2013, 237) bireylerdir. 

Edgü’nün Kaçkınlar kitabında beliren kişiler, toplum içinde yalnız kalmayı bilerek ve 
isteyerek tercih ederler. Öykü kahramanları anne, baba, sevgili, komşu, insan kalabalıkları ile 
iç içe olmalarına rağmen ruhsal ve düşünsel anlamda çevreye yabancılaşıp yalnız kalmayı 
seçerler. Bu durum kişilerin hayattan lezzet alamama hissi yaşamasına neden olsa da onlar bu 
durumdan çok da şikâyetçi değiller. Onları huzursuz eden, bireysel kimliklerinin toplumsal 
normları kıramamasıdır. Onlar, en çok kimle kalınırsa onun güçleneceğinin farkındadırlar. Bu 
yüzden kendileriyle baş başa kalmaya hassasiyet gösterirler. Kendi içlerine yolculuk yaparak 
özgün birey olma çabasındalar. Bunu sağlama adına “her biri kendi ‘tekil’, ‘eşsiz’ sakini 
tarafından ısmarlama yapılan özel hapishane barakaları” (Bauman, 2018, 105) olarak 
tanımlanan odalarında kalmayı yeğlerler. Bireysel kimliklerinin mevcut düzeni kırmasının 
yolunun bu olduğuna inanırlar. 

XIX. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan varoluşçuluk akımı, diğer doktrinlerin varlığa 
yaklaşım biçimini eleştirir. Varlık, varoluşçularda yeni bir felsefi yaklaşımla ele alınır. 
Felsefeye göre her nesnenin bir “öz” bir de “varlık/varoluş” yönleri vardır.  “Öz” nesnenin 
olagelen niteliksel yönüne, “varlık/varoluş” ise onun dünyada aktifleşmesine vurgu yapar. 
Önceki öğretilerin çoğunda “öz”ün önce, “varlık/varoluş”un sonra geldiği savunulurdu. 

                                                           
1 https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 17.05.2022) 
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Varoluşçu yaklaşım, insan türü için bunun tersini savunur. Ona göre “varoluş”, “öz”den önce 
gelir. “İnsan önce vardır; sonra şöyle ya da böyle olur”. İnsan, diğer türlerin aksine, bilme 
yetisine sahip olduğu için var olduktan sonra kendine has özünü yani kimliğini kendi yaratır. 
Kierkegaard, Heidegger, Marcel, Jaspers, Sartre, Nietzche gibi varoluşçu yazarlar, bu anlayış 
doğrultusunda hareket ederler. Onlar, bireye yaklaşımda toplumsal esasları değil, öznel 
unsurları öne çıkarırlar: 

[Varoluşçular] kişinin kendini tanımasını, özünü yaratmasını, benliğini 
kazanmasını, baskıdan kurtulmasını da isterler. İnsanı ezen teknik düzene, kişiliğini 
silen toptancı topluma, benliğini çiğneyen zorbalığa karşı koyar, gerekirse 
başkaldırırlar. Bu yüzden öznelliğe ve bireyliğe büyük önem verirler. Öznellikten 
kalkarak bireyciliğe varırlar. (Sartre, 1985, 11) 
Varoluşçular, yeni bir dünya ve insan görüşü sunarlar. Onlara göre “insan özgür olmaya 

mahkûmdur” (Sartre, 1985, 52). İnsanın özgürlüğe ulaşması ancak “kendi dışına” (1985, 98) 
çıkmasıyla mümkündür. İnsanın kendi dışına çıkması, mevcut düzeni reddetmesi ve “bütün 
yaptıklarından sorumlu” (1985, 72) bireysel bir öznelliğe erişmesiyle gerçekleşir. Varoluşçu 
yazarlar, bu süreci “bunaltı”1 olarak ifade ederler. Varoluşçuluğa göre bireyin varlığını 
koruması kendini kamudan sıyırmasıyla mümkündür. Bu yüzden varlığın kendini tanımasının 
ve özgün bireysel kimliğine kavuşmasının gerekliliğini yabancılaşma, yalnızlık, umutsuzluk, 
güvensizlik, huzursuzluk temaları bağlamında işlerler. 

Ferit Edgü, Kaçkınlar’ı 1956’da, henüz yirmi yaşındayken yazar. Bu dönem Türk 
edebiyatı, yeni hareketlerin faaliyette olduğu aktif bir dönem yaşamaktadır. Sosyal ve 
ekonomik buhranların aksine edebî çalışmalar çağdaş yaklaşımlardan esinlenerek hız 
kazanmıştır. Şiirde İkinci Yeniciler, kurmacada varoluşçu eğilimler sergileyen 1950 Kuşağı, 
dünya edebiyatındaki yenilikleri kendi metinlerinde sergileme eğilimindedirler. 1950 Kuşağı 
olarak adlandırılan varoluşçular “bireyi, onun sıkıntılarını, varoluş [ile ilgili] bunalımları, 
yaşadıkları anlamsızlıkları, boşluğu, yabancılaşmayı, hiçliği” (Baş, 2003, 19) eserlerinde 
işlerler. Onlar, zıt siyasal fraksiyonlar arasında kalan Türk edebiyatına alternatif bir yol sunma 
peşindedirler. Hem siyasal iktidar hem de dönemin sanat elitleri tarafından dışlanan 1950 
Kuşağı sanatçılarının eserlerinde “boğuntunun, bunaltının, bunalımın, başkaldırının, birey olma 
çabasının, direnmenin, yerleşik değerleri sorgulama, yadsıma eğilimlerinin” (Edgü, 2016, 130) 
etkileri yoğundur. Bu hareketin roman ve öykü türündeki öncü simalarından biri de Ferit 
Edgü’dür. 
 Bu incelemeye konu olan Kaçkınlar eserindeki öykü kahramanları genel olarak 
herkesten ve her yerden kaçma eğiliminde olan bireylerdir. Onlar, dış gerçeklikle pek 
örtüşmezler. Kişiler “kendilerine daha önce var olmayan yeni bir gerçeklik düzlemi yaratan” 
(Ecevit, 2013, 230) tiplerdir. Bu yönüyle Kafka’dan “soyut izler” taşırlar. Yıldız Ecevit (2013, 
233), Türk edebiyatında kafkaesk etkileri, yapıtlarında en yoğun biçimde bulunduran yazarın 
Ferit Edgü olduğunu söyler. Kafkaesk kavramı, genel anlamda “korku, güvensizlik, 
yabancılaşma, iletişimsizlik, yalnızlık […] suç, ceza, kuşku, çaresizlik, anlamsızlık ve 
saçmalık” (Ecevit, 2013, 233) anlamlarını çağrıştırır. 

Kaçkınlar kitabı, Henri Michaux’un bir “delinin duyduğu tik-tak bir başka tik-tak’tır.” 
(Edgü, 2010, 547) epigrafıyla başlar. Yazar böylece daha eserin başında okura sıra dışı bir 
                                                           
1 Varoluşçulara göre bunaltıyı oluşturan unsur, salt bireysel öznellik ve varoluş kaygısı değildir. Sorumluluk bilinci 
taşıyan kişi, sadece bireysel özünü ve kimliğini oluşturma peşinde olmaz. Bütün insanlığın bireyselleşme ve 
varoluş kaygısını derinden hisseden kişi, aynı zamanda insanlığın varoluşuyla ilgili kaygıyı taşır. Bu sorumluluk, 
bireyin iç dünyasına bunaltı olarak yansır. Onlara göre “sorumlulukları olan herkes bilir bu bunaltıyı” (Sartre, 1985, 
69). 
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Varoluşçu yaklaşım, insan türü için bunun tersini savunur. Ona göre “varoluş”, “öz”den önce 
gelir. “İnsan önce vardır; sonra şöyle ya da böyle olur”. İnsan, diğer türlerin aksine, bilme 
yetisine sahip olduğu için var olduktan sonra kendine has özünü yani kimliğini kendi yaratır. 
Kierkegaard, Heidegger, Marcel, Jaspers, Sartre, Nietzche gibi varoluşçu yazarlar, bu anlayış 
doğrultusunda hareket ederler. Onlar, bireye yaklaşımda toplumsal esasları değil, öznel 
unsurları öne çıkarırlar: 

[Varoluşçular] kişinin kendini tanımasını, özünü yaratmasını, benliğini 
kazanmasını, baskıdan kurtulmasını da isterler. İnsanı ezen teknik düzene, kişiliğini 
silen toptancı topluma, benliğini çiğneyen zorbalığa karşı koyar, gerekirse 
başkaldırırlar. Bu yüzden öznelliğe ve bireyliğe büyük önem verirler. Öznellikten 
kalkarak bireyciliğe varırlar. (Sartre, 1985, 11) 
Varoluşçular, yeni bir dünya ve insan görüşü sunarlar. Onlara göre “insan özgür olmaya 

mahkûmdur” (Sartre, 1985, 52). İnsanın özgürlüğe ulaşması ancak “kendi dışına” (1985, 98) 
çıkmasıyla mümkündür. İnsanın kendi dışına çıkması, mevcut düzeni reddetmesi ve “bütün 
yaptıklarından sorumlu” (1985, 72) bireysel bir öznelliğe erişmesiyle gerçekleşir. Varoluşçu 
yazarlar, bu süreci “bunaltı”1 olarak ifade ederler. Varoluşçuluğa göre bireyin varlığını 
koruması kendini kamudan sıyırmasıyla mümkündür. Bu yüzden varlığın kendini tanımasının 
ve özgün bireysel kimliğine kavuşmasının gerekliliğini yabancılaşma, yalnızlık, umutsuzluk, 
güvensizlik, huzursuzluk temaları bağlamında işlerler. 

Ferit Edgü, Kaçkınlar’ı 1956’da, henüz yirmi yaşındayken yazar. Bu dönem Türk 
edebiyatı, yeni hareketlerin faaliyette olduğu aktif bir dönem yaşamaktadır. Sosyal ve 
ekonomik buhranların aksine edebî çalışmalar çağdaş yaklaşımlardan esinlenerek hız 
kazanmıştır. Şiirde İkinci Yeniciler, kurmacada varoluşçu eğilimler sergileyen 1950 Kuşağı, 
dünya edebiyatındaki yenilikleri kendi metinlerinde sergileme eğilimindedirler. 1950 Kuşağı 
olarak adlandırılan varoluşçular “bireyi, onun sıkıntılarını, varoluş [ile ilgili] bunalımları, 
yaşadıkları anlamsızlıkları, boşluğu, yabancılaşmayı, hiçliği” (Baş, 2003, 19) eserlerinde 
işlerler. Onlar, zıt siyasal fraksiyonlar arasında kalan Türk edebiyatına alternatif bir yol sunma 
peşindedirler. Hem siyasal iktidar hem de dönemin sanat elitleri tarafından dışlanan 1950 
Kuşağı sanatçılarının eserlerinde “boğuntunun, bunaltının, bunalımın, başkaldırının, birey olma 
çabasının, direnmenin, yerleşik değerleri sorgulama, yadsıma eğilimlerinin” (Edgü, 2016, 130) 
etkileri yoğundur. Bu hareketin roman ve öykü türündeki öncü simalarından biri de Ferit 
Edgü’dür. 
 Bu incelemeye konu olan Kaçkınlar eserindeki öykü kahramanları genel olarak 
herkesten ve her yerden kaçma eğiliminde olan bireylerdir. Onlar, dış gerçeklikle pek 
örtüşmezler. Kişiler “kendilerine daha önce var olmayan yeni bir gerçeklik düzlemi yaratan” 
(Ecevit, 2013, 230) tiplerdir. Bu yönüyle Kafka’dan “soyut izler” taşırlar. Yıldız Ecevit (2013, 
233), Türk edebiyatında kafkaesk etkileri, yapıtlarında en yoğun biçimde bulunduran yazarın 
Ferit Edgü olduğunu söyler. Kafkaesk kavramı, genel anlamda “korku, güvensizlik, 
yabancılaşma, iletişimsizlik, yalnızlık […] suç, ceza, kuşku, çaresizlik, anlamsızlık ve 
saçmalık” (Ecevit, 2013, 233) anlamlarını çağrıştırır. 

Kaçkınlar kitabı, Henri Michaux’un bir “delinin duyduğu tik-tak bir başka tik-tak’tır.” 
(Edgü, 2010, 547) epigrafıyla başlar. Yazar böylece daha eserin başında okura sıra dışı bir 
                                                           
1 Varoluşçulara göre bunaltıyı oluşturan unsur, salt bireysel öznellik ve varoluş kaygısı değildir. Sorumluluk bilinci 
taşıyan kişi, sadece bireysel özünü ve kimliğini oluşturma peşinde olmaz. Bütün insanlığın bireyselleşme ve 
varoluş kaygısını derinden hisseden kişi, aynı zamanda insanlığın varoluşuyla ilgili kaygıyı taşır. Bu sorumluluk, 
bireyin iç dünyasına bunaltı olarak yansır. Onlara göre “sorumlulukları olan herkes bilir bu bunaltıyı” (Sartre, 1985, 
69). 

kurgusal atmosfere hazır olması mesajını verir. Yazar, kaçkın ile deli sözcükleri arasında 
anlamsal bir bağ kurar. Kaçkın diye nitelediği öykü kahramanlarının aynı zamanda deli 
yönlerinin de olduğuna işaret eder. Sosyal sistemin değerlerine, normlarına, rutinlerine ve 
kalıplaşmış yaşam biçimlerine aykırı olan kişiye deli denir. Bir birey olarak yaşama karşı keskin 
bir çizgide duran, onu farklı bir zihinle algılayan delilik halinin bakış açısını Kaçkınlar’da 
kullanan Edgü, bu şekilde kafkaesk bir ortam oluşturma hedefindedir. Bundaki amaç, 
dünyadaki mevcut düzene itirazı haykırmaktır. Kitabın “bir hücreye tıktılar” (Edgü, 2010, 548) 
şeklinde sıra dışı bir cümleyle başlaması da bu durumla paralellik sergilemektedir. 

Kitabın ilk kısmını oluşturan “I. Kaçkın” bölümü, “Öndeyiş”, “Odada”, “Dışarsı” ve 
“Sondeyiş” başlıklı dört bölümden oluşur. “Öndeyiş” bölümünde “Sondeyiş”ten bir önceki 
olaylar anlatılır. Yazar, geriye dönüş ve bilinç akışı teknikleri vasıtasıyla olay örgüsünü 
parçalara böler ve olayların kronolojik sırasını değiştirir. Böylece tek bir olayı, çeşitli kurgusal 
tekniklerle birçok kişinin hikâyesiymiş gibi sunar. Ferit Edgü (2016, 115) de Kaçkınlar eserinin 
farklı öykülerden oluşmadığını “dört bölümden oluşan tek bir öykü” ya da uzun öykü olduğunu 
ifade eder. Yazar, bu teknikle anlatıcının karmaşık zihnini yansıtma hedefindedir. Aslında hepsi 
tek bir olay örgüsüne sahip olan “Birinci Bölüm” öykülerini, dört parça halinde sunan yazar, 
kurguladığı anlatıcı kahramanın da yardımıyla olayları birbiri içine yerleştirir. Olaylar, yakın 
zamandan uzak zamana geçişlerle sunulur. 

Öykü kişileri, yaşamlarında sürekli psikolojik devinimler yaşarlar. Onlar için ev ile 
hücrenin pek bir farkı yoktur. Ne içeride ne dışarıda rahattırlar. Çünkü onlar huzursuzdur ve bu 
huzursuzluğun kaynağı düzenin tahrip ettiği iç âlemleridir. Kahramanların düşünceleri, 
duyguları, düşleri, değer yargıları, toplumsal normlara bakışları genel anlamda hiçlik üzerine 
şekillenir. Bu yüzden hâkim düzenle gerilim halindeler. Gerek asıl gerekse de yardımcı kişiler 
huzursuz, yalnız, hatta ‘sesim bana bile yabancı geldi’  (Edgü, 2010, 563) diyecek derecede 
insana yabancılaşmış tiplerdir. Yabancılaşmanın dışında Kaçkınlar kitabında beliren diğer 
temler yalnızlık, cinsel sapma, boşluk hissi, ölüm/intihar, hiçliktir. Bu mevzular metinlerde 
birey-çevre gerilimi çerçevesinde işlenir. 

 
1. Kişiler 
Ferit Edgü’nün ilk eseri olan Kaçkınlar öykü kitabında toplam yedi metin bulunur. 

Bunların tamamında kahraman anlatıcının bakış akışı söz konusudur. Olay ve olgular ana 
kahraman etrafında cereyan eder.  Öykülerin tümünde beliren karamsar mizaçlı, yabancılaşmış, 
yalnızlaşmış kişiler, yaşam gerçeklerini olumsuz koşullarda deneyimleyen uyumsuz kimliklere 
sahiptirler. Ana kahramanlar içselleştirilmiş yalnızlık, yabancılık, karamsarlık, nefret, cinsel 
sapma, ölüm arzusu gibi nitelikler taşırlar. Kişiler benzer ortak özelliklere sahip olduklarından 
dolayı onları birbirinden ayırt etmek zordur. Bu durum, yazarın varoluş sorunsalını kurgunun 
merkezine taşıma kaygısıyla ilintilidir. Yazar, “düzen ile kaos arasında” (Bauman, 2018, 53) 
gerilim yaşayan bireyin düzene karşı özgün olma mücadelesiyle ilgili halleri resmetme 
peşindedir. Metinlerin başrolünde benzer mizaçlı karakterlerin olması Kaçkınlar kitabının öykü 
ile romanın kesiştiği sınırlarda dolaşmasına sebep olmaktadır. Tüm öykülerde benzer özellikli 
erkek anlatıcı kahramanların bilinç akışı yöntemiyle yaşadığı, düşündüğü, düşlediği, varsaydığı 
olay ve olgular; yatak, ev gibi dar mekânlar çerçevesinde sunulur. Öykü kişileri, sosyal 
normlarla donatılmış ısmarlama kimlikler yerine bireysel özgünlüklerini oluşturma 
uğraşındadırlar. Bunu kazanma adına ve bireyselliklerini toplumsal sisteme “karşı korumak için 
[kendilerini] sürekli uyanık olmak zorunda” (Bauman, 2021, 22) hissederler. 

Ferit Edgü, kurmaca eserlerde metni “betimlemelerden, benzetmelerden […] 
kurtarmak” (2016, 64) gerektiğini savunur. Bu anlayıştan olsa gerek Kaçkınlar’daki metinlerde 
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kişilerin fiziki portreleri hakkında ayrıntılı betimlemeler yapılmaz. Kimi öykü kişilerinin kısmi 
fiziki yapılarını anlatan kısa cümleler haricinde genel anlamda fiziksel betimlemelerden ve 
ayrıntılardan kaçınıldığı gözlemlenir. Yazarın esas kaygısı dış dünya ile iç sesleri arasında 
çatışma yaşayan kişilerin ruhsal dünyasını sunmaktır. 
 Öykülerin ana temalarının hiçlik, yalnızlık ve yabancılaşma etrafında şekillenmesi 
kahramanların gerçeklik-düş-sanrı üçgeninde gelgitler yaşamasına sebep olur. Yaşamda 
tutunamayan ya da tutunmaya gönüllü olmayan bu kişilerin ruhsal yönleri, Kaçkınlar’ın 
merkezini oluşturur: “Sandalyeler, sandalyeler, masa, yatak, yorgan, tıkış-tıkış darmadağın... 
Odaya girer girmez üstüme üstüme gelmeye başlıyorlar. Yorgunum. Her gece bu sanrı. 
Faresiyle, Aysel'iyle, Josef'iyle, Hasan'ıyla, üstüme çullanan bu pis, bu çürümüş eşyalarıyla, 
polisiyle, yargıcıyla her gece karşımdalar. Her gece daha kalabalık. Her gece daha karanlık. Her 
gece daha dayanılmaz.” (2010, 573). 
 

2. Düzene Eleştiri 
 İnsan, ontolojik bilinçlenme sürecini yaşamasıyla beraber bir varlık olarak kendini ve 
dünyayı tanıma uğraşına girişmiştir. Bilinçlenme insanı hem özgün birey kimliğine sevk eder 
hem de insan ve etkileşimde bulunduğu şeylerdeki düzenin eleştirel algılanmasını sağlar. İnsan, 
bilinçlendikçe doğal bir akış halinde olan dünyayı ve bağlantılarını kendi kontrolüne alma adına 
düzene ihtiyaç duymuştur. Düzeni oluşturmanın amacı belirsizliği ortadan kaldırmaktır. Düzeni 
sağlama işi devlete verilir. İnsan ürünü olması yönüyle “düzen, doğal değil, yapay, insanın 
yarattığı, açıkça siyasal ve toplumsal bir şey[dir]” (Stephen L. Collins’ten aktaran: Bauman, 
2020, 17). 
 Rasgeleliğin olmadığı şey düzen; düzenin olmadığı şey ise kaostur. Düzen bilincinin 
oluşması modernliğin doğuşu olarak kabul edilir. Bu yönüyle “düzen ve kaos modern ikizler” 
(Bauman, 2020, 16) olarak tanımlanır. Varoluş kaygısı taşıyan insanın özgün birey kimliğine 
ulaşması, düzen ile kaosun çatallaşmasıyla gerçekleşir. Devlet korumasında olan düzende insan 
ve doğa, belirlenmiş sisteme dâhildir. Düzenin ötekisi olan kaos ise belirsizliktir. Orada  
“tanımamazlık, tutarsızlık, uyumsuzluk, bağdaşmazlık, mantıksızlık, irrasyonellik, ikircim, 
karmaşa” ((Bauman, 2020, 19) vardır. 

İnsanoğlu, dünyada bilinç bulduğu ilk andan itibaren toplumsal bir sistem kurma 
arayışına girmiştir. Sistemin çarklarını kurumlar, rutinler, imgeler, normlar ve ilkeler oluşturur. 
İnsanın bu düzeni kurmasının özünde “hiç bitmeyen bir kaos’tan kaçma çabası” (Bauman, 
2018, 25) yatmaktadır. Toplumsal sistem, bu unsurlar vasıtasıyla kaostan kaçışı örtme 
operasyonuna girişir. Varoluşçu yazarlar, kurgusal metinlerinde tam da bu toplumsal düzeni 
eleştirirler. Eser kahramanları “önceki toplumsal düzen ve otoritenin altüst olması” (Chambers, 
2019, 42) gerektiğini düşünürler. Bireyde yeni ve özgün bir kimlik inşa etmek adına önceki 
nesillerden miras kalan kültür, tarih, gelenek, kimlik dokusu varoluşçuların metinlerinde 
bütünüyle “imha edilmez ama parçalanır, sorgulamaya açılır, yeniden yazılır” (Chambers, 
2019, 44). Kurgusal metinlerdeki kişilerin çevrelerinden ve kalabalıklardan kaçmasına sebep 
olan bu durum, anlatıcıların sosyal düzeni sorgulamasına zemin hazırlar. Onlara göre “modern 
zamanlarda bireysel hayatlarımız zayıf bağları olan epizotlar silsilesine dönüşürken 
çevremizdeki dünya da kötü koordine edilmiş fragmanlara ayrılmıştır” (Bauman, 2021, 21). 

Kaçkınlar’daki öykü kişileri, modern adı altında dayatılan sisteme dâhil olmaktan 
imtina ederler ve onu sorgularlar. Bu sorgulama, bireyin düzenle tek taraflı bir çatışma 
yaşamasına sebep olur. Gerilim hattının bir ucunda gergin ve huzursuz anlatıcılar varken diğer 
ucunda bundan bihaber gibi duran sosyal düzen var. Ferit Edgü, her ne kadar öykülerinde 
“yerleşik olan her şeye bir başkaldırı. Başlangıçta Tanrı’ya, Devlet’e kurulu düzene, genel 
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kişilerin fiziki portreleri hakkında ayrıntılı betimlemeler yapılmaz. Kimi öykü kişilerinin kısmi 
fiziki yapılarını anlatan kısa cümleler haricinde genel anlamda fiziksel betimlemelerden ve 
ayrıntılardan kaçınıldığı gözlemlenir. Yazarın esas kaygısı dış dünya ile iç sesleri arasında 
çatışma yaşayan kişilerin ruhsal dünyasını sunmaktır. 
 Öykülerin ana temalarının hiçlik, yalnızlık ve yabancılaşma etrafında şekillenmesi 
kahramanların gerçeklik-düş-sanrı üçgeninde gelgitler yaşamasına sebep olur. Yaşamda 
tutunamayan ya da tutunmaya gönüllü olmayan bu kişilerin ruhsal yönleri, Kaçkınlar’ın 
merkezini oluşturur: “Sandalyeler, sandalyeler, masa, yatak, yorgan, tıkış-tıkış darmadağın... 
Odaya girer girmez üstüme üstüme gelmeye başlıyorlar. Yorgunum. Her gece bu sanrı. 
Faresiyle, Aysel'iyle, Josef'iyle, Hasan'ıyla, üstüme çullanan bu pis, bu çürümüş eşyalarıyla, 
polisiyle, yargıcıyla her gece karşımdalar. Her gece daha kalabalık. Her gece daha karanlık. Her 
gece daha dayanılmaz.” (2010, 573). 
 

2. Düzene Eleştiri 
 İnsan, ontolojik bilinçlenme sürecini yaşamasıyla beraber bir varlık olarak kendini ve 
dünyayı tanıma uğraşına girişmiştir. Bilinçlenme insanı hem özgün birey kimliğine sevk eder 
hem de insan ve etkileşimde bulunduğu şeylerdeki düzenin eleştirel algılanmasını sağlar. İnsan, 
bilinçlendikçe doğal bir akış halinde olan dünyayı ve bağlantılarını kendi kontrolüne alma adına 
düzene ihtiyaç duymuştur. Düzeni oluşturmanın amacı belirsizliği ortadan kaldırmaktır. Düzeni 
sağlama işi devlete verilir. İnsan ürünü olması yönüyle “düzen, doğal değil, yapay, insanın 
yarattığı, açıkça siyasal ve toplumsal bir şey[dir]” (Stephen L. Collins’ten aktaran: Bauman, 
2020, 17). 
 Rasgeleliğin olmadığı şey düzen; düzenin olmadığı şey ise kaostur. Düzen bilincinin 
oluşması modernliğin doğuşu olarak kabul edilir. Bu yönüyle “düzen ve kaos modern ikizler” 
(Bauman, 2020, 16) olarak tanımlanır. Varoluş kaygısı taşıyan insanın özgün birey kimliğine 
ulaşması, düzen ile kaosun çatallaşmasıyla gerçekleşir. Devlet korumasında olan düzende insan 
ve doğa, belirlenmiş sisteme dâhildir. Düzenin ötekisi olan kaos ise belirsizliktir. Orada  
“tanımamazlık, tutarsızlık, uyumsuzluk, bağdaşmazlık, mantıksızlık, irrasyonellik, ikircim, 
karmaşa” ((Bauman, 2020, 19) vardır. 

İnsanoğlu, dünyada bilinç bulduğu ilk andan itibaren toplumsal bir sistem kurma 
arayışına girmiştir. Sistemin çarklarını kurumlar, rutinler, imgeler, normlar ve ilkeler oluşturur. 
İnsanın bu düzeni kurmasının özünde “hiç bitmeyen bir kaos’tan kaçma çabası” (Bauman, 
2018, 25) yatmaktadır. Toplumsal sistem, bu unsurlar vasıtasıyla kaostan kaçışı örtme 
operasyonuna girişir. Varoluşçu yazarlar, kurgusal metinlerinde tam da bu toplumsal düzeni 
eleştirirler. Eser kahramanları “önceki toplumsal düzen ve otoritenin altüst olması” (Chambers, 
2019, 42) gerektiğini düşünürler. Bireyde yeni ve özgün bir kimlik inşa etmek adına önceki 
nesillerden miras kalan kültür, tarih, gelenek, kimlik dokusu varoluşçuların metinlerinde 
bütünüyle “imha edilmez ama parçalanır, sorgulamaya açılır, yeniden yazılır” (Chambers, 
2019, 44). Kurgusal metinlerdeki kişilerin çevrelerinden ve kalabalıklardan kaçmasına sebep 
olan bu durum, anlatıcıların sosyal düzeni sorgulamasına zemin hazırlar. Onlara göre “modern 
zamanlarda bireysel hayatlarımız zayıf bağları olan epizotlar silsilesine dönüşürken 
çevremizdeki dünya da kötü koordine edilmiş fragmanlara ayrılmıştır” (Bauman, 2021, 21). 

Kaçkınlar’daki öykü kişileri, modern adı altında dayatılan sisteme dâhil olmaktan 
imtina ederler ve onu sorgularlar. Bu sorgulama, bireyin düzenle tek taraflı bir çatışma 
yaşamasına sebep olur. Gerilim hattının bir ucunda gergin ve huzursuz anlatıcılar varken diğer 
ucunda bundan bihaber gibi duran sosyal düzen var. Ferit Edgü, her ne kadar öykülerinde 
“yerleşik olan her şeye bir başkaldırı. Başlangıçta Tanrı’ya, Devlet’e kurulu düzene, genel 

ahlaka, politikaya başkaldırı” (2016, 123) olduğunu söylese de bu söylemin Kaçkınlar 
kitabındaki izdüşümü o kadar keskin ve net değildir. Öykü kişileri, düzene dair eleştirilerini 
dışa yansıtmaktan ziyade kendi iç dünyalarında huzursuzluk bağlamında yaşarlar. Bu yönüyle 
düzene karşı pasif bir isyandan söz edilebilir. Düzen eleştirisi kişilerin monologlarıyla sınırlı 
kalır, eyleme dönüşmez. Zaten kişilerin de böyle bir istek ve niyeti yoktur. Düzen eleştirisi 
“Dışarsı” öyküsünde diğer metinlere göre daha vurguludur. Öykünün ana kahramanı, mevcut 
sisteme eleştirel bir yaklaşım sergilerken kaosu olumlar bir tavır takınır. Metinde fare, 
tahtakurusu, ev eşyaları anlatıcının iç âleminde oluşan kargaşayı simgeleyen figürlerdir. 
Anlatıcı, farelerin kitaplarını ve tahtakurularının evdeki çeşitli nesneleri kemirmesinden 
rahatsızlık duymaktadır. Kahraman insan-fare-nesne üçgeninde varoluşa dair çeşitli 
sorgulamalar yapar. Düzen sorgulamasının merkezinde çıkara dayalı insan ilişkileri vardır. 
Anlatıcının eleştirisi, politik bir duruştan ziyade meta karşıtlığı temalı kişisel isyan 
bağlamındadır: “Öbürlerinin hepsi bir bataklığın içinde para-pul ağacına tutunup kurtulmak –
bunun için de gerekirse yanındakilerin, tutunduğu dala ulaşıp onu kırmasın diye, onları 
tekmeleyip bataklığa atmak, öldürmek pahasına da olsa- isteyeceklerdi. Bu yaşam bunu 
gerektiriyordu. Bu iğrenç yaşam” (Edgü, 2010, 563). 

“Dışarsı” öyküsünün diğer kahramanı Hasan, çocukluğunda perçemli ve bebek yüzlü 
biridir. Gün adlı bir kız ile duygusal yakınlık kurmuştur ve bazen aralarında cinsel eylemler 
gerçekleşir. Bir gün Hasan ile Gün arasında kötü bir olay yaşanır. Hasan, Gün’e akvaryumdaki 
bir balığı göstermeye çalışırken yanlışlıkla balığı öldürür. Bu durum onun belleğinde olumsuz 
bir iz bırakır. Çünkü bu olaydan sonra Gün ile bir daha buluşamayacaktır. Öte yandan 
“Öndeyiş” öyküsünün de ana kahramanı olan Hasan ile öykünün ana kahramanı arasında geçen 
diyalogda, Hasan toplumun kendisine tuzak kurduğu sanrısına kapılır. Hasan’ı buna sevk eden 
unsur ise oyuncakçı vitrininde gördüğü oyuncak bebek ile akvaryum içindeki balığın 
çocukluğundakilerin aynısı olduğu sanrısına kapılmasıdır: 

Gün’ü de getirmişlerdi. Akvaryum, balık ve Gün. Sonra da ben. Ben. Ama hangi 
ben? Alnımda perçemim –gülümsüyordu, eliyle alnındaki düşsel perçemi düzeltmenin 
kıvancıyla- çocukluk perçemim, camda, geçmişteki kendimi, eski kendimi görünce… 
üçümüz yan yanaydık: Balık, Gün, ben. Gün, ben, balık. Gün balık, ben… (2010, 567) 
Hasan, bunun diğer insanlarca kendisini tuzağa düşürmek için hazırlanmış bir oyun 

olduğunu iddia eder. Vitrini kırar, akvaryumun içindeki balığı öldürür ve oyuncak bebeği 
kaçırmaya çalışır. Metinde akvaryum, balık, oyuncak bebek imgesel nitelikler taşır. Akvaryum, 
toplumsal normları, balık ve oyuncak bebek ise anlatıcının belleğini sembolize eder. Öykü 
kahramanının akvaryumu kırıp balık ve oyuncağı kurtarmaya çalışması ile anlatıcıya toplumca 
dayatılan düzen ile iç sesinin buna itirazı arasında ilgi vardır. Ayrıca eserde, akvaryuma 
hapsedilen balık örneği vasıtasıyla canlıların yaşam alanlarının insan eliyle sınırlandırılmasına 
eleştiri de söz konusudur: “Gene görsem gene kırarım. Pişman değilim. Hiç pişman değilim. 
Orda duruyordu. Mahpus. Öbürlerinden nasıl ayrıydı. Onu kurtarmak için yaptım. Işıklı yeşil 
suda nasıl oynaşsızdı. Nasıl ayrı. Bırakılmış. Hemen tanıdım. Öldürdüğüm balık.” (2010, 547). 

“Dışarsı” öyküsünün anlatıcısı, Hasan ve kendisinin aslında birer deli olduğunu 
düşünür. Kendisi ve Hasan gibileri bazen kaçkın olarak da tanımlayan anlatıcı, bilinç ile deli 
halleri ekseninde dolaşırken kendisinin bir gün delireceğinden endişe duyar: “Çatırtılar 
başlardı. İçimde birbiriyle ilgisiz binlerce anı, at koştururdu. İç konuşmalar başlardı. Yorucu. 
Hep delirmekten korkmuşumdur. Huzurlu deliliklere razıydım. Gülüp oynayan, kendini bir 
başkası sanan deliliklerden olmak…” (2010, 568). 
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 Varoluşçuluğun öncülerinden olan J. P. Sartre’nin yazdığı Bulantı1 romanında işlenen 
insan düzenine duyulan tiksinti, Kaçkınlar öykü kişilerinin bazılarında modernlik ve meta 
karşıtlığı ekseninde yankı bulur. Öykü kahramanlarının yaşadığı “yabancılaşmanın, yalnızlığın, 
bunaltının, hiçlik noktasına varma[sı]nın bir nedeni de modern hayatın beraberinde getirdiği ve 
insana dayattığı koşullardır” (Baş, 2018, 156). “IV. Kaçkın” öyküsünün ana kişisi, içsel 
huzursuzluk yaşadığı esnada geldiği evinde karşılaştığı “Cansız. Bu iğrenç nesneler” (Edgü, 
2010, 599) diye tanımladığı eşyaları kırmak, böylece onlardan kurtulmak ister. İnsan ürünü olan 
eşya, anlatıcı için “önceden kurulmuş, tamamlanmış” (Sartre, 1985, 91) düzeni temsil eder. 
Oysa o, kaostan beslenerek yeniden “kendi kendini kur”maya meyilli biridir. 
 Düzene ve topluma yabancılaşan öykü kahramanlarında iç çatışmalar artar. Anlatıcılar, 
yaşanan iç bunalımlara çözüm bulmak için genelde kaçmayı tercih ederler. Düzen-kaos 
sarmalını derinden hisseden kimi kahramanlar, intikam almayı düşlerler. “IV. Kaçkın” metninin 
ana kişisi, içinde bulunduğu yalnızlık ve yabancılaşma duygusunun şiddetini hafifletmek için 
hayallere sığınır. Sadistçe hayaller kuran anlatıcı, toplumu ağır işkencelerden geçirdiğini 
düşler: “Bir dağın tepesine oturmuş, ayaklarımın dibinde oynaşan pirece küçük insanlara 
hükmediyorum. Yeryüzünde denenmemiş nice işkence araçlarını akıl almaz bir buluşla ortaya 
koyuyorum. İnsanlardan herhangi birine uyguluyorum. Dayanabilene aşk olsun. İşi bitenin 
yerine bir yenisi, bir yenisi, bir…” (2010, 599-600). 

Bazı öykü kişilerinde eylemsel bazda olmasa da düşsel âlemde düzen tarafından 
“delice” nitelenen eylemlerde bulunup kaos oluşturma niyetleri vardır. Kaçkınlar’da beliren 
deliliğe meyletme unsuru, Erasmus’u anımsatır. Deliliğe Övgü2 adlı eserinde, kişi yaşamda ne 
kadar soytarılık yaparsa şansının o derece açıldığını ifade eden Erasmus (2017, 52), eserinde 
bu tür insanları “kaçık” diye tanımlar. Deliliğe Övgü eserinde kastedilen delilik, toplumda daha 
fazla yer etme ve sosyoekonomik imtiyazlardan yararlanma bağlamında kullanılırken 
Kaçkınlar’da beliren delice haller, anlatıcının bireysel itirazı ve kendisini toplumdan 
soyutlaması ile sonuçlanır. 

 
3. Yalnızlık 
Yükseköğrenimine İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin resim bölümünde 

başlasa da Ferit Edgü, uğraş olarak resim yerine yazmayı tercih eder. Edgü, kendisini yazmaya 
sevk eden unsurun çocukluğunda yalnız kalması olduğunu söyler. Sosyal yaşamdan 
mahrumiyet, yazarın kitaplara yönelmesinin kapısını aralar. Okudukça o, yazarların yaptığı gibi 
okur kitlesine hitap etmeye karar verir. Edgü, yazarak yalnızlığı paylaşma ve o duygunun 
üzerinde oluşturduğu olumsuzluğu hafifletme çabasındadır: “Yalnızlık. Yalnızlıkların en 
dayanılmaz olanı, çocuk yalnızlığı. Bu yalnızlığımı paylaşacak kimse olmadığı için kitapların 
dünyasına sığındım çok küçük yaşlarda. Sonra bu dünya içinde kendime bir yer edinmek 
istedim. İşte beni “yazı” ve “sanat”la buluşturan etkenler” (2016, 48). 

Kaçkınlar kitabındaki öykü kahramanlarının ortak özelliği, kalabalıklardan kaçan yalnız 
kişiler olmalarıdır. Topluma yabancılaşan bireyin iç dünyasına sığınması neticesinde oluşan 
yalnızlık hikâyelerin tematik dünyasını şekillendirir. Yalnızlık, kimi öykülerde oda, hücre gibi 
kapalı mekânlarla somutlanırken, bazı öykülerde ise kişilerin düş kurarak kalabalıklardan 
                                                           
1 “Salona şöyle bir göz atıyorum ve içimi korkunç bir tiksinti kaplıyor. Ne işim var burada? Ne diye kalkıp hümanizm 
üzerinde konuştum? Bu insanlar niçin burada? Neden yemek yiyorlar? Onların, var olduklarını bilmedikleri 
besbelli. Çıkmak, herhangi bir yere gitmek istiyorum. Gerçekten kendi yerimi bulacağım, içine yerleşeceğim bir 
yere… Ama benim yerim diye bir şey yok; ben fazlalığım.” Sartre, Jean-Paul, Bulantı, (Çev. Selâhattin Hilâv), Can 
Yayınları, İstanbul, 2017, s.182. 
2 Erasmus, Deliliğe Övgü (Çev. Yücel Sivri), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017. 
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 Varoluşçuluğun öncülerinden olan J. P. Sartre’nin yazdığı Bulantı1 romanında işlenen 
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kaçmak istemesi şeklinde yansır. Kahramanlara göre “kalabalıklar yiyip bitiriyor insanı” (Edgü, 
2010, 555). Zorunlu olmadıkça dış dünya ile iletişim kurmaktan kaçınan bu kişilerin yaşamları 
genelde iç sesleri ile baş başa kaldıkları yatak odasında geçer. Oda, kahramanlar için bir 
sığınaktır ve buraya ulaştıklarında “kapıyı içerden kilitle[meyi]” (2010, 554) tercih ederler. 
Öykü kahramanları için oda yaşamı “düşler ve sözcükler”den (2010, 555) ibarettir. Bu düşlerde 
anlatıcının haricinde insan yoktur. Dış dünyanın yerini fareler, tahtakuruları; sandalye, masa, 
battaniye, çarşaf gibi insan dışı canlılar ve nesneler alır. 

Öykü kahramanlarının dış dünyaya verdiği tepkileri ve iç monologları, onların yaşam 
karşısında bilinçli bir yalnızlık tercihinde bulunduklarını gösterir. Onlar yalnızlığı “insan 
varoluşunun kaçınılmaz, temel gerçeklerinden biri” (Lukacs, 1975, 22) olarak görürler. Bu 
yönleriyle varoluşçulara yaklaşırlar. Belli bir yaşanmışlık neticesinde bireysel bilincin 
oluştuğunu savunan varoluşçulara göre “bir başına bırakıldığımız için, varlığımızı biz kendimiz 
seçeriz. Bırakılmışlık bunaltıyla birlikte” (Sartre, 1985, 77) yalnızlığı getirir. Kaçkınlar’daki 
kahramanların yaşadığı yalnızlık bireyin topluma, aileye, çevreye yabancılaşmasının 
neticesidir. “Odada” öykü kahramanı için yalnızlıktan kurtuluşun reçetesi birilerine inanmaktı. 
İnsanlara güvenememe, onlardan kuşkulanma, kahramanın kimseyi sevememesinin sebebi 
olarak belirir. Oysa “bir insana inanabilseydi” (Edgü, 2010, 559) ya da birilerini “sevebilseydi” 
–kendisi dâhil- belki yalnızlıktan kurtulabilirdi. Onun insanlardan kaçması, yalnızlığına çare 
olabilecek olasılığı da devre dışı bırakır. 
 Kimi öykü kahramanları, çevrelerinde bulunan insanlardan, kendinden hatta 
düşüncelerinden kurtulup yalnız başlarına kalmak için alkole sığınırlar. Alkolü bir kurtuluş, 
kaçış yolu olarak tercih eden “Dışarsı” metninin kahramanı, öncesinde isteyerek ve amaçlı bir 
şekilde kız arkadaşı Aysel ile buluşma teklifinde bulunur. Fakat onunla beraber zaman geçirme 
esnasında anılarına, düşüncelerine, düşlerine rahat bir şekilde ulaşamadığı kanaatine varır. Bu 
engeli kaldırmak için hızlı şekilde alkol tüketmeye başlar. Çünkü o, yalnızken de 
kalabalıktayken de huzursuzdur: “Keşke görmezlikten gelseydim, dedim içimden. İşte 
karşımda oturuşu, sürekli bakışı, varlığı sıkıyordu beni. Neyse çabuk çabuk içeyim de 
kurtulayım. Ondan ve kendimden. Ve düşüncelerimden.” (2010, 563). Kahramanlar bazen de 
plaktan ya da radyodan müzik dinleyerek düşlerine geçiş yaparlar. Fakat bu müziklerin 
sanatçıları ve türlerinin ne olduğu muğlâktır. Bu müzikler, kahramanların olumsuz ruhsal 
durumlarını tamamlayan unsurlar olarak belirir. 

Dünya, insan ve insan ürünü düzenle uyumsuzluk yaşayan kahramanlar, zaman zaman 
kendi kendine konuşma, gülme, kızma, vurma gibi “şizofrenik” (Deveci, 2005, 10) davranışlar 
sergilerler. Bu tür tepkiler özellikle “IV. Kaçkın” kişisinde daha belirgindir: “İçimdeki 
konuşmalar artmıştı. Başımı yastığa koyar koymaz birkaç kişi içimde bağdaş kurup konuşmaya 
başlıyorlardı[…] Benim bütün karşı koymam, onları susturmak için çabalamalarım hiçbir sonuç 
vermiyordu.” (2010, 601). Charles Baudelaire (1997, 9) “deliliğin en çok, en sık görülen 
dışavurum yollarından birinin gülme” olduğunu ifade eder. Kaçkınlar öykü kahramanları da 
mazilerini andıklarında, öfkelendiklerinde, kendi kendine kızdıklarında bazen gülerler bazen 
de kahkaha atarlar: “O, herhangi bir kadındı. Belki bu nedenle onunla evlenmeyi 
düşünüyordum. O, böyle bir şey istemiyordu. Bunu düşünen bendim. Şimdi kahkahalarla 
ansıyorum.” (Edgü, 2010, 560). 

“II. Kaçkın”ın ana kişisi, hayatında kitap okumayı sevmez çünkü kitaplar onu sıkar. Kız 
arkadaşı Aysel’in evindeyken rastgele eline aldığı bir kitap ilgisini çeker. Okuduğu kitabın ismi 
ve yazarı hakkında bilgi verilmez. İçeriğinde ise içi ve dışı bir olmayan dünyalıların 
cehenneminden uzaklaştırılan üç kişinin bir adada başından geçenler anlatılır. Kitap bu 
kişilerin, söylemleri ile eylemlerinin tutarlılık sergiledikten sonra kurtuluşa erdiklerinden 
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bahseder. Kitabın içeriği, “bizi ancak içimizle dışımızın bir olması kurtarır”  (2010, 584) 
anlayışına sahip kaçkının ilgisini çeker çünkü kendisi de ikiyüzlü dünyalılara zihni ve fiziki 
anlamda yabancılaşmış biridir. 

 
4. Yabancılaşma  
Yabancılaşma, bireyin içinde yaşadığı topluma, çevreye, doğaya karşı hissettiği 

başkalık hissi olarak tanımlanır (Baş, 2003, 2). Bir toplumun değerlerine, düzenine, 
alışılagelmiş yapısına kısacası normlarına kayıtsızlığı ifade eder. Ferit Edgü’nün Kaçkınlar 
eserindeki öykü kahramanları yaşadıkları ortama, topluma, ritüellere ve yaşam şartlarına 
kayıtsızlık gösterirler. Yazar bu öykülerde “birey ile dünya arasındaki uzaklığı” (Simmel, 2015, 
29) vurgulu hale getirmek amacıyla bıkkın ve sosyal normlara kayıtsız nitelikli figürleri öne 
çıkarır. Kişilerin geneli toplum içine çıkmaktan sakınan, kalabalıkları sevmeyen bir görüntü 
çizerler. Yolculuk, cenaze töreni, alış veriş gibi zorunlu hallerde toplumla iletişim kurmak 
zorunda kalan öykü kişileri kendi türünü, vahşi ve tiksindirici yaratıklar olarak tanımlar: “Bir 
otobüse bindim. Bir yığın insanın, insanın içine düştüm. Sırtım sırtlarına, kollarım kollarına 
sürtünüyordu. Bu bende ürperti uyandırıyordu. Solukları dayanılmaz bir koku taşıyordu. Pis. 
İçlerinin, beyinlerinin, düşüncelerinin kokusu. Kurtulmak için çabaladıkça etleri etime daha 
çok yapışıyordu” (Edgü, 2010, 598). Kahramanların insan, toplum ve bunların oluşturduğu 
sosyal normlar karşısında duyduğu tiksinti, bunaltı, boşluk, yabancılaşma gibi soyut ve 
psikolojik olgular, kimi zaman baş dönmesi, bulantı, kusma gibi fiziki rahatsızlıklara sebep 
olur: “Midem bulandı. Bir ara bu kokunun kendi kokum olduğunu, artık etimin, kemiğimin 
kokmaya başladığını düşündüm. Dışarı fırladım. Yarı belimden aşağısı çıplaktı. Geri döndüm. 
Pantolonumu ararken gözlerim karardı. Sandalyenin yanına çöktüm. Kusacağım. Ağzımdan 
yeşil, acı sular geldi.” (Edgü, 2010, 600). 

“Ben herkes değilim”  (2010, 550) diyen öykü anlatıcıları normlara itiraz halindedirler. 
Sosyal düzene mesafeli olan kahramanlar “yabancılaştırıcı nesnel kültür karşısında, insanlara 
ya da değerlere karşı giderek daha da kayıtsızlaşma, dış dünyaya yönelik bıkkın bir tavır 
sergileme, iç dünyaya kapanma şeklinde” (Simmel, 2015, 29) davranışlar sergilerler. 
Kaçkınlar’daki kişiler önceden belirlenmiş yaşam biçimlerinden uzak dururlar. “Düzenin 
olmadığı bir dünya” (Bauman, 2018, 55) düşleyen kişiler, kural ve düzen karşıtlığı bakımından 
kaostan yana tavır alırlar. Onlara göre “düzenin yerini alacak olan şey başka bir düzen değil 
tamamen rastgeleliktir”. Bu duruşlarını bireysel yaşamlarında özgün karakterler olma 
çabalarıyla sergileme uğraşındadırlar. 

 
5. Cinsel Sapmalar 
Kaçkınlar’da yer alan öykü kahramanlarının yaşadığı sosyolojik yabancılaşma, salt 

fiziki bir nitelik göstermez. Düzenle uyuşmazlık, anlatıcılarda çeşitli psikolojik haller ve cinsel 
sapmalar biçiminde yansır. Karakterlerin algılayış farklılığı, zaman zaman onların arzu ve 
isteklerinde de kendini gösterir. Eşcinsel eğilimler, pedofili, otoerotizm1 gibi cinsel sapmalar 
kimi öykü kişilerinin belirgin cinsel tercihleri olarak ön plana çıkar. 

Bulundukları mekândan, içinde yaşadıkları toplumdan, olumsuz ruhsal durumdan 
kaçma eğiliminde olan öykü kişilerinden bazıları, eşcinsel ilişkilere yönelirler. Düzenin 
belirlediği kalıpların dışında kalmaya çalışan bu kahramanlar, olağan cinselliğin dışındaki 
kimliklerle belirirler. “IV. Kaçkın” öyküsünün ana kişisi bir erkektir. Yusuf adlı kişiye ilgi 

                                                           
1 Freud,  otoerotizmin bireyin cinsel olarak “başka bir kişiye yönelmemiş olması” (1996, 59) şeklinde tarif eder. 
Freud, Sigmund, Cinsiyet Üzerine (Çev. A. Avni Öneş), Say, İstanbul, 1996. 
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Pantolonumu ararken gözlerim karardı. Sandalyenin yanına çöktüm. Kusacağım. Ağzımdan 
yeşil, acı sular geldi.” (Edgü, 2010, 600). 

“Ben herkes değilim”  (2010, 550) diyen öykü anlatıcıları normlara itiraz halindedirler. 
Sosyal düzene mesafeli olan kahramanlar “yabancılaştırıcı nesnel kültür karşısında, insanlara 
ya da değerlere karşı giderek daha da kayıtsızlaşma, dış dünyaya yönelik bıkkın bir tavır 
sergileme, iç dünyaya kapanma şeklinde” (Simmel, 2015, 29) davranışlar sergilerler. 
Kaçkınlar’daki kişiler önceden belirlenmiş yaşam biçimlerinden uzak dururlar. “Düzenin 
olmadığı bir dünya” (Bauman, 2018, 55) düşleyen kişiler, kural ve düzen karşıtlığı bakımından 
kaostan yana tavır alırlar. Onlara göre “düzenin yerini alacak olan şey başka bir düzen değil 
tamamen rastgeleliktir”. Bu duruşlarını bireysel yaşamlarında özgün karakterler olma 
çabalarıyla sergileme uğraşındadırlar. 

 
5. Cinsel Sapmalar 
Kaçkınlar’da yer alan öykü kahramanlarının yaşadığı sosyolojik yabancılaşma, salt 

fiziki bir nitelik göstermez. Düzenle uyuşmazlık, anlatıcılarda çeşitli psikolojik haller ve cinsel 
sapmalar biçiminde yansır. Karakterlerin algılayış farklılığı, zaman zaman onların arzu ve 
isteklerinde de kendini gösterir. Eşcinsel eğilimler, pedofili, otoerotizm1 gibi cinsel sapmalar 
kimi öykü kişilerinin belirgin cinsel tercihleri olarak ön plana çıkar. 

Bulundukları mekândan, içinde yaşadıkları toplumdan, olumsuz ruhsal durumdan 
kaçma eğiliminde olan öykü kişilerinden bazıları, eşcinsel ilişkilere yönelirler. Düzenin 
belirlediği kalıpların dışında kalmaya çalışan bu kahramanlar, olağan cinselliğin dışındaki 
kimliklerle belirirler. “IV. Kaçkın” öyküsünün ana kişisi bir erkektir. Yusuf adlı kişiye ilgi 

                                                           
1 Freud,  otoerotizmin bireyin cinsel olarak “başka bir kişiye yönelmemiş olması” (1996, 59) şeklinde tarif eder. 
Freud, Sigmund, Cinsiyet Üzerine (Çev. A. Avni Öneş), Say, İstanbul, 1996. 

duyar, özellikle geceleri onu takip eder, kimi zaman da Yusuf’la ilgili fanteziler kurar: “Yusuf'u 
düşündüm. Gözlerimi kırpıştırdım, bir yığın belli belirsiz görüntünün içinde onu bulup 
çıkardım[…] Sokaklardan, sokaklardan, sokaklardan geçtik. Tahta eski bir evin küçük bir 
odasına girdik. Bu ışıksız odada ince kız elleriyle sarıp uzattığı cigaranın ateşinde, yüzünü, 
soyunuşunu, bedenini izliyordum.” (Edgü, 2010, 598-599). 

İnsanlarla iletişim kurmaktan sakınan kimi öykü kahramanlarına göre kadınlar 
“yalanlarla, boş aldatmacalarla, bunların süsü sevişmelerle” (Edgü, 2010, 554) erkekleri 
oyalarlar. Kahramanlar, kadınların bu yaşantılarına alet olmak istemezler. Kadınlardan ve diğer 
insanlardan uzak kalma, bir süre sonra ana kahramanın bunalmasına sebep olsa da o, bu tavrında 
ısrarcıdır. “Odada” öykü kişisi, yaşamında sevinçlerden kaçınma sebebinin kadınlar ve 
kalabalıklar olabileceğinden bahseder. Ona göre her şey bir yalanlar tiyatrosundan ibarettir. Bu 
düşünce, kahramanın bir süre sonra her şeyden kuşku duymasına sebep olur. Herkesten 
kuşkulanma, en nihayetinde kendinden ve düşüncelerinden kuşkulanma ile bütünleşerek 
anlatıcıyı otoerotizme sevk eder: “Başka olmak istememek… Benim de avuntum bu. Onun için 
odamdan dışarı çıkmak istemiyorum. Kalabalıklar yiyip bitiriyor insanı. Özellikle gündüzleri, 
hemen hiç çıkmıyorum. Şey yapıyorum kendi kendime. Şey… Kendi kendinle seviş… 
Başkalarını görmekten, onlara dayanmaktansa…”  (Edgü, 2010, 555). Bazı öykü 
kahramanlarında ise kadına karşı cinsî bir zafiyet söz konusudur. Her şeyden kopan bu tipler 
için kadın yalnızlıklarını, yabancılıklarını örten bir örtüdür. 
 Kimi öykülerdeki kişilerin cinsel eğilimleri sapkın nitelikler gösterir. Öykü kişilerinden 
bazıları ergenliğe ermemiş, yaşça küçük çocuklara şehevi davranışlar sergilemeye meyilliler. 
“Öndeyiş” öykü kişisi, çocukluğunda yaşadıklarını anımsarken Gün adlı kızla yaşadığı 
sevişmeyi yeniden arzular bir tavır içerisindedir. Yazar, kahramanın bu durumunu pedofili 
havasında tasvir eder: “Güldüm. Balıklarımı gösterdiğimde o da gülmüştü […] Gün'ün her yanı 
ap-aktı. Ensesinden öptüm. Hiç ses etmedi. Gülüyordu, gülmesini kesti. Bir daha öptüm. Ayağa 
kalktı kaçtı. Annesinin yanına gitti. Bir daha da yaklaşmadı yanıma.” (Edgü, 2010, 548-549). 
 

6. Ölüm/İntihar 
 İntihar etmeyi tasarlayan birey başkalarıyla iş görmeye, yaşamaya, oynamaya yetenekli 
olmayan; başkalarını az kendini aşırı düşünen kişi olarak tanımlanır (Adler, 1996, 270). 
Kaçkınlar’ın kimi öykü kahramanları da topluma yabancılaşma, ona ayak uyduramama ve 
yalnız kalma neticesinde olumsuz ruhsal hallere bürünürler. Kahramanlar, ölümü/ intiharı bu 
durumdan bir çıkış yolu olarak düşler ya da ona başvururlar. “IV. Kaçkın” öykü kişisinin 
kafasında “herkes benden tiksiniyor. Ben de tiksiniyorum. Herkesten. Ve kendimden” şeklinde 
oluşan düşünceler, onun için bir süre sonra katlanılmaz bir hal alır. Bu olumsuz düşüncelerden 
kurtulmak için önce mekân değiştiren kahraman, çözüm bulamayınca düşler kurmaya başlar. 
Hayalinde bazen cinsel fanteziler, bazen de intikam alan anlatıcı, bunlardan da haz alamayınca 
intihara kalkışır ve “kafa[sını] duvara çarpmaya başla[r.]” (Edgü, 2010, 600-601) fakat intihar 
girişimi başarısız olur. Sonraki intihar denemesinde ise bir şişe uyku hapı alır ve öykü sonlanır. 

“Odada” öykü kahramanı, gittiği meyhanede karşılaştığı ölü gömücü Yahudi Josef ile 
ölüm konusunu konuşur. Bu konuşmalardan sonra ölüm olgusu, kahramanın düşüncesini uzun 
süre meşgul eder. Kahraman için ölüm fikri, hayatın anlamsızlığının işaretidir: “Bu ölüm 
düşüncesi bir kurt gibi yerdi içimi. Ölümümü kurardım. Ne saçmalık! Bir boşlukta tutunacak 
bir dal? Ama nerde? Ne? Ölüm içinde? Ölüm dışında? Yaşamın içinde. Nasıl?” (Edgü, 2010, 
554). 
 Ölüm olgusu, “Dışarsı” öyküsündeki kahraman anlatıcıda alışılmadık bir isteğe 
dönüşür: reenkarnasyon. Kahraman, yaşlanmayla beraber bedeninde gözlemlediği fiziki ve 
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psikolojik gerilemelere isyan eder. Elinden bir şey gelemeyince buna kendince çözüm yolları 
arar. Bunlardan biri de kız arkadaşı Aysel ile beraberliğinden, kendisini doğurabilmesi 
ihtimalidir: “Bir iki varsayım kurdum. Örneğin, bir sevişmenin ardından, hemen değil, dokuz 
ay kadar sonra beni doğurabilir miydi?” (Edgü, 2010, 561). İntihar olgusu yabancılaşma, 
yalnızlık, hiçlik temalarının uç unsuru bağlamında ele alınır. 
 

7. Hiçlik 
 Varoluşçuların edebiyat dünyasında işlediği konulardan olan hiçlik, Ferit Edgü 
öykülerinde yabancılaşma ve yalnızlık temalarıyla ilintili ele alınır. Kendini, dünyayı, evreni 
sorgulayan anlatıcılarda oluşan şüphecilik, kimi öykü kahramanlarının bazen hiç olmayı 
arzulamasına sebep olur. Bilinçaltlarında varoluşsal kaygı bağlamında korku, bunalım, 
yalnızlık hissi taşıyan kahramanlar “koyu bir nihilizm ağı içinde tutsak” (Ecevit, 2013, 237) 
kalırlar. “Dışarsı” öykü kahramanı, yaşamında oluşan düzensizlik ve anlamsızlık sonucu her 
şeyi sorgular ve nihayetinde hiçliğe dolaylı bir çıkarım yapar: 

O günlerde henüz böylesi bir hiçliğe varmamıştım […] Kafamın içinde hora 
tepiyorlar. Nice anılar. Ben geçmişi de istemiyorum. Yalnızca kendimi. Onu da değil. 
Çünkü onun da geçmişi var. İnsan kendi kendini doğurabilseydi bir çıkar yol olabilirdi. 
Belki. Bilmiyorum. (Edgü, 2010, 561) 

 Hiçlik teması Kaçkınlar eserinde çevreyle uyum problemleri yaşayan bazı anlatıcıların 
yaşamdan haz alamama, kendisiyle barışık olamama neticesinde huzursuz olması bağlamında 
ele alınır: “Ama biliyordun bunu, korkaklığını, güçsüzlüğünü, hiçliğini, hiçliğini biliyordun”  
(Edgü, 2010, 560-561). Bu kişiler çoğunlukla yok olmayı tercih ederler. Ruhsal anlamda 
kendini ve yaşamını değersiz algılayan bu anlatıcılar için hiçlik, ötekilikle eşdeğerdir. 
 

8. Mekân 
 Varoluşçular, dış dünyayı “saçma ve iğrenç” (Sartre, 1985, 45) bulurlar. Bu akımın 
etkisinde yazılan edebî metinlerde dış dünyadan “kopup kaçan” tipler vardır. Onlar “hiçbir 
yerin kendisi için gerçekten ve tam anlamıyla yuva olamayacağını” (Bauman, 2021, 22) 
düşünen kişilerdir. İç dünyalarına sığınan kahramanların bulunduğu mekâna “hiçbir rüzgâr 
giremez. İnsan bedeninin kokusu, duman, ter, sıcaklık ve ışık gittikçe artan bir boğucu hava 
yaratır orada” (Sartre, 1985, 46). Kaçkınlar öykülerinin mekânlarında göze çarpan husus, kapalı 
özellikler taşımasıdır. Dış dünya ile uyum problemi yaşayan kişiler, yeni bir ‘ben’ inşa etme 
arayışındadırlar. “Kendisinin nereye ait olduğundan kuşku” (Bauman, 2018, 117) duyan bu 
karakterler, oluşan belirsizlikten kaçma arayışında kimliklerini yeniden oluşturma uğraşına 
girerler. Bunun yolunun kendileriyle baş başa kalmak olduğuna inandıklarından iç âlemlerine 
çekilirler. Karakterler içe kapanık tiplerdir. Kişilerin bu yönleriyle yaşadıkları yerler 
uyumludur. Öykülerin ana mekânı yatak odasıdır. Toplam yedi eserin yer aldığı kitaptaki altı 
metin yatak odasında geçer. Bir öykü ise hapishane hücresinde şekillenir. Hastane, meyhane, 
karakol gibi mekânların çoğu, çeşitli sorunlar yaşayan anlatıcıların gitmek zorunda kaldığı 
diğer yerlerdir. 
 

8.1.Kapalı Mekân 
Öykü mekânlarının en dikkat çekici yanı olan kapalılık unsuru, kahramanın ruhsal 

devinimleriyle paralellik gösterir. Çoğu kahraman, başkalarınca belirlenmiş düzenin dışında 
yaşamayı tercih eder. Onlar, düşünsel anlamda düzene muhalif, kaosa meyilli tiplerdir. Bu 
durum öykü kişilerinin mizaç olarak karamsar bir kimlikle sunulmasına zemin hazırlar. 
Kişilerin bu yönleri, metinlerde kapalı, dağınık, düzensiz mekânlar vasıtasıyla vurgulanır. 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

255

psikolojik gerilemelere isyan eder. Elinden bir şey gelemeyince buna kendince çözüm yolları 
arar. Bunlardan biri de kız arkadaşı Aysel ile beraberliğinden, kendisini doğurabilmesi 
ihtimalidir: “Bir iki varsayım kurdum. Örneğin, bir sevişmenin ardından, hemen değil, dokuz 
ay kadar sonra beni doğurabilir miydi?” (Edgü, 2010, 561). İntihar olgusu yabancılaşma, 
yalnızlık, hiçlik temalarının uç unsuru bağlamında ele alınır. 
 

7. Hiçlik 
 Varoluşçuların edebiyat dünyasında işlediği konulardan olan hiçlik, Ferit Edgü 
öykülerinde yabancılaşma ve yalnızlık temalarıyla ilintili ele alınır. Kendini, dünyayı, evreni 
sorgulayan anlatıcılarda oluşan şüphecilik, kimi öykü kahramanlarının bazen hiç olmayı 
arzulamasına sebep olur. Bilinçaltlarında varoluşsal kaygı bağlamında korku, bunalım, 
yalnızlık hissi taşıyan kahramanlar “koyu bir nihilizm ağı içinde tutsak” (Ecevit, 2013, 237) 
kalırlar. “Dışarsı” öykü kahramanı, yaşamında oluşan düzensizlik ve anlamsızlık sonucu her 
şeyi sorgular ve nihayetinde hiçliğe dolaylı bir çıkarım yapar: 

O günlerde henüz böylesi bir hiçliğe varmamıştım […] Kafamın içinde hora 
tepiyorlar. Nice anılar. Ben geçmişi de istemiyorum. Yalnızca kendimi. Onu da değil. 
Çünkü onun da geçmişi var. İnsan kendi kendini doğurabilseydi bir çıkar yol olabilirdi. 
Belki. Bilmiyorum. (Edgü, 2010, 561) 

 Hiçlik teması Kaçkınlar eserinde çevreyle uyum problemleri yaşayan bazı anlatıcıların 
yaşamdan haz alamama, kendisiyle barışık olamama neticesinde huzursuz olması bağlamında 
ele alınır: “Ama biliyordun bunu, korkaklığını, güçsüzlüğünü, hiçliğini, hiçliğini biliyordun”  
(Edgü, 2010, 560-561). Bu kişiler çoğunlukla yok olmayı tercih ederler. Ruhsal anlamda 
kendini ve yaşamını değersiz algılayan bu anlatıcılar için hiçlik, ötekilikle eşdeğerdir. 
 

8. Mekân 
 Varoluşçular, dış dünyayı “saçma ve iğrenç” (Sartre, 1985, 45) bulurlar. Bu akımın 
etkisinde yazılan edebî metinlerde dış dünyadan “kopup kaçan” tipler vardır. Onlar “hiçbir 
yerin kendisi için gerçekten ve tam anlamıyla yuva olamayacağını” (Bauman, 2021, 22) 
düşünen kişilerdir. İç dünyalarına sığınan kahramanların bulunduğu mekâna “hiçbir rüzgâr 
giremez. İnsan bedeninin kokusu, duman, ter, sıcaklık ve ışık gittikçe artan bir boğucu hava 
yaratır orada” (Sartre, 1985, 46). Kaçkınlar öykülerinin mekânlarında göze çarpan husus, kapalı 
özellikler taşımasıdır. Dış dünya ile uyum problemi yaşayan kişiler, yeni bir ‘ben’ inşa etme 
arayışındadırlar. “Kendisinin nereye ait olduğundan kuşku” (Bauman, 2018, 117) duyan bu 
karakterler, oluşan belirsizlikten kaçma arayışında kimliklerini yeniden oluşturma uğraşına 
girerler. Bunun yolunun kendileriyle baş başa kalmak olduğuna inandıklarından iç âlemlerine 
çekilirler. Karakterler içe kapanık tiplerdir. Kişilerin bu yönleriyle yaşadıkları yerler 
uyumludur. Öykülerin ana mekânı yatak odasıdır. Toplam yedi eserin yer aldığı kitaptaki altı 
metin yatak odasında geçer. Bir öykü ise hapishane hücresinde şekillenir. Hastane, meyhane, 
karakol gibi mekânların çoğu, çeşitli sorunlar yaşayan anlatıcıların gitmek zorunda kaldığı 
diğer yerlerdir. 
 

8.1.Kapalı Mekân 
Öykü mekânlarının en dikkat çekici yanı olan kapalılık unsuru, kahramanın ruhsal 

devinimleriyle paralellik gösterir. Çoğu kahraman, başkalarınca belirlenmiş düzenin dışında 
yaşamayı tercih eder. Onlar, düşünsel anlamda düzene muhalif, kaosa meyilli tiplerdir. Bu 
durum öykü kişilerinin mizaç olarak karamsar bir kimlikle sunulmasına zemin hazırlar. 
Kişilerin bu yönleri, metinlerde kapalı, dağınık, düzensiz mekânlar vasıtasıyla vurgulanır. 

Kişiler, “başkaları[nı] cehennem” (Sartre, 1985, 46) olarak gördükleri için çevreleriyle sancılı 
bir ilişki içindedirler: “Bu dünya cehennem… Dışarda çevredekiler. Odanda, yalnız odanda… 
Gündüzleri çıkmayıp, başkalarına görünmekten kaçıp bir sığınak gibi saklandığın, dağınıklığını 
sevdiğin, kirini tozunu benimsediğin odanda bile…” (Edgü, 2010, 552).  

Varoluşçulara göre “insan kendi dışında vardır, kendi dışına çıkarak var olur. Yani, 
ancak dışa atılarak, dışta kendini yitirerek varlaşır” (Sartre, 1985, 98). Varoluş akımının genel 
ilkeleri ile Kaçkınlar’daki kişilerin düzenin dışına çıkmaya eğilimli olması arasında benzerlik 
vardır. Öykü kahramanları sistem ve normların dizayn ettiği insan tipinin ve onun doğa üzerinde 
oluşturduğu düzenin dışına atılarak, dışta kendini yitirerek var olmaya girişirler. “Odada” 
öyküsünde kahraman anlatıcının az da olsa huzur bulduğu yegâne yer, yaşadığı odadır. Öykü 
kişisi, bu oda sayesinde dış dünyanın dayattığı tek tipli düzenden kaçıp bir başına 
yaşayabilmektedir. Kahraman için dünya dışarısı, çevresi, toplumuyla bir cehennemdir. Bu 
cehennemden uzaklaşmanın çaresi ise odadır. Orada tektir, düşünceleri ve hayalî kişileri dışında 
kimse yoktur. Bu düşünce ve hayalî kişiler ise kahramanın isteğine göre şekillenen alternatif 
bir âlemdir. Ana kahramanda beliren yalnızlık, bir süre sonra çeşitli ruhsal, düşünsel, düşsel 
devinimler yaşaması sonucunu doğurur. Kâbus görme, kendi kendine konuşma gibi eylemler, 
kahramanın akli dengesiyle ilgili soru işaretleri oluşturur: 

[K]endi kendimle konuşmayı, gülmeyi, aynanın karşısında durmayı 
yasaklamıştım. Tüm bunları yapardım bir zamanalar. Uyurken, yarı-uyanıkken yüksek 
sesle konuşur, ürperir, yanımda beni öldürmeyi düşünen biri varmış da ona karşı 
koyuyormuşum gibi bağıra haykıra uyanırdım. Soluk soluğa ter içinde, gecenin 
sessizliği içinde farenin tıkırtısını dinlerdim. (Edgü, 2010, 552) 

 Kalabalıklardan bunalan çoğu öykü kahramanı istemediği yerde bulunma esnasında 
kaçış yollarına başvurur. Bu kaçışlarda özellikle düşsel olarak deniz ön plana çıkar. Fakat 
kahramanlar, aslında denizin de bir düş olduğunun idrakinde olduklarından gidilebilecek her 
yere kaçmaya çalışırlar. Her yere gidildiğinden artık gidilecek “hiçbir yer” (Edgü, 2010, 594) 
olmadığını anlarlar. Bu hiçliktir öykü anlatıcılarını tedirgin eden. 

Kahramanların çoğu, odasından dış dünyaya nadiren çıkarlar. Çıktıkları zaman ya 
meyhaneye ya da sevgiliye gitmeyi tercih ederler. Meyhane mutsuz bireyin huzur bulma, 
kafasındaki düşüncelerden, gönül meselelerinden uzaklaşmak istediği zaman gitmeyi tercih 
ettiği yerdir. Kaçkınlar eserindeki kişiler de meyhaneye bu anlayışta giderler. “Odada” öykü 
kahramanı, içerideki fareden kurtulmak için ona zehirli tuzak kurduktan sonra evde beklemek 
yerine meyhaneye gider: “Gülüyordum. Kendimi tutamayıp dışa vuruyordum gülüşümü. 
Kurtulacağım, kurtulacağım. İçiyordum boyuna. Eski günlerimdeki gibi. Nasıl içerdim eskiden. 
İşte gene öyle. Ucuz, afyonlu şarap. Alışkanlığımı aşamamıştım gene. Aynı meyhaneye 
gelmiştim.” (Edgü, 2010, 554). 

 
8.2.Açık Mekân 
Öykülerin genelinde kahramanlar ölüm, kâbus, olumsuz anılar karşısındaki 

çaresizliklerini, yılgınlıklarını bulundukları odayı, evi terk edip kendilerini daha ferah olan 
sokak ve caddelere atıp üstesinden gelmeye çabalarlar. Bu kaçışın amacı açık mekânlara ulaşma 
isteğinden ziyade, kendilerini rahatsız eden içsel ve dışsal olgulardan kurtulmaktır. Fakat 
nihayetinde hedeflerine ulaşamazlar; çünkü kafalarındaki sorunlar gittikleri her yerde 
yanındadır. Bu anlamda öykülerde yer yer beliren sokak ve caddeler, kahramanların kapalı bir 
mekândan başka bir kapalı mekâna geçiş yapmasına olanak tanıyan unsurlardır. Açık mekânlar, 
Kaçkınlar metinlerinde işlevsel değildir. 
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9. Zaman 
 Kaçkınlar öykülerinde zaman, kronolojik bir seyir göstermez. Kesitler halinde beliren 
vakalar, kahramanın zihninde bilinç akışı tekniğiyle sunulur. Böyle olunca da öykülerde zaman 
geçmiş ile şimdi arasındaki geçişlerle şekillenir. Kişilerin bilinç durumuna göre içinde 
bulunulan an ve geçmiş iç içe anlatılır. Anlatılan olayların meydana gelme zamanı ise genelde 
gecedir. 
 

9.1.Gece  
 Öykü kişileri ruhsal olarak karamsar, huzursuz, yalnız oldukları için kendilerini 
toplumdan tecrit ederler. Kahramanlar çoğunlukla içgüdülerine göre yaşarlar. Bu yüzden 
kişilerin hayata bakışları, varoluş felsefesiyle benzer nitelikler taşır. Varoluşçu yazarlara göre 
kişinin birey olarak var olabilmesi düzeni temsil eden “toplumdan, kamudan” (Sartre, 1985, 11) 
kendini soyutlaması ile mümkündür. Bireysel kimlik ancak “yalnızlık, boğuntu, kaygı ve 
umutsuzluk” hallerinde yoğrulursa özgün bir nitelik kazanır. Kaçkınlar eserinin anlatıcıları, 
bilinçli olarak normatif yaşam biçiminin dışında kalırlar. Bu yüzden sosyal düzen yerine 
düzensizliğe meyillidirler. Kahramanların melankolik ruh hallerini tamamlaması bakımından 
metinlerde gece tercih edilir. Gece, kişileri rahatsız eden sosyal kuralların ve onunla bağlantılı 
her şeyin üstünü siyah bir örtü gibi örter. Kahramanlar odalarına, evlerine çekildiklerinde ışığı 
da söndürürler. 
 “II. Kaçkın” öyküsünün başkişisi, aydınlıktan ziyade “karanlığı seviyor” (Edgü, 2010, 
578). Ana kişi, geceyi zamansal bir çağrı nesnesi olarak algılar. Ferit Edgü kişilerinin tercih 
ettiği zaman dilimi olan gece, gündelik yaşam düzeninden ve baskısından kaçan kişiler için bir 
sığınaktır. Sosyal normların baskısını hissetmedikleri iç âlemlerine kapanan öykü kişileri için 
gece, içsel yoğunlaşmaya fırsat sunan bir olanaktır: “Gecenin çökmesini bekliyordum. Kendimi 
hapsettiğim bu evden, karanlığın yardımıyla kaçacak, içimde, bir çocuk yazısı gibi kargacık 
burgacık, okunması güç sıkıntımın kaynaklarına doğru doludizgin gidecektim. Gece olunca 
insanlar fare deliği evlerine girer” (Edgü, 2010, 598). Gece, öykü kişisi için düzensizlik 
barındıran iç âlemine geçiş sağlayan bir araç hükmündedir. Kişiler, gece sayesinde 
başkalarından/çevreden uzaklaşarak toplumsal iletişimden kurtulurlar. Gece, kişilerin 
toplumsal alan ile bireysel alanları arasına ördüğü aşılmaz duvardır. 
 

10. Anlatım Teknikleri 
 Öykülerin genelinde bilinç akışı, geriye dönüş, iç monolog ve anlatma teknikleri 
kullanılır. Kişilerin ruhsal hallerini ön plana çıkarma kaygısı, yazarı buna sevk etmiştir. 
Bunların yanında gösterme, leitmotiv, metinler arasılık teknikleri de yer yer kullanılır. 
Öykülerde, kişilerin kimi eylemlerini ifade etmede tasvir, diyalog, gösterme, otobiyografi gibi 
yöntemler de kullanılır. 
 

10.1. Bilinç Akışı Tekniği 
Bilinç akışı tekniği, “bireyin duygu ve düşüncelerinin seri fakat düzensiz biçimde” 

(Tekin, 2016, 295) şekillenen bir iç konuşma halinde anlatılmasıdır. Kaçkınlar eserinde en sık 
kullanılan anlatım tekniğidir. Kitapta yer alan yedi öykünün tamamında ana kahraman bu 
teknikle bilinç geçişlerini sağlar. Bu tekniğin öykülerde kullanılması kahramanın iç dünyasına, 
anılarına, düşlerine geçişinde kolaylıklar sağlar: “Bir atlı araba geçiyor şimdi. Demir 
tekerleklerinin gürültüsü kafamın içinde. Sonra bir otomobil hızla… ohh başım… Başka şeyler 
düşüneyim, diyorum. Ne? Kadın? İstek? Okuma? Yazma? Kendi kendime boşalma? Hiçbiri. 
İçmek? Belki.” (Edgü, 2010, 573). 
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(Tekin, 2016, 295) şekillenen bir iç konuşma halinde anlatılmasıdır. Kaçkınlar eserinde en sık 
kullanılan anlatım tekniğidir. Kitapta yer alan yedi öykünün tamamında ana kahraman bu 
teknikle bilinç geçişlerini sağlar. Bu tekniğin öykülerde kullanılması kahramanın iç dünyasına, 
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 Öykü kahramanları, dış dünyadan ziyade iç âlemleriyle iletişim kurarlar. Çünkü 
insanlar, sosyal normlar, olagelen yaşam şekli onlara tiksinç gelmektedir: “Tiksiniyorum, 
dedim. Sizden, hepinizden, iğrenç yaratıklar” (Edgü, 2010, 586). İçe dönük oldukları için bu 
kişilerin içsel iletişim kanalları çok gelişmiştir. Kahraman anlatıcıların zihni, an-geçmiş-
gelecek arasındaki sarkaçta sürekli dolaşım halindedir. 
 

10.2. Geriye Dönüş Tekniği 
Kaçkınlar eserindeki kişiler an içinde hissettiklerini, düşlediklerini geriye dönüş 

tekniğiyle aktarırlar. Bu anlatımda olay değil; kişilerin şimdiki ruhsal durumları anılar 
ekseninde sebeplendirilerek nasıl bu duruma gelindiği fikri bağlamında sunulur: “O günlerde, 
henüz böylesi bir hiçliğe varmamıştım. Odamda dağınık eşyalar, pis çamaşırlar yoktu. Farelerin 
tıkırtısı daha azdı. Zaten bu odada yaşamıyordum.” (Edgü, 2010, 560).  

 
11. Dil ve Üslup 

 Kaçkınlar kitabında genel anlamda benzer dil ve anlatım özellikleri görülür. Düzene 
karşıt duruş sergileme eğiliminde olan anlatıcılar, mevcut sisteme alternatif olarak düzensizliği 
seçerler. Kahramanların bu eğilimlerine göre şekillenen cümleler genelde kısa, eksiltili ve 
devriktir. Metinlerde bilinç akışı tekniği sıklıkla kullanıldığı için cümleler çoğu zaman yarım 
kalır. Bu durum öykülerde işlenen temayla paralellik gösterir. Çevreden kaçan, yalnız, 
yabancılaşmış bireyin kurallı, tam cümle kullanması beklenemez zaten: “…bana verdiler… 
anamla, babam… bizi dinle… öldür, çal… ama bir şey yapmadılar… benim için… hiçbir şey… 
ihanet… intihar… bir can verildi bana… ve ben ona ihanet…” (Edgü, 2010, 590). 
 Öykülerde çok yoğun olmasa da yer yer argolu bir üslup da var. “Dışarsı” öykü 
kahramanı, özellikle kalabalık ortamlarda bulunduğunda genelde sessiz kalmayı tercih eder. 
Sadece seçtiği ve bazen yakınlık kurduğu kişilerle iletişim kurar. Yaşamında daha çok iç 
monolog ile iletişim kurmayı tercih eden kahraman, bir süre sonra toplumla iletişim kurmakta 
zorlanır. Kız arkadaşı Aysel ile meyhanede bulunmaları esnasında sarhoş olduktan sonra 
çevreyle göz iletişimi kurar. Daha sonra ise çevrenin kendisine alaylı baktığını sandığı sırada 
onlarla iletişime geçmeye çalışırken argolu bir üslup kullanır: “Gülme eşşoğlueşek, dedim. 
Gülünecek bir bok yok. Karşı koysun, dövüşsün istedim. Dayak yiyeyim, dayak atayım, 
boşalayım, siktirolup gideyim istedim.” (Edgü, 2010, 564). 
 Metinlerde kullanılan dil, tema ve kişilerin hallerine göre değişkenlik gösterir. Kişiler, 
belli bir düzende yaşamaktan uzaktırlar. Plansız ve doğaçlama bir yaşantıları vardır. Öykülerde 
kişilerin gündelik gerçeklikleri yerine psikolojik halleri odak yapılır. Kahramanın kendisi, 
anlatıcı konumundadır. Ruhsal ve zihinsel dünyaları düzensizdir. Bu durum metinlerin dil ve 
üslubuna doğrudan yansır. Cümlelerin geneli devriktir, tıpkı kahramanların yaşamlarının 
düzensiz ve savruk olması gibi. 
 

Sonuç 
Kaçkınlar eserinde yer alan metinler, anlatıcıların iç sesinin sayıklamaları çerçevesinde 

kurgulanır. Öykü kahramanlarının bilinci sürekli gel-gitler içerisindedir. Bu kişilerin düzen 
karşıtı, kaosa meyilli yapıları vardır. Yalnızlıklarının ve yabancılaşmalarının kaynağında bu 
husus yatmaktadır. Kişiler, sosyal düzen ile kararsız iç dünyaları arasında çatışma yaşarlar. Bu 
durum onların başta kendileriyle olmak üzere, aileleriyle, tanıdıklarıyla, karşılaştıklarıyla 
kısacası görsel ya da zihinsel bağ kurduğu herkesle uyumsuz yaşamasına sebep olur. 
 Yazar, kitabın özellikle ilk bölümünde aynı olay etrafında yolları kesişen kahramanları, 
yine aynı olay etrafında her bir öyküde farklı bir kişiyi ana figür haline getirerek kurguyu 
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oluşturur. Yazarın bu yönteme başvurmasının temel hedefi, aynı olaya farklı bakış açıları 
getirerek eserde çok katmanlı bir görüş yakalamaktır. Olaylar kahraman anlatıcıların çevresinde 
gelişir. Olay derken bu kişilerin toplumla uyuşamaması neticesinde oluşan duygu, düşünce ve 
kısmi eylemleri kastedilir. Onların çevrelerindeki anne, baba, sevgili rollerindeki kişiler; ana 
kişilerin yaşadığı ruhsal devinimlerde birer siluetten öteye geçmezler. 

Kaçkınlar kitabının tüm öykülerinde kahraman anlatıcılar var. Anlatıcı konumundaki 
kişilerin düşleri, düşünceleri ve anıları öykülerin merkezine alınır. Öykü kişilerinin yaşadığı 
yer, yaptıkları iş, ekonomik durumları hakkında bilgi verilmez. Ana kişilerin hiçbiri ekonomik 
bir kaygı taşımazken; bu kişiler aylak yaşam süren bireyler olarak sunulur. Kişiler bunu bilinçli 
şekilde tercih ederler. Onlar, sosyal normlarla şekillenen toplumsal düzeni benimsemezler. 
Bunun insan ve canlı doğasına aykırılık teşkil ettiğini düşündüklerinden kaostan yana bir tavır 
benimserler. 

Kaçkınlar’ın tüm metinlerinde birinci tekil şahıs anlatıcı kullanılır ve anlatıcıların iç 
monologlarına ağırlık verilir. Anlatıcılar, olayları yaşayan, aktaran ve yönlendiren bunalımlı 
karakterlerdir. Kaçık, kaçak veya deli olarak tanımlanabilen başkişiler uyumsuzlukları, 
karamsarlıkları, umutsuzlukları, bunaltıları, sanrıları, çıkmazları, yalnızlıkları, iletişimsizlikleri 
ile yabancılaştıkları hayata varoluşsal tepki verirler. Onların bu tepkileri çoğunlukla mevcut 
düzenin normatif kalıplarının zıddı niteliğindedir. 

Kaçkın sözcüğü Ferit Edgü’nün eserinde geniş anlamda bireyin kendinden, 
düşüncelerinden, düşlerinden, çevresinden kaçma/kaçamama neticesinde düştüğü zihnî 
uyumsuzluk, güvensizlik, yabancılaşma, yalnızlık, hiçlik bağlamlarında kullanılır. Bu yönüyle 
Kaçkınlar eseri, bireyi anormatif bir yaklaşımla değerlendiren varoluşçuların yaklaşımından 
izler taşımaktadır. Eser düşünsel ve zihinsel dalgalanma yaşayan kahramanların düştüğü ruhsal 
durumlara yoğunlaşır. Kaçma, sanrı, düş, hayal gibi haller yaşayan kahramanların davranışları 
sosyal ritüelle uyumsuzdur. Çevreden delice, saçma diye nitelenen davranışlar, öykü kişileri 
için olağandır. Yazar bu yönüyle kaçkınlık ve deliliğe olumlar bir yaklaşım sergiler. 

Kaçkınlar eserinde birey, zaman ve mekân arasındaki ardıl bağ zayıftır. Kurgusal 
unsurlar çizgisel olarak ilerlemeyen flu bir görüntüdedir. Varoluş felsefesinden etkilenen yazar, 
teknik ve içerik olarak yekpareliği parçalamaya yönelik bir öykü anlayışındadır. Dış dünya 
yerine yalnız, uyumsuz, içe kapalı bireyin iç dünyası eşya ve mekâna yansıtılarak anlatılır. 

Metinlerin esas problematiği anlatıcıların mevcut sosyal düzene uyum 
sağlayamamaları, sisteme yabancılaşmaları neticesinde düştükleri yılgınlık ve bunalımdır. 
Çevreyle bireysel, ailevi, toplumsal iletişim ve etkileşim kurmak istemeyen ya da bunu 
reddeden kişilerde beliren uyumsuzluk, Kaçkınlar eserinin kurgusal ve tematik dünyasını 
oluşturur. Metin anlatıcıları, psikolojik olarak çeşitli problemler taşıyan karakterlerdir. 
Özellikle aile ve çevreyle uyumsuzluk sergileyen kişilerin üst ve alt benlikleri çatışma 
halindedir. Sosyal normların sesi konumundaki üst ben, anlatıcıyı mevcut toplamsal düzene 
uymaya yönelik bir tavır takınırken; iç ses, anlatıcıyı yerleşik anlayış ve kuralları reddetmeye 
yönelik telkinlerle belirir. Birbirine benzer kimlikli anlatıcılar, “ben” ile “çevre” arasında 
oluşan algı farklılığını “ben”in lehine varoluşsal bir itirazda dillendirirler. Bu itiraz, bireysel 
tavırdan öteye taşıp toplumsal mesaj veren sloganik bir üsluba, sosyal bir protestoya veya 
kurtarıcı bir coşkuya dönüşmez. 

 
Kaynakça 

Adler, A. (1996). Psikolojik aktivite (Çev. Belkıs Çorakçı). Say Yayınları. 
Baş, S. (2018). Ferit Edgü’nün eserlerinde kafkaesk dünya. Grafiker Yayınları. 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

259

oluşturur. Yazarın bu yönteme başvurmasının temel hedefi, aynı olaya farklı bakış açıları 
getirerek eserde çok katmanlı bir görüş yakalamaktır. Olaylar kahraman anlatıcıların çevresinde 
gelişir. Olay derken bu kişilerin toplumla uyuşamaması neticesinde oluşan duygu, düşünce ve 
kısmi eylemleri kastedilir. Onların çevrelerindeki anne, baba, sevgili rollerindeki kişiler; ana 
kişilerin yaşadığı ruhsal devinimlerde birer siluetten öteye geçmezler. 

Kaçkınlar kitabının tüm öykülerinde kahraman anlatıcılar var. Anlatıcı konumundaki 
kişilerin düşleri, düşünceleri ve anıları öykülerin merkezine alınır. Öykü kişilerinin yaşadığı 
yer, yaptıkları iş, ekonomik durumları hakkında bilgi verilmez. Ana kişilerin hiçbiri ekonomik 
bir kaygı taşımazken; bu kişiler aylak yaşam süren bireyler olarak sunulur. Kişiler bunu bilinçli 
şekilde tercih ederler. Onlar, sosyal normlarla şekillenen toplumsal düzeni benimsemezler. 
Bunun insan ve canlı doğasına aykırılık teşkil ettiğini düşündüklerinden kaostan yana bir tavır 
benimserler. 

Kaçkınlar’ın tüm metinlerinde birinci tekil şahıs anlatıcı kullanılır ve anlatıcıların iç 
monologlarına ağırlık verilir. Anlatıcılar, olayları yaşayan, aktaran ve yönlendiren bunalımlı 
karakterlerdir. Kaçık, kaçak veya deli olarak tanımlanabilen başkişiler uyumsuzlukları, 
karamsarlıkları, umutsuzlukları, bunaltıları, sanrıları, çıkmazları, yalnızlıkları, iletişimsizlikleri 
ile yabancılaştıkları hayata varoluşsal tepki verirler. Onların bu tepkileri çoğunlukla mevcut 
düzenin normatif kalıplarının zıddı niteliğindedir. 

Kaçkın sözcüğü Ferit Edgü’nün eserinde geniş anlamda bireyin kendinden, 
düşüncelerinden, düşlerinden, çevresinden kaçma/kaçamama neticesinde düştüğü zihnî 
uyumsuzluk, güvensizlik, yabancılaşma, yalnızlık, hiçlik bağlamlarında kullanılır. Bu yönüyle 
Kaçkınlar eseri, bireyi anormatif bir yaklaşımla değerlendiren varoluşçuların yaklaşımından 
izler taşımaktadır. Eser düşünsel ve zihinsel dalgalanma yaşayan kahramanların düştüğü ruhsal 
durumlara yoğunlaşır. Kaçma, sanrı, düş, hayal gibi haller yaşayan kahramanların davranışları 
sosyal ritüelle uyumsuzdur. Çevreden delice, saçma diye nitelenen davranışlar, öykü kişileri 
için olağandır. Yazar bu yönüyle kaçkınlık ve deliliğe olumlar bir yaklaşım sergiler. 

Kaçkınlar eserinde birey, zaman ve mekân arasındaki ardıl bağ zayıftır. Kurgusal 
unsurlar çizgisel olarak ilerlemeyen flu bir görüntüdedir. Varoluş felsefesinden etkilenen yazar, 
teknik ve içerik olarak yekpareliği parçalamaya yönelik bir öykü anlayışındadır. Dış dünya 
yerine yalnız, uyumsuz, içe kapalı bireyin iç dünyası eşya ve mekâna yansıtılarak anlatılır. 

Metinlerin esas problematiği anlatıcıların mevcut sosyal düzene uyum 
sağlayamamaları, sisteme yabancılaşmaları neticesinde düştükleri yılgınlık ve bunalımdır. 
Çevreyle bireysel, ailevi, toplumsal iletişim ve etkileşim kurmak istemeyen ya da bunu 
reddeden kişilerde beliren uyumsuzluk, Kaçkınlar eserinin kurgusal ve tematik dünyasını 
oluşturur. Metin anlatıcıları, psikolojik olarak çeşitli problemler taşıyan karakterlerdir. 
Özellikle aile ve çevreyle uyumsuzluk sergileyen kişilerin üst ve alt benlikleri çatışma 
halindedir. Sosyal normların sesi konumundaki üst ben, anlatıcıyı mevcut toplamsal düzene 
uymaya yönelik bir tavır takınırken; iç ses, anlatıcıyı yerleşik anlayış ve kuralları reddetmeye 
yönelik telkinlerle belirir. Birbirine benzer kimlikli anlatıcılar, “ben” ile “çevre” arasında 
oluşan algı farklılığını “ben”in lehine varoluşsal bir itirazda dillendirirler. Bu itiraz, bireysel 
tavırdan öteye taşıp toplumsal mesaj veren sloganik bir üsluba, sosyal bir protestoya veya 
kurtarıcı bir coşkuya dönüşmez. 
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Psychodynamics of the Narrator-Character in the
Story of Ferit Edgü's “Öndeyiş”

Hüseyin SOYLU

Özet Abstract
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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 aracıl ığıyla 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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Giriş 
Psikanalitik edebiyat eleştirisi yazara, yaratım faaliyetine ve esere yönelik olarak çeşitli 

bağlamlarda ortaya çıkar. “Eserin yazarını, içeriğini, biçimsel yapısını, hatta okuru eleştiri 
nesnesi” olarak ele alabilir. “Yazarı psikanalize tabi tutmak spekülatif” bir nitelik taşıdığı için 
metin merkezli eleştiri genel bir kabul görmüştür (Eagleton, 2014, 187). Zira, “sanatçının 
yaşantısını, nevrozunu psikanaliz yoluyla keşfetmenin” (Moran, 2016, 156) edebi eserin 
eleştirel yükünü dolaysız biçimde artırmayacağını söylemek mümkündür. Bu açıdan, 
psikanalitik edebiyat kuramı, edebi metnin karakter yapılarına ve kurgusal formuna odaklanan 
metinsel bir eleştiri sunar. Çünkü “edebiyat yapıtı, kendi içinde temalara ve anlama göre 
gruplanan bir sözcükler dizisidir; ancak, bu gruplaşmalar açık değil örtük bir biçimde 
mevcuttur.” Hem eleştirmenin hem de “okurun yaptığı şey, ima edilmiş olanı açığa 
çıkarmaktır.” Yapıtın kendisine has anlam ilişkileri ve ifade biçimleri bu açığa çıkarma 
sürecinde önemli bir yer tutar. “Bir öykünün belirli bir anlama geldiğini söylemek, bu öykünün 
bilinçdışı fantezisinin sosyal, ahlaki ve entelektüel (…) terimlere dönüştürülmesi demektir. Bu 
açıdan anlam, bilinçdışının bilince dönüştürülmesine yönelik dinamik bir süreci gösterir.” 
(Cebeci, 2009, 186, 187) Psikanalitik eleştiri, yazınsal ürünün hem anlam düzeylerinin hem de 
“belirtilerinin ve sınırlarının” (Ricoeur, 2007, 157) idrâk edilmesini amaç edinir.   
    Edebi metnin anlatım sürecini devralan ve aynı zamanda öykü evreninde belirli bir konumu 
işgal eden anlatıcı-karakter, okurun algı biçimlerini sevk ve idare eden temel iletişim kanalıdır. 
Anlatıcı-karakterin idrâk kapasitesinde ve alımlama süreçlerinde ortaya çıkan her yanılgı ve 
yanılsama okura filtresiz biçimde ulaşır. Zira “bilinçdışı hayal gücü, kişinin ruhsal dünyasında 
bulunan (herhangi) bir iç çatışmaya yönelik”, çeşitli “çözümler geliştirir. Bu çözümlerin yapıcı 
ya da nevrotik olması, yapıtın” mahiyetini belirler. Şizofreni ve rüya olgusunda ortaya çıkan 
“adüalizm” mekanizması bu durumu örnekler niteliktedir. “Bu mekanizma, zihnin 
tasarımlarıyla dış dünyadaki nesneler arasında ayrım yapılamamasıyla karakterize olur.” Bir 
başka deyişle, gerçeklik dereceleri birbirine karışır ve “delüzyon” esnasında yaşanan “psikotik 
gerçeklik” biçimi oluşur (Cebeci, 2009, 197, 198).  Ferit Edgü’nün 1959 yılında yayımlanan 
Kaçkınlar adlı öykü kitabında yer alan “Öndeyiş” adlı öykü, bireysel yapısı ve gerçeklik algısı 
itibariyle ruhbilimsel kökenleri derinliğine yansıtan ve anlatıcı-karakterin psikodinamik 
yanılgılarıyla çevrili bu tür bir metindir. Bu çalışmada “Öndeyiş”, anlatıcı-karakterin 
psikodinamik nitelikleri dikkate alınarak psikanalitik edebiyat kuramı çerçevesinde incelemeye 
tabi tutulacaktır. 
 

Ferit Edgü’nün “Öndeyiş” Adlı Öyküsünde Anlatıcı-Karakterin Psikodinamiği 
“Öndeyiş” adlı öyküde metnin anlatı sesi olarak okurun karşısına çıkan öykü kahramanı, 

oyuncakçının camını kırdığı için hapse atılır. Camı kırmasının nedeni, akvaryumun içinde bir 
zamanlar öldürdüğü ve erik ağacının altına gömdüğü balığı tekrar görmesidir. Anlatıcı-karakter 
lokantanın duvarına işemekten hapse atılan bir kişi ile aynı hücreyi paylaşır ve öykü, anlatıcı-
karakterin bilinç akışlarıyla ilerler. Okurun perspektifi, nevrotik bir karakter yapısında 
kurgulanan anlatıcı-karakterin bilinci ile sınırlıdır. Bu anlamda öykü metni güvenilir ve 
ayrıcalıklı bir anlatı sesine sahip değildir. Okur “açık değerlendirmelerin rehberliğinden 
yoksun” (Booth, 2012, 19) olarak ilerler. Anlatıcı-karakterin içerisinde bulunduğu patolojik 
durum, metnin zihinsel parçalanmışlığını ve dağınıklığını yoğunlaştırır. Bu durum modern 
anlatı açısından tipik bir dağınıklıktır. Zira artık anlatı, her şeyin yerli yerinde olduğu; tam ve 
kesintisiz klasik-bilinçli karakter yapılarını taşıyacak yalınlıkta değildir. Modern yazar 
“doğrudan müdahale ayrıcalığını reddetmiş, kenara çekilmiş ve karakterlerine (…) kulak 
misafiri olunmasına” (s.19) imkân tanımış bir yazar modelidir. “Öndeyiş”, modern anlatının bu 
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niteliğinin yanı sıra, anlatıcı-karakterin sanrılarıyla daha karmaşık bir bilişsel örüntü düzeyine 
ulaşır. Çünkü, öykü karakteri reel zamanın içinde mevcut olan akvaryumdaki balık ile 
hafızasında taşıdığı geçmiş zaman imgesini birbirinden ayıramayacak derecede gerçeklik ile 
olan bilişsel ilişkisini koparmıştır:  

Oyuncakçının camını kırdım diye getirdiler beni buraya (…) Gene görsem gene kırarım. 
Pişman değilim. Hiç pişman değilim. Orda duruyordu. Mahpus. Öbürlerinden nasıl 
ayrıydı. Onu kurtarmak için yaptım. Işıklı yeşil suda nasıl oynaşsızdı. Nasıl ayrı. 
Bırakılmış. Hemen tanıdım. Öldürdüğüm balık (Edgü, 2013, 11). 
Psikotik bir görüngü içerisinde hareket eden öykü karakterinin etkin ruhsal faaliyeti, gizli 

bir iç dünya içinde kaybolmuştur (Guntrip, 2003, 12). Bu gizli iç dünya, onun Gün ile yaşadığı 
geçerliliğini sürekli koruyan yaşam kesitine yöneliktir. Öykü kahramanının, çocukluk yıllarında 
Gün ile birlikte balıklara ekmek parçaları atmaları ve daha sonra ekmek parçalarını yemeyen 
balığı eline alarak öldürmesi; onun her türlü zaman biriminden muaf patolojik döngüsünü, içe 
kapanımını temsil eder Böylelikle “bilinçli beni yaşamsal duygu ve eylemden boşalmış, 
gerçekdışı bir niteliğe” (s.12) bürünür. Bunun neticesinde akvaryumun içinden eline almaya 
çalıştığı balık aracılığıyla şimdiki zamanı, gerilemiş bir bilinç ile idrâk eder ve kimliksel 
bütünlüğü, kendisini en çok duyumsadığı ana doğru geri atılır. Bu türden bir regresyon, 
şizoafektif gerilimlerle yüklü kişilere özgüdür: “Eğer bireyin kendi varoluşunun gerçekliğini 
algılamasını sağlayacak daha ileri ego nitelikleri yeterince gelişmemişse, arkaik bazı 
özelliklerin regresif bir biçimde canlanmasından ve kişiye kendi varlığını doğrulayacak bir 
duygu vermesinden” (Cebeci, 2009, 106) söz etmek kaçınılmazdır. Bu nedenle anlatıcı-karakter 
rasyonel zaman algısından yoksun, “dış nesne ilişkilerini kaybetmiş, kopuk ve geri çekilmiş bir 
biçimde” (Guntrip, 2003, 13) duygu durumunu yansıtır.  

Anlatıcı-karakterin psikotik bozukluğunun temelinde Gün ile kurduğu ilişkinin onay 
görmemesi yatar. Gün öykü karakterinin libidinal içtepilerinin, deneyimlerinin öznesi ve tahrik 
noktasıdır: 

Gün’dü adı. Büyüktüm. Annemle hamama gitmiyordum. Gün’ün annesi beni sevmezdi. 
Benimle oynamasını istemezdi (…) Gün’ün her yanı ap-aktı. Ensesinden öptüm. Hiç ses 
etmedi. Gülüyordu, gülmesini kesti. Bir daha öptüm. Ayağa kalktı kaçtı. Annesinin yanına 
gitti. Bir daha da yaklaşmadı yanıma. Annesi… Geceleri yatağıma girince onu 
düşünürdüm. Uykularıma girerdi. Balıkla beraber onu da aldım. Böylece. Gün’ü. Onun 
taşbebekleşmiş güzelliğini. Elimden yere düşer düşmez kırıldı. Paramparça oldu (Edgü, 
2013, 13). 
Gün ile olan ilişkisinin redde uğraması ile birlikte anlatıcı-karakterin belleğinde obsesif 

bir negatif enerji yaratılır. Bu negatif enerji “kötücül hayır” (Cebeci, 2009, 107,108) veya “içsel 
kötü nesne” (Guntrip, 2003, 18) olarak bilinen başarısız nesne dünya ilişkilerine işaret eder. Bu 
tür başarısız nesne dünya ilişkilerinde “bir ilk engellenme durumunu kopyalayarak oluşturulan” 
bireyin ruhsal dünyası, “kişinin kötü nesnelere bağlandığı ve bu yüzden her zaman engellenme 
(…), öfke, suçluluk ve derin bir kaygı duyduğu, bunu sürekli olarak yine dış dünyaya yansıtarak 
geçici bir iç rahatlama aramaya yöneldiği mutsuz bir” (Guntrip, 2003, 17) sürekliliğe dönüşür. 
Öykü metninde kahramanın içsel kötü nesne olarak bilinçsizce bağlandığı figür, balıktır. 
Anlatıcı-karakter balık figürünün yarattığı ruhsal gerilimi, bu tür bir düzlemde sürekli kopya 
eder: 

Burkuldum. Balık. Benim öldürdüğüm balık- gerçekten onu ben öldürmüştüm-camın 
gerisinde, bir tuzağın içinde, yeşil renkler içinde, öbür balıklardan ayrı, dipte, oynaşsız 
duruyordu. Duruyordu. Akvaryum… Bu sözcük güneşli bir gün gibi. Saçma yalnızlık. 
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niteliğinin yanı sıra, anlatıcı-karakterin sanrılarıyla daha karmaşık bir bilişsel örüntü düzeyine 
ulaşır. Çünkü, öykü karakteri reel zamanın içinde mevcut olan akvaryumdaki balık ile 
hafızasında taşıdığı geçmiş zaman imgesini birbirinden ayıramayacak derecede gerçeklik ile 
olan bilişsel ilişkisini koparmıştır:  

Oyuncakçının camını kırdım diye getirdiler beni buraya (…) Gene görsem gene kırarım. 
Pişman değilim. Hiç pişman değilim. Orda duruyordu. Mahpus. Öbürlerinden nasıl 
ayrıydı. Onu kurtarmak için yaptım. Işıklı yeşil suda nasıl oynaşsızdı. Nasıl ayrı. 
Bırakılmış. Hemen tanıdım. Öldürdüğüm balık (Edgü, 2013, 11). 
Psikotik bir görüngü içerisinde hareket eden öykü karakterinin etkin ruhsal faaliyeti, gizli 

bir iç dünya içinde kaybolmuştur (Guntrip, 2003, 12). Bu gizli iç dünya, onun Gün ile yaşadığı 
geçerliliğini sürekli koruyan yaşam kesitine yöneliktir. Öykü kahramanının, çocukluk yıllarında 
Gün ile birlikte balıklara ekmek parçaları atmaları ve daha sonra ekmek parçalarını yemeyen 
balığı eline alarak öldürmesi; onun her türlü zaman biriminden muaf patolojik döngüsünü, içe 
kapanımını temsil eder Böylelikle “bilinçli beni yaşamsal duygu ve eylemden boşalmış, 
gerçekdışı bir niteliğe” (s.12) bürünür. Bunun neticesinde akvaryumun içinden eline almaya 
çalıştığı balık aracılığıyla şimdiki zamanı, gerilemiş bir bilinç ile idrâk eder ve kimliksel 
bütünlüğü, kendisini en çok duyumsadığı ana doğru geri atılır. Bu türden bir regresyon, 
şizoafektif gerilimlerle yüklü kişilere özgüdür: “Eğer bireyin kendi varoluşunun gerçekliğini 
algılamasını sağlayacak daha ileri ego nitelikleri yeterince gelişmemişse, arkaik bazı 
özelliklerin regresif bir biçimde canlanmasından ve kişiye kendi varlığını doğrulayacak bir 
duygu vermesinden” (Cebeci, 2009, 106) söz etmek kaçınılmazdır. Bu nedenle anlatıcı-karakter 
rasyonel zaman algısından yoksun, “dış nesne ilişkilerini kaybetmiş, kopuk ve geri çekilmiş bir 
biçimde” (Guntrip, 2003, 13) duygu durumunu yansıtır.  

Anlatıcı-karakterin psikotik bozukluğunun temelinde Gün ile kurduğu ilişkinin onay 
görmemesi yatar. Gün öykü karakterinin libidinal içtepilerinin, deneyimlerinin öznesi ve tahrik 
noktasıdır: 

Gün’dü adı. Büyüktüm. Annemle hamama gitmiyordum. Gün’ün annesi beni sevmezdi. 
Benimle oynamasını istemezdi (…) Gün’ün her yanı ap-aktı. Ensesinden öptüm. Hiç ses 
etmedi. Gülüyordu, gülmesini kesti. Bir daha öptüm. Ayağa kalktı kaçtı. Annesinin yanına 
gitti. Bir daha da yaklaşmadı yanıma. Annesi… Geceleri yatağıma girince onu 
düşünürdüm. Uykularıma girerdi. Balıkla beraber onu da aldım. Böylece. Gün’ü. Onun 
taşbebekleşmiş güzelliğini. Elimden yere düşer düşmez kırıldı. Paramparça oldu (Edgü, 
2013, 13). 
Gün ile olan ilişkisinin redde uğraması ile birlikte anlatıcı-karakterin belleğinde obsesif 

bir negatif enerji yaratılır. Bu negatif enerji “kötücül hayır” (Cebeci, 2009, 107,108) veya “içsel 
kötü nesne” (Guntrip, 2003, 18) olarak bilinen başarısız nesne dünya ilişkilerine işaret eder. Bu 
tür başarısız nesne dünya ilişkilerinde “bir ilk engellenme durumunu kopyalayarak oluşturulan” 
bireyin ruhsal dünyası, “kişinin kötü nesnelere bağlandığı ve bu yüzden her zaman engellenme 
(…), öfke, suçluluk ve derin bir kaygı duyduğu, bunu sürekli olarak yine dış dünyaya yansıtarak 
geçici bir iç rahatlama aramaya yöneldiği mutsuz bir” (Guntrip, 2003, 17) sürekliliğe dönüşür. 
Öykü metninde kahramanın içsel kötü nesne olarak bilinçsizce bağlandığı figür, balıktır. 
Anlatıcı-karakter balık figürünün yarattığı ruhsal gerilimi, bu tür bir düzlemde sürekli kopya 
eder: 

Burkuldum. Balık. Benim öldürdüğüm balık- gerçekten onu ben öldürmüştüm-camın 
gerisinde, bir tuzağın içinde, yeşil renkler içinde, öbür balıklardan ayrı, dipte, oynaşsız 
duruyordu. Duruyordu. Akvaryum… Bu sözcük güneşli bir gün gibi. Saçma yalnızlık. 

 
      
 

Gün’ü de gördüm orda. O an üçümüz beraber. Ben dışardayım. Eski ben. Camdan parlak 
ışıltılı bana bakıyordu (Edgü, 2013, 12). 
Öykü kahramanının zihinsel olarak deneyimlediği bu psikotik tekrarın ve sahnenin 

arkasından şiddet ve saldırganlık dürtüleri ortaya çıkar. Ruhsal çalkantılarla dengesini stabilize 
edemeyen anlatıcı-karakter, rahatsızlık uyandırıcı içsel kötü nesneyi ortadan kaldırmak ve bir 
yatışma noktası bulmak için agresifleşerek fiziksel şiddete başvurur:    

Bunaldım. Yumruğuma doladım mendilimi. Bu işkence… Onların işkencesine beyaz 
yumruğumu indirdim. Sokakta kimseler yok sanıyordum. Cam kırıklarının üstünden 
aştım. Akvaryuma elimi, çıplak sol elimi daldırdım. Buldum dipte onu. Gözleri soluk, 
ışıltısızdı. Tıpkı o. O işte. Tırnaklarımla etini deldim. Sesi bile çıkmadı. Parçaladım 
(Edgü, 2013, s.12).  
Gün ile birlikte deneyimlediği ve öz kimliğini, varoluşsal bir somutlukta duyumsadığı 

balıklı oyunların bir “anne” tarafından engellenmesi, öykü kahramanının kişilik gelişimini 
derinden etkiler. Liechtenstein, bir ebeveyn figürü tarafından kurulan bu olumsuz otoriteyi 
“kötücül hayır” (Cebeci, 2009, 107) olarak adlandırır. Anlatıcı-karakterin böylesi bir kötücül 
hayır deneyimine maruz kalması, onun şiddetinin ve saldırganlığının tetikleyicisi olur. Zira, 
çocukluk deneyimlerinde “bir form ya da potansiyel olarak mevcut bulunan ilksel kimlik”, 
gelecekte kurulacak “alternatif kimliklerin” hazırlayıcısıdır (s.107). Bu ilksel kimliğin, kötücül 
hayırla sekteye uğratılması ve “benlik onayının” gerçekleşmemesi, halihazırda var olan ruhsal 
semptomların derinleşmesine yol açar. Bu semptomlar, genellikle cinsellik ve saldırganlık 
dürtüleriyle birlikte ortaya çıkar. Çünkü, “kötücül hayıra maruz kalan” kişi, “cinselliği ve 
saldırganlığı nesne ilişkileri kurmak için kullanır.” (s.109, 111) Bu anlamda balık figürü, 
anlatıcı-karakterin engellenen ve bir anlamda kastrasyona uğratılan libidinal enerjinin patolojik 
simgesi halini alır.  

Balık figürü, ayrıca anlatıcı-karakterin geçmiş ve şimdi arasında yaşadığı patolojik 
çemberin bireşim noktasıdır. Okur bu figür aracılığıyla anlatının gerçekliğine, anlatı sesinin 
halüsinatif algı ve duyumlarına nüfuz etmeyi başarır. Bu nedenle balık, figüratif boyuttan 
çıkarak gerçek ve sanrı arasında yaşanan gerilimin “akustik bir imgesine” dönüşür. Akustik 
imge, somut bir nesneye yönelik gerçek ve mecazi anlamların iç içe geçtiği, birbirine karıştığı 
duyusal kompozisyondur.  Akustik imgeler aracılığıyla “kişinin içindeki self’in parçalarına ve 
unsurlarına” (s.333) ulaşılmaya çalışılır. Öyküde yer alan gerçek balık figürü ile anlatıcı-
karakterin bağlandığı ânı düzeyinde mecazî balık figürü arasında müteakip biçimde devinen 
“aynı ses izleğine ilişmiş, iç ve dış anlam setleri” (s.333) söz konusudur. Bu anlam setlerinin 
oluşturduğu duyusal alışveriş, etkileşim akustik bir işitsel imgeyle estetize edilir.  

Öykü metninde anlatıcı-karakter sarı rengi çeşitli bağlamlarda tekrar eder. Bu tekrar, 
anlamlı bir yapıdadır ve psikodinamik kökenini, Gün’ün saçlarının da sarı olmasında bulur. Bu 
durum edebi yapıt ve rüya metni arasında kurulan analoji ile açıklanabilir. Freud’a göre rüya 
faaliyeti iki düşünce süreci içerisinde meydana gelir: Birincil düşünce süreçleri ve ikincil 
düşünce süreçleri. Bilinçdışı enerji birikiminin ve ide ilişkin dürtülerin saklandığı yer olarak 
birincil düşünce süreçleri rüya sırasında yüzeye çıkmaya çalışır; fakat bu süreç, ikincil düşünce 
süreci olan ego kompleksleri aracılığıyla denetlenir ve baskılanır. Bu denetim sürecinde esas 
rüya içerikleri, bilinç yüzeyine değişmiş ve kontrol altına alınmış biçimde çıkar: “Birincil süreç, 
birikmiş uyarılma miktarının yardımıyla (…) bir uyarılma deşarjını ortaya çıkarmaya kalkışır. 
Ancak ikincil süreç bu niyeti terk etmiş, onun yerine bir başkasını geçirmiştir.” (Freud, 1996, 
319) Bir başka ifadeyle “gizil rüyaya” ait bir unsurun taşıdığı duygu yükü “açık rüyada” başka 
bir unsura aktarılır (Cebeci, 2009, 291). Rüya analizinde bu faaliyet “yer değiştirme” olarak 
adlandırılır.  Yer değiştirme faaliyetinde “asıl düşünsel unsur değişmeden kalmakta ancak buna 
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bağlı duygunun referans noktası değişmektedir.” (s.292) Öykü metninde bir leitmotif olarak 
tekrar eden sarı renk, bu tür bir yer değiştirme faaliyetine işaret eder. Anlatıcı-karakter, bu rengi 
“içselleştirilmiş bir (benlik) nesne(si)” (s.330) olan Gün’ün, saçlarıyla özdeşleştirerek biçimsel 
bir zemin olarak kullanır. Bu benlik nesnesinin tıpkı rüya faaliyetinde olduğu gibi, referans 
noktaları sürekli değişir. 

Bir hücreye tıktılar. Soluktu, sapsarıydı ışık. Tepeden geliyordu. 
(…) 
O sarı saçlı bebek! Yattım mı onunla? Küçümencik elleri vardı. Kuş ağzı Öptüm onu. 
İlkin ensesinden. Ses çıkarmadı. 
(…) 
Saçlarımı gördüm. Alnımın üstünde perçemim vardı. Eskisi. Eski perçemim. İpekçene 
yumuşak. Sarı. Sapsarı. 
(…) 
…Oh, oh… gülüyorlardı dışarda. Beni buraya getirene anlattı. Sarı bıyıklısı. Oh, oh iki 
deli de yanyana. 
(…) 
Sonra kapı açıldı. Beni buraya getiren polis. Gel, diye eliyle işaret etti. Omzumda elinin 
değdiği yerler yara olmuştu. Kabuk bağlamıştı. Şimdi yeniden dokunursa acı verecekti. 
Elleri. Şişman, ağır elleri. Sarı bıyıklı elleri. 
(…) 
Yalnızım o kadar yalnızım ki… camları kıracak kadar… onu gördüm… Gün… onun 
saçları kuş tüyleri sarı.. Ben… her şey… balıklar (…) üstüme çullanmayın…zaten ben… 
Uzun acıtıcı kork-kork…Sarı (Edgü, 2013, 11,12,14,15)  
Öykü metninde anlatıcı-karakter, ayrıca oyuncakçının camına yansıyan görünüşü 

hakkında yanılsamalara kapılır. Bir zamanlar hatırladığı kendisi ile şu anki hali arasında akılcı 
bir ilişki kuramaz.  

Saçlarımı gördüm. Alnımın üstünde perçemim vardı. Eskisi. Eski perçemim. İpekçene 
yumuşak. Sarı. Sapsarı. Onunki gibi. Onunki arkadan iki sıralı örülü olurdu. Örgülerini 
kaldırır ensesinden öperdim. İçim kabardı. Gülümsedim. Hemen de anladım ardından. 
Aldatamazlardı beni. Eski perçemimi, çocuk yüzümü göstererek aldatamazlardı. (…) 
Gün’ü de gördüm orda. O an üçümüz beraber. Ben dışardayım. Eski ben. (Edgü, 2013, 
12) 
Bu durum Jacques Marie Émile Lacan’ın ayna evresini akla getirir. Lacan’a göre çocuk 

ya da ego nitelikleri ileri düzeyde gelişmemiş birey, imgesel bir illüzyona kapılarak aynadaki 
yansımasını yanlış algılar. İmgesel dönem “benliğin kapalı ve kesintisiz bir mübadele içinde 
nesnelere, nesnelerin ise bu benliğe geçip durduğu dönemdir.” (Eagleton, 2014, 173). Bu 
dönemde çocuk beden ve ruh; özne ve nesne açısından bölünmemiş, imgesel bir bütünlük ve 
kendilik yanılsaması içinde hareket eder. İmgesel dönemin karşısından ise simgesel dönem yer 
alır. Simgesel dönem, bütün kimliklerin küçük parçacıklar halinde ayrıştığı, toplumsal özne 
olarak bireyin kendisini özerk biçimde duyumsadığı dönemdir. Bir başka ifadeyle simgesel 
dönem “doğru ve gerekli olanı yapmak için eğitilmiş ve disipline edilmiş” (Guntrip, 2003, 34), 
toplumun beklentilerini karşılayan bireyselleşmeyi kapsar. Öykü metninde anlatıcı-karakter, 
imgesel evrede hapsolmuş biçimde oyuncakçının camından yansıyan fiziksel niteliklerini hatalı 
biçimde kavrar.  Geçmiş ve şimdiki zamanı simgesel bir parçalanmaya uğramış, gelişimsel bir 
kronoloji ve fizyonomiyle değil; birbiri içine geçmiş, zamansal bir silinmeyle idrâk eder ve öz-
benliğini çifte bir çarpıtmaya uğratır.   
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bağlı duygunun referans noktası değişmektedir.” (s.292) Öykü metninde bir leitmotif olarak 
tekrar eden sarı renk, bu tür bir yer değiştirme faaliyetine işaret eder. Anlatıcı-karakter, bu rengi 
“içselleştirilmiş bir (benlik) nesne(si)” (s.330) olan Gün’ün, saçlarıyla özdeşleştirerek biçimsel 
bir zemin olarak kullanır. Bu benlik nesnesinin tıpkı rüya faaliyetinde olduğu gibi, referans 
noktaları sürekli değişir. 

Bir hücreye tıktılar. Soluktu, sapsarıydı ışık. Tepeden geliyordu. 
(…) 
O sarı saçlı bebek! Yattım mı onunla? Küçümencik elleri vardı. Kuş ağzı Öptüm onu. 
İlkin ensesinden. Ses çıkarmadı. 
(…) 
Saçlarımı gördüm. Alnımın üstünde perçemim vardı. Eskisi. Eski perçemim. İpekçene 
yumuşak. Sarı. Sapsarı. 
(…) 
…Oh, oh… gülüyorlardı dışarda. Beni buraya getirene anlattı. Sarı bıyıklısı. Oh, oh iki 
deli de yanyana. 
(…) 
Sonra kapı açıldı. Beni buraya getiren polis. Gel, diye eliyle işaret etti. Omzumda elinin 
değdiği yerler yara olmuştu. Kabuk bağlamıştı. Şimdi yeniden dokunursa acı verecekti. 
Elleri. Şişman, ağır elleri. Sarı bıyıklı elleri. 
(…) 
Yalnızım o kadar yalnızım ki… camları kıracak kadar… onu gördüm… Gün… onun 
saçları kuş tüyleri sarı.. Ben… her şey… balıklar (…) üstüme çullanmayın…zaten ben… 
Uzun acıtıcı kork-kork…Sarı (Edgü, 2013, 11,12,14,15)  
Öykü metninde anlatıcı-karakter, ayrıca oyuncakçının camına yansıyan görünüşü 

hakkında yanılsamalara kapılır. Bir zamanlar hatırladığı kendisi ile şu anki hali arasında akılcı 
bir ilişki kuramaz.  

Saçlarımı gördüm. Alnımın üstünde perçemim vardı. Eskisi. Eski perçemim. İpekçene 
yumuşak. Sarı. Sapsarı. Onunki gibi. Onunki arkadan iki sıralı örülü olurdu. Örgülerini 
kaldırır ensesinden öperdim. İçim kabardı. Gülümsedim. Hemen de anladım ardından. 
Aldatamazlardı beni. Eski perçemimi, çocuk yüzümü göstererek aldatamazlardı. (…) 
Gün’ü de gördüm orda. O an üçümüz beraber. Ben dışardayım. Eski ben. (Edgü, 2013, 
12) 
Bu durum Jacques Marie Émile Lacan’ın ayna evresini akla getirir. Lacan’a göre çocuk 

ya da ego nitelikleri ileri düzeyde gelişmemiş birey, imgesel bir illüzyona kapılarak aynadaki 
yansımasını yanlış algılar. İmgesel dönem “benliğin kapalı ve kesintisiz bir mübadele içinde 
nesnelere, nesnelerin ise bu benliğe geçip durduğu dönemdir.” (Eagleton, 2014, 173). Bu 
dönemde çocuk beden ve ruh; özne ve nesne açısından bölünmemiş, imgesel bir bütünlük ve 
kendilik yanılsaması içinde hareket eder. İmgesel dönemin karşısından ise simgesel dönem yer 
alır. Simgesel dönem, bütün kimliklerin küçük parçacıklar halinde ayrıştığı, toplumsal özne 
olarak bireyin kendisini özerk biçimde duyumsadığı dönemdir. Bir başka ifadeyle simgesel 
dönem “doğru ve gerekli olanı yapmak için eğitilmiş ve disipline edilmiş” (Guntrip, 2003, 34), 
toplumun beklentilerini karşılayan bireyselleşmeyi kapsar. Öykü metninde anlatıcı-karakter, 
imgesel evrede hapsolmuş biçimde oyuncakçının camından yansıyan fiziksel niteliklerini hatalı 
biçimde kavrar.  Geçmiş ve şimdiki zamanı simgesel bir parçalanmaya uğramış, gelişimsel bir 
kronoloji ve fizyonomiyle değil; birbiri içine geçmiş, zamansal bir silinmeyle idrâk eder ve öz-
benliğini çifte bir çarpıtmaya uğratır.   

 
      
 

Anlatıcı-karakter, içe kapalı ve izole edilmiş bir yaşam içerisindedir. Kalabalıkları ve dış 
dünyayı bir gerilim ve tehdit unsuru olarak tecrübe eder. Egosantrik ve iletişime kapalı bir 
karaktere sahip olduğu için ötekine karşı kendisini uyumsuz, ürkek ve ezik bir konumda 
duyumsar. Kendisini dış dünyada hapsolmuş hisseder:  

Ben herkes değilim, dedim. Kimsin sen? dedi. Kinliydi sesi. Hiç kimse değilim, dedim. 
Masanın üstünde duran cetveli aldı. Herkese olan kinini benden…Ürperdim. O kalın 
şimşir cetveli vuracak sandım. Düşüp kırılacağım sandım. Onun gibi. Gün gibi. (…) 
Cigarasını cam küllükte ezdi. Darmadağın etti. Benim kafamı eziyor sandım. Öylesine 
korktum. Kafatasımın çatırtısını duydum. 
(…)  
“İçimde bir şeyler akıp gidiyordu. Tam göğsümden. Bir daha. Bütün organlarımı 
yitirdim, bomboş kaldım sandım. Belki gerçekten yitirdim. Bomboşumdur artık. Böyle 
yaşayıp gitmek 
(…) 
Dışarda gün ışığında insanlar var. Kara kısa pantolonlu, yarı çıplak, yarım giyimli 
insanlar. Benim elbiselerimi de aldılar. Öylesi kötüler. Oysa ne kadar alışmıştım. Kimse 
gelemez artık yanıma. Kimse. (…) Fakat şimdi aramızda bu duvarlar var. Onları 
göremiyorum bile. Yalnız sesleri. Onların arasındaki yaşayışımda çok sürmez. Biliyorum. 
Geçen sefer olduğu gibi… Birisi gelir çıkarır beni. Yeniden insanların içine salarlar. 
Sanki dışarıda daha az hapis- (Edgü, 2013, 15,16) 
Öykü kahramanı patolojik biçimde duyumsadığı mahpusluk duygusunu libidinal 

enerjisini, yaşamsal dinamizmini kaybetmiş; toplumsal hareketlilikten kaçışı arzulayan bir 
içeriye kaçış halinde yaşar. “Korkunun yol açtığı, incinmenin menzilinin dışına, bilinçdışının 
derinliklerinde saklanma amacı taşıyan bu içeriye kaçış, patolojik gerilemenin temelini 
(Guntrip, 2003, 99) teşkil eder. Bu patolojik gerileme sosyal statülere, kabullere ve endişelere 
kayıtsızlıkla sonuçlanır.  Öykü metninin kompozisyonel sunumunda dahi, bu kayıtsızlığı ve 
aykırılığı görmek mümkündür. Zira bilinç akışının yarattığı parçalılık, kopukluk ve eksilti 
yazınsal yapıyı etkilemiştir. Öykünün bu kesintili sürekliliği, Lacan’ın bilinçdışının dil gibi 
yapılandığı düşüncesiyle koşut bir mahiyettedir. Zira metinsel hareketlilik, bilinç hareketleriyle 
senkronize olmuştur. Bu açıdan öykü metni, “anlamın sürekli solduğu ve buharlaştığı, 
neredeyse okunaksız hale geldiği ve nihai sırlarını hiçbir zaman yoruma teslim etmeyen” 
(Eagleton, 2014, 177) bilinçdışı gibi yapılanmıştır  

Öyküde anlatıcı-karakter, kimi zaman Gün ile eşdeğer düzeyde sarı saçlı bir taş bebekten 
söz eder. Bu bebeği, düşüp kırılana değin yanında tutar; onu öper ve onunla birlikte uyur: 

O sarı saçlı bebek! Yattım mı onunla? Küçümencik elleri vardı. Kuş ağzı. Öptüm onu (…) 
Geceleri yatağıma girince onu düşünürdüm. Uykularıma girerdi. Balıkla beraber onu da 
aldım. Böylece. Gün’ü. Onun taşbebekleşmiş güzelliğini. Elimden yere düşer düşmez 
kırıldı. Paramparça oldu. (Edgü, 2013, 13) 
Sarı saçlı bebek, anlatıcı-karakter için Gün’ü simgeleyen ve onun yerine geçen ikame bir 

nesnedir. Lacan, bu ikame nesneyi “objet petit a”, yani “küçük öteki nesnesi” olarak adlandırır. 
İkame nesne, bir başka deyişle “arzu nesnesi, (…) öznenin ne olduğunu bilmediği, sadece göz 
ucuyla görebildiği ilksel eksiğin fantazmatik eşdeğeridir.” (Zizek, 2015, 249) Bu anlamda sarı 
saçlı bebek, öykü karakterinin Gün’e olan arzusunu temsil eden, doyuran bir objet petit a, yani 
ikame nesnedir ve onun fantazmatik eşdeğeridir. 
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Sonuç  
“Öndeyiş”, anlatıcı-karakterin psikodinamik gerilimleriyle yüklü yazınsal bir sinerji 

içerisinde kaleme alınmıştır. Bu yazınsal sinerjinin içerisinde çeşitli sanrılar, yanılgılar ve 
yanılsamalar bulunmaktadır. Öykü metninin zihinsel çekirdeği ve psikolojik yapısı regresyona 
eğilimli, libidinal içtepilerle ve izole bir bilinçle çevrili kurmaca özne üzerinden kurulmuştur. 
Bu nedenle anlatıcı-karakterin ruhsal pozisyonu, saldırganlık dürtülerine ve geçmiş yaşantısına 
ilişkin nesne, görüntü ve deneyimlere göre şekillenmiştir. Belleğine kazınan psikotik 
gerçekliklerin etkisi altında, toplumsal bir tecrit duygusuyla ve sanrısal bir kendilik algısıyla 
hareket etmektedir. Bu anlamda anlatıcı-karakter, psikodinamik semptomların öyküsel 
taşıyıcısı konumundadır.  

Sonuç olarak “Öndeyiş” adlı öykü metni, anlatıcı-karakterin patolojik algıları ve psikotik 
gerçekliği etrafında kurulmuş önemli bir yazınsal üründür.  
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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”
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Özet Abstract
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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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Giriş 
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. Fakat bu dönemde 
yazılan roman ve öyküler,  12 Mart Askeri Darbesinden sonra yazılan roman ve öykülerden 
daha az olmakla birlikte çoğunun, işkenceye maruz bırakılan hapse atılan yazarların kişisel 
sorunlarını 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 toplam on dört öykü 
bulunur: Öylece, Bülbülcü, Kimini Şahin Tırmalar, Bir Asansör Yolculuğu, Tarak, Radyatör 
Davası, Rastlantı, Balerin Sevgili, Yargıcın Sürahisindeki Su, Gafrut, İhsan Sokağı, Düşük, 
Muhayyel Bir Mektup kitabın son öyküsü olan Sizin Hiç Babanız Öldü mü? kitaba adını veren 
öyküdür. Öykülerin geneline bakıldığında Feride Çiçekoğlu’nun 12 Eylül Askerî Darbesine 
dair izlenimlerine yer verdiği, daha sonraki süreçte yazmış olduğu eserlerde ise darbenin etki 
yoğunluğunun giderek azaldığı görülür. 

 
1. “Sizin Hiç Babanız Öldü Mü” Adlı Öykü Kitabında 12 Eylül Askeri Darbesinin 

Yansımaları  
Feride Çiçekoğlu’nun Sizin Hiç Babanız Öldü Mü adlı öykü kitabı 1980 Askeri Darbesini 

konu alan ve bunu Feride Çiçekoğlu’nun darbe zamanı yaşanmışlıkları üzerinden veren bir 
kitap olarak karşımıza çıkar. 12 Eylül Askeri Darbesinin, birey ve toplum üzerinde yaratmış 
olduğu kırılmalara hemen hemen bütün öyküler boyunca rastlanılır.   Bu bölümde 12 Eylül 
Askeri Darbesinin birey üzerindeki yansımaları ele alınır. 

 
1.1. 12 Eylül Askeri Darbesinin Bireysel Yansımaları 
12 Eylül Askerî Darbesi, Türkiye’de bireysel ve toplumsal birtakım kırılmalar meydana 

getirir. Bu bölümde, 12 Eylül Askerî Darbesinin birey üzerindeki etkileri ele alınmakla birlikte, 
bu etkinin çeşitleri üzerinde durulur. Her ne kadar 12 Eylül’den önce, asker eliyle iki darbe 
daha yapılmış olsa da 12 Eylül’ün birey ve toplum üzerindeki etkileri, daha sarsıcı ve yıkıcı 
olur. Bu yıkım, darbeden yıllar sonra bile varlığını devam ettirir.  Feride Çiçekoğlu da 12 
Eylül’deki yaşanmışlıklardan yola çıkarak devam eden bu yıkımı Sizin Hiç Babanız Öldü Mü 
adlı öykü kitabında ele alırken okur, bu yıkıcılığın etkisine kurgu dâhilinde şahit olur.  

 
1.1.1.  İşkence 
İşkence, sistemin kendine karşı olanları sindirmek için kullanmış olduğu bir yöntemdir. 

Demokrasinin ortadan kaldırıldığı ve insani değerlerin alt üst edildiği dönemlerde işkence, 
muhalif tüm kesimlere uygulanır. Feride Çiçekoğlu’nun ABD’de yaptığı bir konuşmanın 
yalnızca başlığı bile bizi işkence üzerine düşünmeye ciddi şekilde iter: “İşkence İnsanlık Dışı 
Mıdır? başlığındaki “işkence” kelimesi, işkencenin failinin insan olduğu düşünülürse tek başına 
bile anlamlıdır.” (Sadıkoğlu, 2010, s.25) On dört öyküden oluşan Sizin Hiç Babanız Öldü Mü 
adlı kitaptaki öykülerin hemen hemen tamamında işkenceye yer verilir. Bu sebeple “işkence” 

 
      
 
tema olarak, kitabın önemli noktalarından birini oluşturur. Öykülerde işkence, genellikle sol 
düşünceyi paylaşan kişilere uygulanır.  

Kitabın ilk öyküsü olan Öylece, hapishaneden yeni çıkmış dört arkadaşın, bir lokantada 
buluşup yemek yiyişlerini anlatır. Öykü, geri dönüşlerle şimdiki zaman ve geçmiş zaman 
arasında gidip gelir. Lokantada oturdukları sırada etraftaki ses, görüntü ve koku, onları geçmiş 
günlere götürür ve bu geçmiş, genellikle işkence sahnelerinden oluşur.  

 
Beklemişlerdi tam bir hafta, ayakta. Parmak uçlarını duvara dayadılar, beklediler 
öylece. Ayakların açıktadır, duvardan güç alamazsın. Ama bütün bütüne ortalıkta 
olmadığını da bilirsin gözbağına karşın. Hepsi hesaplanmıştır. Duvara dayanmaya 
kalktığın anı gözetler biri ya da yuvarlanıp yere düşmeni. Gelip tekmelerler 
böğürlerini(…) 
Önce dişlerini sıkarsın. Çişini kaçırmamaya çalışırsın. Bir istekleri de odur çünkü sonra 
hiçbir şeyini sıkamaz olursun. 
Ne hücresi ameliyata girecek o şimdi 
Ameliyat… Kayışlar… Kablolar… Sopalar… 
Falaka sopalarının kalından inceye adları vardır bilir misin Ömer? 
En kalınına tulumba tatlısı derler. Güm güm iner, tok seslerle uyuşursun tabanlarından 
beynine bir duman yayılır. (Çiçekoğlu, 1990, s.18).  

 
Lokantada garsonun getirdiği köfte ve köftenin kokusu, Suna’yı geçmişe- işkence anına- 

götürür. Hücredeyken işkencecilerden birinin köfte getirdiğini hatırlar. Suna’nın gözleri 
kapalıdır ve yalnızca koku alabilmektedir: “Öbürlerinin akşamdan akşama ya da sabahtan 
hücreye indirildiklerinde gözleri açılıyor. Suna’nın açılmıyor. Yalnızca burun delikleri açık. 
Köfte kokusunu duyabilsin diye mi? Köfteden başka? Kan, pislik, yalvarma, çığlık, kusmuk, 
tehdit…” (Çiçekoğlu, 1990, s.12). 

Bülbülcü adlı öykü ise işkenceyi farklı bir çerçeveden ele alır. Bülbülcü adlı öyküde 
işkenceye maruz kalan kişi, Öylece adlı öyküdeki gibi örgüt elemanları ya da devletin sisteme 
düşman gördüğü kişiler değildir. Tam aksine işkenceye maruz kalan sistemin adamıdır. Öykü, 
işkence yaptığı kişinin ölmesi üzerine tutuklanan bir polisin başına gelenleri anlatır. Bülbülcü 
lakabı verilen bu polise sorgu sırasında arkadaşları tarafından işkence edilir ve onun başkalarına 
karşı kullanmış olduğu tüm işkence metotları, bu sefer onun üzerinde uygulanır. Bülbülcü, 
hâkim karşısındayken sorgu sırasında kabul ettiği tüm iddiaları reddeder: “Aman Savcı Bey, 
siz bilmiyor musunuz ifadelerin nasıl alındığını. Laf aramızda bizim oralara değil yasa, Allah 
gelse Peygamber gelse giremez.” (Çiçekoğlu, 1990, s. 22).  

Bu ifade, aslında bir itiraf niteliği de taşır. Bülbülcü, arkadaşları tarafından kendisine 
yapılan işkenceyi de şu şekilde anlatır: 

 
İnan olsun beni bile yatırdılar tezgâha. Tezgâh nedir mi? Şimdi sen sahi mi diyorsun 
bilmediğini Savcı Bey? Tezgâh imbiğin hasıdır. Adamı süzer, ciğerini çıkarır ortaya. 
Sırat Köprüsü mü desem kıyamet günü mü desem… Hani bilmesem, ben bile sanacağım 
her yanım lime lime yırtılıyor. (Çiçekoğlu, 1990, s. 25). 
 

Kimini Şahin Tırmalar adlı öykü, hapishaneden yeni çıkmış bir kadının öyküsünü konu edinir. 
Cezaevinden yeni tahliye olmuş öykü kişisinin İstanbul’u gezerken görmüş olduğu değişim, 
hapishane hayatıyla karşılaştırılarak okuyucuya verilir.  

 Yazar, bu öyküde başkarakterin adını vermez. Tıpkı “Bülbülcü” öyküsündeki gibi bize 
onu herhangi biri gibi tanıtır. Bu durum Sizin Hiç Babanız Öldü mü adlı öykü kitabındaki birçok 
öykü için geçerli bir durumdur. Yazar, bunu yaparken sanki bir kişi üzerinden o dönemi yaşayan 
birçok kişinin hayatına dokunmak ister. Bu sebeple öykülerinin çoğunda biz, kişileri isimleriyle 
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Beklemişlerdi tam bir hafta, ayakta. Parmak uçlarını duvara dayadılar, beklediler 
öylece. Ayakların açıktadır, duvardan güç alamazsın. Ama bütün bütüne ortalıkta 
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Lokantada garsonun getirdiği köfte ve köftenin kokusu, Suna’yı geçmişe- işkence anına- 

götürür. Hücredeyken işkencecilerden birinin köfte getirdiğini hatırlar. Suna’nın gözleri 
kapalıdır ve yalnızca koku alabilmektedir: “Öbürlerinin akşamdan akşama ya da sabahtan 
hücreye indirildiklerinde gözleri açılıyor. Suna’nın açılmıyor. Yalnızca burun delikleri açık. 
Köfte kokusunu duyabilsin diye mi? Köfteden başka? Kan, pislik, yalvarma, çığlık, kusmuk, 
tehdit…” (Çiçekoğlu, 1990, s.12). 

Bülbülcü adlı öykü ise işkenceyi farklı bir çerçeveden ele alır. Bülbülcü adlı öyküde 
işkenceye maruz kalan kişi, Öylece adlı öyküdeki gibi örgüt elemanları ya da devletin sisteme 
düşman gördüğü kişiler değildir. Tam aksine işkenceye maruz kalan sistemin adamıdır. Öykü, 
işkence yaptığı kişinin ölmesi üzerine tutuklanan bir polisin başına gelenleri anlatır. Bülbülcü 
lakabı verilen bu polise sorgu sırasında arkadaşları tarafından işkence edilir ve onun başkalarına 
karşı kullanmış olduğu tüm işkence metotları, bu sefer onun üzerinde uygulanır. Bülbülcü, 
hâkim karşısındayken sorgu sırasında kabul ettiği tüm iddiaları reddeder: “Aman Savcı Bey, 
siz bilmiyor musunuz ifadelerin nasıl alındığını. Laf aramızda bizim oralara değil yasa, Allah 
gelse Peygamber gelse giremez.” (Çiçekoğlu, 1990, s. 22).  

Bu ifade, aslında bir itiraf niteliği de taşır. Bülbülcü, arkadaşları tarafından kendisine 
yapılan işkenceyi de şu şekilde anlatır: 

 
İnan olsun beni bile yatırdılar tezgâha. Tezgâh nedir mi? Şimdi sen sahi mi diyorsun 
bilmediğini Savcı Bey? Tezgâh imbiğin hasıdır. Adamı süzer, ciğerini çıkarır ortaya. 
Sırat Köprüsü mü desem kıyamet günü mü desem… Hani bilmesem, ben bile sanacağım 
her yanım lime lime yırtılıyor. (Çiçekoğlu, 1990, s. 25). 
 

Kimini Şahin Tırmalar adlı öykü, hapishaneden yeni çıkmış bir kadının öyküsünü konu edinir. 
Cezaevinden yeni tahliye olmuş öykü kişisinin İstanbul’u gezerken görmüş olduğu değişim, 
hapishane hayatıyla karşılaştırılarak okuyucuya verilir.  

 Yazar, bu öyküde başkarakterin adını vermez. Tıpkı “Bülbülcü” öyküsündeki gibi bize 
onu herhangi biri gibi tanıtır. Bu durum Sizin Hiç Babanız Öldü mü adlı öykü kitabındaki birçok 
öykü için geçerli bir durumdur. Yazar, bunu yaparken sanki bir kişi üzerinden o dönemi yaşayan 
birçok kişinin hayatına dokunmak ister. Bu sebeple öykülerinin çoğunda biz, kişileri isimleriyle 
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değil şahit oldukları olaylarla tanımaya çalışırız. Bu öyküde de Öylece adlı öykü gibi bir nesne, 
öykü kişisini hapishane günlerine götürür. Öykü kişisinin sokakta gezerken görmüş olduğu 
simit, onu cezaevindeyken yaşadığı açlık grevi günlerine götürür: “Çocuklar şahinin ilgisini 
simitle çekmeye çalışıyorlar. Simit, kadını bu kez de cezaevindeki açlık grevlerine götürür. 
Tutuklular açlık grevindeyken cezaevi görevlilerinin nasıl iştahla yemek yediklerini hatırlar.” 
(Çiçekoğlu, 1990, s. 30). 

Tarak öyküsü, koğuşta okunan bir gazete haberi üzerine, işkence döneminde kurmuş 
olduğu bir dostlukla ilgili hatıraları canlanan bir kadın mahkûmun bu süreçte yaşadıklarını 
anlatır. Öykü, 12 Eylül’de insanlık onurunun nasıl yerle yeksan edildiğinin en acı örneklerinden 
biridir: 

 
Bilmediğin bir başka şey pamuk vermemenin kadınları cezalandırmak için kullanılan 
özel bir yöntem olduğunu. Mamak’ta keşfedeceksin bunu bir metrekarelik hücreyi üç 
kişi, bir lazımlık ve bir su bidonunu on gün boyunca paylaşmak zorunda kaldığınızda… 
Seni gözleri bağlı getiriyorlar. Tekmeleyip oturtuyorlar. Sol bileğinden kelepçeliyorlar. 
Nereye? Bilmiyorsun. Tek bildiğin, kelepçenin zincirle bir yere bağlı olduğu(…) Kapı 
açılıyor, kapının açıldığını boğuk feryatların anlaşılır olmasından anlıyorsun.  
Var mı hala lan devrimcilik falan hala? 
Yok, abi bokunu yiyim yok abi, vurma abi… 
(…)O kan tükürecek sık sık. Kum torbasıyla her dövülüp geldiğinde artacak kanaması. 
Kum torbasının dışarıda iz bırakmadan iç organları parçaladığını sonradan 
öğreneceksin. (Çiçekoğlu, 1990, s. 47-58). 
 
Radyatör Davası, o dönem olaylarının trajikomik bir üslupla anlatıldığı bir öykü olarak 

karşımıza çıkar. Öykü, cezaevindeki tutuklu kadınların isyanını ve bu isyan sürecinde onların 
yaşamış olduğu kötü muamele ve işkenceyi mizahi bir dille anlatır.  Bu trajikomik durum, 
öykünün ilk sayfasından itibaren okuyucuya yansıtılır: 

“Bu kız mı yumruk attı sana? 
Hamletti komutanım, hamletti. 
Çavuşun boyu bir doksan, kilosu yüz on. Kızın boyu bir elli beş, kilosu kırk beş. Yargıç 
yakın gözlüklerinin üzerinden bir tanık sandalyesindeki çavuşa bir sanık 
sandalyesindeki kıza baktı.” 

 (Çiçekoğlu, 1990, s.60-63). 
 
Başta da belirtildiği gibi kitapta bulunan öykülerin hemen hemen hepsinde işkenceye 

rastlamak mümkündür. Bu öyküler, edebi açıdan her ne kadar kurgusal görünseler de bu 
anlatıların bir gerçeklik içerdiği inkâr edilemez ve bu gerçeklik, dönemin gerçekliğidir. 
 

1.1.2. Açlık Grevleri ve İsyanlar 
Türkiye’de 1980 Askerî Darbesinden sonra bir eylem pratiği olarak ortaya çıkan “Açlık 

grevi, belirli bir olayı, tutumu, davranışı protesto etmek, çeşitli istekleri kabul ettirmek ya da 
savunulan görüşlere ilgi çekmek amacıyla uygulanan ve greve katılanların yemek yemeyerek, 
kendilerini aç bırakmalarına dayanan bir yöntemdir.” (Feyzioğlu, 1993, s.157). Bu yöntem, 
1900’lü yıllardan itibaren Gandhi ile başlayan bir eylemdir. 
 

Açlık grevlerinde öznelerin kolektif bedenleri, önemli bir mücadele zemininde 
buluşmaktadır. Bu bağlamda, eylem aracılığıyla siyasi mahpuslar, rahatsızlıklarını 
kamuoyunda dile getirerek, potansiyel bir baskı ve tehdit unsuru ile talep ettiklerinin 
karşılanması yanında kimlik ve benliklerine sahip çıkma savaşımı içindedirler… 
Türkiye’de farklı tarihlerde, belirli dönemlerde ve çeşitli hapishanelerde hem bireysel 
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hem de kolektif olmak üzere, en kısa üç gün en uzunu da ölüm orucuna dönüşerek üç 
yüzü aşkın günü bulan açlık grevleri yaşanmıştır. Başlangıçta daha çok İstanbul, 
Ankara ve Diyarbakır hapishanelerinde gerçekleşen açlık grevleri, 1981 yılında bir 
eylem pratiği olarak kendini göstermiş, katılımın fazla ve kitlesel olduğu 1984 yılında 
ses getirmeye başlamıştır. (Osmanoğlulları, 2017, s. 3). 
 
Açlık Grevleri ve İsyanlar, Feride Çiçekoğlu’nun Sizin Hiç Babanız Öldü Mü adlı öykü 

kitabında birçok öyküde kendine yer bulur: Radyatör Davası, Kimini Şahin Tırmalar, İhsan 
Sokağı… Kitapta yer alan öykülerde, kişilerin bedenlerini önemli bir mücadele zemininde 
birleştirdiğini, kimlik ve benlik mücadelesi verdiklerini görürüz. Kimini Şahin Tırmalar adlı 
öyküde, hapishaneden yeni çıkmış öykü kişisinin hapishanedeyken dışarıya duyduğu özlem ve 
dışarıya çıktıktan sonraki yaşamış olduğu hayal kırıklıkları, geriye dönüşlerle okuyucuya 
aktarılmaya çalışılır. Öykü kişisi, öykü boyunca zaman ve mekân itibarıyla sürekli gelgitler 
yaşar. Bu geriye dönüşler sayesinde okur, cezaevindeki kötü muamelelere, işkencelere ve açlık 
grevlerine şahit olur. Hemen hemen açlık grevlerinin ele alındığı bütün öykülerde işkenceye de 
yer verilir.  

 
Mamak’ta bir açlık grevi, dokuzuncu gün olmalı sayımda limon yalıyor bir görevli, 
höpürdeterek çay içiyor bir başkası. Saçlarında aklar var yaşından başından da 
utanmıyor diye geçiyor insanın aklından. En yetkili, kan kırmızı koğuşların koridorunda 
cızbız köfte pişirtip mazgalın önünde avurtlarını şişirerek çiğniyor, lokmalarını göstere 
göstere yutuyor. (Çiçekoğlu, 1990, s.31). 
 

Açlık grevlerinin konu alındığı diğer bir öykü Radyatör Davası’dır. Bu öyküde de Kimini 
Şahin Tırmalar adlı öyküdeki gibi kadınların açlık grevleri ve direnişleri işlenir. Radyatör 
Davası adlı öyküde, Feride Çiçekoğlu’nun cezaevi anılarına rastlamak mümkündür. Kendisi de 
Selim İleri ile yaptığı Sahici Şeyleri Özlüyoruz başlıklı söyleşide,  cezaevi günlerine dair bilgiler 
verir. Bu sebeple yazarın kendinden yola çıkarak bu öyküde kadının onurlu duruşuna bir 
gönderme yapması önemlidir. Öyküde açlık grevlerine birlikte başlayan kadın ve erkek 
mahkûmlardan erkekler, yapılan işkence ve kötü muameleye fazla dayanamaz açlık 
grevlerinden vazgeçerler, fakat kadınlar her şeye rağmen direnirler: “Toplu başlanan açlık 
grevini erkek koğuşları bırakmış; bir bu eksik etekliler kalmış. Bunlarla mı başa 
çıkamayacaklar(…) Açlık Grevinin ilk gecesi, bu daracık koridorda kurt köpekleriyle burun 
buruna durdular. Köpek korkusu olanlar, belli ederlerse kullanılabilecek yöntemleri tahmin 
ettiklerinden, fobilerini yeni verdiler bir gecede” (Çiçekoğlu, 1990, s.60-62). 

 
İhsan Sokağı adlı öykü, 12 Eylül Darbesi öncesinde öğretim üyesi olan ve sol görüşü 

savunan; fakat 12 Eylül Askerî Darbesiyle birlikte ihraç edilip tutuklanan bir mimarın, 
cezaevinde yaşadığı işkence ve kötü muameleyle beraber cezaevinden çıktıktan sonraki 
hayatını ele alır. Öykü, 12 Eylül Askerî Darbesinin kişilerin hayatlarında nasıl onarılmaz izler 
bıraktığının bir örneği niteliğindedir. Radyatör Davası ve Kimini Şahin Tırmalar adlı 
öykülerden farklı olarak bu öykünün ana kişisi bir erkektir.  

 
Açlık grevlerinin birinde, temmuz ayındaki yirmi yedi günlük açlık grevi olmalı çok 
sıcaktı çünkü kalorifer yakmışlardı. Açlığın yanı sıra sıcakla bayılsınlar diye. O da 
koğuş penceresinden ranzalara biriken el kadar kurumları sabırla biriktirmiş, hamura 
katmıştı. Pırıl pırıl kapkara olmuştu taşlar. (Çiçekoğlu, 1990, s. 117). 

Öykülerde her ne kadar kişi ve cinsiyet değişse de sistemin insana ve insani değerlere olan bakış 
açısı değişmemekte, aynı katılıkla devam etmektedir.  
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1.1.3. Sürgünlük ve Kaçak Yaşam 
Sürgün ya da sürgünlük, her ne kadar insanın yaratılışından itibaren var olan bir durum 

olsa da sürgün olma durumu daha çok bir kaçış olarak algılanır.  
 
İnsanlık tarihi kadar eski olan, en azından ilk çağlardan beri kullanılan sürgün, doğup 
büyünülen yerden uzaklaşarak veya uzaklaştırılarak başka bir yerde yaşamak 
durumunda kalışı ifade eder. Genellikle siyasal bağlamdaki söylemle sınırlandırılan 
sürgün esasında, her şeyden önce insani bir durumdur. …12 Eylül Askeri Darbesinden 
sonra isimleri, arananlar listesinde olanlar, darbeden önce farklı örgütlerin içinde 
çeşitli eylemlere karışan veya siyasi görüşleri bakımından yakalanma korkusu 
yaşayanlar bu korkunun etkisiyle Türkiye’den, özellikle Avrupa’nın çeşitli ülkelerine 
kaçmışlardır. (Özer, 2011, s. 80-81). 
 

Siyasal bağlamda bakıldığında, sürgünlük durumu kendisiyle birlikte kaçaklık durumunu 
da getirir. Çünkü bu kişilerin sürgünden önce belli bir süre devletten kaçarak kaçak hayatı 
yaşadığı anlaşılır. Feride Çiçekoğlu’nun Sizin Hiç Babanız Öldü mü adlı öykü kitabındaki 
öykülerin bir kısmı sürgün ve kaçaklık durumunu ele almaktadır. Bu öyküler Bülbülcü, 
Gafrut’tur.  

Bülbülcü adlı öykü, kaçak olma durumunu, farklı bir bakış açısıyla ele alır. Çünkü burada 
kaçak olan kişi, örgüt elemanı değil, bir polistir. Öykü, işkenceci bir polisin yaşadıklarını konu 
edinir. Bülbülcü adı verilen polis, amirlerinin emrini uygularken işkence sırasında bir 
mahkûmun ölümüne sebebiyet verir. Bu durum, onun belli bir süre kaçak yaşam sürmesine 
neden olur. Daha sonra yapılmış olan bir soygunda da adı geçer ve yakalanır. Bülbülcü’ nün 
yaşamış olduğu kaçaklık, onun ağzından şöyle aktarılır: “Kolay mı onca zaman kaçak 
yaşamak… Bekliyordum ki af çıksın, kurtulayım kaçaklıktan, aileme kavuşayım ya da desinler 
af çıkmayacak diye, gideyim yurt dışına Almanya’da filan açayım küçük bir dönerci bir iş 
tutayım.” (Çiçekoğlu, 1990, s.25). 

Feride Çiçekoğlu’nun bu öyküdeki sürgünlük durumunu, bir örgüt elemanıyla değil de 
bir polisle hatta işkenceci bir polisle ele almış olması, darbenin yeri ve zamanı geldiğinde en 
sadık memurlarını bile acımasızca kendi çarkları içinde yok etmeye çalıştığını; yaşanılan 
durumun siyasi olmaktan ziyade insani bir durum olduğunu ifade etmesi bakımından önemlidir.  

 
Sürgünlük durumunu anlatan diğer bir öykü de Gafrut’ tur. Öykü Gafrut adında bir gencin 

hayatına yer verir. Okur, bu öyküde yaşananlara Gafrut ile arkadaşı arasında geçen telefon 
konuşması sırasında şahit olur. Yazar, şimdi ile geçmiş arasında çok sık mekik dokur ve okuru 
sürekli geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarır. Gafrut, Diyarbakır Cezaevine girmiş ve burada 
işkencelere maruz kalmıştır. Bu durum okuyucuya şu şekilde aktarılır: “Yirmilerinin başında 
henüz, belli o yüzden yaşam sevincini çekip alamamışlar Diyarbakır’da sağ ayağının 
tırnaklarıyla birlikte. “ (Çiçekoğlu, 1990, s. 95). 
Gafrut, cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye’den ayrılarak yurtdışına gitmek zorunda kalır: 
“Gitmesin de ne yapsın, İstanbul’a mı gelsin? Ya yerinde kalsa… Sağ ayağın ikinci parmağı.” 
(Çiçekoğlu, 1990, s.102). 
Onun sürgünlükteki memleket özlemi telefon konuşmasına yansır: 
 

Bütün gece çalıştım. Burası karanlık daha orada güneş doğmuştur diye aradım. 
Anlatsana biraz. Sustu o zaman ne diyeceğini bilemedi. Bir süre derinden derine 
sessizliğin yankılandığı o garip boşluk duyuldu. Ne anlatayım bilmem ki…! Bak 
pencereden dışarı ne görüyorsan anlat. Bir de ne kokuyor, sesler nasıl, ne bileyim işte 
öyle anlat… (Çiçekoğlu, 1990, s. 105). 
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“Gitmesin de ne yapsın, İstanbul’a mı gelsin? Ya yerinde kalsa… Sağ ayağın ikinci parmağı.” 
(Çiçekoğlu, 1990, s.102). 
Onun sürgünlükteki memleket özlemi telefon konuşmasına yansır: 
 

Bütün gece çalıştım. Burası karanlık daha orada güneş doğmuştur diye aradım. 
Anlatsana biraz. Sustu o zaman ne diyeceğini bilemedi. Bir süre derinden derine 
sessizliğin yankılandığı o garip boşluk duyuldu. Ne anlatayım bilmem ki…! Bak 
pencereden dışarı ne görüyorsan anlat. Bir de ne kokuyor, sesler nasıl, ne bileyim işte 
öyle anlat… (Çiçekoğlu, 1990, s. 105). 
 

 
      
 

Sürgünlük yaşayanın dünyası, kaçış ve yalnızlıklarla doludur. Kişi kendini herhangi bir 
zaman dilimine ait hissetmez, bedeni ve ruhu iki ayrı noktadadır. Bu da kişinin bulunduğu yere 
ait olma hissini yok eder; beraberinde yalnızlıklar gelir. Sürgünlük yaşayan kişi kopup geldiği 
yere aslında hiç olmadığı kadar bağlanır. Oraya karşı ciddi bir özlem hisseder; çünkü kopup 
geldiği yer onun var oluş gerçeğidir. Gafrut örneğinde olduğu gibi kişi bazen kopup geldiği 
yerin bir sesine, bir görüntüsüne bazen kokusuna bile muhtaç hale gelir. Sürgün olma 
durumunun Türk edebiyatının ve tarihinin en can alıcı noktalarından biri olduğunu, yaşamış 
olduğumuz dönemlerden yola çıkarak çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz.  
 

1.1.4.  Uyumsuzluk ve Ötekileşme 
Ötekileşme, “En genel çerçevesiyle, bireylerin birbirlerinden ya da belirli bir ortam veya 

süreçten uzaklaşmalarını anlatır.” (Marshall, 1999, s.798). 12 Eylül Askeri Darbesiyle birlikte 
“Kişinin kendisine, yaşadığı topluma, doğaya ve başka insanlara karşı duyduğu yabancılık 
hissi” (Özer, 2011, s.30). artmıştır. Zaten darbeyi yapanlar ve devamında bu darbeyi 
sürdürenler, yaptıkları uygulamalarla tam da bunu istemektedirler. Yani kişinin kendine 
özellikle de topluma yabancılaşması ki bu konuda başarılı oldukları o dönemi anlatan 
anlatılarda açıkça görülür: 

 
 İster fiziksel ister ruhsal olsun her türlü işkence insanların benlik- bilinçlerinin yaşam 
öyküsünün sürekliliğini kırmaktadır. Bu durum bireyin kişisel gelişiminin 
duraksamasına yol açmanın yanı sıra toplumsal ilişkilerinin de gerilemesine neden 
olmaktadır.  Bu koşullarda, birey-insan, yalnızlığa, toplumdan geri çekilmeye, 
yalıtlanmaya, bireysel ve toplumsal boyutlarda atomlaşmaya itelenmektedir. 
(Sadıkoğlu, 2010, s. 28). 
 

Darbeyle birlikte toplumdan uzaklaşan ve kendi dünyasına çekilen kişiler zamanla bu 
uzaklaşmanın etkisiyle ciddi bir uyumsuzluk yaşarlar. Rastlantı adlı öykü, kitapta yer alan 
öyküler içerisinde 12 Eylül’ün boğucu havasının en az hissedildiği öykülerden biri olsa da yer 
yer okur, öyküde 12 Eylül’ün kokusunu alır: “Sıra bekleyen bir sürü mektup. Böyle yapmazdım 
ben. Hele mahpushane mektuplarına…” (Çiçekoğlu, 1990, s.69). Öykü genel olarak bir aşk 
öyküsüdür. Fakat biz, bir yandan öykü kişisinin duygularına şahit olurken diğer yandan bir 
ötekileşmeye şahit oluruz:  

 
Kim bilir belki ben de yapay bitkiler edinmeliyim. Yaşatamıyor muyum ne hiçbir şeyi? 
Çiçekleri, sevgileri… Sarmaşığım boynunu bükmüştü bu sabah. Japon şemsiyem 
sararmış. Sardunyalarım bile kurumuş. Oysa benim çiçeklerim solmazdı eskiden. 
Üstüme üstüme geliyor kalabalık. …Kaçıyorum Sakarya Caddesinden. Kızılay 
kavşağına yürüyorum hızla. Büroya atayım kendimi. Kapanayım odama, hiç insan 
görmeyeceğim bir yere. (Çiçekoğlu, 1990, s.69-71). 
 

Çiçekler ifadesi, hayata ve umuda vurgu yapar, darbe öncesi canlı olan her şey -insan 
dâhil- darbe ile birlikte solar. Darbe, sadece insanların değil birçok şeyin yaşam hakkını elinden 
alır. “Sarmaşığım boynunu bükmüştü, Japon şemsiyem sararmış, sardunyalarım bile 
kurumuştu. ” (Çiçekoğlu, 1990, s.69). cümlesi bu durumu ifade eder.   

 
12 Eylül öncesi belli bir görüşü savunan birçok kişi, 12 Eylül’den sonra içerisinde 

bulundukları yapıların dağıldığına şahit olmuş bu sebeple bazıları yaşam tarzlarını değiştirirken 
bazıları ise içerisine düştükleri korkuları sebebiyle toplumdan uzaklaşmış ve topluma 
yabancılaşmışlardır. Bu yabancılaşma, 12 Eylül dönemini anlatan birçok anlatıda kendini 
gösterir. 
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1.2. 12 Eylül Askeri Darbesinin Toplumsal Yansımaları  
12 Eylül 1980 Askerî Darbesinden sonra gerek bireysel gerek toplumsal anlamda önemli 

değişimler meydana gelir. 12 Eylül öncesi toplumda önemli ölçüde siyasallaşmanın ön plana 
çıkması, toplumun önemli bir çoğunluğunun kutuplaşması, 12 Eylül sonrasında ortaya çıkan 
yönetimin bilinçli olarak siyasetten uzak bir toplum yaratmak istemesine yol açar ve bu bir 
anlamda dönemin şartları içinde başarılı olur. Sistem tarafından oluşturulmak istenen yeni 
toplumsal yapı, yaşam biçimlerinde önemli değişikliklere neden olur. Nurdan Gürbilek bu 
dönemsel değişimi şu şekilde ifade eder:  

 
80’lerde, şehirdeki kutupsallıklar artarken, eskiden ortak bir hayat vaadi etrafında bir 
araya gelmiş insanların “müstahak” oldukları yere-birinin banka müdürlüğüne 
ötekinin aynı bankanın müstahdemliğine, birinin işkenceye ötekinin işsizliğe vb.- iade 
edildiğine, yalnızca bu ortaklığın yıkılmakla kalmadığına, aynı zamanda yabancılarla 
herhangi bir ortaklık fikrinin, bir geçişkenlik zemininin de tümüyle geçersiz kılındığına 
tanık olduk. Hiç kimsenin yabancı olmadığı bir kurgudan, herkesin yabancı olduğu, 
başkalarının ilginçlikten başka bir şey ifade etmediği bir kurguya geçtik. (Gürbilek, 
2016, s. 69). 
  

12 Eylül için sadece bir darbedir denmesi çok vahim bir durum yaratabilir; çünkü 12 Eylül 
Askerî Darbesi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren ortaya çıkan en önemli 
olaylardan biridir. 12 Eylül’ün toplumsal hafızada meydana getirmiş olduğu yara ve değişim, 
onun bireysel ve toplumsal alanda unutulmamasını sağlar.  Kenan Evren’in 1981 yılında yaptığı 
bir konuşmada 12 Eylül’ü bir tıbbi müdahaleye benzetmesi ve “Hangi hasta ameliyat masasına 
isteyerek yatar? Ama ameliyattan sonra sıhhatine kavuşur. İşte bizde; hastayı ameliyat masasına 
yatırdık, ameliyatını yaptık, şimdilik iyilik safhasına gidiyor.” (Başbakanlık, 1981, s.339-340) 
ifadeleri aslında yapılan ameliyatın ne kadar sancılı olduğunun çarpıcı bir ifadesi olarak 
karşımıza çıkar.  

 
Darbenin öykülerdeki toplumsal yansımalarında, darbeyle birlikte toplumda meydana 

gelen çıkar çatışmaları, yozlaşmalar; aile kavramının zedelenmesi ve darbenin sonucunda 
ortaya çıkan baskının gayrimüslim vatandaşların yaşamlarına olan etkileri ele alınır.  
 

1.2.1.  Toplumsal Yozlaşma ve Çıkar Çatışması  
12 Eylül’le birlikte toplumsal yaşamda ve toplumsal yaşamı ayakta tutan kültürel 

değerlerde önemli ölçüde bir yozlaşma ve bozulma ortaya çıkar. O döneme kadar mahrem 
sayılan ve dışarıda konuşulması bile ayıp görülen birçok konu, toplum nezdinde konuşulmaya 
başlanır. Devrim ve onun yaratmış olduğu hayali kardeşlik, birlik anlayışı darbeyle birlikte 
yerle bir olur. Nurdan Gürbilek bu durumu Vitrinde Yaşamak adlı kitabında şöyle ifade eder: 
 

Özgürlüklerin en çok kısıtlandığı dönemdi 80’ler ama insanlar kendilerini belki ilk kez 
bu kadar serbest hissedebildiler; kurumların dışında olmanın serbestliğini, tüketme 
özgürlüğünü, kendilerini bu dünyaya teslim etmenin hazzını tattılar. Teni ve iştahı 
keşfettiler ama cinsellik denen bölge de ilk kez bu kadar çok konuşulan bu kadar çok 
kışkırtılan, bu kadar yakından kuşatılmış bir alana dönüştü. Kültür ilk kez bu kadar 
önem kazandı, bir bakıma günlük hayatın kendisi kültürleşti, öte yandan da kültür denen 
alan özerkliğini kaybetti. Aydınlar kendileri adına ilk kez bu kadar çok konuştular ama 
varlık koşullarını da ilk kez bu kadar kesin biçimde yitirdiler. Baskının yoğun olduğu 
bu dönemde iç dökme, anlatma, ifşa etme arzusu ilk kez bu kadar öne çıktı. Basın bunun 
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1.2. 12 Eylül Askeri Darbesinin Toplumsal Yansımaları  
12 Eylül 1980 Askerî Darbesinden sonra gerek bireysel gerek toplumsal anlamda önemli 

değişimler meydana gelir. 12 Eylül öncesi toplumda önemli ölçüde siyasallaşmanın ön plana 
çıkması, toplumun önemli bir çoğunluğunun kutuplaşması, 12 Eylül sonrasında ortaya çıkan 
yönetimin bilinçli olarak siyasetten uzak bir toplum yaratmak istemesine yol açar ve bu bir 
anlamda dönemin şartları içinde başarılı olur. Sistem tarafından oluşturulmak istenen yeni 
toplumsal yapı, yaşam biçimlerinde önemli değişikliklere neden olur. Nurdan Gürbilek bu 
dönemsel değişimi şu şekilde ifade eder:  

 
80’lerde, şehirdeki kutupsallıklar artarken, eskiden ortak bir hayat vaadi etrafında bir 
araya gelmiş insanların “müstahak” oldukları yere-birinin banka müdürlüğüne 
ötekinin aynı bankanın müstahdemliğine, birinin işkenceye ötekinin işsizliğe vb.- iade 
edildiğine, yalnızca bu ortaklığın yıkılmakla kalmadığına, aynı zamanda yabancılarla 
herhangi bir ortaklık fikrinin, bir geçişkenlik zemininin de tümüyle geçersiz kılındığına 
tanık olduk. Hiç kimsenin yabancı olmadığı bir kurgudan, herkesin yabancı olduğu, 
başkalarının ilginçlikten başka bir şey ifade etmediği bir kurguya geçtik. (Gürbilek, 
2016, s. 69). 
  

12 Eylül için sadece bir darbedir denmesi çok vahim bir durum yaratabilir; çünkü 12 Eylül 
Askerî Darbesi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren ortaya çıkan en önemli 
olaylardan biridir. 12 Eylül’ün toplumsal hafızada meydana getirmiş olduğu yara ve değişim, 
onun bireysel ve toplumsal alanda unutulmamasını sağlar.  Kenan Evren’in 1981 yılında yaptığı 
bir konuşmada 12 Eylül’ü bir tıbbi müdahaleye benzetmesi ve “Hangi hasta ameliyat masasına 
isteyerek yatar? Ama ameliyattan sonra sıhhatine kavuşur. İşte bizde; hastayı ameliyat masasına 
yatırdık, ameliyatını yaptık, şimdilik iyilik safhasına gidiyor.” (Başbakanlık, 1981, s.339-340) 
ifadeleri aslında yapılan ameliyatın ne kadar sancılı olduğunun çarpıcı bir ifadesi olarak 
karşımıza çıkar.  

 
Darbenin öykülerdeki toplumsal yansımalarında, darbeyle birlikte toplumda meydana 

gelen çıkar çatışmaları, yozlaşmalar; aile kavramının zedelenmesi ve darbenin sonucunda 
ortaya çıkan baskının gayrimüslim vatandaşların yaşamlarına olan etkileri ele alınır.  
 

1.2.1.  Toplumsal Yozlaşma ve Çıkar Çatışması  
12 Eylül’le birlikte toplumsal yaşamda ve toplumsal yaşamı ayakta tutan kültürel 

değerlerde önemli ölçüde bir yozlaşma ve bozulma ortaya çıkar. O döneme kadar mahrem 
sayılan ve dışarıda konuşulması bile ayıp görülen birçok konu, toplum nezdinde konuşulmaya 
başlanır. Devrim ve onun yaratmış olduğu hayali kardeşlik, birlik anlayışı darbeyle birlikte 
yerle bir olur. Nurdan Gürbilek bu durumu Vitrinde Yaşamak adlı kitabında şöyle ifade eder: 
 

Özgürlüklerin en çok kısıtlandığı dönemdi 80’ler ama insanlar kendilerini belki ilk kez 
bu kadar serbest hissedebildiler; kurumların dışında olmanın serbestliğini, tüketme 
özgürlüğünü, kendilerini bu dünyaya teslim etmenin hazzını tattılar. Teni ve iştahı 
keşfettiler ama cinsellik denen bölge de ilk kez bu kadar çok konuşulan bu kadar çok 
kışkırtılan, bu kadar yakından kuşatılmış bir alana dönüştü. Kültür ilk kez bu kadar 
önem kazandı, bir bakıma günlük hayatın kendisi kültürleşti, öte yandan da kültür denen 
alan özerkliğini kaybetti. Aydınlar kendileri adına ilk kez bu kadar çok konuştular ama 
varlık koşullarını da ilk kez bu kadar kesin biçimde yitirdiler. Baskının yoğun olduğu 
bu dönemde iç dökme, anlatma, ifşa etme arzusu ilk kez bu kadar öne çıktı. Basın bunun 

 
      
 

kanallarını bunun imkânlarını ilk kez bu kadar bonkör sundu insanlara. (Gürbilek, 
2016, s. 14-15). 
 

1980’lerde meydana gelen değişim ve dönüşümü yazarlar; daha çok örgüt elemanları, 
cezaevine belli süreliğine düşmüş ve bu süreçte işkence görmüş kişilerin ya da belli bir sol 
görüşü savunan ve bu düşüncede olan insanların gözünden aktarmaya çalışır. Feride 
Çiçekoğlu’nun Sizin Hiç Babanız Öldü Mü adlı öykü kitabında yer alan toplumsal değişimler 
yine bu çerçevede okuyucuyla paylaşılır. Kitaptaki öyküler içerisinde Bir Asansör Yolculuğu, 
Rastlantı ve Kimini Şahin Tırmalar öykülerinde toplumsal eleştiri göze çarpar.  
Toplumsal yozlaşmanın ve çıkar çatışmasının ele alındığı öykülerden biri Rastlantı adlı 
öyküdür. Rastlantı, bir aşk öyküsü olsa da toplumdaki umursamazlığı ve çıkar çatışmasını ele 
alması bakımından önemlidir: 
 

Amerika Libya’yı bombalamış. Daha dün kaç kişi öldü? Kolu bacağı kopan kaç kişi? 
Kolum sızlıyor. Sakarya Caddesi her günkü halinde. Balık seçmeye uğraşan etleri 
boğum boğum olmuş şu kadının umurunda değildir bomba filan. Balık pişirecek akşama 
varsa yoksa çocukları, halinden belli. Yalnızca kendi çocukları, komşu çocuklarının da 
canı cehenneme Afrika’da açlıktan bebekler ölüp duruyormuş ona ne? (Çiçekoğlu, 
1990, s.70). 
 

  Bir Asansör Yolculuğu, adından da anlaşılacağı üzere bir asansör yolculuğu öyküsüdür. 
Öykü, bir asansöre binen farklı kişilerin ve bunların içinde sol görüşe sahip olan Sevim’in Ali 
Usta’ya ve Ali Usta nezdinde toplumun belli bir kesimine yüklemiş olduğu anlamı ve bu 
anlamın nasıl boşa çıktığının en güzel örneklerinden birini oluşturur. Öykü, topluma yüklenmek 
istenen o yüce değerlerin aslında koca bir hiç haline geldiği bir dönem olan 1980’leri işler. 
Yazar, öykünün sonuna kadar Ali Usta’yı, Sevim’in gözüyle yüceltir: 
 

Nasıl bir evde otururdu Ali Usta acaba? Başını sokabilecek bir gecekondusu olsun var 
mıydı? Ya karısı, çocukları? Belki de karısı da bir fabrikada işçiydi. Akşamları sofrayı 
birlikte kurar birlikte kaldırırlardı. Yemekten Sonra çocuklar yan odada derslerinin 
başına oturur, karısı elişini alır, Ali Usta da ona yüksek sesle “Sosyalizmin Alfabesini” 
okurdu. 
Sevim, Ali Usta’yı Nazım okurken, saz çalarken düşledi. Büsbütün sevdi onu (Çiçekoğlu, 
1990, s.37). 
 

  Aslında öykünün sonunda hiçbir şeyin hayal ettiği gibi olmadığı anlaşılır: 
 

Ali Usta sipariş poşetini gösteriyor Aysel Hanım’a içindekileri bir bir çıkarıp masasının 
üzerine diziyor “Aysel Hanım al bakalım. Hepsini buldum… bir paket Malbora, iki 
poğaça. Al şu da paranın üstü.”  
Tan senin mi? 
Benim bakacaksan dursun sende. Az sonra alırım. Kuponuna dokunma sakın, 
biriktiriyorum. Bu hafta salon takımı veriyor. Uzat bakalım bir malbora ciğerimiz 
bayram etsin! O kadar komisyonumuz olacak artık, değil mi ya…(Çiçekoğlu, 1990, s. 
40).  
 
Öykü sonundaki hayal kırıklığı Ali Usta üzerinden verilir. Ali Usta’nın onurlu işçi 

duruşundan taviz verip komisyonculuk peşine düşmesi eleştirilir. 
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1.2.2. Darbenin Aile Üzerindeki Yansımaları 
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, aileler üzerinde de etkilerini gösterir. Bu dönemde kaçan 

ya da devlet tarafından tutuklanıp sorgulanan, işkenceye maruz bırakılan, öldürülen birçok 
kişinin aileleri, çocukları ve eşleri, öykülere ve romanlara konu olur. Feride Çiçekoğlu, Sizin 
Hiç Babanız Öldü Mü adlı öykü kitabında yer alan Bir Muhayyel Mektup adlı öyküde, darbenin 
bu etkisine yer verir. Öykü, Eski Yargıtay üyesi bir babanın cezaevindeki kızına duyduğu 
özlemi bir mektup aracılığıyla anlatmasını konu alır. Olaylar, tamamen babanın ağzından 
anlatılır. Bir Muhayyel Mektup, darbe ve sonrasında sadece tutuklu olanların ya da işkenceye 
maruz bırakılanların değil ailelerin de yaşamış olduğu psikolojik durumu vermesi bakımından 
önemlidir:  

 
Senin fikir suçlusu olarak cezaevlerinde yatman, benim gibi kırk üç yıl adliye mesleği 
olan yetmiş yaşını ikmal etmiş bir Yargıtay emeklisini ifadesi mümkün olmayan 
hissiyata sürüklemektedir. Bir taraftan( affına sığınarak söylüyorum)gözyaşlarımı 
içime akıtmaktayım. Lakin diğer taraftan, bu mahkeme ve cezaevi macerası ve hatta 
öncesi, sadece senin için değil, bizler için dahi bir nevi tahsil olmaktadır sevgili kızım. 
(Çiçekoğlu, 1990, s.147). 
 

Öykülerde darbe öncesinde her ne kadar aileler, çocuklarının belli bir görüşü 
savunmalarına   -ki bu görüş öykülerde genellikle sol bir görüştür- karşı çıksalar da darbenin 
yaratmış olduğu baskı ve işkence; aileleri, çocuklarını anlamaya ve arkalarında durmaya iter.  

 
Muhayyel Bir Mektup’ta baba, her ne kadar eski bir Yargıtay üyesi olsa da kızını 

dışlamayıp aksine kızının göstermiş olduğu dik duruşun onlara güç verdiğini ifade eder: 
“Önümüzdeki haziran değil, ondan bir sonrakine dışarıdayım. Şunun şurasında bir haziran kaldı 
ayrı geçireceğimiz.” demişsin. Haziran ayının benim için ehemmiyetini de unutmamışsın, 
benim şakacı, hassas kızım. Senin eşsiz gayretin bizlere de bir teselli, bir güç kaynağı 
olmaktadır.” (Çiçekoğlu, 1990, s.146). 

Feride Çiçekoğlu’nun 12 Eylül’ü konu alan bu öykülerinde genel itibarıyla cezaevlerinde 
kişilerin çekmiş oldukları sıkıntılara bireysel olarak yer verilse de darbe, soğuk yüzünü sadece 
cezaevinde yatan ya da işkence görenlere göstermez. Öykülerde dışarıda bu insanları bekleyen 
ailelerinin de içeridekiler kadar darbenin yıkıcı etkisini hissettiği görülür.  

 
1.2.3. Darbenin Gayrimüslim Halk Üzerindeki Yansımaları 
12 Eylül Askeri Darbesi, sadece sağ ve sol görüşlü gruplara karşı yapılmış bir operasyon 

değildir. Bir yönüyle toplumu yeniden dizayn etme projesidir. 1980 öncesine kadar 
gayrimüslimlere karşı çeşitli olaylar meydana gelmişken -6-7 Eylül olayları bunun çok acı 
örneklerinden biridir.- 1980 darbesinde, yeniden bu kesimlere karşı bir baskı oluşturulmak 
istenir. Feride Çiçekoğlu Sizin Hiç Babanız Öldü Mü adlı öykü kitabında bu kesimlere karşı 
yapılan baskıyı İhsan Sokağı adlı öyküde ele alır. Yazar, bu olaylara karşı bakış açısını öykü 
kişi olan ve 12 Eylül Askeri Darbesi döneminde tutuklanan mimar üzerinden verir. Feride 
Çiçekoğlu’nun bu öyküde, öykü kişisi olarak bir mimarı seçmiş olması da ilginçtir; çünkü 
kendisi de bir mimardır. O dönemin mimari anlayışına karşı düşüncelerini; dönemin baskıcı 
anlayışının gayrimüslim halkın yaşayışını hangi yönlerden etkilediğini bu dönemde de belli 
kesimlerin hala görmezden gelindiğini belli sembollerle öykü kişisinin ağzından, öykü boyunca 
okura aktarır. Öykü kişisi, akşama gelecek olan misafirler için alışveriş yapmaya çıkar; alışveriş 
sırasında hiç girmediği bir sokağa girer ve sokak ilgisini çeker: “Balık pazarından çıkıp her 
zamanki yoluna, dik yokuşa saracağı yerde ters yöne saptı. Rum kilise vakfının tabelası asılı 
kapıyı geçti. Kilise duvarına bitişik dükkânların önünden yürüdü.” (Çiçekoğlu, 1990, s.116). 
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1.2.2. Darbenin Aile Üzerindeki Yansımaları 
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, aileler üzerinde de etkilerini gösterir. Bu dönemde kaçan 

ya da devlet tarafından tutuklanıp sorgulanan, işkenceye maruz bırakılan, öldürülen birçok 
kişinin aileleri, çocukları ve eşleri, öykülere ve romanlara konu olur. Feride Çiçekoğlu, Sizin 
Hiç Babanız Öldü Mü adlı öykü kitabında yer alan Bir Muhayyel Mektup adlı öyküde, darbenin 
bu etkisine yer verir. Öykü, Eski Yargıtay üyesi bir babanın cezaevindeki kızına duyduğu 
özlemi bir mektup aracılığıyla anlatmasını konu alır. Olaylar, tamamen babanın ağzından 
anlatılır. Bir Muhayyel Mektup, darbe ve sonrasında sadece tutuklu olanların ya da işkenceye 
maruz bırakılanların değil ailelerin de yaşamış olduğu psikolojik durumu vermesi bakımından 
önemlidir:  

 
Senin fikir suçlusu olarak cezaevlerinde yatman, benim gibi kırk üç yıl adliye mesleği 
olan yetmiş yaşını ikmal etmiş bir Yargıtay emeklisini ifadesi mümkün olmayan 
hissiyata sürüklemektedir. Bir taraftan( affına sığınarak söylüyorum)gözyaşlarımı 
içime akıtmaktayım. Lakin diğer taraftan, bu mahkeme ve cezaevi macerası ve hatta 
öncesi, sadece senin için değil, bizler için dahi bir nevi tahsil olmaktadır sevgili kızım. 
(Çiçekoğlu, 1990, s.147). 
 

Öykülerde darbe öncesinde her ne kadar aileler, çocuklarının belli bir görüşü 
savunmalarına   -ki bu görüş öykülerde genellikle sol bir görüştür- karşı çıksalar da darbenin 
yaratmış olduğu baskı ve işkence; aileleri, çocuklarını anlamaya ve arkalarında durmaya iter.  

 
Muhayyel Bir Mektup’ta baba, her ne kadar eski bir Yargıtay üyesi olsa da kızını 

dışlamayıp aksine kızının göstermiş olduğu dik duruşun onlara güç verdiğini ifade eder: 
“Önümüzdeki haziran değil, ondan bir sonrakine dışarıdayım. Şunun şurasında bir haziran kaldı 
ayrı geçireceğimiz.” demişsin. Haziran ayının benim için ehemmiyetini de unutmamışsın, 
benim şakacı, hassas kızım. Senin eşsiz gayretin bizlere de bir teselli, bir güç kaynağı 
olmaktadır.” (Çiçekoğlu, 1990, s.146). 

Feride Çiçekoğlu’nun 12 Eylül’ü konu alan bu öykülerinde genel itibarıyla cezaevlerinde 
kişilerin çekmiş oldukları sıkıntılara bireysel olarak yer verilse de darbe, soğuk yüzünü sadece 
cezaevinde yatan ya da işkence görenlere göstermez. Öykülerde dışarıda bu insanları bekleyen 
ailelerinin de içeridekiler kadar darbenin yıkıcı etkisini hissettiği görülür.  

 
1.2.3. Darbenin Gayrimüslim Halk Üzerindeki Yansımaları 
12 Eylül Askeri Darbesi, sadece sağ ve sol görüşlü gruplara karşı yapılmış bir operasyon 

değildir. Bir yönüyle toplumu yeniden dizayn etme projesidir. 1980 öncesine kadar 
gayrimüslimlere karşı çeşitli olaylar meydana gelmişken -6-7 Eylül olayları bunun çok acı 
örneklerinden biridir.- 1980 darbesinde, yeniden bu kesimlere karşı bir baskı oluşturulmak 
istenir. Feride Çiçekoğlu Sizin Hiç Babanız Öldü Mü adlı öykü kitabında bu kesimlere karşı 
yapılan baskıyı İhsan Sokağı adlı öyküde ele alır. Yazar, bu olaylara karşı bakış açısını öykü 
kişi olan ve 12 Eylül Askeri Darbesi döneminde tutuklanan mimar üzerinden verir. Feride 
Çiçekoğlu’nun bu öyküde, öykü kişisi olarak bir mimarı seçmiş olması da ilginçtir; çünkü 
kendisi de bir mimardır. O dönemin mimari anlayışına karşı düşüncelerini; dönemin baskıcı 
anlayışının gayrimüslim halkın yaşayışını hangi yönlerden etkilediğini bu dönemde de belli 
kesimlerin hala görmezden gelindiğini belli sembollerle öykü kişisinin ağzından, öykü boyunca 
okura aktarır. Öykü kişisi, akşama gelecek olan misafirler için alışveriş yapmaya çıkar; alışveriş 
sırasında hiç girmediği bir sokağa girer ve sokak ilgisini çeker: “Balık pazarından çıkıp her 
zamanki yoluna, dik yokuşa saracağı yerde ters yöne saptı. Rum kilise vakfının tabelası asılı 
kapıyı geçti. Kilise duvarına bitişik dükkânların önünden yürüdü.” (Çiçekoğlu, 1990, s.116). 

 
      
 
Yürümüş olduğu sokağın adının İhsan Sokağı olduğunu çay içmek için oturduğu bir 
kahvehanedeki garsondan öğrenir. Fakat bu ismi bu sokağa bir türlü yakıştıramaz:  

 
Asma örtülü kahveye giriyor. Bir çay söylüyor. Bir de sigara yakıyor. Biraz 
sakinleşiyor. Garson çayı getirince soruyor:  
Bu sokağın adı ne?  
“İhsan Sokağı” diyor garson. Kimliksiz rastgele geliyor bu isim. Bu sokağın adı İhsan 
Sokağı olamaz. Sonraları, sokakta rastladığı hemen herkese soracak sokağın asıl adını. 
(Çiçekoğlu, 1990, s.127). 
 
Sorduğu hiç kimse sokağın gerçek adını hatırlayamaz.  Eve döndükten sonra kafasını 

kurcalayan bu durumu bir süre sonra eşine açar:  
 
O gece ilk kez söz edecek o sokaktan evinde, Nerden bilsin karısı, evden okula, okuldan 
eve. Karısının bütün talihsiz tepkilerini göze alıp anlatıyor.  
Aaa, Çiftekilise Sokağı mı? Yazık!  
Ne sokağı dedin? İhsan Sokağını diyorum ben 
Aynı sokak, asıl adı Çiftekilise… 
Öyle bakakalacak. Sormayacak bile şaşkınlığından. (Çiçekoğlu, 1990, s.129). 
 
Öyküde, sokak üzerinden yapılan önemli bir eleştiri söz konusudur. Öyküde sadece 

sokak üzerinden bir eleştiri yapılmaz aynı sokaktaki okul üzerinden de sistem eleştirilir: 
 

Parka açılan köşede koca bir okul binası. Hep öbür yanını görmüştü bu yapının, her 
günkü yoluna bakan. Okul olduğunu tahmin etmişti ama binanın harap olmuş haline 
bakıp belki elli yıldır hiç kullanılmıyor olmalı diye düşünmüştü. Oysa yaz ortalarında 
bir akşamüstü, karpuz kabuklarını çöpe atıp kapı önünü süpürürken, Batuhan’ın 
anneannesi Nazan Hanım, daha on on iki yıl öncesine kadar okulun öğrenci 
yetiştirdiğini söyleyecekti. Okulun giriş kapısı bu sokağa bakıyormuş meğer kapının 
üzerindeki tabelayı ilk kez görüyor bu yüzden “ Özel Ermeni Okulu-1868” hemen 
tepesinde başka bir levha: Büyük harflerle “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” 
(Çiçekoğlu, 1990, s.123). 

 
Feride Çiçekoğlu, İhsan Sokağı adlı öyküyle okuruna 12 Eylül’e dair farklı bir pencere 

açmak ister. Bunu da öykü kişisinin rastgele girmiş olduğu bir sokak üzerinden verir.  Feride 
Çiçekoğlu’nun, sokağı öykü kişisi olan mimarın gözünden yansıtması ve tanıtması da öyküye 
ayrı bakış açısı kazandırır. 
  

Sonuç  
 Türkiye’de 1950’lerden sonra, siyasal ve toplumsal alanda ortaya çıkan çalkantılı süreç, 
beraberinde darbeler dönemini getirir. İlki 1960 olmak üzere, belirli aralıklarla ülkede darbeler 
gerçekleştirilir. 1960 darbesinden sonra hazırlanan yeni anayasanın özgürlüklere olanak 
sağlaması, siyasi kutuplaşmalara neden olur ve bu durum 12 Mart 1971 darbesinin yolunu açar. 
Fakat 12 Mart 1971 Askeri Darbesi, bu kutuplaşmanın önünü alamaz. 1980’lere yaklaşıldığında 
siyasi ve toplumsal alandaki sıkıntı, en yüksek seviyeye çıkar. Türkiye’nin içinde bulunmuş 
olduğu bu durum 12 Eylül Askeri Darbesine neden olur.  Ülkeyi, 12 Eylül’e getiren şartlar ve 
darbe sonrası ortaya çıkan uygulamalar, Türk romancılığı ve öykücülüğünde kendine yer edinir. 
1980 Askeri Darbesini konu alan öykülere bakıldığında en çok işlenen konuların başında sağ-
sol olayları olduğu görülür. Feride Çiçekoğlu ’da,  Sizin Hiç Babanız Öldü Mü adlı öykü 
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kitabında yer alan öykülerin çoğunu bu açıdan ele alıp işler. Yazarın sol bir görüşe sahip olması 
da bu durumu ortaya çıkaran sebepler arasındadır.   
 Feride Çiçekoğlu, Sizin Hiç Babanız Öldü Mü adlı öykü kitabında 12 Eylül öncesi ortaya 
çıkan kaos ortamına genellikle yer vermez. Onun öykülerinde daha çok darbe sonrası ortaya 
çıkan manzara anlatılır. Bu manzaranın içerisinde işkenceler, sorgulamalar, ölümler vardır. 12 
Eylül Askeri Darbesi öncesi dönemi anlatan tek öykü İhsan Sokağı’dır. Bu öyküde darbeden 
bir önceki gece, okurla paylaşılır.  

Feride Çiçekoğlu’nun öykülerinde ele aldığı konulardan biri de aile kavramıdır. Yazar, 
12 Eylül Askeri Darbesinin aileler ve aile kavramı üzerindeki etkilerini, öyküler üzerinden işler. 
Öykülerde, daha çok tutuklanıp işkencelere maruz kalan kişilerin ailelerinin bu süre içerisindeki 
durumları ele alınır. Muhayyel Bir Mektup adlı öykü bu anlamda konuyu en çarpıcı şekilde 
işleyen öyküdür. Öykü, savcı bir babanın cezaevindeki kızına olan hasretini konu alması ve 
darbe dönemi yaşananlara farklı bir perspektiften bakması açısından önemlidir. 

Feride Çiçekoğlu’nun “Sizin Hiç Babanız Öldü” adlı öykü kitabında ele aldığı konular 
ve bu konuların işleniş tarzı birbirini tamamlar niteliktedir. 12 Eylül Askeri Darbesinin getirmiş 
olduğu yıkımı hem birey hem toplum açısından ele alması bunu yaparken de olaylara, kişilere 
ve zamana farklı pencerelerden bakması öyküleri daha kalıcı ve etkileyici kılmaktadır.  
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kitabında yer alan öykülerin çoğunu bu açıdan ele alıp işler. Yazarın sol bir görüşe sahip olması 
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Bir Tereddüdün Romanı'nda S nak Olarak Bohemığı
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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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Giriş 
Bohem, bir yaşam biçimini ve bu hayatı benimseyen kişileri karşılayan bir kavramdır. 

Literatürde bohem hakkında yapılan tespitler ve değerlendirmeler bulunsa da bunların yeterli 
düzeyde olduğunu söylemek zordur. Türk edebiyatında bohem konusu da birkaç araştırmayla 
sınırlı kalmıştır ve sanatkârların bohemi tercih etme nedenleri üzerinde yeterince 
durulmamıştır. Bohemi yaşayan sanatçıların bu yaşam biçimini benimseme sebeplerini görünür 
kılmak, çoğunlukla otobiyografik özellikler gösteren eserlerin incelenmesi ile mümkün 
olabilmektedir.  

Bohemin yerinde kullanımı için kelimenin anlamını ve kullanım biçimlerini ortaya 
koymak önemlidir. Üstelik kavramın dünya genelinde kullanımı, sanatçıların bir kısmının bu 
yaşam tarzında ve bu anlayışta buluşması, konunun Batı ve Türk edebiyatında izlerinin 
sürülmesini zorunlu hâle getirir. Türk boheminin öne çıkan isimlerinden Peyami Safa (1899-
1961), Bir Tereddüdün Romanı’nda bohemin ruhunu anlatırken sanatçıların bohemi bir sığınak 
olarak görmelerinin sebeplerini de kendi hayatından yola çıkarak vermiştir. Elbette romanda 
verilenler, sanatçıların bohemi bir sığınak kabul etme nedenlerini bütünlüklü biçimde veremese 
de bize analiz ve yorum yapma olanakları sunmaktadır.  

Bohemi yaşatan kesimin sanatçı olması, bohemi her anlamda özel kılar. Bir Tereddüdün 
Romanı’nda da Cumhuriyet sonrası Türk sanatkârlarının toplumsal ve kültürel krizden 
etkilenerek bundan kaçmak için eğlence arayışında oldukları, içki ve uyuşturucuyla bilinç 
hâlinden uzaklaşmaya çalıştıkları, sanatın yaşadığı bohemi, kendilerine yabancı buldukları 
sıradan insana tercih ettikleri söylenebilir. 
 

1. Bohem Kavramı 
Fransızca kökenli olan bohem, Türkçe Sözlük’te “Yarınını düşünmeden günü gününe 

tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)” 
biçiminde tanımlanır (1998, 324). “Çingenelerin göçebe ve başıboş hayatlarına benzer şekilde, 
günü gününe yaşayan, daha çok edebiyat ve sanat çevresinden kimse veya topluluk” olarak da 
tanımlanan bohemin, Fransız edebiyat tarihinde başlıca iki topluluktan oluştuğu görülür. 
Bunlardan ilki, “Doyenne Çıkmazı” adıyla bilinen ve Gérard de Nerval, Théophile Gautier, 
Arséne Houssaye’nin oluşturduğu bohemdir; ikincisi ise Murger, Privat d’Anglemont, Jean 
Wallon, Nadar, Champfleury, Vitu, Alfred Delvau, Charles Barbara’nın içinde bulunduğu 
bohem gruptur (Meydan Larousse, 1992, 314). 

 
Ahmet Oktay’ın Meydan Larousse’den1 aktardığına göre bohem, XIX. yüzyılda Sanayi 

Devrimi’yle beraber sanatçılar arasında yaygınlaştığı görülen yaşam biçimine ve topluluk 
üyelerine verilen addır. Bohemya, coğrafi olarak Orta Avrupa’da bulunmaktadır. Burada 
yaşayan çingenelerin özgürce yaşamlarından esinlenerek bohem yaygınlaşır. Kimi sanatçılar, 
sanatın kitleselleşmesini ve para kazanılan bir işe dönüşmesini, egemen yaşam şeklini ve değer 
yargılarını hor görür. Büyük kentlerde serseriler, ayyaşlar ve düşkünlerle beraber yaşamaya 
başlar (Oktay, 2017, 83). Bohem ve Bohemya, değişik anlamları karşılayacak biçimde 
kullanılabilmektedir. Kültürler ve diller arasındaki farklılık, bunun temel nedenlerindendir.  

Charles Baudelaire, Bohemya’nın ütopyaların ve romantizmin de yükselişi olan 1930 
sonrası ‘burjuva kral’ Louis-Philippe’in liberalizmiyle başladığını belirtir. Bohemya’nın 
sanatçıların büyük kısmı için gençlik çağlarını adadıkları bir dünya ve hissettikleri bir aidiyet, 
kısacası bunun “bizzat kendileri” olduğunu vurgular. Bohemya’nın kimliğinin tartışmalı 
                                                           
1 Ahmet Oktay, Meydan Larousse’den yaptığı alıntının yayın yılına ve sayfa numarasına dair bilgilere yer 
vermemiştir. 
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olduğunu vurgulayan Baudelaire, Marx’ın bohemleri, devrim düşmanı olarak gördüğünü dile 
getirir (2013, 15). Marks, Fransa’da “krallığı diriltme” arzusu duyan ve bunun için bir çevre 
yaratmaya çalışan Louis Bonaparte’ın 1849’da “10 Aralık Derneği” kurduğunu ve “Paris 
lümpen-proletaryası”nın gizli örgütler şeklinde örgütlendiğini belirtir. Genel olarak üç grup 
hâlinde görülen bu örgütlenmelerde “kibar düşkünler”in, “burjuvazinin kokuşmuş 
serüvencileri”nin ve “(…) başıboş serseriler, yol verilmiş askerler, zindandan çıkmış forsalar, 
sürgün kaçkını kürek mahkûmları, hırsızlar, şarlatanlar, lazzoroniler, yankesiciler, gözden 
sürmeyi çeken hokkabazlar, kumarbazlar, pezevenkler, genelev işletenler, hamallar, işsiz 
yazarlar, org çalıcıları, paçavracılar, bileyciler, kalaycılar, dilenciler, kısacası, Fransızların 
‘bohéme’ dedikleri bu ne olduğu belirsiz, çürümüş, kararsız tüm yığın”ın yer aldığını söyler 
(Marks, 2003, 62-63). Marks’ın kullandığı “bohem”, 1851-1852 yıllarında yazdığı eserinde bu 
şekilde geçmektedir. Bunun gelişigüzel bir kullanım olup olmadığı konusunda bir netliğe 
rastlanmamıştır. Ancak Marks, bu “yığın” içinde “işsiz yazarlar” dışında sanatçı kesimini 
saymaz. Bu nedenle kelimenin tarihsel süreçte anlam değişmesine uğradığı düşünülebilir. 
Ayrıca yukarıda değinildiği üzere bohem, sanatın kitleselleşerek para kazanıldığı bir uğraş 
alanına dönüşmesini reddeder ve toplumca dışlanıp değersizleştirilen kesimiyle beraber 
yaşamaya başlar. Bunu, burjuvaziye karşı sanatçının bir tavrı olarak okumak önemlidir.   

Ahmet Oktay, kültürel bağlamda bohemin üretken olduğunu ve bir iletişim biçimi 
olduğunu söyler; meyhanelerde bir topluluk oluşturduklarını, parayı ve bilgiyi birbirleri için 
kullandıklarını anlatır. Bugünkü bohemin ise Murat Belge’nin ifadesiyle “terfi” ettiğini, 
bohemin ortak bir yaşam biçimi olmadığını, burjuva değerlerini kabul ederek “bireycileş”tiğini 
düşünür. Sanatçı, sanatının “metalaştır”ılmasını ve “pazar”ın bir ögesi olduğunu kabul 
etmektedir. Artık burjuvalar için üretilen bohem, burjuva yaşamının zorunlu ögesidir, bir 
“aksesuvar”dır (Oktay, 2017:129). Sanatçıya yönelik bu eleştiriler, bohemin ruhuna da 
aykırıdır. Nihayetinde bohem, burjuvaya karşı bir tavır geliştirmiştir. Ancak bu tavrı 
günümüzde ne kadar koruduğu ayrı bir tartışma konusudur.  

Fransız yazar ve şair Henry Murger, La Bohem adlı eserinin ön sözünde bohem hayatını, 
sanatçı hayatının başlangıcı sayar. Kendisi de bohem bir sanatçı olan Murger, gerçek bohem 
üyelerinin “ ‘sanat’ın bağrına bastığı mesut insanlar” olduğunu ve bunların sanatçı oldukları 
için şükrettiklerini dile getirir (1960, 17). Murat Belge de “bohem”de sanatçıların birbirini 
bulduğunu belirtir. Böylece sanatçılar hem alkoliklerin, dolandırıcıların, fahişelerin 
çevresindeki anti-toplum değerlerini “negatif” biçimde paylaşırlar hem de sanat kaygısıyla 
orada bulunan başka aydın-sanatçılarla “pozitif” biçimde düşüncelerini paylaşma imkânına 
kavuşurlar. Bohem bu şekilde toplumun dışına çıkar ve “dış-toplumda” bir başka toplulukla 
buluşur. Belge, bohemin yalnızca “sanatçı ruhlu, sanatçı yaradılışlı” insanlara özgü olduğunu 
ifade eder. Artistik bohem; alkol, serbest aşk, kuraldışılık, her çeşit değişik yaşantı ile bunlara 
hoşgörü gösteren bir yapı içinde varlığını sürdürür. Ancak Batı’da XX. yüzyılda sanatçılar, 
kendilerinden önce belirlenmiş olan bu dünyayı bırakıp topluma döner (Belge, 2017, 123-124). 

Gültekin Emre, geçtiğimiz yüzyılın sanatçılarının “dünya sanat tarihinin belkemiğini 
oluşturan yapıtlar” ürettiğini söyler. Bir taraftan da iki dünya savaşı nedeniyle dünyanın ve 
insanlık tarihinin sarsıldığını dile getirir. Sosyalist ve kapitalist sistemler karşı karşıya gelir, 
Berlin Duvarı yıkılır. Bu yüzyılın “can alıcı kenti” ise sanat dünyasının merkezi olan Paris’tir. 
Picasso, Modigliani, Vlaminck, M. Ultrillo, Louis Aragon, Apollinaire, Max Jacob, Matisse, 
Kiki, Man Ray, Hemingway, Barque, Breton, Tristan Tzara, Cocteau, B. Cendrars, Desnos, 
Diego Rivera, Gümrükçü Rousseau gibi isimler Paris’te yaşayıp üretmektedir. Montmarte ve 
Montparnasse semtleri, sokaklar, caddeler, müzeler, galeriler, barlar, evler, atölyeler, adı geçen 
ve bohem yaşamın içinde çıkış arayan sanatçıların mekânlarıdır. Bu sanatçılar, modern sanatın 
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tarihini yazdıklarının farkında da değildir. Değerleri bilinmediği için yapıtları alıcı da bulmaz. 
Eserlerini karın tokluğuna satarlar (Emre, 2009, 14). Bütün bu sanatçıların yaşantısını Dan 
Franck’ın ünlü kitabı Bohemler’de bulmak mümkündür. Bohemler’de Paris odaklı olarak 
bohemin takıldığı mekânlardan söz edilir. Bunlardan bir tanesi, “Au Lapin Agile” ismini taşır. 
Picasso ile ressam ve şair arkadaşları, buranın müdavimidir. Herkes, Picasso’nun çevresinde 
toplanır; sanatçılar burada tanışır ve yakınlık kurar. Picasso, Harry Baur’la ve “ketum” Charles 
Dullin’le Lapin’de tanışır. Lapin’de sanat öne çıkar. Burada Dullin, “Baudelaire, Rimbaud, 
Verlaine ve Laforgue’un dizelerini okuyarak tiyatro aşkını tatmin ederken coşuyordu. Bu 
dizeleri okumuyor, saçıyordu. Sanki savaştaymış gibi, gözleri çakmak çakmak, şiirinden, 
kendisini yakmış gibi söz ederek, kendisini dinlemek için hep susan dinleyicilerini 
büyülüyordu.” şeklinde anlatılarak ortamdaki hava dile getirilir (Franck, 2009, 79). Avrupa 
bohemi ile Türk boheminin ortak noktalarından biri de bohemde sanatın konuşulması, sanatsal 
etkileşimlerin yoğun olmasıdır.  

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sanatçının yararsızlığının savunulduğunu 
düşünen Ahmet Oktay, bu duruma karşın toplumun, sanatçıyı gündelik eğlencesinin bir “metaı” 
durumuna getirdiğini belirtir. Böyle bir topluma karşı bohem, “sanatçının içine bile bile 
yerleştiği bir yaşam ortamı”dır. Oktay, “toplumun akıllı uslu, statuquo’nun savunucusu 
bireylerince onanmayan, horlanan, aşağılanan bir yaşam” şeklinde anlattığı bohemin “gövdesi 
Paris yaşamı’nın protesto pankartı gibi bir sokak lambasında asılı bulunan Nerval’den beri” 
ayrı bir tür oluşturduğunu ifade ederek bohemi “bir getto üyesi” olarak nitelendirir (Oktay, 
2017, 87). Bohemin dışlanmışlığını, “getto üyesi” biçiminde özetlemek, orijinal bir imgedir. 
Elbette sanatçı, bunu kendi lehine çevirerek varlığını yapıtlarıyla korumaya devam etmektedir. 
Oktay; sanatçının amacının, gerçekliği değiştirmek, hiçbir zaman var olmamış bir dünya 
kurmak olduğunu söyler. Zamanı aşan sanatçıların daha çok uyumsuzlar olduğunu belirten 
Oktay, uyumsuzluğun altında sosyo/ekonomik ve kültürel/ruhbilimsel nedenler yattığını ifade 
eder. Sanatçı, kimsenin “yapamadığını yapmak, göremediğini görmek” ister ve bu, tehlikeli bir 
iştir. Açıklamak, normlar içinde sıkışıp kalan insanı rahatsız eder. Bohem sanatçı, yeni yaşamın 
sesini duyurmaya çabalar; toplumdışı değildir; mevcut topluma karşıdır (Oktay, 2017, 87-88). 
Toplumu silkelemeyi amaç edinen bohem, etkin ve muhalif bir kimliğe sahiptir; topluma 
gerçekleri göstermekle yükümlüdür. 

 
2. Türk Bohemi ve Peyami Safa 
Ahmet Oktay, Cumhuriyet’le beraber bohemin devreye girdiğini ve 1935’lerden sonra 

kristalize olmaya başladığını belirtir. Bu yıllarda Cumhuriyet, ideolojik ve ekonomik anlamda 
bir bunalım sürecine girer. Dönem sanatçı ve aydını da kendini rejimden ayrı tutar. Oysaki 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu kesim, Kurtuluş Savaşı veren bir iktidara sempati duymuştur. 
Fakat sonrasında sanatçı, iktidarla bağdaşıklığını koparmaya başlar ve iktidarın sözcüsü ya da 
övgücüsü olmaktan vazgeçer. Oktay; Necip Fazıl, Cahit Sıtkı, Ahmet Muhip Dıranas gibi 
sanatçıları, dönem boheminin içinde sayar (Oktay, 2017, 127). Ahmet Hamdi Tanpınar da 
Peyami Safa’nın Degüstasyon’da kendisini Cahit Sıtkı ile tanıştırdığını belirtir. O gece Cahit 
Sıtkı’nın alkole “bir çeşit ihtiyaçla gittiğini” ve “sanki içindeki başka birinin susuzluğunu 
gider”diğini söyler. 2. Dünya Savaşı’ndan önce Degüstasyon’da neredeyse bütün 
edebiyatçıların bir araya geldiğini ifade eden Tanpınar; buraya gelenler arasında Yahya Kemal, 
Profesör Mühir Bey, Ağaoğlu Ahmet, Mustafa Şekip Tunç, Arif Dino, Abidin Dino, Peyami 
Safa, Hilmi Ziya, Çallı isimlerini zikreder (2014, 462-463).  
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2. Türk Bohemi ve Peyami Safa 
Ahmet Oktay, Cumhuriyet’le beraber bohemin devreye girdiğini ve 1935’lerden sonra 

kristalize olmaya başladığını belirtir. Bu yıllarda Cumhuriyet, ideolojik ve ekonomik anlamda 
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Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu kesim, Kurtuluş Savaşı veren bir iktidara sempati duymuştur. 
Fakat sonrasında sanatçı, iktidarla bağdaşıklığını koparmaya başlar ve iktidarın sözcüsü ya da 
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Sıtkı’nın alkole “bir çeşit ihtiyaçla gittiğini” ve “sanki içindeki başka birinin susuzluğunu 
gider”diğini söyler. 2. Dünya Savaşı’ndan önce Degüstasyon’da neredeyse bütün 
edebiyatçıların bir araya geldiğini ifade eden Tanpınar; buraya gelenler arasında Yahya Kemal, 
Profesör Mühir Bey, Ağaoğlu Ahmet, Mustafa Şekip Tunç, Arif Dino, Abidin Dino, Peyami 
Safa, Hilmi Ziya, Çallı isimlerini zikreder (2014, 462-463).  

 

 
      
 

Türk boheminin izlerini otobiyografi, biyografi, hatıra, deneme, roman, öykü, şiir gibi 
edebî türlerde bulmak mümkündür. Salâh Birsel’in, Beyoğlu kahvelerini ve bu kahvelere gelen 
sanatçıları anlattığı Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu adlı deneme kitabı dikkate değerdir. Bohem için 
kahveler, birahaneler, lokantalar, toplanma mekânlarıdır. Salâh Birsel, bir “edebiyat kuşağının 
tarihi” olan eserinde Peyami Safa’nın bohem yaşantısından da bahseder. Peyami Safa, 1910 
yıllarından sonra – net bir tarih ifadesi burada kullanılmamıştır- Anadolu Birahanesi’ne gider. 
Safa, bir gün burada “duble üstüne duble yuvarla”rken Halit Fahri, onu zorla kaldırıp evine 
götürür (Birsel, 2002, 29). Halit Fahri, Edebiyatçılar Çevremde adlı anı kitabında bu olayı 
anlatır. Beyoğlu’nda bir birahanede Peyami Safa ile sıkça buluştuğunu söyleyen Halit Fahri, 
onun çok fazla içmesi nedeniyle Safa’ya acıdığını ifade eder. Bir akşam Anadolu 
Birahanesi’nde Peyami Safa’yı bulur ve “Zorla koluna girdim. Mukavemet edecek hali yoktu. 
Beyoğlu caddesinden, o somurtarak, ben için için üzülerek yola koyulduk. Böylece, sokakları 
döne dolaşa, en sonunda, annesi ile oturduğu Firuzağa’daki evinin karşısına gelebilmiştik (…)” 
der (Ozansoy, 1970, 34). 

Salâh Birsel, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu’nda Nisuaz’dan da söz eder. Yazar, Nisuaz ile 
Berlin’de Nollendorf alanındaki kahveler arasında bir karşılaştırma yapar. Buradaki kahvelerde 
Stefan Zweig ve arkadaşları, “sarhoşlar, fahişeler, eşcinseller ve morfin düşkünleriyle bir 
masada” oturur; fakat Nisuaz’a gelen sanatçılar, söz edilen kimselerle oturmasalar bile 
çevrelerindeki masalarda genellikle bu tipler bulunur. Nisuaz’a 1930’da ve sonrasında Çallı 
İbrahim, Necip Fazıl, Fikret Adil, Ferdi Tayfur, Salih Urallı, ressam Hakkı Anlı, Hamit Görele, 
Nail V, Peyami Safa, heykelci Kenan Yontuç da gelir (Birsel, 2002, 61-62). Yine Beyoğlu 
kahvelerinden Tokatlı’da Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında Fikret Adil, 
Peyami Safa, Necip Fazıl, Elif Naci, Çallı İbrahim, Mahmut Yesari sıklıkla görünürler (Birsel, 
2002, 208).  

Türk edebiyatında Batı modeli bohem kültürü, 1930’larda Fikret Adil etrafında teşekkül 
eder. Fikret Adil ile çevresindeki sanatkârların yaşadığı bohem, Adil’in Asmalımescit 74 
(1933), İntermezzo (1955), Beyaz Yollar Mavi Deniz (1959), Garden Bar Geceleri (1961) ve 
Avare Gençlik (1962) adlı eserlerinde anlatılır (Budan, 2022, 102-104). Asmalımescit 74’te 
zaman, Cumhuriyet’in kurulmasından sonraki döneme tekabül eder. Eserin sonlarında yeni 
harflerle ilgili vurgular vardır. Bunlara dayanarak bu süreci değerlendirebiliriz. Kitabın 
başkahramanı, işine düzenli gitmez; gece hayatına devam eder. Eserde içki, kokain, sabahlara 
kadar bunların tüketildiği mekânlarda zaman geçirme, ilişkilerde sadakatsizlik ve uç noktalara 
varan ilişki biçimleri, cinsellik gibi konular sıklıkla yer alır. Çalışmamıza konu olan Bir 
Tereddüdün Romanı’nda karşımıza çıkan mekânlar ile Asmalımescit 74’te bulunan yerler, bir 
bütünlük arz eder. Nihayetinde 1930’larda hem Peyami Safa hem de Fikret Adil, kimi zaman 
aynı ortamda bulunmak suretiyle bohemin bir parçasını oluşturur. Asmalımescit 74’te Adil, 
Peyami Safa ile tanıştığı anı şu şekilde anlatır:  

 
Beni oraya Şeyh Memduh’la Dallı götürmüştü. Oturduk. Biraz sonra içeriye zarif, 

küçük, ciddî, iyi kumaştan yapılı ve kübik spor ceketli, büyük başlı ve gözlüklü bir genç 
girdi. Şeyh Memduh ile Dallı onu görünce: 

- Hay yaşıyasın, gel bakalım, diye davet ettiler.  
            Genç bu hararetli davete sakin tavrından hiç ümit edilmiyen bir coşkunlukla 
mukabele etti ve masamıza oturdu. Kendisine sorulan suallere hiç aldırmadan: 

-  Yahu, dedi, burada hep ölü gibi oturuyorsunuz, biraz canlanalım, şimdi Necip gelecek, 
bu akşam onda para var, eğleniriz. 
Bu gelen Server Bedi idi.” (2022, 67). 
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Fikret Adil, Necip Fazıl’ı Server Bedi vasıtasıyla tanıdığını, tavan arasındaki odasına 

Necip Fazıl’ın da geldiğini ve akşamları bu odanın sevdiği bir köşesinde geçirdiğini anlatır 
(2022, 81). Peyami Safa’nın bohem arkadaşlarından biri olan Necip Fazıl, Bâbıâli (1975) adlı 
eserinde dönemin bohem yaşamından bahseder. İştaynburg lokanta ve birahanesinde bir araya 
gelen Bâbıâli figürleri arasında “Peyami Safa, Mesut Cemil, Mustafa Şekip Hoca, Fikret Âdil, 
Burhan Ümit (Toprak), Burunsuz Tevfik, Şeyh Nureddin –nam-ı diğer Topluiğne- ve Genç 
Şair…”in isimlerini verir (Kısakürek, 2015, 14). Yine Bâbıâli’de Peyami Safa’nın 1926 yılında 
Necip Fazıl ile birahaneye gittiği söylenir: “(…) Bak, 1926 yılında, sen yirmiiki ve ben 
yirmiyedi yaşında, Cenyo birahanesinde, ihtiyar garson Mavraki meze tabaklarını taşırken…” 
(Kısakürek, 2015, 64). Necip Fazıl, içki, kumar ve kadınla örülü günlük yaşantılarının 
“karargâh”ı olarak Fikret Adil’in evini gösterir. Fikret Adil, Beyoğlu’nda Tünel tarafında, 
Asmalımescit sokağında bir pansiyon odasında kalmaktadır. Eski bir binanın tavan arası katı 
olan bu odaya Bâbıâli’den pek çok kimse gelir. Sürekli gelenler arasında Necip Fazıl, Peyami 
Safa, Çallı İbrahim, Mesut Cemil, Eşref Şefik, bazı ressam, dekoratör ve seramikçiler bulunur. 
Odada Fikret Adil’in kitapları da yer alır. Henry Murger’in Lâ vi dö Bohem (Bohem Hayatı) 
adlı eseri dikkat çeker (Kısakürek, 2015, 77). Murger; La Bohem’de yazarın temsilcisi olan 
Rodolphe, Alexandre Schaunard, Gustave Colline ve Marcel’in kendi aralarında kurdukları 
bohem hayatı anlatır. Şiir, müzik, felsefe ve resim temel olmak üzere çeşitli alanlarda yetkin 
kimselerden oluşan bohem, çoğu zaman aç, parasız ve kaldığı yeri ısıtamadığı için üşüyen 
kişiler olarak karşımıza çıkar. Kendi aralarında dayanışma göstererek yaşamaya çalışan bohem, 
maddi zorlukların üstesinden gelmeye çalışır. Bireyci bir tavırları yoktur. Schaunard, dışarıda 
kalan arkadaşlarına şunları söyler:  

 
“ – ‘Bize gidelim… Evim buraya çok yakındır. Edebiyat ve diğer güzel sanatlardan 

bahsederek geceyi geçiririz, ne dersiniz?’ 
Colline: ‘Sen bize piyano çalarsın, Rodolp da şiir okur!’ dedi.” (Murger, 1960, 46). La 

Bohem’de bohemler, bir arada olmayı bir sanat şölenine çevirir. Fikret Adil’in La Bohem’den 
etkilendiği ve bu kitaptan beslendiği düşünülebilir.  

 
Necip Fazıl, bohemin sadece içki tüketmediğini, Fikret Adil’in “karargâh”ında kokain 

de kullandığını belirtir. Kokaine beyazlığından ötürü “Beyzâ Hanımefendi” dendiğini belirten 
Necip Fazıl, sözlerine şöyle devam eder:  

 
Beyzâ Hanımefendi’nin etrafında beş kara sevdalı… Eşref Şefik, Fikret Adil, 

Mesut Cemil, Peyami Safa, Elif Naci… Onu ellerinin üst kısmında baş parmaklarıyle 
şehadet parmağı arasındaki çukura gömerler ve burunlarına götürüp sağlı sollu çekerler… 
Hattâ ellerinde Beyzâ’dan en küçük bir zerre kalmasın diye o noktayı yalarlar, Beyzâ’dan 
bir zerre kaybolmasına razı olmazlar… (…) (2015, 79). 

 
Fikret Adil de “Beyza Hanım”ı anlatır: “Beyza Hanım’ı tanır mısınız? Tanımazsanız 

tanıyanlara sorunuz. Pek nefis bir şeydir. Onu tanıyanlara içki, açlık ve uyku tesir etmez. Beyza 
Hanım’ın ağuşuna düşenler oradan ayrılamazlar. Aynı zamanda birçok âşığı vardır.  

(…) 
Bu esnada Beyza Hanım’ın aramızdan kaybolduğunu fark etmiştik. Dallı: 
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“Eğer, dedi, biz gençler -Dallı elli sekiz yaşındadır- bu akşam Beyza’yı bulamazsak bu 
memlekette sanat öldü demektir.” (Adil, 2022, 112). Kokain eksikliği ile sanatın eksik 
kalacağını ima eden Dallı, ressam İbrahim Çallı’dır. Ressam, sanat üretiminde kokain veya içki 
gibi maddelerin yaratıcılıklarını etkilediğini ifade eder. 

  
Bohem, Beyoğlu merkezli olmak üzere çeşitli mekânlarda toplanır. Bohem sanatçılar, 

kendi anlatılarında bu mekânların adlarını da kullanarak anılarını dile getirir. Bâbıâli’de Elif 
Naci ile Peyami Safa arasında şöyle bir diyalog geçer: 

 
Elif Naci: 
‒ Garden Bar’a gidelim. Mesut işini bitirince gelsin… 
Peyami Safa: 
‒ Paran var mı? 
‒ Eh, birer viski içilebilir. 
‒ Bende de biraz var… 
Garden Bar… Avrupalı ve artist maskeli fâhişe kokan küçük bir eğlence yeri (…) 

(Kısakürek, 2015, 66). 
 
Gardenbar’ın bohem için bir durak olduğunu Fikret Adil de şu şekilde anlatır: “Türk 

İstanbullular, Balkan Savaşı’nın acısını henüz unutamadıkları için Gardenbar’a pek sık 
gitmezlerdi. Müşterileri en çok Avrupalılardı. Bu süreç içerisinde Gardenbar’a gelmiş olan 
artistler, cidden sanat değeri olanlardı, bu sayede, Gardenbar bütün Avrupa artist âleminde ün 
kazandı.” (2021, 164). Yabancı sanatkârların yoğun ilgi gösterdiği söz konusu mekânın Türk 
bohem üzerinde etkili olduğu ve yabancı ile Türk bohemin burada bir etkileşim hâlinde olduğu 
Avare Gençlik & Gardenbar Geceleri’nde görülmektedir. 

 
Sait Faik, bohem hayat yaşayan önemli sanatçılardan biridir. Sadun Tanju, Sait Faik ile 

Peyami Safa arasındaki diyaloğu şöyle aktarır: “Peyami Safa, ‘Öldürücü bir boheme 
sürükleniyorsun’ dedikçe Sait, ‘Dinime taan eden bari müselman olsa!’ diye kıkır kıkır güler.” 
Tanju, Safa’nın hızlı bohem hayat yaşadığını; Sait Faik’ten yedi sekiz yaş kadar büyük 
olduğunu söyler. 1920’lerde Fikret Adil’le, Necip Fazıl’la, Çallı İbrahim’le, Küf Naci ile o 
dönemin eğlence hayatına egemen olan Beyaz Rus gazino ve barlarında, “Lili’ler, Jorjet’ler, 
Edith’lerle az ceviz kırmamış” olduklarını anlatır. Asmalımescit’te Fikret Adil’in bekâr 
pansiyonundan da söz ederek buranın pek çok bohem eğlenceye tanıklık ettiğini Tanju da 
vurgular (Tanju, 1984, 8). 

 
Bohem bir sanatçı olan Abidin Dino, 1927’de babasını kaybeder ve aynı yıl Robert 

Koleji’ne başlar. Fakat matematik dersindeki başarısızlığı nedeniyle okulu bırakır ve yine aynı 
yıl annesini kaybeder. Genç yaşta kendisini bohem hayata verir. Fikret Adil’in, Peyami 
Safa’nın, Necip Fazıl’ın “kültür ve kokain kokan” Asmalımescit muhitinde yaşar. Mustafa 
Kemal Paşa, Cumhuriyet’in onuncu yılı için Sovyet rejisörü Yuykiyeviç’in çevirdiği “Ankara 
Türkiye’nin Kalbi” filmini çok beğenir ve onun yanında yetişmesi için bir Türk gencinin oraya 
göndermek ister. Bu kişi Abidin Dino olur. 1 Eylül 1934’te Moskova’ya, oradan da Leningrad’a 
gider. Burada sinema dallarında yetişir. Dino, 1937’de Hitler’in savaş kışkırtıcılığı karşısında 
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Adil’e arkadaşlarını sorar. Adil, Peyami Safa için “Onunla artık konuşmuyoruz” der (İleri, 
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1994, 10-11). Dino, Paris’te de bohem çevrede yaşar. Fakat aynı süreçte Peyami Safa’nın 
bohem hayattan koptuğu bilinir.  

 
3. Bir Tereddüdün Romanı’nda Boheme Kaçış 
Romancı kimliğiyle öne çıkan Peyami Safa, Doğu-Batı meselesi ile beliren ikilik 

sorunsalı başta olmak üzere sosyal hayatı, bireysel meseleler etrafında eserlerinde işler. Kâzım 
Yetiş, bir görüşe göre Peyami Safa’nın on bir yaşındayken “Piyano Muallimesi”ni, bir başka 
görüşe göre ise on üç yaşındayken “Eski Dost” adlı bir roman yazdığını belirtir. Bu kadar erken 
yaşta başlayan yazı hayatı, Safa’yı yetiştirip geliştirmiştir. Yazar, ilk olarak hikâye türünde eser 
verir. Roman denemesi varsa dahi önce hikâyeyi yayımlar. 1921’de tefrika edilip 1923’te 
yayımlanan Sözde Kızlar ile Peyami Safa’nın asıl romanı görülmeye başlanır (Yetiş, 2013, 
418). Yazarın önemli eserlerinden biri de Bir Tereddüdün Romanı’dır.  

 
Cumhuriyet gazetesinde 15 Temmuz 1932 ile 23 Eylül 1932 tarihleri arasında tefrika 

edilen Bir Tereddüdün Romanı, 1933 yılında Sühulet Kütüphanesi tarafından yayımlanır 
(Tekin, 1999, 181). Mehmet Tekin, özellikle 1930’lardan sonra Peyami Safa’nın sosyal 
meselelere ağırlık verdiğini söyleyerek her bir romanın bir “zaman romanı” olduğunu ifade 
eder. Bir Tereddüdün Romanı, “Dünya Savaşı’nın problemlerini yaşayan ve bir türlü manevî 
istikrara kavuşamayan insanlığın dramı”nı anlatır (Tekin, 1999, 22). Romanda vaka zamanı 
geriye dönüş tekniğiyle 1906’ya kadar uzanır ve 1932’ye kadar sürer. Eserde 1906-1918 yılları, 
geride kalmış zaman olduğu için önemli bir işleve sahip değildir; 1918-1932 yılları ise vakanın 
dinamik cephesini oluşturur (Tekin, 1999, 187). Mehmet Tekin, romanda olayların kronolojik 
zamana uyulmamasını, vakanın atmosferiyle ilişkilendirir ve “tereddüt”ün zamana da hâkim 
olduğunu belirtir. Savaş bitmesine rağmen birey, “irade ve tercih hürriyetine kavuşamamıştır”. 
Bir bakıma parçalanmış hayatların eseri olan Bir Tereddüdün Romanı’nın kahramanları, 
zamanın getirdiği baskı ve sıkıntıya karşın zaman bilincine sahip değillerdir. Roman 
kahramanlarının “hareket ve iç düşünme yeteneği alışılmış zamanın (saat, gün ve ay 
ölçülerinin) dışına taşmaktadır”. Tekin, bu nedenle olayların anlatılma süresinin istikrarsız ve 
hatta dağınık bir yapıda olduğunu ifade eder (1999, 188). Romandaki bohem kesimin dünyaya 
bakış açısı, tavırları, düşünme biçimleri, toplumsal ve siyasal duruşları da bu zaman 
mefhumunu dağıtır. Zamanı bilişsel ve duygusal bağlamda silinir kılan sebeplerden biri de içki 
ve kokain gibi maddelerdir. Roman kişileri, bu unsurlar sebebiyle kendi iç zamanlarında yaşar; 
gerçek zamanın tereddütlerinden ve bunalımlarından da bu sayede kurtulur.  

 
Bir Tereddüdün Romanı, 1. Dünya Savaşı yıllarını ve bu sürecin insanlarda yarattığı 

psikolojik dengesizliği işler. Romandaki isimsiz kahraman -Muharrir- birçok yönüyle Peyami 
Safa’dır. Roman, savaş sonrası genç neslin bunalıma sürüklenişini anlatır (Ekiz; Ergül vd., 
1984, 38-39). Romanda savaş sonrası dünyada görülen manevî buhran, yaşamakla ölmek 
arasındaki “o terletici tereddüdü bütün gizli sebepleri ve korkunç neticelerile” görürüz (Tarancı, 
1940, 8). İnsanlarda peyda olan yaşamak yorgunluğu, ahlak buhranı, sefalet, intiharlar, 
değerlerin yıkımı, hiçbir şeye inanamamak azabı, insan ruhunun iyilik-kötülük, muhabbet-
nefret, isyan-tevekkül, yapmak-yıkmak arasında yaşadığı tereddütler, söz konusu romanda 
gözler önüne serilir. Bu eseriyle Peyami Safa sadece kendi memleketiyle ilgili meselelerle 
yetinmediğini, bütün dünyayı ilgilendiren ve huzursuz eden meseleleri de benimsediğini 
gösterir; dünya meselelerine de kafa yorar (Tarancı, 1940, 19).  
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Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları adlı eserinde Suat Derviş’in Bir 
Tereddüdün Romanı üzerine yazdığı eleştiriden söz eder ve bu metne, kitabının “Ekler” 
kısmında yer verir. Oktay, söz konusu yazının 5 İlk Teşrin 1940 – 15 İkinci Teşrin 1941 tarihleri 
arasında yayımlanan Yeni Edebiyat’ın 3. sayısında çıktığını bildirir (2008: 445). Bu eleştiride 
görüldüğü üzere Suat Derviş için bohemler, kendini “fikirde ve zevkte bayağı bir dekadanstan” 
kurtaramaz; kendilerini toplumun dışında sanırlar. Bu nedenle de toplumu ve toplumsal hayatın 
sıkıntılarını, çelişkilerini ve bütün unsurlar arasındaki bağlılıkları göremezler. Suat Derviş, harp 
sonunda yaşanan buhranın da etkisiyle bohemliğin “küçük burjuva münevverleri” içinde revaç 
bulduğunu belirtir (Oktay, 2008: 461-462). Suat Derviş, burada bohemin topluma 
yabancılığının bir panoramasını verir. Derviş’in yaptığı değerlendirmelerde ideolojik tavrının 
etkisi gözlenir.  

 
Bir Tereddüdün Romanı’nda sanatkârların bohem yaşamı benimseme ve bohem içinde 

yer alma nedenleri birkaç başlık altında incelenebilir: 
 

3.1. Sanatsal Varoluş ve Üretim  
Sanatçı, yaratıcılığının ilk koşullarından biri olan özgürlük anlayışıyla var olan sınırlara 

karşı koyar. Toplumun geleneksel yapısına ve ahlak kurallarına riayet etmek istememesi de 
bundan kaynaklıdır. Sanatçı, bohemin hür ortamında kendini bulur ve hem kendini 
gerçekleştirmek hem sanatını ortaya koymak hem de sanatla dolu bir çevrede huzur bulmak için 
boheme sığınır.  

 
Bohemi, sıradan içki âlemlerinden ayıran özelliklerin başında grubu oluşturan kişilerin 

sanatçı olması gelir. Sanatçılar, bohemi bir etkileşim ortamı olarak da değerlendirir. Sanat 
üzerine sohbet ederler, yeni edebiyat oluşumlarının önünü açarlar, yeni şiirlerini okuyup 
yaptıkları yeni resimler üzerine konuşurlar. Sanat, bohemde birleştirici bir ögedir. Eğlence 
anlarında aniden sanat üzerine yaptıkları konuşmalarla ciddiyete dönerler: 

 
Nihayet içlerinden birinin atelyesinde karar kıldılar.  
Büyük bir binanın denize bakan bu odası, ölçülmüş ve düşünülmüş bir karışıklık 

içinde, rahat ve zarif döşenmişti. İçeriye girer girmez hemen sustular ve atelye sahibinin 
yeni yaptığı resimler karşısında büyük bir ciddiyetle durdular. Hâlâ bırakmadıkları ud, 
keman, içki şişeleri ve meze paketleri bir an evvelki şahsiyetlerinin gülünç birer sembolü 
hâlinde, ellerinde sallanıyordu. 

Resme yaklaşıyor, duruyor, bir iki adım geri çekiliyor, duruyor, gözlerini süzüyor, 
başlarını sağ ve sol omuzları üstüne eğiyor ve uzun süren tetkik dakikaları içinde bir tek 
söz, iki üç tenkit kelimesi mırıldanıyorlardı: 

            -Güzel. Şu teknenin üstüne düşen güneş damlası çok kuvvetli. Fevkalade. 
(Birkaç adım geriye çekilerek) Fevkalade. (Birbirlerinin takdirlerine karşı 
itimatsızlıklarını hesap ederek, tekit için) Hakikaten fevkalade. Yalnız şu uzaklıklar… 

            (…) 
… Yunan sanatı, Rönesans ve bugünküler arasında her vakit yaptıkları 

mukayesenin teferruatında harikulâde mükemmel bir tahatturla konuşuyorlardı. Kitaplar 
açtılar, albümlere baktılar ve deliller getirdiler.” (Safa, 2021, 80-81).  

 
Bu bakımdan bohem, sanatçıları geliştiren yönüyle de öne çıkar. Bohemde sanat 

münakaşalarının yapıldığına Fikret Adil de değinir: “Elif Razi ile Server Bedi resimde asıl olan 
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his mi, teknik mi diye bir münakaşaya girişmişlerdi. Server Bedi Cocteau’nun krokilerini, Elif 
Razi Delacoroix’nin tekniğini ileri sürerken ben de ulusça sıvıştım.” (2022, 93). 

 
Sanatın yüceltildiği bir anlayış ve sanatsal üretimi teşvik eden bir ortam, bohemi 

sanatkârlar için cazip hâle getirir. Edebiyat, resim, müzik, sinema üzerine konuşmak; güncel 
sanatı takip etmek; sanat dallarına katkı sunmak ve etrafındaki insanlarla ortak bir dil 
kullanabilmek, bohem için önemlidir. Sanatçı, varoluşsal sancılarını çeker ve bu atmosfer, 
boheme ilham da vererek bohemin sanatını şekillendirmesine olanak sunar.  

 
Roman kişilerinden Muallâ, romanın başkişisi muharririn yazdığı Bir Adamın Hayatı 

adlı kitabı okur. Bu eser ile ana metin bir arada ilerler. Muharrir, Peyami Safa’dır. Zira “her 
kitabında hastalıktan biraz bahis vardır” cümlesi de muharriri, Safa’ya bağlar (Safa, 2021, 23). 
Muallâ, muharrirle ilk tanıştığında Bir Adamın Hayatı’ndaki kahramanın kendisi olup 
olmadığını sorar ve muharrir, kendisi olduğunu söyleyerek romandaki buhranı bizzat yaşadığını 
ifade eder (Safa, 2021, 39). Romanda muharrir için “onun hayatında sefalet, hastalık ve sefahat 
gibi üç unsurdan başka hiçbir şey bulunmadığını iddia edenler” olduğu bildirilir (Safa, 2021, 
24). Bu iddia, Peyami Safa’nın kendisi hakkında yapılan yorumlara bir göndermedir. Bu 
bağlamda hem Bir Tereddüdün Romanı’ndaki başkahraman muharrir hem Bir Adamın 
Hayatı’ndaki başkahraman, Peyami Safa’nın kendisidir. Bu roman içindeki romanda yazarın 
yaşadığı bohem hayatı Muallâ ile birlikte okuruz. Bir Adamın Hayatı’nda anlatılan bohem 
topluluk, grupça hareket eder; bir yerden başka bir yere beraber gider; minderlerin üstünde veya 
kanepelerde birkaç saat uyuyup kalkar ve tekrar yer değiştirir. İçki içerek, konuşup şarkı 
söyleyerek, münakaşa ederek, okuyup resim yaparak zaman geçirirler. Romanda bunun için 
yerinde bir deyimle “seyyar bir güzel sanatlar kumpanyası” tabiri kullanılır (Safa, 2021, 93). 
Bohemin sanat üretimini tetiklediği romanda görülen önemli bir husustur. Bütün bu hür yaşam 
arayışları ve bilinçaltının serbest bırakılması, bohemdeki sanatçıların üretici taraflarını sivriltir: 

 
“(…) Aynı adamlar, günün bazı saatlerinde, ciddi ve muntazam, konuşuyor ve 

çalışıyorlar: Biri ötekinin portresini yapıyor; biri kitap okuyor ve öteki notlar alıyor. İşlerine 
gidip sonra tekrar kafileye iltihak edenler var. Gene o beş gün içinde sayıları otuza baliğ olarak 
bir motör gezintisine çıkıyorlar. O gecelerden birinin sabahında, içlerinden biri şövalenin başına 
oturuyor ve ötekinin resmini yapmak için dört saat çalışıyor.” (Safa, 2021, 93-94). 

 
Romanda Bir Adamın Hayatı’ndaki kahraman, bohemlerin toplandığı sırada yaşadıkları 

hayat üzerine bir kitap yazmak istediğini ve kitabın bazı parçalarını yazmış olduğunu söyler. 
“Kaldırım Çocukları” adını verdiği metinden parçalar okur: 

 
Gece yarısından sonra üçüncü saat. 
Beyoğlu kaldırımlarındayım. Ağır ağır yürüyorum. Caddenin kenar çizgileri bir 

makas ağzı gibi açılarak bana doğru geliyorlar. Ara sıra sendeliyorum. Bir tespihin 
taneleri gibi havaya dizili ışıklar, ben sendeledikçe, sallanıyorlar; bazı tespih kopuyor 
ve taneler düşüyor. Duvarlara çarpıyorum. Söylemeye ne hacet? Sarhoşum.  

Duvarlara, sersemlere, sarhoşlara ve uyku sersemlerine çarpıyorum. 
Ne yürüyüş, enfes! Ben, gece yarısı, kaldırımlara bayılırım. Gece yarısı 

kaldırımların hürriyetine, kimsesizliğine vurgunum. Ben de kimsesiz ve hürüm, ben de 
kaldırım çocuğuyum. 

(…)  
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çalışıyorlar: Biri ötekinin portresini yapıyor; biri kitap okuyor ve öteki notlar alıyor. İşlerine 
gidip sonra tekrar kafileye iltihak edenler var. Gene o beş gün içinde sayıları otuza baliğ olarak 
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Romanda Bir Adamın Hayatı’ndaki kahraman, bohemlerin toplandığı sırada yaşadıkları 

hayat üzerine bir kitap yazmak istediğini ve kitabın bazı parçalarını yazmış olduğunu söyler. 
“Kaldırım Çocukları” adını verdiği metinden parçalar okur: 

 
Gece yarısından sonra üçüncü saat. 
Beyoğlu kaldırımlarındayım. Ağır ağır yürüyorum. Caddenin kenar çizgileri bir 

makas ağzı gibi açılarak bana doğru geliyorlar. Ara sıra sendeliyorum. Bir tespihin 
taneleri gibi havaya dizili ışıklar, ben sendeledikçe, sallanıyorlar; bazı tespih kopuyor 
ve taneler düşüyor. Duvarlara çarpıyorum. Söylemeye ne hacet? Sarhoşum.  

Duvarlara, sersemlere, sarhoşlara ve uyku sersemlerine çarpıyorum. 
Ne yürüyüş, enfes! Ben, gece yarısı, kaldırımlara bayılırım. Gece yarısı 

kaldırımların hürriyetine, kimsesizliğine vurgunum. Ben de kimsesiz ve hürüm, ben de 
kaldırım çocuğuyum. 

(…)  

 
      
 

Gece yarısı kaldırımların üstünde esen hürriyetin rüzgârıdır. 
Ah, biz o rüzgârı severiz; bin bir ihtiyaçla yüzleri yanan kaldırım çocukları, o 

rüzgârla hırslarımızı soğuturuz. (Safa, 2021, 90-91). 
 

Geceleri kaldırımlarda kontrolsüzlüğün verdiği özgürlük, bohemlerin diledikleri gibi 
bağırıp şarkı söylemelerine, taşkınlık yapmalarına, kahkaha atabilmelerine, rahatça 
ağlayabilmelerine imkân sunar. Bu sayede bohem, duygularını sınırsızca yaşayarak kendi 
olabilir ve sanatsal ürünler üretebilir. Madde kullanımının da burada önemli bir etken olduğu 
fark edilir.  

 
“Kaldırım Çocukları”, Necip Fazıl’ın “Kaldırımlar” şiirini hatırlatır. Bu şiir, 

yayımlandığında edebiyat dünyasında yankılar uyandırır. Cahit Sıtkı, 15 Nisan 1931’de 
yayımlanan “Şiirimizin Bir Zirvesi: Necip Fazıl” başlıklı yazısında bu şiiri değerlendirirken 
kaldırımlar ile yalnızlık arasında sıkı bir bağ kurar ve bu şiirin Necip Fazıl’ı Türk 
edebiyatındaki en önemli şairlerden biri yaptığını dile getirir: “Gündüzün müziç gürültüsünden, 
sırıtan riyakâr yüzlerden, güneşin müstehzi ışığından ve boş hararetinden artık hoşlanmayan 
titiz bir mizacın karanlık ve sükûnete koşması tabii değil midir?” (Tarancı, 1995, 23). Cahit 
Sıtkı, “başını dizlerine koyacak bir sevgilisi, koluna girecek emin bir dostu olmayan yersiz, 
yurtsuz serseri, sokaklardan başka kimin malı olabilir?” sözleriyle de aslında yalnızlığa bir 
vurgu yapar ve bu yalnızlıkta sığınak olan yer kaldırımlardır (1995, 23). Necip Fazıl’dan da 
hareketle bohem, mesken tuttuğu yalnızlık dolu mekânlardan ilham alır ve bunu bir sanat 
eserine dönüştürür. Esasen bohemin aradığı da arzu ettiği de budur.  
 

3.2. Tereddütlerden Kaçış 
 Bir Tereddüdün Romanı’nda anlatılan bohemler, gerçek dünyanın sıkıntılarından 

kurtulmak ve yaşadıkları tereddütleri unutmak için bohem bir hayatı seçer. Yukarıda değinildiği 
üzere Peyami Safa ve içinde bulunduğu bohem; ülkenin ve dünyanın yaşadığı savaş sonrası kriz 
süreçlerinden oldukça etkilenir. Türk bohemi de yeni kültür ile eski kültür, yeni dil ile eski dil 
arasında tereddüt eder. Yeniye alışma süreci zaman alır. Bu kriz anları, kültür kriziyle de 
özdeşleştirilebilir. Romanda sanatçılar, yeni kimlik arayışında arada kalabilmekte ve bohem, 
onlar için bir kurtuluş olabilmektedir. 

Bir Tereddüdün Romanı’nda muharrir, Tepebaşı’nda bir otelde kalmaktadır ve 
Beyoğlu’nda vakit geçirmektedir. Muharrir, bir boşluk duygusu içinde tereddütler yaşamakta 
ve bundan kurtulmanın yollarını aramaktadır. Yeni bir yaşam biçiminin arayışı içindedir. 
Muallâ’ya evlenme teklifi ettikten sonra sokağa çıkar. Sessiz caddede yalnız başına yürür ve 
kendisindeki değişimle yüz yüze gelir: “ (…) gecenin o saatinde bomboş kaldırımlar beni 
kendime daha çok yaklaştıracakları hâlde, şahsiyetimin garip bir tarzda parçalanmasına ve 
dağılmasına sebep oluyor gibiydiler. Âdeta kim olduğumu, ne yaptığımı ve ne istediğimi 
anlamıyordum (…)” (Safa, 2021, 56). Bohem ile evlilik hayatı arasında gelgitler yaşayan 
muharrir, duygularının değişimini izlemekte ve bunları anlamlandırmaya çalışmaktadır. İki 
farklı yaşam biçimi arasında tereddüt etmesi ve her ikisine de aynı mesafeden bakması, 
romanda dikkat çeker. Evlilik, ona bohemden ve yalnızlıktan kurtulacağı korunaklı bir yapı gibi 
görünür.  

“Otelimin önünden geçtim ve içeri girmek istemedim. Benim için garip bir surette 
her şey ölmüştü. Bu kaldırımlar üstünde geçirdiğim coşkun maziye hayretle ve 
inanmayarak baktım. Gecenin herhangi bir saatinde herhangi içkiden bir kadeh içmek bir 
zevkti. Onu da istemiyordum. Sabaha kadar açık kalan barların önünden kayıtsızlıkla 
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geçtim. Belki de yüzümü evlenme ihtimaline çevirir çevirmez bütün mazime arkamı 
dönmüştüm ve içimde yeni bir benlik doğmaya başlamıştı. Fakat hani o yıkılan âlemlerin 
gürültüsü? Hani enkaz altında kalan hatıralarımdan yükselen çığlıklar? Hani bu doğumun 
sancıları, kıvranışları? Ne ümit, ne teessüf! Ölmüş gibiyim.” (Safa, 2021: 57-58).  

 
Cahit Sıtkı, Peyami Safa’nın yaşadığı bohem hayatı romanda dillendirdiğini şu şekilde 

açıklar: “Romancının mensup olduğu san’atkârlar zümresinin o geceli gündüzlü içki âlemleri, 
o serserilikleri, kaldırımlarda sabahlara kadar dolaşmalar, o yarı sefil, yarı ulvî hayat, bugün de 
devam eden bir bohem telâkkisinin mahsulüdür.” Bu mahsul, Vildan’dır (Tarancı, 1940, 20). 
Tarancı’nın da vurguladığı gibi Vildan, bohem hayatın bir mahsulüdür; ancak bohem 
yaşantısını sadece Vildan’la sınırlandırmak ya da tek ürün olarak Vildan’ı göstermek, roman 
bağlamında eksik kalacaktır.  

 
Vildan, “büsbütün şaşırtıcı” bir kadındır. Romancı, iradesini kaybederek Vildan’ın 

arkasından gider. Bir zümreyi temsil eden Vildan, “yarı münevver, yarı kokainman, rakı içer, 
kumar oynar, erkeklerin girdiği yerlere girip çıkar, onlarla felsefe, edebiyat, ruhiyat 
münakaşaları yapar, kart lâgarsonların bütün haleti ruhiyesi ve tikleri Vildan’da var (…) 
(Tarancı, 1940, 20). Bir Tereddüdün Romanı’nda muharrir, aklı başında, iyi bir ailede yetişen 
Muallâ ile başına buyruk bir hayat yaşayan Vildan arasında tereddütler yaşar. Her ikisinde 
bulduğu farklı özellikler vardır. Ancak Vildan’ın aşırılıklar gösteren tavırlarından dolayı 
Vildan’dan kaçmak için sürekli adres değiştirir.  

 
Vildan, Roma’dan İstanbul’a geldiğinde muharrire bir mektup yazar ve Pirandello’nun 

bir piyesini tercüme ettiğini söyleyerek bu piyesi, Türkiye’de temsil ettirmek ve kitap olarak 
çıkarmak istediğini bildirir. Muharrirle görüşmek için Tokatlıyan’da yemek yemeyi teklif eder. 
Muharrir, burada Vildan’ı ilk gördüğü anda onun, tanıdığı “kadınların en gayritabiisi” olduğunu 
anlar (Safa, 2021, 106). Vildan, İtalyancayı çok iyi bilir, entelektüel taraflarıyla öne çıkar. 
 
            Vildan; bir kimlik krizi, bir medeniyet krizi yaşar ve tereddütlerini bohem hayatın 
serbestisi içinde yatıştırmaya çalışır. Çeşitli diller, kültürler ve şehirler arasında gelgitler yaşar. 
Ağlamak ve gülmek, sevmek ve uzaklaşmak, hayat ve ölüm, isminin Vildan veya Anjel olması 
arasında tereddütleri vardır. Yazar, bu belirsizlikleri korumak için romanın sonuna kadar 
bunları netleştirmez ve Vildan’ı bu tereddüt batağından kurtarmaz. Alkol ve madde kullanımı 
da Vildan’ın sıkıntısının sınırlarını zorlar ve genişletir. Yine de Vildan, bunalımlarından 
kurtulmak için içki ve uyuşturucuya kaçar. Kendi arayışı içinde kaybolmak, onun yalnızlığını 
derinleştirir. Vildan, bohem yaşam nedeniyle huzurdan mahrumdur. Onun tutunamadığı gerçek 
hayat, entelektüel birikimlerinin toplumsal faydaya dönüşmesi ihtimalini de zedelemektedir. 
Vildan’ın arada kalmış bir kişilik olduğunu söylemek mümkündür; imzası da “Wiiy”dir. 
Kültürel bağlamda da arada kalmıştır. Türk, İtalyan ve bohem yaşam tarzları arasında aidiyet 
geliştirememiştir. Fakat aidiyet duygusuna ihtiyaç duyduğu romanda anlaşılır. Muharrirle 
evlenme hayali, bunun kanıtıdır.   
 

Muharrir ile Vildan, bohemin bir araya gelerek kokain aldığı yerlere giderler. Muharrir, 
“Bir daha burası açılmadı. Biliyor musunuz? Artık o bohem can çekişiyor.” der (Safa, 2021, 
120). Muharrir, Vildan’a bohemden uzaklaştığını ve yeni döneme girildiğini anlatır: “(…) 
Söyledim ya, o âlemler uzaklaşıyor artık... Henüz karakterini anlayamadığım yeni bir devre 
giriyoruz. Belki de burjuvalaşıyoruz. Belki de ihtiyarladık (…)” (Safa, 2021, 120).  
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derinleştirir. Vildan, bohem yaşam nedeniyle huzurdan mahrumdur. Onun tutunamadığı gerçek 
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Vildan’ın arada kalmış bir kişilik olduğunu söylemek mümkündür; imzası da “Wiiy”dir. 
Kültürel bağlamda da arada kalmıştır. Türk, İtalyan ve bohem yaşam tarzları arasında aidiyet 
geliştirememiştir. Fakat aidiyet duygusuna ihtiyaç duyduğu romanda anlaşılır. Muharrirle 
evlenme hayali, bunun kanıtıdır.   
 

Muharrir ile Vildan, bohemin bir araya gelerek kokain aldığı yerlere giderler. Muharrir, 
“Bir daha burası açılmadı. Biliyor musunuz? Artık o bohem can çekişiyor.” der (Safa, 2021, 
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Romanda muharrir, herkesin ve asrın bir tereddüt içinde olduğunu söyler. Kendisi ile 
içinde bulunduğu zümre de tereddüt içindedir: “(…) Elimizdeki bu kadehler ve gecelerimizi 
dolduran bu çılgınlıklar nedir? Bütün sanatkâr dediğimiz sınıf ve münevver dediklerimiz hep 
tereddüt geçiriyorlar: İnanmakla inkâr arasında tereddüt; ‘moi’nın kendi üstüne doğru 
saldırışından başka bir şey olmayan kendi kendini tahrip aşkıyla, yaratıcı hırslar ve sevdalar 
arasında tereddüt (…)” (Safa, 2021, 168). Muharrir, bohem hayatın yaşanmasında da tereddüdü 
öne sürer.  
 

Şeyma Büyükkavas Kuran, Vildan’ın muharririn kurtulmak istediği bohemi sembolize 
ettiğini dile getirir. Kuran; Vildan’ın tükenişini, muharririn kişiliğinde sona ermekte olan 
bohem tarafı olarak düşünür. Hatta bu düşüncesi ile Vildan’ın kuzgunî siyah saçlarına rağmen 
şakaklarındaki beyazlıkla, hayatındaki müphemiyete işaret eden belirsiz ten rengiyle, karanlık 
bakışlarıyla, birbirine tezat vücut uzuvları arasında bir bağlantı kurar (Büyükkavas Kuran, 
2005, 167). 
 

Muallâ ise düzenli bir yaşamın simgesidir. İyi aile kızı, okumayı seven, saygılı ve 
hareketlerinde ölçülü biridir. Balolar ve yemekler düzenlenen bir ortamda yaşaması, 
burjuvaziyi hatırlatır. Muharririn, iki kadın arasında kalması ve evlilik hususundaki tereddütleri 
bohem hayat ile burjuvazi arasındaki bocalamasına işaret eder. Roman sonunda Vildan gider 
ve Muallâ’nın evlilik teklifine ne cevap verdiği bilinmez. Bu da muharririn hâlâ tereddüt 
yaşadığı ve bir düzen kuramadığı fikrini doğurur. Burjuvazi ile bohem arasında kalmak 
tereddüdü ile her ikisinin de belirsizlikle sonuçlanması, muharririn iki düşünceyi de reddedişi 
şeklinde yorumlanabilir. 
 

3.3. Zevk ve Eğlence Arayışı 
Bohem, dostlarıyla bir araya gelmek suretiyle eğlenmeyi ister. Ev, atölye, kahvehane, 

birahane gibi çeşitli mekânlarda buluşup keyif sürerler. Bohemin bir arada olduğu mekânlar, 
aidiyetlerinin de geliştiği yerlerdir. Bir Tereddüdün Romanı’nda muharrir, arkadaşlarının 
birahanede “evlerinde imiş gibi” yaşadıklarını belirtir (Safa, 2021, 59). Kendilerini huzur içinde 
hissederler. Hemen hemen bütün görüşmelerde yemek, meze, içki, kokain bulunur. Bundan 
büyük bir haz alırlar. Sanatçılar böylece “bohemin deruni ve lezzetli uçurumları”na düşer (Safa, 
2021, 87). Bu sayede sıkıntılarından kurtulurlar.  

 
Bir Adamın Hayatı’ndaki roman kahramanı, muharririn yaşadığı bohem hayatı yaşar. 

Bohem, eserde şöyle resmedilir:  
 

Gene o sahifelerde can çekişmesine benzeyen bulantılarla karışık baş dönmeleri, 
titremeler ve baygınlıklar; yarı karanlıklarda avuçlarını yanaklarına kapamış ve dehşete 
düşmüş kadınlar, başı dizlerinin arasına doğru sarkmış bir adam gölgesi, boğulmalar ve 
çırpınmalar, beyaz bir savruluş içinde lapalaşan insan kalabalıkları, çanlar, haykırışlar… 
(Safa, 2021, 7). 

 
Beyaz bir savruluşun içinde olmak, kokainin insan üzerindeki tesirlerini ifade eder. 

Maddenin etkisiyle yaşanan savruluş, bilinç kaybını gösterir. Bir Adamın Hayatı’ndaki 
başkahramanın ölüm korkusuyla, titremelerle, kusmalarla geçen dakikaları anbean 
anlatılmıştır. Bir otel odasında yüksek dozda kokain -yarım gram- kullandıktan sonra kriz 
geçiren roman kahramanı, baygınlıklar yaşar; soluğu kesilir; midesi bulanır; nerede olduğunu 
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anlayamaz. Kahramanın “içinde bir hatırlama korkusu” vardır ve “bütün mazi, bir tehlikeden 
uzaklaşır gibi hâlin şuurundan” kaçmaktadır (Safa, 2021, 8). Bohem de kimi zaman bu “hâlin 
şuurundan” kaçıp şuursuzluğa sığınmak için kokaine ihtiyaç duyar. Arzu ettiği her duyguyu 
yaşaması için bir vasıta olan bu madde, ona gerçek dünya dışında yeni bir mekânı duyumsama 
ve bundan haz alma imkânı sunar. 

 
Bohem, romanda saat ve yer kavramlarını yok sayan bir yapı arz eder. Adeta geceyi 

gündüze çeviren bir yaşam biçimi şeklinde karşımıza çıkar: 
 

Uykusunun arasında hissetmişti ki sokak kapısı çalınıyor. Yatağın içinde oturdu 
ve saate baktı: Gece yarısından sonra iki. Anladı: Onlar, gene onlar. Ne memnun, ne de 
gayri memnundu. Artık bu gece baskınlarını gündüz gelen ziyaretçiler gibi telakki etmeye 
başlamıştı. Acele terliklerini giydi. Çünkü yıkacaklar kapıyı. 

Ve koştu. Onlar.  
- “Haydi, fırla!” diyorlar. 

Ve arkasından bağırıyorlar:  
- Çalgı namına ne varsa al. Ud, keman… 

Çabucak giyinmişti. Çalgıları onların ellerine tutturdu, çıktılar. 
Apartmanın büyük kapısı önünde, otomobile girer girmez, başladılar ahenge. Bu kırk 
yaşını geçmiş profesörleri ve ressamları kapıcı tanıyor. Bu manzaraya alışık. Fakat nasıl 
izah eder kendince bunu? Gündüzleri de gelen bu adamların pek ciddi işlerle meşgul 
olduklarını biliyor ve zaten bilmese de, gündüzleri onların hâllerinden belli: Gayetle ağır 
adamlar. Fakat şimdi? (Safa, 2021, 77).  
 

Böylece bohemler, gerçek yaşamdaki sıkıntılardan kurtulmuş olup gece eğlencelerinde 
sorunlarını unutmaya meylederler; günlük yaşamın telaşlarından ve dayatmalarından kaçmak 
için de boheme sığınırlar.  Gece ile gündüz arasındaki fark, “ciddi işlerle” ilgilenen kişilerin 
gece ve gündüz büründükleri birbirine zıt hâllere benzer.  
 

Monoton bir hayatın sınırlarını yıkmak, kendi eğlence alanlarını yaratmak da bohemin 
amaçları arasındadır. Bohem için bu yaşam tarzı, özgürleşmek demektir. Amaç, bir çabayı 
gerektireceğinden insanı çalışmaya, düşünmeye ve temkinli olmaya zorlar. Fakat içki ve 
eğlence, bohemi bu önemli meselelerden kurtarır. Amaçtan kaçan sanatkâr için bohem, bir 
sığınaktır. Günübirlik yaşam tarzı, anlık değişimlere ve dolayısıyla heyecanlara açık olan 
bohem, sanatçıları gerçeklerin sıkıcı ve durağan tarafından kurtarır ve hayata dinamizm katar. 
Bir Adamın Hayatı’ndaki kahraman, bohemin eğlence hayatına dair şunları aktarır: 

 
(…) Ve onların müşterek hayatını terkip eden hepsi aynı zevkler ve alakalar: İçki, 

zehir, yemek, ya ferdî azgınlıkların yahut da ihtilallerin yabancı bir memleket kaldırımına 
düşürdüğü, parçalanmış bir burjuva yadigârı ecnebi kadınları, hep bir ağızdan söylenen 
romanslar, halk türküleri, iniltilerle dinlenen şiirler ve günün işlerine dair maddi 
sohbetler, her zamanki ilim ve sanat münakaşaları, tehlikeli bir kavgaya veya 
kucaklaşmaya varan ihtilaflar veya muhabbetler, sebepsiz haykırışlar ve sıçramalar, 
bazen oracıkta birinden birinin ağzından çıkarak, gazeteler vasıtasıyla memleketin her 
tarafına yayılan nükteler, imalar ve bazen hepsini bastıran ağır bir sükût, can çekişen 
geceyi kurtarmak için yapılan suni coşkunlukların muvaffakiyetsizliği, her kapı çalışta 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

293

 
      
 

anlayamaz. Kahramanın “içinde bir hatırlama korkusu” vardır ve “bütün mazi, bir tehlikeden 
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gündüze çeviren bir yaşam biçimi şeklinde karşımıza çıkar: 
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gece ve gündüz büründükleri birbirine zıt hâllere benzer.  
 

Monoton bir hayatın sınırlarını yıkmak, kendi eğlence alanlarını yaratmak da bohemin 
amaçları arasındadır. Bohem için bu yaşam tarzı, özgürleşmek demektir. Amaç, bir çabayı 
gerektireceğinden insanı çalışmaya, düşünmeye ve temkinli olmaya zorlar. Fakat içki ve 
eğlence, bohemi bu önemli meselelerden kurtarır. Amaçtan kaçan sanatkâr için bohem, bir 
sığınaktır. Günübirlik yaşam tarzı, anlık değişimlere ve dolayısıyla heyecanlara açık olan 
bohem, sanatçıları gerçeklerin sıkıcı ve durağan tarafından kurtarır ve hayata dinamizm katar. 
Bir Adamın Hayatı’ndaki kahraman, bohemin eğlence hayatına dair şunları aktarır: 
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hasretle beklenen heyecanlı bir tanıdık yüzü, oradan kol kola ayrılarak sabaha karşı bir 
barda tesadüfi buluşmalar. (Safa, 2021, 84).  

 
Geçmişte kalan bohem hayata şimdiki zaman içinde bakan bu sözler, bohem yaşam 

biçimini anlatmaktadır. Nitekim muharrir ve arkadaşları, iş hayatındaki disiplinlerini kaybetmiş 
kişiler olarak sabaha kadar eğlence âleminde kendilerini var eden kişilerdir. Asmalımescit 74’te 
“saat dokuz olmuştu. Herkes işine giderken, biz yatmaya dönüyorduk.” sözleri de bunun bir 
özetidir (Adil, 2022, 55). 

 
Romanda bohemler, içki ve kokainin etkisiyle hareketlerini kontrol edemezler. 

Ağırbaşlılıklarını kaybederler ve günlük hayatta kendilerine yakıştıramayacakları davranışları 
sergilerler. Kendilerine de yabancılaştıkları bu anlarda kaybettikleri otokontrolleriyle 
bilinçlerini de yitirirler. Adeta bir tiyatro gösterisine dönen bu anlardan birinde bohemler, bir 
atölyeye gider. Atölyede bulunan kimseler, alkolün etkisiyle kendilerinden geçmiş gibidirler. 
Bu anlar romanda şu şekilde karşımıza çıkar:  

 
Yeni gelenleri görünce yerlerinden fırladılar. Müthiş bir gürültü koptu. 

Birbirlerine sarılıyorlar, haykırışıyorlar ve yerlere yuvarlanıyorlardı. Sandalyeler devrildi 
ve şövalenin üstündeki resim yere düştü. Bunu görünce hepsi, bir anda kendilerine 
geldiler ve resmi kaldırmak için koştular. 

Bir tanesi:  
- Pardon, pardon, ah, pardon! 

Diyor ve resmi öperek, ihtimamla yerine koyuyordu (…) (Safa, 2021, 86).  
 

Bohemin zevk ve eğlence arayışı, kendini kaybedecek ölçüde içki ve uyuşturucu 
kullanımı, gerçeklik algısından kurtulmak içindir. Hatta bohem sanatçı; tereddütlerinden, arada 
kalmışlığından, sorumluluklarından kaçmak için zevk ve eğlenceyi kurtuluş gibi görür.  

 
Sonuç 
Beyoğlu’nda 1930’larda ortaya çıkan Türk bohemi, sanatçıların bir araya gelmesiyle 

oluşmuştur. Toplumdan ayrı bir grup olarak özel bir yapıya sahip olan bohem; özgürlük arayışı, 
toplumsal normlara karşı tavrı ile sanatı öne çıkarma, üretme ve geliştirme eğilimi başta olmak 
üzere pek çok özellik taşır. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, bohem hayatın bir parçasıdır; 
bunların tüketimi, bilinçaltını serbest bırakarak sanatsal üretimlerini de tetiklemektedir. 

Peyami Safa, otobiyografik tarafları olan Bir Tereddüdün Romanı’nda kendi yaşadığı 
bohemi anlatır. Romanda bohem, belli mekânlarda bir araya gelmek suretiyle ortak bir yaşam 
anlayışı geliştirmiştir. Kendi içine kapalı bir yapıya sahip olan bohemde eğlence, içki, kokain, 
disiplinsiz bir çalışma hayatı, kuralsız ilişkiler ve yaşam tarzı dikkat çekmektedir. Bohemin 
toplumsal yapıya aykırı olan birçok noktası da bu hayat biçiminden kaynaklıdır. Kuşkusuz 
romanda bohem yalnızca içki içilen yerleri mesken tutan kimseler değildir. Zira sanatçı ve aydın 
kesim, bohemin yaşadığı mekânları sanat ve düşünce üretimi olarak da değerlendirir. Şiirler 
okunur, edebiyat tartışmaları yaşanır, edebî oluşumların yolu açılır, diğer sanat dallarıyla ilgili 
analizler yapılır. Böylece bohem, sanatçıların beslendiği bir yapı arz eder.  
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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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1. Giriş: Gelenek Kavramı 
Edward Shils’in ifadesiyle gelenek, en yalın tanımıyla “geçmişten günümüze intikal 

ettirilen ya da miras bırakılan herhangi bir şeydir” (Shils, 2003: 110). Din, felsefe, sosyoloji, 
edebiyat gibi birçok alanda kullanılan gelenek kavramı, Mustafa Armağan’a göre “modern bir 
toplumla bir karşıtlık kuran sosyolojide otoritenin niteliğiyle ilgili tartışmalarda önemlidir” 
(Armağan, 1992: 14).Eliot ise geleneğe sahip olmak için ‘tarih şuuru’nu geliştirmeye ihtiyaç 
olduğunu, tarih şuurunun ise “sadece ‘geçmişin’ geçmişliğini bilmek değil, fakat onun ‘hal’de 
de var olduğunu anlamak demektir” şeklindeki yaklaşımıyla geleneğe sahip olmayı, tarih 
şuurunun geliştirilmesi şartına bağlar (Eliot, 1990:2). 

Gelenekle ilgili yapılan tanımlardan dikkat çekici bir özellik de geleneğin kutsallıkla 
ilişkilendirilmesidir. Vahiy-din-gelenek ilişkisi çerçevesinde yapılan yorumlarda bu boyutun 
ön plana çıkarıldığı görülmektedir. “Gelenek ilâhî kökene bağlı bir anlam içerdiğinden 
toplumsal meşruluğun kaynağı halindedir ve kutsal boyutuyla kendine ait bir koruma alanı 
oluşturmuştur.” (Nasr, 1995: 50’den aktaran Örgen, 2010: 17). Modern Dünyada Din kitabında 
geleneğe din çerçevesinden yaklaşan Lord Northbourne de geleneği, “geçmişten tevarüs edilen 
ve dini olarak da tavsif edilebilecek” unsurlar şeklinde tanımlarken bunların arasına “bir 
medeniyeti meydana getiren tüm ayırıcı nitelikler” olduğu vurgusunu eklemeden geçmez.” 
(Northbourne, 2003: 13). Bu anlamda Niyazi Berkes de dini, “geleneğin en son sığınağı, en son 
savunma kalesi” (Berkes, 1978: 18)  olarak görür. 

Geleneğe neden ihtiyaç duyulduğu sorusuna yanıt arandığında bunun üç sebebi olduğu 
görülmektedir: “1. Geçmişe dönük olma, bağlanma; 2. Zamanla kendini ortak bir kabul haline 
getirme; 3. Yaygınlık, üstün tutulan eserlerin izinden gitme.” Geçmişle bugün arasında bir 
köprü vazifesi gören gelenek, dünün ve bugünün değerleri bağlamında değerlendirildiğinde şu 
yargıya varmak mümkündür: “Bugünkü değerlerden söz edilecekse gelenek, etkisiz; geçmişi 
yüceltmek anlamında ise bir sığınak olarak kabul görür.” (Örgen, 2010: 25).  

Edebiyatta gelenek gerekli mi, değil mi tartışmasında geleneğin gerekliliğini savunanlar 
olduğu gibi buna karşı çıkanlar da vardır. Edebiyatın millî ve evrensel olabilmesi için 
gelenekten faydalanması gerektiğini savunan Mustafa Miyasoğlu bu konuda şöyle bir yargıda 
bulunur: “Gerçekliğini yitirmiş ve yıllardır yabancılaşmaya alkış tutmuş günümüz edebiyatının 
yerli olabilmesi için, edebiyat geleneğimizle sağlam köprüler kurması gerekir.”  (Miyasoğlu, 
1975: 84). 

Geleneğe yaklaşımı bakımından görüşlerine yer verilmesi gereken biri de Hilmi 
Yavuz’dur. Yavuz, bir şair bakışıyla yaklaştığı geleneği süreklilik ve bütünlük kavramlarıyla 
ilişkilendirerek değerlendirir: 

“Gelenek, geniş anlamda süreklilik ve bütünlüğü içeren bir kavram. Süreklilik ve 
bütünlük de edebiyat açısından geçmişte üretilmiş olan edebiyatın tarihselliğini kavramak 
demek. Bu, kuşkusuz biçimin tarihselliği. Çünkü gelenek, edebiyatın içinde ancak biçimde 
süreklilik ve bütünlük gösterebiliyor. İçerik tarihsel ve toplumsal koşullara bağlı olarak 
değişebilmekte. Dil, bu anlamda bir biçim. Edebiyat da, ulusal bir dil aracılığı ile üretilen iki 
düzeyli bir yapı: doğrudan anlam (denotation) düzeyi, bir de yan anlam düzeyi (connatation). 
Ben bu iki düzeyin de ulusal (bu anlamda da, geleneksel) olduğu düşüncesindeyim”(Yavuz, 
1999: 9) 

Geleneğe yönelik olumlu bu yaklaşımların dışında ona olumsuz bakan ve geleneği 
negatif değerlendirenler de vardır. Bunlardan biri olarak Ahmet Oktay’ın gelenek kavramına 
yüklediği anlam dikkat çekicidir. Oktay, “‘Tarihin sürekliliği’ tamlamasıyla isimlendirdiği 
geleneği, ideolojik bir bakışla, ‘egemen sınıf(lar)a özgü bir kuruntu’ olarak görür. Geçmişin 
takip edilmesine ‘felsefî/siyasal’ bir sorun olarak bakar. Bu bakış sonunda, geleneğin kurtuluş 
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imkânı sunabileceğini fakat bunun zıddını, yani ‘tutsaklığı’ da işaret edebileceğini kaydeder.” 
(Oktay, 1982: 85’ten aktaran Akkanat, 2012: 33) 

Gerek tarihsel şuur gerekse de dinle ilişkisi bağlamında değerlendirilsin gelenek 
tanımında öne çıkan özellikleri, geçmişle bağlantılı olması dolayısıyla modern karşıtı bir nitelik 
taşımasıdır. 

 
1.2. Edebiyatta Gelenek 
Kültür, din, felsefe, sanat, sosyoloji gibi alanlarda olduğu gibi edebiyatta da gelenek, 

teorik ve pratik yönleriyle zaman zaman tartışma konusu olmaktadır. Edebiyatta gelenek 
kavramıyla neyin kastedildiği, Cleanth Brooks’un görüşlerine yer verilerek konuya açıklık 
kazandırılabilir: 

“‘En geniş anlamında gelenek, bir yazara, geçmişten kalan görenekler, edebiyat 
düzenleri ve anlatım alışkanlıkları demektir. Özel bir düzenden, mutlu sondan, belirli bir 
edebiyat biçiminden, pastoral bir elejiden, bir edebiyat döneminden, bir ulusal kültürden -
terimin en geniş anlamında- gelenek diye söz edebiliriz. Gelenek sözü geçmişten bize uzanan 
gelişme anlamına da gelir.’” (Brooks’tan aktaran Akalın, 1980: 124). 

Edebiyattaki gelenek anlayışı daha çok şiir bağlamında ele alınmaktadır. Şiir 
geleneğinden kastedilen ise “genel anlama ve algıya bağlı kalarak eski zamanlarda belli şekil, 
dil, üslûp ve muhtevaya bağlı olarak üretilmiş ve bir zaman yaşamış ama günümüzde o tarzda 
üretilmeyen ve yaşamayan edebiyat anlayışı”dır (Çetin, 2012: 11). 

“Gelenek ve Şair” başlıklı yazısında şairin gelenek karşısındaki tutumuna değinen 
Eliot’ın değerlendirmesini konuya açıklık getirmesi açısından aşağıya aktarıyoruz: 

“Şair ile kendisinden önceki ve özellikle bir evvelki nesil arasında mevcut olan fark 
üzerinde memnuniyetle dururuz; onun şiirinde onu diğerlerinden ayıran, zevkine varılabilecek 
bir şey bulup çıkarmaya gayret ederiz. Halbuki bu önyargıya kapılmaksızın şaire yaklaşsak, 
görürüz ki, onun eserindeki en ayırıcı vasıflar, kendisinden öncekileri, yani onun atalarını hâlâ 
dipdiri ayakta tutan, ölümsüzleştiren vasıflardır. Tabii ki, bu vasıfları şairin etki altında kaldığı 
gençlik yıllarından ziyade, tam olgunluk çağında yarattığı eserlerde bulabiliriz.”(Eliot, 1990: 
2). 

Görüldüğü gibi Eliot, bir şairin kendisinden evvelkilerle kurduğu bağın gençlik 
yıllarında tesir altında kalarak verdiği eserlerde değil, aksine, ustalık dönemi diyebileceğimiz 
olgunluk çağındaki eserlerde ortaya çıktığını iddia etmektedir.  

“Biçimsel ve stilistik açıdan” ile “Fikirler ve tavırlar açısından” olmak üzere geleneği 
iki kategoriye ayıran Hasan Boynukara, sonuçta her iki kategorinin de merkezinde “değişik 
yazarlara ait eserleri birbirine bağlayan ‘ortak neden’”den söz eder (Boynukara, 1997: 80). 
Bununla birlikte bir edebiyat eserini bu kategorilerden birinin içine yerleştirmenin üslup, eserin 
özgünlüğü, edebî formların değişmesine etki eden faktörler gibi birtakım soruları da 
beraberinde getirdiğini vurgular. 

Türk edebiyatında geleneğin yansıması konusunda farklı tartışmalar olsa da eski 
şiirimizle şekil ve muhteva boyutunda sürdürülen bir gelenekten söz etmek mümkündür ve bu 
bağlamda gelenekten beslenen, yararlanan sanatçılar olduğu da inkâr edilemez. Bu bağlamda 
gelenekten yararlanan bir şair olarak Ebubekir Eroğlu’nun da konuya yaklaşımı önemlidir. 
Ebubekir Eroğlu’nun şiirini gelenek ve modernizm bağlamında incelediği yazısında Yılmaz 
Daşcıoğlu, Türk şiirinde geleneğin üç çizgide geliştiğine değinir: “Tipik örneğini Hisar 
şairlerinde gördüğümüz daha ziyade biçim özelliklerine ve geçmişe duygusal bağlılığa dayanan 
tavır; başarılı örneklerini Behçet Necatigil-Hilmi Yavuz çizgisinde gördüğümüz teknik 
imkânlar bakımından gelenekten yararlanma tavrı ve Sezai Karakoç ile başlayıp günümüze 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

298

 

 

ulaşan geleneği bir uygarlık özü, birikimi olarak görüp modern şiire bu özü katmak isteyen 
çizgi.” (Daşcıoğlu, 2014: 81). Geleneğe yaklaşımı bakımından Ebubekir Eroğlu’nun, bu üç 
çizgi içerisinden son halkaya dâhil olduğunu söyleyebiliriz.   

 
1.3. Ebubekir Eroğlu’nun Geleneğe Yaklaşımı 
Gelenek konusunda görüşlerine yer verilmesi gereken bir isim de, bu çalışmanın odak 

noktası olan Ebubekir Eroğlu’dur. Eroğlu’na göre “Geleneğe karşı çıkmak, eskinin devlerine 
karşı çıkmak değil, yerleşmiş ve hatırı sayılır kurallar içinde sürmekte olan yanlışlığın farkına 
vararak, onun ve onu belirleyen etmenlerin dışında eser vermektir. Çünkü; gelenek, vaktiyle 
başlamış ve vaktiyle bitmiş olan değil, vaktiyle başlayıp kökleşmiş olup da halen ağır 
kusurlarıyla sürmekte olan demektir.” (Eroğlu, 2018: 52) 

 

Eroğlu’na göre, birikime ve insanlara ulaşma yollarından birisiolan gelenek, kültürün 
kitaplarda yazılı ama göçüp gitmiş parçalarından ibaret sayılmamalıdır. Dolayısıyla geleneği, 
bugün yaşayan insanların birikimi olarak da değerlendirmek gerekir. Geleneğe sahip çıkılması 
gerektiğini ifade eden Eroğlu’na göre günümüzde, geleneğin izole edici işlevinin ön plana 
çıkarılmasının, bireylerin geleneğe açılmasında sınırlayıcı bir durumu ortaya çıkardığına işaret 
eder (Eroğlu, 2000: 23). 

“Gelenek kelimesinin bütün dünyada negatif çağrışım yapması ve çağrışımdaki 
negatifliğin ‘anlaşılabilir’ olması, eski değerlerin gözden düşmüş olması yüzündendir. Artık 
genel yönelim, geçmişin tazeliğini bulmak değil, geçmişin yükünü sırtından atmak şeklinde 
gelişiyordu. Bu da uygarlık değerlerindeki değişmeye paralel olarak sadece ‘reflective’ olarak 
kalmayıp, eskinin devleriyle bile tanışmayı zorunluluk olmaktan çıkaracak kadar etkili bir 
tutum oldu. Zaman içinde, edebiyatın olgunlaştığı ve ‘reflective’ karakterin silindiği yerlerde 
bu tutum aşılabildi." (Eroğlu, 2018: 15) 

Bu ifadelerinden de anlaşıldığı üzere Eroğlu, gelenek kavramının olumsuz bir anlam 
yüklendiğini kabul etmektedir; bunun sebebini de eski değerlerin önemini yitirmiş olmasına 
bağlamaktadır. Geçmiş’in bir yük olarak görüldüğü ortamda geçmiştekilerin eserlerinin de bir 
nevi yük muamelesi gördüğüne vurgu yapar. 

 
1.4. Gelenekle Kurulan İlişki Bağlamında Ebubekir Eroğlu’nun Şiiri 
Ebubekir Eroğlu’na gelenek, “kendisiyle ilk karşılaştığımız zaman, tek katmanda 

görülebilen bir sürecin adıymış gibi çağrışım yapar. O süreç ise bugünkü şiirin, bugünkü 
söyleyişin, bugünkü ritmin bir çırpıda görülebilen geçmişidir. Bu anlamda, geleneğe bakmak 
bugünkü ritmin geçtiği yollara yönelmek demektir.” (Eroğlu, 2018: 11).     

Ebubekir Eroğlu’na göre gelenek üç katmandan oluşur. Modern Türk Şiirinin Doğası 
kitabında bu katmanları sıralayan Eroğlu’na göre birinci katman, “bugünkü ritmin bir çırpıda 
fark edilebilen geçmişi”; ikinci katman, “bir dil içinde oluşmuş bütün şiire herhangi bir 
noktadan bakmakla göreceğimiz saha”; üçüncü katman ise “dil içindeki bütün edebiyat 
değerlerinin anlamını bulduğu uygarlık alanıdır” (Eroğlu, 2018: 13). Bu ifadelere bakılırsa 
Eroğlu’nun geleneği, her ne kadar üç katmanda açıklasa da aslında onu tek bir bütünlük içinde 
yani uygarlık alanında gördüğü söylenebilir. Nitekim bu ifadelerinin yer aldığı yazının 
başlığının “Geleneğin Tek Katmanı” olması, şairin geleneği, uygarlık içinde algıladığını ve 
bunları bir bütün olarak gördüğünü gösterir:  

“İnsanın algılama ve duyum tarzı konuştuğu dile bağlıdır. Fakat bütün bunların 
gerisindeki asıl fikir, yani (felsefe değil) dünya kavrayışı ve algılayışı, bir uygarlık alanında 
varolur. Şiirin oluştuğu duyum tarzı dilin içindedir ama ona kaynaklık eden temel fikir, dilleri 
aşan bir alana sahiptir. (…) Bir uygarlık sahasının ya da farklı uygarlıkların çıkardığı büyük 
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şairlerin tek bir vadide görülebileceği bir aşamayı göz önüne alarak bakıldığı zaman, şiirin 
geniş sahasında birbirine ulanarak gelen gelenek zinciri ve diller içinde oluşan çeşitlilik tek bir 
katmanda görülebilir. Yukarıda üç katman halinde açıklananlar, tek bir bütünlük içinde 
aranabilir; bu durumda ise ayrıntılar tek bir bütünün parçaları haline dönüşmüş olacaktır.” 
(Eroğlu, 2018: 13-14). 

Geleneğin sahasının bir bilim adamı ve şair için farklı anlamlar ifade ettiğini belirten 
Eroğlu’na göre “Bir bilim adamı, ayrıntılara inerek bir saha araştırması yapar ve ortaya sonuçlar 
çıkarırken, bir şair benzeri bir araştırma sırasında ruh akrabalarını bulur.” (Eroğlu, 2018: 11).   

Eroğlu’na göre, “bir dilin sahip olduğu bütün şiir başlangıçtan itibaren bir gelenek 
zinciri oluşturur. Son sürecin başlangıcına doğru giderken ondan öncekisüreçlere açılan kapılar 
bulunur.”(Eroğlu, 2018: 13) Ayrıca geçmişin değerlerinin “bugün” karşısında sınavdan geçtiği 
gibi, “bugün”ün de geçmişin karşısında sınava girebileceğini ifade eder. “Gerçek şu ki bugünkü 
şiirimizin gelenek sayılabilecek öğeleri yüz yıllık geçmişle açıklanabilir. Dayanacağımız 
değerleri ve karşı çıkacağımız yönleri ile şiirimizde yeni bir gelenek oluşmuş durumdadır. Yani, 
Türk şiiri modern dönemiyle de bir geleceğe sahiptir.”(Eroğlu, 2018: 16).

 

Geleneği şiir bağlamında değerlendirdiği bir başka ifadesinde ise Eroğlu, şiirin iki 
geleneğe bağlandığına işaret eder:   

“her uygarlık ve dilde süre giden şiir, sadece şiir olarak bakıldığında; iki geleneğe 
bağlanabilir. Bunlardan birinde, söyleyiş konuşma ağırlıklıdır. Diğerinde, hayal ağırlıklıdır. 
(…)Konuşma ağırlıklı olan,bereketli bir duyum’un, arkası gelmez bir söz ırmağına 
dönüşmesinden, dudak ucu laf yığınlarıyla günübirlik bir şeyler kotarmaya kadar derecelenir. 
Hayal ağırlıklı olan; hayatı kucaklayan ve algısını ayrıntılarda bütünleyebilen sıhhatli bir 
muhayyilenin verimlerinden, ikinci bir kişiyi ilgilendirmeyecek ölçüde şahsi aforizmalara 
kadar derecelenir.”(Eroğlu, 2018: 14) 

Eroğlu’nun şiirinin önemli özelliklerinden biri, gelenekle modernin iç içe olmasıdır. 
Eroğlu’nun şiiri, ilk örneklerinde modern ile başlayan ancak gittikçe geleneğe yaslanan ve bu 
bağlamda derinleşen bir şiirdir. Bu bağlamda Ali Haydar Haksal’ın Eroğlu’nun şiiriyle ilgili 
görüşlerine yer vermek yerinde olacaktır: 

“Modern şiirin kaosuna, anarşisine kapılmıyor hiç bir zaman. Dizelerinde bir genel 
geçerlik yoktur. Şiiri dalgalara kapılıdır, duru bir suyun ritmik akışını ritmik akışını andırıyor. 
Şiirinin asıl ruhu gelenekten besleniyor, o ana izlekten yolunu sürdürüyor, modernden de 
yararlanıyor. Modern onda sadece bir unsurdur, bir renktir, günümüzün anlatım ifadesidir, 
ama şiirini belirleyen temel unsur değildir. Asıl izleği gelenek düşüncesinin zengin 
kaynaklarına doğru yol alan ve ruhunu kavrayan bir şiirdir onunki. Şiirde sağlam ve köklü bir 
yapı kuruyor. Geleneğin arkaik kalıntılarından hiç bir iz, bir belirti bulun(m)uyor. Bu anlamda 
şiiri moderndir.” (Haksal, 2001: 18-19)  

Gelenekten yararlanan bir şair olarak Ebubekir Eroğlu bunu şiirinde dile getirir:  
 nasip oldu bir ömür kıyılarında gezindik 
 eksilmeyen su nerden geliyor 
                                merak ettik 
 gittiği yeri gözledik 

Hasan Aktaş’a göre ise Ebubekir Eroğlu “gelenekten yararlanan bir şair değildir, bilakis 
geleneğin içinde olan bir şairdir, hatta belki de geleneğin kendisidir.” (Aktaş, 2001: 20). 
Geleneği sürdüren bir şair olarak Ebubekir Eroğlu, “Eksilmeyen Su Gazeli” şiirinde geçmişteki 
şairlerin coşkunluğuna vurgu yapar: 
 eskilerin ırmak gibi şairleri vardı 
 şelâle olup köpük köpük dökülen 
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 nasip oldu bir ömür kıyılarında gezdik 
 eksilmeyen su nerden geliyor 
   merak ettik 
 gittiği yeri gözledik 
 
 bir onlar bir de -her devirde- 
 yakınlarından daha yakını 
 bulunduğu mekânda vaktin evladı 
 toprağı kımıl kımıl besledi de  
 bizim otlarımız bitti 
 
 azizim boşver 
 aradaki haşeretı 
    (Berzah, s. 227) 
 

Bu dizelerde şairin eski olana sahip çıktığı, eskiyi görmezden gelen, onu yok sayan 
düşüncenin karşısında yer alarak sorgulama yaptığı görülmektedir. 

Muhsin Macit, Ebubekir Eroğlu’nun toplu şiirlerinin yer aldığı Berzah kitabından 
hareketle onun şiirinin üç kaynaktan beslenerek geliştiğini ifade eder. Bu üç kaynaktan 
birincisi, Necip Fazıl, Cahit Zarifoğlu ve Sezai Karakoç çizgisindeki modern-mistik tecrübe; 
ikincisi, modern İngiliz şiirinin kurucuları William Butler Yeats, Ezra Pound ve T. S. Eliot gibi 
Anglo-Sakson kökenli şairlerin oluşturduğu çizginin mistik Türk şiiriyle buluştuğu nokta; 
üçüncüsü ise Eroğlu’nun “ruh akrabaları” olarak nitelendirdiği Yunus Emre, Nesimî, Fuzûlî ve 
Şeyh Galip’le kurduğu iletişimdir (Macit, 2001: 24).  

Ali Haydar Haksal’ın ifadesiyle Ebubekir Eroğlu’nun “Şiiri kendini kolay ele vermiyor. 
Okundukça anlamlanıyor ve derinlik kazanıyor. Kendisine has bir özelliği ise, şiirinin simge 
yükü, medeniyet ve gelenek düşüncesinin ağırlığı, geçmişten bugüne öz ruhtan damarlarla 
kanallar açtığı, medeniyet ruhunu damıtarak akıttığı için, bugünün genel atmosferinde bazan 
karşılık bulmayabiliyor gibi görünse de, o pınarın tadını alanlar ondan vazgeçemiyorlar. Bu, 
şiirinin zorluğu görüşünü yaygınlaştırıyor.” (Haksal, 2001: 16)  

Bir başka ifadesinde ise Haksal, Eroğlu’nun şirinin kapalılığına, zor anlaşılmasına dair 
şu yorumda bulunur: 

“Şiirleri bir anlam kazısı gerektiriyor. Şiirinin kavranabilmesi için, düşünceyle birlikte, 
şiir medeniyetimize ait imgelerin bilinmesi gerekiyor. Belki de o şiire yüklediği yeni açılımlarla 
bir zenginlik katıyor. (…) Açılımlar sunan bir şiirdir Eroğlu’nun şiiri. Berzah, büyük özlü 
gelenekten besleniyor ve süzülüyor. Bundandır ki, okuru zekâ yollu, yüzeysel duruşlarla 
şaşırtmak yerine, dizelerini sağlam kuruyor, bir heykeltraş gibi sözcükleri yontuyor, şiirini öyle 
kuruyor. O, şiir okurunu şaşırtmak yerine düşündürüyor. Engin bir okyanusa açıyor, orada 
düşünme fırsatı veriyor. Eroğlu’nun şiirleri salonlarda okunacak bir heyecan şiiri değildir, 
slogana asla dayanmıyor. İmgelemleri derinliklidir, zamanla algılanabiliyorlar. Şiiriyle birden 
bağ kurulmayışının nedeni şiirinin gücü ve soyutlanmasındaki başarısı söz konusudur.” 
(Haksal, 2001: 19).  

Bütün bu yorumlardan hareketle Eroğlu’nun şiirinin gelenekle moderni birleştiren, 
kendini kolayca ele vermeyen, kapalı ancak yoğun gönderimleri olan dolayısıyla okurundan 
önceden bir hazır bulunuşluk ve belli bir birikim isteyen bir şiir olduğunu söyleyebiliriz.  
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2. Ebubekir Eroğlu’nun Şiirlerinde Geleneğin İzleri 
2.1. Din ve Tasavvuf 
Divan şiirinin biçimlenmesinde tasavvufun önemli bir etkisi vardır. Tasavvuf geleneği 

içerisinde sufilerin sembolik dili, mistik tecrübenin geniş kitlelere aktarımında şiir diline zengin 
anlatım imkânları sunmuştur. Böylelikle tasavvuf, divan şiirinin mecaz ve sembollerinin 
biçimlenmesinde şairlere geniş olanaklar sağlamıştır. Modern Türk şiirinde de tasavvufun 
mistik birikiminden faydalanılmıştır. Tasavvufun imaj ve motiflerini çağdaş yorumlarla 
yeniden inşa eden şairlerimizden biri olan Ebubekir Eroğlu, tasavvufun insana bakışını 
benimser (Macit, 2001: 25). 
 insan bir belirtidir 
 hakikatten bir belirti 
   (Berzah, s. 122) 

Eroğlu’nun dini ve tasavvufu şiirine taşıdığı konulardan biri, insanın yaratılışı sırasında 
ruhların Allah’a verdiği sözdür.  
 bu gün bu sabah 
 ay sıyrıldı elest vâdisinden 
 düşünce göz alanından 
 ay yüzlüler ilhamına 
 bir kelime uzandı 
 hayatıma karıştı 
 ürperirdiniz ürperdim elest vâdinden 
 bir oldan bir olmadan 
 duydum içimden dışımdan 
 
 ben sizin rabbınız değil miyim 
    (Berzah, s. 49) 
 

Bezm-i elest, Allah ile insanlar arasındaki sözleşmedir. Allah ruhlar âlemini 
yarattığında onlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye buyurunca, ruhlar da, “Evet, Sen 
bizim Rabbimizsin!” şeklinde karşılık verir (Pala, 2018: 72). Eroğlu, Kur’an’da geçen ve 
tasavvufta yoğun bir şekilde kullanılan bu olaya telmihte bulunarak elest vadinde Allah’a 
verdiği sözü hatırlayarak ürperir.  

Kur’an ayetlerine şiirlerinde sık sık atıfta bulunan Eroğlu, divan şiirindeki iktibas 
sanatını anımsatır. Yirmidört Şiir kitabındaki “Yol Elçisi” şiirinde Kur’an’da geçen “Allah 
kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükler” ayetine bir gönderme vardır.  
 taşıyacağım kadarını istedim 
 bir gün bile ağır gelmedi 
 taşıdığım kadarını yüklendim 
 kalanı bırakmadı beni 
    (Berzah, s. 174) 
 

Eroğlu’nun şiirlerinde ele aldığı bir başka tasavvufî konu ise dervişlerdir. Tasavvufî 
hayatın temsilcileri olarak nitelendirilebilecek dervişi ve dervişçe yaşamı şu dizelerle şiirine 
taşır: 
 bir derviş böyle bakar dünyaya 
 zenginlik bir çizgi ve oyuncak bütün dekorlar 
 ayağı yerde bakışı yakınında  
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 içindeki kuyunun dibini görür 
 kılıçsız adımsız dayanır uzaklara 
 avucuna sığan dünyaysa 
 
 bu nedir ki 
   (Berzah, s. 112)  
 

Ebubekir Eroğlu’nun şirinin gelenekle buluştuğu önemli kavşaklardan biri tasavvuftur. 
İslami ve tasavvufi remizlerle şirini dokuyan Eroğlu’nun, böylelikle geleneği sürdürme 
çabasında olduğu söylenebilir. 
 ALDI SİMURG’UN ELÇİSİ: 
 ŞARKI 
 seyyid nebi bize bir gül bıraktı 
 kanatların çırpınıp süzüldüğü gün 
 kaç yüreğe güç verir râyihası 
 seyyid nebi bize bir gül bıraktı 
    (Berzah, s. 181) 
 

Sîmurg; Ankâ ve Zümrüdüankâ olarak da adlandırılan adı olup cismi olmayan bir 
kuştur. Vücudunda otuz kuşun renk ve işareti bulunur. “Edebiyatımızda istiğna timsalidir ve 
ekseriya bu kelime ile kullanılır” (Onay, 2019: 58). Tasavvufta ise insan-ı kâmillere anka denir.  

Ebubekir Eroğlu’nun bu şiirinde mitolojik bir hayvan olan Simurg’un tasavvuftaki 
kullanımını dikkate aldığı ve İslami motiflerle şiirini örerek gelenekten yararlandığı 
görülmektedir. Şiirin bu boyutuna dikkat çeken Hasan Aktaş bu dizelerle ilgili ilginç bir 
yorumda bulunmaktadır:  

“Ebubekir Eroğlu’nun Şarkı’sında Simurg, sadece efsanevi bir kuşun adı değildir. 
Simurg, otuz kuş olarak düşünülecek olursa, bu kuşların lideri tabiyetindeki diğer kuşlara 
elçilik görevini üstlenen öncü bir kuştur. Bu kuşun kendisine tebliğ edilenleri tebasına duyurma 
gibi bir misyonu ve işlevi vardır. Bu yönüyle simurg’un elçisinin şarkısı bir tebliğe dönüşür.  

Seyyid nebi’nin bize/topluma bırakmış olduğu ‘gül’ okunması gereken bir kâinat 
kitabıdır aslında. Bu kitabın doğru okunması gerekir ki mesajları doğru algılansın ve doğru 
anlaşılabilsin. Simurg’un/toplumun elçisi Seyyid Nebi, yani peygamberdir.  

Simurg’un seslendirdiği şarkının ve Seyyid Nebi’nin bıraktığı gülün vaktinin bizim için 
önemli bir yeri ve anlamı vardır. Seyyid Nebi’nin bıraktığı gülün ve simurg’un seslendirdiği 
şarkının yorumu şaire düşer ki, bu da şairi Tanrı ile insanlar arasında bir elçi konumuna 
getirir. Yani şair de peygamberler gibi (lâ-teşbih) bir elçidir. Çünkü gelen mesajları estetik 
açıdan yorumlayarak insanlara yeni bakış açılarıyla sunan şairdir.” (Aktaş, 2001: 20-21) 

Muhsin Macit, Yirmidört Şiir’in ilk kısmı olan, “Yol Elçisi” başlığını taşıyan ve birbirini 
tamamlayan sekiz şiirin sonuncusunda Eroğlu’nun Simurg’un kılavuzluğuna başvurduğuna 
değinerek şiirin gelenek ve tasavvufla ilişkisine dair şu yorumda bulunur: “Bu şiir, şiirsel metin 
olarak tam bir yetkinlik sergilemesinin yanında gelenekle de örtüşen yanlarıyla da tam usta işi. 
Seyr ü sülûk anlayışıyla denk düşen anlatım biçimini geleneksel şiirimizin tekrara dayanan ses 
unsurları pekiştirir.” (Macit, 2001: 26). 

Onun şiirinde tasavvufun yansıması, Muhyiddin-i Arabî ve Abdülkadir Geylanî gibi 
tasavvuf ehline ve tasavvufî kavramalara gönderme şeklinde ortaya çıkar. “Eksilmeyen Su 
Gazeli” şiirinde bu iki zata gönderme yapmaktadır: 
 bir onlar bir -her devirde- 
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 yakınlarından daha yakını 
   (Berzah, s. 227) 
 

Eroğlu’nun tasavvuf anlayışı derinliğe inmeyen, yorumda kendini gösteren bir 
anlayıştır. Modern dünyanın insana huzur getirmediğini düşünen şair, tasavvufa sığınır: 
 saklamayacağım 
 “eski kışlar kalmadı” 
 değişini adamın 
  (Berzah, s. 214) 
 

Bu dizelerde geçmişe dair bir özlem olduğu gibi çağdaş dünyaya da eleştirel bir tavır 
söz konusudur. Hasan Aktaş’a göre ise bu dizelerde “eski dünyalara duyulan bir özlemin değil, 
çağdaş dünyanın romantik, nostaljik ve mistik bir edayla sorgulanması ve onunla 
hesaplaşılması vardır. (…) Metindeki öznenin/kişinin özlemi eski kışlara değildir, kendi 
yaşamında daha iyi kışlar bulamamasındandır. (…) Modern dünya insanın elinden eski kışları 
aldığı halde onun yerine daha iyi kışlar ikame edememiştir. Şairin tavrı burada nettir: eski 
kışları elimizden alan ve daha iyi kışlar veremeyen yeni dünyanın tam karşısındadır ve ondan 
bunun hesabını sorar. Bu dünya insana kimliğini kaybettirmiştir ve yeni ve alternatif kimlikler 
de kazandıramamıştır.” (Aktaş, 2001: 23) 

Din ve tasavvuf başlığı altında geleneğin yansımasını izlediğimiz Eroğlu’nun 
şiirlerindeki bu konuyu, Muhsin Macit’in şu tespitiyle bağlayabiliriz:  

“Divan edebiyatında peygamberlerin, mitolojik ve efsanevî şahsiyetlerin hayat 
hikâyelerine telmihler yapılarak şiirin çağrışım dünyası zenginleştirilir. Eroğlu’nun şiirlerinde 
de Yakup’un üzüntüsü, Yusuf’un gömleği, Musa’nın gördüğü ateş, Meryem’in tutunduğu dal, 
derviş öyküleri, İskender’in aynası, nergis, remil ve gülün bütün mâcerâsı, peygamber 
kıssalarına ve menkıbelere yapılan göndermelerdir.” (Macit, 2001: 26). 

 
2.2. Sembolik Kitap İsimleri 
Eroğlu’nun kitaplarına verdiği isimler simgesel açıdan tasavvufi özellikler taşımaktadır. 

Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı, Yirmidört Şiir, Şahitsiz Vakitler, Berzah… Eroğlu’nun 
kitap adlarını taşıyan bu başlıklar rastgele seçilmemiş, art gönderimleri olan başlıklardır. 
Bunlardan ilk dördünün toplamı olan Berzah’a bakacak olursak kelime anlamı ilesözlüklerde 
“ölülerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yer, iki şey arasındaki bölge, geçit” gibi 
anlamlarla tanımlandığı görülmektedir. “Ölümle dünyadan ayrılan ruhlar berzah âlemine 
gittikleri gibi, uyku halinde bedenden ayrılan ruhlar da bu âleme giderler. İki hal, iki sıfat, iki 
mertebe ve iki âlem arasında bulunan hale, sıfata, mertebeye ve âleme de berzah denir.” 
(Uludağ, 2016: 73). Ali Haydar Haksal, Füsus’l-Hikem’de berzahın şu şekilde tanımlandığına 
değinerek şu yorumda bulunmaktadır: 

"Ölüm zamanı ile kıyamet zamanı arasındaki ara zaman; bir diğerine muhalif olan iki 
şey arasında engeleyici olan şey’e derler. O iki şeyin ister bir diğeriyle ilişkisi olsun, ister 
olmasın berzahın varlığı varlığının anlaşılabilmesi için mutlaka iki şeyin varlığı gerekiyor. 
Geçmiş ile gelecek arasındaki berzah ‘zaman-ı hâldir’. Ruhların ervahı ile yoğun cisimler 
arasındaki berzah ‘mertebe-i misaldir. Cennet ile Cehennem arasındaki berzah â’raf’tır. (…) 
Bu dünya da berzahtır. (…) Tasavvufta Berzah’ın bu dünyadaki karşılığı İnsan-ı kâmildir. 
Ebubekir Eroğlu’nun şiirinde Berzah bu dünyadır. Şiir ve ameller / eylemler / fiiller bu dünyada 
işleniyor.” (Haksal, 2001: 17) 
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Berzahı, şahidi olmayan vakitlere ait özge bir âlem olarak ifade eden Hasan Aktaş, 
Eroğlu’nun şiirini de bu bağlamda değerlendirir. Ona göre “Eroğlu’nun şiiri de bu anlamda 
varlıkla yokluğu sorgulayan ara âlem şiiridir. İnsanın hakikat ve mahiyet itibariyle Hak ile halk 
arasında bulunması onu berzah âlemine ait özge bir varlık kılar. Eroğlu’nun şiirini de gelenek 
ve modernlik arasında bulunması nedeniyle bir berzah şiiri olarak algılamak mümkündür. 
Şahidi olmayan vakitlerden biri de berzah alemidir.” (Aktaş, 2001: 22) 

Yirmidört Şiir kitabı da tesadüfen bir araya getirilmiş, birbirinden bağımsız yirmidört 
ayrı şiir değildir. Aksine, yirmidört rakamı son derece bilinçli bir şekilde seçilmiş. “Yirmidört, 
insanın bir günde yaşadığı vakitlere ait genel göstergelerdir. İnsanlar yirmidört saatine kadar 
toplum içerisinde yaşarlarsa yaşasınlar ve gerçekte bu yirmidört saati nefislerinde 
yaşamaktadırlar ki nefislerde yaşanan bu vakitlerin hiçbir tanığı yoktur.” (Aktaş, 2001: 21) 

Eroğlu’nun şiir kitaplarının isminin vakitlerle ilgili olması bilinçli tercihin sonucudur. 
“Bu vakitlerin altında yoğun bir şekilde yaşanan hayatın gizli romantik bir mistisizmin 
ürünüdür.” (Aktaş, 2001: 22) 

 
2.3. Divan Şairleriyle Kurulan Ruh Akrabalığı 
Ebubekir Eroğlu, şekil ve muhteva açısından divan şiirini anımsatan mısralar yazar. 

Gelenekle ilişkiyi, önceki şairlerle kurulan ruh akrabalığı olarak ifade eden Eroğlu, bu 
bağlamda kendisine yakın gördüğü şairlerle şiirlerinde böyle bir akrabalık kurmaktadır. 
“Teyidler” başlıklı şiirinde “Aldı Nesimi” başlıklı bölüm buna örnektir: 
 iki deniz bende birleşti 
  ben bir dalgaya sığmadım 
 
 K ve N : işte ben  
 sığmadım başka nişanlara yorumlara 
 başlangıçlar başlangıcına ulaşan yolda 
 mekân işaret oldu bana 
  ben kuşkulara sığmadım  
 
 (…) 
 
 ah musanın gördüğü ateş 
 meryemin tutunduğu dal göğe çıkan taş  
 insanım nesimiyim insanım 
 bir zerreden yayıldı şanım 
  ben bu ada sığmadım 
 
    (Berzah, s. 123) 
 

Ebubekir Eroğlu bu şiir, Nesimi’nin; 
 
 Bende sığar iki cihân; ben bu cihâna sığmazam. 
 Gevher-i lâ-mekân benem, kevn ü mekâna sığmazam. 
 

(Kürkçüoğlu, 1973: 142) 
şiirini çıkış noktası alarak kaleme alır.   
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Nesimi’yle olan ruh akrabalığını, tasavvufun, âlemlerin ve bütün varlıkların yaratılışına 
bakış açısı üzerinden de sürdürür. Tasavvufta, bütün varlıkların temelini oluşturduğuna inanılan 
ve dört temel element olarak kabul edilen toprak, su, hava ve ateşi Nesimi’yle ilişkilendirerek 
şiirine yansıtır: 
 bildim Nesimi’nin sığışıp 
 keşfin ve serinliğin ve ateşin ve suyun 
 gizlendiği yerleri 
   (Berzah, s. 102) 
 
 Ebubekir Eroğlu sadece Nesimi’yle ruh akrabalığı kurmaz; Nev’i, Fehîm, Belîğ, 
Subhizâde Feyzî, Şeyh Gâlip ve Taşlıcalı Yahya ruh akrabalığı kurduğu, onların duyuş ve 
düşünüş tarzlarını kendine yakın bulduğu ve estetik düzlemde onlarla bir bağ oluşturmaya 
çalıştığı görülmektedir.  
 

2.4. Nazım Şekilleri 
Ebubekir Eroğlu’nun şiirlerinin gelenekle kurduğu ilişki bakımından değinilmesi 

gereken bir başka husus nazım şekilleridir. Eroğlu, divan şiiri estetiğine hâkim bir şairdir. 
Ancak onun şiirlerinin bütünüyle bu estetiğin ürünü olduğu söylenemez. Daha çok serbest 
tarzda şiirler kaleme alan Eroğlu’nun beyitler ve dörtlüklerden kurulu şiirleri de vardır. 
Beyitlerle kurduğu şiirleri, divan edebiyatının nazım şekillerini anımsatmaktadır. Örneğin “Bir 
Vakit Gölge” şiiri beş beyitten oluşan ve “aa, bb, cc, dd” kafiye şeması bakımından mesnevi 
nazım şeklini akla getirmektedir: 
 bir vakit gölgede uzanıyorum 
 sanırlar ki bunda bir heves buluyorum 
 
 yorgun beden dinçlikle oynaşınca  
 bekanın köpüğü kabarıyor da 
   (Berzah, s. 252) 

“Ezginlik Çizgisi” adlı şiiri de beyitlerden oluşan ve “aa, ba, ca, da” kafiye şemasıyla 
gazel nazım biçimini çağrıştırır. 
 öyle tıpkı öyle sabahlamak sana öyle gerekti 
 yürürdük çılgınca yürürdük de katılırdın bize belki 
 
 ben ayışığında çekilmiş resimleri seyrettim 
 bir yüz anlatımıydı ellerimdeki 
     (Berzah, s. 39) 

Örneklerde de görüldüğü şiirlerinde gelenekle nazım şekilleri bağlamında kurulan ilişki 
yüzeysel, şekilsel bir nitelik arz etmektedir.  

 
2.5. Modern Nazireler 
Eroğlu’nun şiirinin gelenekle kurduğu şekilsel ilişki bakımından ele alınması gereken 

bir başka özelliği, “Aldı”lar dizisiyle halk şiirinden bildiğimiz, ozanların atışmasına benzeyen 
şiirleridir. Her ne kadar atışma özelliği gösteren şiirler halk şiirini anımsatsa da Eroğlu, bu 
şiirlerinde ruh akrabalığı kurduğu Divan şairlerine atıf yapmaktadır. İlk olarak Kayıpların 
Şarkısı kitabında “Aldı Nesimi” şiiriyle; daha sonra da Sınır Taşı kitabında yine “Aldı”lar üst 
başlığıyla Nev’i, Fehîm, Belîğ, Subhizâde Feyzî, Şeyh Gâlip ve Taşlıcalı Yahya gibi Divan 
şiirinin usta isimleriyle şiirsel anlamda bir bağ kurmaktadır. Her ne kadar modern şiir formuyla 
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oluşturulsa da bu şiirleri çağdaş nazire örnekleri saymak mümkündür (Şengül, 2019: 336). 
Şairin bu tarzdaki şiirlerine örnek olarak “Aldı Nev’î” başlıklı şiirini aşağıya aktarıyoruz: 
 yokluğun peşinde sürükledi de  
 ayrılıp gittiğin günden beri  
 beni bir siyah şala dolayarak,  
 yaktı yaralarımın kor ateşini  
 candan usandırdı bu gece, 
 
 ...  
 
 şala benziyor süzülürken saçların  
 omuzlarından aşağı doğru  
 bir sicim kıvamında boyna dolanan  
 omuz atkısına dönüyor bende,  
 gözümün önünde belirirken  
 gecenin büründüğü rengiyle  
 sarılınca bir siyah yılan sandım,  
 başıma bedenime;  
 ürktüm,  
 uyandım bu gece  
 
 ...  
 
 doğsun güneş,  
 dünya bir daha ışısın Nev’î!  
 yalnız aynadaki görüntüne eş  
 koyu bir renge boyansan bile  
 aşkın götürdüğü âlemlere dalarsın,  
 aydaki lekelerin göründüğü ölçüde  
 parıldayan bu gece 
 
    (Berzah, s. 359-361) 
 
 
  
Bu şiiri Nev’i’nin aşağıdaki “bu gice” redifli gazeline nazire olarak yazılmıştır.  
 
 Bir siyeh şala firâkunla dolandum bu gice  
 Dâğ yakdum tenüme cândan usandum bu gice  
 
 Zülf-i şeb-rengi gelür hâtıra gîsûlarınun  
 Mâr üşdi başuma sandum uyandum bu gice  
 
 Bana bî-çâre gönül âh çekerek ağlama dir  
 İşidüp bu sadedi haylî tayandum bu gice  
 
 Fürkat-i hecre tayanmaz bu ten-i lâgar âh  
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 Müjde-i vuslatına gerçi inandum bu gice  
 
 Nev’iyâ mihr tulû’iyle cihân fer bulsun  
 Mehtâb ile nice renge boyandum bu gice 
 
    (Tulum ve Tanyeri, 1977: 504) 
 

“Ebubekir Eroğlu’nun ‘Aldılar’ dizisi diyebileceğimiz ve bir tür modern nazire (…) 
özelliği taşıyan şiirler aynı zamanda, şiirlerine nazire yazılan şairlerin bugün yaşasaydı, nasıl 
yazarlardı merakının da bir sonucu gibidir. Nesîmî, Nev’i, Fehîm, Belîğ, Subhizâde Feyzî, Şeyh 
Gâlip ve Taşlıcalı Yahya gibi şairlere yönelttiği ilgi bu bakımdan, yüzeysel bir incelemenin 
veya akademik bir merakın ötesinde çağlar önceki ruh akrabalarına duyulan özel yakınlık 
duygusunu da taşır.” (Daşcıoğlu, 2014: 84).  

Bu örneklere bakarak Eroğlu’nun şiirlerinin gelenekle ilişkisi bakımından şekilsel 
anlamda kurulan bağın yüzeysel düzeyde kaldığını, onun geleneğe yaslandığı asıl hususun 
muhtevada kendisini gösterdiğini söyleyebiliriz. 

 
3. Sonuç 
1980 sonrası Türk şiirinde öne çıkan isimlerden biri olan Ebubekir Eroğlu, sadece şair 

kimliğiyle değil; denemeleri, incelemeleri ve dergiciliği yönüyle de adından söz ettirir. Bununla 
birlikte şiir üzerine düşünceleriyle de ön plana çıkan  Eroğlu’nun, gerek Türk şiiri gerekse de 
Batı şiiri açısından sağlam bir birikime sahip olduğu ve bu bağlamda bir gelenek çizgisi izlediği 
görülmektedir. Eroğlu’nun şiirlerinde geleneğin yansımalarını konu alan bu çalışmada, onun 
şiirinin dayandığı kültürel zemin tespit edilmeye çalışıldı. Elde edilen bulgular sonucunda 
Eroğlu’nun şiirinin gelenekle sıkı bir bağ içerisinde olduğu, şairin, şiirlerini gelenek kavramı 
çerçevesinde oluşturduğu, geçmişteki şairlerle aynı duyuş tarzını yakalamaya çalıştığı 
söylenebilir.  

Geleneği durağan olarak kabul etmeyen Eroğlu, onu, bugünle geçmiş arasında bağ 
kuran bir sürecin adı olarak tasavvur eder. Dünle bugün arasındaki bu bağla kurulan ilişki, 
geleneğin durağan olmadığını, tam tersine onun hareketli yapısına işaret eder. Bu hareketli 
yapıya kayıtsız kalmayan Eroğlu’nun geleneğe yaklaşımı olumludur.  

Geleneğe kucak açan Eroğlu, gelenekten yararlanma ifadesini doğru bulmaz, bunun 
yerine gelenekten beslenmeyi tercih eder. Eroğlu’nun gelenekten beslenme biçimi, İslam 
dininin değerlerini yansıtma ve yaşatma biçiminde ortaya çıkar. Onun geleneğe 
yaklaşımı,şekilsel yönden benzerlikler taşısa da salt biçimsel bir devamlılık değil, 
geçmiştekilerle aynı hassasiyet içinde var olmak şeklinde tezahür eder. 

Geleneğin, Eroğlu’nun şiirine tasavvuf, nazire, geçmişteki şairlere gönderme ve şekilsel 
özellikler boyutuyla yansıdığı görülmektedir. Özellikle tasavvuftaki sembol ve motiflere 
şiirlerinde sıkça yer vermesi, ayet ve hadislere gönderme yapması şairin, düşünce dünyasının 
bir duyarlığı olarak okunabilir. Tasavvufî ve mistik ögelerin ağır bastığı Eroğlu’nun şiirinde bu 
unsurlar bir yaşam şeklinden ziyade bilgi düzeyinde dizelerine yansır. Öte yandan kendisinden 
çok önceki şairlerin şiirlerine nazireler yazması, eski şiirin nazım biçimlerini anımsatan dizeler 
kaleme alması,  Eroğlu’nun, divan şiirinin hayal dünyasıyla kurduğu bağın neticesi olarak 
fikirsel boyuttaki duyarlığının biçimsel düzleme de yansıdığını göstermektedir. Böylece şair, 
eski şiiri yeni bir bakış ve yeni bir üslupla yorumlayarak günümüze taşıdığı gibi  modern şiirin 
imkanları doğrultusunda gelenek ile gelecek arasında bir köprü kurar.  
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Onun şiiri, yaşanılan hayat ile ruh akrabalığı kurduğu eskilerin oluşturduğu kültürü 
gelenek düzleminde birleştirerek bir sinerji oluşturma ürünüdür. Dolayısıyla gerek şiir üzerine 
düşünceleriyle gerekse de geçmiştekilerin tecrübelerini yeniden yorumlayarak yansıttığı 
şiirleriyle gelenek, Eroğlu’nun şiirinde bir duyarlılık biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Kaynakça 

Akalın, L. S. (1980). Edebiyat Terimleri Sözlüğü. (Genişletilmiş 5. baskı). İstanbul: Varlık 
Yayınevi. 

Akkanat, C. (2012). Gelenek ve İkinci Yeni şiiri. İstanbul: Okur Kitaplığı. 
Aktaş, H. (2001). Şahitsiz Vakitlerin Mistik ve Romantik Şairi Ebubekir Eroğlu. Yedi İklim, 

Aralık 141, 20-23. 
Armağan, M. (1992). Gelenek. İstanbul: Ağaç Yayınları.  
Berkes, N. (1978). Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: Doğu-Batı Yayınları.  
Boynukara, H. (1997). Modern Eleştiri Terimleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.  
Çetin, N. (2012). Yeni Türk Şiirinde Geleneğin İzleri. Ankara: Akçağ. 
Daşcıoğlu, Y. (2014). Gelenek ve Modernizm Arasında Ebubekir Eroğlu Şiiri ve Düşüncesi 

Üzerine Dikkatler. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, CVI (749), 81-86. 
Eliot, T. S. (1990). Edebiyat Üzerine Düşünceler. (Çev.: Sevim Kantarcıoğlu). Ankara: Kültür 

Bakanlığı Yayınları.  
Eroğlu, E. (2000). Ebubekir Eroğlu ile Konuşma: Modernlik Gelenek Postmodernlik Türk Şiiri 

Nereye. Parşömen, 2(1), 1-27. 
Eroğlu, E. (2011). Berzah (Toplu Şiirler). İstanbul: YKY. 
Eroğlu, E. (2018). Modern Türk Şiirinin Doğası. İstanbul: YKY. 
Haksal, A. H. (2001). (Öz Ruhtan Gelen Bir Şiir Damarı. Yedi İklim, Aralık 141, 16-19. 
Kürkçüoğlu, K. E. (1973). Seyyid Nesîmî Dîvânı’dan Seçmeler. (Birinci Basılış). İstanbul: 

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları, Milli Eğitim Basımevi. 
Macit, M. (2001). Modern-Mistik Şiirin Ufukları - II: Ebubekir Eroğlu’nun Şiirinde Geleneğin 

İzleri. Yedi İklim, Aralık 141, 24-27. 
Miyasoğlu, M. (1975). Edebiyat Geleneği. Yenisanat Yayınları. 
Northbourne, L. (2003). Modern Dünyada Din. (Çev.: Şahabettin Yalçın). (Üçüncü baskı). 

İstanbul: İnsan Yayınları. 
Onay, A. T. (2019). Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü. (Haz. Cemal Kurnaz). Ankara: Berikan 

Yayıncılık. 
Örgen, E. (2010). Türk Şiirinde Gelenek. Konya: Palet Yayınları. 
Pala, İ. (2018). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Kapı Yayınları. 
Shils, E. (2003). Gelenek. (Çev: Hüsamettin Arslan), Doğu Batı, 25,  101-134. 
Şengül, M. B. (2019). ‘Yol Elçisi’ Ebubekir Eroğlu’nun Şiiri. Ankara: Gece Kitaplığı. 
Tiken, S. (2007). Ebubekir Eroğlu’nun Şiiri. Yayımlanmamış yüksek lisans tez. Atatürk 

Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Erzurum. 
Tulum, M. ve Tanyeri M. A. (1977). Nev’i Divanı. Tenkidli Basım. İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.   
Uludağ, S. (2016). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (İkinci Basım). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.  
Yavuz, H. (1999). Şiir Henüz. (I. basım). İstanbul: Est&Non. 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

309



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

310

 
Giriş  
Milletler tarihleriyle beraber edebi kültürleri ile de bir bütünlük arz etmektedir. Tarihi 

seyir içerisinde Osmanlı Edebiyatı 13. yüzyıldan itibaren büyük bir gelişme göstererek 
büyümüş ve gelişmiştir. Bu büyüme ve gelişme devletten imparatorluğa uzanan yükseliş ile de 
paralellik göstermiştir. Fethedilen yerlerde beraber yeni bir kültürü bünyesine almıştır. Çok 
kültürlü yapıların geniş dünya perspektifleri ve çeşitliliği vardır.  

18. yüzyıl dîvân edebiyatı çok sayıda şairin yetiştiği bir dönem olarak görülmektedir. 
Edebi muhitlerin genişliği ve padişah şairlerin koruması altındaki dönemde şiir ve şaire altın 
çağını yaşamıştır. Lale devrinin ihtişamı, eğlence anlayışı dönemin verimli geçmesinde önemli 
bir yere sahiptir. Şairlerin Fars edebiyatını örnek almak yerine daha milli ve yerel bir şiir 
anlayışı benimsediği bu dönemde şiirin artık özgün bir tür olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  

Çalışmaya konu olan III. Selim döneminin yenilikçi, sanatkâr, şair, mûsıkîşinas ve hüsn-
i hat alanında usta olan bir padişahtır. “İlhamî” mahlasını alarak şiirler yazan III. Selim 18. 
yüzyılda şiire ve şaire önem veren nitelikleri ile öne çıkmaktadır. Mûsıkî alanında yaptığı 
çalışmalar ile döneminde ekol olarak görülen padişah, hamiliği ile de mûsıkî sanatının 
gelişmesinde büyük bir öneme sahiptir. Sarayda kafes hayatı yaşamasına rağmen şiirden ve 
mûsıkîden asla kopmamıştır. Batı müziğine de ilgi duymuştur. Kendi döneminde saray 
çevresinde topladığı mûsıkîşinaslara hâmîlik yapması ve onları koruması ile de dönemin altın 
çağ olmasında önemli bir role sahiptir. Bestelerine yaptığı makamlarla da mûsıkî ilmine katkısı 
çok fazladır. Döneminin en büyük mûsıkî ustalarından eğitim alan III. Selim yenilikçi dünya 
bakış açısından dolayı Batı’dan örnek alarak bir müzik okulu kurmayı da ihmal etmemiştir. Bu 
sayede döneminde kültür ve edebiyat seviyesi yükselmiştir.  

18. yüzyıl dîvân edebiyatının genel bir durumu verilmekle beraber, III. Selim’in hayatı, 
edebi kişiliği, mûsıkîşinaslık yönü, bestekârlığı, döneminde etkilendiği ve etkilediği 
mûsıkîşinaslar alt başlıklar halinde verilmiştir. 

Özellikle şarkılarının içerik bakımından incelediğinde sosyal hayat, sevgili, dönemin 
yansımaları, kozmik unsurlar ve İstanbul önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, 
III. Selim şarkılarından örneklerle içeriği incelenecektir. 

 
1. 18. Yüzyıl Divan Edebiyatının Genel Durumu 
Osmanlı Medeniyetinin dünyaya açılan söz dünyası olan şiir ve yazı sanatı 13. yüzyıldan 

yıkıldığı döneme kadar bir bütünlük içinde devam etmiştir. İlk dönemlerinden itibaren Arap ve 
Fars edebiyatlarının etkisinde gelişen dîvân edebiyatı 15. ve 16. yüzyılda kendi özgünlüğünü 
yakalamış ve bu iki edebiyatla boy ölçüşecek düzeye gelmiştir. 17. Yüzyılda ise; Ne’fî, Na’ilî 
ve Neşâtî gibi büyük üstatların öncülüğünde Sebk-i Hindi akımının etkisinde gelişmiştir. 

Hint üslubunun gelişimin dışında dîvan edebiyatı için daha yerli bir üslup ortaya 
çıkmıştır. Nâbî öncülüğünde gelişen bu akım Hikemî tarzdır (Mengi, 1995, 12). Bu akımın 
etkileri dîvân edebiyatının sonraki dönemlerinde de görülecektir. 

18. yüzyıl dîvân edebiyatına gelindiğinde ise, bu dönem önceki dönemlerden farklı bir 
seyir izlemiştir. Edebi zevkin oturduğu, sağlam temeller üzerine kurulmuş olan bu dönem daha 
yerli bir kimliğe bürünmüştür. Muhteva ve mazmun bakımından oldukça zengin olan şiir 
muhitleri oluşmuştur (Türk Ansiklopedisi, 1966, 130). 

Bu yüzyıl şairleri kendilerinden önceki dönemde yaşamış büyük üstadlar olan Ali Şîr 
Nevâî, Fuzulî, Necatî, Bâkî, Nef’î, Nâ’ilî gibi şairlerin şiirlerine nazireler yazarak hem onların 
şiir zevkine ulaşmayı hem de kendi şiirlerinin muhtevasını daha yukarılara kaldırmayı 
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amaçlamışlardır. 18. yüzyıl şairleri genel olarak Ne’fî’yi kaside de, Nâbî’yi ise gazelde örnek 
almışlardır (Türk Ansiklopedisi, 1966, 131). 

18.yüzyıl dîvân şairleri önceki dönem şiirleri örnek almayı iyi öğrenmiş olsalar dahi bu 
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18. yüzyılda dîvân edebiyatının en belirgin hususiyetleri; Hikemî tarzın en büyük 
temsilcisi Nâbî ile Lâle devrinin ruhunu sonraki asırlara şen ve şûh söyleyişiyle ulaştıran 
Nedîm’dir. Sebk-i Hindî’nin en parlak temsilcisi Şeyh Gâlib’in etkisiyle Sebk-i Hindî bu yüzyıl 
şiirlerinde önemli bir tema görevi görmüştür (Büyük Türk Klasikleri, 1995, 196). 

Edebi seyrin içinde bulunduğu siyasi ve kültürel bağlam neticesinde bu yüzyıl 
edebiyatında öze dönme çabaları oldukça fazladır. Mahallileşme cereyanı ve siyasal anlamda 
İran’dan üstünlük artık Fars edebiyatı etkisini kırmıştır. Konular artık daha mahalli, şiirler daha 
anlaşılır ve yerli mazmunlarla yazılmıştır. Nâbî bu dönemde yazılan şiirlerde İstanbul 
Türkçesinin kullanmanın önemini şu beyitle dile getirmiştir: “ Dîvân-ı gazel nüsha-kâmûs 
değildir!” diyerek öz dilin önemine vurguda bulunmuştur. Bütün bu girişimlere karşın yine de 
Fars edebiyatının etkisi kırılmamıştır. Sebk-i Hindî’nin etkisi ve Şeyh Gâlib’in Fars edebiyat 
örneklerine nazireler yapması dönemin sadeleşmesine bir darbe vurma niteliği taşımıştır. 

Lale Devri’nin ihtişamı ve Damat İbrahim Paşa’nın nüfuzu sayesinde külürel ve edebi 
faaliyetlerde ivme görülmüştür. Birçok eser tercüme edilmiş, matbaa desteklenmiş ve hâmîlerin 
sayısında artış görülmüştür. Bu dönemde Nazîm, Nâhîfî, Seyyid Vehbî, Raşîd, Neylî, Selîm, 
Kâmî, Dürrî, Sâkıb Ârîf, Sait Ali Paşa, Çelebi Âsım gibi çok mühim şairlerin yanında büyük 
şöhret yakalamış Nedîm ve Şeyh Gâlib de vardır (Köprülü, 2014, 452). 

18. yüzyılın sonlarına doğru edebiyat ve kültür alanında bir çöküş başlamıştır. Şiir ve 
sanat eski canlılığını kaybetmiş. Nedîm ve Şeyh Gâlib gibi üstatların açmak istediği edebiyat 
dünyasının yolu tıkanmıştır. Yenileşme çabaları Hint etkisinde girift bir yola girmiş ve sonraki 
dönemleri etkileyecek büyük şairler ortaya çıkmamıştır. 

Bu yüzyılın nesir dili ve üslubu ise 17. yüzyılın nesrinin bir devamı niteliğinde olmuştur. 
Sade nesir, orta nesir, süslü ve sanatlı nesir olmak üzere üç ayrı nesir üslubu vardır. Örneğin, 
Safâi tezkiresi orta ve anlaşılır bir dille yazıldığı halde, Sâlim tezkiresi ağır bir dille kaleme 
alınmıştır. Sâkıp Dede’nin “Sefine-i Define-i Mevleviyân” tezkiresi ise Veysî ve Nergisî’yi 
aratmayacak derecede ağır ve anlaşılmaz olmuştur. Bu arada Aziz Efendi’nin “Muhayyelat-ı 
Aziz Efendi” adıyla tanınan eseri, masal ile modern hikâye arasında bir eser olup, sade bir dille 
ve açık bir üslupla yazılmış nesir örneği olarak kabul edilmektedir (Türk Ansiklopedisi, 1966, 
133). 

Bu dönem nesir bakımından oldukça zengindir. Bunların dışından vak’anüvis tarihleri, 
özel tarihler ve sefâretnameler de oldukça önemli bir yere sahiptir. 

III. Selim’in yaşadığı dönemi özetlemek gerekirse; mahallileşme cereyanı kuvvetli bir 
yere sahip olmakla beraber, Hint etkisinin gelişimi Şeyh Gâlib’in önderliğinde başlı başına bir 
yer edinmiştir. Ne’fî ve Nâ’ilî etkisinde şairlerin var olmasının yanında Nedîm ve Nâbî gibi 
ekol sahibi şairlerin önemi de devam etmektedir. Kaside sahasında Ne’fî takip edilmiştir. 
Yüzyılın sonlarına doğru bu şaşaalı şairleri takip etmek azalmış ve şiir dünyasında büyük 
eserler verme azalmıştır. Dîvân edebiyatı canlılığını kaybedip, bir sonraki çağa girmiştir. 
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2. III. Selim’in Hayatı ve Edebi Kişiliği 
2.1. Hayatı 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devrinin sona erdiği ve gerilemeye başlayıp, 

siyasi, ekonomik ve kültür alanında Batı’dan geri olduğu 18. yüzyıl ikinci yarısında III. Selim 
ortaya çıkmıştır. 

Osmanlı pâdişahlarından III. Mustafa’nın oğlu olan III. Selim 28. Osmanlı padişahıdır. 
III. Selim 24 Aralık 1761 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası III. Mustafa, annesi 

Mihrîşah Sultan’dır. Doğan her şehzadeye yapılan şenlikler neticesinde büyük çocuk olan III. 
Selim için haftalarca İstanbul’da şenlikler düzenlenmiştir. O dönem yaşayan vakanüvis Vâsıf 
“Vâsıf Tarihi” adlı kitabında şenlikleri yazmıştır. Bunun dışında Tokatlı Bekir Efendi III. 
Selim’in doğumu tarih olarak düşmüştür.“Âli-himmet tarihe illâ câe Selîm-i Sâlis” (Elgin, 
1959, 7). 

Selim ile ilgili bir diğer tarih yazımı da Şair Fıtnat tarafından yazılmıştır. Fıtnat 
divânında 14 beyitlik bir şiir ile şehzadenin doğumunu dile getirmiştir: 

“…  
Nice şâd olmasun ‘âlem ki şâhenşâh-ı devrânın  
Vücûda geldi bir şehzâdesi yümn ü saâdetle  
…  
O nûr-ı dîde-i şâh-ı cihânı Hazret-i Bârî  
Mu‘ammer eyleye ikbâl u iclâl ü sa‘âdetle  
Gelip bâ-feyz-i ilhâm oldu tab‘a mısra‘-ı târîh  
Cihâna geldi şehzâde Selîm iclâl ü ‘izzetle (Arslan, 2010, 2). (1175) 
 

 “III. Mustafa oğlu Selîm’i hep severdi, aydın fikirli ve bilgili bir Pâdişah olduğundan 
evladının iyi bir tahsil görmesine itina etmiştir.”(Eren, 1964, 5). 

III. Selim ilk eğitim yıllarını da diğer şahzadeler gibi sarayda görmüştür. Dönemin en 
büyük âlimleri saraya getirilerek şehzadeye hocalık yapmışlardır. Şeyhülislam Dürrîzade 
Mustafa Efendi saraya gelerek Kur’ân-ı Kerim ile besmele yaptırılarak tahsilinde ilim ve irfan 
yolundan vazgeçmemesi için tilavet yapılır (Eren, 1964, 6). 

Babasının ıslahatçı olması hasebiyle III. Selim’de babasının yolunda gitmiştir. 
Babasının Tophâne’yi değiştirmesi ve Mühendishâne’yi kurması gelecekte III. Selim’in ıslahat 
yanlısı yenilikçi bir padişah olmasını sağlamıştır. Birçok araşırmacı yazar ve tarihçi III. 
Selim’in fikirlerinde babasının büyük etkilerinin olduğunu söyler (Eren, 1964, 27). 

III. Selim’in annesi Gürcü cariyesidir. Oğlunun iyi bir tahsil alması ve yetişmesi için 
önemli bir etkendir. İyi bir eğitim ve mûsıkî gelişimi için saray içerisinde müzik odaları 
kurmuştur. 

“İşte, çok nazik ve merhametli olan III. Selîm, bu hassas vâlide elinde büyümüş ve daima 
hassas bir kalp taşımıştır.” (Elgin, 1959, 9). 

Şehzade Selim yaşının küçük olmasından dolayı yerine ondan büyük amcası I. 
Albülhâmit tahta geçmiştir. Amcası, Selim’in kafes hayatında yaşamasını istemiştir. Kafes 
hayatı şehzade eğitimleri için sonradan getirilen bir uygulamadır. Kafes hayatı boyunca III. 
Selim özgürce hareket etmiş ve kendisini hem siyasi hem de kültürel anlamda geliştirmiştir. 
Devlet işlerinin işlerliğini gözetlemiş ve hem de konumu gereği saray yaşamının düzeninden 
uzak kalmamıştır. Kültür ve sanat hayatını burada sürdürmüştür. Besteler ve makamların 
çoğunu kafes hayatında icra etmiştir. Padişah olacağı zamana kadar III. Selim devlet işlerini 
gözlemlemeyi ihmal etmemiştir. Şehzadeliği zamanında ileride yapacağı işlerde yarar 
sağlaması için Avrupa ile de belirli temaslarda da bulunmuştur. 
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gözlemlemeyi ihmal etmemiştir. Şehzadeliği zamanında ileride yapacağı işlerde yarar 
sağlaması için Avrupa ile de belirli temaslarda da bulunmuştur. 

Avrupa hakkında fikir beyanlarını yakınında bulunan Doktor Loranzo13ile belirli 
zaman aralıkları ile bir araya gelmiştir. 28 yıllık kafes hayatının sonunda devletin başına geçip 
yenilik yapmak için devlet kademelerinde yüksek rütbeli kişiler ile irtibat halinede olmuştur. 
Sadrazam, vezirler ve Kaptân-ı Deryâ ile sürekli bir muhabbet içinde olmuştur. Dönemin 
sadrazamı Halil Hamit Paşa’ya eyalet yönetimi ve Avrupa’nın yenilikleri için rapor bile 
hazırlatmıştır. Kaptân-ı Deryâ’dan deniz gücünün araştırılması ve yenilenmesi için bilgi 
almıştır. Bütün bu olanların olduğu zamanda bile şehzadenin hareketleri nedeniyle rahatsızlık 
duyanlar da olmuştur (Sırkâtibi Ahmed Efendi, 2008, 61). 

Ahmet Rasim yazdığı “Resimli ve Haritali Osmanlı Tarihi” adlı eserinde III. Selim’in 
tahta çıkışını şöyle yazmıştır: “Amcası pâdişah I. Abdülhamid’in Özi Kalesi’nin kaybı ve 
Müslüman halkın öldürülmesinden duyduğu derin üzüntüye dayanamayarak ölmesinden sonra 
yerine, Kızlarağası İdris Ağa tarafından başlatılan faaliyetlerle III. Selîm tahta oturtulup, biat 
merasimi yerine getirilerek (7 Nisan 1789/11 Recep 1203, Salı) toplar atıldı. III. Selîm’in 
pâdişah olduğu halka duyuruldu. Halk zaten kendisini büyük bir ümitle bekliyordu. III. Selîm’in 
tahta çıkışı bütün imparatorluk topraklarında, herkes tarafından büyük bir sevinç ve itimat ile 
karşılandı. Ordunun ve halkın gözleri yeni ve genç pâdişaha çevrildi.” (Ahmet Rasim, 1330, 
1161). 

III. Selim tahta çıktığında Osmanlı Devleti hem Avusturya hem de Rusya'yla savaş 
halindeydi. Başarısızlıkla sonuçlanan bu savaşlar 1792 yılında Avusturya'yla yapılan Ziştovi 
Antlaşması ve 1792 yılında Rusya'yla yapılan Yaş Antlaşması ile son buldu. Böylece III. 
Selim Osmanlı Ordusu'nda çoktandır yapmak istediği yenilikleri yapma fırsatı buldu. 1793 
yılında Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Bu sırada Napolyon Bonapart'ın komutası altındaki 
Fransız orduları Osmanlı Devleti'ne ait olan Mısır'a saldırmıştı (1798). Osmanlı ordusu 
İngilizlerin yardımıyla Mısır'ı başarıyla savundu. 1801 yılında yapılan El-Ariş Antlaşması ile 
Fransa Mısır'daki emellerinden vazgeçti. 

1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen yeniçeriler Kabakçı 
Mustafa'nın önderliği altında ayaklandılar. III. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmak ve 29 
Mayıs 1807 tarihinde de tahttan çekilmek zorunda kaldı. III. Selim'in yerine geçen 
amcaoğlu IV. Mustafa III. Selim'i tekrar kafese geri gönderdi. 28 Temmuz 1808 tarihinde III. 
Selim'i tekrar tahta çıkarmak amacıyla Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa saraya yaklaşırken 
III. Selim, kuzeni padişah IV. Mustafa'nın emriyle boğduruldu. III. Selim ile onu idam etmeye 
gelen yeniçeriler arasında büyük bir boğuşma geçtiği bilinmektedir. III. Selim'in cenazesi Laleli 
Camii'nin avlusunda babası III. Mustafa Türbesi'ne defnedildi (Dilçin, 2009, 209-219). 

 
2.2 Edebi Kişiliği 
III. Selim, 18. yüzyıl Dîvân Edebiyatında önemli bir kişiliğe sahip ender bir şairdir. 

İlhâmî mahlası ile şiirler yazan padişah, bir dîvânı dolduracak kadar şiire sahiptir. Dönemin 
tüm ilimlerine sahip olup, kafes hayatı boyunca şiir ve mûsıkî ile uğraşmıştır. 

Dîvân edebiyatının tasavufî ve rindliğine hâkim bir geleneğe sahip Selim, döneminin 
birikimini şiirlerinde rahat şekilde aksettirmiştir. Hem veliaht hem de hâmî olması onu 
döneminde önemli bir şahsiyet haline getirmiştir. Düşüncelerinde özgür bir şekilde dile 
getirmesinin yanında konumu gereği aşırılığa kaçmamıştır. Rindane şiirlerinde ağır başlı 
olmasının yanında, tasavvufî şiirlerinde de dini bütün davranmıştır. 

Şiirlerinde yaşanan dönemi yazmaktan asla çekinmemiştir. Savaşlar karşısında 
üzünütüsünden, halkın durumuna kadar her olay şiirlerinde kendisine yer bulmuştur. Bu durum 
şairde kırılgan ve hisli bir yapı oluşturmuştur. 
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Dîvân edebiyatına bağlılığının yanında halk söyleyişlerine de önem vermiştir. 
Atasözleri, deyimler ve türküler dîvânında Türkçe bir söyleyişle karşımıza çıkmaktadır. Arap 
ve Fars edebiyatlarının dili yerine, halkının dilini kullanmayı tercih etmiştir. Süslü söylemek 
yerine anlaşılır şiir söylemek daha içten olmuştur. 

Mûsıkîye ilgisi ve mûsıkîşinas olması hasebiyle şiirlerinin çoğunda şarkı formunu 
kullanmıştır. Şarkılarında halkın anlayacağı dilde olması ve bestelenmesi için çaba harcamıştır. 
Şekil ve söyleyiş bakımından bakımından yerli bir dil kullanmıştır. 

Dîvân şiirinin süslü ve girift yapısı şiirlerinde fazla rağbet görmese de, aşkın terennümü 
diğer şairlerinki gibidir. Sevgili mefhumu maddi ve çekicidir. Ahenk ve lirizmin yer bulduğu 
şiirlerinde hassas ve sanatkarene davranmıştır. İçten duygularının zarif ve geleneğe uygundur. 
Alaycı bakış açısı ile dîvân edebiyatına bağlı kalmıştır. 

Şiirlerinde Nâbî etkisi de vardır. Hikmetli şiirleri diğer şiirlerine oranla az da olsa vardır. 
Dönem içinde oluşan şiir tarzlarındaki etkilerden her şair gibi oda etkilenmiştir. Ekol sahibi 
şairleri takip etmiş ve onların yolunda şiirler yazmıştır. Eski geleneğe bağlı; fakat ileriye dönük 
ruh yapısı ile dîvân edebiyatında yenilik peşine düşmüştür. 

III. Selim etkilendiği şairlerin başında Vasfî gelmektedir. II. Beyazıd dönemi şairi olan 
Vasfî’nin etkisi oldukça fazladır. Vasfî’nin halk geleneğinin temsilcisi olması ve halk 
söyleyişlerine yer vermesi Selim’de önemli bir etki bırakmıştır. Bunların dışında rindane 
şiirlerinde Fuzûlî etkisi vardır. Fuzûlî’nin aşk terennümlerine nazireler yazarak ondaki şiir 
gücüne atıfta bulunmuştur. Döneminde Nedîm’e hayranlığı her şairde olduğu gibi padişahta da 
vardır. Nedîm’in Kâğıthane, Sad’abâd ve Göksu şarkılarına nazire yaparak, onun şarkı 
tarzındaki yeniliklerine kayıtsız kalmamıştır. Aşıkane şiirler için ise, “şiirleri umumiyetle 
âşıkâne olan” Vasfî etkisi olduğu görülmektedir (Çavuşoğlu, 1979, 15). 

Şiirlerini hepsi aynı şekilde yazılmamıştır. Bazı durumlarda ciddi olmayan bir eda 
takınırken, bazen de maddi dünyanın varlığındaki yüceliği dile getirerek düşük manada şiirler 
yazmıştır. Bu bakımdan dîvânında şiirlerin yanında şarkılarının değeri daha fazladır. Şiirlerinde 
siyasi, sosyal ve mahallî konularına değindiği için döneminde zevksiz bir dil kullandığı 
söylemlerine neden olmuştur. 

III. Selim’den bahseden araştırmacılar onun şiir sahasında değil de mûsıkî sahasında 
üstad olduğunu dile getirmişlerdir. 

Necib Efendi belirttiğine göre;“...şiire olan sevgi, arzu ve düşkünlüğü bilinen III. Selîm, 
‘İlhâmî’ mahlasını kullanırlardı. İlk tahta çıktıklarında söyledikleri güzel şiiri bu deftere 
yazılmıştır...” diyerek ilk şiir deneyimlerini belirmiştir (Elgin, 1959, 151). 

Şeyhüislam Arif Hikmet yazdığı tezkirede ise; “III. Selîm, yer yer şiirler söyler, 
‘İlhâmî’ mahlasını kullanırdı. Yüce sözleri, Arapların “hükümdarların sözü, sözlerin 
hükümdarıdır” diyen atasözünün hükmüne uygun olarak söylediği güzel şiirlerine yakışır ve 
dîvân sahibi şerefli bir pâdişahtı. Buraya pâdişaha ait bazı mübarek eserlerin yazılmasıyla 
yetinildi. Bu güzel yazılmış na‘t Hz. Muhammed’in mezarında sekiz âdet ihtişamlı sütun üzerine 
altın suyu ile yazılmıştır (Elgin, 1959, 155). 

İsmail Hikmet Ertaylan, Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinde ise;“... şâir, mûsikîşinâs 
bir pâdişah...” şeklinde yazıyor (Elgin, 1959, 156). 

Mehmed Süreyya, Osmanlı Tarihinde şairleri ele aldığı Sicill-i Osmani adlı eserinde; 
“... güzel eş‘ârı vardır. Mûsikî ilminde ustadır...” (Elgin, 1959, 157). 

Mehmed Tahir ise Osmanlı Müellifleri adlı eserinde; “... şiir ve mûsikîye de mükemmel 
bir bağlılığı olup mahlasları ‘İlhâmî’ idi. Altın suyu ile yaldızlanmış, düzenli olan ‘Dîvân’ları 
Yıldız Kütüphanesindedir. Bir kısmı da Atâ Târihi’nin IV. cildinde yazılıdır...” (Elgin, 1959, 
158). 
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Dîvân edebiyatına bağlılığının yanında halk söyleyişlerine de önem vermiştir. 
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Şeyhüislam Arif Hikmet yazdığı tezkirede ise; “III. Selîm, yer yer şiirler söyler, 
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İsmail Hikmet Ertaylan, Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinde ise;“... şâir, mûsikîşinâs 
bir pâdişah...” şeklinde yazıyor (Elgin, 1959, 156). 

Mehmed Süreyya, Osmanlı Tarihinde şairleri ele aldığı Sicill-i Osmani adlı eserinde; 
“... güzel eş‘ârı vardır. Mûsikî ilminde ustadır...” (Elgin, 1959, 157). 

Mehmed Tahir ise Osmanlı Müellifleri adlı eserinde; “... şiir ve mûsikîye de mükemmel 
bir bağlılığı olup mahlasları ‘İlhâmî’ idi. Altın suyu ile yaldızlanmış, düzenli olan ‘Dîvân’ları 
Yıldız Kütüphanesindedir. Bir kısmı da Atâ Târihi’nin IV. cildinde yazılıdır...” (Elgin, 1959, 
158). 

Ahmet Cevat Eren, III. Selim için yazdığı biyografi de onun için şunları yazmıştı; 
“Ruhen san’atkâr yaratılmış bir fıtrata malik olan Selîm’in mûsikîde olduğu gibi edebiyat 
sâhasında da kabiliyeti vardı. Vücuda getirmiş olduğu dîvânı Osmanlı Dîvân Edebiyatı şâirleri 
arasında ona yer veren bir değer taşır, kendisine ‘İlhâmî’ mahlasını vermişti.” Diyor (Eren, 
1964, 87). 

Necati Elgin, III. Selim hakkında Ahmed Cevdet’in Tarihi’ne dayanarak şunları 
yazmıştır; “Sözün özü devletinin mutluluğu için sonsuz çalışma ve gayretleriyle birçok güzel 
eser meydana getirdi. Gayretli, cömert, güzel yüzlü, saf ve temiz yaratılışlı, güzel tâlik yazar, 
mûsikî fenninde büyük payı var, İlhâmî mahlasını kullanır, yer yer şiirler söyler ve ilim 
adamlarını korur, çok saygı duyardı.” diyor. 

Bir başka yazısında Necati Elgin, “Sultan Selîm, siması kadar necip bir sanatkâr ruhuna 
sahipti. Umumi terbiyesi ile tamamıyla yerli olan ve orta bir şâiri, büyük mûsikîşinâsı nefsinde 
birleştirmiştir” diyor (Elgin, 1959, 159). 

Şahmeran Baltacıoğlu, Osmanlı padişahlarının biyografilerini ela aldığı eserinde III. 
Selim için: “Çeşitli konularda şiirler yazmıştır. III. Selîm şiirlerinde İlhamı, Selîm, Selîmî 
mahlaslarını kullanmıştır. Sakin, merhametli, saf kalbli ve zarif bir insandır. Mûsikî ve 
edebiyatla şehzâde iken daha çok uğraşmıştır. Aynı zamanda Mevlevîdir. Galata 
Mevlevîhânesinde ayinlere iştirak ederdi. Şeyh Gâlib’i çok beğenir, bizzat onu ziyarete giderdi. 
Kudretli bir bestekâr idi. Aynı zamanda Tanbûrî ve neyzen idi. 

“Dîvânda hemen hemen her nazım çeşidi vardır. Bu nazım şekillerini çok başarılı 
kullanmıştır. Kâfiyeleri sağlamdır. İnce ve hassas nıhundan kopan feryatları duyurmak için 
şiirin sesine mısra mûsikîsine ve lirizme çok önem vermiştir. Bilhassa şarkı tarzındaki sözleri 
ve besteleri onu yaşatmıştır. Kültürlü bir pâdişah olduğu ve Dîvân edebiyatının simalarıyla 
alakadar olduğu için bu edebiyatın stilizmine rahatlıkla intibak ettiği anlaşılmaktadır. Anız 
veznini tatbik etmede bazı imâle ve zihâf hataları görülür. 

Sosyal konulara oldukça açıktır. Günlük işlerden siyâsî ve içtimâî hadiselere kadar 
hemen hemen her konuda şiir söylemiştir. Bazen kaybedilmiş bir vatan toprağının acısını, kendi 
düşünce ve duygularını, Bazan da Namık Kemal’i müjdeleyen “Uyan ki hâb-ı gafletten bu mülk 
zirâ perişândır” gibi söyleyişlerle siyâsi mücadele telkin eder. Zaten onun pâdişahlık icraati ve 
garplılaşmak için giriştiği mücadele ruhu ile şiirlerindeki bu atmosfer tamamen uyuşuyor. 
Denilebilir ki İlhâmî çağını şiire sokmaya çalışan dîvân şâirlerindendir. Şiir dilinde Arapça ve 
Farsça kelime fazlacadır. Ses ve mûsikîli kelimeler tercih etmiştir” (Baltacıoğlu, 1964, 40). 

Saffet Sıtkı Bilmen, şiir sahasında sade güzelliği ile dikkat çeken III. Selim için: 
‘Tab‘an pek güzide bir şâirdir. Şehzâdelik zamanı hâl-i inzivâda geçmiş olduğundan, dîvân-ı 
eş‘ârının kısm-ı a‘zamî o hayât-ı münzevîyesinin mahsû1-ı teessürâtıdır”(Bilmen, 1971, 33). 

Ziya Nur Aksun, III. Selim için; “Arapça ve Farsça ile ulûm-ı ilmiyyeyi tahsil etmiş, 
ney ve tanbur çalmasını öğrenmiş; mûsikî ve hat talim etmişti. ‘İlhâmî’ mahlasıyla güzel şiirler 
yazan rakik, zarif ve hisli şehzâde, kıymetli besteleriyle; Türk mûsikîsinin en büyük 
şahsiyetlerinden biri olmuştur. Askeri, idari, edebi, ilmi ve bedii sâhada tarihin en büyük devlet 
reislerini yetiştiren Osmanlı Hânedânı, onunla mûsiki dalında da bir yıldız vücûda 
getirmiştir”(Aksun, 1994, 49). 

III. Selim’in şiirleri bir divânda toplanmıştır. Divân’ında umumiyetle gençlik çağlarında 
söylediği şiirler vardır. 

Fakat hem hattat, hem şâir, hem iyi bir binici; kılıç sallamakta ve ok atmakta mâhir bir 
hükümdar olan Selim’in asıl büyük sanatı mûsiki sâhasında idi. 

Kendisi ney ve tanbur çalardı. Mevlevî mûsikîsini bütün incelikleriyle bilir; bestekârları 
ve mûsikî teşekküllerini himâye ederdi. Şiire ve şâirlere olan saygısı bilhassa Şeyh Gâlib’in 
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sanatında ve şahsiyetinde son haddini bulmuştu. Mûsikîde birçok mühim ve muvaffakiyetli 
besteler ve terkîbî makamlar vücûda getirmişti. Birçokları bugün hâlâ sevilip yaşatılmakta olan 
besteleri Sultan Üçüncü Selîm’i mûsikî sanatımızın ve mûsikî tarihimizin ölümsüzleri arasına 
koymuştu. İcâd ettiği makamlar arasında sûz-ı dilârâ, evcârâ, şevk-efzâ makamları ve sûz-ı 
dilârâ ile bestelediği Mevlevî Ayini, onun en beğenilen eserleridir. 

Bir taraftan güzel şiirler söyleyen, öte yandan mûsikîde üstâdâne besteleriyle tanınan ve 
sevilen Üçüncü Selîm, bir şiir, raks, mûsikî, cezbe ve Mevlevîliğe derin saygı gösteriyor; Galip 
Dede’nin şeyhliği yıllarında onun dergâhını çok sık ziyaret ediyordu” (Uzunçarşılı, 1988, 548). 

Yılmaz Öztuna, III. Selim gençlik yıllarında başlayarak mûsıkî ilmine ilgi duyması ve 
hâmîliğine övgü yaparak şunları kaydetmiştir;“Şehzâdeliğinde serbest bir hayat geçirmiş, 
bilgisinin yanında görgü ve tecrübe edinmişti. Arapça ve Farsça’yı, İslâmi ilimleri, ney ve 
tanbur çalmasını, mûsikî ve hattatlığı öğrenen III. Selîm, ‘İlhâmî’ mahlasını kullanan dîvân 
sahibi iyi bir şâirdir. Ancak san‘atkâr olarak, bestekârlığı çok ünlüdür. Osmanoğulları’nn 
yetiştirdiği en büyük bestekâr olan III. Selîm, XVIII. asır Türk Mûsikîsi’nin sayılı 
şahsiyetlerinden biridir. Güzel san‘atları olan Türkiye’de her türlü gelişmeyi candan himâye 
eden bu hükümdar, çok nâzik ve merhametliydi” (Öztuna, 1990, 380). 

Araştırmacıların yaptığı tespitler doğrultusunda III. Selim dönemi için gerçek bir şair 
olduğunu kanısına varılmıştır. Şiir ve mûsıkî alanında yaptığı çalışmalar bağlamında örnek 
alınan bir şair olmuştur. Bu bağlamda edebi kişiliğinin tespitinde varılan sonuca baktığımızda 
ise; III. Selim kendinden önce ve kendi döneminin şiir ilmine hâkim, orijinal bir yapıya sahip 
önemli bir şahsiyettir. Bu nedenle şiiri Klasik Edebiyat içinde bir ekol olacak kadar değerlidir. 
Mûsıkî yönü ise, daha güçlü ve gelecek dönemlere örnek teşkil edecek kadar sağlamdır. 

 
3. III. Selim Şarkılarında İçerik 
3.1. Sevgili 
Dîvân edebiyatında sevgili mefhumu idealize edilmiş bir formda yansıtılır. Âşık ile 

maşuk kavramlarının temelinde sevgili her zaman ulaşılmak istenen bir durumu ihtiva eder. Bu 
bağlamda sevgili ilahi bir çağrışım yansıtır. III. Selim’in şarkılarında sevgili kavramına 
bakıldığında ise, dîvân şairlerinin şiirlerinde geçen sevgili ile III. Selim’in şarkılarında sevgili 
idealize edilmiş şekilde görünür. Kanlı, canlı biri olan sevgili Çerkes kızı ve Karabağ güzeli 
olarak tasvir edilir. III. Selim şarkılarında sevgiliyi ulaşılmaz olarak gören ve onu görmenin bir 
can vermeye değecek kadar özel olarak belirtir. Cefa çeken âşık, maşuk ile bir olmanın hayalini 
çeker. Vuslata ermenin yanında, hicranda kalmayı tercih eder. Şarkılarda bulunan örneklere 
bakıldığında ise; 

Aldı gönlüm bu cihân içre yine bir kaşı kavs  
Zîr-i pûşundan göründü yine ol yâkûtî fes  
Sevmez isen beni zâlim ülfet etme bârî kes  
Zîr-i pûşundan göründü yine ol yâkütî fes 
     (XXXVII/1. Bend) 
Edince perde-i zülfün o hüsn ü âna nikâb  
Giyip siyeh kanaviz ‘âlemi eder bî-tâb  
Güneş gibi yüzüne gelmesin meded ki sehâb  
Giyip siyeh kanaviz ‘âlemi eder bî-tâb 
     (IV/1. Bend) 
Senin hicrân-ı ‘aşkın zahmı sînemde hemân işler  
Âmân Çerkes kızı hâlim yamândır cân seni özler  
Soralı haylidir ammâ dil-i ‘âşık haber gözler  
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bakıldığında ise, dîvân şairlerinin şiirlerinde geçen sevgili ile III. Selim’in şarkılarında sevgili 
idealize edilmiş şekilde görünür. Kanlı, canlı biri olan sevgili Çerkes kızı ve Karabağ güzeli 
olarak tasvir edilir. III. Selim şarkılarında sevgiliyi ulaşılmaz olarak gören ve onu görmenin bir 
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çeker. Vuslata ermenin yanında, hicranda kalmayı tercih eder. Şarkılarda bulunan örneklere 
bakıldığında ise; 

Aldı gönlüm bu cihân içre yine bir kaşı kavs  
Zîr-i pûşundan göründü yine ol yâkûtî fes  
Sevmez isen beni zâlim ülfet etme bârî kes  
Zîr-i pûşundan göründü yine ol yâkütî fes 
     (XXXVII/1. Bend) 
Edince perde-i zülfün o hüsn ü âna nikâb  
Giyip siyeh kanaviz ‘âlemi eder bî-tâb  
Güneş gibi yüzüne gelmesin meded ki sehâb  
Giyip siyeh kanaviz ‘âlemi eder bî-tâb 
     (IV/1. Bend) 
Senin hicrân-ı ‘aşkın zahmı sînemde hemân işler  
Âmân Çerkes kızı hâlim yamândır cân seni özler  
Soralı haylidir ammâ dil-i ‘âşık haber gözler  

Benim gönlüm alan mümtâz ü müstesnâ güzel dâl-fes 
     (XXXIX/2. Bend) 
Kopmuş geliyor karşıdan belinde var çifte bıçak  
Cevr ü sitem okları bil geçdi derün-ı câna çâk  
İlhâmîye bu rütbede çevri yeter etdin bırak  
Görünce uruldum hemân bir Karabâğ cânânına 
     (LXXXVIII/4. Bend) 

3.2 Sosyal Hayat 
III. Selim şarkılarında sosyal hayat yansımaları gelenek ve görenekler içerisinde 

yansıtılmaktadır. Âşıkların sevgililerine elbise diktirmelerine ve sevgililerin bu yöndeki 
isteklerini şarkılarda görülmektedir. 

Ey benim nâzük civânım geldi çün ‘Îd-i şerif  
Söyle ben sana ne biçdirsem ne renkler iyidir  
Hep demişler ehl-i ‘irfân mâ’î reng olur latif  
Söyle ben sana ne biçdirsem ne renkler iyidir 
     (XXXIII/1. Bend) 

III. Selim şarkılarında bayram geleneğine de gönderme yapar. Bayramdaki renkliliği ve 
kaynaşmayı dile getirir. 
   Temaşa kıl o meh-rûyu hele bir başka halet var  

Nihâl-i gül gibi mevzûn miyânı hoş kıyafet var  
Giyip ‘idiyye bir canfes şamânî ol perî-tarat  
Hele her vech ile anda letafet var halâvet var 
     (XXVI/1. Bend) 

Bunun dışında III. Selim şarkılarında destâre gül takma, aşığın sevgilileri ile kol kola 
gezmesi, sevgilinin kokusu için saç telini alması, kış gecelerinde helva sohbetleri, cirit sporu ve 
saray eğlencelerini konu edinir. 
   Ederken seyr ‘idi gözlerim düş oldu canana  

Sürüp rahşın hemânâ eyledi teşrif meydâna  
Cirid ile alıp çevgânı deste durdu bir yâna  
Sürüp rahşın hemânâ eyledi teşrif meydâna 
     (LXXXV/1. Bend) 

III. Selim şarkısının bu bendinde ise, bayramlarda insanlarının bir arada toplandığı ve 
bu dinî vecibelerin sosyalleşmek için önemli bir an olduğunu dile getirir.  

‘Îd geldi gül gibi kat kat giyip nev câmeler  
Hoş yaraşmış nâzenînim giydigin gül-penbeler  
‘Âteş-ı ‘aşkınla çekmişdir gönül bilsen neler  
Hoş yaraşmış nâzenînim giydigin gül-penbeler 
     (XXVIII/1. Bend) 

 III. Selim, şarkılarında bayram teması bağlamında sosyal hayat değişikliklerini dile 
getirir. Bayram geleneği hala önemini koruyan ve insanların bir arada olduğu günlerin adıdır. 
Bayramda çocuklara güzel elbiseler ve hediyeler verilerek, sevinmeleri sağlanır. Bayram 
ziyaretleri ile buluşmayan ya da bir arada olamayanlar bir araya gelir. III. Selim bu şarkısının 
iki bendinde, gül rengi elbiselerin bayramda giyildiğini ve kavuk takarak güzel giyinenlerin 
bayramda göründüğü hali sevgili üzerinden dile getirmektedir. 

Gece bir yağlı piyadeyle gezip deryada  
Bir iki mutrib-i pûr-nağme olup âmâde  
Okudup taze sabâ şarkıları sahrâda  
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Gidelim seyr-i çemenzâr edelim leyl ü nehâr 
(XXX/3. Bend) 

3.3 Dönemin Yansımaları 
III. Selim şarkılarında dönemin yansımasını siyasi bir bağlamda dile getirir. Günlük 

işleri ve siyasi işlerini dile getirir. Bazı söyleyişlerinde siyasi mücadelesini telkin eden duruşu 
vardır: 

“Uyan ki hâb-ı gafletden bu mülk zira perişandır.” 
Padişah olduktan sonra yapacakları ve Batılılaşma ile giriştiği mücadele ruhu 

şarkılarında sevgili kavramı üzerinde dile getirir. Sevgilinin hal ve tavırlarındaki o hoşnutsuz 
edayı Batı’ya benzetir. 

Savaşlar ve askerlerin içinde bulunduğu durum ruhunda daralma yaratmaktadır ve 
kendisini bir asker olarak görmektedir: 

Hudâya bu elem zahm-ı derûnum dağlıyor her-dem  
Şehîdândan akan hûn bana rûşen çağlıyor her-dem  
Olup sedd râh-ı İslâm bu düşmen bağlıyor her-dem  
Esîr olmuş nice nisvân u sıbyân ağlıyor her-dem 
 

3.4 Kozmik Unsurlar 
Eski edebiyatın kozmo düşüncesine göre her gezegen dokuz kattan oluşan gök 

tabakalarından birinde bulunurdu. Yıldızlar ve gezegenler insanların talih, baht ve kader gibi 
yazgılarını tayin eder ve düzenlerdi. Bu sisteme göre Dünya kâinatın merkeziydi ve felekler iç 
içe geçmiş soğan zarları gibi dünyayı çevreliyordu. Dünya göğünden başlayarak yedi gezegen 
yedi feleğin gezegeniydi. Bunlar sırasıyla Ay, Utarit, Zühre, Güneş, Mirrih, Müşteri, Zühal, 
sabit yıldızlar ve burçlar ile onların en üstünde bulunan Atlas feleği idi. Atlas en üstte 
olduğundan felek-i a’zam, felekü’l-eflâk gibi adlarla anılırdı (Kapal, 2011, 51). 

III. Selim kozmik unsurları şarkılarında çoğu zaman benzetme unsuru olarak kullanır. 
Raks eden Çengi kızını Zühre’ye benzeterek sevgilinin hem şânını hem de güzelliğini 
yüceltmiştir. 

Zühreden mi eylediıı ta‘lîm raksı ey perî  
Lutfuna her-demde mazhardır rakîb-i serseri  
Niçün İlhâmîyi etmezsin ‘inâyet mazharı  
Raks ederken ‘aklım aldı âh bir çengî kızı 

(XCVIII/4. Bend) 
 

3.5 İstanbul 
Kültürleşmenin temelinde insan merkezli bir yapının varlığı dışında kentler de vardır. 

Kaleler, çeşmeler, binalar ve insanlar kültürün oluşumunda temel etmenleri oluşturur. İstanbul 
eski çağlardan beri kültürel anlamda câzibe merkezi olmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde 
kurulan ve sırasıyla Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış İstanbul asırlar 
boyunca edebiyat ve tarih kitaplarının başkahramanı olmuştur. Roma İmparatoru I. Konstantin 
döneminde “Nova Roma” adı değiştirilerek “Konstantinopolis” yapılmıştır. Osmanlı padişahı 
II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet)’in 29 Mayıs 1453 yılında fetih etmesi ile beraber İslami 
Türk kültürü altına girmiştir. Osmanlı döneminde İstanbul’a farklı isimler de verilmiştir. Bu 
isimler genelde şehrin devlet nezdindeki görüntüsü ve güzellikleri üstüne olmuştur. Dersâadet, 
Derâliye, Bâb-ı Âli, Pâyitaht, Âsitane, Sitanbul ve İslambol isimleri Osmanlı devrinde 
İstanbul’a yakıştırılan isimlerin bazılarıdır (Çelebi, 2010, 14-15). 
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Gidelim seyr-i çemenzâr edelim leyl ü nehâr 
(XXX/3. Bend) 

3.3 Dönemin Yansımaları 
III. Selim şarkılarında dönemin yansımasını siyasi bir bağlamda dile getirir. Günlük 

işleri ve siyasi işlerini dile getirir. Bazı söyleyişlerinde siyasi mücadelesini telkin eden duruşu 
vardır: 

“Uyan ki hâb-ı gafletden bu mülk zira perişandır.” 
Padişah olduktan sonra yapacakları ve Batılılaşma ile giriştiği mücadele ruhu 

şarkılarında sevgili kavramı üzerinde dile getirir. Sevgilinin hal ve tavırlarındaki o hoşnutsuz 
edayı Batı’ya benzetir. 

Savaşlar ve askerlerin içinde bulunduğu durum ruhunda daralma yaratmaktadır ve 
kendisini bir asker olarak görmektedir: 

Hudâya bu elem zahm-ı derûnum dağlıyor her-dem  
Şehîdândan akan hûn bana rûşen çağlıyor her-dem  
Olup sedd râh-ı İslâm bu düşmen bağlıyor her-dem  
Esîr olmuş nice nisvân u sıbyân ağlıyor her-dem 
 

3.4 Kozmik Unsurlar 
Eski edebiyatın kozmo düşüncesine göre her gezegen dokuz kattan oluşan gök 

tabakalarından birinde bulunurdu. Yıldızlar ve gezegenler insanların talih, baht ve kader gibi 
yazgılarını tayin eder ve düzenlerdi. Bu sisteme göre Dünya kâinatın merkeziydi ve felekler iç 
içe geçmiş soğan zarları gibi dünyayı çevreliyordu. Dünya göğünden başlayarak yedi gezegen 
yedi feleğin gezegeniydi. Bunlar sırasıyla Ay, Utarit, Zühre, Güneş, Mirrih, Müşteri, Zühal, 
sabit yıldızlar ve burçlar ile onların en üstünde bulunan Atlas feleği idi. Atlas en üstte 
olduğundan felek-i a’zam, felekü’l-eflâk gibi adlarla anılırdı (Kapal, 2011, 51). 

III. Selim kozmik unsurları şarkılarında çoğu zaman benzetme unsuru olarak kullanır. 
Raks eden Çengi kızını Zühre’ye benzeterek sevgilinin hem şânını hem de güzelliğini 
yüceltmiştir. 

Zühreden mi eylediıı ta‘lîm raksı ey perî  
Lutfuna her-demde mazhardır rakîb-i serseri  
Niçün İlhâmîyi etmezsin ‘inâyet mazharı  
Raks ederken ‘aklım aldı âh bir çengî kızı 

(XCVIII/4. Bend) 
 

3.5 İstanbul 
Kültürleşmenin temelinde insan merkezli bir yapının varlığı dışında kentler de vardır. 

Kaleler, çeşmeler, binalar ve insanlar kültürün oluşumunda temel etmenleri oluşturur. İstanbul 
eski çağlardan beri kültürel anlamda câzibe merkezi olmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde 
kurulan ve sırasıyla Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış İstanbul asırlar 
boyunca edebiyat ve tarih kitaplarının başkahramanı olmuştur. Roma İmparatoru I. Konstantin 
döneminde “Nova Roma” adı değiştirilerek “Konstantinopolis” yapılmıştır. Osmanlı padişahı 
II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet)’in 29 Mayıs 1453 yılında fetih etmesi ile beraber İslami 
Türk kültürü altına girmiştir. Osmanlı döneminde İstanbul’a farklı isimler de verilmiştir. Bu 
isimler genelde şehrin devlet nezdindeki görüntüsü ve güzellikleri üstüne olmuştur. Dersâadet, 
Derâliye, Bâb-ı Âli, Pâyitaht, Âsitane, Sitanbul ve İslambol isimleri Osmanlı devrinde 
İstanbul’a yakıştırılan isimlerin bazılarıdır (Çelebi, 2010, 14-15). 

Divân Edebiyatında İstanbul hep özel bir yere sahiptir. Şehrin güzellikleri ve uhrevi 
yanları için mesneviler, kasideler ve gazeller yazılmıştır. Şair Nedîm İstanbul kasidesinde bütün 
Acem mülkünü bir İstanbul taşı için feda etmenin bile az olduğuna değinir. 

III. Selim şarkılarında İstanbul’a baktığımızda ise; sevgili ile buluşmak için İstanbul 
semtlerinde bulunan eğlence mekânlarına atıfta bulunur. Sevgilinin güzellik vasıflarında 
İstanbul terennüm edilir. Bu bağlamda şarkılarında İstanbul yansımaları belirlenecektir: 

‘Azm-i meydân eyledik çün nev-bahâr eyyâmıdır  
Okmeydânmda gördük bir kemân-keş dil-rûbâ  
Görmedik mislin cihânda kâmeti tûbâ mıdır  
Okmeydânında gördük bir kemân-keş dil-rûbâ 
     (I/1. Bend) 

III. Selim şarkılarında genel itibari ile sevgili unsuru üzerine yazmaya gayret etmiştir. 
Sevgili ve ona ait olan her şeyi şiire konu etmiştir. Bu şarkı parçasında İstanbul semtlerinden 
olan Okmeydanı’nda gördüğü sevgiliyi tasvir etmektedir. 

‘Azm edersen bütün esbâb-ı tarab âmâde  
Hâzır üç çifte kayık iskelede deryâda  
Göksuya mı gidelim yohsa ki Sa‘dâbâda  
Lebleri sâğar-ı müldür o mülü nûş edelim 
     (LXV/3. Bend) 

III. Selim bu şarkıda sevgili ile gezmek istemekte ve Lâle Devri’inde mesire alanı olan 
Göksu ve Sa’dâbâd’ı seçmesini ister. Genel itibari ile İstanbul şiirlerde sevgiliyle yarışacak 
güzelliği ihtiva etmektedir. Sultan Selim sevgili kadar güzel olan yerleri seçmesinin ve bu 
yerleri seçtirmesindeki neden de bu olmalıdır. 

Mû'tedıl şimdi havâlar Boğazın ‘âlemi var  
Hey hey-i mutribi ağyâr-ı dem belki duyar  
Hele Îlhâmî senin de ne ‘aceb hâlin var  
Lebleri sâğar-ı müldür o mülü nûş edelim 
     (LXV/4. Bend) 

İstanbul çoğu şiirinde iki boğaz arasına kurulan inci bir gerdanlığa benzetilir. III. Selim 
bu dörtlükte Boğaz havasının aşıklar dahil herkese iyi geleceğini yalnızca aşık olacak kendisine 
iyi gelmeyeceğini belirtir. 

İd geldi Tolmabâğçe'nin ‘azm eyledim seyrânına  
Görünce uruldum hemân bir Karabâğ cananına  
Başında al berrâtasın eğmiş o meh bir yanma  
Görünce uruldum hemân bir Karabâğ cânânına 
     (LXXXVIII/1. Bend) 

III. Selim bu şarkı dörtlüğünde bir bayram gününden bahsetmektedir. Bayramda 
Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesinde Karabağ güzelini görünce kendinden geçip aşık olmasını 
dile getirir. 

Nedir bu mercânlı yelek bu nev-zûhur basma libâs  
Bakdı o meh-rüdan yana seyri unutdu cümle nâs  
Gez Üsküdâr etrâfmı hîç var mıdır ana kıyâs  
Görünce uruldum hemân bir Karabâğ cânânına 
     (LXXXVIII/2. Bend) 

III. Selim baharda güzelleşen İstanbul’un dışında kışında güzelleştiğini dile getirdiği bu 
şarkısında, kışın Kâğıthane kahvehanelerinin güzelliğinden ve sosyal hayat bağlamında 
toplanma ve kaynaşma noktası olduğunu dile getirir. 
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Bir gece Göksuya gidilse olur gamlar tamâm  
Görünüşde gerçi sulanmış lebin mânend-i cam  
Nâz ile cevr eyleme lutf eyle ey mâh-ı benâm  
Gâh bûse ver bana şâd et beni gül-zârda 

(XCII/2. Bend) 
III. Selim İstanbul’u sevgiliye benzeterek dert ve gam yükünü azalttığını dile getirir. 

Sevgiliyi Göksu’ya çağırarak gamların azalacağını ve mutluluğa ereceklerini söyler. 
 
Sonuç 
Klasik Türk Edebiyatı, Tanzimat döneminden beri kendi halkından kopuk, dili ağır ve 

anlaşılmaz olarak algılanmaktadır. Hâlbuki kendi döneminde zaruri şekilde anlaşılan ve bediî 
zevkleri yüksek bir edebiyat olmuştur. Bu dönemde Osmanlı ülkesi geniş sınırlara ulaşarak 
farklı kültürleri tanımıştır. Özellikle Arap ve Fars edebiyatlarının etkisi yadsınamaz derecede 
olmuştur. Bu etkileşim sayesinde günlük hayat, yaşayış ve gelenekleri edebiyata yansıtma 
görevi şairlere düşmüştür. 

Milletlerin varlığını sürdürmekte etkiliolan önemli unsurlardan biriside manevi 
değerlerdir. Bu manevi değerler dîvân edebiyatında oldukça önemli bir bölüm oluşturur. 
Tasavvuf, Ku’rân-ı Kerim, Peygamberler Tarihi, Dinî-Tasavvufî Gelenek, Menâkıbnâmeler 
v.b.dîvân edebiyatının temel kaynaklarıdır. İslami etki sayesinde şiirin hammaddesi durumuna 
gelmişlerdir. İslam dininin koruyucusu ve temsilcisi olması etkenler başında gelmektedir. Bu 
bağlamda İslam’ı rehber alan Osmanlı Devleti, edebiyat ve kültür alanında gelişim göstermiştir. 
13. yüzyılda başlayan dîvân edebiyatı etkisinin kırıldığı zamana kadar devem etmiştir. 18. 
yüzyıl dîvân edebiyatında mûsıkî ayrılmaz bir parça olmuştur. Toplumun ihtiyaçları 
çerçevesinde değerlerini yansıtmak için bir yol mahiyeti üstlenmiştir. Medeniyet değerleri 
mûsıkî formu altında yansıtma misyonu bu yüzyıla özgü bir gelenektir. Şair ve bestekârlar 
mûsıkîyi şiirle birleştirilip, bir potada eriterek toplumun istediği şekle sokmakta bir araç olarak 
kullanmışlardır. Itrî Efendi gibi bir mûsıkîşinas ile damga vurulan bu dönemde, tasavvuf 
mûsıkî, cami mûsıkîsi ve cuma salası günümüzde hala kullanılmaktadır. Ruhani bir yapının 
ortaya çıktığı toplumda mûsıkî ile bu olgular yarar mahiyeti görmektedir. 

III. Selim şarkıları ile dîvân edebiyatında mûsıkî kavramının önemi vurgulamıştır. 
Şarkılarının konusu ve işleniş bakımından idealize edilmiş sevgili tasvirleri, sosyal hayat ve 
dönemini ahenkli bir şekilde klasik bir üslupta vermiştir. 17. yüzyılda belirginleşen mûsıkî tarzı 
III. Selim ile altın çağını yaşamıştır. Edebiyat tarihi bakımından mûsıkî tarzı denilince bundan 
sonraki dönemlerde III. Selim akla gelecektir. Araştırmacılar, mûsıkî ve şarkı çalışmaları 
yapacakları zaman III. Selim ve onun hamiliği döneminde gelişmeleri baz alacaklardır. III. 
Selim hem şehzade hem de padişah olarak şiire ve müziğe verdiği önemle Itrî Efendi’den 
sonraki adı anılacak şahsiyetlerinden biridir. 

Sonuç olarak; III. Selim musiki ile beraber yaşamın bir parçası olan şiiri birleştirmeyi 
başarmıştır. Özellikle şarkılarında konu işlemeyi seven III. Selim, sosyal hayatın her rengini 
her anını şiirlerinde önemli bir imge ve unsur olarak kullanmıştır. Dönemin bütün divan 
edebiyatı kavram ve kurallarına bilen ve bunları divanında bulunan şiir ve şarkılara uygulan III. 
Selim, döneminden sonrasında bile adı anılan ve rehber edinilecek bir şahsiyet olmuştur. 
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Bir gece Göksuya gidilse olur gamlar tamâm  
Görünüşde gerçi sulanmış lebin mânend-i cam  
Nâz ile cevr eyleme lutf eyle ey mâh-ı benâm  
Gâh bûse ver bana şâd et beni gül-zârda 

(XCII/2. Bend) 
III. Selim İstanbul’u sevgiliye benzeterek dert ve gam yükünü azalttığını dile getirir. 

Sevgiliyi Göksu’ya çağırarak gamların azalacağını ve mutluluğa ereceklerini söyler. 
 
Sonuç 
Klasik Türk Edebiyatı, Tanzimat döneminden beri kendi halkından kopuk, dili ağır ve 

anlaşılmaz olarak algılanmaktadır. Hâlbuki kendi döneminde zaruri şekilde anlaşılan ve bediî 
zevkleri yüksek bir edebiyat olmuştur. Bu dönemde Osmanlı ülkesi geniş sınırlara ulaşarak 
farklı kültürleri tanımıştır. Özellikle Arap ve Fars edebiyatlarının etkisi yadsınamaz derecede 
olmuştur. Bu etkileşim sayesinde günlük hayat, yaşayış ve gelenekleri edebiyata yansıtma 
görevi şairlere düşmüştür. 

Milletlerin varlığını sürdürmekte etkiliolan önemli unsurlardan biriside manevi 
değerlerdir. Bu manevi değerler dîvân edebiyatında oldukça önemli bir bölüm oluşturur. 
Tasavvuf, Ku’rân-ı Kerim, Peygamberler Tarihi, Dinî-Tasavvufî Gelenek, Menâkıbnâmeler 
v.b.dîvân edebiyatının temel kaynaklarıdır. İslami etki sayesinde şiirin hammaddesi durumuna 
gelmişlerdir. İslam dininin koruyucusu ve temsilcisi olması etkenler başında gelmektedir. Bu 
bağlamda İslam’ı rehber alan Osmanlı Devleti, edebiyat ve kültür alanında gelişim göstermiştir. 
13. yüzyılda başlayan dîvân edebiyatı etkisinin kırıldığı zamana kadar devem etmiştir. 18. 
yüzyıl dîvân edebiyatında mûsıkî ayrılmaz bir parça olmuştur. Toplumun ihtiyaçları 
çerçevesinde değerlerini yansıtmak için bir yol mahiyeti üstlenmiştir. Medeniyet değerleri 
mûsıkî formu altında yansıtma misyonu bu yüzyıla özgü bir gelenektir. Şair ve bestekârlar 
mûsıkîyi şiirle birleştirilip, bir potada eriterek toplumun istediği şekle sokmakta bir araç olarak 
kullanmışlardır. Itrî Efendi gibi bir mûsıkîşinas ile damga vurulan bu dönemde, tasavvuf 
mûsıkî, cami mûsıkîsi ve cuma salası günümüzde hala kullanılmaktadır. Ruhani bir yapının 
ortaya çıktığı toplumda mûsıkî ile bu olgular yarar mahiyeti görmektedir. 

III. Selim şarkıları ile dîvân edebiyatında mûsıkî kavramının önemi vurgulamıştır. 
Şarkılarının konusu ve işleniş bakımından idealize edilmiş sevgili tasvirleri, sosyal hayat ve 
dönemini ahenkli bir şekilde klasik bir üslupta vermiştir. 17. yüzyılda belirginleşen mûsıkî tarzı 
III. Selim ile altın çağını yaşamıştır. Edebiyat tarihi bakımından mûsıkî tarzı denilince bundan 
sonraki dönemlerde III. Selim akla gelecektir. Araştırmacılar, mûsıkî ve şarkı çalışmaları 
yapacakları zaman III. Selim ve onun hamiliği döneminde gelişmeleri baz alacaklardır. III. 
Selim hem şehzade hem de padişah olarak şiire ve müziğe verdiği önemle Itrî Efendi’den 
sonraki adı anılacak şahsiyetlerinden biridir. 

Sonuç olarak; III. Selim musiki ile beraber yaşamın bir parçası olan şiiri birleştirmeyi 
başarmıştır. Özellikle şarkılarında konu işlemeyi seven III. Selim, sosyal hayatın her rengini 
her anını şiirlerinde önemli bir imge ve unsur olarak kullanmıştır. Dönemin bütün divan 
edebiyatı kavram ve kurallarına bilen ve bunları divanında bulunan şiir ve şarkılara uygulan III. 
Selim, döneminden sonrasında bile adı anılan ve rehber edinilecek bir şahsiyet olmuştur. 
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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
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Özet Abstract
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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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Giriş 
         Gelibolulu Mustafa Âlî,(1541-1600) XVI. yüzyılın, hatta Türk Edebiyatı tarihinin en 

üretken tarihçi, yazar ve şairlerindendir. Çeşitli sahalardaki geniş kültürünü aksettiren 
eserlerinin zenginliği ve bunlardaki görüşlerinin hususiyet ve farklılığı ile XVI. yüzyılın en 
dikkate değer kalem sahiplerinden biri olan Âlî’nin tarihçiliği yanında, şair ve bir nesir üstadı 
olarak ağır basan edebiyatçı tarafı da vardır. Kendisini önce şiir ve edebiyat sahasında tanıtmış 
olduğu gibi ömrünün sonuna kadar da bu yoldaki faaliyetlerini sürdürmüştür. Dîvanları 
dolduran şiirleri dışında, değişik konularda manzum eserler ortaya koymaktan başka; nesirle 
olan yazılarının aralarına büyüklü küçüklü manzum parçalar katmaktan geri kalmamıştır. 
Mensur eserlerine ayrıca zamanının anlayışına göre edebî bir kisve vermeye dikkat etmiştir. 
Hayatının sonuna kadar şiir vadisinde kalem yürütmüş olmasına karşılık “asırlarca süren” 
şöhreti nesir sahasındaki eserlerinden gelen Âlî;  dördü Türkçe, biri Farsça beş Dîvan sahibi 
olmak gibi çok verimli bir şair hüviyeti gösterirse de bu şiir zenginliği kendisine çağdaşı Bâkî, 
Fuzûlȋ, Nev‘î gibi şairler safında bir yer temin ettirmemiştir. Âlî, Dîvan şiirinin estetik 
disiplinine onun büyük temsilcileri derecesinde bağlı kalmayarak oldukça serbest, tabiiliğe ve 
yaşanan hayata daha yaklaşan bir yol tutmuştur. Dîvan şiirinin mazmunlarını zaman zaman 
alışılmış olanın dışına çıkarıp beklenmeyen şekillere döken üslûbu, çözük ifadesi ile Âlî 
devrinde yadırganmıştır. Çok rahat ve ifade tekniği kuvvetli bir şiir söyleme kabiliyeti gösteren 
Âlî’nin orijinal ve farklı tarafı da asıl buradadır. 

Dîvan şiiri onda, esas geleneğinin hep etrafında döndüğü aşk dışında ferdî hayatın başka 
hadise ve meselelerine de açılmıştır. Âlî sadece aşk konusunda kalmayarak uğradığı 
haksızlıkları, kendinden esirgenen vazife ve makamlara ulaşamayışı, azillerle bir köşeye atılıp 
unutuluşu gibi hayat arızalarını, yükselme ihtirasının doğurduğu duyguları, devamlı ve gittikçe 
artan bir ölçüde şiire getirmiştir. Divanındakilerden başka, mensur eserlerindeki manzum 
parçalarda da siyaset, ahlâk ve tarih sahasındaki kitaplarında ifadesini bulan sosyal görüş ve 
tenkitlere şiirini tahsis eden Âlî, bu konuda sayısı mühim bir yekün tutan bu manzumeleriyle 
Dîvan edebiyatının sosyal muhtevası en fazla ve kuvvetli bir şairi olarak belirir. Kendi ferdî 
sıkıntı ve şikâyetlerinden hareketle zamanının devlet idaresi yanında müesseseler ve cemiyet 
düzenindeki bozulmayı dile getiren bu şiirleri Âlî’ye çöküş çağının habercisi bir sosyal şair 
olmak hüviyetini kazandırır. Kırk yaşına doğru şiirinde devir ve cemiyetle ilgili karamsar duygu 
ve görüşler daha artan bir şekilde kendini hissettirmeye başlar. Âlî’nin belirtilmesi gereken bir 
başka tarafı da Dîvan şiirinde “hamâsiyyât” denilen cengâverlik ve savaş ile ilgili duygu ve 
konulara en fazla yer vermiş bir şair oluşudur. Sekiz sene müddetle Bosna ve civarında vazife 
görürken Balkanlar’da, daha sonra Lala Mustafa Paşa’nın maiyetinde İran’a karşı seferlerde 
çeşitli harp sahnelerine şahit olduktan başka bunların bir kısmına da fiilen iştirakinden dolayı 
devlete kalemi yanında kılıcı ile de hizmet ettiğinden bahseden Âlî, başka Dîvan şairlerinde 
rastlanmayan ölçüde savaş şiirleri kaleme almıştır (Akün, 1989, 416-417). 

Dîvan şairinin en dikkate değer özelliği iyi bir gözlemci olmasıdır. Tabiatı ve çevresini 
son derece dikkatle gözleyen ve bu gözlemlerini hayâl ve sanatkârlık gücüyle kaynaştırıp, bilgi 
ve sanat anlayışıyla, vezin, nazım şekli ve tercih ettiği dili kullanarak, tadına doyum olmayan, 
dantel gibi işlenmiş eserler meydana getirdiklerini görüyoruz. Hiçbir sanatkârın yaşadığı sosyal 
ve tabiî çevrelerin dışında düşünülmesi mümkün olamayacağı gibi bu çevrelerin tesirinde 
kalmadan bir sanat eserini meydana getirebileceği de tasavvur edilemez. Bir sanat eserini 
meydana getiren unsurlar arasında sanatkârın gözlemleri, hayâl dünyası ve sanatkârlık gücü ön 
sırayı alır. Tek başına bu unsurlardan hiçbiri sanat eserinin meydana getirilebilmesi için yeterli 
değildir. Ne kadar hayâl mahsulü olursa olsun her sanat eserinin temelinde sanatkârın tabiî ve 
sosyal çevresinden edindiği izlenimler yer alır. Sanatkâr bu izlenimlerden aldığı ilhamla geniş 
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ve sınırsız hayâl gücünü, bilgilerini sanatkârlık gücünün kendisine bahşettiği imkânları 
kullanarak bir potada eritir ve mensup olduğu sanat ekolünün anlayışına uygun olarak bir kalıba 
döküp eserini meydana getirir. Dîvan şairlerimiz de her sanatkâr gibi bu tabiî kurala uymuş ve 
eserlerini meydana getirmişlerdir. Onlar da insandır, onlar da bütün sanatkârlar gibi bir tabiî ve 
sosyal çevrenin içinde yaşamış, yaşadıkları bu tabiî ve sosyal çevrenin havasını teneffüs etmiş, 
kıymet değerleriyle yetişmişlerdir. Bütün bu unsurlara, aldıkları eğitimleri ve inançlarını da 
ilave edersek, meydana getirecekleri sanat eserlerinde bütün bu sahip oldukları değer ve 
izlenimlerin yer almayacağını söylemek eşyanın tabiatına aykırı olur. O zaman Dîvan şiirine, 
bizce haksız olarak isnat edilen “hayattan kopuk”, “kendi içine kapalı”, “hayalî” bir şiirdir 
ifadeleri daima münakaşaya açık bir konu olarak kalacaktır. Temelinde şairin yaşadığı sosyal 
ve tabiî çevrenin izlenimleri bulunan bu şiirler elbette ki bu çevrelerle sıkı sıkıya bağlı ve eğitim 
ve kültür seviyesi ne olursa olsun, o çevre içinde yaşayan herkesin ilgi ve beğenisini 
kazanabilecek özellikleri taşıyan sanat eserleridir.  

Dîvan şiiriyle ilgili olarak bugüne kadar yapılmış olan tahlil ve şerh çalışmalarını 
incelediğimiz zaman görüyoruz ki Dîvan şairi günlük hayatta kullandığı ve çevresinde gördüğü, 
iğneden ipliğe hemen hemen her şeyi, şiirinde kullanmıştır. Bu da Dîvan şairinin hayata ve 
çevresine nasıl sıkı sıkıya bağlı, onunla bir bütünlük içinde olduğunun en önemli delillerinden 
biridir. Bütün bu malzemenin Dîvan şiirinin genel karakteri ve prensipleri dahilinde 
kullanılması tabiî bir hadisedir. Çünkü her edebî tarzın kendine has tercihleri vardır. Bu da bir 
tarza sahip olmanın gereğidir. Dîvan şiirinin hayatla bağlantısının en önemli delillerinden biri, 
genellikle âşıkâne duyguların ifade vasıtası olan gazellerin ihtivâ ettiği güzellikleri bir tarafa 
bırakırsak, bilhassa kasîde nazım şekliyle ve tabiî ki zaman zaman diğer nazım şekilleriyle de 
kaleme alınmış olan tevhid, na‟t, münâcaat, bahâriyye, şitâiyye, rahşiyye, ıydiyye, 
ramazâniyye, mersiyye vb. gibi özel bir konuyu ele alan manzûmelerde yer alan tasvirlerin, 
devrin ilimlerine, kültürüne, eğlence hayatına, günlük yaşayışına, örf ve âdetlerine, inançlarına, 
dilimizin vazgeçilmez güzellikleri olan atasözleri ve deyimlerimize ait bize sunduğu 
malzemeler bakımından, tahmin edilemeyecek kadar zengin ve renkli olmalarıdır. Bunun 
yanında ebced hesabıyla tarih düşürme geleneğinin bize bahşettiği birer tarihî vesika 
niteliğindeki tarih manzûmeleri de, Dîvan şiirinin ne kadar hayatla iç içe olduğunun bir başka 
delilidir (Sefercioğlu, 2002, 665-666). 

İyi bir yaşadığı çağın iyi bir gözlemcisi olarak bilinen Âlî’nin şiirlerinde kuvvetli bir 
tasvir kabiliyeti görülür. Bu yönünü bilhassa aksettiren tabiatla ilgili ifadelerinde kış şiirlerinin 
çokluğu ayrıca dikkati çeken bir husustur. Yukarıda da belirtildiği gibi 16.yy’ın önemli tarihçi 
ve edebiyatçılarından olan Gelibolulu Mustafa Âli, sosyal hayatı diğer Dîvan şairlerinden farklı 
olarak daha fazla işlemiş hemen hemen bütün şiirlerinde doğrudan veya dolaylı olarak bu 
unsurlara temas etmiştir. Klasik Dîvan şiirini hayalî sembol ve mazmunlarından bir derece 
sıyrılmaya çalışmıştır. Kaynakların belirtiğine göre Âlî, Klasik Türk şiirinde en çok gazel yazan 
şairlerden sayılır.1 Dîvan şiirinde konu, nazım şeklini belirlerken, şair, bu konuda kendine özgü 
denemeler içindedir. Hemen hemen her konuda gazel nazım şeklini kullanır. Örnek olarak 
övgü, kaside nazım şeklinin konusu iken Âlî, gazel nazım biçimine de aynı işlevi yükler. 
Şiirlerinde 24 ayrı vezin kullanması da Âlîʾnin şiir sanatının bir başka özelliğidir(Aksoyak, e-
kitap, 25). Şair, günlük hayatın her türlü sahnesini şiirlerinde işler. Âlîʾnin gazellerinde en çok 
görülen konular av sahneleri ve hayvanlar, bayram, bezm, düğün, giyim-kuşam, hamam, 
                                                           
1 Divan Edebiyatıʾnda 7777 gazeliyle en fazla gazel yazan Edirneli Nazmîʾdir. 2779 gazel ile Kanunî Sultan 
Süleyman ikinci; 2197 gazel ile Halepli Edib üçüncü, 1800 gazel ile Balıkesirli Zatî dördüncü olurken Gelibolulu 
Mustafa Âlî de 1549 gazeliyle beşinci sırayı elde eder. 
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ve sınırsız hayâl gücünü, bilgilerini sanatkârlık gücünün kendisine bahşettiği imkânları 
kullanarak bir potada eritir ve mensup olduğu sanat ekolünün anlayışına uygun olarak bir kalıba 
döküp eserini meydana getirir. Dîvan şairlerimiz de her sanatkâr gibi bu tabiî kurala uymuş ve 
eserlerini meydana getirmişlerdir. Onlar da insandır, onlar da bütün sanatkârlar gibi bir tabiî ve 
sosyal çevrenin içinde yaşamış, yaşadıkları bu tabiî ve sosyal çevrenin havasını teneffüs etmiş, 
kıymet değerleriyle yetişmişlerdir. Bütün bu unsurlara, aldıkları eğitimleri ve inançlarını da 
ilave edersek, meydana getirecekleri sanat eserlerinde bütün bu sahip oldukları değer ve 
izlenimlerin yer almayacağını söylemek eşyanın tabiatına aykırı olur. O zaman Dîvan şiirine, 
bizce haksız olarak isnat edilen “hayattan kopuk”, “kendi içine kapalı”, “hayalî” bir şiirdir 
ifadeleri daima münakaşaya açık bir konu olarak kalacaktır. Temelinde şairin yaşadığı sosyal 
ve tabiî çevrenin izlenimleri bulunan bu şiirler elbette ki bu çevrelerle sıkı sıkıya bağlı ve eğitim 
ve kültür seviyesi ne olursa olsun, o çevre içinde yaşayan herkesin ilgi ve beğenisini 
kazanabilecek özellikleri taşıyan sanat eserleridir.  

Dîvan şiiriyle ilgili olarak bugüne kadar yapılmış olan tahlil ve şerh çalışmalarını 
incelediğimiz zaman görüyoruz ki Dîvan şairi günlük hayatta kullandığı ve çevresinde gördüğü, 
iğneden ipliğe hemen hemen her şeyi, şiirinde kullanmıştır. Bu da Dîvan şairinin hayata ve 
çevresine nasıl sıkı sıkıya bağlı, onunla bir bütünlük içinde olduğunun en önemli delillerinden 
biridir. Bütün bu malzemenin Dîvan şiirinin genel karakteri ve prensipleri dahilinde 
kullanılması tabiî bir hadisedir. Çünkü her edebî tarzın kendine has tercihleri vardır. Bu da bir 
tarza sahip olmanın gereğidir. Dîvan şiirinin hayatla bağlantısının en önemli delillerinden biri, 
genellikle âşıkâne duyguların ifade vasıtası olan gazellerin ihtivâ ettiği güzellikleri bir tarafa 
bırakırsak, bilhassa kasîde nazım şekliyle ve tabiî ki zaman zaman diğer nazım şekilleriyle de 
kaleme alınmış olan tevhid, na‟t, münâcaat, bahâriyye, şitâiyye, rahşiyye, ıydiyye, 
ramazâniyye, mersiyye vb. gibi özel bir konuyu ele alan manzûmelerde yer alan tasvirlerin, 
devrin ilimlerine, kültürüne, eğlence hayatına, günlük yaşayışına, örf ve âdetlerine, inançlarına, 
dilimizin vazgeçilmez güzellikleri olan atasözleri ve deyimlerimize ait bize sunduğu 
malzemeler bakımından, tahmin edilemeyecek kadar zengin ve renkli olmalarıdır. Bunun 
yanında ebced hesabıyla tarih düşürme geleneğinin bize bahşettiği birer tarihî vesika 
niteliğindeki tarih manzûmeleri de, Dîvan şiirinin ne kadar hayatla iç içe olduğunun bir başka 
delilidir (Sefercioğlu, 2002, 665-666). 

İyi bir yaşadığı çağın iyi bir gözlemcisi olarak bilinen Âlî’nin şiirlerinde kuvvetli bir 
tasvir kabiliyeti görülür. Bu yönünü bilhassa aksettiren tabiatla ilgili ifadelerinde kış şiirlerinin 
çokluğu ayrıca dikkati çeken bir husustur. Yukarıda da belirtildiği gibi 16.yy’ın önemli tarihçi 
ve edebiyatçılarından olan Gelibolulu Mustafa Âli, sosyal hayatı diğer Dîvan şairlerinden farklı 
olarak daha fazla işlemiş hemen hemen bütün şiirlerinde doğrudan veya dolaylı olarak bu 
unsurlara temas etmiştir. Klasik Dîvan şiirini hayalî sembol ve mazmunlarından bir derece 
sıyrılmaya çalışmıştır. Kaynakların belirtiğine göre Âlî, Klasik Türk şiirinde en çok gazel yazan 
şairlerden sayılır.1 Dîvan şiirinde konu, nazım şeklini belirlerken, şair, bu konuda kendine özgü 
denemeler içindedir. Hemen hemen her konuda gazel nazım şeklini kullanır. Örnek olarak 
övgü, kaside nazım şeklinin konusu iken Âlî, gazel nazım biçimine de aynı işlevi yükler. 
Şiirlerinde 24 ayrı vezin kullanması da Âlîʾnin şiir sanatının bir başka özelliğidir(Aksoyak, e-
kitap, 25). Şair, günlük hayatın her türlü sahnesini şiirlerinde işler. Âlîʾnin gazellerinde en çok 
görülen konular av sahneleri ve hayvanlar, bayram, bezm, düğün, giyim-kuşam, hamam, 
                                                           
1 Divan Edebiyatıʾnda 7777 gazeliyle en fazla gazel yazan Edirneli Nazmîʾdir. 2779 gazel ile Kanunî Sultan 
Süleyman ikinci; 2197 gazel ile Halepli Edib üçüncü, 1800 gazel ile Balıkesirli Zatî dördüncü olurken Gelibolulu 
Mustafa Âlî de 1549 gazeliyle beşinci sırayı elde eder. 
 

mersiye, seferler ve savaşlar, ziyaretler vb. gibi sosyal ve siyasi konulardır. Psikolojik 
sıkıntılarını yansıttığı hasbihâl tarzı şiirleri, İstanbul’un vasfındaki kasidesi, gûy u çevgân 
oyununu anlattığı manzumesi, işretnameleri, manzum mektubu, sevgilisi ile arasındaki 
münasebetleri işlediği manzumeleri, sevgilisinin ölümüne düşürdüğü tarihi, çok sayıda 
ziyaretleri için yazdığı gazelleri, hayvan mersiyesi ve şehrengizi ile farklı sosyal ve kültürel 
konulara eğilmiştir. Sosyal ve kültürel unsurların izleri gazel dışında yukarıda da belirtildiği 
gibi diğer şiir şekil ve türlerinde doğrudan veya dolaylı olarak görülür.  

Divan şiirinde sosyal ve kültürel izler bütün nazım şekil ve türlerinde görülmekle 
birlikte gazellerde diğer nazım şekillerine göre daha az veya dolaylı bir şekilde temas edilir. 
Bilindiği üzere gazellerde daha çok lirik konuların işlenmesi bu nazım şeklinin soyut ve hayal 
unsurlarla örülmesi sosyal ve kültür unsurlarının ilk aşamada tespit edilmesini zorlaştırır. Bu 
çalışmada sosyal ve kültürel hayatın izlerini, Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Divan’ında yer alan 
bazı gazellerde2 tespit etmeye çalışacağız. Sosyal ve kültür unsurlar (hastalıklar, giyim-kuşam, 
adetler-gelenek, görenek-inançlar, mutfak kültürü, kozmolojik unsurlar, tebabet, deyim-
atasözleri, sosyal eleştiri, tip-şahsiyet, meslekler, savaş unsurları, eğlence ve oyun hayatı, suç 
ve cezalar, mekanlar gibi maddi ve manevi vb. unsurlar)  genel bir başlık olduğu için yapılan 
çalışmalara bakıldığında genellikle ya belli başlı sosyal unsurlar incelenmiştir ya da sosyal 
unsurlar belli divanlar veya şiirlere bakılarak sınırlandırılmıştır. Çalışmamızda sınırlı sayıda 
incelediğimiz gazellerde tespit edebildiğimiz sosyal ve kültür hayat öğelerine yer verilmiştir. 
Tespit edilen sosyal unsurlar önce kısaca tanıtılmış daha sonra beyitler üzerinden 
örneklendirilerek izah edilmiştir. Yapılan çalışmada Gelibolulu Mustafa Âlî Divan’ında geçen 
gazeller, İ. Hakkı Aksoyak’ın hazırladığı Gelibolulu Mustafa Âlî Dîvanı adlı e-kitaptan 
alınmıştır.  
 

1. İncelenen Gazellerde Tespit Edilen Sosyal ve Kültürel Hayat Unsurları 
1.1. Âdetler, Gelenek-Görenekler ve İnanışlar 
Belli bir tarihsel kökene sahip toplumların davranışlarını düzenleyen yazılı kuralların 

yanında yazılı olmayan örf, âdet, gelenek, görenek, töre vb. normlar vardır. Tanımları birbirine 
yakın olan bu kavramlardan âdet; belirli ve alışılagelmiş ölçüler içinde uygulanan, bir 
topluluğun kültüründen beklenen ya da ondan güç alan, dayandırılan tutum ve  davranış tarzı; 
bir toplumun istediği ve çoğu kez gelenek aracılığıyla belirlediği ve saptadığı davranış ve işlem 
tarzları; belirli toplum için yapılması gerekli davranış tipi; bir toplumun yapmaya ve uymaya 
alışageldiği ve toplum tarafından yapılması gerekli davranış kalıbı şeklinde tanımlanmaktadır 
(Örnek, 2000, 124-125; Öztürk, 2009, 29;Tan, 2007, 23; Artun, 2005, 121). Gelenek ise; geniş 
anlamıyla bir kuşaktan ötekine geçirilebilen bilgi, tasarım, boş inanç, yaşantı biçimi; daha geniş 
anlamıyla maddî olmayan kültürdür (Ancak belirli maddî kültür öğelerini ayrı tutmak gerekir 
çünkü bunlar ya manevî kültür öğeleriyle bağlantılıdır ya da onlarla simgelenmiştir). Dar 
anlamda ise kuşaklar boyunca bir toplumun örneğin kutsal ya da politik işleri gibi önemli 
konularındaki görüşleridir. (Örnek, 2000, 126; Öztürk, 2009, 403; Artun, 2005, 121-123). 

Dîvan edebiyatının halk kültürüne olan ilgisini gösteren en belirgin örneklerden biri de 
halk inanışlardır. Halk inanışları; bâtıl itikat, bâtıl inanış, yanlı inanış, boş inanış ve hurafe gibi 
kavramlarla da ifade edilmektedir (Boratav, 1973, 9). Bu kavramlardan yola çıkıldığında 
inanışların aslında genellikle eski geleneklerin ve diğer inanç sistemlerinin bir uzantısı olarak 
kabul edildiğini görmekteyiz. Hilmi Ziya Ülken, halk inançlarının önemli bir kısmının eski 

                                                           
2  701 ile 750 arası numaralı gazellerden oluşan 50 gazel incelenmiştir. 
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çağlardan ve başka kültürlerden gelen unsurlar olduğunu belirttikten sonra inanışların Türk 
kültürü ve folkloru ile bütünleşmiş olduğunu belirtir (Ülken,1974,35) 
Her şeyden önce iyi bir gözlemci olan Dîvan şairi de, içinde yasadığı toplumun sahip olduğu 
her türlü inanışı, âdeti, gelenek ve göreneği kendi estetik anlayışı içinde şiirine aktarmıştır. Bu 
şekilde halk kültürü ve günlük yaşamın içindeki her unsur, Dîvan şiirinde kendisine yer 
bulmuştur. İncelediğimiz beyitlerde geçen âdet, gelenek, görenek ve inanışlara ait izler 
şunlardır: 

 
Zikir halkası oluşturma âdeti; sözlükte “daire, insanların bir daire biçiminde dizilmesi” 

mânasına gelen halka (haleka) kelimesi, ilim öğrenmek için öğrencilerin bir hocanın ve zikir 
yapmak için sûfîlerin bir şeyhin çevresinde toplanmasını ifade etmek üzere “tedris” ve “zikir” 
kelimeleriyle birlikte “meclis” anlamında kullanılmıştır (halka-i tedrîs, halka-i zikir). (Uludağ, 
1997:358) Gelibolu Âlîʾnin dizelerinde öyle bir zamandan geçtik ki seni zikir halkasında 
görünce aklımız gitti diyerek dini-tasavvufi çevrelerce kullanıldığı yukarıda belirtilen âdeti 
dizelerine yansıtmıştır. 

Aklumuz gitdi görüp halka-ı zikr içre seni 
                    Geleli devrüne bir devr-i zemândan geçdük   (701/2) 

 
Yağmalatmak, yağmaya vermek âdeti: Eski Türklerden beri görülen bir gelenektir. 

Nitekim Metin And’ da 40 Gün 40 Gece adlı kitabında, şenliklerdeki aşırı savurganlık, aşırı 
yiyecek sunma, yiyecek sunulan kapların konuklara yağmalatılması gibi geleneklerin eski 
Türklerde de bulunduğundan söz eder. Dede Korkut Hikâyeleri’nde görülen, şölen sahiplerinin 
evlerini yağmalatması geleneği, Osmanlı şenliklerindeki “çanak yağmalarını’’ hatırlatır (And, 
1963:64). Şair beyitte sevgilinin amber gibi kokan saçları ve büyüleyici gözünün yağmaya 
verilmesi karşısında kafasının karıştığını söylemiştir: 

Gör elden çeşm-i seḥḥârunla zülf-i anber-efşânın 
Velî yağmaya virdün Âlîyâ efkâruñ aldurdun      (702/5) 

    
Misafirliğin üç günden sonra biteceği âdeti; misafire(mihmân) ve 

misafirlik(mihmândarlık) anlayışına önem veren Anadolu insanı her zaman için evine geleni en 
iyi şekilde karşılamış ve iyi muamelelerde bulunmuştur. Evine gelen konuğu Tanrı misafiri 
olarak gördüğü için misafire ve misafirliğe ayrı bir kutsiyet vermiştir. Yalnız misafirliğin kısa 
süreli olanı makbul görülmüş ve üç günden sonra artık misafirliğin biteceği anlayışı da vardır. 
Gelibolulu Âlî de bu misafirlikle ilgili durumu aşağıdaki beyitte  şöyle dile getirmiştir: 

Yüri ey guṣṣa gönülden gele tâ kim şâdî 
Âdet üç güne degindür eyü mihmân oldun      (708/3) 

 
Papağanın konuşturulma âdeti; işittiği sesleri taklit eden, bazı kelimeleri çeşitli 

eğitimlerle ve çeşitli yiyeceklere şartlandırılarak kuşların özelllikle de papağanların (tuti) 
konuşturulması adeti; eski dönemlerden itibaren bilinen bir âdettir. Şair bu âdeti, nasıl ki 
papağan şekeri görünce konuşmaya başlarsa ben de sevgilinin dudağını görünce ona tepkisiz 
kalamayışını şöyle dile getirmiştir: 

Lebün görince sana arz-ı ḥâleçâremyoḳ 
Tekellüm itmeğe ṭȗṭî egerçi ḳand gerek       (720/4) 

 
Misafirlik(mihmândârlık) geleneği; eve gelen konuğu en iyi şekilde ağırlayıp 

uğurlamak insanımızın toplumsal hayatı canlı tutan akrabalık bağlarını güçlendiren önemli bir 
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çağlardan ve başka kültürlerden gelen unsurlar olduğunu belirttikten sonra inanışların Türk 
kültürü ve folkloru ile bütünleşmiş olduğunu belirtir (Ülken,1974,35) 
Her şeyden önce iyi bir gözlemci olan Dîvan şairi de, içinde yasadığı toplumun sahip olduğu 
her türlü inanışı, âdeti, gelenek ve göreneği kendi estetik anlayışı içinde şiirine aktarmıştır. Bu 
şekilde halk kültürü ve günlük yaşamın içindeki her unsur, Dîvan şiirinde kendisine yer 
bulmuştur. İncelediğimiz beyitlerde geçen âdet, gelenek, görenek ve inanışlara ait izler 
şunlardır: 

 
Zikir halkası oluşturma âdeti; sözlükte “daire, insanların bir daire biçiminde dizilmesi” 

mânasına gelen halka (haleka) kelimesi, ilim öğrenmek için öğrencilerin bir hocanın ve zikir 
yapmak için sûfîlerin bir şeyhin çevresinde toplanmasını ifade etmek üzere “tedris” ve “zikir” 
kelimeleriyle birlikte “meclis” anlamında kullanılmıştır (halka-i tedrîs, halka-i zikir). (Uludağ, 
1997:358) Gelibolu Âlîʾnin dizelerinde öyle bir zamandan geçtik ki seni zikir halkasında 
görünce aklımız gitti diyerek dini-tasavvufi çevrelerce kullanıldığı yukarıda belirtilen âdeti 
dizelerine yansıtmıştır. 

Aklumuz gitdi görüp halka-ı zikr içre seni 
                    Geleli devrüne bir devr-i zemândan geçdük   (701/2) 

 
Yağmalatmak, yağmaya vermek âdeti: Eski Türklerden beri görülen bir gelenektir. 

Nitekim Metin And’ da 40 Gün 40 Gece adlı kitabında, şenliklerdeki aşırı savurganlık, aşırı 
yiyecek sunma, yiyecek sunulan kapların konuklara yağmalatılması gibi geleneklerin eski 
Türklerde de bulunduğundan söz eder. Dede Korkut Hikâyeleri’nde görülen, şölen sahiplerinin 
evlerini yağmalatması geleneği, Osmanlı şenliklerindeki “çanak yağmalarını’’ hatırlatır (And, 
1963:64). Şair beyitte sevgilinin amber gibi kokan saçları ve büyüleyici gözünün yağmaya 
verilmesi karşısında kafasının karıştığını söylemiştir: 

Gör elden çeşm-i seḥḥârunla zülf-i anber-efşânın 
Velî yağmaya virdün Âlîyâ efkâruñ aldurdun      (702/5) 

    
Misafirliğin üç günden sonra biteceği âdeti; misafire(mihmân) ve 

misafirlik(mihmândarlık) anlayışına önem veren Anadolu insanı her zaman için evine geleni en 
iyi şekilde karşılamış ve iyi muamelelerde bulunmuştur. Evine gelen konuğu Tanrı misafiri 
olarak gördüğü için misafire ve misafirliğe ayrı bir kutsiyet vermiştir. Yalnız misafirliğin kısa 
süreli olanı makbul görülmüş ve üç günden sonra artık misafirliğin biteceği anlayışı da vardır. 
Gelibolulu Âlî de bu misafirlikle ilgili durumu aşağıdaki beyitte  şöyle dile getirmiştir: 

Yüri ey guṣṣa gönülden gele tâ kim şâdî 
Âdet üç güne degindür eyü mihmân oldun      (708/3) 

 
Papağanın konuşturulma âdeti; işittiği sesleri taklit eden, bazı kelimeleri çeşitli 

eğitimlerle ve çeşitli yiyeceklere şartlandırılarak kuşların özelllikle de papağanların (tuti) 
konuşturulması adeti; eski dönemlerden itibaren bilinen bir âdettir. Şair bu âdeti, nasıl ki 
papağan şekeri görünce konuşmaya başlarsa ben de sevgilinin dudağını görünce ona tepkisiz 
kalamayışını şöyle dile getirmiştir: 

Lebün görince sana arz-ı ḥâleçâremyoḳ 
Tekellüm itmeğe ṭȗṭî egerçi ḳand gerek       (720/4) 

 
Misafirlik(mihmândârlık) geleneği; eve gelen konuğu en iyi şekilde ağırlayıp 

uğurlamak insanımızın toplumsal hayatı canlı tutan akrabalık bağlarını güçlendiren önemli bir 

gelenektir. Bu gelenek, eski dönemlerden beri yapılan günümüzde de canlılığını korumaktadır. 
Feleğe sitem eden şair;  misafirin evden kovulamayacağını geleneğini aşağıdaki beyitte şöyle 
ifade eder: 

 Mihmânına ḳıyar mı cihân içre merd olan 
 Ey hânesinde konanı pinhân iden felek          (737/4) 

 
Çocuğun beşikte sallanması geleneği; eski dönemlerden itibaren bebeklerin beşikte 

sallanarak uyutulması geleneği günümüzde de farklı şekillerde devam eden bir gelenektir. 
Bebeklerin beşikte uyutulması veya bazen de ağlayan çocukların susturulması geleneği feleğin 
sürekli olarak değişmesinden, oynamasından şikayet eden şair; ağlayan çocuğun gece gündüz 
beşikte sallanmasına benzetmiştir:  

Dâye-i ṣarṣaranunçün ırgalar gehvâreni 
Rȗz u şebgiryân olan oğlana döndün ey felek      (738/4) 

 
Çocuklara evlerin taşlatılması âdeti; Kötü olaylar ve durumlar karşısında insanlara 

zarar vermek veya onlara ait mallara zarar vermek insanoğlunun sürekli yaptığı olumsuz bir 
âdettir. Taşlama âdeti, genellikle işin mahiyetini kavrayamayan çocuklara yaptırılır. Bu sayede 
hem taşı atan çocuğa sorumluluk yüklenmez hem de işin ardındaki kişiler gizlenmiş olur. Bu 
zararlı âdet aşağıdaki beyitte de Dîvan şiirinin sanatsal dünyası içinde kendisine yer bulmuştur. 
Şair feleğe seslenerek; evleri taşlayan çocuklar gibi feleğinde meyve bahçesini yağdırdığı 
dolularla taşlığa çevirdiği söyleyerek bu âdeti hatırlatıyor: 

Mîve ḳısmın sengsâr itdün çü yağdurdun tegerg 
Hânmânın ṭaşlayan sıbyâna döndün ey felek     (738/6) 

 
Misafire armağan vermek adeti; yukarıda da belirtildiği gibi misafir önemli bir yere 

sahiptir. Misafir iyi ağırlanır, gereken ihtimam gösterilir. Ayrıca her misafir de aynı tarz 
muamele yapılamaz bazı misafirler vardır ki her türlü isteği ev sahibi tarafından 
karşılanabileceğini belirtmektedir. Misafirlikten duyulan memnuniyeti ifade etmek içinde 
hediye verme adeti vardır. Misafir ve misafirlikle ilgili pek çok beyitte yer veren şair, sevgiliyi 
misafir olarak görmüş, canını sevgili için verebileceğini(hediye edeceğini) misafire armağan 
vermek tabiriyle dile getirmiştir: 

 Cihâna geldügüm sâʿat devirdüm cânı cânâna 
Anunçün ʿâdet olmışdur müsāfür armâğân virmek    (738/4) 

 
1.2. Deyim ve Atasözleri 
Ö. Asım Aksoy’un da kaydettiği üzere, tüm dillerde var olan atasözleri ve deyimler, 

sosyoloji, psikoloji, ekonomi, felsefe, tarih, ahlâk, folklor vb. gibi birçok yönlerden inceleme 
konusu edilmeye değer millî söz varlıklarımızdır. Bunlar aynı zamanda deyiş güzelliği, anlatım 
gücü ve kavram zenginliği bakımından da son derece önemli dil yapılarıdır(Aksoy 19931, I/13). 
Yine Aksoy’un belirttiği gibi atasözleri kalıplaşmış sözlerdir; bir diğer ifadeyle her atasözü, 
belli bir kalıp içinde, belli kelimelerle söylenmiş olan donmuş bir biçimdir. Atasözleri, 
atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt 
olarak düsturlaştıran ve kamuca benimsenmiş özlü sözlerdir (Aksoy 1993, I/37). “Atasözü, 
darb-ı mesellleri de içine alan genel bir adlandırmadır. Darb-ı meseller, çeşitli şekilleriyle her 
şeyden önce bir hüküm taşırlar. Bir vak‘a veya oluşumun geçmişte aynı ya da bir benzerinin 
cereyan ettiği göz önünde bulundurularak, böyle bir duruma mâruz kalmış ya da mâruz kalma 
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ihtimali bulunan kişiye, genellikle öğüt ve tavsiyede bulunulur, bazen böyle bir insan âdeta 
teselli edilir” (Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü 1992, I/6). 

Deyimler ise; bir kavramı veya bir durumu, ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı 
içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış kelime 
topluluklarıdır. Genellikle iki ya da daha fazla kelime bazen tam veya noksan bir cümle ile 
meramı anlatmağa yarayan; teşbih, istiare, mecaz, kinaye unsurlarıyla bir şeyi, bir hadiseyi 
tasvir ve ifade için kullanılan, gerçek anlamları dışında kullanılmak sûretiyle yeni bir anlam 
ifade eden deyimler, aynı zamanda dilin zenginlik ve canlılığını gösterir (Yelten, 1989, 180). 
Hayli zengin olan dil varlığımızın önemli bir bölümünü oluşturan atasözü ve deyimlerimizin, 
yazı dilimizde çok eskiden beri kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Oranı şairden şaire 
değişmekle birlikte, şiirde atasözü ve deyimleri kullanma geleneğinin, dîvân şiiri içinde ayrı bir 
yere ve öneme sahip olduğu görülmektedir. Atasözlerinin bir başka özelliği ise; şairin anlatımı 
zor olan durumları, çoğunluğun bilip inandığı güçlü sözlerle, canlı imajlar oluşturarak 
anlatmasını kolaylaştırmıştır. Yani pek çok dîvân şairi, atasözleri aracılığıyla ya kendisinin 
vermek istediği bir düşünceyi ya da toplumun herhangi bir tutum ve davranışını kanıtlamak, 
kısacası özel ya da genel bir görüşü güçlendirip sağlamlaştırmak istemiştir (Mengi, 1986, 50). 

Dîvânlarda yer verilen atasözleri, çoğunlukla günümüzdeki şekillerinden farklı 
sözdizimi ve kelime yapısı içerisinde kullanılmışlardır. Gelibolulu Âlî Dîvanın da incelediğimiz 
gazellerden hareketle hemen her gazelde birçok deyim tespit edilmiş, bazı deyimlere yer 
verilmiştir. Bir iki örnek dışında atasözü veya atasözü mahiyetinde söz grubuna 
rastlanmamıştır. 
 

1.2.1. Deyimler 
Ağzı sıkı olmak; sır saklamak anlamında kullanılır. Bu deyim aşağıdaki dize dehânın 

sırını ketm eydün şeklinde kullanılmıştır. Ey ecel yanıldın, ağzındaki sırrı saklı tutunca en 
kıymetli canı o inciyi bedava aldın anlamında kullanılmıştır: 

Dehânı sırrını ketme yledün alınca cânnaḳdin 
Yanıldun ey ecel ol dürriġâyetrâygânvirdüñ   (703/4) 

 
Ağzının suyu akmak; çok beğenmek, elde etmeyi istemek, aşırı imrenmek (ÖAA,1984: 

II/545).Felek bayram günü yağmur yağdırır sanma, melek sevgili için ağzının suyunu akıtır:  
Rȗz-ı ʿîd olduḳça yağmur yağdurur ṣanmañ felek 
Ağzı ṣuyın aḳıdur dil-berler içün her melek         (736/1) 

 
Aklı gitmek; hayretten şaşırmak, korkmak; hayran olmak, çok beğenmek; bilincini 

yitirmek anlamında kullanılır. Öyle bir zamandan geçtik ki seni zikir halkasında gördükçe 
aklımız başımızdan gitti diyerek deyim kullanılmıştır: 

Aḳlumuz gitdi görüp halḳa-ı zikr içre seni 
Geleli devrüne bir devr-i zemândan geçdük   (701/2) 

 
Canı ağzına gelmek, büyük bir felaket veya tehlike karşısında ölecekmiş gibi bir 

korkuya kapılmak; aşırı duygulanmak, çok heyecanlanmak(Aksoy,1984, II/672). Sevgilinin 
kırmızı dudağından bir öpücük için ölüme de razıyım diyen şair bu deyimi kullanmıştır: 

Geldi cân ağzuma bir bȗse içün laʿlünden 
Yâ ölem yâhod öpem yâḫod alam iḳrârun    (715/3) 
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Geldi cân ağzuma bir bȗse içün laʿlünden 
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El vermek; yardımda bulunmak, destek çıkmak; tarikatlarda mürşit, müride başkalarına 
yol gösterme izni vermek; halk hekimliği gibi konularda yetki vermek (ÖAA,1984: II/765). 
  

El virmeye mi dirsen bir pâye-i aʿlâya 
Ednâ  ḳulısınʿĀlḭ o şâh-ı ser-efrâzun    (727/5) 

 
Feleğin çemberinden geçmek, hayatta günler görmüş, acı tatlı olaylar yaşayıp tecrübe 

kazanmış, olgunlaşmış anlamlarında kullanılır. Aşağıdaki beyitte ise; farklı kelimelerle aynı 
anlama yakın deyim kullanılmıştır. Şair; ey Âlî gerçi her ne kadar da köle olsak bile 
mekanlardan daire şeklindeki çemberlerden çok geçtik diyerek deyimi farklı şekilde 
kullanmıştır: 

Âlîyâ gerçi kemer-beste gedâyuz ammâ 
Çenber-i dâʾire-i kevn ü mekândan geçdük   (701/5) 

          
 Hatır yapmak(Gönül almak-dil almak): Gücenmiş olsun, olmasın bir kimseyi uygun 

bir davranışla bir armağanla hoşnut etmek, sevindirmek(Aksoy,1984, 2/673). 
Ḳuṣȗrun ṭut ḳuṣȗrın serverâ maʿzȗr luṭfundan 
Vezîrün hâṭırın yap ḳılduğınçün kârger ḳaṣrun     (716/11) 

 
Kapıdan kovsan bacadan düşer deyimi; bir kimsenin çok yüzsüz, arsız olduğu, 

istenmeyen yere gelmesi gibi anlamlarda kullanılır. Aşağıdaki beyitte; ḳovarlarsa ḳapudan 
bacadan düşse şeklinde kullanılmıştır: 

Görmesün mâh-ı ruhun yoḳsa şehâ mihr-i felek 
Ger ḳovarlarsa ḳapudan bacadan düşse gerek    (735/1) 

 
Sineye çekmek; kötü bir davranış, söz veya olaya ister istemez katlanmak; göğsüne 

yaslamak, kucaklamak (ÖAA, 1984: II/1038). 
Kişi nigârını terk itmek olmaz ey ʿĀlḭ 
Çekince sîneye çekmek gerek ġamın çekmek    (741/5) 

 
Yüz aklılığı olmak(vermek-eylemek),itibarlı ve onurlu ve mutlu hâle gelmek, bir işi 

başarıyla sonlandırmak veya tamamlamak,(Parlatır, 2008, 2/940) anlamlarına gelen deyim 
seferden galip çıkmaya çalışan beyine seslenirken yüz aklığı deyimini kullanmıştır: 

Ālḭ ṣalınsa bir begümüz surḫ-serlere 
Eyler yüz aḳlığın Ḳarabağ u Muġâna dek    (713/7) 

Yüz sürmek; kutsal veya saygın birinin huzuruna çıkarken ayağına doğru eğilmek, saygı 
göstermek anlamlarına gelen deyim, beyitte ayağına yüz sürmek olarak kullanılmıştır. Âlî 
kulunu unutmasın diye o peri gibi sevgilinin ayağına yüzü sürdük arzumuzu ilettik: 

Âlî ḳulun unıtma diyü ol perîveşe 
Yüz sürdük ayağına temennâlar eyledük     (709/5) 

 
1.2.2. Atasözü 

Damdan düşenin halini damdan düşen anlar; atasözü iyi bir durumda iken kötü bir 
duruma düşen kimse, başına aynı hâl gelen kimsenin derdini iyi anlar. Beyitte farklı kelimeler 
kullanılarak yukarıdaki atasözüne yakın, benzer bir söz grubu kullanılmıştır. 

 Görmeyen reşk ile ḫāk oldı gören yarı helāk 
 Ḫasteler ḥāliniʿĀlḭ ne bilür ṣaġlaruñ(717/5) 
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1.3. Giyim-Kuşam 
            Edebî bir metnin diğerlerinden en bariz farkı, kelimelerin bilinen anlamlarının yanında 
yaygın olmayan anlamlarının da işlenmesi, mecazî anlamlarının yoklanması ve bir takım 
eşyalarla aralarında ilişki kurulmasıdır. Şiiri diğer metinlerden ayıran en ciddî hususiyet belki 
de bu yönüdür. Şair kelimelerin bütün anlamlarını yoklayan bir dil ustasıdır. Bu yüzden, Dîvan 
şiirinde sözü edilen kumaş veya kıyafetin renk, biçim ve diğer hususiyetlerinin yanında onların 
anlamları, değerleri, kullanım ve tercih sebepleri kısaca, maddî ve manevî olarak bütün 
hususiyetleri yerine göre şiirin mevzuu olmuştur. Rengi, biçimi ve deseniyle bütün hâlinde 
insan ruhunun estetik anlayışının bir tezahürü olan kıyafet, Osmanlı şairlerinin estetik 
anlayışının aynası olan Dîvan şiirinde, bir kaç istisna dışında doğrudan doğruya tasvir konusu 
olmamıştır. Esasen Dîvan şairinin böyle bir kaygısı da yoktur. Ancak Dîvan şairi, şiirlerinde 
daha çok aşk, sevgi, güzel, güzellik vb. konuları dile getirirken insanı kuşatan bütün maddî 
kültür unsurlarından istifade etmiştir. Bunlardan biri de kıyafettir. Dîvan şiirinde kıyafet, daha 
çok teşbih, istiare ve mecaz yoluyla konu edilmiştir. Bu esnada onların kumaşları, renkleri, 
şekilleri, desenleri vs. hususiyetlerine de değinilir. Kıyafet tasvirlerinde şairin en çok ilişki 
kurduğu konular bağ, bahçe, gökyüzü, cennet vb.dir(Öztoprak, 2010, 103-104). 

Osmanlı kıyafetlerinde aksesuar da az veya çok vardı. Aksesuar bilhassa başlıklarda 
görülürdü. Âlî’nin incelenen gazellerinde giyim-kuşamla ilgili malzemeler aranmakla birlikte 
sosyal yaşamda görülen güzellik unsurları da incelenmiştir. Her dönemde önemli bir güzellik 
öğesi olan ayna(mir’ât) farklı anlamlarda Dîvan şiirinde sıklıkla kullanıldığı gibi aşağıdaki 
beyitte aynaya bakmak âdeti olarak karşımıza çıkmaktadır: 

Bulduğun mirʾâta ʿarz itdüñ maḥabbet ṣūretin 
Vech-i pâk-i yârdan hergiz haberdâr olmadun     (711/6) 

 
Sarık, Türkçe sarmak kökünden isimdir. Kavuk, fes, börk vb. başlıklar üzerine sarılan tülbent, 
şal, abaniye verilen addır. Arapça “amame”, Farsça “destar” isimleriyle anılır. Edebiyatımızda 
destar ve sarık kelimeleri tercih edilir. Sarıkların renkleri ve sarılış biçimleri Osmanlı 
toplumunda tarikatların, mesleklerin, mevkiî ve memuriyetlerin alâmeti idi. Kişinin ictimaî 
mevkiini çoğu zaman sarığından anlamak mümkündü. Ulema, padişah, vezir ve bazı devlet 
memurları türlü şekillerde fakat ekseriyetle beyaz tülbent bağlamışlardır. Tarikat şeyhleri 
külâhlarına başta beyaz olmak üzere yeşil, kırmızı, kara vb. renklerde tülbent sarmışlardır. 
Sarık, rengi ve şekli itibariyle çiçek (gül, lâle, badem çiçeği), güvercin, dalga köpüğü, göl, 
güneş, bulut, yaprak, liva (bayrak) vs. benzetilmiştir (Öztoprak, 2010, 114). Çeşitli şekillerde 
sarık sarmak bir hüner ve ihtisas işi idi. Sarığın bozuk bağlanması veya bozulması pek iyi 
karşılanmaz. Şair kötülük saçan siyah saçlarının bozulmuş sarığından göründüğü için perişan 
olduğunu, keşke sarığın(destâr)olamasaydı diye dile getirmiştir:   

Nʾolaydı olmaya idi senün âşüfte-i destârun 
Deli gönlüm perḭşân itdi çün zülf-i siyeh-kârun   (714/1) 

 
Hilʿat; bir tür üst giysisi olan kaftanın diğer adıdır. Kaftandan farkı daha çok taltif için hediye 
amaçlı kullanılmasıdır. Devlet başkanından başlamak üzere diğer yetki sahibi devlet erkanının 
başkalarına, bilhassa mükâfat, iltifat veya saygı amacıyla giydirdikleri elbisedir. Bir nevi terfi 
ve taltif sembolü idi. Bu bakımdan zerbeft gibi kaliteli ve değerli kumaşlardan özellikle sarı, 
kırmızı ve mavi renklerden yapılırdı(Öztoprak, 2010, 133). Bedeni güzel bir  hil’ata benzeten 
şair, hilat kıyafetini dizesinde şöyle kullanmıştır: 
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memurları türlü şekillerde fakat ekseriyetle beyaz tülbent bağlamışlardır. Tarikat şeyhleri 
külâhlarına başta beyaz olmak üzere yeşil, kırmızı, kara vb. renklerde tülbent sarmışlardır. 
Sarık, rengi ve şekli itibariyle çiçek (gül, lâle, badem çiçeği), güvercin, dalga köpüğü, göl, 
güneş, bulut, yaprak, liva (bayrak) vs. benzetilmiştir (Öztoprak, 2010, 114). Çeşitli şekillerde 
sarık sarmak bir hüner ve ihtisas işi idi. Sarığın bozuk bağlanması veya bozulması pek iyi 
karşılanmaz. Şair kötülük saçan siyah saçlarının bozulmuş sarığından göründüğü için perişan 
olduğunu, keşke sarığın(destâr)olamasaydı diye dile getirmiştir:   

Nʾolaydı olmaya idi senün âşüfte-i destârun 
Deli gönlüm perḭşân itdi çün zülf-i siyeh-kârun   (714/1) 

 
Hilʿat; bir tür üst giysisi olan kaftanın diğer adıdır. Kaftandan farkı daha çok taltif için hediye 
amaçlı kullanılmasıdır. Devlet başkanından başlamak üzere diğer yetki sahibi devlet erkanının 
başkalarına, bilhassa mükâfat, iltifat veya saygı amacıyla giydirdikleri elbisedir. Bir nevi terfi 
ve taltif sembolü idi. Bu bakımdan zerbeft gibi kaliteli ve değerli kumaşlardan özellikle sarı, 
kırmızı ve mavi renklerden yapılırdı(Öztoprak, 2010, 133). Bedeni güzel bir  hil’ata benzeten 
şair, hilat kıyafetini dizesinde şöyle kullanmıştır: 

 
Ḫilʿat-i ḥüsni sana kesmişdi ḥayyâṭ-ı ezel 
Çâk çâk oldı gelüp gül şâhına ey yār teng     (747/3) 

 
1.4. Hüsn-i Hat 
Arap harflerini estetik ölçülerle güzel bir şekilde yazma sanatı olarak tanımlanan ve 

çeşitli usulleri, malzemeleri bulunan hat sanatı; gerek ruha gerek göze hitap etmesiyle gelişme 
kaydederek günümüze ulaşır. Maddi ve manevi kültürün aynası konumundaki şiir örneklerinde 
de bu sanata dair izler bulunur. Türkler tarafından geliştirilen, dinî metinlerin yazımında 
kullanılmasının ayrı bir ehemmiyet kattığı hat sanatına ait kavramlar, şiire girer (Özgeriş, 2014, 
167). Şair, duvarlara hat sanatıyla parlak renkli elif harfi çizildiğini şu şekilde dile getirmiştir:  

  Yazup dîvârına rengîn elifler dest-i şevḳunla 
 Çeküpdür sinesine ḳanlu ḳanlu şerḥalar ḳaṣrun    (716/2) 

 
1.5. İlm-i Tencim 

           Yıldızların insanları ve olayları etkilediği inancına dayanan sözde ilim dalı, astroloji, 
yıldız falcılığı, müneccimlik. Âlî’nin gazellerinde geçen ilm-i tencimle ilgili beyit: 
 

Nā-geh şeref-i şemse ḳarḭn oldı sitāre 
Baḫt açdı gözin ṭāliʿ-i fḭrūza yitişdük           (705/4)    

 
1.6. Meslekler 
1.6.1. Gavvâs 

Dalgıç demektir. Dîvân şiirinde daha çok suyla ilgili olarak anılır. Dalgıçların denizden inci 
gibi kıymetli şeyler çıkarmaları dolayısıyla gavvâs, değerli şeyler arayan kişi olarak düşünülür. 
Mana denizinin dalgıcı sensin, alemde senin lafızların inci gibi olduğu için herkes kulak asar:  
                     Sensin ġavvâṣ-ı deryâ-yımaʿânisin ki âlemde 
                    Aṣar cân gȗşına gevher senün lafẓ-ı dürer-bâruñ   (714/4) 
 

1.6.2 . Tellal 
Bir malın satışının yapılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşı pazar gibi 
kalabalık yerlerde yüksek sesle bağırmakla görevli kimse. 
 

Dellâl nâle didi dil ü câna inlemen 
Fermân-ı ʿışḳı bilmedüm işitmedüm dimen   (743/1) 

 
 
 

1.6. 3. Vâ‘iz 
Dînî öğütlerde bulunan kişi demektir. Dîvân şiirinde vâ‘iz, şâirlerin hoşlanmadığı bir 

kişilik sergiler. Onun zâhidden hiçbir farkı yok gibidir. Çünkü o dînin dış kabuğunda 
oyalanmaktadır (Pala,2009:470).Vâ‘iz, Gelibolu Âlî’nin gazellerinde de çoğunlukla olumsuz 
çağrışımlarda kullanılmış bir tip ve meslektir. 

 Mest-i şarâbı vâʿiẓe ẕemm eyledük müdâm 
Miskîni ḥîlelerle tesellâlar eyledük          (709/2) 
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Vâʿiz didükleri ḫarı kürsî-nişîn idüp 
Söyletdük ortaya çıḳarup âdem eyledük   (710/2) 

 
1.7. Mutfak Kültürü (Yeme-İçme) 
Dîvan şiiri hayatın her parçasından izler taşıdığı gibi insanını en tabii ihtiyaçlarından 

olan yeme-içmeyle de izler taşımaktadır. Pek çok medeniyeti içerisinde barındıran Osmanlı 
mutfağı zengin bir mutfak kültürüne de sahiptir. Dîvan şairleri şiirlerinde mutfak ilgili 
kavramları gerek gerçek anlamda gerekse Dîvan şiirinin kendine has mana dünyasında 
kullanmaya çalışmışlardır. Gelibolulu Âlî’nin incelediğimiz gazellerinde mutfak kültürüyle 
ilgili kavramlar, kısmen kendi sanat anlayışı içerisinde kullanılmış kısmen gerçek anlamlarıyla 
kullanılan mutfak kültür ögeleri vardır. Gazellerde görülen mutfak kültür ögeleri şunlardır: 
Aşağıdaki beyitte; bayrama ulaşmak isteyen aşıkların açlıktan feleği; tabak, ayı; baklava, günü 
ise; çörek olarak gördüklerini belirtmek için mutfak kültürüne ait kavramlar kullanılmıştır:  

ʿḭd-i vaslun çün riyâżetler çeken ʿâşıḳlara 
Çerḫ bir çḭnî ṭabaḳ ay baḳlavadur gün çörek   (726/4) 
 

Aşağıdaki beyitte de sȗfî tipine eleştiri mutfak kültüründe kullanılan öğelerde yapılmıştır: 
Yidün bizüm mezemiz içdün şarâbumuzı 
Sana mı ḳaldı be ṣȗfî bu gȗnebî-mezelîk    (733/4) 
 

Aynı şekilde diğer bir beyitte de ekmek(nân), nemek(tuz) kavramları kullanılmıştır: 
Bu ḳurṣ-ı dâġa bu baḥr-ı sirişke ṭaʿn itmek 
Revâmıdur göz edilmez mi ḥaḳḳ-ı nân u nemek(741/1) 
 

1.8. Oyun-Eğlence-Mȗsıkî 
Osmanlı toplum hayatındaki kültürel birikimin önemli bir parçası olan eğlence hayatına 

ait oyunlar da iyi birer gözlemci olan Dîvan şairlerinin sanatlarını oluştururken 
vazgeçemedikleri başlıca ilham kaynaklarından biri olmuştur. Bazen oyunun kendisi bazen de 
oyunla ilgili birtakım kelime ve malzemeler, çeşitli sanatlar ve ifade şekilleriyle birlikte 
şiirlerde şairlerin maharetlerini sergilemelerinde çok önemli roller oynamıştır.(Kaplan-Poyraz, 
152) 
 

1.8.1. Gûy u Çevgân 
Çevgân, top ve ucu eğri değneklerle oynanan bir oyun türüdür. Bir meydanda ata 

binilerek eldeki sopa (çevgân) ile topa (gûy) vurma suretiyle oynanır. (Pala, 2009:125) Gûy u 
çevgân, Dîvan şiirinde adından en fazla bahsedilen oyunlardan biridir. Şairler, genellikle 
sevgilinin yüzü ve güzelliğini çevgân oyununun oynandığı meydana; yüzündeki benleri, çene 
çukurunu; âşıkların gönlünü, canını veya başını da topa benzetirler. Sevgilinin saçları ve kâkülü 
ise ekil itibariyle çevgâna benzetilir. Aşağıdaki beyitte Gelibolu Mustafa Âlî, savaş sahnesini 
tasvir ederken gȗy u çevgân oyunundan benzeterek kellerle oynandığını bahsetmiştir: 
 
                     Gūy u çevgân luʿbını seyr eylesün her surh-ser 
                     Tîġ ile çalduḳça her bir kelleye çevgân ceng    (748/4) 
 

1.9. Eğlence Hayatı ve Mȗsikî Kavramlarının ve Mȗsıkî Makamlarının Geçtiği 
Beyitler: 
Saz, mutrıb(sazende yani saz çalan kimse), dil-sȗz(bir müzik makamı) geçtiği beyit: 
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Bu ḳurṣ-ı dâġa bu baḥr-ı sirişke ṭaʿn itmek 
Revâmıdur göz edilmez mi ḥaḳḳ-ı nân u nemek(741/1) 
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1.8.1. Gûy u Çevgân 
Çevgân, top ve ucu eğri değneklerle oynanan bir oyun türüdür. Bir meydanda ata 

binilerek eldeki sopa (çevgân) ile topa (gûy) vurma suretiyle oynanır. (Pala, 2009:125) Gûy u 
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                     Gūy u çevgân luʿbını seyr eylesün her surh-ser 
                     Tîġ ile çalduḳça her bir kelleye çevgân ceng    (748/4) 
 

1.9. Eğlence Hayatı ve Mȗsikî Kavramlarının ve Mȗsıkî Makamlarının Geçtiği 
Beyitler: 
Saz, mutrıb(sazende yani saz çalan kimse), dil-sȗz(bir müzik makamı) geçtiği beyit: 

  Gün gicelüdür ṭurma yürit sâġarı sâḳḭ 
  Çal sâzunı muṭrıb dem-i dil-sȗz ayitişdük   (705/3) 

Beyitte eğlence-yeme-içmeden bahsedilirken mȗsıkî makamından(bezm-ârâ) da 
bahsedilmiştir: 

Bȗse nuḳl ü câm leb dil-teşnelerle leb-be-leb 
Yaʿnî sâḳîmiz bizüm bir şȗh-ı bezm-ârâ gerek    (719/6) 

Neyzen(ney üfleyen), mutrıb, âvâz kavramları mȗsıkîyle ilgili kavramlar olarak aşağıdaki 
beyitte yer almaktadır: 
                    Ney-zen baḳışın baḳsam aʿẕūr gerek muṭrıb 
                    Cevrin çekerüz ṣūfḭ elbette ḫoş-āvāzuñ       (727/2) 
Dil-keş, kavramı aşağıdaki beyitte bir mȗsıkî makamı olarak tevriyeli kullanılmıştır: 
                    Nâ-dîdem ekr imiş hele ṭursun gözün ḳaşun 
                   Evvel baḳımda aldı beni ṭavr-ı dil-keşün     (730/1) 
 

1.10. Savaş ve Savaş Unsurları 
Savaş, edebiyatımızın en eski dönemlerinden beri edebi metinlerde çeşitli şekillerde yer 

verilen önemli konulardan biridir. Edebiyatın dönemlerinin her birinde farklı özellikleri ve 
nitelikleriyle değişik eserlerde yer almıştır. Dîvan edebiyatında da özellikle, şairlerin 
kasidelerinde övdükleri devlet adamlarının katıldıkları savaşlardan ve bu savaşlardaki 
kahramanlıklarından söz ettikleri görülür. Kasidelerde doğrudan bir savaş konu edilebilir ya da 
savaş tasvirlerine yer verilebilir. Dîvan şiirinde kimi zaman “cidâl, harp, cenk, perhâş, erdeb, 
rezm” vb. eşanlamlılarıyla da karşılanan savaş, Dîvan şiirinin söz varlığı içinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Dîvan şiirinin dünyası içinde savaş gerçek anlamıyla yer almakla birlikte, daha çok 
mecaz anlamıyla kullanılır. Bu mecazi anlatımda savaş, şiirin geleneksel tipleri âşıkla-sevgili 
ya da âşıkla rakip arasında geçmektedir. Âşık sevgilinin güzellik ülkesine sefer yapar. 
Sevgilinin güzellik unsurları ve rakip âşığın karşısına engel olarak çıkar. 
Savaş ve savaşla ilgili kavramlar Gelibolulu Mustafa Âlî’nin gazellerinde sıklıkla geçmektedir. 
Hatta bazı gazelleri baştan sona canlı savaş tasvirleri yapılmıştır. Gözleme önem veren şair, 
bunu savaştan bahsettiği beyitlerinde ustalıkla kullanmıştır. Bu beyitlerden bazıları: 

Tîrümüz pȗte-i maḳṣȗdı güẕer ḳılmışdur 
Ṣanmasunlar bizi kim nâm u nişandan geçdük  (701/3) 
 
Şeh-süvârum ṣanasın genc-i nihândur ʿĀlḭ 
Ejdehâdur ana ġaddâresi o ġaddârun         (715/5) 

Yukarıdaki beyitlerde olduğu gibi Âlî’nin gazellerinde savaşla ilgili kavramlar sıklıkla 
kullanılmıştır. Bunlardan bazılarının beyit numaraları şöyledir: 748/1 748/2, 748/3, 748/4, 
748/5, 748/6, 748/7 vb…  
 

Sonuç 
Altı asırlık bir dönemi kapsayan Klasik Türk edebiyatı şiir ağırlıklı yüksek zümreye hitap 

eden bir edebiyattır. Bu edebiyat kendi geleneği içerinde kuralları olan bir sistematik içerisinde 
varlığı sürdürmüştür. Divan şairleri de tıpkı diğer insanlar gibi yaşadıkları coğrafyanın siyasal, 
ekonomik, örf adet vb. gibi zihniyet dünyasını yansıtırlar. Her ne kadar Divan şiirinde bireysel 
konular ağırlıklı olarak işlenmiş olsa bile Divan şairlerinin iyi bir gözlemci olmalarından dolayı 
yaşadıkları dönemin sosyal, siyasal ve kültürel olaylarına, durumlarına veya unsurlarına da 
bazen perdeli olarak bazen de direk değinmişlerdir. Bunu yaparken Klasik Türk edebiyatının 
kendilerine tanıdığı çizgi içerisinde sunmayı seçmişlerdir. Şairlerin doğrudan değil de dolaylı 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

334

olarak veya çeşitli perdeler altında sosyal, kültürel konulara temas etmeleri onların bazı 
konularda yanlış anlaşılmasına kimi zamanda toptan bir retçi anlayışla anlaşılmasına neden 
olmuştur. Eski Türk edebiyatına; giriş kısmında da değindiğimiz gibi yöneltilen hayali, soyut, 
gerçek hayattan kopuk bir edebiyat olduğu yönündeki yargıların asılsız olduğu ve bu 
iddialardan dolayı Klasik Türk şiirine son döneme kadar önyargıyla bakılmıştır. Bu ithamların 
ve iddialara karşı çeşitli akademisyenler ve araştırmacıların yapmış olduğu sosyal ve kültürel 
hayat unsurları gerek özel başlıklarla gerekse genel başlıklarla divanlarda tespit edilmiştir. 
Klasik Türk edebiyatında yapılan sosyal ve kültürel öğeler veya maddi kültür unsurları 
çalışmaların bibliyografyası Fatma Meliha Şen tarafından yapılmıştır.3Sonrasında yapılan 
çalışmalarda (makale, tez, kitap vb.) bu iddialara cevap niteliğindedir. Bununla birlikte bu 
çalışmalar sayesinde Eski Türk edebiyatına bakış açısının olumlu olarak değişmesine vesile 
olmuştur. 

Makalemizde 16.yüzyılın önemli tarihçi ve şairlerinden olan Gelibolu Mustafa Ȃlȋ’nin 
divanında geçen gazellerin bir kısmını sosyal ve kültürel hayat unsurlarını tespit etmeye 
çalıştık. Gelibolu Ȃlȋ’nin iyi bir gözlemci olmasına karşın diğer Divan şairleri kadar 
tanınmamıştır. Bu çalışma sayesinde şairi edebi yönünü daha yakından tanıma imkânımız oldu. 
İncelenen gazellerde gelenek, görenek, adet, atasözü ve deyim, mutfak kültürü, savaş unsurları, 
oyun ve eğlence hayatı, musiki, meslek dalları, giyim-kuşam vb. öğeler tespit edilmiştir. Bu 
unsurların beyitlerde hangi bağlam doğrultusunda kullanıldığı açıklanmıştır. Ayrıca gazellerin 
sadece saf lirik şiirler olmadığını incelediğimiz örnekler neticesinde pek çok sosyal ve kültürel 
unsuru da bünyesinde barındırdığını müşahede ettik. Çalışmamızda şairin üretken olması 
hasebiyle ayrıca sosyal ve kültürel unsurların birçok alt başlığı olmasından dolayı incelediğimiz 
gazel sayısını sınırlı tuttuk. Klasik Türk şiiri içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel hayat 
unsurları, dönemin siyasi olayları yönüyle bu konulara meraklı araştırmacılar için zengin bir 
hazine niteliğindedir. 
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olarak veya çeşitli perdeler altında sosyal, kültürel konulara temas etmeleri onların bazı 
konularda yanlış anlaşılmasına kimi zamanda toptan bir retçi anlayışla anlaşılmasına neden 
olmuştur. Eski Türk edebiyatına; giriş kısmında da değindiğimiz gibi yöneltilen hayali, soyut, 
gerçek hayattan kopuk bir edebiyat olduğu yönündeki yargıların asılsız olduğu ve bu 
iddialardan dolayı Klasik Türk şiirine son döneme kadar önyargıyla bakılmıştır. Bu ithamların 
ve iddialara karşı çeşitli akademisyenler ve araştırmacıların yapmış olduğu sosyal ve kültürel 
hayat unsurları gerek özel başlıklarla gerekse genel başlıklarla divanlarda tespit edilmiştir. 
Klasik Türk edebiyatında yapılan sosyal ve kültürel öğeler veya maddi kültür unsurları 
çalışmaların bibliyografyası Fatma Meliha Şen tarafından yapılmıştır.3Sonrasında yapılan 
çalışmalarda (makale, tez, kitap vb.) bu iddialara cevap niteliğindedir. Bununla birlikte bu 
çalışmalar sayesinde Eski Türk edebiyatına bakış açısının olumlu olarak değişmesine vesile 
olmuştur. 

Makalemizde 16.yüzyılın önemli tarihçi ve şairlerinden olan Gelibolu Mustafa Ȃlȋ’nin 
divanında geçen gazellerin bir kısmını sosyal ve kültürel hayat unsurlarını tespit etmeye 
çalıştık. Gelibolu Ȃlȋ’nin iyi bir gözlemci olmasına karşın diğer Divan şairleri kadar 
tanınmamıştır. Bu çalışma sayesinde şairi edebi yönünü daha yakından tanıma imkânımız oldu. 
İncelenen gazellerde gelenek, görenek, adet, atasözü ve deyim, mutfak kültürü, savaş unsurları, 
oyun ve eğlence hayatı, musiki, meslek dalları, giyim-kuşam vb. öğeler tespit edilmiştir. Bu 
unsurların beyitlerde hangi bağlam doğrultusunda kullanıldığı açıklanmıştır. Ayrıca gazellerin 
sadece saf lirik şiirler olmadığını incelediğimiz örnekler neticesinde pek çok sosyal ve kültürel 
unsuru da bünyesinde barındırdığını müşahede ettik. Çalışmamızda şairin üretken olması 
hasebiyle ayrıca sosyal ve kültürel unsurların birçok alt başlığı olmasından dolayı incelediğimiz 
gazel sayısını sınırlı tuttuk. Klasik Türk şiiri içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel hayat 
unsurları, dönemin siyasi olayları yönüyle bu konulara meraklı araştırmacılar için zengin bir 
hazine niteliğindedir. 
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1. Giriş    
Bilindiği üzere çay kültürü dünyaya Uzak Doğu’dan, Çin’den yayılmıştır. Çayın 

önceleri sadece tedavi edici nitelikteki bitki olarak yaygın kullanıldığını biliyoruz. Daha 
sonraları ise her mevsimde, günün her saatinde, evde, işte hatta sokakta bile büyük küçük, 
zengin fakir herkesin içtiği bir içecek haline gelmiştir. 

Kostomarov’un (2011, 143) belirttiği üzere çay, Çar Mihail Fyodoroviç döneminde 
Moğol Hanlarından birinin hediye etmesi ile Slav topraklarında tanınmaya başlamıştır. Çar 
Mihail Fyodoroviç’in iktidarda bulunduğu tarih göz önünde bulundurulduğunda çayın Slav 
toplumunun hayatına XVII. yüzyılın ilk yarısında girdiği anlaşılmaktadır. Yunanlıların ve 
Romalıların su ya da şarap ısıtmak ve ısısını muhafaza etmek için kullandığı authepsa’dan 
Çin’de haşlanmış et suyu ile birlikte sağaltıcı bitki kaynatma, su ve çay kaynatma, yemek 
pişirme amacıyla kullanılan Ho-go ya da Hogoev’e ve Ho-go ya da Hogoev’den de yalnızca 
çay kaynatmak amacıyla kullanılan Rus semaverine uzanan bir yolculuk söz konusudur (Eltut 
Kalender&Kalender, 2019, 272). Çin’deki Ho-go gibi Rusya’da da bitkisel tedavi karışımları 
hazırlamak amacıyla kullanılmaya başlanan bir kap ortaya çıkmıştır. Bu kap içerisinde bal, su, 
ıhlamur, adaçayı ve şerbetçiotu karışımının kaynatılması sonucu elde edilen içecek “sbiten” 
olarak adlandırılmış, kap ise bu içecek isminden türetilerek sbiten içeceği hazırlanan kap 
anlamında “sbitennik” adını almıştır (Eltut Kalender&Kalender, 2019, 273). Dmitriyev ve 
İbragimzade (2006, 98)’ye göre sbiten Rus şehir fuarları ve ticaret merkezlerinde sokak 
satıcılarının omuzlarında satılmasıyla bilinmektedir ve sıcak sbitenin popüler olması çayın 
Rusya’da yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla XVIII. yüzyılın ortalarından 
itibaren semaver kültürü de yaygınlaşmıştır. 

Puşkin, Gogol, Çehov gibi ünlü Rus yazarlarının eserlerinden çocuk edebiyatına, görsel 
sanat eserlerinden sözlü halk edebiyatına kadar hemen her alanda semaver Rus toplumunda 
özel bir yere sahiptir. Sözlü edebi eserler arasında atasözü ve deyimler toplumun kültürünü 
yansıtma, yaşatma ve nesilden nesile aktarma araçlarıdır. Rusça atasözleri ve deyimler de bu 
bakımdan incelendiğinde semavere ilişkin söylemlere rastlamak mümkündür. Bu konuda 
Kaliniçev ve Britenkova (2010:7) “у самовара” 1 ifadesini örnek göstermektedir. Bu ifadenin 
yansımasını Sovyet dönemi ressamlarından Vladimir Fyodoroviç Stojarov’un “У самовара” 
adlı eserinde görmek mümkündür. 

    
Görsel.1: Stojarov, “У самовара”, 1956. 

 
Kaynak: https://www.stozharov.ru/?id=126&lang=  

                                                           
1 Semaver başında 
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Ruslar için “semaver başında” ifadesi, çay masasının etrafında semaverin başında 
toplanıp oturarak aheste aheste konuşmak, sohbet etmek ve çay içmek gibi somut bir anlam 
taşırdı (Kaliniçev & Britenkova, 2010, 7).  

Slav topraklarının çay ile buluşmasını Çar Büyük Petro’nun sanayide kalkınma 
hareketlerine hız vermesi neticesinde Ural bölgesinde metalürji ve bakır fabrikalarının 
kurulmaya başlanmasına bağlı olarak semaverin de dâhil olduğu çeşitli kap kacakların 
üretilmesi takip etmiştir (Borisova, 2009). O tarihten bugüne yaklaşık üç buçuk asırdır Rus 
toplumunun yaşamının bir parçası olan semaver, atasözlerine de konu olmuştur. Ancak çeşitli 
atasözü sözlükleri taranmış olmasına karşın semaver ile ilgili maddelere ya da örneklere 
rastlanmamıştır. Bununla birlikte sadece semaver üzerine yazılmış bazı kitaplarda ve internet 
sitelerinde birkaç atasözü tespit edilebilmiştir. Elbette bölgesel ya da yerel kullanım farklılığı 
gösteren söylemler de olabilir, ancak genel ve yaygın kullanımıyla karşımıza çıkan 
atasözlerinin çalışmaya esas oluşturduğunun altını çizmemiz gerekir. Atasözlerinin genel ya da 
yerel kullanımları konusunda Aksoy’un sözlerini hatırlatmak yararlı olacaktır: “Şu da var ki bir 
söze kesin olarak “genel” ya da “yerel” demek kolay değildir. Çünkü bu niteleme, bilgi ve görgü 
düzeylerine göre kişiden kişiye göre değişir: bir kişinin genel nitelikte gördüğü sözü, başka bir 
kişi bu nitelikte görmeyebilir; işitmemiş de olabilir…” (Aksoy, 2019, 9).  

   
2.  Çalışmanın Konusu ve Önemi  
Çalışmamızın başlığından anlaşılacağı üzere, Rus toplumunda maddi kültür unsuru 

olarak önemli bir yer tutan semaver ile ilgili atasözleri temel araştırma konumuzu teşkil 
etmektedir. İçeriği sosyokültürel imgeler olan Rusça atasözleri üzerine yapılmış akademik bir 
çalışmaya rastlanamaması neticesinde şekillenen araştırma konusu, Rus paremiyolojisi alanına 
sunacağı katkı bakımından önem taşımaktadır. Aynı zamanda yapmış olduğumuz bu 
araştırmanın benzer çalışmaları tetiklemesi bakımından örnek teşkil edeceğini düşünmekteyiz. 

   
3. Çalışmanın Amacı ve Araştırma Yöntemi     
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve konfor ile doğru orantılı olarak, semaverin Rus 

toplumunda yalnızca dekoratif eşya olarak kullanımından söz edilebilir. Elbette kent 
merkezlerinden kırsala doğru gidildikçe nadiren de olsa semaverin gerçek amacına uygun 
kullanımına rastlanması olası bir durumdur. Anıları çağrıştıran ve maddi kültür değeri taşıyan 
bu mutfak gerecinin atasözleri çerçevesinde Rus halkının manevi kültürüne ne derece nüfuz 
ettiğini araştırmak çalışmanın temel amacıdır. Söz konusu araştırmanın bir diğer amacı ise. Rus 
literatürüne girmiş konuya ilişkin sözlüklerin, kitapların ve bilimsel makalelerin taranması 
neticesinde tespit edilen atasözlerinin semantik analizlerinin yapılması ve Türkçeye 
çevrilebilirliğinin saptanmasıdır. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel araştırma 
yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

 
4. Atasözleri 
Atasözleri bilindiği üzere söyleyeni kesin belli olmayan ifadelerdir. Ancak geçmişte 

deneyim ve gözlemlere dayanarak edinilmiş tecrübeler hakkında topluma bilgi aktaran kısa, 
öğüt içerebilen kalıplaşmış ifadelerdir. Bu nedenle her toplumda birbirine eşdeğer temel 
atasözleri bulmak mümkün olabileceği gibi her topluma özgü kullanımı olan atasözleri de 
olabilir. Genel itibariyle bakıldığında atasözleri sözlü edebiyat, yani toplumların manevi kültür 
unsurları arasında değerlendirilmektedir. Atasözleri halkbilimi, dilbilim, sosyal antropoloji gibi 
birçok bilim dalının araştırma alanına girmektedir. Aksoy, bu çerçeveyi daha geniş tutarak 
atasözlerini toplumbilim, ruhbilim, eğitbilim, ekonomi, felsefe, tarih, ahlak, folklor gibi birçok 
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deneyim ve gözlemlere dayanarak edinilmiş tecrübeler hakkında topluma bilgi aktaran kısa, 
öğüt içerebilen kalıplaşmış ifadelerdir. Bu nedenle her toplumda birbirine eşdeğer temel 
atasözleri bulmak mümkün olabileceği gibi her topluma özgü kullanımı olan atasözleri de 
olabilir. Genel itibariyle bakıldığında atasözleri sözlü edebiyat, yani toplumların manevi kültür 
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alanı ilgilendiren ve birçok yönden inceleme konusu edinilmeye değer olan ulusal varlıklar 
olarak nitelemektedir. Atasözleri aynı zamanda deyiş güzelliği, anlatım gücü, kavram 
zenginliği bakımından oldukça önemli dil yapılarıdır (Aksoy, 2019, 13). Durmuş (2018/36, 29-
40), atasözlerinin iletişimde üstlendiği mühim rolün yanı sıra ortaya çıktığı milletin kültürü, 
folkloru ve dili gibi alanlar ve bunların tarihi hakkında hayati bilgiler sunabilecek son derece 
değerli bir kaynak olduğundan söz eder. Bu nedenle konuyu özele indirgeyerek çerçeveyi 
daralttığımızda atasözleri üzerine yapılan çalışmaları inceleyen ayrı bir bilim dalından yani 
paremiyolojiden söz etmek gerekir. Kökeni antik Yunanca olan paremiyoloji sözcüğü paroimia 
(παροιμία) ve logos (λόγος) kelimelerinin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmış bir 
kavramdır. Sarıtaş, 19. yüzyılın ikinci yarısında Archer Taylor tarafından atasözleri üzerinde 
yürütülen çalışmaların bu alandaki çalışmalara hız kazandırdığını ifade etmektedir (2012, 176). 
Paremiyoloji Rus kültürdilbiliminde, deyimbilimin bir alt dalı olarak tanımlanır, atasözleri, özlü 
sözler, bilmeceler, aforizmalar gibi unsurları araştırır ve sınıflandırır (Mansurova, 2019, 65).  

Djuraeva, deyimbilimcilerin 30 yıl önce dilbilimde paremiyolojik patlama yaşanacağına 
ilişkin tahminlerde bulunduğu ve söz konusu patlamanın beklenenin çok üzerinde olduğu 
konusunda Mokienko’nun haklılığına vurgu yapmaktadır (2021, 89). Djuraeva’ya göre modern 
toplumun dinamizasyonu ulusal bilincin yanı sıra folklorun atasözü ve deyimler gibi küçük bir 
türüne ilgi uyandırmaya neden olmuştur (2021, 89). Djuraeva, Rus dilinde metaforik-kehanet 
sözlerinin incelenmesi ve sistemleştirilmesi çalışmalarına duyulan ilginin paremiyoloji 
teriminin ortaya çıkmasından çok daha önceki dönemlerde baş gösterdiğine dikkat çeker (2021, 
89). En çarpıcı ifade araçları olan atasözü ve deyimler sözlü folklor ürünü olarak bilim 
insanlarının dikkatini çok daha erken çekmiştir. Djuraeva, bu konudaki bilinen en eski 
çalışmaların bilim insanları tarafından hazırlanmış el yazması eserler olduğunu dile getirmekte 
ve bu eserlerin 17. yüzyıla ait olduğuna işaret etmektedir. Moskova Üniversitesi’nin tanınmış 
profesörlerinden A.A. Barsov’un “4291 Rus Antik Atasözü Derlemesi” 2 isimli eseri konuyla 
alakalı ilk basılı yayın olarak literatüre geçmiştir. Bu eseri, Snegiryov ve Dal’in daha geniş 
kapsamlı çalışmaları takip etmiştir (Djuraeva, 2021, 89). Mieder, atasözleri ve deyimler ile ilgili 
20. yüzyılın teorik paremiologu G.L. Permyakov’un Moskova’da yaşayan halkın dilinden 
derleme yaptığı deneysel çalışmasından söz eder. Bu derlemede 1914 deyimsel unsur 
bulunmaktadır, aralarında 268 atasözü ile alt unsurları yer almaktadır. Permyakov, 1985 
yılında, bu deneysel çalışmaya dayanarak 300 metinden oluşan, içerisinde açıklamalı giriş 
metni ve birçok notun yer aldığı “paremiyolojik minimum” denilebilecek nitelikte bir eser 
yayımlamıştır. Söz konusu eserin, yabancı dil eğitmenlerinin en yaygın kullanılan Rus 
atasözlerini, atasözü niteliğindeki ifadeler ile atasözü karşılaştırmalarını vs. öğretmelerine 
imkân tanıyan, böylelikle yabancı öğrencilere konuşmada akıcı bir biçimde yaygın Rusça 
atasözü kullanma fırsatı sunan Almanca ve Bulgarca çevirileri ortaya çıkmıştır. (Mieder, 1997, 
405). 

Atasözleri üzerine gerek yapısal gerek sosyolojik irdeleme bağlamında gerek 
sınıflandırma ve dilsel çözümlemeler bağlamında yürütülen çalışmalar, diğer toplumların 
atasözleri ile karşılaştırmalı çalışmalar yapılmasına da imkân tanımıştır. Bu alanda sözlüklerin 
oluşması tematik sınıflandırmaların ve dolayısıyla karşılaştırmalı çalışmaların yapılmasının da 
yolunu açmıştır. 

 
 
 

                                                           
2 Collection of 4291 Russian Ancient Proverbs 
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5. Semaver ile İlgili Rus Atasözleri  
Kültürel kimlik, bireyin ait olduğu kültürün özelliklerini benimsemesi ile kendini o 

kültürün bir parçası olarak algılaması ve duygusal bağlılık hissetmesidir (Büyükkantarcıoğlu, 
2006, 68-akt. Aydın, 2013/3, 175). Kültürel kimliğe sahip bireyler, içinde yaşadıkları toplumun 
yaşam biçimini özümseyerek çevresinde olup bitenlere, o toplumun normlarına bağlı anlamlar 
yükler ve tepkide bulunurlar (Aydın, 2013/3, 175). Altaylı, kültür ve dil arasındaki bağıntıya 
işaret ederken atasözleri ve folklor ilişkisini, Zeferxah’ın şu sözleriyle nakletmektedir (2010, 
126): “Her halk kendi karakterine uygun atasözleri ve deyimler oluşturmuştur ve bunlar dil ile 
birlikte folklorun içinde de mütalâa edilmektedir. Folklor ise bir milletin sosyal hayatında 
oluşarak onun kederini, tasasını, sevincini, kısaca millî kimliğini yansıtmaktadır”.  

Kaplan (2012, 144)’a göre, dil ile tarih ve kültür arasındaki münasebeti bilen bir kimse 
dili tek başına almaz. Zira dilde her kelimenin yazılış, ses, şekil ve manasını tayin eden tarih ve 
kültürdür... Filolog sadece dilci değil, geniş kültürlü, kafası dil gibi hayatın bütün imkanlarına 
açık bir insan olmalıdır…  Aslında dili hem şekil hem muhtevasıyla inceleyen filolojinin gayesi, 
insan kültürünü tanımaktır. Fakat bu görüşe ancak dil ile kültür arasındaki bağlantıyı görenler 
ulaşabilirler. 

Rus milli kimliğinin simgelerinden biri olan semaver de dil-kültür etkileşimi ile sözlü 
edebiyat ürünleri arasında yerini almıştır. Semaverin Rus atasözlerinde hayat bulması, Rus 
toplumunun karakterini ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu bağlamda, aşağıda, 
öncelikle semaver ile ilgili tespit edilebilen Rus atasözleri verilmiştir. Ardından atasözlerinin 
semantik analizleri ve ifade gücü bakımından en yakın Türkçe karşılıkları aktarılmaya 
çalışılmıştır.        

 
Örnek 1. Самовар кипит-уходить не велит  
 
1873 yılında Vsemirnaya Venskaya Sergisi için özel siparişle horoz formlu semaver 

yapılmıştır. Bu semaver sıra dışı, esprili semaverler için tipik bir örnektir. Horoz formlu 
semaverin ayakları tavuk ayakları, imziği horoz başı şeklinde tasvir edilmiştir, gövdesinde ise 
Slav örgüsüyle “Kaynayan semaver kimsenin gitmesine müsaade etmez.” anlamına gelen 
“Самовар кипит-уходить не велит” yazısı bulunmaktadır (Gilodo, 1991, 21; Tihonova, 1989, 
157).  

 
Görsel.2: 1870’li yıllar, horoz formlu semaver 

 
Kaynak: (Gilodo, 1991, 32) 
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yapılmıştır. Bu semaver sıra dışı, esprili semaverler için tipik bir örnektir. Horoz formlu 
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Görsel.2: 1870’li yıllar, horoz formlu semaver 

 
Kaynak: (Gilodo, 1991, 32) 

 

En Yakın Türkçe Karşılığı: Semaver kaynadıkça sohbet bitmez.  
 
Örnek 2. Самовар, что море Соловецкое, пьют из него за здоровье молодецкое 

(İlyuşin, 2019, 13; Tihonova, 1989, 157) 
  
Bu ifadede saygı duyma, değer verme alt metnini gözlemek mümkündür. Çünkü 

benzetme sanatından yararlanılarak semaver denize benzetilmiş ve insanların o denizden 
(semaverden) içtikleri her yudumun şifa olacağı anlatılmak istenmiştir.  

 
En Yakın Türkçe Karşılığı: Semaver Solovetsk denizine benzer, yiğit gibi sağlıklı 

olmak isteyenler ondan [çay] içer. 
 
Gilodo, bu iki örnek üzerinden espri niteliği taşıyan atasözlerinin yüzyıllar boyunca 

[topluma] hizmet etmiş semavere olan saygı ve pozitif yaklaşım duygularını yansıttığını3 dile 
getirmiştir (1991:5). 

Tihonova (1989:12) XIX. yüzyıl sonlarına işaret ederek “O zamanlarda semaverle ilgili 
‘Самовар кипит-уходить не велит’ ve ‘Где есть чай, там под елью рай’4 gibi atasözleri, 
şarkılar ve şiirler ortaya çıkmıştır.” der.  

 
Örnek 3. В Тулу со своим самоваром не ездят (Tihonova, 1989, 11; Ojegov S.İ. 

&Şvedova N.Yu, 1992, 694; Zimin, 1994, 171; Jukov, 2000, 63; İlyuşin, 2019, 13) 
 
“Kendi semaverinle Tula’ya gidilmez” anlamına gelen bu örnekte Tula şehrine 

gönderme yapılmıştır. Çünkü Tula şehri Çar tarafından metalurji fabrikalarının kurulması 
emredilen ve halen üretimde önde gelen şehirdir. Dolayısıyla, Tula, semaverin başkenti olarak 
bilinmektedir (Tihonova, 1989, 11). Açıklamalı Rusça Sözlük’te, Ojegov & Şvedova (1992, 
694) ise bu sözün konuşma dilinde ya da kınama ifadesi olarak kullanıldığına ilişkin bilgi 
vermekte ve “bir yere giderken orada üretilen ya da çok sayıda stoğu bulunan bir şeyi yanına 
alıp gitmek (semaver üretilen şehir Tula kastedilerek söylenmektedir” açıklamasını 
yapmaktadır. 19. yüzyılın sonunda Rus dilinde, çay seremonileri ile ilgili çok çeşitli konuşma 
dili unsuru, atasözü ve deyim ortaya çıkmıştı. “В Тулу со своим самоваром не ездят” en 
bilinenleri arasındadır (Yoder, 2009, 32). 

 

                                                           
3 Kaliniçev ve Britenkova (2010, 8) Gilodo’nun yukarıda belirtilen görüşünü desteklerken bir örnek daha sunar: 
‘Выпьешь чайку – разгонишь тоску’. Bu atasözü, Mihaylova’nın kitabında (2010, 4) ise ‘Выпей чайку – 
забудешь тоску’ biçimi ile karşımıza çıkar.  Söz konusu atasözü içerisinde semavere ilişkin açık bir ibare ya da 
ima bulunmamaktadır. Bu nedenle incelemeye tabi tutulan örnekler arasına dahil edilmemiştir. Kişinin içerisinde 
bulunduğu olumsuz durumdan sıyrılıp çıkabilmesi çay içmekle koşullandırılmaktadır. Çünkü çay 
rahatlatıcı/yatıştırıcı etkisi olduğu bilinen bir bitki türüdür.  En Yakın Türkçe Karşılığı: Çay içmek derdini tasanı 
unutturur.  
4 Где есть чай, там под елью рай (Tihonova, 1989, 12, 157) ifadesi içerisinde semavere ilişkin açık bir ibare ya 
da ima bulunmamaktadır. Bu nedenle incelemeye tabi tutulan örnekler arasına dahil edilmemiştir. Söz konusu 
atasözü ile ruh dinginliğine ve mutlu sona vurgu yapıldığı söylenebilir. Bunun nedeni semaver ile insanoğlunun 
günahlarından arınarak eriştiği ebedi mutlu yaşam mekânı olarak kabul edilen cennetin özdeşleştirilmesidir. 
Bulunulan mekân neresi olursa olsun çay insanın ruhunu dinginleştirip, huzur verecektir. Kısacası, çaya, kişiyi 
mutluluğa götürecek araç misyonu yüklenmiştir. 
En Yakın Türkçe Karşılığı: Çayın olduğu yerde çamın altı cennettir.   
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En Yakın Türkçe Karşılığı: Bir nevi “tereciye tere satılmaz” ifadesini karşılayabilecek 
anlam ortaya çıkmaktadır.  

 
Örnek 4. Со своим самоваром в гости не ходят  
 
Örnek 3’te verilen atasözünün benzeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli web 

sayfaları dışında literatürde erişilebilen kaynaklar içerisinde bu varyanta rastlanılamamıştır. 
Çay, misafirlikte ikram edilmesi muhtemel içecek olarak görüldüğünden kişinin yanına 
semaverini alarak gitmesinin anormal ve kaba bir davranış olarak nitelendirileceği anlamını 
taşımaktadır.  

 
En Yakın Türkçe Karşılığı: “Kendi semaverinle misafirliğe gidilmez” anlamında öğüt 

içeren bir ifadedir. 
 
Örnek 5. На три двора пять самоваров, а одна лошадь (İlyuşin, 2019, 13) 
 
Dostlarla birlikte başında oturulup çay içilen semavere atfedilen değeri ifade etmek için 

kullanılan bir atasözüdür. Burada hane başına düşen semaver ve at kıyaslanmaktadır. Atasözüne 
göre her hanede en az bir semaver bulunduğuna dikkat çekilmekte, fakat bir zamanların ulaşım 
ve savaş aracı olarak kullanılan binek hayvanının sanayi devriminin de etkisiyle toplum için 
önemini kaybetmeye başladığı izlenimi verilmektedir.  

 
En Yakın Türkçe Karşılığı: Üç avluya beş semaver, bir at düşer.  
 
Örnek 6. С самоваром – буяном чай важнее и беседа веселее! (İlyuşin, 2019, 13)  
 
Bu atasözünde semaverin kaynamasına göndermede bulunarak konuşma dilinde 

huzursuz, homurdanan anlamındaki sıfat kullanılmıştır. Çaydan ziyade çay yapılan gereci yani 
semaveri övme, yüceltme duygusu göze çarpmaktadır. Uzun sohbetlere ve kalabalık 
seremonilere neden olduğu göz önünde bulundurulduğunda, semaverde kaynatılan çayın ocakta 
kaynatılan çaydan daha keyif verici bir ortam oluşturduğu anlaşılmaktadır. Fokurdayan 
semaver iletişim aracı olarak karşımıza çıkar ve insanları birbirine kaynaştırır. 

 
En Yakın Türkçe Karşılığı: Homurtulu semaverde çay daha değerli, muhabbetse daha 

neşeli olur. 
 
Örnek 7. У самовара я и моя Маша  
 
Çeşitli web sayfaları dışında literatürde erişilebilen kaynaklar içerisinde bu ifadeye 

rastlanılamamıştır. Ancak, F.M. Kvyatovskaya’nın 1931 yılında Varşova Kabaresi için 
bestelediği şarkının sözleriyle ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu ifade daha sonra ev konforu, iç 
huzur ve aile saadetini, sakin bir yaşamı anlatmak üzere halk arasında yaygınlık kazanmıştır. 
Bu ifade “Semaverin başında bir ben bir de [sevgili] Maşam [birlikte vakit 
geçiriyoruz/takılıyoruz]” anlamını vermektedir.     
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En Yakın Türkçe Karşılığı: Gençler arasında evde dinlenmeyi, miskin miskin vakit 
geçirmeyi ifade eden Pijama, Terlik ve Televizyon kelimelerinin ilk harfinden oluşan PTT 
kısaltmasını karşılayabilir.  

 
Örnek 8. Баня без веника, что самовар без трубы (İlyuşin, 2019, 13)  
 
Bu atasözünde Rus hamamı/banyosu ile semaver ve kese işlevini yerine getiren ağaç 

yaprağı demeti ile boru arasında kıyaslama söz konusudur. Borusu olmayan semaverin 
performansını tamamlayamaması ile hamama kesesiz girmenin bir anlam taşımaması arasında 
yine benzetme sanatından yararlanıldığı görülmektedir. İfadeye bakıldığında, bütünün kendisi 
kadar bütünü ortaya çıkaran tamamlayıcı unsura verilen önem dikkat çekmektedir.   

 
Görsel.3: Rus hamamında kese yerine kullanılan веник5 

 
Kaynak: https://yandex.ru/images/venik 

 
En Yakın Türkçe Karşılığı: Kesesiz hamam, borusuz semavere benzer.  
 
Örnek 9. Разошёлся, как холодный самовар (Sısoyev, 28)  
 
Bu ifade, metne bağlı olarak bir şeyin önemini, değerini hatta itibarını yitirmesi 

anlamlarını karşılamaktadır. Semaver sıcakken etrafında toplanıldığı ve çay içilip, sohbet 
edildiği düşünülürse, semaverin soğuması ile etrafında oturan kişilerin dağılması doğru 
orantılıdır diyebiliriz. Bu bağlamda semaver önemini kaybeder, bir anlam ifade etmez. “Soğuk 
semaver misali dağılıp gitmek” bir kimsenin nedensiz ve yersiz ortaya çıkan öfkesini kınama 
anlamını da içermektedir.  

 
En Yakın Türkçe Karşılığı: “Su misali akıp gitmek” ifadesini karşılayabilecek bir 

anlam ortaya çıkmaktadır. İkincil olarak “alevlenmek/duygusal olarak yükselmek” anlamlarına 
gelebilir. Ancak durum Rusçada soğuk semaver ile anlatılırken, Türkçede alevlenmek/parlamak 
ile ifade edilmektedir. Bu bakımdan ikincil karşılığa bakıldığında Rusçası ile tezatlık olduğunu 
söylemek mümkündür. 
                                                           
5 Özellikle akağaç, defne, ıhlamur ve meşe gibi ağaçların yapraklı ince dalları tercih edilmektedir, kan dolaşımını 
artırması amacıyla vücuda vurularak kullanılır. Ayrıca rahatsızlık türüne göre ağaç türleri arasından şifalı olanı 
tercih edilir.    
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Örnek 10. С лёгким паром, с горячим самоваром! (İlyuşin, 2019, 13) 
  
Sağlık ve afiyet/mutluluk temennisi içeren bu atasözünde Örnek 8’de olduğu gibi hem 

Rus hamamına hem de Rus semaverine vurgu yapılmaktadır. Rus insanının inancına göre 
hamamdan yani banyodan çıkıldığında sıcak suyun buharı ile kişinin vücudundaki rahatsızlıklar 
yok olur, manevi kirden arınılır ve beden şifalanır. Ayrıca sıcak su, buhar, kese ve sabun 
arındırıcıdır, ölü hücrelerin yenilenmesi, kan dolaşımının hızlanması kişinin ruhsal olarak 
enerjisinin yükselmesine yardımcıdır. Banyo sonrası tedavi edici özelliği nedeniyle vücut ısısını 
muhafaza etmek üzere çay içmeye göndermede bulunulmuştur. Bu atasözüne bütün olarak 
bakıldığında her daim mutlu ve sağlıklı olma temennisi olduğu görülmektedir.   

 
En Yakın Türkçe Karşılığı: Sağlık suları olsun /sıhhatler olsun, sıcak semaverin olsun!  
 
Örnek 11. Нашему самовару двоюродный подсвечник (İlyuşin, 2019, 13)  
 
Genellikle semaver başında otururken hem ortamın isini ve kokusunu çekmesi hem de 

etrafı aydınlatması bakımından mumdan yararlanıldığı için her evde mutlaka şamdan 
bulundurulduğu bilinmektedir. Bu nedenle şamdan ve semaver arasında sıkı bir ilişki olduğuna 
işaret eden bir atasözü kullanımı görmekteyiz. “Şamdan bizim semaverin kuzeni olur” anlamına 
gelen bu ifadenin dayanışmaya işaret eden bir atasözü olduğu söylenebilir.  

 
En Yakın Türkçe Karşılığı: “Bozacının şahidi şıracı” sözü ile durum anlatılabilir. 

Burada bozacı ve şıracı arasında dayanışma içeren bir bağa işaret edilmektedir. Ancak, Rusçada 
dayanışma olumlu yönde iken Türkçe karşılığında olumsuz yönde bir dayanışma içerisinde 
bulunma anlamındaki kullanım dikkat çekmektedir.    

 
Örnek 12. Приходите- поставим самоварчик, а уйдёте- чайку попьём (İlyuşin, 

2019, 13) 
 
Her koşulda misafirperverliğe semaver ve çay üzerinden vurgu yapılmaktadır. Ne olursa 

olsun uzun süreli ziyaret için misafire sunulacak çay semaverde hazırlanacaktır, ancak kısa 
süreli bir ziyaret olacaksa o zaman yine çay ikramı söz konusudur, bu kez semaverde değil 
demleme yöntemi ile demlikte çay yapılacağı anlaşılmaktadır. Her durumda yapılacak iş belli: 
çay içmek. 

  
En Yakın Türkçe Karşılığı: “Gelirseniz semaveri yakarız, giderseniz de çay içeriz” 

şeklinde çevirisi yapılabilecek olan bu atasözü için birebir Türkçe karşılık önerilememektedir. 
 
Rıbnikova (1961, 189), Örnek 12’de karşımıza çıkan atasözünün bir başka varyantından 

söz etmektedir: 
 

Придёшь в гости – самовар поставлю, уйдёшь – чай пить буду  
 
En Yakın Türkçe Karşılığı: Misafirim olursan semaver koyarım [yakarım], gidersen 

çay[ımı] içerim.  
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Örnek 12’de fiillerin geniş zamanda ikinci ve birinci çoğul şahısa göre çekimlenmiş 
olduğunu görmekteyiz. Ancak Rıbnikova’nın belirttiği örnekte fiiller geniş zamanda ikinci ve 
birinci tekil şahısa göre çekimlenmiştir. Örnekler arasında sözdizimsel olarak küçük bir 
farklılık olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.   

    
Örnek 13. Без крышки самовар не кипит; без матери ребёнок не резвится 
 
Çeşitli web sayfaları dışında literatürde erişilebilen kaynaklar içerisinde bu ifadeye 

rastlanılamamıştır. Semaver ve çocuk arasında karşılaştırmalı bir değerlendirmeden söz 
edebileceğimiz bu ifadede hem kapak ile anne arasında hem de semaver ile çocuk arasında bir 
benzetme söz konusudur. Kapağı olmayan semaverin içinde uzun süre su ya da çay 
kaynayamaz. Bunun sebebini basınca bağlı olarak açığa çıkan ısı kaybı ile ya da bir başka 
deyişle sıvının ısısının kaynama noktasının altına düşmesiyle açıklayabiliriz. Annesi olmayan 
çocuğun ise ilk eğitmeni sayılan kişiden yoksun kaldığı anlaşılabilir. Çocuk için anne 
kılavuzdur, temel ihtiyaçlarını karşılayan kişidir ve çocuğuyla arasında güçlü bağ bulunan baş 
karakter rolündedir. Dolayısıyla annesi olmayan çocuk her zaman mahzundur, boynu büküktür, 
eksiktir, annesi olmayan bir çocuğun hayata gülümsemesi güçtür. 

 
En Yakın Türkçe Karşılığı: Kapaksız semaver[de su/çay] kaynamaz, anasız çocuk 

gülmez. Bir bakıma “Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz” atasözünü anımsatmaktadır.  
 
6. Sonuç 
Yapmış olduğumuz araştırma için erişilebilen çeşitli Rusça atasözleri ve deyimler 

sözlüğü incelenmiştir. Ancak ne yazık ki ilgili kaynaklarda aranılan bilgilere rastlanılamamıştır. 
Bu hususta hazırlanan tarihsel, kültürel ve sanatsal bilgilerinin de yer aldığı semaver ile ilgili 
tematik kitaplar, akademik çalışmalar ve çeşitli yayınlar taranmıştır. Birbirinden farklı on üç 
atasözü tespit edilmiştir. Birçok atasözünün çok sayıda eserde bahsi geçtiği görülmüştür. Söz 
konusu atasözlerinden bazılarının ise tek eserde zikredildiği, diğer eserlerde hiç bahsinin 
geçmediği görülmüştür. Bu durum tarafımızca ilgili atasözlerinin nadiren kullanıldığı ya da 
bölgesel kullanımlarının olabileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Genel itibari ile semaver 
temalı Rus atasözlerinde saygınlık, mutluluk, misafirperverlik gibi konulara vurgu 
yapılmaktadır. İncelenen on üç atasözünün Rusçadan Türkçeye birebir çevirisinin yapılması 
hedef dilde anlam kaymalarına ya da kavram karşılayamama gibi durumlara sebebiyet verebilir. 
Bu hususlar göz önünde bulundurularak atasözlerinin ifade gücünü kırmadan en yakın 
anlamları ile Türkçe karşılıkları verilmeye çalışılmıştır. Netice itibariyle maddi kültür unsuru 
olarak Rus toplumunda kabul görmüş semaverin, edebiyattan resime, müzecilikten folklora 
birçok alanda Rus insanının yaşamının bir parçası olduğunu ve toplumun manevi kültürüne de 
yansıdığını göstermiştir. Halk bilimi unsurları nesilden nesile aktarılan değerler olarak 
bilinirler. Bu açıdan bakıldığında teknolojiye yenik düşmüş semaverlerin atasözleri vasıtasıyla 
nesiller arası köprü vazifesini sürdürmeye devam ettiği anlaşılmıştır. 

 
Tespit edilen söz konusu atasözlerinin semantik analizlerine bakıldığında semaver ve 

çayın Rus toplumunda önemli bir yer işgal ettiği, hatta semaverin küresel tanınırlık düzeyinde 
Rus toplumunun sosyokültürel bir imgesi haline geldiği, Rus toplum belleğinde birlikteliği 
keyif ve mutluluğu simgeleyen kodlarından bahsetmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. 
Türkçede semaver ile ilgili atasözü yerine çay ile ilgili atasözü mevcuttur. Bu nedenle ilgili 
atasözleri için Türkçede eşdeğer atasözü bulunmadığı görülmüş, anlam bakımından en yakın 
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karşılığı verilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla incelenen atasözlerinin Türkçeye 
çevrilebilirliğinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.  
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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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Giriş 
‘Drama’ sözcüğünün kökeni ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte ileri sürülen 

görüşlerden biri, Eski Yunan ritüelleriyle ilgili olduğudur. Arkeolog Arif Müfid Mansel (1999, 
215), Eski Yunan’da Attika bölgesinde ilkbahar aylarında Dionysos onuruna yapılan törenlerin 
‘dromera’ adını taşıdığını ve drama sözcüğünün buradan geldiğini belirtmektedir. Bu törenler, 
tanrıyla ilgili kutsal bir olayın halka sunulmasını sağlayan temsillerdir. Drama sözcüğünün 
kökeni ile ilgili yaygın olan görüş ise tiyatro çalışmaları alanında profesör olan Hans Thies 
Lehmann’ın (2006, 36) belirttiği gibi kelimenin, Yunanca yapmak, etmek, eylemek anlamına 
gelen ‘δραν’ (dran) sözcüğünden türediğidir. “Dran. (n.) δρᾶν; 
present active infinitive of δράω (dráō), an action” (Kulick, 2021, 46) biçiminde tarif edilebilir. 
Eski Yunanca-İngilizce sözlükte, aynı şekilde “δράω yapmak (to do), ondan türeyen δράμα ise 
eylem, oynama (a deed, act)” (Liddell, Scott, Jones, & McKenzie, 1940, 163-164) olarak 
tanımlanmaktadır. Sevan Nişanyan (2018, 201) da bu tanımı destekler biçimde, eylem, oyun, 
trajedi anlamlarına gelen Yunanca dráma(t) (δράμα) sözcüğünün, Eski Yunancada 
dráō (δράω) ‘eylemek’, ‘icra etmek’ fiilinden + ma(t) ekiyle türetildiğini, bu dile ise ise Hint-
Avrupa ana dilinde yazılı örneği bulunmayan dréh₂- (dréw-) ‘eylemek’ biçiminden evrildiğini 
söylemektedir. Günümüzdeki tanımına bakıldığında ise drama, genel olarak bir lider ve 
katılımcılardan oluşan, tiyatro teknikleri temelinde canlandırma ve doğaçlamanın ön planda 
olduğu bir etkinliktir.  

Sıklıkla karıştırılan ‘dram’ sözcüğü, dramadan daha farklı bir anlama sahiptir. Sözcük, 
‘Tiyatro Terimleri Sözlüğü’nde (Taner, And & Nutku, 1966, 28-29-66) üç anlamda 
verilmektedir. İlki, tiyatro yapıtlarının konuşma düzeni için kullanılan bir edebiyat türü, ikincisi 
sahnede oynanmak üzere yazılmış, olayın daha çok diyaloglarla ve çatışmalarla geliştiği oyun, 
üçüncüsü ise halk dilinde ciddi oyun olarak açıklanmıştır. Her iki sözcük de dilimize 
Fransızcadan geçmiştir. 
 

Özellikle tiyatro bilimi çerçevesi içinde drama kavramı, özetlenmiş, soyutlanmış eylem 
durumları anlamını taşır. Türkçede kullanılan dram kavramı ise Fransızcadaki sonu –e ile biten 
drame sözcüğünden gelmektedir; o dilde burjuva tiyatrosu anlamına geldiği halde Türkçede ve 
özellikle halk dilinde acıklı oyun anlamında kullanılagelmiştir. Oysa dramatik olan ya da drama, 
insanın her türlü eylem ve ediminde yer almaktadır (San, 1990, 573).   

 
Dramla ilgili olan ‘dramaturji’ ise oyun yazma kuralları ve tekniği bilimi, eserin sahneye 
konması işidir. Bunu yapan kişiye de dramaturg denmektedir.  

Drama, ayrı bir disiplin olmasının dışında eğitimde bir yöntem olarak da 
kullanılmaktadır. Yaratıcı drama, eğitimde drama, eğitici drama ya da eğitsel drama, dramanın 
genel olarak eğitimde kullanılmasıyla ilgili kavramlardır. Adıgüzel’e (2021, 80) göre 
alanyazında yer yer farklı adlandırmalar olarak karşımıza çıksa da uluslararası alanyazındaki 
karşılıklarına da bakıldığında bu kavramlar, öz olarak aynıdır. Örneğin İngiltere’de ‘Drama in 
Education’ (Eğitimde Drama) olarak adlandırılırken Amerika’da ‘Creative Drama’ (Yaratıcı 
Drama) şeklinde kullanılmaktadır. Hepsinin eğitici yönü ve bireye sağladığı pek çok katkı 
vardır. Bu çalışmada tercih edilen ‘yaratıcı drama’ kavramı, Adıgüzel’in (2021, 73 ve 79) 
tanımıyla bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın, 
düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. 
Araştırmacıya göre drama sözcüğünün önünde kullanılan ‘yaratıcı’ sözcüğünün özellikle 
eklenmesinin ardında ise hem dramanın daha çok tiyatroyla karıştırılması hem de yaratıcı 
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dramada oyuncuların, doğaçlama süreçlerinde bir metne bağımlı olmamaları ve kendi 
yaşantıları yoluyla canlandırmalarını tasarlayıp uygulamaları düşüncesi yatmaktadır. Yaratıcı 
drama, tiyatro tekniklerini kullanır fakat tiyatro değildir.  
 

Yaratıcı Dramanın Genel Özellikleri ve Eğitimde Kullanılması 
Yaratıcı drama, öncelikle bir grup ve onu yönlendiren bir eğitmen eşliğinde 

gerçekleştirilmektedir. Eğitmenin kullandığı tekniklerle ve grubu oluşturan bireylerin aktif 
katılımı ile süreç ilerlemektedir. Adıgüzel’in (2021, 86) ifadesiyle, “katılımcılar, kendi yaşantı 
ve deneyimlerinden de faydalanarak hem o anda kalıp hem de kurgusal dünyada –mış gibi 
yapmaktadırlar. O anda ve kendilerine çizilen çerçeve içinde kalmakta fakat önceki yaşantıları, 
deneyimleri, içsellikleri ışığında kendi yaratıcılıklarını kullanmaktadırlar. Bu anlamda özgün 
ve özgürdürler.” Bir tür canlandırma olan yaratıcı dramada, doğaçlama ve rol oynama ön 
plandadır; ancak yaratıcı dramada sergilenen oyunculuk, tiyatrodakinden farklıdır. Tiyatroda 
bir metne ve yönetmene bağlı kalınmaktadır ve yine Adıgüzel’in (2021, 73) sözleriyle 
“buradaki oyunculuk, oyuncunun yaşantılarıyla ilgili olmak zorunda değildir. Yaratıcı 
dramadaki oyunculuk farklı da olsa tiyatronun, oyunun ve oyunculuğun temelindeki özellikleri 
içinde barındırmaktadır. Bir tiyatro gibi seyirlik özelliklere sahip olmasına rağmen, yaratıcı 
dramada seyirci yoktur. Oyuncu da seyirci de katılımcının kendisidir.” Bir diğer özelliği, tiyatro 
gibi özel olarak hazırlanmış bir sahneye ve özel olarak seçilmiş, mutlaka oyunculuk yeteneğine 
sahip katılımcılara gerek olmamasıdır.  

Yaratıcı drama denildiğinde ilk akla gelen oyundur. Rus pedagog Şatskiy’in (1964, 23) 
belirttiği gibi oyun çocuğun yaşam laboratuvarıdır. Çünkü “oyunda, normal bir işte olduğu gibi 
bir sorumluluk vardır” (Makarenko, 2014, 100). Oyun, hem fiziksel hem düşünsel bir çaba 
barındırmaktadır. Araştırmacı Anikeyeva (1987, 16), “karmaşık bir sosyo-psikolojik olgu olan 
oyunun, yeterince bilinçli bir tavırla, stres kontrolü, kendini yenileme, kendini geliştirme, iç 
çatışmanın üstesinden gelme ve aynı zamanda yüksek bir ruh halini teşvik etme aracı haline 
geldiğini” belirtmektedir. Oyundaki olaylar kurgu, hayal ürünü olsa da çocukların hisleri, o an 
yaşadıkları heyecan gerçektir. Her ne kadar farklı psikolojik temelleri olsa da oyunun yaşı 
yoktur. Adıgüzel (2021, 63), oyunun sadece çocukların yaşamında var olan bir olgu olarak 
görülmesi kadar yaratıcı dramanın sadece bir oyun olduğu düşüncesinin de eksik ve yanlış 
olduğunu vurgulamaktadır. Yaratıcı drama, çocuk oyunlarının özelliklerini taşıyan fakat 
yetişkinler için de uygulanabilen bir alandır. Burada kullanılan oyunların faydaları yetişkinler 
için de geçerlidir. Yaratıcı drama da tıpkı çocuk oyunları gibi kişi ile toplum arasında bir denge 
kurma, bu anlamda kendini rahatça ifade edebilme, yaşayarak öğrenme olanağı vermektedir. 
Friedrich Schiller’in (2018, 125) belirttiği gibi “İnsan sadece tam anlamıyla bir insan olduğu 
zaman oynar ve sadece oynadığı zaman tamamen insan olur.” 

Yaratıcı dramanın bir diğer özelliği, sonuç değil süreç odaklı olmasıdır. Grup içinde 
iletişim, etkileşim, yapılan hazırlık önemlidir. Bu nedenle çalışmanın içeriğinin ve 
kazanımlarının belirlenmesi, katılımcıların dinamiklerini ortaya çıkarabilecek heyecan yaratıcı 
etkinliklere yer verilmesi, oyun esnasında ifadelerin anlaşılır ve akışı bozmayacak şekilde kısa 
olması gibi daha pek çok açıdan bir rehber niteliğinde olması gereken eğitmen, alanında uzman 
biri olmalıdır. Oyunda katılımcılara eşit davranılmalı, öznel yaklaşımlar, değerlendirmeler 
olmamalı, onların kendilerini grubun bir parçası gibi hissetmeleri sağlanmalıdır. San (Başbuğ, 
114), yaratıcı drama uygulayıcısının öncelikle empatik, hoşgörü sahibi (her şeyi hoş görmek 
değil) ve nazik olması gerektiğini söylemektedir. Karşınızdakine her şeyi söyleyebileceğinizi 
ama nasıl söylediğinizin çok önemli olduğunu ifade etmektedir. 
 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

351

dramada oyuncuların, doğaçlama süreçlerinde bir metne bağımlı olmamaları ve kendi 
yaşantıları yoluyla canlandırmalarını tasarlayıp uygulamaları düşüncesi yatmaktadır. Yaratıcı 
drama, tiyatro tekniklerini kullanır fakat tiyatro değildir.  
 

Yaratıcı Dramanın Genel Özellikleri ve Eğitimde Kullanılması 
Yaratıcı drama, öncelikle bir grup ve onu yönlendiren bir eğitmen eşliğinde 

gerçekleştirilmektedir. Eğitmenin kullandığı tekniklerle ve grubu oluşturan bireylerin aktif 
katılımı ile süreç ilerlemektedir. Adıgüzel’in (2021, 86) ifadesiyle, “katılımcılar, kendi yaşantı 
ve deneyimlerinden de faydalanarak hem o anda kalıp hem de kurgusal dünyada –mış gibi 
yapmaktadırlar. O anda ve kendilerine çizilen çerçeve içinde kalmakta fakat önceki yaşantıları, 
deneyimleri, içsellikleri ışığında kendi yaratıcılıklarını kullanmaktadırlar. Bu anlamda özgün 
ve özgürdürler.” Bir tür canlandırma olan yaratıcı dramada, doğaçlama ve rol oynama ön 
plandadır; ancak yaratıcı dramada sergilenen oyunculuk, tiyatrodakinden farklıdır. Tiyatroda 
bir metne ve yönetmene bağlı kalınmaktadır ve yine Adıgüzel’in (2021, 73) sözleriyle 
“buradaki oyunculuk, oyuncunun yaşantılarıyla ilgili olmak zorunda değildir. Yaratıcı 
dramadaki oyunculuk farklı da olsa tiyatronun, oyunun ve oyunculuğun temelindeki özellikleri 
içinde barındırmaktadır. Bir tiyatro gibi seyirlik özelliklere sahip olmasına rağmen, yaratıcı 
dramada seyirci yoktur. Oyuncu da seyirci de katılımcının kendisidir.” Bir diğer özelliği, tiyatro 
gibi özel olarak hazırlanmış bir sahneye ve özel olarak seçilmiş, mutlaka oyunculuk yeteneğine 
sahip katılımcılara gerek olmamasıdır.  

Yaratıcı drama denildiğinde ilk akla gelen oyundur. Rus pedagog Şatskiy’in (1964, 23) 
belirttiği gibi oyun çocuğun yaşam laboratuvarıdır. Çünkü “oyunda, normal bir işte olduğu gibi 
bir sorumluluk vardır” (Makarenko, 2014, 100). Oyun, hem fiziksel hem düşünsel bir çaba 
barındırmaktadır. Araştırmacı Anikeyeva (1987, 16), “karmaşık bir sosyo-psikolojik olgu olan 
oyunun, yeterince bilinçli bir tavırla, stres kontrolü, kendini yenileme, kendini geliştirme, iç 
çatışmanın üstesinden gelme ve aynı zamanda yüksek bir ruh halini teşvik etme aracı haline 
geldiğini” belirtmektedir. Oyundaki olaylar kurgu, hayal ürünü olsa da çocukların hisleri, o an 
yaşadıkları heyecan gerçektir. Her ne kadar farklı psikolojik temelleri olsa da oyunun yaşı 
yoktur. Adıgüzel (2021, 63), oyunun sadece çocukların yaşamında var olan bir olgu olarak 
görülmesi kadar yaratıcı dramanın sadece bir oyun olduğu düşüncesinin de eksik ve yanlış 
olduğunu vurgulamaktadır. Yaratıcı drama, çocuk oyunlarının özelliklerini taşıyan fakat 
yetişkinler için de uygulanabilen bir alandır. Burada kullanılan oyunların faydaları yetişkinler 
için de geçerlidir. Yaratıcı drama da tıpkı çocuk oyunları gibi kişi ile toplum arasında bir denge 
kurma, bu anlamda kendini rahatça ifade edebilme, yaşayarak öğrenme olanağı vermektedir. 
Friedrich Schiller’in (2018, 125) belirttiği gibi “İnsan sadece tam anlamıyla bir insan olduğu 
zaman oynar ve sadece oynadığı zaman tamamen insan olur.” 

Yaratıcı dramanın bir diğer özelliği, sonuç değil süreç odaklı olmasıdır. Grup içinde 
iletişim, etkileşim, yapılan hazırlık önemlidir. Bu nedenle çalışmanın içeriğinin ve 
kazanımlarının belirlenmesi, katılımcıların dinamiklerini ortaya çıkarabilecek heyecan yaratıcı 
etkinliklere yer verilmesi, oyun esnasında ifadelerin anlaşılır ve akışı bozmayacak şekilde kısa 
olması gibi daha pek çok açıdan bir rehber niteliğinde olması gereken eğitmen, alanında uzman 
biri olmalıdır. Oyunda katılımcılara eşit davranılmalı, öznel yaklaşımlar, değerlendirmeler 
olmamalı, onların kendilerini grubun bir parçası gibi hissetmeleri sağlanmalıdır. San (Başbuğ, 
114), yaratıcı drama uygulayıcısının öncelikle empatik, hoşgörü sahibi (her şeyi hoş görmek 
değil) ve nazik olması gerektiğini söylemektedir. Karşınızdakine her şeyi söyleyebileceğinizi 
ama nasıl söylediğinizin çok önemli olduğunu ifade etmektedir. 
 

Drama yoluyla eğitimin Amerika’daki öncülerinden olan Nellie McCaslin’in (2006, 
257) ifade ettiği gibi “dramanın öğretim için bir araç olarak kullanılması yeni değildir. Tarihsel 
süreçte gerek dramanın gerekse tiyatronun, güçlü bir eğitim aracı olduğu çok önce kabul 
edilmiştir; ancak bugünkü kullanım biçimleri yeni olup yöntemleri çok daha farklıdır.” 
Bilindiği gibi eğitimde çocuğun merkeze alınması ve özgür bir öğrenme ortamı anlayışının 
gelişmesinde, J. J. Rousseau (1712-1778) gibi Aydınlanma Çağı'nın önde gelen düşünürlerinin 
bu konudaki fikirleri oldukça etkili olmuştur. Bin sekiz yüzlü yılların sonlarında ise İngiltere’de 
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1 Ront: Fransızca (ronde) kökenli bir sözcük olup çember, döngü, el ele tutuşarak halka halinde yapılan dans, oyun 
anlamına gelmektedir. 
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yapılmış olup araştırmacının kendi ifadesiyle (1950, 3) bir deneme niteliğindedir. Genişletilmiş 
olan ikinci baskısı 1950 yılında yapılmıştır. Dilbilimci ve edebiyat araştırmacısı Emin Özdemir 
(1965) ise ‘Uygulamalı Dramatizasyon’ kitabı ile ana dili derslerinden tarih-coğrafya derslerine 
kadar dramatizasyonun eğitimde kullanılmasını ele almaktadır. Eğitimci Cahit Kavcar (1985, 
33-37) da konuyla ilgili olarak Türkiye’de dramatizasyonun, özellikle anaokullarında büyük 
ölçüde uygulandığını, yaratıcı yetinin ve sözlü anlatımın geliştirilmesi için öykü anlatma, grup 
konuşması ve dramatik oyunlar gibi çalışmaların yapıldığını ifade etmektedir. Araştırmacıya 
göre eğitim ve öğretimde dramatizasyon iki yolla yapılır. İlki ve çoğunlukla kullanılanı, 
herhangi bir metne bağlı olmadan, okuduğu, dinlediği ya da gördüğü şeyleri daha somut hale 
getirmek maksadıyla canlandırmaktır. İkincisi ise bir oyun metninin canlandırılmasıdır. 
Kavcar’ın burada sözünü ettiği dramatik oyunlar, çocuklar arasında roller alınarak oynanan, 
yazılmış bir metni olmayan oyunlardır. Bu oyunlarda da doğaçlama ve kendiliğindenlik vardır 
fakat daha çok yetişkinleri taklide dayanarak oynanmaktadır. Yaratıcı drama ise taklide 
dayanmamaktadır. Anlaşıldığı üzere eğitimde dramatizasyon, o dönemde daha çok derse 
yönelik hazırlanan oyun metinlerinin belirli kural ve kalıplarla canlandırılması biçiminde 
uygulanmıştır. Ancak yaratıcı dramanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu kavramların ayrımı da 
belirginleşmiştir. Dramatizasyon, yaratıcı drama tekniklerinden biri olarak kullanılabilmektedir 
fakat bazı farklılıkları vardır. Günümüzdeki tanımıyla dramatizasyon, “daha çok yazılı bir 
metne dayalı olarak bir konunun, öykünün, masalın ya da durumun canlandırılmasıdır. Burada 
öğretmen tarafından seçilen bir metin, dağıtılan roller ve bu rollere göre bir canlandırma vardır” 
(Adıgüzel, 2006, 20). Yaratıcı dramadaki gibi doğaçlama ön planda değildir; fakat dramanın 
bir şekilde eğitimde kullanılması fikri o dönem için önemlidir.  

Sonraki yıllarda İnci San (Başbuğ, 2006, 112), kendilerinden hemen önce eğitimde 
yaratıcı dramayla ilgili çalışmalar yapmış olan Prof. Dr. Nevide Gökaydın’dan bahsetmektedir. 
Gökaydın, Gazi Üniversitesi Resim İş Bölümü’nde temel sanat eğitimi verirken Türkiye’ye 
davet ettiği Amerikalı bir meslektaşının, bir kursta drama yaptırmasıyla bunun önemini 
kavramış ve kendi eğitim çalışmalarında kullanmıştır. Eğitimde yaratıcı dramanın, bugünkü 
anlamda ilk uygulamalarına geçilmesinde ve Türkiye'de yaygınlaşmasında en çok katkısı 
olanların başında ise Prof. Dr. İnci San (1936-2021) gelmektedir. Sanat eğitimi alanında 
öğretim üyesi olan San, yaratıcı dramayla tanışmasını şu şekilde anlatmaktadır:  
 

1982 yılında devlet tiyatrosu sanatçısı Tamer Levent, bir arkadaşımın tavsiyesiyle, elinde bir 
kitapla (John Hodgson’un “Improvisation2’’adlı kitabı) bana gelerek, yaratıcı dramanın 
varlığından söz etti ( Daha önce birkaç eğitim kurumuna başvurmuş fakat pek fazla 
ilgilenilmemişti). Bunun çok önemli, ilginç hatta genel eğitimin yaratıcı drama ve sanatla ilişkili 
olarak ele alınması açısından, tam aradığım şey olduğunu düşündüm. Daha sonra yaratıcı 
dramayı fakültede sosyal bir kulüp çalışması olarak birlikte başlattık (Başbuğ, 2006, 111).  
 

San’ın yine kendi ifadesiyle, bu kitabı Tamer Levent’e veren de bir bilim ve kültür araştırmacısı 
olan Metin And olmuştur. İnci San ve Tamer Levent, daha sonra onlara katılan öğrencileri ile 
birlikte çıktıkları bu yolculukta, yaratıcı dramayla ilgili özellikleri, ayrımları belirlemeye 
başlamışlardır. Bunun için İngiltere alanyazınından faydalanmışlardır. Katıldıkları uluslararası 
seminerlerin de yardımıyla yaratıcı dramanın, başlı başına bir disiplin olmasının dışında, 
eğitimde bir yöntem olarak kullanılmasıyla ilgili epey yol katetmişlerdir. 1990 yılında ise 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında 

                                                           
2 Improvisation (Doğaçlama): John Hodgson ve Ernst Richard taraından yazılan kitap. 
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yaratıcı drama, yüksek lisans dersi olarak açılmıştır. Böylelikle ilk kez ders olarak bir programa 
eklenmiştir. San ve Levent ise dersin ilk hocaları olmuştur. 

 
Hocam Prof. Dr. İnci San, yaratıcılığın doğuştan hepimizde bulunduğunu, ancak eğitim 
dizgelerinin yaratıcılığımızı köreltmede ya da geliştirmede etkili olduğunu anlatmaya 
başlamıştı. Sonra sanat eğitiminin yalnızca sanatçı yetiştiren ya da sanat üreten insanları 
yetiştiren bir alan olmadığını, bilimdeki, teknikteki ve sanattaki yaratıcılığı geliştirmede önemli 
bir yeri ve etkisi olduğunu fark ettirmişti (Adıgüzel, 2021, 17).  
 

Yine onlar tarafından 1990 yılında Çağdaş Drama Derneği’nin kurulması ile ise bu alandaki 
çalışmalar ve uygulamalar hız kazanmıştır. 2005-2006 Eğitim-Öğretim döneminde drama dersi 
Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına da girmiştir. Günümüzde ortaöğretim düzeyindeki 
okullarda seçmeli ders olarak yer almaktadır. Bunun dışında, anaokullarında ve kreşlerde daha 
çok bir etkinlik olarak yaptırılmaktadır. 

Yaratıcı dramanın genel olarak kişiye sağladığı faydalar, eğitimin kalitesini arttırmak 
için de oldukça önemli ve gereklidir. Dramanın psikolojik tedavide kullanılması anlamına gelen 
‘psikodrama’ gibi tedavi etme, iyileştirme amacı olmasa da yaratıcı drama, genel olarak 
eğitimde ve öğrencilerin belki de en fazla zorlandıkları, çekindikleri yabancı dil eğitiminde 
oldukça etkili bir araçtır. Çünkü araştırmacı Önder’in (2000, 97) de ifade ettiği gibi “drama 
sayesinde çocuklar, birbirlerinin farkında olmadıkları yönlerini görürler. Birbirlerini, önce 
insan olarak görmeleri amaçlanır. Becerikli ya da beceriksiz, başarılı ya da başarısız olarak 
değil. Dramada kazanmak ya da kaybetmek yoktur.” Sonunda ödül ya da eleştiri olmaması, 
çocuklar kadar yetişkinlerin de başarısızlıkla suçlanma kaygısı gütmeden doğal davranmalarını 
ve özgüven kazanmalarını sağlamaktadır.  

 
Yaratıcı Dramanın Rus Dili Eğitimine Dâhil Edilmesinin Önemi 
Yabancı dil eğitiminde her geçen gün, var olanlara ek olarak yeni yöntem ve tekniklere 

başvurulmaktadır. Çünkü araştırmacı Protsuto’nun (2009, 167) da ifade ettiği gibi bir eğitim 
kurumunda yabancı dil öğretiminin etkinliğini artırmak, dil öğreticilerinin, modern toplum 
tarafından verilen en temel görevlerindendir. Örneğin geçmiş yıllarda yabancı dil ve özelinde 
Rus dili öğretiminde “özellikle gerçeğe dayalı görsel materyallerin rolü üzerine çekilen dikkat, 
postmodern dünyada yine gerçek hayattan kesitler sunan dijital materyallerin önemi üzerine 
çekilmeye başlanmıştır” (Karakale, 2022, 23). Bu sayede öğrencilerin, ders dışında kullanım 
alanları kısıtlı olan hedef dile karşı ilgileri canlı kalmaktadır. Özellikle ülkemizde geçmişten 
gelen yabancı dili doğru konuşamama endişesi, tahtaya kalkma korkusu gibi pek çok nedenden 
dolayı teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi çok zor olabilmektedir. Bu açıdan yaratıcı drama, 
yukarıda da belirtildiği gibi oldukça etkili bir yöntemdir. Bununla ilgili, eğitimci Kolçanova 
(2017), dramayı eğitimde bir yöntem olarak kullanan meslektaşlarının, drama sayesinde 
öğrencilerinin farklı aşamalarda yabancı dil öğrenmeye yönelik motivasyonlarının ve 
özgüvenlerinin arttığını, empati kurma becerilerinin geliştiğini, çekingenliklerinin ve hata 
yapma korkularının ortadan kalktığını gözlemlediklerini belirtmektedir.  

Konuya Rus dili açısından bakıldığında, öncelikle ülkemizde yabancı dil olarak Rusça 
öğretiminin oldukça yaygınlaştığını belirtmek gereklidir. Üniversitelerin Rus Dili ve Edebiyatı 
Bölümlerinin sayısı da azımsanmayacak düzeydedir. Bu bölümü seçen öğrencilerin, Rus 
edebiyatını ve kültürünü anlamaları için öncelikle Rusçayı oldukça iyi düzeyde öğrenmeleri ve 
kullanabilmeleri gerekmektedir. Sınıf içinde oynatılan oyunlar, yaptırılan etkinlikler ve drama 
gibi farklı yöntem ve teknikler, öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. 
Örneğin bununla ilgili yapılan bir tez çalışmasında (Şengüder, 2014), Rusça Sözlü ve Yazılı 
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Anlatım derslerinde, drama tekniği ile yaptırılabilecek etkinliklerden örnekler verilmiş ve 
olumlu sonuçlarına değinilmiştir. Bu etkinliklerin faydası yadsınamaz; fakat tam olarak 
amacına ulaşabilmesi için öğrencilerin, kendini rahatça ifade edebilme, yaşayarak öğrenme gibi 
bazı tutum ve becerileri kazanmış olmaları gerekmektedir. Aksi halde, ezberledikleri Rusça 
kalıpları, hatasız okumaya çalışmaktan öteye gidemezler. Bu açıdan bakıldığında, yaratıcı 
dramanın sadece yabancı dil dersinin içine değil, genel olarak yabancı dil eğitiminin içine 
alınmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Burada kastedilen, dramanın, Rusça derslerinde bazı 
yapıları pekiştirmek için sadece bir etkinlik olarak kullanılması değil, eğitimin kalitesini 
arttırmaya yönelik bir araç olarak Rus Dili ve Edebiyatı Lisans Programına dâhil edilmesi ve 
dersin, alanında uzman bir eğitmen tarafından yürütülmesidir. Bu sayede öğrenciler, ezberci 
yaklaşımdan uzaklaşacak, sadece kendi dillerini değil hedef dili konuşmakta da daha özgüvenli 
olacaklardır. Rusça okuma, yazma, diyalog kurma alıştırmalarında görünmemeye çalışmak 
yerine, yanlış yapmayı göze alarak söz almaya çalışacaklardır. Yaratıcı drama sayesinde Rus 
Edebiyatı ve kültürüyle ilgili de farklı bir bakış açısı kazanacaklar, izledikleri Rusça filmler ve 
tiyatro oyunlarına karşı farkındalıkları artacaktır. Bununla ilgili olarak İnci San (Başbuğ, 2016, 
121), yaratıcı drama sayesinde kendisinin de iyi bir tiyatro ve sinema izleyicisi olduğunu dile 
getirmektedir.  

Günlük yaşamda karşılaşılabilecek sorunları, durumları deneyimleme ve olaylara karşı 
farklı bakış açıları kazanma imkânı sunan yaratıcı dramada ilk amaç, öğrencilere daha özgür 
daha doğal bir öğrenme ortamı sağlayarak onların düşüncelerini yaratıcı ve üretici hale 
getirmektir. Bu açıdan derslerde, genel olarak yabancı dil ve Rus dili öğrenimini zorlaştıran 
sorunlara, çekingenliklere, komik durumlara yönelik etkinliklere yer verilmesi oldukça faydalı 
olabilir. İlerleyen derslerde drama uygulayıcısının, etkinliklere basit Rusça ifadeleri ya da Rus 
edebiyatı ve kültürü ile ilgili konuları da dâhil etmesi ve Rusların beden dili ile ilgili çalışmalara 
yer vermesi, yaratıcı drama dersinin bölüme özgü uygulanması bakımından etkisini 
gösterecektir. Çünkü dramada, bir düşüncenin ya da durumun hareket, mimik ve sözle bir bütün 
olarak anlatılması, hedef dilin de aynı şekilde bir bütün halinde öğrenilmesiyle örtüşmektedir. 
Eğitmen, Rus diline özgü uygulamalarda bölüm ile iş birliği yapabilir. Yaratıcı drama dersinin, 
alanında uzman bir eğitmen tarafından yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu alanda 
yetişmiş yeterli sayıda uzman olmadığı ise açıktır. Kısa süreli bir eğitimle sertifika alan 
eğitmenlerin ya da bu alanda hiç eğitimi olmayan dil öğreticilerinin, dersi yürütmesi, yaratıcı 
dramanın eğitimde bir yöntem, bir araç olarak başarıya ulaşmasında yeterli olmayacaktır. Şu an 
için zor olsa da ileriki yıllarda Rusça gibi farklı yabancı dillere hâkim yaratıcı drama 
uzmanlarının yetişmiş olması, eğitimin iyileştirilmesi açısından bir kazanç olacaktır. San 
(Başbuğ, 2016, 116), konuyla ilgili olarak bu alana olan ilginin artması, yükseköğretim 
kurumlarında yaratıcı drama bölüm ya da enstitülerinin kurulması, bu alanda olumsuz etkilerin 
ve gelişmelerin olup olmadığının da araştırılması gerektiğini vurgulamaktadır.  

Tiyatro gibi özel olarak dekore edilmiş bir mekân, sahne gerektirmese de öğrencilerin 
teorik bilgi ortamından biraz uzaklaşmaları bakımından, yaratıcı drama için ayrı bir dersliğin 
olması etkili olacaktır. Kalabalık sınıflar için bu dersin nasıl uygulanacağı sorunu ortaya 
çıkabilir. Bu tür durumlarda, sınıflar gruplara bölünüp her gruba haftada belirli bir ders saati 
ayrılabilir. Akla gelebilecek bir diğer soru ise bu dersin kaçıncı sınıftan itibaren ve ne kadar 
süreyle verileceğidir. Birinci sınıftan itibaren en az bir eğitim-öğretim yılı olmak üzere 
programa dâhil edilebilir; fakat dersin verilme süresi konusunda alanında uzman kişilerin 
görüşüne başvurulması çok daha faydalı olacaktır. Türkiye’deki Rus Dili ve Edebiyatı 
Bölümlerinin çoğunda zorunlu Rusça hazırlık sınıfı olduğu için öğrenciler, birinci sınıfa Rus 
dilinin temelini almış olarak gelmektedirler. Bu sebeple, yaratıcı Drama dersinde kazandıkları 
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becerileri Rusça derslerinde daha rahat gösterebileceklerdir. Daha önce öğrendikleri fakat 
zihinlerinde dağınık halde duran bilgileri bir araya getirmek için sınırlarını zorlayacaklar, 
komik duruma düşmekten korkmadan hazırlıksız bir konuda Rusça konuşma özgüvenleri 
artacaktır. Yaratıcı drama dersleri sayesinde kendilerini fark etme fırsatı bulan öğrenciler, 
Rusçayı kullanabilme açısından kendilerini daha iyi değerlendirebilecek ve eksik yönleri için 
çözüm üretme yoluna gideceklerdir.  
 

Sonuç 
“Geleceğin okulu, belki de bizim anladığımız şekliyle tahtaların, sıraların, kürsülerin, 

hocaların olduğu bir yer değil, bir tiyatro, bir kütüphane, bir müze ya da belki bir söyleşi olacak” 
(Tolstoy, 1936, 246). Araştırmacı McCaslin (2006, 257), Tolstoy’un bu sözünü hatırlatarak 
onun bir asır önceki kehanetinin gerçekleştiğini belirtmektedir. Sözlerinin devamında ise 
çocukların ve gençlerin eğitiminde, toplumsal kaynakların artık hem kabul edilebilir olduğunu 
hem de aktif olarak yer aldığını, bu kaynakların en etkili olanlarından birinin ise tiyatro 
olduğunu dile getirmektedir. Bu sözlerden de anlaşıldığı gibi artık eğitimde ne öğretildiği kadar 
nasıl öğretildiğinin de önemi her geçen gün daha fazla vurgulanmaktadır. Öğrencilerin, başarı 
başarısızlık, beceri beceriksizlik kaygısı gütmeden yaşayarak öğrenebilecekleri bir ortamın 
yaratılması, genel anlamda eğitimde etkisini gösterecektir. Yabancı dil eğitimi özelinde ise 
‘anlıyorum ama konuşamıyorum’ ifadesinin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Çünkü 
sanat yoluyla eğitim, öğrencilerin birbirlerini önce insan olarak görmesini sağlamak ve estetik 
düşünceyi ortaya çıkarmak için en iyi yol olabilir. Drama ile eğitim ise bu yolda bir başlangıç 
sayılabilir. Yaratıcı drama sayesinde öğrencilerin sonsuz öğrenme özgürlükleri desteklenmiş 
olacak, itaate dayalı bir öğrenme yerine katılarak, yaşayarak gerçekleşen bir öğrenme ortamı 
oluşacaktır. Burada sözü edilen durum, öğrenci ile öğretici arasındaki saygı sınırının ortadan 
kalkması değildir. Öğrencinin, verilen eğitimin bizzat içinde yer alması, kendisine verilen 
bilgileri bir kenarda sessizce oturup not etmek yerine sorarak, irdeleyerek, yaşayarak 
öğrenmesidir. Öğrencilerin tüm bunları yabancı dil eğitiminde uygulayabilmesi için bazı 
becerileri önce kendi dillerinde kazanmış olmaları gerekmektedir. Çünkü kendini, kendi dilinde 
rahat ifade edemeyen bir öğrencinin, yeni öğrendiği bir dilde ifade etmesi beklenemez. 
Öğrenmesi kolay olmayan dillerden biri olan Rus dili için bu durum çok daha zordur. Bu açıdan 
yaratıcı drama, hedef dili öğrenme ya da o dilde eğitim alma aşamasında büyük kolaylık 
sağlayacaktır. Bölüm ile işbirliği yapılarak zaman zaman Rus diline, edebiyatına, kültürüne, 
Rusların beden diline yönelik etkinliklere yer verilmesi ise dersin bölüme özgü uygulanması 
bakımından faydalı olacaktır. 

Dramanın belirleyici özelliklerinden olan doğaçlamalar sayesinde öğrenci, zihninde 
dağınık halde duran Rusça gramer yapıları, Rus edebiyatı, tarihi, kültürü ile ilgili bilgileri bir 
araya getirme ve kullanabilme yollarını arayacak, alanıyla ilgili konulara farklı bakış açısıyla 
yaklaşabilme becerisini kazanacaktır. Derslerdeki yaşayarak öğrenme tutumu, onun okul 
dışındaki hayatını da etkileyecektir. Finlay-Johnson (1912, 196) bununla ilgili, kitabının 
sonunda şöyle demektedir:  
 

Bu kitapta çok azına yer verilebilen bu tür yöntemlerle yetiştirilen çocukların, bu dünyadaki 
rollerini oynamak için çok donanımlı olacaklarını düşünüyorum. En azından, bazı seleflerinden 
daha dolu bir çocukluk geçirmiş olacaklar ve biz, okulda rollerini iyi oynayan bu çocukları, 
‘bütün dünyanın bir sahne olduğunu’ anımsayarak güvenle göndereceğiz. 
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Bu durum, sadece çocuklar için değil ileri yaştaki öğrenciler için de geçerlidir. Kavcar’ın (1985, 
32) da belirttiği gibi “drama, insanın yaşamı boyunca süren bir eylemdir.” Bu nedenle, bu 
alanda emek vermiş uzmanlar sayesinde günümüzde, eğitimde bir yöntem boyutuna ulaşan 
yaratıcı drama, sadece küçük çocukların eğitiminde ve yabancı dil derslerinde kullanılan bir 
etkinlik olarak kalmamalıdır. Yeterli sayıda uzman yetiştirmek için gerekli şartların sağlanarak 
yaratıcı dramanın, genel olarak yabancı dil eğitimine ve Rus Dili ve Edebiyatı Lisans 
Programlarına dâhil edilmesi önemli ve gereklidir.  

 
 
 
Kaynakça 
 
Adıgüzel, Ö. (2021). Eğitimde Yaratıcı Drama, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları. 
Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları, Yaratıcı Drama 

Dergisi, Cilt 1, Sayı 1. 
Anikeyeva, N.P. (1987), Vospitanie igroy, Moskva, Prosveşçeniye 
Başbuğ, S. (2006). Prof. Dr. İnci SAN'ın Yaratıcı Drama Anlayışı, Yaratıcı Drama Dergisi,  Cilt 

1, Sayı 2 (2006), s.111-112. 
Çoruh, S. (1950). Okullarda Dramatizasyon, İstanbul, Işıl Matbaası. 
Finlay-Johnson, H. (1920). The Dramatic Method of Teaching, Boston-New York- Chicago, 

London, Ginn and Company. Ed. Ellen M. CYR. 
https://archive.org/details/dramaticmethodof00finlrich/page/n7/mode/2up?view=theate
r (Erişim Tarihi: 18.03.2022). 

Karakale, F. (2022). Rus Dili Öğretiminde Postmodern Yönelimler: Dijital Ders 
Materyallerinin Kullanımı, Dil Araştırmaları, Konya, Palet Yayınları, ISBN: 978 625 
8414 25 7. 

Kavcar, C. (1985). Örgün Eğitimde Dramatizasyon, Eğitim ve Bilim Dergisi, 56, (s.32-41). 
Kolçanova, N. Ye. (2017). Dramatizatsiya kak sredstvo obuçeniya angliyskomu yazıku na 

naçal’nom etape. https://infourok.ru/dramatizaciya-kak-sredstvo-obucheniya-
angliyskomu-yaziku-na-nachalnom-etape-3862446.html (Erişim Tarihi: 10.06.2022). 

Kulick, B. (2021). How Greek Tragedy Works, New York, Routledge. 
Lehmann, Hans – Thies (2006). Postdramatic Theatre, (Karen Jürs-Munby, Çev.), New York, 

Routledge.  
Liddell, H.G., Scott, R., Jones, H.S. & McKenzie, R. (1940). A Greek and English Lexicon, 

Oxford, Clarendon Press. (A Simplifien Edition by Didier Fontaine, 
www.areopage.net).  

Makarenko, A. S. (2014). Maksim Gor’kiy v moyey jizni, Moskva, Direkt-Media. 
Mansel, A. M. (1999). Ege ve Yunan Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları. 
McCaslin, N. (2006). Creative Drama in the Classroom And Beyond, 8/ E, Boston, Allyn & 

Bacon. 
Nişanyan, S. (2018). Çağdaş Türkçenin Etimolojisi, İstanbul, Liber Plus Yayınları. 
Önder, A. (2000). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, İstanbul, Epsilon. 
Özdemir, E. (1965). Uygulamalı Dramatizasyon, Ankara, Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme 

Bürosu Yayınları, Güzel İstanbul Matbaası. 
Protsuto, M. V. (2009). Metodika ispol’zovaniya priyemov teatralizatsii v obuçenii 

inostrannomu yazıku, Vestnik Sankt Peterburgskogo universiteta MVD Rossii, No 1 
(41). 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

357

Bu durum, sadece çocuklar için değil ileri yaştaki öğrenciler için de geçerlidir. Kavcar’ın (1985, 
32) da belirttiği gibi “drama, insanın yaşamı boyunca süren bir eylemdir.” Bu nedenle, bu 
alanda emek vermiş uzmanlar sayesinde günümüzde, eğitimde bir yöntem boyutuna ulaşan 
yaratıcı drama, sadece küçük çocukların eğitiminde ve yabancı dil derslerinde kullanılan bir 
etkinlik olarak kalmamalıdır. Yeterli sayıda uzman yetiştirmek için gerekli şartların sağlanarak 
yaratıcı dramanın, genel olarak yabancı dil eğitimine ve Rus Dili ve Edebiyatı Lisans 
Programlarına dâhil edilmesi önemli ve gereklidir.  

 
 
 
Kaynakça 
 
Adıgüzel, Ö. (2021). Eğitimde Yaratıcı Drama, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları. 
Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları, Yaratıcı Drama 

Dergisi, Cilt 1, Sayı 1. 
Anikeyeva, N.P. (1987), Vospitanie igroy, Moskva, Prosveşçeniye 
Başbuğ, S. (2006). Prof. Dr. İnci SAN'ın Yaratıcı Drama Anlayışı, Yaratıcı Drama Dergisi,  Cilt 

1, Sayı 2 (2006), s.111-112. 
Çoruh, S. (1950). Okullarda Dramatizasyon, İstanbul, Işıl Matbaası. 
Finlay-Johnson, H. (1920). The Dramatic Method of Teaching, Boston-New York- Chicago, 

London, Ginn and Company. Ed. Ellen M. CYR. 
https://archive.org/details/dramaticmethodof00finlrich/page/n7/mode/2up?view=theate
r (Erişim Tarihi: 18.03.2022). 

Karakale, F. (2022). Rus Dili Öğretiminde Postmodern Yönelimler: Dijital Ders 
Materyallerinin Kullanımı, Dil Araştırmaları, Konya, Palet Yayınları, ISBN: 978 625 
8414 25 7. 

Kavcar, C. (1985). Örgün Eğitimde Dramatizasyon, Eğitim ve Bilim Dergisi, 56, (s.32-41). 
Kolçanova, N. Ye. (2017). Dramatizatsiya kak sredstvo obuçeniya angliyskomu yazıku na 

naçal’nom etape. https://infourok.ru/dramatizaciya-kak-sredstvo-obucheniya-
angliyskomu-yaziku-na-nachalnom-etape-3862446.html (Erişim Tarihi: 10.06.2022). 

Kulick, B. (2021). How Greek Tragedy Works, New York, Routledge. 
Lehmann, Hans – Thies (2006). Postdramatic Theatre, (Karen Jürs-Munby, Çev.), New York, 

Routledge.  
Liddell, H.G., Scott, R., Jones, H.S. & McKenzie, R. (1940). A Greek and English Lexicon, 

Oxford, Clarendon Press. (A Simplifien Edition by Didier Fontaine, 
www.areopage.net).  

Makarenko, A. S. (2014). Maksim Gor’kiy v moyey jizni, Moskva, Direkt-Media. 
Mansel, A. M. (1999). Ege ve Yunan Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları. 
McCaslin, N. (2006). Creative Drama in the Classroom And Beyond, 8/ E, Boston, Allyn & 

Bacon. 
Nişanyan, S. (2018). Çağdaş Türkçenin Etimolojisi, İstanbul, Liber Plus Yayınları. 
Önder, A. (2000). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, İstanbul, Epsilon. 
Özdemir, E. (1965). Uygulamalı Dramatizasyon, Ankara, Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme 

Bürosu Yayınları, Güzel İstanbul Matbaası. 
Protsuto, M. V. (2009). Metodika ispol’zovaniya priyemov teatralizatsii v obuçenii 

inostrannomu yazıku, Vestnik Sankt Peterburgskogo universiteta MVD Rossii, No 1 
(41). 

 
San, İ. (1990). Eğitimde Yaratıcı Drama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Dergisi, Cilt 23, Sayı 2 (s.573-582). 
Sapmaz, C. & Adıgüzel, Ö. (2021). Harriet Finlay-Johnson’ın Drama Yaklaşımı, Yaratıcı 

Drama Dergisi, 16(2), (s. 229-260). 
Schiller, F. (2018). Pis’ma ob estetiçeskom vospitanii çeloveka, (E.L.Radlova, per.), Moskva, 

Ripol Klassik. 
Şçatskiy, S., T. (1964). Pedagogiçeskiye soçineniya: v 4 T. / pod. Red. İ. A. Kairova i dr. Tom 

vtoroy, Moskva, İzdatelstvo ‘Prosveşçenie’. 
Ссылка: http://elib.gnpbu.ru/text/shatsky_ped-soch_t2_1964/  (Erişim Tarihi: 
10.08.2022). 

Şengüder, Z. (2014). Yabancı Dil Olarak Rusça Öğretiminde Drama Tekniğinin Etkililiği, (Tez 
No. 386904) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal 
Tez Merkezi. 

Taner, H., And, M. & Nutku, Ö. (1966). Tiyatro Terimleri Sözlüğü, Ankara, Ankara 
Üniversitesi Basımevi.  

Tolstoy, L. N. (1936). Polnoe sobraniye soçineniy, Pedagogiçeskie stat’i 1860-1863, Tom 8, 
(Red. V. G. Çertkov), Moskva, Gosudarstvennoe İzdatel’stvo ‘Hudojestvennaya 
Literatura’. 

 
 

 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

358

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

Müzikte İlerleme, Gelişme ve Evrim Kanonlarına
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Music from the Point of View of Cultural Relativism
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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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1. Giriş 
Müziğe ilişkin sıkça karşılaşılan varsayımlardan biri müziğin ilerlemesi, gelişmesi ve 

evrimi üzerinedir.  Bu ifadelerin temelinde müziğin “daha iyi” bir biçimine doğru yol aldığı 
süreç işaret edilmektedir. İzlenmesi beklenen süreç tek yönlü olup ulaşılması gereken nihai 
hedef kimi zaman açıkça kimi zaman örtük biçimde Batı müziğine benzemek olarak 
gösterilmektedir. Hem batının geliştirdiği oryantalist tutum hem de batı dışı toplumların öz-
oryantalist bakışı ile Avrupa mucizesinin bir parçası olan Batı müziği en ileri- en gelişmiş- 
evrimin en üst basamağındaki müzik olarak varsayılmaktadır. Bu araştırmada öncelikle müzikte 
ilerleme, gelişme ve evrim kanonlarının oluşumuna ve ideolojik işlevlerine ilişkin sosyolojik, 
antropolojik ve tarihsel arka planları, sonrasında ise kültürel görecelik perspektifinden müzikte 
sosyal evrimciliğin çözümlemesi üstünde durulmuştur. 

 
1.1. Kanon Nedir? 

 Müziğin ilerlemesi, gelişimi ve evrimi üstüne ifadelerle hem alanyazında hem de yazılı 
ve görsel medyada sıkça karşılaşmak olağandır. “müziğin evrimi”, “ileri müzik teknikleri” ya 
da “gelişmiş müzik” gibi söylemler sorgulamadan bağımsız sık tekrarlanması ile birer kanona 
dönüşmektedir. Kanonların yeniden üretilmesinin temelinde tarihsel olarak kiliselerin 
belirlediği kutsal ve emredici içerikte bir literatürün dışına çıkmamanın olduğu söylenebilir. 
Anar’a (2013) göre kanon kavramı, kilisedeki her türlü ritüel, inanç esaslarının kendini 
uydurmak zorunda olduğu yasa ve her şeyin ona göre ölçüldüğü bir standartlardır. Bu durum 
kanonikleşmiş söylemlerin kutsal birer kural gibi sorgusuz kabulünü, yeniden üretilmesini 
sağlarken yıkılmasını güçleştirmektedir. Kanonlar çeşitli yapıların inşasında rol oynayan 
söylemsel kalıplardır. Delaloğlu’na (2020) göre kanonlaşma ile kurumlaşma arasında güçlü bir 
irtibat olması nedeniyle kanon olmadan ne cemaat ne de ulus olur. Bu oluşumlar için gerekli 
söylemsel tekerrür ile varlığını devam ettiren kanonlar üretimini sağlayan aktörlere,  alanın 
otoritelerine yönelik kanonların aksi yönünde bir direnç ortaya koymadıkları için güvenli bir 
saha sunmaktadır.  
 Kanonlar müzikte ilerleme, gelişme ve evrim üzerine kanonikleşmiş ifadelerde olduğu 
gibi egemen ideolojilerin yansımaları olabilmektedir. Müziğe ilişkin alanyazın ve medyanın bu 
ifadeler ile kendilerini kurguladıkları durumları inşa ettikleri görülmektedir. Kültürel 
sermayenin yeniden üretimi olarak da düşünebileceğimiz kanonlaşma süreci beraberinde 
ideolojik çıkarları getirmektedir. Parla’ya göre (2007) kanonlar hegemonyanın görüşlerini 
doğrulatmak, meşrulaştırmak ve sürdürmek amacıyla eğitim ve medya yoluyla dayattıkları 
ideolojik temelli görüşlerden oluşmaktadır. Bu durum akıllara Althusser’in (2017) devletin 
ideolojik aygıtları kavramını getirmektedir. Devlet ideolojik aygıtlarından olan eğitim ve 
medya gibi organları yoluyla toplumla kurduğu ilişkiyi kendisine hizmet edecek biçimde 
kurgulamaktadır. Devletin ideolojik aygıtları çeşitli görüşlerin yerleşmesi ve kutsal metin 
muamelesi görmesine yardımcı olurken devletin ideolojik bekasını da sağlamaktadır. Müziğe 
ilişkin bu kanonları ideolojik dönüşümlerini ve işlevlerini açıklayabilmek için ise ilerleme, 
gelişme ve evrim kavramlarının arka planlarına bakılmalıdır. 

 
1.2. İlerleme, Gelişme ve Evrime ilişkin Kavramsal Arka Plan 
İlerleme, gelişim ve evrim kavramlarını özellikle sosyal bilim çalışmalarında birbirinden 

ayırt etmek zordur. Birbirlerinin yerine kullanılabilen ve çoğunlukla aynı arka planı işaret eden 
kavramlar Bury (1987, s. 6) tarafından medeniyetin arzu edilen bir yöne doğru geçmişte, 
şimdide ve gelecekte hareket halinde olması olarak tanımlanmaktadır. Modern düşüncenin 
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temel dayanaklarından biri olan ilerleme kavramının ele alınışı tarih içerisinde farklılıklar 
gösterirken günümüz için geçerli olabilecek tanımıyla Kahraman (2016) aklın ve bilimsel 
bilginin toplumsal alandaki yansıması olarak, endüstrileşmeyle birlikte maddi anlamda 
toplumda refah sağlayacak ve insanın yaşam standartlarını düzeltecek bir durum olarak ifade 
etmektedir. Ancak ilerlemenin tam olarak ne olduğu, ne zaman olduğu, başı ya da sonu gibi 
zaman sürecine ait durumu, hangi güçler ile oluştuğu biçimindeki sorular konusunda bir fikir 
birliğine varılamamaktadır. Tarih boyunca ilerleme kavramının, içinde bulunulan zaman, kültür 
ve sosyopolitik bağlamla ilişkisi içinde farklı anlamları ortaya konulmuş ve farklı yönleri 
vurgulanmış olduğunu belirten Işık (2018) kavrama ilişkin farklı tanım, tema ve vurgular 
arasında üç ortaklığın varlığından söz etmektedir. Bunlardan ilkinde ilerlemenin sınırsızlığı 
olup insanın bireysel ve toplumsal gelişiminin sonu yoktur. İkincisi bütün iyi şeyler birlikte 
ilerlemektedir. Teknoloji, bilim sağlık, iktidar, politik ve manevi gelişim birbirine bağlı olup 
karşılıklı olarak birbirini takviye etmektedir. Son ortak tema ise toplumsal, psikolojik ve 
biyolojik kökleri olan bir ilerleme eğilimi, hatta mekanizması var olmasıdır.  

 Bunların yanı sıra ilerlemenin çok daha belirgin bir yönüne dikkat çeken Bock’a (2019) 
göre bu fikir -klasik anlatımını Aristoteles, Agustinus, Fontenelle, Saint-Pierre, Condorcer, 
Comte, Spencer ve Tylor’da bulduğumuz bu fikirler yığını- ayrıntılı ve kapsamlı bir değişme 
imgesi içermektedir. Yalnızca Antik çağda değişme imgesi kendisini ilerleme anlayışı yerine 
devresellik ile gösterdiği söylenebilir. Doğanın kendini tekrarından yola çıkılarak oluşturulan 
bu düşünceye göre tarih kendisini tekrar edecek biçimde kurgulamaktadır. Antik Yunan’da 
toplum ve doğa ilişkisi parça bütün üzerinden okunmakta henüz doğa ile mücadele etmek ve 
ona hükmedebilmek üzerinden güç elde edebilmekten bahsedilmemektedir. Devresellik 
doğadaki gibi doğum, büyüme, çöküş ve ölümden oluşan biyolojik bir süreç olarak 
betimlenirken (Bock, 2019) ilerleme anlayışında bir durum yalnızca bir kez gerçekleşerek hep 
daha iyiye doğru çizgisel bir gidişat izlemektedir. 

 Ortaçağ’da ise ilerleme kavramı döngüsellikten çizgiselliğe taşınmış ve tanrısallık ile 
ilişkilendirilmiştir. Bu dönemde ilerleme sadece teolojik anlamda bir derinleşme ve gelişmeyi 
ifade ederken Salgar’a (2015) göre bu anlayışının en açık örneği olan Augustinus’un The City 
of God (Tanrı Devleti) adlı eserinde ilerleme geçici olan yeryüzü devletinden, ebedi olan Tanrı 
devletine doğru bir süreç olarak tanımlanmaktadır. İlerleme sürecini nihai bir hedefe doğru 
yönelmek olduğunu düşünmenin kökeninde Yahudi gizemciliğini temel alan Hıristiyan 
geleneğinin olduğu söylenebilir. Yahudi gizemciliği, tarihsel gelişimin, aşamalı bir geri dönüş 
süreciyle açıklanabilir olduğuna dayanan bir savı gündeme getirdiğini belirten Aysevener’e 
(2017) göre Tanrı’nın kendisini oluşturduğu, geliştirdiği bu süreçle insan varoluşu iç içe olup 
insanın her edimi, Tanrı’nın onlar için hazırladığı son görevle ilgilidir.  

 Teolojik tutumun ardından dünya görüşü Rönesans ile dünyevi olana doğru yönelmeye 
başlamıştır. Bahsedilen yönelim ile ilerleme kavramı tinsel bir profectus’tan dünyevi bir 
progressus’a dönüşmüştür (Koselleck, 2007). Böylece XVII. yüzyıl ve sonrasının ilerleme 
anlayışı oluşmaya başlamıştır. Bu dönemlerde Bacon, Descartes, Galileo ve Newton gibi 
bilimsel çalışmaları ve yöntem bilimsel katkılarıyla öne çıkmış isimler olup modern ilerleme 
algısında bilimsel gelişmeler söz konusudur. Burada ilerlemenin ana dürtüsü doğayı araştırıp 
hakkında bilgi edinme ve ona egemen olmaktır.  Pusula, matbaa ve barut gibi buluşlar dünyanın 
çehresini değiştirmekte bu da yeninin eskilerden daha üstün ve daha ilerde olduğunun somut 
örneği olduğunu savunan Bacon’a göre bu türden gelişmeleri göz önünde bulundurarak doğaya 
egemen olma hususunda doğanın bilgisinin bilimsel bir yöntemle elde edilmesi gerektiğini ve 
böylelikle de bir progressus’un gerçekleşeceğine inanmaktadır (Akt:Salgar,2015). Bilimsel 
yöntemden kasıt ise pozitivist perspektifin temel taşları olan niceliğe ilişkin 
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değerlendirmelerdir. Böylece bilim sahasının yalnızca doğa bilimlerinin hâkimiyetinde olması 
olağandır. 

 Doğanın yanı sıra toplumsal yapıya ilişkin araştırmaların ortaya çıkışı ile antropoloji ve 
sosyoloji gibi sosyal bilime ait alanlar bilimsel anlamda ürünler vermeye başlamıştır. Ancak 
yapılan çalışmalarda toplumu doğaya ilişkin yasalarla açıklama çabası söz konusudur. Bu 
noktada bilimin doğa bilimlerine ait araştırma yöntemlerinin tekelinde olması nedeniyle hemen 
bir sosyal bilim paradigmasının gelişmemesi anlaşılır sayılabilir. Hem paradigma eksikliği hem 
de bilimsellik görünümü kazanıp kabul görme isteğiyle sosyal bilim pozitivist perspektifle 
mevcudiyeti için savaş vermeye başlamıştır. Sosyolojinin kurucu isimlerinden Comte’dan 
Durkheim’a sonraları Spencer ve Weber’e kadar birçok sosyologda pozitivist geleneğe uygun 
kalıplarla topluma, insana ve onların ürünlerine ilişkin çıkarımlar görmek mümkündür. 
Örneğin: sosyal fizyoloji kavramı ile Saint-Simon toplumu bir organizmaya benzetmiş ve onun 
biyolojik bir varlık biçiminde ele almıştır.  

 
1.3. Karşılaştırmalı Müzikolojinin Pozitivist Dayanak Noktaları 
Müzikte ilerleme, gelişme ve evrim kanonlarını açıklamak adına ilerlemeye ilişkin 

tarihsel bakışın bu kavramlar aracılığıyla toplumların sınıflandırılmasıyla ilişkilendirmek 
mümkündür. Bu sınıflandırmanın ilk örneği XVIII. yüzyılda henüz kuramsallaştırmamış 
olmasına rağmen felsefi düzeyde Turgot ve Condorcet ile karşımıza çıkmaktadır. Bock’a 
(2019) göre bu isimler insanlığın belli aşama, dönem ya da evrelerden geçerek kademeli bir 
biçimde kendini ortaya koyduğu ortak bir insanlık tarihinden söz etmektedir. Turgot insanlığın 
herhangi bir düzeyinin evrensel gelişimin bir basamağı olduğunu savunurken buradan yola 
çıkan Condorcet bütün insanlık tarihinin Fransız halkının ortaya çıkışı için bir ön hazırlık 
olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. XIX. yüzyılda ise toplumsal ilerlemeyi H. Spencer evrim 
kuramıyla açıklama çabasına girişmiştir. Bu çabanın temelinde Darwin’in canlıların kökenine 
ilişkin çalışması olan evrim teorisi yer alırken Spencer toplumları basitten karmaşığa- ilkelden 
gelişmişe biçiminde basamaklandırmıştır. Galtonise aynı sonuca kalıtsal özellikler yoluyla 
ulaşmaya çalışmıştır. Ateş’e göre Galton’un başarılı insanların kanlarında sıradan insanlara 
göre önemli ayrıcalıklar bulunduğu görüşü daha sonra olup batılı ulusların geri kalmış sömürge 
halklarına göre üstünlükler olduğunu savunmaya dek varmıştır. Sosyal darwinizm olarak 
adlandıran ve ırkçı yapısı nedeniyle eleştirilen bu görüşte Swingewood’a (1998) göre toplumlar 
kabilevi olanlardan batı toplumlarına doğru gelişmektedir. Bu kabul enstosentrik yapıdaki batı 
merkezli karşılaştırmalı müzikoloji çalışmalarının dayanaklarından biri olmuştur.  

 Müzik bağlamını oluşturan koşullar dâhilinde üretilmekte, tüketilmekte ve 
anlamlandırılmasına karşın karşılaştırmalı müzikoloji geleneğinde Batı müziğine ilişkin yapılar 
diğer müziklerin değerlendirilmesinde ölçüt olarak kullanılmıştır. Ancak bu durum etnik 
merkezcilik anlamına gelen kişilerin farklı kültürlere ilişkin değerlendirmelerini kendi 
kültürlerine ait kriterlerle yapması olarak bilinen entnosentrizme yol açabilmektedir. Bu bakışla 
yapılan değerlendirmeler yabancı olunan kültürün anlaşılamaması ve hatalı değerlendirmelere 
neden olmaktadır. Turgot’un üstünde durduğu evrim ve ilerleme anlayışındaki bir topluma 
ilişkin büyün kültürel öğelerin birlikte ilerlediği kanısı (Bock, 2019) batı bakışı ile yapılan 
etnosentrik etnomüzikolojik çalışmalar ile birleşince durum müziğin de toplumlar gibi ileri-
geri, ilkel-gelişmiş biçiminde sıfatlar almasıyla sonuçlanmıştır.   

 Karşılaştırmalı müzikolojinin belirgin bir özelliği olan kültürel evrimci perspektifi 
yansıtan Kunst (Akt., Merriam, 1960) halkları ilkel olanlardan gelişmiş toplumlara kadar 
tabakalandırmış ve karşılaştırmalı müzikolojinin amacının tüm bu basamaklardaki çalgı ve 
müziklerin araştırılması olduğunu belirtmiştir.  Bu tip araştırmaların sonuçlarını en alt sırada 
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ilkel ve vahşi müzik olarak uluma daha üst sıralarda egzotik toplumların melodik müzikleri ve 
son olarak müzikal evrimin zirvesi klasik batı müziği ile örnekleyen Rahaim (2006) dönemin 
antropolojik yaklaşımının etkisiyle homo sapiens’in ürünü olarak klasik batı müziğinin 
neandertal müzikleri arasında en sofistike ve üst düzeyde sayıldığını belirtmiştir. Benzer bakış 
organolojik çalışmalara da yansımış Gustave Chouquet batı dışı çalgılara da yer verdiği 
katologlama çalışmasında sömürgeci tutumla bağlantılı olarak egzotik bulduğu bu toplumlar ve 
onların çalgıları için “zekânın meyvesi ve medeniyetinin ilerleme işareti” olduğu görüşüne 
sahiptir.  Chouquet’a göre basitten komplekse doğru ilerleyen insanlar çeşitli aşamalar ile elde 
edilen çalgılardan önce basit, kaba ve gürültülü vurmalı çalgıları kullanmakta ve bundan keyif 
almaktadırlar (Rognoni, 2008). Esasen tam bir kültürel evrimci olan Chouquet’un bu yaklaşımı 
sonraki organoloji çalışmalarının bir kısmında devam etmektedir. Örneğin; günümüzde 
geçerliliğini koruyan ve sıkça kullanılan Hornbostel-Sachs sınıflandırmasının ortaklarından biri 
olan Curt Sachs evrimsel açıklamalara kuşkuyla yaklaşsa da ilkel ve yüksek uygarlıklar 
biçimindeki ifadeleriyle öncüllerinin etkisinden net bir biçimde kurtulamadığını 
göstermektedir. C. Sachs’ın Türkiye’deki müzik tarihi kitaplarının ana kaynağı olması bu bakış 
açısının ülkemiz akademisinde de yaygınlaşmasında rol oynamıştır diyebiliriz. 

 Sosyal darwinizmin uzantısı olarak toplumların yansıması olarak müziğin basitten 
karmaşığa doğru geliştiği ve çeşitli evrelerden geçtiği algısı batı müziğinin kökenini bu 
basamaklandırmada daha aşağıda gördükleri ilkel toplumların müziğinde arama hedefi de 
üretmiştir.  Merriam’a (1960) göre Nettl ve Kunst gibi araştırmacılar aralıklar ve ton sistemleri 
de dâhil olmak üzere melodi ve perde fenomenlerinin analizine vurgu yaparken; bu tür 
araştırmalar aynı zamanda çağdaş müziğin kökenini sözde "ilkel" halkların müziğinde 
gözlemlenebilir olduğu düşüncesini de barındırmaktadır. Mundy (2006) benzer biçimde alanın 
öncülleri olan Wallaschek, Stumpf ve Hornbostel’in küçük izole toplumların müziklerini 
dünyanın en basit müzikleri olarak değerlendirdiğini ve bunları dünyanın en eski müziğinin 
temsilcisi olduğu düşüncesine sahip olduklarını belirtmektedir. Bir tür arkeolojik yaklaşımla 
yapılan bu araştırmaların ilkel bir müzik katmanının tanımlanabileceğini tespit etme çabasında 
olduğu söylemek mümkündür. 
  

2. Yöntem 
Çalışmada eleştirel söylem analizi kullanılmıştır. Söylem kendi başına, bağımsız bir 

biçimde oluşmamaktadır. Bir söylemin mutlaka başka söylemlerle ilişkileri vardır. Bu ilişkiye 
söylem alanı adı verilmektedir. Eleştirel söylem analizlerinde kimin ne söylediğinden ziyade 
söylenmiş olanın içinde söylenen ifadenin söylem alanından güç alınarak anlamı, işlevi ve 
kökeni üstünde durulur. Başka bir deyişle söylemde anlam sadece yazara atfedilmez alanla 
ilişkilidir. Foucault’ya (1999, s. 42) göre söylemsel alan çözümlemesi olayın sınırlılığı ve 
tikelliği içinde ifadeyi yakalamak, varoluşunun koşullarını belirlemek, sınırlarını daha doğu 
olarak tespit etmek, ona bağlanabilecek olan başka ifadelerle bağlantılını kurmak, onun başka 
hangi ifade biçimlerini dışarda tuttuğunu göstermektir. Wodak, ve Meyer (2009) eleştirel 
söylem analizi dilin bilgiyi oluşturmada ve aktarmada, sosyal kurumları organize etmede veya 
iktidarı kullanmada nasıl işlediğini doğru bir şekilde anlamak için disiplinler arası çalışma 
ihtiyacını vurgulamaktadır. Wooffitt (2005) de benzer biçimde göre Foucault’nun söylem 
üzerindeki görüşlerini temel alan söylem analizinin, geleneksel düşünme ve yazma pratiklerinin 
kültürel yapı içinde politik ve ideolojik amaçlara nasıl hizmet ettiğini, benzer şekilde insanların 
düşünme biçimlerinin ve sosyal bir varlık olarak eylemlerin nasıl sınırlandırdığına, 
kısıtlandığına yönelik açıklamalar getirmeyi amaçladığını belirtmektedir. Dolaysıyla eleştirel 
söylem analizlerinin amacının söylemi yalnızca tanımlamak ve açıklamak değil, aynı zamanda 
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ilkel ve vahşi müzik olarak uluma daha üst sıralarda egzotik toplumların melodik müzikleri ve 
son olarak müzikal evrimin zirvesi klasik batı müziği ile örnekleyen Rahaim (2006) dönemin 
antropolojik yaklaşımının etkisiyle homo sapiens’in ürünü olarak klasik batı müziğinin 
neandertal müzikleri arasında en sofistike ve üst düzeyde sayıldığını belirtmiştir. Benzer bakış 
organolojik çalışmalara da yansımış Gustave Chouquet batı dışı çalgılara da yer verdiği 
katologlama çalışmasında sömürgeci tutumla bağlantılı olarak egzotik bulduğu bu toplumlar ve 
onların çalgıları için “zekânın meyvesi ve medeniyetinin ilerleme işareti” olduğu görüşüne 
sahiptir.  Chouquet’a göre basitten komplekse doğru ilerleyen insanlar çeşitli aşamalar ile elde 
edilen çalgılardan önce basit, kaba ve gürültülü vurmalı çalgıları kullanmakta ve bundan keyif 
almaktadırlar (Rognoni, 2008). Esasen tam bir kültürel evrimci olan Chouquet’un bu yaklaşımı 
sonraki organoloji çalışmalarının bir kısmında devam etmektedir. Örneğin; günümüzde 
geçerliliğini koruyan ve sıkça kullanılan Hornbostel-Sachs sınıflandırmasının ortaklarından biri 
olan Curt Sachs evrimsel açıklamalara kuşkuyla yaklaşsa da ilkel ve yüksek uygarlıklar 
biçimindeki ifadeleriyle öncüllerinin etkisinden net bir biçimde kurtulamadığını 
göstermektedir. C. Sachs’ın Türkiye’deki müzik tarihi kitaplarının ana kaynağı olması bu bakış 
açısının ülkemiz akademisinde de yaygınlaşmasında rol oynamıştır diyebiliriz. 

 Sosyal darwinizmin uzantısı olarak toplumların yansıması olarak müziğin basitten 
karmaşığa doğru geliştiği ve çeşitli evrelerden geçtiği algısı batı müziğinin kökenini bu 
basamaklandırmada daha aşağıda gördükleri ilkel toplumların müziğinde arama hedefi de 
üretmiştir.  Merriam’a (1960) göre Nettl ve Kunst gibi araştırmacılar aralıklar ve ton sistemleri 
de dâhil olmak üzere melodi ve perde fenomenlerinin analizine vurgu yaparken; bu tür 
araştırmalar aynı zamanda çağdaş müziğin kökenini sözde "ilkel" halkların müziğinde 
gözlemlenebilir olduğu düşüncesini de barındırmaktadır. Mundy (2006) benzer biçimde alanın 
öncülleri olan Wallaschek, Stumpf ve Hornbostel’in küçük izole toplumların müziklerini 
dünyanın en basit müzikleri olarak değerlendirdiğini ve bunları dünyanın en eski müziğinin 
temsilcisi olduğu düşüncesine sahip olduklarını belirtmektedir. Bir tür arkeolojik yaklaşımla 
yapılan bu araştırmaların ilkel bir müzik katmanının tanımlanabileceğini tespit etme çabasında 
olduğu söylemek mümkündür. 
  

2. Yöntem 
Çalışmada eleştirel söylem analizi kullanılmıştır. Söylem kendi başına, bağımsız bir 

biçimde oluşmamaktadır. Bir söylemin mutlaka başka söylemlerle ilişkileri vardır. Bu ilişkiye 
söylem alanı adı verilmektedir. Eleştirel söylem analizlerinde kimin ne söylediğinden ziyade 
söylenmiş olanın içinde söylenen ifadenin söylem alanından güç alınarak anlamı, işlevi ve 
kökeni üstünde durulur. Başka bir deyişle söylemde anlam sadece yazara atfedilmez alanla 
ilişkilidir. Foucault’ya (1999, s. 42) göre söylemsel alan çözümlemesi olayın sınırlılığı ve 
tikelliği içinde ifadeyi yakalamak, varoluşunun koşullarını belirlemek, sınırlarını daha doğu 
olarak tespit etmek, ona bağlanabilecek olan başka ifadelerle bağlantılını kurmak, onun başka 
hangi ifade biçimlerini dışarda tuttuğunu göstermektir. Wodak, ve Meyer (2009) eleştirel 
söylem analizi dilin bilgiyi oluşturmada ve aktarmada, sosyal kurumları organize etmede veya 
iktidarı kullanmada nasıl işlediğini doğru bir şekilde anlamak için disiplinler arası çalışma 
ihtiyacını vurgulamaktadır. Wooffitt (2005) de benzer biçimde göre Foucault’nun söylem 
üzerindeki görüşlerini temel alan söylem analizinin, geleneksel düşünme ve yazma pratiklerinin 
kültürel yapı içinde politik ve ideolojik amaçlara nasıl hizmet ettiğini, benzer şekilde insanların 
düşünme biçimlerinin ve sosyal bir varlık olarak eylemlerin nasıl sınırlandırdığına, 
kısıtlandığına yönelik açıklamalar getirmeyi amaçladığını belirtmektedir. Dolaysıyla eleştirel 
söylem analizlerinin amacının söylemi yalnızca tanımlamak ve açıklamak değil, aynı zamanda 

belirli bir yanılsamayı kökten ortaya çıkarmak olduğu söylenebilir. Bu çalışmada müzikte 
ilerleme, gelişme ve evrim kanonlarına yönelik eleştirel söylem analizine gidilmiş ve analiz ile 
bu kanonların kullanıldığı metinler üzerinden politik, ideolojik ve kültürel değerlendirmeler 
yapılmıştır.  

 
3. Bulgular ve Yorumlar 
Bu bölümde müzikte ilerleme, gelişme ve evrim kanonlarına 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 müzikte ilerleme, gelişme ve evrim kanonları kültürel görecelik kuramı ışığında 
eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. 

 
3.1. Müzikte İlerleme, Gelişme ve Evrim Kanonlarının Eleştiri Noktaları 
Doğa bilimlerinin yöntem ve teorileri ile ilerleyen sosyoloji XIX. yüzyılın sonlarından 

itibaren başlayan doğa bilimlerindeki yöntem krizi ile kendi yolunu bulma yoluna girmiştir. 
Doğa bilimlerinin kesinlikleri konusunda ciddi eleştiriler Giddens’a (2016) göre büyük ölçüde 
fizikteki iç dönüşümlerin, yani Einstein’in izafiyet teorisinin etkisiyle Newton’un teorisinin 
kenara itilmesi, tamamlayıcılık ilkesinin ve belirsizlik ilkesinin ortaya çıkmasıyla başlamıştır. 
Doğa bilimleri yöntem felsefesindeki kaos ile boğuşurken sosyal bilimlerin hala pozitivizm ile 
yol almaya çabalaması farklı eleştirilere yol açmıştır. Bu noktada eleştiriler pozitivizmin insan, 
tarih ve bağlam ilişkisini görmezden gelmesi üstünedir. Zihin sadece yaratmış olduğu şeyi 
anlayabildiğini belirten öncü pozitivizm eleştirmenlerinden Dilthey, (1976) doğa bilimlerin 
konusu olan doğanın zihnin faaliyetlerinden bağımsız bicimde doğmuş olan gerçekliği 
kucakladığını fakat insanın aktif olarak kendi damgasını vurduğu her şeyin, insani 
incelemelerin konusunu oluşturduğunu belirterek pozitivizmi insanı dışsal ve nesnel veriler 
olarak ele almakla eleştirmiştir.  

Pozitivizme karşı geliştirilen eleştirel teoride, tarihsel realist ontolojik kabule bağlı olarak 
epistemolojik açıdan değerlerin etkisi kabul edilir ve nesnelcilik yerine transsendental (aşkın) 
öznelcilik anlayışı mevcuttur (Kuş, 2007). Pozitivist sosyoloji insan ve toplum nesnelerini 
metalaştırma çabasında olup böylece tümünü kontrol edebilmeyi, doğaya karşı edindiği gücü 
sosyal yapılarda da uygulamanın peşindedir. Ancak getirilen eleştiriler sosyal ve beşeri yapılara 
ilişkin gerçekliğin ekonomik, kültürel, politik ve tarihsel bağlamla iç içe değerlendirmesinin 
yolunu açmıştır. 

Pozitivizmin gölgesinden kurtulmaya başlayan sosyal bilim toplumu bir organizmaya 
benzetmekten vazgeçmeye başlamış böylece hem toplumu hem de topluma ait ögeleri ona ait 
değerler ile birlikte ele almanın yolu açılmıştır.1 Bu noktada özellikle sömürgeciliğin bilimsel 
dayanaklarını oluşturma işleviyle kültürel evrimciliğe karşı olarak kültürel görecelik sosyal 
bilimlerde etkisini göstermeye başlamıştır. Avrupa kökenli bir kavram olarak ırkçılığın 
sömürgeciliği meşrulaştırdığını belirten Ayas’a (2015) göre insanın yüceltilmesi üzerinden 
kendini tanımlayan hümanist kültür batı dışına çıkar çıkmaz insanları köleleştirmiş, onlara 
hayvan muamelesi yapmış ve bu tutarsızlığa çözüm bulmak için yerlilerin gerçekte bildiğimiz 
anlamda insan sayılmayacağını kanıtlamaya çalışmıştır. Bu tutarsızlığa kanıt niteliğinde 
kültürel evrimci bakış açısının kullanılmasına karşın tüm kültürlerin eşit değerde olduğunu ve 
tarafsız bir bakış açısıyla incelenmesi gerektiğini öne süren bir antropolojik yaklaşım olan 

                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz;  Bauman, 2017; Capra, 1992; Husserl, 1994. 
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kültürel görecelik toplumların ve kültürlerin karşılaştırılmasını ve varılan evrimsel sonuçları 
reddetmektedir. Franz Boas’ın öncülüğünde ortaya atılan kültürel görecelik görüşü antropoloji 
dışında sosyoloji ve onunla ilişkili olarak karşılaştırmalı müzikolojide dönüşümlere neden 
olmuştur. 

İsminden anlaşıldığı gibi batı dışı kültürleri batı ile kıyaslamak üzerinden 
değerlendirmelerde bulunan karşılaştırmalı müzikoloji geleneği etnosentrik bir yapıya sahiptir. 
Mundy’e (2006) göre evrimciliğin düzenleyici ilkesi, ırksal farkın müzikal üslupla 
birleştirilmesine uygulandığında, hâlihazırda var olan ırksal hiyerarşileri güçlendiren yüksek ve 
düşük müziğin sosyal hiyerarşisinin yaratılmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak Boas’ın 
karşılaştırmalı yönteme ilişkin görüşlerinde kültürel görecelik ilkelerine göre, aşağı veya üstün 
kültür yoktur ve kültürleri evrimsel bir şemada sıralamak mümkün değildir (Glazer, 2011). 
Önceleri daha çok “ilkel” insan olarak tanımlanan grupların müziklerindeki melodi, ses 
yükseklikleri, diziler, aralıklar ve tonal sistemler gibi müziğin yapısal bileşenlerine odaklanan 
karşılaştırmalı müzikoloji çalışmaları (Merriam, 1960, s. 107) giderek yerini kültür, toplum, 
cinsiyet gibi sosyolojik temelli araştırmalara bırakmaya başlamıştır. Bu durum kültürel 
görecelilik ile birleştiğinde tüm kültürler için geçerli olan ve tüm kültürün yargılandığı tek bir 
değerler ölçeğinin olmayacağı anlaşılmaya başlanmış ve karşılaştırma ilkesinden vazgeçilip 
alanın etnomüzikolojiye dönüşümü sağlanmıştır. 

Meyer’e (1960) göre daha önceleri genel olarak evrensel bir dil olarak görülmüş müziğin 
farklı tarzların bolluğunun altında, her yerde müziğin yapısını ve gelişimini yöneten temel 
mutlak ilkelerin yattığı ileri sürülmüş olup ancak bu yasalar keşfedilmediğinde, bu monizmin 
büyük ölçüde modasının geçmiştir. Etnomüzikolojinin kapsamının da değiştiğini belirten 
Meyer (1960) artık sadece uyaranla (müzik) ilgili bilgi değil, aynı zamanda uyarana tepki veren 
bireyin - besteci, icracı, dinleyici - bilgisini gerekli görmekte ve bu tür bilgilerin, kültürel olarak 
edinilmiş alışkanlıklar ve eğilimler bağlamında işlediği için zihinsel davranış anlayışını içerdiği 
üstünde durmuştur.  

Pozitivist ve kültürel evrimci perspektifin müzik tarihi yazımına da yansıdığını söylemek 
mümkündür. Müzik tarihi batı müziğinin dönemlere ayrılıp çizgisel biçimde aktarılması 
geleneği üstüne kuruludur. Günümüzdeki müzik tarihi başlıklı çok sayıda kitap Avrupa 
mucizesi fikrini kabul etmiş biçimde tasarlanmıştır. Ancak Ayas’a (2015) göre bu görüş 
insanlığın tüm birikiminin eski Yunan’dan Roma’ya oradan da modern Avrupa’ya giden 
çizgide oluştuğunu kabul etmekte ve kurgulanan çizginin dışında kalan batı dışı toplumların 
tarihsel zenginliğini yok saymaktadır. Tam olarak oryantalist bir bakışla yapılan müzik tarihi 
çalışmaları Edward Said’in şarkiyatçılığın prensiplerinden biri olan metinsel tutumla da 
örtüşmektedir. Metinsel tutumda bilgi, insan deneyimi”nin karmaşıklığı, geçişlilikleri ve 
kavramsal sistemlere indirgenemezliği varsayılmaksızın, belli kurumsal otoritelere dayanan 
kanonik metinlerin ürettiği kategorilere kökensel bir sadakatte temellendirilirmektedir 
(Mollaer, 2020). Böylece müzik tarihi yazımı sözde evrimin en üst basamağında yer alan ve 
ileri/ gelişmiş müzik varsayılan klasik batı müziğini müzik tarihi yazımıyla kanonikleştirmekte 
ve otoriteye sadık kalmaktadır. Cesaire’e göre (Akt., Ayas, 2015) Avrupa’nın hümanist, 
aydınlanmacı ve evrenselci değerleri ve bu değerlere dayanan edebiyat, bilim ve sanat 
eserlerinden oluşturulan bir illüzyon kolonyalist tutumunu örtmektedir. Bu illüzyon müzik 
tarihi yazım geleneği ile güçlenmekte batı dışı toplumları görmezden gelmeye devam edip 
kültürlerinin yok sayılmasına direnç göstermemekte böylece Avrupa mucizesi geçerliliğini 
korumaktadır. 

Müzik tarihi yazımı Avrupa mucizesi korumacılığının yanı sıra sürekli ilerleme ve 
gelişme temaları üzerinden kurgulanmıştır. Evrimci perspektife göre barok dönemin klasikten, 
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klasiğin romantikten daha ilkel olması gerekmektedir. Bu durumda Schubert’in müziği 
Mozart’tan daha mı gelişmiş ve ileri seviyededir? Peki ya Bach’tan?  Bu çizgisellik üzerinden 
bakıldığında popüler müziğin Avrupa’da kendinden önceki müziklerden üstün olduğu da 
söylenebilir ancak böyle bir hiyerarşi yapılamamaktadır. Hem popüler müziğin hız kazanması 
ile klasik batı müziğinin kan kaybetmeye başlaması hem de pozitivizmin sosyal yapıyı 
biçimleme ve kontrol altında tutma eğilimine karşıt bir söylem olarak Frankfurt Okulu 
pozitivizm ve popüler kültür eleştirilerine girişmiştir. Pozitivizm eleştirileriyle tarihsel 
tikelcilik ve biçimlendiriciliği reddederken popüler müziği kültür endüstrisinin bir ürünü 
olmakla sınırlandırmıştır. Böylece Adorno ve Horkheimer gibi Frankurt Okulu temsilcileri 
klasik müziğin itibarını kurtarmaya çabalamış klasik müziği yüksek kültürün bir parçası olarak 
tanımlamışlardır. 

 Yerli alanyazında var olan müzikte ilerleme, gelişme ve evrim kanonlarının arka planını 
anlamak için ise modernleşme çalışmalarına bakmak gerekmektedir. Tanzimat dönemiyle 
Osmanlı’nın ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerleme ve gelişme üzerine oluşturdukları 
modeller Batıya benzemek temalıdır.2 Müziğin ilerlemesi ve gelişmesi için uygulanan politika 
da yine bu yönde olmuştur. Anadolu topraklarındaki müziğin gelişmesi için uygulanan formül 
doğunun müzikal malzemesini batının tekniği ile işlemektir. Aslında öz-oryantalist olan bu 
formülün işletilebilmesi için daha sonra Türk Beşleri adı verilen müzisyenler yurt dışına eğitime 
gönderilmiş ve döndüklerinde batı tekniğiyle bestelenmiş ancak Türk ezgilerinin yer aldığı 
eserler vermiştir. Fakat toplumun değişiminin simgesi olarak bu yeni müzik yine toplum 
tarafından benimsenememiş, değişime ilişkin dinamizme karşıt duruşu sebebiyle direnç 
gösterilmiştir. Bu noktada devletin ideolojik aygıtlarından medya ve eğitim devreye girmiştir. 
Althusser’de (2017) benzer biçimde devletin ideolojik aygıtlarının işlevinin egemen ideolojiyi 
aşılamak olduğu durumlarda karşıt bir direnişin varlığından söz etmektedir. Medya da 1934-36 
yılları arasındaki Türk müziği yayını yasağı, tek kanallı televizyon döneminde yayınlanan 
klasik müzik konserleri ve sonrasında batı müziği eğiminin öne çıkarıldığı zihniyet ile kurulmuş 
müzik eğitimi kurumları batı müziği hegemonyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir. Medyanın 
etkisi kişilerin televizyonu kapatma ya da radyo için farklı ülkelerin çeken radyolarını 
dinleyebilme seçenekleri ve sonrasında özel radyo ve televizyonun çıkması ile daha sınırlıdır. 
Bu sınırlılığın aksine Althusser’e (2017) göre okul bir sürü beceri öğretmekte ama bunu egemen 
ideolojiye tabi olmayı ya da bu ideolojinin pratiğini elde tutmayı sağlayan biçimlerde 
yapmaktadır. Böylece eğitim kurumları aracılığıyla yerleştirilmek istenen algı günümüzde de 
sürmektedir. 

Türkçe alanyazında yer alan müziğin ilerlemesi, gelişmesi ve evrimine ilişkin kanonların 
ideolojik kökeninde musiki inkılabı geleneğinden gelen hegemonik söylemlerin olduğu 
söylenebilir. Örneğin; “Bir milletin gelişmişlik düzeyini belirlemede müzik, önemli bir 
göstergedir.” (Öz, 2001) ifadesi musiki inkılabının müzik yoluyla modernleşme ilkesiyle 
uyumlu bir kanondur. Bu ifade sosyal evrimciliğin belirgin özelliklerinden olan bir toplumda 
gelişme ve ilerlemenin bütüncül olarak tüm ögelerinde birlikte gerçekleşeceği ilkesine de 
uygundur. Benzer biçimde Altar’ın (1986) “Bugüne dek bizde gereğince anlaşılamamış olan bu 
çok-sesli doku,…….hayatın kendisini, çağdaş doğrultuda simgeleştirerek sanata 
dönüştürmektedir.” Cümlesiyle Türk toplumunu çoksesliliği yeterince anlamamaları ile küçük 
görürken çağdaşlaşmanın yine çokseslilik ile mümkün olacağını savunmuştur. Oysaki 
teksesliliğin çokseslilikten aşağı olduğu ve çok sesliliğin atası olduğuna dair görüşler 
antropoloji, sosyoloji ve etnomüzikolojide yaşanan dönüşüm ile batı müziğine ait kökenleri 

                                                           
2 Ayrıntılı bilgi için bkz; Ayas, 2014; Kutluk, 2016; Mardin, 2017;  Öztürk, 2005. 
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kendilerince ilkel gördükleri batı dışı toplumlarda arama çalışmaları itibarını yitirmiştir. 
Rahaim’e (2006) göre de karşılaştırmalı müzikoloji geleneğine ait olan polifoninin melodiden 
evrimleşmesi gerektiği görüşü, artık savunulabilir değildir. 

 
4. Sonuç 
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 korumaktadırlar.  Kanonlar egemen ideolojilerin yansımaları 
olarak çeşitli işlevlere sahiptir. Günümüzde kökenini modern ilerleme ve sosyal evrim 
anlayışından alan müzikte ilerleme, gelişime ve evrim çoğunlukla aynı arka planı işaret 
etmektedir. Pozitivist ve kültürel evrimci perspektif batı müziği hegemonyasını sözde evrimin 
en üst basamağında yer alan ve ileri/ gelişmiş müzik varsayımlarıyla batıya hizmet edecek 
biçimde kanonikleşirken yerli alanyazında var olan müzikte ilerleme, gelişme ve evrim 
kanonlarının ana kaynağı yine batıya hizmet eden ve batılılaşmayı hedefleyen Türk 
modernleşme sürecidir. Bu noktada devletin ideolojik aygıtlarından medya ve eğitim 
kanonların oluşması ve yerleşmesinde rol sahibi olmuştur.   

Müzikte sürekli tekrarlanan ve kültürel evrimci perspektife sahip kanonlar kendisini 
müzikal anlamda az gelişmiş bularak çeşitli aşamalardan geçmek yoluyla batının kriterlerindeki 
doruk noktaya ulaşacağı fikrini benimseyen öz-oryantalist bir tutumun yansımalarıdır. 
Kanonlar kutsallaştırılmış düzeyde güvenilir kabul edilen bilgiler olması sebebiyle ve alanın 
otoritelerinin etkisiyle değişime uzaktır. Özmenteş ve Şenel’e (2019, s. 58) göre bir bilim 
disiplinindeki isimlerin kapalı bir cemaat gibi ortak ezber ve replikalar üzerinden inşa ettikleri 
ve zamanın değişimlerine kapalı gerçek-yaratma (ya da sübjektif bir gerçeğe saplanma, 
tekilliğine inanma) eylemleri kimi zaman gerçeği değil ait oldukları bilim cemaatini 
meşrulaştırma gayretini içerebilmektedir. Böylece müzik devrimi ideolojisinin koruyucusu 
niteliğinde olan akademik otoriterlerin bu tip kanonlarla aynı zamanda güvenli sahalarını da 
koruduğunu söylemek mümkündür. Devletin ideolojik aygıtlarının öncelikle ideolojiye ağırlık 
vererek, ikincil anlamda ise çok hafifletilmiş, gizlenmiş ve hatta sembolik olsa baskı kullanarak 
işlediğini söyleyen Althusser (2017) kiliseler ve okul gibi kurumların yalnız kendi çobanlarını 
değil, sürülerini de yola getirdiğini öne sürmektedir. Daha farklı bir deyişle kanonlara yönelik 
eleştirel çözümlemeler ve direnişler alan otoriterlerince kimi zaman çeşitli biçimlerde 
söndürülmekte ancak kültürel sermayesinin yeniden üretimini sağlayan kanon tekrarları 
desteklenerek güvenli saha oluşturulmaktadır. 

 
Kaynakça 

Altar, C. M. (1986). Müzikte neden çokseslilik. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları. 
Althusser, L. (2017). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları. çev. Alp Tümertekin, İthaki 

Yayınları. 
Anar, T. (2013). Türk edebiyatında edebiyat kanonu: Kanon, kanona girmek ve kanona 

müdahale. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (1), 40-78. 
Ateş, K. (2009) “Dünü ve Bugünüyle Evrim Kuramı”, Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi. edt. 

Ateş. K. 152-175. Evrensel Basım Yayın. 
Ayas, G. (2014). Mûsikî inkılabı’nın sosyolojisi. Doğu. 
Bauman, Z. (2017). Hermenötik ve sosyal bilimler. Ayrıntı Yayınları. 
Bock, K. (2019). İlerleme, Gelişme ve Evrim Kuralları, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, 

Der. Tom Bottomore, R. Nisbet, Çev. Aydın Uğur, Ankara: Kırmızı Yayıncılık. 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

367

kendilerince ilkel gördükleri batı dışı toplumlarda arama çalışmaları itibarını yitirmiştir. 
Rahaim’e (2006) göre de karşılaştırmalı müzikoloji geleneğine ait olan polifoninin melodiden 
evrimleşmesi gerektiği görüşü, artık savunulabilir değildir. 

 
4. Sonuç 
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 korumaktadırlar.  Kanonlar egemen ideolojilerin yansımaları 
olarak çeşitli işlevlere sahiptir. Günümüzde kökenini modern ilerleme ve sosyal evrim 
anlayışından alan müzikte ilerleme, gelişime ve evrim çoğunlukla aynı arka planı işaret 
etmektedir. Pozitivist ve kültürel evrimci perspektif batı müziği hegemonyasını sözde evrimin 
en üst basamağında yer alan ve ileri/ gelişmiş müzik varsayımlarıyla batıya hizmet edecek 
biçimde kanonikleşirken yerli alanyazında var olan müzikte ilerleme, gelişme ve evrim 
kanonlarının ana kaynağı yine batıya hizmet eden ve batılılaşmayı hedefleyen Türk 
modernleşme sürecidir. Bu noktada devletin ideolojik aygıtlarından medya ve eğitim 
kanonların oluşması ve yerleşmesinde rol sahibi olmuştur.   

Müzikte sürekli tekrarlanan ve kültürel evrimci perspektife sahip kanonlar kendisini 
müzikal anlamda az gelişmiş bularak çeşitli aşamalardan geçmek yoluyla batının kriterlerindeki 
doruk noktaya ulaşacağı fikrini benimseyen öz-oryantalist bir tutumun yansımalarıdır. 
Kanonlar kutsallaştırılmış düzeyde güvenilir kabul edilen bilgiler olması sebebiyle ve alanın 
otoritelerinin etkisiyle değişime uzaktır. Özmenteş ve Şenel’e (2019, s. 58) göre bir bilim 
disiplinindeki isimlerin kapalı bir cemaat gibi ortak ezber ve replikalar üzerinden inşa ettikleri 
ve zamanın değişimlerine kapalı gerçek-yaratma (ya da sübjektif bir gerçeğe saplanma, 
tekilliğine inanma) eylemleri kimi zaman gerçeği değil ait oldukları bilim cemaatini 
meşrulaştırma gayretini içerebilmektedir. Böylece müzik devrimi ideolojisinin koruyucusu 
niteliğinde olan akademik otoriterlerin bu tip kanonlarla aynı zamanda güvenli sahalarını da 
koruduğunu söylemek mümkündür. Devletin ideolojik aygıtlarının öncelikle ideolojiye ağırlık 
vererek, ikincil anlamda ise çok hafifletilmiş, gizlenmiş ve hatta sembolik olsa baskı kullanarak 
işlediğini söyleyen Althusser (2017) kiliseler ve okul gibi kurumların yalnız kendi çobanlarını 
değil, sürülerini de yola getirdiğini öne sürmektedir. Daha farklı bir deyişle kanonlara yönelik 
eleştirel çözümlemeler ve direnişler alan otoriterlerince kimi zaman çeşitli biçimlerde 
söndürülmekte ancak kültürel sermayesinin yeniden üretimini sağlayan kanon tekrarları 
desteklenerek güvenli saha oluşturulmaktadır. 
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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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1.Rastafaryan İnancı  
Rastafaryan olarak bilinen Ras Tafari inancı, Avrupa sömürgeciliğine karşı isyan ve 

özgürleşme hareketi olarak 1930’lu yıllarda özellikle Jamaika’daki işçi sınıfını oluşturan 
köylü zenciler arasında ortaya çıkmış sosyal ve dini bir harekettir. Chevannes’a (1994: 1) göre 
‘‘Rastafarilik Afrikalıların, sosyal, kültürel ve ekonomik baskılara başkaldırısının bir 
temsilidir.’’ Sömürgecilik ve baskı altında gelişme gösterdiği için hareketin tanımı hakkındaki 
görüşler oldukça tartışmalıdır. Konu hakkında yapılan çalışmalarda varılan ortak nokta 
hareketin esasının kimlik bilincine dayalı olduğudur. Jamaikalı sosyolog Leonard E. Barrett 
(1997) rastafariliği mesihçi-militarist bir kült olarak tanımlamıştır (ss. 82- 109- 110). Brian 
Morris (2006) ise rastaların yaşam tarzını şu şekilde özetlemiştir: 

 ‘‘Rastafarilik, kendi özel yaşam ortamlarında ortaya çıkmış bir mezheptir. 
Saçlarını kesmezler ve yıkamazlar, böylece bedeni küçümsemiş olurlar. Çoğu 
çalışmaz, kendilerini ganja ile avuturlar, bunu Tanrı da içer derler. Jamaika 
onların ülkesi değildir. Onların memleketi Etiyopya’dır ve Ras Tafari’ye tapınırlar. 
Babil’in parçası olan dünyayla bütünleşmeyi istemezler’’ (s. 212). 
 
Rastafaryan inancının temeli ‘‘ben kimim ve neyim?’’ sorusu üzerine şekillenirken, 

inanç, pratik ve sembollerinin tamamı bu bakış açısı üzerine gelişme gösterir. Hareketin 
öncülerinden kabul edilen, Marcus Mosiah Garvey (17 Ağustos 1887-10 Haziran 1940) 
Afrika dışında yaşayan ve sömürülen tüm siyahların kölelikten kurtularak Afrika’ya ya da 
Etiyopya’ya dönmesi gerektiğini savunarak, Etiyopyacılık adı verilen hareketten etkilenmiş 
ve rastafaryan felsefesinin temelini oluşturan kişi olmuştur. Etiyopyacılık 1870’li yıllarda 
Güney Afrika’da ortaya çıkan beyazların yönetimindeki misyoner kiliselerin baskı ve 
sömürgecilik faaliyetlerine karşı bir isyan hareketidir ve Garvey bu siyah milliyetçilik 
hareketinden açıkça etkilenmiştir (Campbell, 1987: 47- 50). Garvey’in Etiyopyacılık 
hareketini savunmasının en önemli belirleyicisi 1910 yılında Orta Amerika’ya gerçekleştirdiği 
seyahatler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bulunduğu her yerde siyahların büyük zorluklar ve 
baskılar altında olduğunu gözlemlemesi, siyahların hayatlarını değiştirme fikri için Garvey’i 
cesaretlendirmiştir. Garvey, Avrupalı sömürgecilerin Afrika kıtasını kendi aralarında 
paylaştıklarını, Afrika nüfusunu haksız yere dünyaya yaydıklarını ve bu durum sonucunda 
siyahların kendilerini politik olarak organize edemeyerek ifade edemediklerini savunmuştur 
(Cashmore, 1979, Akt. Sarıçay, 2007: 8). Bu gelişmeler sonucunda Garvey, 1920 yılında 
Uluslararası Siyahi Islah Derneği (Universal Negro Improvement Association)'ni kurmuş ve 
derneğin amacını tüm siyahların anavatanları olan Afrika’ya dönmek ve Afrika’yı, Avrupalı 
sömürgecilerden kurtarmak olarak belirlemiştir. Garvey’in düşüncelerini bir dernek altında 
toplayarak yayması ve Etiyopyacılık hareketinden beslenen felsefesi, Karayipler’de özellikle 
de Jamaika’da rastafaryan hareketinin doğmasına ve gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. 
Garvey’in yandaşlarına siyah bir kralın taç giyeceği Afrika’ya güveniniz, çünkü O 
kurtarıcıdan başkası olmayacaktır söylemi rastafariler arasında Afrika’ya Dönüş Hareketi 
olarak kabul edilen inancın ana düşüncesini oluşturmuştur. 1930 yılında Kral Süleyman’ın 
soyundan geldiğine inanılan Prens Ras Tafari Makonnen (Halie Selassie I)’nin Etiyopya’nın 
kralı olması ve imparator unvanı alması, siyahlar arasında Garvey’in kehanetinin 
gerçekleşmesi olarak kabul edilmiş ve düşüncenin önemli savunucuları, Leonard Howell, 
Joseph Hibbert, Archibald Dunkley ve Robert Hinds tarafından da benimsenmiştir (Barrett, 
1997: 80- 81). Bu durum sadece Etiyopya’da değil, tüm dünyada ses getiren bir olay olarak 
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kabul edilerek rastafaryanizmin resmiyet kazanmasına yol açmıştır. Ras, Amharic1 dilinde 
Etiyopya krallık ailesine verilen bir unvandır ve İngilizce’deki Dük unvanının karşılığıdır. 
Tafari ise Kral’ın soyadı anlamına gelir (Barrett, 1997: 82). Bu gelişmeler sonucunda Ras 
Tafari unvanını ilk olarak kral olmasıyla birlikte Selassie almıştır. Ras Tafari terimi hareketin 
kendisini ve üyelerini göstermek için bu olay sonucunda kullanılmaya başlamıştır. 
Rastafaryanlar Afrika’ya Dönüş hareketi olarak kabul edilen isyanı doğrulamak için İncil’in 
kehanetlerine başvurmuşlardır (Hebdige, 2003: 70). Albayrak (2017) İncil'den yapılan 
alıntılardan bir tanesini şöyle dile getirmiştir: ‘‘Tanrı’ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle 
övün, çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın’’ (s. 258). Geri dönüş, inanç açısından 
zorunludur. İnanışa göre Etiyopya vaadedilmiş toprakları yani Cenneti (Zion), Jamaika ise 
sürgün yeri olan Cehennemi (Babylon) temsil etmektedir. Rastafariler için odak Jah adını 
verdikleri tanrıdır. İnanışa göre Jah, takipçilerini koruma ve rehberlik etme gücüne sahiptir. 
Bu gelişmeler ve rastafariliğin siyahiler arasında İncil’e dayatılarak kabul görmesi, 
Selassie’nin ilahi bir güç olarak her geçen gün daha değerli bir isim olmasını hızlandırmıştır. 
Bu durum Selassie’nin Jamaika’daki destekçileri olan Howell ve Hinds’in ayaklanmalarına 
neden olurken, ikili Etiyopya kralının Jamaika’daki temsilcileri olarak, toplumsal barış ve 
düzeni bozmak suçlarından Jamaika Hükümeti tarafından tutuklanmıştır (Campbell, 1987: 
71). Howell ve Hinds’in hapisten çıkmalarından sonra Howell, Etiyopya Kurtuluş Topluluğu 
olarak bilinen bir örgüt kurarak, hareketin ülkedeki lideri konumuna gelmiştir (Barrett, 1997: 
86). Bütün bu gelişmeler sonunda rastafariler kamuoyu tarafından tanınmaya başlanmış ve 
Howell bu olaylar sonunda Jamaika’daki ilk rastafaryan vaiz ilan edilmiştir. (Chevannes, 
1994: 119- 144). Selassie imparatorluğunu ilan ettikten ve Afrikalıların desteğini aldıktan 
sonra yazılı bir anayasa oluşturma girişiminde bulunmuş ancak bu yıllarda İtalyan diktatör 
Benito Mussolini’nin Etiyopya’yı işgal edişi bu oluşumu durdurmuştur. Etiyopya’daki direniş 
İtalyanlar karşısında yetersiz kalarak savaş sonrasında Etiyopya tarihinde ilk kez 
bağımsızlığını kaybetmiştir. Bu sonuç Selassie’nin İngiltere’ye sürgüne gönderilmesine neden 
olurken, 1941 yılında İngilizlerin yardımıyla Etiyopyalı güçler İtalyanlara karşı zafer 
kazanarak, Selassie’nin ülkenin başına tekrar geçmesi sağlanmıştır. Selassie 1960 yılında 
Afrika Birliği Hareketinin lideri haline gelmiş, ancak ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 13 Eylül 
1974’te komünist bir devrim sonucu imparator unvanı elinden alınmıştır. Selassie’nin 27 
Ağustos 1975’te gözetim altında tutulduğu ev hapsinde 80 yaşındayken öldüğü tüm dünyaya 
duyurulmuştur. Bu olay sonucunda rastafaryanlara göre Tanrı’nın ebedi olarak yaşayan bir 
figür olması inancı Selassie’nin ölmediği ve ruhunun temsilinin yaşamaya devam ettiği kabul 
edilmiştir.  

Rastafaryanizm yaşam tarzını benimsemiş üyelerin kimliklerini ve inançlarını 
sembolize eden bazı davranış ve tutumlar vazgeçilmez olarak kabul edilir. Uzun yıllar 
Avrupalılar tarafından sömürülen ve baskı altında tutulan Jamaikalılar için bu sembol ve 
değerler kendi kültürlerini yaratmak için oldukça önemlidir. Dünya üzerinde yasaklı olmasına 
rağmen ganja (marijuana) içmek inancın en önemli ritüeli ve davranışı olarak kabuk edilir ve 
tüketimi İncil’den bazı metinlere dayatılır. Barrett’ın (1997) ganja tüketimi hakkında alan 
deneyimlerinden hareketle aktardıkları şu şekildedir: 

‘‘Ganja kişinin vizyonlar görmesine sebep olur, coşkulu bir birlik sağlar, bireye 
topluluk duygusu verir, kasvet ve korkuyu dağıtır... Ganja tüketmek herhangi bir 
fiziksel, zihinsel ve psikolojik olumsuz etkiye neden olmaz. 20 yıldır ganja içmesine 
rağmen, çalışkan, yaratıcı ve üretken birçok Jamaikalı rastafari vardır’’ (ss. 128- 

                                                 
1 . Sami dil ailesinden Güney Sami Grubundaki Etiyopya’ya özgü Amharaların dili. 
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132.). 
Rastafaryanlar için ganja en bilge kişi olarak kabul ettikleri Kral Süleyman’ın 

mezarından yetiştiği için bilge ya da kutsal bitki adını almaktadır. Tüketimi 
gerçekleştirilmeden önce bazı ritüelleri yerine getirmek ve şu duayı okumak zorunludur. 
Yaratıcı baba tanrıya şükür olsun. Geçmişte olan, şimdi var olan ve var olacak olana: Jah 
Rastafari: Sonsuz Tanrı Haile Selassie I (Barret, 1997: 131). Rastalar arasında ganja 
kullanmak kustallığın dışında, topluma karşı çıkmanın ve meydan okumanın da bir 
göstergesidir. Barrett (1997) Rastafaryan bir şairden aldığı felsefeyi şu şekilde aktarmıştır:  

‘‘Ganja nedir? Tanrı’nın insanın ihtiyacını gidermek için yarattığı bir bitki 
olduğunu biliyoruz. Kullanmaması gerektiğini söyleyen güçler onu gizlice kötüye 
kullanırlar. Ganja ve rom arasında hiçbir karşılaştırma yoktur. İlki sizi sakin tutar, 
ikincisi asık suratlı yapar. Bildiğimiz gibi Rom bir ölüm ajanıdır. Ganja kullanarak 
yeni bir nefes alırsınız. Unutma, biri yaratıldı, diğeri imal edildi. Sınamadan 
hüküm verme, içindeki gerçek vicdan sana en iyisini gösterecek. Karanlığın 
çözücüsü olan büyük ganjaya selam olsun’’ (s: 132). 
 
Rastafaryanlar ganja tüketiminin serbest bırakılması için birçok girişimde 

bulunmalarına rağmen bu durumun uluslararası olarak kabul görmemesi, rastaların imajının 
özelikle Batılı toplumlarda olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Yine de inancın önemli 
bir belirleyicisi ve sembolü olarak rastalar arasında vazgeçilmezdir. Özgürlüklerine düşkün 
olmalarına rağmen rastalar için en belirleyici inançlardan birisi de beslenme biçimleridir. 
Yemek rejimlerine ‘‘I-tal’’ adı verilmektedir. Bu durumu Eski Ahit yasalarına göre belirlerler. 
Et ve et ürünleri ile kabuklu deniz ürünlerini tüketmek kesinlikle yasaktır. Küçük balıklar, 
sebzeler, kuru hindistan cevizi ve meyve suları, I-tal adı verdikleri yemek grubundadır ve 
beslenme biçimleri bu tüketim gıdaları üzerine şekillenir. (Barrett, 1997: 140- 141). 
İnanışlarına göre doğal olmayan her türlü yiyecek ve içecekten uzak durmak zorunda 
olduklarından alkolün hiçbir çeşidini kullanmazlar. Alkol rastalar için Babil’in insanları 
aldatmak için kullandığı bir araçtır. Rastalar sentetik ve kimyasal olduğu için 
hastalandıklarında ilaç tedavisini de reddederler, onlar için iyileşmenin en önemli yolu ganja 
tüketimidir. Rasrafari kimliğinin belki de en bilindik ve popüler olan sembolü ise dreadlock 
adını verdikleri saç biçimleridir. Dread Afrikalı toplumlarda isyankâr ve başkaldırı ile 
özdeşleşmiş bir sözcüktür. Lock ise kıvırcık olan anlamına gelir (Hebdige, 2004: 72). 
Dreadlock saç tarzı otoriteye karşı direnişin bir sembolüdür. Bir Rastanın saçının uzunluğu 
onun bilgeliğinin, göstergesi olarak kabul edilir. Bu stil aynı zamanda Yahuda’nın Aslanının 
da sembolüdür. Aslan Afrika toplumlarında özgürlük ve güçün de temsilidir. Barrett‘a (1997: 
138) göre ‘‘Dreadlock beyaz kültürüne ve Babil’e karşı bir meydan okumanın sembolüdür.’’ 
Bu durum dreadlock’ı rastafariler için bir saç stili değil, sosyal ve politik olarak sergiledikleri 
isyanında bir simgesi haline getirmektedir. Son zamanlarda popüler bir akım haline 
dönüşmesi dreadlock’ları olan tüm insanların rastafaryan olmadığını, inanç ve ritüeller 
dışında popüler bir saç stili olarak kullanıldığı da bilinmektedir. Rastafarilere göre inanışın bir 
diğer önemli temsili, kırmızı, sarı, yeşil ve siyah renklerdir. İnanışa göre bu renkler bir araya 
geldiklerinde insanların çakralarını harekete geçiren bir güce sahiptir.  Albayrak (2017) 
renklerin özeliklerini şu şekilde ifade etmektedir:   

‘‘Kırmızı, Rastafarilerin zaferine ve özgürlük mücadelesi esnasında siyahî 
şehitlerin döktükleri kana işaret eder. Sarı, Afrika’nın zenginliğine, parlayan 
güneşe, yeşil ise Etiyopya’nın güzellik ve yeşil bitki örtüsüne göndermede bulunur. 
Dördüncü bir renk olarak siyah da Afrikalıların renkleri arasında görülür ki o 
asaletin ve kadimliğin rengi sayılır. Bu renkler Rastafari bayrak ve flamalarında, 
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ikonlarda, rozetlerde ve posterlerde sıkça görülür. Yeşil, sarı ve kırmız renkler 
Etiyopya bayrağının da renkleridir’’ (s. 267). 
 
Jamaika’nın resmi dili İngilizce olmasına rağmen birçok Jamaikalı patois (patwa) 

adını verdikleri İngilizce ve Afrika dillerinin birleşimi olan bir dili konuşmayı tercih eder. 
İnanışa göre kelimelerin ölümcül ve iyileştirici güçleri vardır bu yüzden kelimeler 
düşünmeden kullanılmamalıdır. Rastafaryanlar ve Afrikalılar bu dilin ruh dili, getto dili ya da 
halüsinojenik dil olduğunu düşünmektedir. (Barrett, 1997: 143). Rastafaryanlar ritüellerini 
genellikle Nyabingi adını verdikleri toplantılarında gerçekleştirir. Nyabingi, 1850-1950 yılları 
arasında sömürgecilere karşı verilen bağımsızlık savaşında öldürülen Uganda’lı bir prensesin 
adının temsilidir. Kelime, çok şeylere sahip olan kadın, Siyah veya Beyaz her türlü zalime 
ölüm anlamlarına gelir. Toplantılar kutsal olarak kabul edilir ve herhangi bir konu hakkında 
fikir birliğine varılana kadar tartışmalar rastafaryanlar arasında devam eder. Görüşmeler 
sırasında özellikle davul ritimlerinden oluşan müzik vazgeçilmezdir. Bu ritim raggae 
müziğinde alt yapısını oluşturan ritimlerle benzerlik gösterir. Toplantı boyunca rastafayanlar 
ritime şu dua ile eşlik eder: Siyon (Etiyopya)’da gece olmaz, Ras Tafari’nin ışığının olduğu 
yerde gece olmaz. Gecenin olmadığı yerde Halleluya’nın mum ışığına ihtiyacımız yok. 
Gözyaşlarını kurut ve Ras Tafari’yle buluşmaya gel. Tartışılan konu ne olursa olsun, 
Jamaika’da insanlar, ganja içmek ve sosyal ilişkileri canlı tutmak için bu törenlerde bir araya 
gelirler (Barrett, 1997: 121- 123). 

Rastafari inancı sömürgecilere karşı verilen bağımsızlık savaşında toplumsal düzeni 
yeniden şekillendirmek, beyazların baskısından kurtulmak ve Afrikalıların kolektif kimlik 
bilincini yeniden kazanmaları için verdikleri mücadelede gelişen bir inanç biçimi olarak 
şekillenerek kabul edilmiştir. Rastafari üzerine yapılan teolojik, ideolojik ve politik 
incelemelerin yanında, rasta müziği olarak kabul edilen reggae ile olan bağı önemli bir 
çalışma alanı olarak dikkat çekmektedir. Reggae’nin temelini oluşturan rastafaryanizm, 
sömürgeciliğe karşı direnen siyahların, inanç ve faaliyetlerini meşrulaştırmak ve 
yaygınlaştırmak için kullandıkları önemli bir iletişim biçimi olmuştur. Rastafaryan hareketi 
göç faaliyetleri ile dünyanın birçok yerine yayılırken bu dağılımı dünyanın en önemli reggae 
müzisyenleri arasında kabul edilen Bob Marley’in şarkıları sayesinde duyurarak popüler bir 
akım haline gelmiştir. 
 

2.Scene Kavramı ve Reggae Müziğin Tarihsel Gelişimi 
Reggae müziğin kalp atışını andıran yavaş ritmi, rastafaryanizmden etkilenen sözleri 

ve destekçilerinin asi görünümü dünya üzerindeki birçok müzik türünü, kültürünü ve toplumu 
etkilerken özellikle İngiltere merkezli yapılan alt kültür çalışmaları ve karşıt kültür 
hareketlerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Marks’ın lümpen proletarya2 olarak 
adlandırdığı sınıfından da destek alarak tanımlanan alt kültür kavramı kültürel çalışmalar 
ekolünce ortaya atılır ve belirli özellikler çevresinde bir araya gelen gençlik gruplarını analiz 
etmek için kullanılır. Jenks (2007) kavramı ‘‘kaybedeni kahramanlaştırmak, mülksüzü 
radikalleştirmek, kendisini ifade edemeyeni dile getirmek için kullanılabileceği gibi, aykırı 
olanı veya ana görüşten olmayanı marjinalleştirmek ve denetim altına almak için de 
kullanılabilir’’ şeklinde tanımlar (s. 171). Tanımın içerisinde yer alan denetim altına almak 
söylemi, kavramın genişlemesine de ışık tutar. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında hızla 
yükselişe geçen göç ile birlikte ortaya çıkan ırkçılık ve işçi sınıfındaki değişim özellikle 
                                                 
2 .Üretimden koparılarak sınıfından yalıtılmış ve sınıf bilinci olmayan insan topluluğu. 
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İngiltere merkezli yapılan suç ve eğitim sosyolojisi çalışmalarında önemli bir alan haline 
gelir. Hebdige (2004) gençler tarafından gettolarda kurulan çetelerin, okulda başarısız olan 
işçi sınıfı gençlerinin, boş vakitlerinde gençlik çetelerine katıldıklarını ve otoriteyi hiçe sayan 
zevk arayışları olduğunu söyler (s: 74). Bu grupların genelini kapsayacak bir şekilde 
tanımlanan alt kültür kavramı, popüler müzik çalışmalarınında içerisinde yer aldığı alanda 
uzun bir süre kullanılır. Ancak kavramın tanımladığı grupları ve içerisindeki bireyleri aynı 
görmesi ve grupların her birine muhalif bir kimlik yüklemesi alt kültür kavramına dair 
geliştirilen teorilerin problemleri arasında yer alır. Kavramda belirginleşen çatlaklıklardan 
dolayı 1990’lı yıllardan itibaren scene kavramı alt kültür ile yer değiştirmeye başlar. Erol’a 
(2018: 233) göre ‘‘kökleri coğrafi olarak belirlenen müzikler ile ilişkili insan gruplarına işaret 
eden ‘topluluk’ ile sınırları çoğunlukla keskin çizilen insan gruplarına gönderme yapan alt 
kültür terimi ile scene, 1990’lar ile birlikte yer değiştirir.’’ Scene kavramı özellikle popüler 
müzik çalışmalarında anahtar bir kavram olarak belirginleşir. Harris (2007) scene terimini 
şöyle tanımlar: 

‘‘scene kavramı paylaşılan bir şey, içine katılmayı ya da katılmamayı seçtiğimiz bir 
şey anlamı taşır. Scene, bir kamusal alan da olabilir, daha genel biçimde, hayat 
biçimi de olabilir. Son yıllarda scene, popüler müzik çalışmalarında popüler müzik 
aktivitesinin ‘‘mekânı’’ anlamına gelerek kullanılmaktadır. Scene’in bu kullanımı, 
alt kültür kavramını red amacı taşır’’ (Akt. Çerezcioğlu, 2011: 146). 
 
Bu noktada Jamaika Halkının tarihi boyunca sömürge faaliyetleri altında değişim 

göstererek popüler bir akım haline gelen müzik tarzı reggae üzerine yapılan çalışmalar 
rastafaryanizmden de destek alarak scene kavramı içinde yer alır.  

Jamaika şeker üretiminin gerçekleştirildiği önemli ülkelerinden birisidir. Ülkenin 
kentleşmesi ve endüstrileşme süreci de şeker üretimi ile doğrudan ilişki halindedir. Bu üretim 
ülkenin tarihi boyunca Avrupalılar tarafından sömürülmesine, bu sömürü faaliyetleri de 
Jamaika ile birlikte Afrika Kıtası ve Batı Hint Adaları3 olarak adlandırılan bölgenin 
kültürlerinde köklü değişimlere neden olmuştur. Özellikle İngiltere, İspanya ve Hollanda gibi 
denizcilikte gelişmiş ülkelerin Afrika Kıtası ve Batı Hint Adaları üzerinde sömürge 
faaliyetleri gösterdiği yıllarda, köleleri sürgünde birleştiren en önemli faaliyetleri inanç ve 
dinsel müzikleridir. Trinidad ve Karayipler’den, Jamaika’ya getirilen kölelerin tarlalarda 
çalışma tempoları ayarlanırken kullanılan davul ritimleri ise din dışı müziğin gelişmesine 
katkı sağlamıştır. Daha önce belirtildiği gibi, Etiyopya’da Selassie’nin kral oluşu ile birlikte 
sömürge faaliyetleri azalırken Jamaika’daki yerel halkın kendi kültür ve gelenekleri de kimlik 
kazanmaya başlamıştır. Sömürge sonrası Jamaika’da kalan Trinidad’ların geleneksel müziği 
olan kalipso (calypso) Jamaika halkı tarafından benimsenen ilk müzik türüdür. Kölelik 
sürecindeki çalışma tempolarının ayarlanması için yapılan müziklerde kullanılan çağrı cevap 
örüntüsünün kalipso’da da olması bu türün uzun yıllar yerel halk tarafından benimsenmesinde 
önemli bir belirleyicidir. Jamaika’nın, Avrupalı ülkelerden bağımsızlığını kazanması ile kırsal 
alandan kentlere yoğun bir şekilde göç başlamış ve kentlerde yaşayan halk ile kırsaldan gelen 
toplulukların müzikleri birbirleri arasında kaynaşmıştır. Jamaika’ya özgü ilk müzik tarzı olan 
mentonun doğmasına bu göç hareketi neden olmuştur. Hebdige’e (2003: 57) göre ‘‘mento 
Afrika ritimleri ve Avrupa melodilerinin birleşimidir.’’ Augustin (2017) ise ‘‘Jamaika county 
müziği ve kalipsonun kreolizasyonundan doğan özgün bir türüdür’’ şeklinde tanımlamıştır 
(Akt. Rhiney ve Cruse 2019: 58). Sömürge sonrası ekonomik olarak büyük buhrana giren 
                                                 
3 .Bahamalar, Barbados, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Jamaika, Trinidad ve Tobago’nun yer 
aldığı, Kuzey Atlantik Okyanusu ve Karayip Denizi ile çevrili bölgeye verilen isim.  



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

375

Jamaika’da özellikle başkent Kingston’da yaşayan nüfusun yoksullaşmaya başlaması şehrin 
kendi içerisinde parçalanmasına neden olurken gettolarda çete savaşları başlamıştır. Tüm 
kıtada olduğu gibi Jamaika halkı için bir yenilenme hareketi olarak Ras Tafari inancı bu süreç 
içerisinde önem kazanmıştır. Düşünce Jamaika halkı arasında kutuplaşmaya neden olurken 
çatışmalarıda şiddetlendirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika ve Avrupalıların ham 
madde arayışı için Afrika Kıtası ve Batı Hint Adaları’na bir kez daha müdahale etmesi, 
Jamaika’da yaşayan halkın iç savaşını da daha belirgin bir hale getirmiştir. Jamaikalıların 
popüler Amerikan müziği ile gerçek anlamda ve ilk kez karşılaşması da bu süreç sonrasında 
gerçekleşmiştir (Hebdige, 2003: 84). Ülkede yaşayan halkın çoğunluğu müzik dinleyecek 
donanıma sahip değildir. Savaş sonrası kurulan radyo istasyonlarına duyulan ilginin 
artmasıyla halk özellikle blues ve caz’dan oluşan radyo programlarında çalan müziklere 
maruz kalır. Özellikle blues’un Jamaika müzik sahnesini ele geçirmeye başlamasıyla yerel iş 
adamları bu durumu fırsata çevirerek ses sistemleri (sound system) ismini verdikleri 
etkinlikler düzenler (Rhiney ve Cruse 2019: 60). Ses sistemi geleneğini, Hebdige (2003) şu 
şekilde özetler: 

‘‘Ses sistemleri, kiralanan salonlarda ya da kenar mahallelerdeki açık mekânlarda 
düzenlenen büyük dans partilerinde ithal edilen plaklar çalınıyordu. Herkesi 
havaya sokabilmek için bu mekanlarda müziğin sesinin çok yüksek olması, şarttı. 
Katılanlarda dans etme isteği uyandırmak için ise vurucu shuffle4 ritimleri taşıyan 
basın sesinin çok berrak duyulmasını sağlamak gerekiyordu. Böylece sistemler 
daha büyük, daha gürültülü ve daha güçlü olmaya başladı’’ (s: 85).  
 
Katz (2012) ise bu etkinlikleri ‘‘normalde açık alanda çalınan bu ses sistemlerinin saf 

gücü ve hacmi, daha sonra Jamaika'nın yerel müzik endüstrisinin temel bir belirleyici unsuru 
haline gelmiştir’’ şeklinde yorumlar (Akt. Rhiney ve Cruse, 2019: 60). Ses sistemleri 
sayesinde sayıları giderek artan Jamaikalı müzisyenler, maruz kaldıkları Amerikan müziğine 
kendi geleneklerini katarak yeni arayışlar içerisine girerler (Hebdige, 2003: 89). Jamaikalılar 
çalmaya alışık oldukları kalipso ve mento ritimleriyle, blues müziği birleştirerek kendilerine 
özgü olan ‘‘ska’’ ismini verdikleri müzik biçimini geliştirir. Ska, Jamaika popüler müziğine 
kısa sürede hâkim olurken, hızlı bir şekilde değişen Jamaika müzik endüstrisi yeni akımlarıda 
beraberinde getirir. Hebdige (2003) bu durumu şöyle özetler:  

‘‘Ska’nın gelişmesiyle birlikte birdenbire daha netametli bir ritim kazanan müzik 
aynı zamanda yavaşlamaya da başlayarak Ska’nın hızlı, kesik kesik hareketleri 
geride kalmıştı. Bunun yerine, rocksteady denilen daha tumturaklı, serinkanlı bir 
dans popülerlik kazandı. Rocksteady’de ska’nın gümleyen bas örgüleri daha derin 
ve belirgin hale geldi. Nefeslilerin yerini gitar ve klavye düzenlemeleri almaya 
başladı. Ska’nın ilk dönemlerine damgasını vuran temel solo çalgı olan trombon 
neredeyse bir gecede ortadan kayboldu’’ (s. 97). 
 
Ska ritimlerinin yavaşlatılmış bir hali olarak belirginleşen rocksteady’i Lee (2010) 

‘‘Jamaika halkının ekonomik ve sosyal olarak hayal kırıklığının müzik ve ritimlerinin bir 
uzantısı’’ olarak tanımlar (Akt. Rhiney ve Cruse, 2019: 60). Jamaika’daki müzik endüstrisi 
büyümesine rağmen halen etkileri hissedilen sömürgecilik faaliyetleri halkın siyasi olarak 
ayaklanmalarında önemli bir sorun teşkil eder. Kingston gettolarında yaşayan yoksul halkın, 
rastafaryan düşüncesini benimsemesi, ülkenin müziğininde yeniden şekillenmesine zemin 
hazırlar. Rastaların sömürgeciliğe karşı duruşu şarkı sözlerine yansır. Özgürlük hareketi 
                                                 
4 Ayakları yerde sürüyerek yapılan dans ve bu tür dansta kullanılan müzik türü. 
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olarak Afrika’ya Dönüş ve müziğin birleşmesi yeni bir akım olan reggae’nin doğuşunda 
önemli bir belirleyici olur. Jamaika’da daha önce var olan müziklerden farklı olarak, özellikle 
şarkı sözlerindeki karşıt duruş ile reggae kimlik kazanmaya başlar. Çoğunlukla rastafaryan 
dünya görüşünün hâkim olduğu sözler, politik meseleler ve Afrika Halklarının köklerine 
göndermelerde bulunan bir havaya bürünür. Hebdige (2003) bu akımı şöyle tanımlar:  

‘‘Reggae ritim ve bas gitarın üstlendiği rol açısından Jamaika’nın daha eski 
müziklerinden ayrılır. Reggae dinlerken duyduğunuz ilk şey basın hipnotik, 
homurdanan sesinin üzerine pürüzlü, bazen tavuk gıdaklamasını (çikka-çikka) 
andırdığı söylenen gitar ritmidir. Gördüğümüz gibi, reggae büyük orada bir ritim 
meselesidir; reggae’de her yeni safhaya ritimdeki yumuşak bir değişiklikle geçilir’’ 
(ss. 46- 61).  
 
Bu değişim beraberinde Jamaika’daki müzik tarzının da reggae üzerine kurulmasına 

neden olur ve reggae kısa sürede Jamaika halkının özgürlük mücadelesinin temsili haline 
dönüşür. Hebdige’e (2003: 106) göre ‘‘Rastafaryan inancı reggae ile birlikte popüler müzikte 
de sesini duyurmaya başlarken reggae ve rasta mesajını dünyaya tanıtmak başka bir adama, 
Bob Marley’e düşer.’’     

Robert Nesta (Bob) Marley 1945’te Jamaika’nın taşrası olan St.Ann’de dünyaya 
geldi. On dört yaşında okuldan ayrılan genç Marley, Kingston’a taşındı. Başkent Kingston’ın 
en tehlikeli bölgesini oluşturan Trenchtown’da Rude Boys (Kötü Çocuklar) isimli sokak 
çetesine katılarak politik ve sosyal konularla ilgilenmeye başladı (Hanner, 2007: 2). 
Jamaika’da ulusal bilincin ve bağımsızlık hareketlerinin arttığı bu dönemde ilk müzik 
grubunu kurdu. Marley eşi Rita’nın da etkisiyle rastafaryan inancından etkilenmeye başladı ve 
kısa bir süre sonra kendisini rastafari olarak ilan etti.  Kendisini tamamen rastafariye 
adadıktan sonra, Jamaika ve reggae müzik için önemli isimler olan Neville Livingston, Bunny 
Wailer ve Peter Tosh ile birlikte The Wailers isimli müzik grubunu kurdu (Hanner, 2007: 9- 
11). Bob Marley ve grubunun tanınırlığı kısa süre içerisinde Jamaika dışında da artış gösterdi. 
1973 yılında Marley, dönemin önemli plak şirketi Island Records ile sözleşme imzaladı ve 
Jamaika dışında konserler vermeye başladı. Marley’in müziğinde verdiği mesajlar ve rastafari 
inancı, bu turneler sayesinde dünyanın birçok yerinde bilinir hale geldi. Bu durum Marley için 
yeni sorunlar yarattı. Şöhreti yüzünden 1977 yılındaki bir suikast teşebbüsünden sonra can 
güvenliği için Jamaika’dan ayrılmak zorunda kaldı (Hebdige, 2003: 110). Jamaika kültürü ve 
rastafaryan düşüncesinin lideri haline dönüşen Marley, inancının önemli belirleyicisi olan 
ganja kullanımı yüzünden problemler yaşamasına rağmen 1978 yılında Birleşmiş Milletler 
tarafından Barış Madalyasına laik görüldü. Amerika’da yaşadığı yıllarda futbol oynarken 
ayak baş parmağının yaralanması sonrası deri kanseri olduğu ortaya çıktı. Rastafaryan 
inancına göre ölüm tek parça halinde gerçekleşmesi gerekiyordu, bu yüzden tedaviyi reddetti 
ve 1981 yılında hastalığı sonucu hayatını kaybetti. Marley’in ölümü sonrasında reggae, 
popüleritesini kaybetmeyerek dönemin yükselişte olan techno akımıyla birleşti ve yeni türler 
ortaya çıktı. Hebdige’e (2003: 89) göre ‘‘Elektronik perküsyonlar ve synthesizer’ların, gitar 
ve bas gitarın yerini almasıyla reggae müziğin önemli alt türü dub’ın ortaya çıkmasına zemin 
hazırladı.’’ İngiltere’de şehirde yaşayan ancak rastafari düşüncesini kabul edenler reggae 
müzik ve rastafari hareketine, Juggernaut (Beton Orman) ismini verdiler. Amerika ve 
Avrupa’da Danchall ve Ragga ismimli elektronik reggae türleri de bu dönemde doğdu. 
Hebdige (2003) bu türleri şu şekilde tanımlar: ‘‘ritim hafifçe yavaşlatılabilir, şarkının birkaç 
küçük bölümü tekrar tekrar eklenip ardından eko marifetiyle tahrif edilebilir. Davullar ve bas 
doğrudan dinleyicinin kulağına ulaşıp kendilerini zorla dinletebilecektir’’ (s. 114). 
Reggae’nin birçok yerde kabul edilerek yeniden şekillenmesi sayesinde reggae, rastafaryan 
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düşüncesininde etkisiyle, siyahlara özgü bir müzik biçimi olma özelliğinin dışında geniş 
kitlelerinde dikkatini çekerek, dünyanın birçok yerinde topluluklar tarafından kabul edilen bir 
tarz haline dönüştü. 
 

3.Rastafaryanizmin Reggae Scene Oluşumuna Etkisi 
 

Chevannes (1994) 1953 – 1962 yılları arasında kasaba ve taşralardan yaklaşık olarak 
175.000 Jamaikalının, Londra ve Liverpool kentlerine göç etmesi sonucunda İngiltere’de 
azımsanmayacak bir Jamaikalı nüfusunun oluştuğunu belirtmektedir (s. 263). Bu göç Jamaika 
kültürü ve müziğinin İngiltere’ye iltica etmesini sağlarken, özellikle Londra’da yükselişte 
olan karşıt kültür hareketini hem besleyen hem de bu hareketten beslenen bir biçimde gelişme 
göstermiştir. 1950'lerin sonlarında ortaya çıkan ancak zirvesini 1960'ların ortalarında yaşayan, 
saygın işçi sınıfından tamamıyla uzak tutulan ve hayatını vasıfsız işlerle uğraşarak geçirmek 
zorunda bırakılan teddy boy’lar (Hebdige, 2004: 52) Jamaika’dan gelen genç nüfus ile 
kaynaşması sonucunda aynı isyan ruhu ile birbirlerini desteklemişlerdir. Bu noktada 
Londra’nın yoksul mahallelerinde yaşayan Jamaikalı nüfusun müziği olan reggae, İngiliz 
gençlik gruplarının ilgisini çekerek punk hareketinin doğmasına da katkıda bulunmuştur. 
Punk rock ve reggae, müzikal açıdan tamamen farklı olsalar da her ikisinin de karşıt kültür 
hareketleri olduğu, içerisinde bulundukları düzene karşı bir isyan mesajı barındırdığı, başka 
bir deyişle punk ve rastaların ortak özgürlük ve isyan fikirlerini paylaştıkları kaçınılmazdır. 
Çerezcioğlu’na (2017) göre: ‘‘Sözü geçen grupların, mevcut ekonomik – toplumsal düzen 
içerisinde bir tepkiyi dile getirmek amacıyla bir araya geldikleri ortadadır. Kıyafet, aksesuar, 
jargon ve ortak müzik beğenisi gibi belirli durumlara verilen, müziksel ve müzik dışı 
unsurlarla kendilerine özgü bir kültürel bütünlük oluşturmaktadır’’ (ss. 21, 24). Reggae 
müziğin İngiltere ve Avrupa dışında, ABD üzerindeki en büyük etkisi ise Hip-hop kültürü ve 
rap müzik ile olan ilişkisidir. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Jamaika’da yaşayan 
yoksul halkın müzik dinleyebilecek donanıma sahip olmadığı yıllarda kiralanan dans 
salonlarında ya da kenar mahallelerde kurulan ses sistemleri ile organize ettikleri etkinliklerin 
uzantısı şeklinde ABD’de gelişen Hip-hop kültürü ve temel bileşenleri olan, Grafiti, Break 
Dans, Rap ve Dj. Performansının, ilk halleri, Jamaika’daki ses sistemleri etkinliklerinde 
atılmıştır. Hip-hop ve reggae arasındaki bu kültürel ilişki her ikisininde kenar mahallelerde 
yaşayan siyahi nüfusun üzerinde kurulan baskı sonucu sosyal adaletsizlikleri dile getirmek 
amacıyla gelişmiştir. Batı Hint Adaları ve Afrika kökenli birçok göçmenin Avrupa ve 
ABD’de sömürgeciliği, dışlanmayı ve baskıyı dile getirmek amacıyla oluşturdukları müzikleri 
zaman içerisinde birer yaşam tarzına dönüşerek müzik endüstrisinin de parçası haline 
dönüşmüştür. Avrupa ve ABD’de, reggae müziğin özellikle yoksul ve kentli gençler arasında 
dreadlock saç tarzını benimseyen, Etiyopya bayrağındaki renkleri simgeleyen kostüm ve 
aksesuarları tercih eden ve ganja içerek rastafaryanizmi savunan bir kitleye hitap etmeye 
başlaması dünyanın birçok yerine yayılmasını sağlarken, rock, punk ve hippi gibi hareketlerin 
gelişmesinde hem kültürel hem de politik açıdan önemli bir belirleyici olmuştur. Reggae’nin, 
Avrupa ve ABD dışında, Afrika’da önemli bir müzik tarzı oluşuda kaçınılmazdır. Jamaika 
nüfusunun çoğunluğunun Afrika kökenli oluşu, reggae’nin köklerinin de Afrika müzikal 
formları üzerine kurulu olması bu müzik tarzının Afrika kıtası üzerinde yayılmasında güçlü 
bir etki yaratmıştır. Çoğu Afrika ülkesinin tarihinde var olan sömürgecilik faaliyetlerinin 
varlığı, buradaki toplulukların kendilerini Jamaikalılarla aynı görmesini sağlarken, özgürlük 
ve isyanın sembolü haline dönüşen rastafaryanizm ve reggae sayesinde ortak bir mirasın 
oluşmasıda hızlanmıştır. 1970’li yıllarda Bob Marley’in reggae’yi küresel olarak müzik 
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pazarında popüler bir akım haline getirmesiyle birlikte neredeyse tüm dünyanın bu müzik 
tarzından ve rastafaryan mesajından kültürel olarak etkilendiğini söylemek mümkündür. Bu 
yayılmanın hızlanmasını sağlayan Bob Marley’in başarısının yanında Jamaika’daki büyük 
göçlerin etkisi de oldukça büyük rol oynamıştır. Reggae müziğin rastafaryanizmden beslenen 
manevi mesajları, sömürgeciliğe karşı isyanı ve birlik kavramını ele alışı evrensel olarak 
toplumları etkileyen diğer belirleyicileri olmuştur. Afrikalı siyahilerin Batı Hint Adaları 
olarak adlandırılan bölgelerde yer alan şeker tarlalarında sömürülerek çalıştırılmak üzere göç 
ettirilmeleriyle başlayan reggae müziğin tarihsel süreci, zaman içerisinde rastafaryanizmden 
beslenerek siyahiler için ortak bir felsefe oluşturmuş ve kimlik kazanmıştır. Özellikle Avrupa-
merkezci sömürgecilik faaliyetlerine karşı kolektif bir kimlik yaratmak için önemli bir rol 
oynayarak toplumsal ve siyasi biçimlerde köklü değişimlere neden olmuştur. 
 

Sonuç 
Jamaika 1930’lu yıllarda ekonomik, sosyal ve politik açıdan zorlu bir sürecin 

içerisine girer. Ülke üzerindeki sömürgecilik faaliyetleri toplumu umutsuzluğa sürüklerken, 
halk kendi arasında çatışmaya başlar. Açlık ve kıtlık 2. Dünya Savaşının da yaklaşması ile 
daha da belirgin bir hale gelir. Böyle bir dönemin içerisinde, Afrikalıların kimlik bilincini 
kaybettiğini ve bu durum için bir çözüm üretilmesi gerektiği fikri Marcus Garvey tarafından 
Etiyopyacılık düşüncesinden etkilenerek geliştirilir. Garvey’in özgürlük düşüncesi ve 
Afrikaya Dönüş Hareketi’ni kurduğu dernek ile desteklemesi siyahların özgürlük 
düşüncelerininde temelini oluşturur. Selassie’nin, Etiyopya’nın imparatoru olması ile 
Afrikalılar arasında Garvey’in kehanetlerinin gerçekleştiğinin kabulü, Selassie’ye tanrısal 
özellikler atfeder. Bu durum beyazlar tarafından sömürülen siyahilerin rastafaryan inancı 
olarak kabul gören düşüncenin de gelişmesine olanak sağlar. Rastalar bu sayede kendilerine, 
Avrupa-merkezci bakış açısını reddeden alternatif bir inanç oluştururlar. Rastafaryan 
düşüncesini ve siyahilerin kimlik bilincini yaymasının, en önemli yolu olarak ise reggae aktif 
olarak kullanılır. 1960’lı yıllardan itibaren etkisi azalan sömürgecilik faaliyetleri ile yükselişe 
geçen reggae, sosyal ve politik konuları içeren şarkı sözleri, ülkedeki yoksulluğu anlatan 
hikayeleri ve Afrika’ya Dönüş Hareketini destekleyen üyeleri ile rastafaryanizmi tüm 
dünyaya tanıtan en önemli iletişim biçimi olur. Afrika kültürünün ve müziğinin modernize 
edilmiş bir hali olan reggae, özgürlük hareketininde temel belirleyicisi konumuna dönüşür. 
Hem rastafaryan inancı hem de reagge müziğin ritüel ve sembolleri olan, ganja (marijuana) 
kullanımı, dreadlock saç tarzı ve Etiyopya bayrağını simgeleyen renkler, Avrupa ve ABD’de 
olumsuz imajlar olarak kabul edilsede, reggae müziğin önemli isimleri olan Bob Marley, 
Peter Tosh ve Bunny Livingstone gibi isimler sayesinde tüm dünyaya yayılır ve popüler bir 
akım haline dönüşür. Batı Hint Adaları ve Afrika’da başlayan rastafaryan hareketi özellikle 
Bob Marley’in sömürgeciliğe karşı duruşu ve bu durumu müziği ile ifade edişi, farklı etnik 
gruplara mensup insanların inanca olan saygısını giderek arttırır. Kölelik ve ırkçılıkla 
mücadele etmek için kullanılan bir protesto müziği haline dönüşen reggae, zaman içerisinde 
Avrupa ve ABD’de gelişen caz, hip-hop, punk ve rock gibi birçok müzik tarzınıda etkiler. 
Rastafaryanizm ve onun müzik tarzı olarak kabul edilen reggae, özellikle günümüz batı 
dünyasında popüler bir akım olmasına rağmen, ritüelleri ve sembolleri Afrikalılar için kimlik 
bilincinin temelini oluşturur. Afrikalıların kölelik sürecinden evrilerek, sömürgeciliğe ve 
ırkçılığa karşı duruşu, reggae ve rastafaryan inancı ile geniş kitlelerin dikkatini çeken, ‘‘inkara 
karşı isyanla yanıt veren’’, sadece müzik hayranları arasında değil, birçok toplumda köklü ve 
siyasi değişikliklere yol açmış küresel bir düşünce olarak kabul edilir. Çalışma boyunca 
görüldüğü üzere, reggae müziğin köklerinin Afrika kültürüne ve rastafaryan inancına 
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dayandığı, küresel olarak reggae scene’nin oluşumunda önemli bir belirleyici olduğu 
görülmektedir. 
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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.
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1. Giriş 
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 filmin 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. Çalışma, 
Cavell’in tespit ettiği meçhul kadın melodramı alt-türünde bir Türk filmini çözümleyerek, Türk 
sineması çalışmalarına katkı sunması açısından önemlidir. Çalışmada kullanılan yöntem içerik 
değerlendirme formu ile 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 çözümlemesi yapılan filmin künyesi yazılacak, ardından sinemada 
tür kuramının auteur kuramıyla ilişkisi açıklanacak ve tür kuramıyla ilgili çeşitli görüşler 
belirtilip, melodramın ne olduğu ve özellikleri üzerinde durulup, ardından melodram üzerine 
yeni bir incelemede bulunan Stanley Cavell’in bahsettiği, tespit edilmiş üç melodram alt 
türünden biri olan meçhul kadın melodramına değinilerek, Orhan Elmas’ın Siyah Gelinlik 
filminin neden bir melodram ve dahası meçhul kadın melodramı olduğu açıklanacaktır. İçerik 
değerlendirme formu ile içerik analizi yöntemi kullanılan çalışmada örnek film analizi için 
uygun olabilecek yerli filmler taranmış olup, sadece bir film uygun bulunmuştur ve çalışma bu 
film etrafında şekillenmiştir. 

 
2. Siyah Gelinlik Filminin Künyesi 

 

 
Siyah Gelinlik Film Afişi 
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Siyah Gelinlik; Orhan Elmas’ın yönetmenliğini yaptığı, Vural Pakel’in senaryosunu 
yazdığı, yine Vural Pakel ve Enver Özer’in yapımcısı olduğu, 1973 tarihli ve 90 dakikalık bir 
Yeşilçam melodramıdır. Filmde kameraman Erdoğan Engin’dir, filmin kurgusunu Özdemir 
Arıtan yapmıştır. Ayrıca filmdeki müziğin güfte ve bestesi Esin Engin ve Özdemir Erdoğan’a 
aittir. Filmde rol alan oyuncular ise; Hülya Koçyiğit, Murat Soydan, Süleyman Turan, Gülistan 
Güzey, Mürüvvet Sim ve çocuk oyuncu Fatih Deveci’dir. 

 
3. Sinemada Tür 
Melodramlardan bahsetmeden önce, sinemada tür (janr) kavramından ve auteur 

kavramı ile tür kavramı ilişkisinden bahsetmek gerekir. Stam, janr sözcüğünün geleneksel 
olarak en az iki anlamda kullanıldığını söyler; birincisi, janrdaki tüm filmleri katılımcı gören 
kapsayıcı manada ve ikincisi, daha sınırlandırılmış, Hollywood 'janr filmi' anlamında, örneğin 
daha az prestijli ve daha düşük bütçeli yapımlar ya da B sınıfı filmler. İkinci anlamı ile janr 
Hollwood'un endüstrileşmiş yapım modelinin (ve onun taklitçilerinin) bir sonucu, aynı anda 
standartlaştırma ve farklılaştırmanın bir aracıdır'' (Stam, 2014, 137). Bu çalışmanın konusu olan 
Siyah Gelinlik adlı filmin de bu ikinci tanıma daha çok uyduğu söylenebilir.  

Sinemada tür kuramı genellikle, auteur kuramının aksi bir anlam ifade eder. Yani, 
auteur kuramında bir yönetmenin kendi filmleri arasında benzerlikler ve ortak noktalar varken, 
tür kuramında farklı farklı yönetmenlerin filmlerinin arasında bir benzerlik kurularak filmler 
sınıflandırılır. Böylelikle tür filmlerinde, ayırt edici bir ikonografi kullanıldığı ve her türün 
kendine ait kendi kodları olduğu, yönetmenlerüstü bir çatı olduğu söylenebilir. Fakat çoğu kez 
böyle olsa da bu her zaman geçerli midir? ''Auteur filmi, tür filmine karşı tanımlanabileceği 
gibi bazı auteur filmleri buna rağmen bir türle ilişkilidir'' (Pinel’den aktaran Yıldırım, 2016, s. 
63). Bazı auteur olmayan yönetmenler için de ''Türsel bir temelden hareketle çalışarak 
yönetmenler kendi dilini bulabilir, izleyicinin algılamalarını, türü ve belki de sinemayı 
değiştirebilir'' denilebilir (Kolker, 2011, s.342). Hatta önceleri auteur olmayan bazı 
yönetmenler kendilerine özgün yeni bir tür sineması ortaya koyarak, kendilerini bir auteur 
konumuna getirebilirler. Hitchcock da bunlardan biridir. Başlıca Hollywood auteurlerinden 
birinin Hitchcock olduğuna işaret eden James Monaco, ''Dönemin Hollywood’unda açık bir 
biçimde öne çıkan birkaç kişisel imza vardı. […] Hitchcock, I940’ta Amerika’ya gelişin den 
sonra Hollywood auteur’lerinin en ünlüsü olmuş, yarım yüzyıl boyunca gerilim türüne 
damgasını vurmuştur. Hitchcock’un sanki bu türü icat etmek zorunda olduğu söylenebilir'' 
demektedir. (Monaco, 2002, 281).  

Yine de bu durum sık görülmez. ''Sinemadaki türler de toplumsal gereksinimlerden 
doğar ve gereksinim olduğu sürece varlıklarını devam ettirirler. Ancak türlerin edebi ve teatral 
kökenleri olmasına karşın, film türleri nadiren tek tek sanatçıların çalışmalarından ortaya 
çıkarlar'' (Kolker, 2011, s. 275). Bundan dolayı tür filminin kolektif bir yapı olduğunu 
söylememek mümkün müdür?  

Bu durumda, Butler’in de dediği gibi; ''[…] Türü dikkate değer bir biçimde ayırt 
edilebilen bir karakter, olay örgüsü, mekan, izleyici tepkisi, mizansen, konu ve yapı geleneğine 
sahip bir filmler grubu olarak ele alarak başlamak yerinde olacaktır'' (Butler, 2011, 119-120).  

Öyleyse, auteur kuramı ve tür kuramı çalışmaları arasında nasıl bir tezat vardır? 
Buckland, auteur kuramı ve tür kuramı çalışmaları arasındaki zıtlığı ''Janr incelemesi, bir film 
grubunda genel, standart, sıradan, tipik, alışılagelmiş, geleneksel, ortalama ve kabul gören 
şeyleri ön plana çıkarır. Yaratıcı yönetmen politikası ise bir film grubunda spesifik, benzersiz, 
olağandışı, yenilikçi, istisnai ve meydan okuyan şeyleri ön plana çıkarır'' diyerek açıklar 
(Buckland, 2018, 133).  
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Bir sınıflandırma yapılırken bazen filmleri bir türe dahil etmek zor olabilir. ''Türsel 
terimlerin muğlaklığı hem biçim hem de içerik öğeleriyle olan değişken ilişkilerine dayanır 
çünkü türün kendine has bir içerikle olduğu gibi biçimsel nitelikler üzerinden tanımlanabilme 
olasılığı vardır'' (Kracauer’den aktaran Yıldırım, 2016, 71). Bunun için başka yöntemler de 
kullanılır. Yapısalcılıktan yararlanan Rick Alttman’ın filmleri sınıflandırırken sözdizimsel ya 
da anlambilimsel modelleri önermesi gibi.  

''Rick Altman yapısalcılığa dikkat çeken bir tür modelleme önerir: türler, anlambilimsel (semantic) ya da 
sözdizimseldir (syntactic). Anlambilimsel türlerde, belli bir dizi bileşen bekleriz. […] Öte yandan, sözdizimsel 
türde, belli bir anlatı yapısı beklenir. […] Ne üzücüdür ki, bir filmi hem anlambilimsel hem de sözdizimsel bir 
türün parçası olarak tanımlayabildiğimizi hissetmemiz mümkündür'' (Butler, 2011, 123).  

Fakat bu da kesin bir yöntem değildir, filmler bu modelleri kullanırken iki modele de 
uygun olabilir. İkili ve tamamlayıcı bir yaklaşım öneren Rick Altman’ın görüşlerini ise Robert 
Stam şöyle ifade etmiştir: 

''Rick Altman hem anlatısal içerik kaygısı ile 'semantik' hem de anlatısal ögelerin içine yerleştirilmiş yapılara 
odaklanması itibarı ile 'sözdizimsel' olabilecek bir yaklaşım için -pek çok filmin bir janrın sözdizimselliği ile 
bir başkasının semantiğini karıştırarak yenilikler yapabileceği konusunda uyarıda bulunarak- çağrıda bulundu. 
Böylece müzikal, melodrama ile birleşerek kendini yeniler. Altman böylece bir taraftan fazlaca kapsayıcı 
semantik janr tanımlarıyla […] ve diğer yandan da yorumlamalı tanımları […] ile ilgili problemlerden 
kaçınmayı umdu. Onun yerine bir filmin semantik olarak bir eğilimle ama yine de sözdizimsel olarak bir 
başkası ile işbirliği yapabileceğini kabul eden, ikili ve tamamlayıcı bir yaklaşım önerdi (Altman’dan aktaran 
Stam, 2014, 138).  

Görüldüğü gibi, filmlerin türüyle ilgili sınıflandırmalar keskin sınırlarla ayrılmış 
olmayabilir. ''Janr, sanki filmler yalnızca bir janra aitmiş gibi zaman zaman tek parça hayal 
edilen bir şeydir. 'Janr kanunu' bana göre janrlar arasındaki melezleşmeyi yasaklar; ancak klasik 
Hollywood filmleri bile sadece ticari amaçlar için farklı türsel özellikleri melezleştirir'' 
(Bordwell vd.’nden aktaran Stam, 2014, s.139).  

Buna en iyi örnek olabilecek melodram, çerçevesi belirsiz bir türdür; diğer sanat 
dallarını da kullanarak ve her coğrafyaya, döneme sızarak esnek, melez bir yapı oluşturur, 
kipseldir ve başka film türlerini melodramatikleştirir. Bu esneklikle ilgili Kolker şöyle der:  

''Türler sınırlı olarak doğsalar da oldukça esnek olabilir, dönemin kültürel 
gereksinimlerine göre genişleyerek hareket edebilirler. Onlar tatmin edici belirli anlatı yapıları 
ve karakter tipleri sağlayacaklarını vaat ederek izleyicinin filmle müzakere yapmasına yardım 
ederler'' (Kolker, 2011, s. 272-273).  

 
4. Melodram 
Melodram kavramını ilk kullanan kişinin, melodramlara pigmallion kavramını 

kazandırmış olan Jean Jacques Rousseau olduğu bilinir. Fakat sözcüğün etimolojik yapısına 
göre, Yunanca Melos ve Drama sözcüklerinden köken alıp, Müzikli-Drama anlamına gelen 
Melodramı, Türk Dil Kurumu’nun Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü şöyle tanımlar:  

''Sinemanın en yaygın, gelişmemiş izleyicinin en çok tuttuğu, ağlatı ile dramın bozulmuş, karikatürleştirilmiş 
biçiminden ortaya çıkan tür. Melodram da ağlatı gibi insanlığı öteden beri ilgilendiren büyük sorunları, insanı 
alt üst eden derin duyguları ele alır. Ancak bunu yaparken son derece yalınç, çizemsel bir yol izler. Melodram, 
her şeyi kalıplar içinde ele alır: İnsanlar, olaylar, durumlar, duygular hep kalıplaşmıştır. Dünya iyiler ve kötüler 
olarak kesinlikle ikiye ayrılmıştır. İyiler ile kötüler arasındaki uğraşının sonu daha başlangıcından bellidir: 
İyilerin başına gelmedik şey, kalmaz; ama yine çoğunlukla, beklenmedik bir kurtarıcı, beklenmedik bir anda 
ortaya çıkıp her şeyi tatlıya bağlar. İster acıklı ister sevinçli olsun, bütün durumlar birbirini çizemsel bir yoldan, 
nöbetleşe izler. Bütün bunlardan dolayı, melodram bir tür adı olmaktan çok, kötüleyici bir nitelik diye 
kullanılmaktadır: İzleyiciyi en kolayından etkilemek amacıyla en ucuz yollara başvuran; olağanüstü durumlar, 
olağanüstü rastlantılar, çapraşık olaylar düzenleyen; yalınç, kaba çizgilerle özyapı çizmeye kalkışan; kişileri 
kukla gibi kullanan yapıtların niteliği.''  
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Özön’ün tanımı da farklı değildir. Özön’e göre melodram; ''Sinemanın en yaygın, 
gelişmemiş izleyicinin de en çok tuttuğu bir tür ve melodramatik tutum da gerçeğin 
karikatürleştirilmiş biçimi''dir (Özön’den aktaran Yıldırım, 2016, 139).  

Yeşilçam denilince akla gelen ilk türlerden biri melodramdır. ''Melodram için Türk 
sinemasından istemediğimiz kadar örnek verebiliriz. Şu ana kadar Türk filmlerinde, 
melodramatik bir yapısı olmayan veya en azından melodramın bazı ögelerini kullanmayan bir 
Türk filmine rastlamak -nadir istisnaların haricinde- neredeyse olanaksızdır'' (Aslanyürek, 
2019, s. 31). Türk sinemasının başlangıcından günümüze kadar melodram ya da melodramatik 
filmlerin her dönemde beyazperdede olduğu görülür. Peki, neden bu denli revaçta bir türdür?  

Başka tür filmlerinde olduğu gibi melodram seyircisi de aşina olduğu bir anlatı kalıbına 
sahip olan filmlere her zamanki olağan ve tahmin ettiği tepkilerini verebilmek beklentisiyle 
gider. Öngördüğü film anlatısının seyirciye haz ya da acı vermek işlevini tür filmleri ve her 
dönemde modası geçmeyen melodramlar üstlenir. ''Sinemasal melodramın yapısı ve teması 
aslında bellidir: işlevi (çoğunluğu kadın olduğu varsayılan) seyircisini ağlatmaktır'' (Yıldırım, 
2016, 138). Seyircinin tekrar tekrar aynı anlatı yapısındaki filmlere geldiğini gören yapımcılar 
da melodramlardaki öğeleri kendi istedikleri gibi abartırlar. Bu senaryoda da böyledir. 
Aslanyürek’in dediği gibi ''[…] Türk melodramlarında 'dramatizm'i doğuran değişik istemlerin 
çatışması, yani kahramanların iradeleri, onların karakter yapılarından veya olayların doğal 
akışında 'böyle' olmaları gerektiğinden değil de, senaryo yazarı sırf 'böyle' istediğinden 
kaynaklanmaktadır'' (Aslanyürek, 2019, 31). 

Bu revaçta olan tür filmlerinden melodramların ortak özellikleri neler olabilir? 
Buckland, melodramların başat özellikleri arasında şunları sayar: ''Anlatıyı genellikle bir 
kadının belirlemesi, filmin kadının gözüyle izlenmesi, bu kadının çoğu kez kurban konumunda 
olması, ataerkil toplumdaki kadınların düştüğü ahlaki çatışmalar, her şeyi bilen anlatımın 
kullanılması, baht dönüşleri, yüzleşmeleri konu edinebilme, olay örgüsünün sırlar etrafında 
örülmesi, dramatik düğümler'' (Buckland, 2018, s. 138).  

Klasik film türlerinden biri olmayı başarmış melodramların, daha sonraki zamanlarda, 
diğer film türlerinde olduğu gibi alt-türleri tanımlanmaya başlanmış, yeni sınıflandırmalar 
önerilmiştir. Tür filmlerinin ve dolayısıyla melodramların niteliklerinin durağan olmadığı ve 
zamanla değişime uğradığı, başka unsurlarla karma hala geldiği düşünülürse melodramlar 
hakkında yeni literatürsel çalışmalara gerek olduğu düşünülebilir mi? Buckland, melodrom 
türünün kapsamlı olarak incelendiğini söyler ve ''Bu kapsamlı çalışmaları özetlemek ve 
ulaştıkları sonuçları tekrarlamak yerine, daha yeni ve daha odaklı çalışmalara yoğunlaşmamız 
daha faydalı olacaktır'' der (Buckland, 2018, s.137).  

 
5. Meçhul Kadın Melodramı 
Melodram üzerine bu yeni incelemeler konusunda Buckland’a göre; 1990’larda 

yayımlanan üç farklı kişinin üç kitabında, melodramın alt-türleri olarak; Düşmüş Kadın 
melodramı, Meçhul Kadın melodramı ve Paranoyak Kadın melodramını gösterilir. Bu 
çalışmanın ise devamı meçhul kadın melodramı ve Yeşilçam sinemasından bir örnek 
çözümleme ile sınırlıdır.  

Cavell, meçhul kadın melodramını filmlerle örneklendirmiştir. Tipik örnekler olarak; 
Gaslight (Işıklar Sönerken, George Cukor, 1944), Letter From An Unknown Woman (Meçhul 
Bir Kadının Mektubu, Max Ophüls, 1948), Now, Voyager (Aşk Yolcuları, Irving Rapper, 1942) 
ve Stella Dallas (King Vidor, 1937) filmlerini verir (Cavell’den aktaran Buckland, 2018, 144). 
Sinemayı Anlamak adlı kitabında Warren Buckland, bu filmler dışında Cavell'in söz etmediği 
Only Yesterday (John Stahl, 1933) filmini de bu türe dahil eder. Ayrıca Buckland; belki de 
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5. Meçhul Kadın Melodramı 
Melodram üzerine bu yeni incelemeler konusunda Buckland’a göre; 1990’larda 
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Cavell’in, bu alt janrı meçhul kadın melodramı değil de, unutulan kadın melodramı olarak 
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Yeşilçam melodramları arasında ise; bu filmler gibi, özellikle de Bilinmeyen Bir 
Kadının Mektubu filmi ile bazı farklar hariç genel olarak birebir benzer olan Siyah Gelinlik 
filmi bu türe aittir ve aşağıda melodram ve meçhul kadın melodramı olmasına dair bir 
çözümleme yapılmaya çalışılmıştır. Zweig’in Bilinmeyen Kadının Mektubu adlı öyküsünün 
uyarlaması olan aynı adlı film, Cavell’in önerdiği melodram türüne birebir uyar ve dolayısıyla 
Siyah Gelinlik için de aynı şey geçerlidir. Salt melodrama değil, melodramın bir alt türü olan 
meçhul kadın melodramına değinilecek olan bu film çözümlemesinde, yukarıda da bahsedilen 
Altman’ın yapısalcı modelinden, anlambilimsel çözümlemeden ziyade sözdizimsel çözümleme 
modeline uygun olduğu görülmüştür. 

Ayrıca, filmin konusu dışında Cavell’in de değindiği bir tema olarak; evliliği reddeden 
bir kadının "ulaşılamayanı takip etme" teması varlığını film boyunca sürdürür (Cavell’den 
aktaran Rothman, 2009, 349). Pınar, üvey babasının evlendirmek istediği kişileri ve diğer 
herkesi reddeder ve Hakan’ın bulunduğu yere, İstanbul’a döner. Bu da filmle, türün 
uyuşumlarından biridir. 

 
6. Siyah Gelinlik Filmi 
Film, Hakan Ünsal ve Selma Sayan'ın evlilik töreni ile başlar. Tam nikah kıyılacakken 

yanında bir polis olan erkek çocuğu, baba babacım! nidasıyla eve girer. Gelinin babasının 
söylemiyle, zaten damat bir liman zamparasıdır ve böyle düşünmekte haklı çıkmıştır. Çocuğun 
nereden çıktığını anlamayan Hakan, işin aslını öğrenmek için Kasımpaşa Yatılı Yuvası'na 
gider. Hakan yurt müdürüne kızgınlıkla; hoşlandığı güzel bir kadını, kayınbabasının vaat ettiği 
genel müdürlüğü, serveti bu çocuk yüzünden kaybettiğini söylese de; yurt müdürü çocuk oraya 
bırakıldığında üzerinde bulunan kağıdı göstermesiyle -Kağıtta yurt tarafından bir türlü 
bulunamayan babasının adı yazmaktadır: 'Hakan Ünsal''- Hakan çocuğu reddetemeyip yanına 
alır. Daha sonra, bir yemek esnasında siyahi uşak elinde beyaz bir lale ile gelir. Hakan'a her 
doğum gününde bir beyaz lale gelmektedir ve Hakan'ın kimden geldiğine dair bir fikri yoktur. 
Fakat o gün ek olarak bir de mektup gelmiştir. Hakan, içinde birçok kağıt olan zarfı açar, 
mektubun başlığı şöyledir: Beni hiç tanımayan sevgilime... Belki ancak öldükten sonra 
hatırlanacak, tanınacak bir kadının bu mektubu, kadının hasta olduğunu, öleceğini 
bildirmektedir; mektup Hakan'ın eline geçerse, kadının ölümünün gerçekleştiğinin işaretidir. 
Film, meçhul kadının üst-sesinin, duyulurken, Hakan’ın mektubu okumasıyla geçmişe döner… 

Film, anlambilimsel olarak da sözbilimsel olarak da melodram türü ve meçhul kadın 
melodramı türüyle karşıtlık oluşturmaz. ''Anlambilimsel olarak kuşaklar veya cinsiyetler arası 
çatışma ile arzu ve yasa arasındaki karşıtlığı vurgular. Sözdizimsel olarak da, öykü kişilerinden 
biri olan anlatıcının dış sesi ile sürekli geçmişe dönen anlatılar sayesinde inşa edilir'' 
(Moine’den aktaran Yıldırım, 2016, s. 138). Filmde de Pınar’ın mektubu okuyan, anlatıcı dış 
sesi ile sürekli geçmişe döndüğü ve sözdizimsel bir gereği yerine getirmiştir.  

Mektupta, meçhul kadının Hakan’la nasıl tanıştığı ve nasıl ilişkilerinin başladığı, 
meçhul kadının onu nasıl beklediği; uzun bir zaman aralığı uzunca anlatılır… Bu sırada çektiği 
maddi zorluklara, çocuklu bir kadının iş bulmakta güçlük yaşadığı gibi konulara değinir. 
Geriye-dönüşten sonra, mektubu okumayı bitiren Hakan, meçhul kadının yanına gider ve 
hatasını düzeltmeye çalışır fakat film mutlu bir sonla bitmez.  

''Başarısızlık'' meçhul kadın melodramının belirleyici karakteristiğidir. Bu başarısızlık, tanıyamama üzerine 
kuruludur; erkek karakter, geçmişte kısa bir aşk yaşadığı kadını hatırlayamaz. Ama aynı zamanda kadın 
karakter de kendi varlığını adama kanıtlayamaz; yani geçmişte kısa bir aşk yaşadığı adam tarafından 
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hatırlanmayı başaramaz. (Cavell’den aktaran Buckland, 2018, 144).  
Karşılaşılan anlarda hatırlanmayan kadın karakter kendini başka yollarla tanıtmaya 

çalışır; uzun bir mektupla. Mektuplar sözdizimsel olarak da, meçhul kadın melodramlarında 
sıkça rastlanan kendini tanıtma yoludur. ''Mektup, iki filmde de filmin anlatısında bir dönüş 
noktasını başlatır ve erkek karakter için olayların akışını dramatik bir biçimde değiştirir'' 
(Buckland, 2018, s. 146). Siyah Gelinlik’te de mektup filmin ilk dakikalarından sonra açılır. 
Öncesinde, nikah töreninde bir çocuğun ortaya çıkması filmin dönüm noktasıdır: Filmin, 
Hakan'ın evlilikle başlayan yeni hayatının; denizi bırakıp bırakmamak konusunda kendisiyle 
ve eşi, kayınpederiyle yaşayacağı çatışmanın, denizi bırakıp müdür olursa pişman olup 
olmayacağının öyküsü olacağını sanan seyirci, gayrimeşru bir çocuğun ortaya çıkıp töreni 
dağıtmasıyla, ardından Hakan'a gelen mektupla görür ki filmin büyük kısmını geriye-dönüşler 
oluşturacak ve bu Hakan’dan ziyade, bir kadın karakterin ve onun öyküsünün filmi olacaktır. 
Tam da melodramlara yakışır şekilde, kurban konumundaki kadın karakter filmin odağındadır. 
Bu tür melodramlarda kadın karakter, herşeyi bilen konumundadır ve genellikle bu bilgileri 
seyirci de biliyordur ama erkek karakterin ise hiçbir şeyden haberi yoktur. Erkek karakterin bu 
hafıza kaybı, filmin çatışmalarından birini oluşturur, hatta filmin temel çatışması budur.  

Film, herşeyi bilen anlatım tarzıyla, unutulan kadının bakış açısından ve onun sözleriyle 
anlatılır ve bu erkek karakterle seyirci arasında büyük bir bilgi farkı yaratır. Çoğu melodramda 
da bu böyle kullanılır ve karakterlerden biri yada birileri bilmesi gereken şeyleri biliyordur ve 
bunu seyirci de biliyordur. Bu filmde, bilgi farkı gittikçe artış gösterir ve Pınar ve diğer 
karakterler, seyirci ve erkek karakter arasındaki bilgi farkını kapatmaya yönelik girişimlerde 
bulunurlar. Ancak filmde, erkek karakter arasındaki bu bilgi farkı çok geç kapanır. Bu bilgi 
farkı Pınar’ın hasta yatağında Hakan’a yazdığı mektuplar olmadan kapanmayacaktır. 

 

 
Meçhul Kadın Anı 

 
Siyah Gelinlik filmini, salt bir melodram değil, aynı zamanda meçhul kadının 

melodramı yapan dramatik anlar vardır; örneğin yıllar sonra Hakan'ı sinemada gören Pınar'ın, 
Hakan’ı takip ettiğinde ve yüzyüze geldiklerinde Pınar'ı "tanıyamaması" veya Pınar’ın kendini 
"hatırlatamaması" anı. Yüzyüze gelince ne diyeceğini bilememenin korkusuyla yürüyen 
Pınar'ın karşısına Hakan birden çıkar, onu aradığını anlamıştır. Erkekler gider kızın peşinden, 
der. Pınar; 'Şey... Sizi birisine benzetmiştim de, der ve Hakan Ben de seni birine benzetiyorum... 
der, Pınar'ı umutlandırırcasına. Bu tanındığını ummak ve tanınmadığını anlamak, filmin 
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meçhul kadın melodramı olarak nitelenmesini sağlayan dramatik anlarındandır. Pınar ve 
seyircilerin bildiği, seyircilerin aksine Hakan’ın hiç bilmediği bilgiler farkı, dramatik bir 
gerilim oluşturur. Pınar’ın hayal kırıklığına uğraması da çok sürmez; hatırladığı, sokakta 
tacizden kurtardığı kız ya da pansiyondaki merdivenlerde teselli ettiği kız değildir. Ta 
uzaklarda, Çin'de güzel çay yapan bir kızdır benzettiği. Sen de becerebilir misin? diyerek evine 
davet eder, Pınar'ı evine davet etmek için böyle bir benzetmeye başvurmuştur. Ama Pınar 
tanınmadığını anlasa da geri çevirmez bu teklifi. Bu tanıyamama sadece bir kez değil, birden 
çok kez tekrarlanır. Her defasında Hakan, Pınar’ı tanımaz. Pınar bu durumun ardından bir 
ikilem içinde kalır, kendini tanıtmak ya da tanıtmamak… Sürekli kendi içinde bu mücadeleyi 
verir. Bir keresinde tam söyleyecekken Hakan gemisine binip, gelince söylemesini ister ve 
Pınar kendini tanıtmayı ertelemiş olur. Daha sonra, çocukları olunca da, Hakan denizden 
döndüğünde çocukları olduğunu söylemek istemez. Selçuk’un ısrarıyla giderken yanında 
çocuğu da götürse bile Hakan’ın evinin bahçesinde Hakan’ı beklerken, Hakan sarhoş bir halde 
yanında bir kadınla gelir ve orada arkası dönük, bebeğiyle bekleyen Pınar’ı merhamet dilenen 
bir dilenci ve para istiyor zanneder, kim olduğuyla ilgilenmez. Neden orada ve bebekle onu 
beklediğine dair bir şüphe aklına gelmez ve içeri girer. Çocuğu olmadan önceki halini 
tanıyamamasından, çocuklu halini tanıyamaması daha dramatiktir, görmezden gelinen Pınar 
daha fazla üzülür ve varlığına kayıtsız olan Hakan’dan umudunu keser.  

Pınar, karşısına iyi insanlar çıktığı için sadece "Unutulan Kadın'' olmuş, bir de Düşmüş 
Kadın olmayıp, filmi Düşmüş Kadın Melodramı’na çevirmemiştir. Pınar'ın bir düşüş yaşadığı 
doğrudur ama Pınar'ı koruyan iyi insanlar vardır; kaldığı pansiyonun sahibesi Margaret ve dostu 
Selçuk. Bu kişiler Pınar'a iyilik yaparak durumunun daha kötüye gitmesini engellerler. 
Margaret’in Pınar'dan kira istemeye dili varmaz, çay ve süt gibi ufak yardımlarda bulunur. 
Selçuk, Pınar ve bebeğe yiyecek getirir; Bugün krallara yakışır bir ziyafet var. Çünkü benim 
doğum günüm, der. Üç gün evvel de doğum günüdür halbuki. Pınar için herşeyi yapar, çocuk 
hastalandığında yardımına koşar. Margaret ve Selçuk yardımlarıyla ve sevgileriyle Pınar’a 
yardım etseler de, Hakan konusunda çok yardımları dokunmaz. Ancak, Selçuk Pınar’ı 
sevmesine rağmen, Pınar’ın ricası üzerine limanlarda Hakan’ın nerede olduğunu soruşturur. 
Pınar gayrimeşru ilişkisi sonucu çocuk doğuran bir düşmüş kadın değil, filmin sonlarında 
aslında ailesi zengin olan Selçuk'un evlenme teklifiyle pansiyondaki sefil hayattan 
kurtulabilecek bir kadındır. Fakat herşey iyiye gitse dahi, Pınar bir kere evlilik dışı ilişki 
yaşamıştır ve gayrimeşru bir çocuğu vardır. Böyle durumlar melodramlarda cezalandırılmalıdır, 
cezası çocuğu ya da kendisinin -Siyah Gelinlik’te ölmesi tercih edilen Pınar’dır- ölümüdür. 
''Cezalandırma, meçhul kadının melodramında, kadının ölümü ve/veya gayrimeşru çocuğun 
ölümüyle gerçekleşir'' (Buckland, 2018, 146). Pınar kendinin öleceğini bildiği halde, doktorun 
anlatmasına rağmen çocuğu doğurmuştur ve adını Hakan koymuştur. Pınar’ın ölümüyle Hakan, 
çocuğunu yanına alır.  

Meçhul kadın melodramlarının sonunda erkek karakter vicdan azabından ya intihar 
eder, ya geriye bir çocuk kalmışsa onun bakımını üstlenerek vicdanını arındırmaya çalışır. Bu 
bakımdan, filmin sonunda kimlerin öldüğüne önem verilmelidir. Bu durum, ''[…] meçhul 
kadının melodramında babanın rolünü anlamak için önemlidir […]'' (Buckland, 2018, s.146). 
Kaynak öyküyle film arasındaki temel farklardan biri olarak -ki kaynak öyküde önce çocuk 
ölür-, filmde Hakan, çocuğuna babalık yapmak isteyerek onu yanına alır ve vicdanını rahatlatır. 
Çok geç olduğunu anlasa da böylece olaylar dengelenir. Gerçek aşkı gören Hakan, oğluna 
babalık yaparak, Pınar'ın ruhunu saadete erdirecektir, Pınar'ın aklı çocuğunda kalmayacaktır. 
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7. Sonuç 
Çalışmada, sinemada tür kuramının auteur kuramıyla ilişkisi açıklanmış ve melodram 

türü ve özellikleri incelenmiştir. Ardından Stanley Cavell’in ortaya attığı, melodram alt-
türlerinden biri olan meçhul kadın melodramı tanımlanıp yerli sinemadan bir örneği ele alınarak 
tür çözümlemesi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Orhan Elmas’ın Siyah Gelinlik filminin, 
Stanley 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. 
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1. Giriş 
Tekstil, uygarlığın başlangıcından beri insan yaşamının temel bir parçası olmuştur. 

Anadolu dışında kalan diğer kıta coğrafyalarda da kültür aktarımlarında örnek ortak özellikler 
bulunmaktadır. Anadolu medeniyet tarihi içinde birçok mitolojik sembollerin zenginliği, 
yaşadığımız coğrafyada bu alanda bizi eşsiz kılmaktadır. Öz anlamını yitirmeden sanatçı ve 
tasarımcılar olarak geleneksel yapının verdiği bilgiler doğrultusunda tekrar yorumlanarak 
kültür içinde özgün formlara dönüştürmek biz sanatçı-tasarımcıların görevidir. Sembollerin 
izlerini takip ederek gizlenmiş alt metinler gelecek açısından kültürel anlamda sır bilgiler 
barındırmaktadır. Desenler, renkler, motifler, dokuma türleri gibi özgün el sanatları ve sembolik 
anlatımları bir çeşit kültürel damga niteliğindedir. Ancak farklı bir inceleme konusu 
olduğundan, makale içinde bilinçli olarak kısaca değinilmiştir. 

“Tekstilde Sanat ve Zanaat İlişkisine Genel Bakış” başlıklı makalenin ana fikri, tekstil 
malzemesinin günümüz sanatçıları tarafından işlevinin dışına çıkartılarak zanaattan sanata 
yapmış olduğu yolculuğu tanımlama anlamında konunun kısa bir akademik öyküsü 
amaçlanmıştır. Bu öykü içinde giysi formları hazır giyim, seri üretim, kişiye özel dikimler ile 
elde edilen giyimin tekstil malzemesi ile olan kovelent bağı bilinse de işlevsel giysi formları 
bağlamında giysi sanatı olarak adlandırabileceğimiz (wearble-art) giyilebilir sanat olarak 
karşımıza çıkar. 

Tekstil sanatları, pratik veya dekoratif nesneler oluşturmak için bitki, hayvan veya 
sentetik lifleri kullanan sanat ve el sanatlarıdır. El işçiliğinin ve malzemenin dokunsal 
özelliklerinin, günümüz dijital dünyasına entegre etmeyi amaçlayan sanal bir dünyada tekstilin 
ve türevlerinin form ve fonksiyon, yani biçim ve işlev olarak sanatsal ifade aracı olması insan 
varoluşunun bir parçasıdır. Yeni nesil üretim teknikleri ile elde edilen tekstil malzemeleri de 
sanat ve tasarım alanlarında zanaatçılar ve sanatçılar tarafından farklı düşünceler, tasarımlar ve 
işlevler ile geleceğe miras kalacaklardır. 

 
2. Sanat ve Zanaat Ayrımı 
İnsanın varoluşuyla iletişim kurmanın farklı bir yolu olarak ortaya çıkan semboller 

kültürler arasında aynı anlamı taşıyor olmasına karşın, coğrafyaların ya da bölgelerin 
gelişmişlik düzeyine göre değişik yorumlar altında doğduğu kültürlerine tekrar geri dönmüştür. 
Gelişmişlik şartları ne olursa olsun doğduğu toplumun ve onu üreten zanaatçı-sanatçı kişiliğin 
bilinçaltına yerleşmiş bu semboller zaman içinde özelliğini yetirmiş, kendi yolculuğu içinde 
gelişerek evrimleşmeye, değişime uğramıştır. Süreç içinde yaşanmışlıklara ait her dönemin 
olayları semboller ve anlamların farklılaşmasına yol açarak dönemsel özelliğe sahip kendine 
özgü biçimlerin ortaya çıkarmasına neden olmuştur. 

Yirmi birinci yüzyılda öne çıkan yeni sanat akımlarının sanatçıları ekolojik ve etnik 
malzemeleri kullanmak suretiyle geçmişin yarattığı kültürün köklerine inerek sürdürülebilir 
kültür kavramı içinde modern sanat yapıtları olarak yeniden ortaya çıkarmışlardır. Arkeologlar, 
sanatçılar, tasarımcılar ve sanat tarihi araştırmacılarının farklı dönemlerdeki kültürel 
özelliklerin özünü bulmak için harcadıkları çabalar, insanlık tarihini anlamak kadar geleceği 
şekillendirme açısından da önemlidir. Etnografya açısından toplumların gelişmişliği 
araştırıldığında, tekstil başlığı altında oluşturulan dokumalar, motifler, boyama teknikleri 
geçmişe ait çizgiler giysi ile de şifreleri anlatılmak istenilen duyguları tanımlar.  

Neolitik dönemde ortaya çıkan, alet kullanma becerisini ve alet geliştirmeyi çözümleyen 
ön kültür toplumları elyaf kullanımı öğrenmeyi de çözümlemiştir. Yaygın anlamda kabul edilen 
birçok elyaf üretme teknolojisi ve ürünleri insanlık gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Bu 
açıdan bakıldığında bir cismi kaldırmak, taşımak veya avlanma sırasında daha az tehlikeli 
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avlanma yöntemleri geliştirmede iplerin kullanılması, balık tutmak amacıyla ağ üretme ile 
birlikte doğa şartları karşısında içgüdüsel korunma aracı olarak tekstil malzemeleri geliştirildi. 
“Avcılık için ağ örenler, Neolitik dönemde yaşam için en faydalı araçlardan birini icat eden ve 
bazı bilim adamlarının elyaf devrimi olarak adlandırmaktan çekinmedikleri şeyi üretenler 
kadınlardı” (Andradi, 2014, 13). Tekstil konusu içinde dokuma, kumaş boyama, motif 
geliştirme, ip eğirme gibi alanlarda kadının üretimdeki başarısı yeni bir inceleme konusu 
olabilir. Araştırmacılara göre el sanatları-zanaat olarak tekstil ve türevlerinin üretiminde 
işçiliğin kadın popülasyonu tarafından gerçekleştirildiği gerçeği öne çıkmaktadır.   

Binlerce yıl sonrası çağın insanı olarak teknoloji kullanımında hat safhada olmamızdan 
gurur duyuyor olmamızın temelinde sanat ve zanaat arasında yapılan ayrım yatmaktadır. 
Avrupa kıtasında yaşanan Rönesans devrimi sanat alanında önemli derecede toplumsal ve 
zihinsel bir gelişimin başlangıcı sayıldı. Özellikle Leonardo da Vinci öncülüğünde sanat, 
tasarım, keşifler, felsefe gibi düşünce alanında büyük sıçrama gerçekleşmiştir.  

Kilisenin istekleri doğrultusunda yapılan resim, fresk, heykel ve benzeri sanat 
eserlerinin üretimini loncalar, ya da belirli isimler ile anılan tüccar sınıfına ve onlara ait atölye 
sahibi patronların ismi altında gerçekleştirmekteydi. Anadolu’da 13. yüzyılda kurulan ilk esnaf 
ve zanaatkarlar topluluğu ise ahilik teşkilatıydı. Osmanlı Devleti’nde iktisadi yapının değişmesi 
ve sınırların genişlemesi ile birlikte Müslüman olmayan toplulukların da Osmanlı ticaretinde 
yer alması ahilik teşkilatını yetersiz kılmaya başladı. Bu nedenle her ne kadar lonca düzeninin 
temelini ahilik oluştursa da ahilik teşkilatının sınırları dışında kalan diğer esnaf türleri ve 
gayrimüslimler de Lonca Teşkilatı altında bir araya geldi. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının 
genişlemesiyle beraber devlet içerisindeki milletlerin artışı ve özellikle İstanbul’un fethi lonca 
teşkilatını organizasyon bir yapıya dönüştürdü. Sipariş verilen resimlerin taslakları yardımcı 
çalışanlara çizdirilir, sonra o atölyede bulanan usta ressamlar tarafından renklendirilir ve kazanç 
atölye sahibine kalırdı. Baskı altında kalan sanatçıların adı anılmazdı. Ancak İtalya'da 
Rönesans'ın büyük "padrone" larından biri olan Medici Ailesi sanat, edebiyat ve mimarlık 
tutkunu olarak uzun süre ülkede aktif rol almıştır. Leonardo da Vinci ve dönemin diğer çalışan 
ressamları tarafından ilk defa art-sanat kelimesinin kullanımıyla zanaatçı olarak adlandırılan 
kişiler sanatçı kimliği ile değişti. Ortaya çıkan bu yeni sanat kavramı sonrası ressamlar, heykel 
sanatçıları kimlik sahibi oldular ve sanatçı adını aldılar. Atölye işçileri ise zanaatçı adını adı ve 
sanatçılar tarafın yapılan tasarımları mükemmel derecede malzemeye döküp gerçekleştiren 
kişiler olarak kaldılar. Böylece sanatçı düşünen, tasarlayan, orijinal ve ünik eserler üreten 
kişilikler olarak diğerlerinden ayrıldı.  

Zanaat tanımlamasında günlük ihtiyaçlarımızın pratik anlamda karşılanması 
aşamasında usta, kalfa, çırak ilişkisi içinde malzeme ve otomatikleşmiş bir el hüneri gerektirir. 
Mobilya ustaları, ayakkabı tamircileri, oto kaporta tamiri gibi bir anlam taşır. Tekstil el sanatları 
da benzeri hüner ve beceri gerektiren, geleneksel kalıplar içinde motif, desen, renk tekrarlarını 
neredeyse ezbere yapabilecek biçimde deneyim sahibi olma anlamına gelir.  Aynı şekilde seri 
giysi üretimini de zanaat kapsamına katabiliriz. Geleneksel kuralların katı uygulanması bir 
taraftan geçmiş kültürü korurken, diğer taraftan sanat üretimi anlamında zengin yaratıcılığın 
önünü kesebilir. Çünkü sanat duygu ve hayalin, tasarının estetik anlamda ifadesidir. Onun ene 
önemli özelliği ünik-tek olmasıdır. Eseri yaratan kişinin imzasını taşımak zorundadır ve işlevi 
sadece sanatın içindedir. Çoğunlukla sanatçının kendi kişisel iş üretimi olmak zorundadır ve 
kendi kurallarını sanatçı kendi koyar.  

TDK (2022) tanımına göre ise zanaat; “Günlük ihtiyaçları karşılamak için yapılan ve 
zaman zaman içinde sanat da barındıran; çıraklık, kalfalık ve ustalık süreçlerinden geçen işlere 
verilen addır.” Farklı bir tanımlamayla: İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini 
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karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlerin 
uygulayıcısı olarak vurgulanır. Tanıma göre zanaatta asıl amaç yarardır. Yapılan ürün eser, 
insanların ihtiyaçlarını karşılamalı ve yararlı olmalıdır gibi bir sonuca bağımlıdır. Sanatın 
herhangi bir dalında uğraş veriliyor ise yetenek ön planda olmak zorundadır. Sanat ve zanaat 
ayrımında mimarlık, resim, heykel, müzik gibi alanlar sanat dalı olma özelliği önemli bir şans 
yakalamıştır. Avrupa ve birçok ülkede ekip gerektiren koordineli çalışma gerektirdiğinden, 
tekstil atölyeleri, kumaş ve halı dokumacılarını, terzileri saray içinde önemli gibi görünse de 
terzileri üçüncü-dördüncü sınıf olarak nitelendirilmekteydi.  

İki kavramın arasındaki ayrım Emre Ünsal tarafından yapılan yoruma göre: “Sanatın ve 
zanaatın, sanat hayat pratiği konusundaki süreçleri farklı biçimde ortaya konmuş ve farklı 
anlaşılmıştır. Sanat bu pratiği, ekonomik sistemler ve bu sistemlerin ortaya koyduğu kurumlar 
üzerinden algılayarak sanat tarihi boyunca bunun mücadelesini vermiştir. Zanaat zaman içinde 
ortadan kalkmasına karştın, meslek niteliğini korumuş̧ ve endüstriyel değişimler doğrultusunda 
yeni meslekler biçiminde (teknisyen, mühendis v. b.) ortaya çıkmıştır. Sanat, insanın yaratıcı 
ediminin teknik boyutundan, sanat eserinin yapısı ve üretim sureci gereği kaçınırken, zanaat 
farklı biçimlere bürünerek, sanat içerisine dahil edilmeye çalışılmıştır. Sanat sürekli zanaatın 
bir karşıtı gibi görülmüş, sanatın ve zanaatın işleyişleri ve ortaya koydukları ürün açısından bu 
yanlış̧ düşünce doğmuştur. Oysa sanat, doğayla karşıt bir tavır içerisinde olmuş̧ ve sanatçı da 
kendine özgün doğasını yaratmaya çalışmıştır. Günümüz de bu iki kavramının kasıtlı ya da 
kasıtsız, bu bicimde değerlendirilmesi, karsımıza her şeyin sanat olabileceği gibi bir düşüncenin 
doğmasına yol açmaktadır.” (Ünsal, 2018). 

1800’lü yılların başlarından itibaren gerçekleşen endüstri devrimi ve sonrası üretim 
yöntemleri ile birlikte zanaat düşüncesi de şekil değiştirmiştir. Tekstil malzemesi ve geleneksel 
teknikleri ham madde işleyen endüstriye bilgi olarak hizmet ederken, seri üretime de estetik ve 
dokunsal özellikler açısında yol göstermiştir.  

Charles Baudelaire’e ait sanat anlayışını yorumladığımızda; sanat kendini üretirken, 
malzemeyle kurduğu ilişki ve malzemenin niteliği acısından, zanaatla iç̧ içe geçmiş̧ bir 
görünüm sunmaktadır. Tuval dışında, farklı ifade araçları arayan sanat bu anlamda, bulguladığı 
her türden malzemeyi kendine dönüştürmektedir. Çağdaş sanat çerçevesinde avangard 
anlayışın “hazır nesne” performans, yerleştirme, kavramsal sanat, çevresel sanat gibi 
stratejilerinin kurulmasında bu içgüdü̈ etkili olacaktır (Baudelaire, 2004: 38). Erdal Ünsal’ın 
aktarımıyla “Satılan nadir bir ürüne indirgenmesine gösterilen direniş, sanatı nesneden fikre 
dönüştürme hamlelerinin berisindeki bir içgüdü halini alır. 20. Yüzyıl avangardının “hazır 
nesne” performans, yerleştirme, kavramsal sanat, çevresel sanat gibi stratejilerinin 
kurulmasında bu içgüdü etkili olacaktır” (Baudelaire, 2004: 38). 

Örneğin ‘Resim Sanatı izimler başlığı altında tarihsel gelişimin başlıca göstergesi 
olmadığından, enstalasyon, performans, video, bilgisayar ve sanal gerçeklik gibi çeşitli karışık 
teknik biçimlerinin yanı sıra, Land-art adı verilen arazi sanat çalışmaları, beden sanatı, “nesne 
sanatı” gibi önceden haksız yere zanaat damgası yemiş̧ birçok sanat çeşitlerinden ayrı tutulur. 
Bu bakımdan her sanat kuramı, uygulama stili, malzemesi bakımından kendi içine kapalı 
kalmakta, diğer sanat kuramlarının değerlendirebildiği ve sanatsal olarak kabul ettiği etkinlik 
ve yapıtları dışarıda bırakmaktadır. Yeni nesil sanat anlayışının gereği üretim aşısında sanat 
tasarımlarının devasa büyüklüğü, malzeme çeşidi zanaat iş birliği gerektirmiştir. Bu aynı 
zamanda sanat ve zanaat iş birliğinin ironik bir ilişkisi olarak karşımıza çıkar. Felsefe düşünürü 
Arthur Coleman Danto akademik yayınlarında, sanat objesi ile sanat niteliği taşımayan 
ürünlerin arasındaki farkın kültürel bir yolla oluştuğunu düşünmektedir. “Sanat dünyası’ 
kavramı da sanat etkinliğini belirleyen ve değerlendiren bir alt kültür olarak okunabilir ve bir 
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karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlerin 
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nesneyi sanat yapıtı yapanın ne olduğunun çözümlenmesi için merkezi bir işlev görmektedir.” 
savıyla düşüncelerini belirtir (Çelik, 2022).  

Konuya bir zanaat ürünü üzerinden örnek vermek gerekirse;bir numaralı fotoğrafta Türk 
kültüründe geleneksel ıslak keçe üretim  aşamasını görülmektedir. Ancak bir sanatçının elinden 
keçe, işlevsel  giysi olan “kepenekten” sıyrılarak ( iki numaralı fotoğraf) insan bedenine 
iliştirilimiş giyilebilir bir giyilebilir sanat yapıtına dönüşmüştür..İki ve üç numaralı görsellere  
baktığımızda sanatçı ile zanaatçı arasındaki farkı görebiliriz. 

 

 
Görsel 1: Protein kökenli bir tekstil malzemesi olan keçenin bir zanaatkarın elindeki 

üretim anı (Tüm Yurtta Halı Yıkama, 2018) 
 

 

 
Görsel 2: Zanaatçının elinden çıkmış keçe malzemesinin işlevsel kostüme dönüşmüş 

hali (Karar, 2021) 
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Görsel 3: Bir sanatçının elinden çıkan sanatsal giyilebilir giysi hali. Tasarım ve 

uygulama: Selçuk Gürışık. (İstanbul Teknik Üniversitesi, Rektörlük Sanat Galerisi, 2014) 
 
Zaman içinde ortaçağ dünya görüşünün bütüncül yapısı parçalanarak ortaya parçalı bir 

dünya görüşü, bireysellik ve doğaya karşı deneysel-avangart düşünceyle ortaya koyduğu bakış 
açısı öne çıkmıştır. Umberto Eco’ya göre öncelikle resim “Tanrının evini güzelleştirmeye”; 
ikincisi, azizlerin yaşamlarını anımsatmaya ve son olarak, resim “dindışı kesimin edebiyatı 
olduğundan” eğitim görmemişlerin zevk almasına yarar.” (Eco, 1999: 33). Diğer bir sanat 
tarihi düşünürü E. Gombrich ise; “Ruhun etkinlikleri”ni sanatta göstermeyi Yunanlılar 
bulmuştu; ama Ortaçağlı sanatçı bu amacı ne denli farklı yorumlarsa yorumlasın, bu miras 
olmasaydı, Kilise, kendi amaçları için, hiçbir zaman resim kullanamayacaktı... (Gombrich, 
1980: 122). 

Sanat tarihine tekrar geri dönüp baktığımızda, onbeşinci yüzyılın sonuna kadar lonca 
atölyelerinde sanat üretimi ortaklaşa olarak yürütülmektedir. Modern yaşam biçimine 
geçmeden önce; sanayi devrimiyle toplumsal ve ekonomik koşullar sanat ve sanatçı kavramını 
daha farklı biçimde değiştirdiği gibi, sanat ve zanaat anlayışında da farklıklar artmıştır. Yaşanan 
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olmasaydı, Kilise, kendi amaçları için, hiçbir zaman resim kullanamayacaktı... (Gombrich, 
1980: 122). 

Sanat tarihine tekrar geri dönüp baktığımızda, onbeşinci yüzyılın sonuna kadar lonca 
atölyelerinde sanat üretimi ortaklaşa olarak yürütülmektedir. Modern yaşam biçimine 
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büyük savaşlardan kısa süre öncesinde başlayan sanat akımları sonrası bireysel beğeni ve 
bireysellik hem alıcı hem sanatçı için aralarındaki mesafeyi açmıştır.   

Tekstil malzemesine geri döndüğümüzde, modern yaşantımızın akışkanlığı içinde 
tekstil ürünlerinin başta giyim olmak üzere hayatımızı şekillendirme fonksiyonu ilerleyen, 
gelişen yönü fark edilmemektedir. Geçen yüzyılın başında sanata bakış açsının da değişmesi 
birçok sanatçının sosyal ve felsefi konuları anlatmakta kullandığı tekstillere işlevsel ya da 
işlevsel olmayan formlar ile mesajlarını iletmeye başlamasının nedeni olmuştur. Giysi ve 
tekstillere, işlevsel formlarının sınırlarını aşarak dikkatimizi algısal alanda var olmasını 
sağlayan sanat ortamında farkındalık yaratılmasını, tekstilin günlük hayatımızdaki her yerde 
sanatsal ifade için de rol alabildiğini görmekteyiz. Üretimdeki büyük değişim tekstil dünyasını 
da zenginleştirmeye devam ederken, farklı şekillerde yeniden tanıtılması onu daha görünür 
kılarak insanlara tekstil ile olan bağlantısının derinliğini tekrar hatırlatmaktadır. 

Kavramsal sanattın özgün yapısı doğrultusunda Güzel Sanatlar disiplininde tasarım 
geliştirme oldukça hızlı ve esnek olarak kabul edilebilir ki, çoğu zaman sınırlarını belirlemek 
zordur. Bu olgunun sonuçlarından biri de anlama ve yorumlamadaki çeşitliliktir. Tasarım, 
yaratıcılık ve hayal gücü gerektiren bir etkinlik olarak, estetik unsurdur, öyle ki bu terimde 
tasarım bir "sanat" demek gerekir. Tasarımın ana fikri ihtiyaçlara çözüm bulma faaliyeti olarak 
teknolojik bir çaba göstermektir. Güzel Sanatlar sanat ve zanaat olgusunu birlikte kullanma 
ihtiyacı hisseder. Sanatın yorumunda estetik, hayal gücü, sezgi ve duygu gerektirirken mutlak 
olan beceridir. Tekstil malzemeleri çeşitli işlevlere ve ihtiyaçlara hizmet eden endüstri 
ürünleridir. Bu anlamda bir ifade aracı olarak tekstil malzemeleri ve onula üretilen konfeksiyon-
hazır giyimde Güzel Sanatlar alanında da kullanılabilir. Güzel Sanatlar eğitimi ve sonraki 
uygulamalarında tasarım, zanaat ve ekip çalışması içerir. Böylece tekstil sanatları, tekstil 
tasarımı ve tekstil zanaatı gibi terimler, her ne kadar farklı görüşlere göre olsa da kurulmuş 
oldu. 

Zanat ve sanat tanımı bağlamında tekstil malzemesinin kendisi olduğu gibi onun 
aracılığı ile üretilen   giysinin moda kavramı dışında tutularak kavramsal düşüncelerin insan 
vücuduna iliştirilmiş sanat yapıtları şeklinde yansıtılması ve yorumlanması doğaldır. Bu 
bağlamda; İnsan bedeninin işlevsel yönüne hizmet amaçlı üretilen giysiler, ölçülendirme, kalıp, 
drapaj, kesim, dikim gibi aşamalarından dolayı bir zanaat hizmeti veren bir ekip ile çalışmak 
zorundadır. Bu zorunluluk kendi içinde bir endüstri geliştirerek ekonomik anlamda bir ülkenin 
marka ve kalkına göstergesidir. Endüstriyel anlamda zanaat iş ortaklığı önem kazanır. Moda 
alanında seri üretimin akışkanlığı için çalışan ustaların pratik çözümü ve tecrübesi, kaliteli iş 
üretiminin temelidir. Burada tasarım anlamında moda tasarımcıları tarafından belirlenen 
trendler üzerinden estetik algı hedef kitle üzerinde oluşturulur.  

Sefa Çeliksap’ın “Giyside Gerçek Üstü Arayışlar" başlıklı tez çalışmasında ele aldığı 
gibi; “Moda tasarımcıları ürünlerini ortaya koyarken, kendisine baz aldığı insan bedeninin 
sorunlarına uygun biçim dilini, sanatın yaratıcılığından ve bir sanat eserini oluşturmakta 
kullanılan betimlemelerinden faydalanarak meydana getirir.” Aynı akademik çalışmada; 
“Endüstri Ürünleri tasarımcıları veya el sanatları ile uğrasan kişiler sanata yakın çalışmalar 
yaptıkları için, zaman içerisinde sanat yapma gerekliliğini benimseyebilirler. Sanat bazında 
konuyu ele aldığımızda tekstil ya da moda, (giyim modası) moda olma konumuyla modern 
anlamda sanat olamaz. Çünkü fonksiyonel (işlevsel) açıdan üzerinde barındırdığı estetik 
değerler moda ürününü sanat kapsamı içine sokmaz. Bir sanat objesi olarak kabul edilebilmesi 
için; sunuluş, oluşum ve kullanmış nedenlerinin, kısacası işlevselliğinin ortadan kaldırılması 
günümüz sanatı içerisinde yerini alabilmesi için de özgün, orijinal ve bir düşünce ürünü olması 
gerekmektedir.” (Çeliksap, 1992). 
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Sanatsal giysi, yani wearable-art tanımlaması; “Zamanla sınırlı değildir. Belirli bir 
dönemle sınırlanamaz, zaman aşımına karşı direnç gösterir. Biçim ile öz arasındaki dengesini, 
sanat mantığı ile kurar. Fonksiyonel özelliği ikinci plândadır. Estetik beğeniyi ve kavramsal 
düşünceyi sanat aracılığı ile yansıtır. Değişiklik gereksinimi kendi içerisindedir. Zihinsel 
arayışlar ve ifadeler önemlidir. Anlatım ve yorumlama biçimleri kendine özgüdür. Prototip ve 
spontane üretilme özelliği, düşünce aktarımında büyük avantaj sağlar. Kültür birikimi 
gerektirir. Tüketim ve kazanç kaygısı yoktur. Hiçbir zorlama ve kural koymaz.” 

Giysi sanatçısı ve takı tasarımcısı-kuyumcu Maiko Takeda tarafından uhrevi biçimde, 
bir nevi yer çekimine karşıymış gibi bir his uyandıran tasarım örneği olarak tasarlanmış 
yaratılmış başlık serisinden bir örnek. Özel izinle fotoğrafçı Bryan Huynh tarafından çekim 
gerçekleştirilmiştir.  
 

  
Görsel 4: Tasarım Maiko Takeda, Fotoğraf Bryan Huynh  

 
Şakir Gökçebağ, kelime oyunlarıyla yaratıcılığını birleştirerek şaşırtıcı nesneler, 

heykeller, kolajlar ve fotoğraflar üretir. Bu amaçla, günlük yaşamda kullanılan, süpürge, 
ayakkabı, şemsiye, kevgir, kablo ve tuvalet kâğıdı gibi sıradan araç gereçleri kullanır. Birçok 
Fluxus sanatçısı gibi genellikle ucuz ve basit malzemeleri tercih eder. Sanatçının, kolaylıkla 
göze çarpan ince bir mizah anlayışı bulunmaktadır. 2001 yılından beri Hamburg’da sanat 
çalışmalarını sürdüren Şakir Gökçebağ sanatında kavramsal algıyı kucaklayarak yerleştirdiği 
objelerin kimliklerini değiştiren, sanata başladığı dönemden bu yana işleri ile birçok ödüle layık 
görülmüş bir sanatçıdır. Birçok farklı malzeme onun elinde ve düşüncesinde kavramsal bir 
objeye dönüşür. Özellikle tekstil ürünü olan yüzey kaplama amaçlı ve kendi kültürümüzün bir 
parçası olan dokuma halılar ile yapmış olduğu düzenlemeler makalenin konusu ile 
çakışmaktadır. 
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Sanatsal giysi, yani wearable-art tanımlaması; “Zamanla sınırlı değildir. Belirli bir 
dönemle sınırlanamaz, zaman aşımına karşı direnç gösterir. Biçim ile öz arasındaki dengesini, 
sanat mantığı ile kurar. Fonksiyonel özelliği ikinci plândadır. Estetik beğeniyi ve kavramsal 
düşünceyi sanat aracılığı ile yansıtır. Değişiklik gereksinimi kendi içerisindedir. Zihinsel 
arayışlar ve ifadeler önemlidir. Anlatım ve yorumlama biçimleri kendine özgüdür. Prototip ve 
spontane üretilme özelliği, düşünce aktarımında büyük avantaj sağlar. Kültür birikimi 
gerektirir. Tüketim ve kazanç kaygısı yoktur. Hiçbir zorlama ve kural koymaz.” 

Giysi sanatçısı ve takı tasarımcısı-kuyumcu Maiko Takeda tarafından uhrevi biçimde, 
bir nevi yer çekimine karşıymış gibi bir his uyandıran tasarım örneği olarak tasarlanmış 
yaratılmış başlık serisinden bir örnek. Özel izinle fotoğrafçı Bryan Huynh tarafından çekim 
gerçekleştirilmiştir.  
 

  
Görsel 4: Tasarım Maiko Takeda, Fotoğraf Bryan Huynh  

 
Şakir Gökçebağ, kelime oyunlarıyla yaratıcılığını birleştirerek şaşırtıcı nesneler, 

heykeller, kolajlar ve fotoğraflar üretir. Bu amaçla, günlük yaşamda kullanılan, süpürge, 
ayakkabı, şemsiye, kevgir, kablo ve tuvalet kâğıdı gibi sıradan araç gereçleri kullanır. Birçok 
Fluxus sanatçısı gibi genellikle ucuz ve basit malzemeleri tercih eder. Sanatçının, kolaylıkla 
göze çarpan ince bir mizah anlayışı bulunmaktadır. 2001 yılından beri Hamburg’da sanat 
çalışmalarını sürdüren Şakir Gökçebağ sanatında kavramsal algıyı kucaklayarak yerleştirdiği 
objelerin kimliklerini değiştiren, sanata başladığı dönemden bu yana işleri ile birçok ödüle layık 
görülmüş bir sanatçıdır. Birçok farklı malzeme onun elinde ve düşüncesinde kavramsal bir 
objeye dönüşür. Özellikle tekstil ürünü olan yüzey kaplama amaçlı ve kendi kültürümüzün bir 
parçası olan dokuma halılar ile yapmış olduğu düzenlemeler makalenin konusu ile 
çakışmaktadır. 

 

 
Görsel 5: Şakir Gökçebağ. “Önüm Arkam Sağım Solum” sergisinden. 

 

 
Görsel 6: Şakir Gökçebağ. Prefix & Suffix. Duration: 12/08/2012 – 03/02/2013  
 
Her iki görsele baktığımızda geleneksel Türk dokuma sanatı örneklerine ait izler desen, 

renk, dokuma tekniği ve üretiminde ki işçiliği ile hatırlatılmış olsa da kendi kültür arşivinden 
faydalanan sanatçı Şakir Gökçebağ kavramsal sanat anlayışı ile tekstil malzemesine, geleneksel 
el sanatlarına yeni bir yorum katmıştır.  

 
3. Sonuç 
Sonuç olarak sanatçı ve zanaatkar ayrımının olmadığı dönemlerde, ortaya çıkan ürün ya 

da yapıt o dönemin bakış açısıyla nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, bugünkü̈ anlamıyla 
disiplinler arası denebilecek yapıda farklı meslek guruplarının ortak olarak beraberce ortaya 
çıkardıkları bir sonuçtur. Bu görüş, yani sanat eserinin ortaklaşa bir ürün olduğu fikri dolaylı 
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ya da dolaysız bir sanat eserinin farklı etmenlerin bir araya gelerek, ekonomik ve toplumsal 
koşullar da dahil olmak üzere çok katmanlı bir boyutun sonucunda üretildiğini ortaya 
koymaktadır. Plastik sanatlar üzerinden değerlendirme yaptığımızda, boyadan fırçaya, 
biçimlendirme ve yontma araçlarına kadar her etkenden söz edilebilir. Bu etkenlerin sanat 
eserinin ortaya çıkmasında diğer teknik olanakların tümden sanat eserini biçimlendirdiği sanat 
dallarına göre, burada, yani plastik sanatlarda sanatçının egemenlik alanının daha ağır bastığı 
düşüncesi öne çıkmaktadır. Günümüzde sanat başka alanlarla da iş birliği yapmaktadır ve 
yapmalıdır da.  

Değişim durmadan devam ederken, zanaat ve sanat arasındaki ilişki de kendi içinde 
farklı bir dayanışmaya girmeye başlamıştır. Söz konusu tekstil ve ürünleri olduğunda, bu ilişki 
de beklenmedik bir başarı sağlanmıştır. Günün her anında tenimiz üzerinde taşıdığımız giysi 
formundaki, diğer anlamda biçimindeki tekstil malzemesi, modern sanatın başlamasıyla birlikte 
kavramsal sanatın da önemli bir malzemesi olmuştur. Yapay ya da doğal malzemeden elde 
edilen kumaşın sonsuz şekil alması, ışığı yansıtması, esnemesi gibi fiziksel özellikleri yani 
sanat anlayışını benimseyen sanatçıların ilgi odağı olmuştur. Sanat objesine dönüşümü 
sırasında doğası gereği sanatçının el dokunuşu da bir gerekliliktir. Giyilebilir sanat adı altında 
üretilen giyim de bu gelişme çerçevesinde moda, sahne kostümü, itfaiye gibi işlevsel 
kavramından da sıyrılmıştır. Tekstil malzemesi sanat eseri üretimin dışına da çıkarak giysi 
formlarının insan bedeninin sınırlarını zorlayan, hiçe sayan, biçim ve biçem arasında sanat türü 
olarak yeni bir yol bulmuştur. Zanaat-sanat ayrımında dokuma, baskı gibi alanlarda kalmayıp 
insan bedenine iliştirilmiş sanat objeleri olarak müzelerde yerini almıştır.    

İlk insandan günümüze aklın gelişimiyle medeniyetin hız kazanması, zaman içinde 
ihtiyaçların artması karşısında bütün yaşantımızı kolaylaştıran tasarım anlayışını da sanat iş 
birliğiyle geliştirdik. Ancak salgın hastalıklar ve yıkıcı savaşlar insanlık tarihinin gidişini 
etkileyen önemli etkenler olarak karşımıza çıktı. Özellikle ikinci dünya savaşının ağır sonuçları 
bireyin kendi içine kapanmasına neden olurken, doğal olarak sanatçının ruh yapısını da 
derinden etkiledi.  

Tüm bu travmatik gelişmeler sanatçıların tepkilerini eserlerine yansıtırken geleneksel 
olan her şeye karşı bir duruş sergilediler. İçerik anlamında değişen sanat anlayışı yeni anlatım 
yolunu bulmaya çalışmıştır. Geleneksel malzemeler de terk edilerek yerini yeni nesil 
malzemelere bırakmıştır. İşte tekstil malzemesinin sanat objesi olarak gerçek anlamda 
kullanılması ve farklı fonksiyonel özellikler ile ortak paydası bu anlayış sonucu ortay çıkmıştır 
ve tekstil ve türevleri önemli bir kültürel nesne olma özelliğini, zanaat iş birliğini zaman zaman 
kabul etse de geleneksel anlayıştan kurtulmuş, yeni özgün sanat eserleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
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ya da dolaysız bir sanat eserinin farklı etmenlerin bir araya gelerek, ekonomik ve toplumsal 
koşullar da dahil olmak üzere çok katmanlı bir boyutun sonucunda üretildiğini ortaya 
koymaktadır. Plastik sanatlar üzerinden değerlendirme yaptığımızda, boyadan fırçaya, 
biçimlendirme ve yontma araçlarına kadar her etkenden söz edilebilir. Bu etkenlerin sanat 
eserinin ortaya çıkmasında diğer teknik olanakların tümden sanat eserini biçimlendirdiği sanat 
dallarına göre, burada, yani plastik sanatlarda sanatçının egemenlik alanının daha ağır bastığı 
düşüncesi öne çıkmaktadır. Günümüzde sanat başka alanlarla da iş birliği yapmaktadır ve 
yapmalıdır da.  

Değişim durmadan devam ederken, zanaat ve sanat arasındaki ilişki de kendi içinde 
farklı bir dayanışmaya girmeye başlamıştır. Söz konusu tekstil ve ürünleri olduğunda, bu ilişki 
de beklenmedik bir başarı sağlanmıştır. Günün her anında tenimiz üzerinde taşıdığımız giysi 
formundaki, diğer anlamda biçimindeki tekstil malzemesi, modern sanatın başlamasıyla birlikte 
kavramsal sanatın da önemli bir malzemesi olmuştur. Yapay ya da doğal malzemeden elde 
edilen kumaşın sonsuz şekil alması, ışığı yansıtması, esnemesi gibi fiziksel özellikleri yani 
sanat anlayışını benimseyen sanatçıların ilgi odağı olmuştur. Sanat objesine dönüşümü 
sırasında doğası gereği sanatçının el dokunuşu da bir gerekliliktir. Giyilebilir sanat adı altında 
üretilen giyim de bu gelişme çerçevesinde moda, sahne kostümü, itfaiye gibi işlevsel 
kavramından da sıyrılmıştır. Tekstil malzemesi sanat eseri üretimin dışına da çıkarak giysi 
formlarının insan bedeninin sınırlarını zorlayan, hiçe sayan, biçim ve biçem arasında sanat türü 
olarak yeni bir yol bulmuştur. Zanaat-sanat ayrımında dokuma, baskı gibi alanlarda kalmayıp 
insan bedenine iliştirilmiş sanat objeleri olarak müzelerde yerini almıştır.    

İlk insandan günümüze aklın gelişimiyle medeniyetin hız kazanması, zaman içinde 
ihtiyaçların artması karşısında bütün yaşantımızı kolaylaştıran tasarım anlayışını da sanat iş 
birliğiyle geliştirdik. Ancak salgın hastalıklar ve yıkıcı savaşlar insanlık tarihinin gidişini 
etkileyen önemli etkenler olarak karşımıza çıktı. Özellikle ikinci dünya savaşının ağır sonuçları 
bireyin kendi içine kapanmasına neden olurken, doğal olarak sanatçının ruh yapısını da 
derinden etkiledi.  

Tüm bu travmatik gelişmeler sanatçıların tepkilerini eserlerine yansıtırken geleneksel 
olan her şeye karşı bir duruş sergilediler. İçerik anlamında değişen sanat anlayışı yeni anlatım 
yolunu bulmaya çalışmıştır. Geleneksel malzemeler de terk edilerek yerini yeni nesil 
malzemelere bırakmıştır. İşte tekstil malzemesinin sanat objesi olarak gerçek anlamda 
kullanılması ve farklı fonksiyonel özellikler ile ortak paydası bu anlayış sonucu ortay çıkmıştır 
ve tekstil ve türevleri önemli bir kültürel nesne olma özelliğini, zanaat iş birliğini zaman zaman 
kabul etse de geleneksel anlayıştan kurtulmuş, yeni özgün sanat eserleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
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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 yaratmıştır. 
Çünkü  sanat olarak tekstil,  üç  boyutluluk ve 
dokunsallığın yanı sıra, yaşanmışlıkların, anlatıların ve 
k ü l t ü r e l  a n l a m l a r ı n  s e m b o l i k  i ç e r i ğ i n i  d e 
yansıtmaktadır. Teknik ve malzemenin yardımıyla 
zihinsel çağrışımları barındıran 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 amacı; sanatçıların tekstil malzeme ve 
tekniklerini kullanarak, yumuşak dokuya zıtlık oluşturan 
sert materyallerle kurduğu dinamik kombinasyonu 
incelemektir. Bu kapsamda irdelenen sanatçılar, Crystal 
Gregory, Bethany Walker ve Dana Barnes olarak 
belirlenmiştir. Derleme niteliği taşıyan bu araştırmada; 
literatür tarama yöntemi, sanatçı Crystal Gregory ile yarı 
yapılandırılmış görüşme ayrıca diğer sanatçılar Bethany 
Walker ve Dana Barnes ile daha önce yapılan röportaj ve 
video kayıtlarından elde edilen veriler 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 aim of the research is to examine 
the dynamic combination of artists using textile 
materials and techniques with hard materials that 
contrast soft texture. The artists examined in this context 
are Crystal Gregory, Bethany Walker and Dana Barnes. 
In this compilation study, literature review method, 
semi-structured interview with artist Crystal Gregory, 
and data obtained from previous interviews and video 
recordings with other artists Bethany Walker and Dana 
Barnes are used.

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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Giriş 
Sanat pratiklerinin yaşadığı değişim ve dönüşüm süreci, oldukça kapsamlı ve içinde pek 

çok dinamiği barındıran tartışmalı bir alan olma özelliğini taşımaktadır (Türkdoğan, 2016, s.1). 
Modernizme kadar uzanan bu süreç, teknolojinin gelişmesi ve fotoğraf makinesinin de 
bulunmasıyla güncel ya da çağdaş olarak isimlendirebileceğimiz sanatın varoluş zeminini 
hazırlamıştır.  

Yaşanan bu yenilikler, sanat disiplinleri arasındaki sınırları belirsizleştirerek,  melez bir 
dokunun oluşmasına sağlamıştır. Kahraman (2015;365), bu etkileşimi şu şekilde anlatmaktadır: 
“İster plastik ister görsel sanat dallarından biri olsun, disiplinlerin iç içe geçerek birbirleriyle 
etkileşim halinde oldukları görülmektedir. Disiplinlerarası kurulan bu etkileşim, sanatın 
sınırlarını belirsizleştirmektedir.” 

Görsel sanat pratiklerine kapı aralayan bu çoğulcu oluşum, farklı dönemler içerisinde 
evrilen tekstil sanatını da etkilemiş ve tekstilin diğer sanat alanlarıyla yakınlaşmasını 
sağlamıştır. 1960’lara “kadın işi” olarak görülen tekstil zanaatı, bu gelişmeler ışığında belirtilen 
tanımlamanın ötesine geçip, lif sanatı olarak kimlik kazanmıştır. Bu nedenle yaşanan toplumsal, 
ekonomik, politik-kültürel olaylardan ve teknolojik gelişmelerden plastik sanatların diğer 
alanları kadar lif sanatı da etkilenmiş ve faydalanmıştır. 

Tekstil sanatının, dünyanın dört bir yanında hayata geçirilen çeşitliliği, bu sanatın farklı 
toplumlarda oynadığı role dair bir kavrayışı ortaya koymaktadır. Yeni ve yaratıcı 
yorumlamalarla alışkanlıkları yıkan tekstil sanatı, güncel/çağdaş sanat uygulamalarının 
(heykel, enstalasyon ve performans) paralelinde, sunduğu malzeme ve teknik olanaklarla güçlü 
bir ifade diline dönüşmüştür. 

Bu çalışmada,  tekstil malzeme ve tekniklerini uygulamalarında kullanan Bethany 
Walker, Crystal Gregory ve Dana Barnes’ın eserlerinden örnekler verilerek, tekstil gibi 
yumuşak bir malzemenin sert materyallerde yarattığı zıtlık, derinlik ve kurduğu diyalog 
irdelenmiştir. Eser görselleriyle desteklenen araştırmada, sanatçıların ilham kaynakları, 
kullandıkları malzeme ve teknikler hakkındaki yorumları ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

 
1. Diplinlerarası Sanat ve Tekstil 
Her sanat eseri, üretildiği zamanın imkânlarını, araçlarını ve teknolojilerini yansıtan 

ögeler taşımaktadır. Varolduğu çağın koşullarına göre sürekli devingenlik gösteren sanat, 20. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren farklı oluşumlarla karşı karşıya kalmıştır. Bunun sonucunda, 
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mühendistir. Yine dönemin bir diğer önemli sanatçısı Michelangelo’dur (1475-1564).  Sanatçı, 
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tarihi açısından sürece bakıldığında, farklı zamanlarda da olsa sanatçılar, farklı disiplinlerden 
faydalanmışlardır. 

19. yüzyıla gelindiğinde yaşanan teknolojik/bilimsel gelişmeler ve toplumsal olaylar 
sanat olgusunda da kökten değişimler yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Çünkü sanat bilinen 
geleneksel gerçekliğinden sıyrılmış, malzeme ve içerik anlamında farklı bir yaklaşım 
sergilemiştir. Özellikle Pablo Picasso (1881-1973) ve Georges Braque (1882-1963) gibi 
Kübizm akımının önde gelen sanatçıları, faklı malzeme ve teknikler uygulayarak sanata yeni 
bir yön kazandırmışlardır. Gençaydın’ın da ifade ettiği gibi; 

 
“Teknolojinin araç gereçlerinden yararlanan sanatçılar konu biçim açısından 

yapılarını zenginleştirmişlerdir. Örneğin; bir fotoğraf makinesinin icadı, fizik bilimindeki 
gelişmeler izlenimcileri etkileyerek bilimsel bulguların sanatlarına girmesine neden 
olmuştur. ‘Sanatta soylu ya da soysuz gereç yoktur’ diyen Picasso ve Braque, günlük 
yaşamın bir parçası haline gelmiş olan gereçleri (gazete parçaları, duvar kâğıtları vs.) 
kullanarak resim sanat anlayışına yeni bir boyut getirmişlerdir”(1988, s.107). 

Kübizmde yaşanan bu yenilikler; sanatçıyı düşünmeye, yorumlamaya, sorgulamaya ve 
farklı malzemeler ile yeni kompozisyon kurmaya itmiştir. Bu durum, doğal olarak sanatta 
disiplinlerarasılık eğilimini zorunlu kılmıştır. 

Kübizmle malzemeye bakış açısının değişmesi ve malzemenin farklı bir boyut 
kazanması tekstile olan ilgiyi de arttırmıştır. Bu gelişmeler neticesinde diğer sanat disiplinleri 
ile görsellik, teknik, estetik gibi birçok açıdan tekstil malzemesi kullanmaya başlayan 
sanatçılar, disiplinlerarası yaklaşımı yoğun bir şekilde eserlerinde yansıtmışlardır. Bu bağlamda 
Picasso’nun kübist bir anlayışla resmettiği “Still life with Chair Caning” (Bambu Sandalyeli 
Natürmort) (Res.1) isimli tablosu disiplinlerarası yaklaşım açısından önemlidir. Çünkü 
yağlıboya dışında muşamba ve halat kullanması resim sanatının sınırlarını üçüncü boyuta 
taşımakla birlikte, bilinen malzeme algısını da değiştirmiştir.  

 

 
Resim 1. Pablo Picasso, “Still life with Chair Caning” (Bambu Sandalyeli Natürmort), tuval üzerine 

yağlıboya, muşamba, halat,30x38 cm.,1912.  
 

Picasso ve Braque ile başlayan deneysel eğilimlerden sonra Marcel Duchamp’ın da 
(1887-1968) hazır nesneyi sanata dâhil etmesi, farklı sanat türleri arasında yeni bir diyalog 
kurulmasına yol açmış ve estetik bir duyarlılık sağlamıştır. Bu çerçevede, Dadaizm’in önemli 
sanatçılarından biri olan Kurt Schwitters (1887-1948), akla gelebilecek her malzemenin 
biraraya getirilmesini amaç edinmiştir. Sanatçı, malzemeler arasında yaptığı seçim ve bu 
malzemelerin maddeselliklerine yaklaşımı, Merz olarak isimlendirdiği sanat eserlerinin temel 
kaynağını oluşturmuştur. Schwitters Merz resimlerini atıklardan, hurdadan, döküntülerden ve 
tekstil malzemelerinden üretmiştir. Elizabeth Burns Gamard’ın aktarımına göre Schwitters 
sanat anlayışını şu ifadelerle özetlemiştir:  
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“Böylece elimin altında ne bulduysam, onlardan resimler inşa etmeye başladım. 
Tramvay biletleri, vestiyer makbuzları, tahta parçaları, tel, sicim, bükülmüş tekerlekler, 
kağıt mendil, teneke kutular, cam kırıkları vb.... Bu malzemeler birbirlerine göre 
anlamlandırılıp değer kazandıklarında, kendilerine has niteliklerini ve tözlerini 
kaybediyorlar veya oldukları gibi kullanılıyorlar ya da resimlere göre biraz değişikliğe 
uğruyorlar. Maddeselliklerinden arındırılarak resmin maddesi haline geliyorlar”(Aktaran 
Burns Gamard, 2000, s. 27). 

 
Schwitters’ın tekstil de dâhil her türlü malzemeyi sanata dâhil etmesi, sanat disiplinleri 

arasında yoğun bir ilişkinin ve etkileşimin yaşanmasına kaynaklık etmiş ve sonraki sanat 
eğilimlerini de beslemiştir. Bu açıdan bakıldığında tekstilin yumuşak ve estetik dokusundan 
yararlanan sanatçılar, tekstilin ilerleyen tarihlerde lif sanatı olarak plastik sanatlarda yer 
almasına katkı sağlamışlardır.  

20. yüzyıl, sanatın birçok açıdan sorgulandığı bir dönem olmuştur. Bu nedenle kısa süre 
içerisinde doğan akımlar, geleneksel kalıpları yıkmaya yönelmiş, yeni bir gerçeklik oluşturma 
çabasına girmişlerdir. Bu bağlamda hem felsefi, hem edebi hem de bilinçaltı olarak sanatın 
içinde yeniden şekillendiği Sürrealizm, gerçek kırılma noktalarının yaşandığı bir dönem olarak 
tarihe geçmiştir. Antmen’e göre (2009;136), Dadaizm’in küllerinden doğan bu akımın 
sanatçıları için bilincin ötesine uzanmak, arzuların ve kaygıların gerçek kaynağına inebilmek 
sanatsal bir yaratının uzantısıdır ve gerçeküstücü sanatçılar, biçim bozmadan buluntu nesneye, 
kolajdan “frotaj”a, otomatik desenden “dekalkomani”ye tümüyle rastlantısallığa dayanan ve 
1920’lerde yeni arayışları ifade eden yöntemleri benimsemişlerdir. 

Freud’un cinsellik, rüyalar, bilinçaltı gibi konular üzerinden geliştirdiği kuramların 
önemli ölçüde etkili olduğu Sürrealizm, sanat ve felsefeyle iç içe olan Meret Oppenheim’ın 
(1913-1985) eserlerine de yansımıştır. Gündelik nesneleri günlük işlevlerinden soyutlayarak 
kullanan Oppenheim, tekstilin yumuşak, kolay şekillenebilir, kültürel ve temel fonksiyonundan 
koparılma özelliğinden yararlanmıştır. Tekstil malzemesini sıklıkla kullandığı yapıtlarını, 
daima düşündürten ve sorgulatan bir zemin üzerine inşa etmiştir. Bu bağlamda kürk kullanarak 
tasarladığı “Nesne” eseriyle, sıradan bir objeyi işlevinden arındırarak dokunma ve tat duyusuna 
çağrıda bulunmuş, izleyiciyi kadın ve erkek cinselliğini mizahi tarzıyla sorgulatmaya 
çalışmıştır (Soysüren ve Zöngür, 2021, s.146). 

Oppenheim’ın tekstil malzemesi kullanarak ürettiği bir diğer eseri ise ahşap eli kürkle 
kaplayarak oluşturduğu “Fur Gloves With Wooden Finger” (Ahşap Parmaklı Kürk Eldiven) 
(Res. 2) isimli çalışmasıdır. Oppenheim, insana ve hayvana dair iki malzemeyi yan yana 
getirerek derin bir içerik oluşturmuştur. Sanatçı biri sert diğeri ise yumuşak iki malzemeyi 
birlikte kullanarak, dokunma duyusunu ön plana çıkarmış ve bilinçaltımızda yatan cinsellik 
arzusunu somutlaştırmıştır.  

 
Resim 2. Meret Oppenheim, “Fur Gloves With Wooden Finger” (Ahşap Parmaklı Kürk Eldiven), 

ahşap, kürk ve oje, 21x10x5cm 1936.  



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

404

 
 

 
1950’ler ve 60’lara gelindiğinde ortaya çıkan; Eylemler (Actions), Yoksul Sanat (Arte 

Povera), Vücut Sanatı (Body Art), Kavramsal Sanat (Conceptual Art), Yeryüzü Sanatı (Land 
Art), Fluxus, Oluşumlar (Happenings), Gösteri Sanatı (Performance Art) ve Süreç Sanatı 
(Process Art) gibi sanatsal eğilimler, sanata alternatif teknik ve malzemeler sunarak; farklı sanat 
disiplinlerinin birbiriyle kaynaşmasını sağlamıştır (Artun ve Örge, 2013, s.15-16).  

Yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Fluxus sanat oluşumunun önemli temsilcilerinden 
biri olan Joseph Beuys (1921-1986) farklı malzemelerden beslenirken, özellikle keçe sıkça 
kullandığı bir nesne olmuştur. Çoklu bir sistem içerisinde üretim yapan Beuys, eserlerini daima 
mekânla birlikte kurgulamıştır. Bu nedenle Beuys’un pratikte kullandığı keçe malzemesi, kimi 
zaman enstalasyon kimi zaman heykel kimi zaman ise bir performans sanatı olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Fluxus’un devamında diğer sanat eğilimlerinde de tekstile ait malzeme ve teknikler 
kullanılmaya başlanmıştır. Farklı arayışların olduğu bu dönemde sanatçı etrafında bulduğu her 
türlü malzemeyi sanatın içine dâhil etmiştir.  “Özellikle hacim oluşturabilme özelliklerinin 
sunduğu potansiyel sayesinde; tekstil, plastik, fiberglas gibi malzeme ve teknikler, bu akımlarda 
gerçekleştirilen yapıtlarda sıkça tercih edilip, uygulamalarda kullanılmıştır” (Cihaner Keser 
ve Oskay, 2015, s.76). Bu bağlamda sanatçı Christo-Jeanne Claude çiftinin uygulamaları 
oldukça önemlidir. 

Christo, mimarlık tarihinde ve bulundukları şehirlerin kültürel kimliklerinde büyük yeri 
olan binaları giydirmeye başlamadan önce, sanatının ilk yıllarında, kutu, şişe, araba gibi objeleri 
farklı kumaş ve iplikler kullanarak paketlemişlerdir. Hatta 1960’larda feminizmle birlikte kadın 
figürünün sanatta merkezi bir yer alması üzerine bir çıplak kadın bedenini paketlediği 
enstalasyonuna imza atmıştır. Farklı nesneleri giydirmekle başlayan sanat serüvenleri yerini 
doğanın da dâhil olduğu devasa enstalasyonlara bırakmıştır. Bu yapıtlar içerisinde kuşkusuz en 
çarpıcı olanlarında biri ise 100.000 m. kumaşın kullanıldığı “Floating Piers” (Yüzen İskele) 
(Res. 3) isimli çalışmasıdır. Suyun üzerinde yürüme hissi veren, suyun hareketiyle dalgalanan 
iskele ana karayı çevresindeki adalara bağlamaktadır. Kuzey İtalya’daki Iseo Gölü üzerinde 
gerçekleştirdikleri bu çalışma; 220 bin küpten oluşan, 3 kilometre uzunluğundaki modüler 
iskeleyi, her biri 5,5 ton ağırlığındaki 200 çapa yerinde tutmaktadır. Christo, Reuters’a verdiği 
demeçte, yüzen iskelenin çalışmanın asıl dinamiğini oluşturduğunu ve iskeleye 14 ya da 16 
günlük bir eser olarak bakmak yerine aynı sürede yapılan bir yolculuk olarak bakmak 
gerektiğini vurgulamıştır.1  

 

 
Resim 3.Christo-Jeanne Claude, Floating Piers (Yüzen İskele), 1970. 

 

                                                           
1https://www.canakkalematbuat.com (Erişim tarihi: 01.09.2022). 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

405

 
 

 
1950’ler ve 60’lara gelindiğinde ortaya çıkan; Eylemler (Actions), Yoksul Sanat (Arte 

Povera), Vücut Sanatı (Body Art), Kavramsal Sanat (Conceptual Art), Yeryüzü Sanatı (Land 
Art), Fluxus, Oluşumlar (Happenings), Gösteri Sanatı (Performance Art) ve Süreç Sanatı 
(Process Art) gibi sanatsal eğilimler, sanata alternatif teknik ve malzemeler sunarak; farklı sanat 
disiplinlerinin birbiriyle kaynaşmasını sağlamıştır (Artun ve Örge, 2013, s.15-16).  

Yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Fluxus sanat oluşumunun önemli temsilcilerinden 
biri olan Joseph Beuys (1921-1986) farklı malzemelerden beslenirken, özellikle keçe sıkça 
kullandığı bir nesne olmuştur. Çoklu bir sistem içerisinde üretim yapan Beuys, eserlerini daima 
mekânla birlikte kurgulamıştır. Bu nedenle Beuys’un pratikte kullandığı keçe malzemesi, kimi 
zaman enstalasyon kimi zaman heykel kimi zaman ise bir performans sanatı olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Fluxus’un devamında diğer sanat eğilimlerinde de tekstile ait malzeme ve teknikler 
kullanılmaya başlanmıştır. Farklı arayışların olduğu bu dönemde sanatçı etrafında bulduğu her 
türlü malzemeyi sanatın içine dâhil etmiştir.  “Özellikle hacim oluşturabilme özelliklerinin 
sunduğu potansiyel sayesinde; tekstil, plastik, fiberglas gibi malzeme ve teknikler, bu akımlarda 
gerçekleştirilen yapıtlarda sıkça tercih edilip, uygulamalarda kullanılmıştır” (Cihaner Keser 
ve Oskay, 2015, s.76). Bu bağlamda sanatçı Christo-Jeanne Claude çiftinin uygulamaları 
oldukça önemlidir. 

Christo, mimarlık tarihinde ve bulundukları şehirlerin kültürel kimliklerinde büyük yeri 
olan binaları giydirmeye başlamadan önce, sanatının ilk yıllarında, kutu, şişe, araba gibi objeleri 
farklı kumaş ve iplikler kullanarak paketlemişlerdir. Hatta 1960’larda feminizmle birlikte kadın 
figürünün sanatta merkezi bir yer alması üzerine bir çıplak kadın bedenini paketlediği 
enstalasyonuna imza atmıştır. Farklı nesneleri giydirmekle başlayan sanat serüvenleri yerini 
doğanın da dâhil olduğu devasa enstalasyonlara bırakmıştır. Bu yapıtlar içerisinde kuşkusuz en 
çarpıcı olanlarında biri ise 100.000 m. kumaşın kullanıldığı “Floating Piers” (Yüzen İskele) 
(Res. 3) isimli çalışmasıdır. Suyun üzerinde yürüme hissi veren, suyun hareketiyle dalgalanan 
iskele ana karayı çevresindeki adalara bağlamaktadır. Kuzey İtalya’daki Iseo Gölü üzerinde 
gerçekleştirdikleri bu çalışma; 220 bin küpten oluşan, 3 kilometre uzunluğundaki modüler 
iskeleyi, her biri 5,5 ton ağırlığındaki 200 çapa yerinde tutmaktadır. Christo, Reuters’a verdiği 
demeçte, yüzen iskelenin çalışmanın asıl dinamiğini oluşturduğunu ve iskeleye 14 ya da 16 
günlük bir eser olarak bakmak yerine aynı sürede yapılan bir yolculuk olarak bakmak 
gerektiğini vurgulamıştır.1  

 

 
Resim 3.Christo-Jeanne Claude, Floating Piers (Yüzen İskele), 1970. 

 

                                                           
1https://www.canakkalematbuat.com (Erişim tarihi: 01.09.2022). 

 
 

Adanın zamansal ve mekânsal koşullarını vurgulayan çift, diğer yerleştirme 
çalışmalarında olduğu gibi bu eserlerinde de doğa-tekstil etkileşimini farklı boyutlarda gözler 
önüne sermişlerdir. Malzemenin ve doğanın birlikte oluşturduğu poetikayı ön plana çıkaran 
Claude çifti, nihayetinde denizin korunmasına ve ekolojik sistemlerin kırılganlığına dikkat 
çekmek istemişlerdir. 

Toplumda bir farkındalık uyandırmak amacıyla tasarlanan bu eserlerde, disiplinlerarası 
etkileşimin izlerine rastlamak da mümkündür. “Gizlilik içinde ifşaat” olarak tanımlanan 
eserlerinde ışığın, gölgenin ve rüzgârın etkisiyle dinamik bir etki yaratılmıştır. 

20. yüzyılda, sanatçılar belirli gelenekleri yıkmak için hazır nesne kullanarak sanatı 
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karşılıklı etkileşim gibi konuları işleyen sanatçı Elaine Reichek (1943-); ve esas olarak birey-
toplum, hata-mükemmellik, düzen-düzensizlik kavramları üzerine odaklanan ve daha çok 
“Mappa” (Harita) serisi ile bilinen Afgan sanatçı Alighiero Boetti (1940-1994)’dir. 

Çağdaş tekstil sanatçıları, 1980’li yıllara gelindiğinde bünyesine çok sayıda yaratıcı ismi 
dâhil ederek, yeni ifade dili geliştirmişlerdir. Postmodernist düşüncelerden etkilenen lif 
sanatçıları, güncel konulardan aldıkları referanslarla daha kavramsal bir çerçeve çizmişlerdir. 
Çünkü bu sanatçılar çağın koşullarına paralel olarak; sınırlarını tamamen zorlayan teknikler, 
materyaller ve kavramlar denemişlerdir. Nakış, dokuma, örme, tığ işi, baskı, keçe ve daha pek 
çok başka uygulamalar, sanatçıların eserlerine yeni bir odak kazandırmıştır. Toplumsal cinsiyet, 
aile yaşamı ve kimlik gibi toplumsal meselelere karşı duran, sözünü söyleyen yapıtlar 
üretmelerini sağlamıştır. Örneğin; Portekizli sanatçı Joana Vasconcelos (1971-) genellikle 
kadınlık, milliyet ve aile düşüncelerini keşfetmek adına örme ve tığ işi gibi teknikleri kendi 
eserlerine dâhil etmiştir. 

Perulu sanatçı Ana Teresa Barboza (1981-), pamuk ipliği ve yün kullanarak, dalgaların 
ve/veya çimenlerin akışına benzer hareketi taklit eden eserler oluşturmaktadır. Daha çok nakış 
tekniğiyle sanatsal üretimler yapan Barboza, aynı zamanda kilim tekniği ile hem iki hem de üç 
boyutlu imgelemler yaratmaktadır. 

Kamusal ve özel var olma biçimleri arasında karşılıklı etkileşimin iddialı 
dışavurumlarını keşfeden Koreli-Amerikalı sanatçı Mimi Jung (1981-), dokuma heykeller 
üzerine üretimler gerçekleştirmektedir. Dokuma pratiği yoluyla modern kendilik söylemini ele 
alan sanatçı, kişisel yalıtılmışlığı, kırılgan bir durum olarak yapıtlarına yansıtmaktadır. Çinli 
sanatçı Lin Tianmiao (1961-) ise tekstil malzemesiyle gerçekleştirdiği enstalasyon eserleri, 
gelenek ile modernleşme arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Sanatçı, eserlerinde tipik olarak 
kadınlar ile ilişkilendirilen materyal ve nesneler kullanmaktadır.  

Tüm bu isimler ve daha pek çoğu, teknolojik ilerlemeyle birlikte salt lif sanatı açısından 
değil, disiplinlerarası bir yol izleyerek tekstil malzeme ve tekniklerini çağdaş sanat 
pratiklerinde sınırsız olanaklarla kullanmaya başlamışladır. Hem biçimsel hem de kavramsal 
bir düzlemde yeni yaratılar ortaya koyan bu sanatçılar, lif sanatı açısından önemli bir miras inşa 
etmiş ve gelecek yeni nesillere ilham olacak şekilde sanatsal üretimler gerçekleştirmişlerdir. 

 
3. Bethany Walker, Crystal Gregory ve Dana Barnes’ın Uygulamalarında Tekstil 

Malzemesinin Karşıt Malzemelerle Olan İlişkisi 
Her çağın tarihsel, toplumsal, felsefi ve ekonomik ilişkiler örgüsü, dönemin sanat 

anlayışını da etkilemektedir. Bu nedenle sanatçılar, yeni bir söylem geliştirebilmek için 
yaşadıkların çağın ve kültürün kaynaklarından beslenerek güncel üretimler 
gerçekleştirmektedirler. Sanatın kendi içinde yaşadığı bu devinim neticesinde, kendi estetiğini 
ve biçimini yaratan tekstil malzeme ve teknikleri de zıt materyallerle bir imgelem oluşturarak 
çok katmanlı bir yapıya dönüşmüştür. 

Tekstile dair algımızı zenginleştiren ve manevi açılımlarıyla yeni anlatılar ortaya koyan 
Bethany Walker, Crystal Gregory ve Dana Barnes’ın eserlerinde tekstil; fiziksel, tinsel ve 
görsel anlamda sert materyalle oluşturduğu hareketlilik küresel bir anlatıya dönüşmüştür. 
Biçimsel olarak sert ve yumuşak olan iki malzemeyi bir arada kullanan sanatçıların, 
Postmodern sanatın temel özelliklerinden plüralist bir yaklaşımla sergiledikleri görülmektedir. 

Küçük yaşlarda el sanatlarına ilgi duyan sanatçı Bethany Walker, Leicester’da De 
Montfort Üniversitesi'nde seramik, ahşap, mücevherat, gümüş işleme, cam ve tekstil dahil 
olmak üzere çeşitli uzmanlık alanlarını kapsayan çok disiplinli sanat ve tasarım eğitimi almıştır. 
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Sanatçı, üniversitede almış olduğu bu çok kapsamlı eğitim modeli sayesinde çeşitli 
materyallerle denemeler yapma fırsatı yakaladığını belirtmektedir.2  

Aldığı eğitim neticesinde farklı malzeme ve teknikler kullanan sanatçının 
çalışmalarında renk, biçim, teknik ve malzeme açısından bir dil birliği söz konusudur. Bu 
bağlamda, izleyicinin etrafında dönebildiği ve üç boyutlu olduğu için rahatlıkla heykel olarak 
nitelenecek eserlerinde, beton ve tekstil birlikteliğinde kavramsal bir arayışın söz konusu 
olduğu görülmektedir. Kullandığı alışılmadık malzeme kombinasyonları nedeniyle 
çalışmalarının büyüleyici bir dokunsal kaliteye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca gelenekçi 
bakış açısına meydan okuyan ve önyargıları kırmaktan kaçınmayan Bethany, eserleri için şu 
ifadeleri kullanmaktadır: 

 
“Çalışmalarımda çimento ve tekstili bir arada kullanıyorum. Garip bir 

kombinasyon olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu dinamik kombinasyon, muazzam 
dokunsal niteliklere sahip güzel ve büyüleyici parçalar yaratıyor. İşlemeli ve örme elyaflar, 
elle dökülmüş beton bir kompozisyonun içine gömülüyor. Kendi bireysel el tekniklerimi 
geliştirdim, yani her bir parça bireyseldir ve bütünsel şekli, rengi ve kabartmasıyla ilgi 
çekicidir. Bu biraz dağınık bir süreç ama böyle olması onu daha da ilginç kılıyor.” 
'Karma Medya Tekstilleri' olarak tanımlanabilen ve doğa-insan ikilemine gönderme 

yapan Walker’in eserleri, görsel sanatların bir füzyonu olarak görülmektedir, çünkü bir dizi 
disiplini çapraz şekilde birleştirmiştir. Bu bağlamda,  tekstil; yeni ve büyüyen bir sanat 
kültürüne hitap ederek, çağdaş sanatta katalizör bir özelliğe sahip olduğunu görünür 
kılmaktadır. 

 

 
Resim 4. Bethany Walker, Erosion (Erozyon), beton ve yün iplik, örme, 12x1,5x12cm., 2011. 

 

 
Resim 5. Bethany Walker, Autumnal Hoops (Sonbahar Çemberleri), beton ve sentetik iplik, manipüle 

edilmiş iplikler, 2013. 
 

                                                           
2 https://www.textileartist.org/bethany-walker-interview-cement-textiles/  (Erişim Tarihi: 03.12.2022). 
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Resim 6. Bethany Walker, Collision (Çarpışma), beton ve sentetik iplik, manipüle edilmiş iplikler, 

2013. 
 
Sanatçı Walker’ın kentten ilham alarak ürettiği eserleri, farklı hassasiyetlerdeki iki 

unsuru harmanlayarak beklenmedik bir biçim alır: çimento ve tekstil. Çimento ile simgelenen 
kentsel çevrenin sertliğini, soğukluğunu ve griliğini tekstil elyafının renkli ve yumuşaklığıyla 
birleştiren Walker, kafamızı karıştıran ve merak uyandıran güçlü bir anlatıya imza atmaktadır.  

Hayatın her alanına sinen ve çok farklı şekillerde kullanılan tekstil malzemesinin 
sanatçılar tarafından bir ifade aracı olarak kullanılması da oldukça doğaldır. Bu bağlamda hem 
güncelliğiyle hem de şiirsel anlatımıyla sanatçı Crystal Gregory’ın eserleri, toplumsal hafızada 
yer edinen olayların günlük hayatın içinden süzülen tekstil-beton ilişkisinin zengin anlatımıyla 
karşılık bulmaktadırlar.  

Kariyeri boyunca tekstil ile ilgili farklı kurumlarda eğitimini tamamlayan Gregory, 
eserlerinde kullandığı malzemelerin içsel çelişkilerini kavramsal stratejiye dâhil etmektedir. 
Tekstilin dokuma, örme gibi çeşitli tekniklerini farklı bir yorumlama ile sanat yapıtına 
dönüştüren sanatçı, renk ve formu biçimsel bir görsellikle sunsa da eserlerini küresel bir 
anlatıya dönüştürmeyi başarmıştır.  

 

 
Resim 7. Crystal Gregory, Fold Enfold Unfold (Katla Aç), Beton ve El Dokuması,27.9x27.9x5.1, cm., 

2017. 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

409

 
 

 
Resim 6. Bethany Walker, Collision (Çarpışma), beton ve sentetik iplik, manipüle edilmiş iplikler, 

2013. 
 
Sanatçı Walker’ın kentten ilham alarak ürettiği eserleri, farklı hassasiyetlerdeki iki 

unsuru harmanlayarak beklenmedik bir biçim alır: çimento ve tekstil. Çimento ile simgelenen 
kentsel çevrenin sertliğini, soğukluğunu ve griliğini tekstil elyafının renkli ve yumuşaklığıyla 
birleştiren Walker, kafamızı karıştıran ve merak uyandıran güçlü bir anlatıya imza atmaktadır.  

Hayatın her alanına sinen ve çok farklı şekillerde kullanılan tekstil malzemesinin 
sanatçılar tarafından bir ifade aracı olarak kullanılması da oldukça doğaldır. Bu bağlamda hem 
güncelliğiyle hem de şiirsel anlatımıyla sanatçı Crystal Gregory’ın eserleri, toplumsal hafızada 
yer edinen olayların günlük hayatın içinden süzülen tekstil-beton ilişkisinin zengin anlatımıyla 
karşılık bulmaktadırlar.  

Kariyeri boyunca tekstil ile ilgili farklı kurumlarda eğitimini tamamlayan Gregory, 
eserlerinde kullandığı malzemelerin içsel çelişkilerini kavramsal stratejiye dâhil etmektedir. 
Tekstilin dokuma, örme gibi çeşitli tekniklerini farklı bir yorumlama ile sanat yapıtına 
dönüştüren sanatçı, renk ve formu biçimsel bir görsellikle sunsa da eserlerini küresel bir 
anlatıya dönüştürmeyi başarmıştır.  

 

 
Resim 7. Crystal Gregory, Fold Enfold Unfold (Katla Aç), Beton ve El Dokuması,27.9x27.9x5.1, cm., 

2017. 

 
 

 
Resim 8. Crystal Gregory, Variation on a Theme (Bir Temada Varyasyon), 213.36x121.92cm.,2016. 

 

 
Resim 9. Crystal Gregory, Describing Place 1 (Yeri Tanımlamak 1), Beton ve El 

Dokuması,81.28x106.68 cm.,2019. 
 

 
Resim 10. Crystal Gregory, Shapes of Stillness and Force (Durgunluk ve Kuvvet Şekilleri), Beton ve 

Örme,60.96x45.72cm.,2020. 
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Resim 11. Crystal Gregory, What Binds Us – Patterning Resistance (Bizi Ne Bağlar - Modelleme 

Direnci), Beton ve El dokuması, Performans Sanatı, 2019. 
 

Gregory’in uygulamaları; kolektif bir deneyimde sağladıkları sert/yumuşak, 
mukavemet/esneklik, soğuk/sıcaklık gibi zıtlıklarla bir paradoks oluşturarak, liflerin doğayla 
yeniden bir araya gelme durumunu örneklemiştir. Malzemenin aşinalıklarından dolayı 
izleyicide şaşkınlıkla birlikte bir yakınlık bağı kurmaktadır.  

Tekstil malzemesinin çekme mukavemeti, çekilerek ve gerilerek uygulanır ve ağır 
yüklere dayanabilen fiziksel özellikleri nedeniyle teknoloji karşısında da tavır ortaya 
koymuştur. Tekstil malzemesinin sağladığı bu olanaklar, 1960 sonrasında tartışılmaya 
başlanan çevre kirliliği, betonlaşma gibi birçok sorunun odağında sanatsal bir ifade biçimi 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu minvalde, üç boyutlu formları üretmek için kendi yöntem 
ve tekniklerini tasarlayan lif sanatçısı Dana Barnes, New York’da bulunan stüdyosunda 
eserlerini üretmektedir. Barnes'ın çalışmaları derin bir içgüdüsel ve fiziksel bağlantı 
uyandırmayı amaçlarken, yukarıda bahsi geçen sorunlar üzerinden varlık bulmaktadırlar. Bu 
yaklaşımıyla kendisine ait bir tarz yaratan sanatçı, doğadan ilham alarak gerçekleştirdiği 
eserlerinde malzemeyi ustaca yorumladığı görülmektedir. 

 

 
Resim12. Dana Barnes, Endolith, beton, yün, 71,12x35,56x42,55cm., 2018. 
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Resim 11. Crystal Gregory, What Binds Us – Patterning Resistance (Bizi Ne Bağlar - Modelleme 

Direnci), Beton ve El dokuması, Performans Sanatı, 2019. 
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Resim 13. Dana Barnes, Endolith, beton, yün, 52.7x50.2x53.3cm., 2018. 

 
Yumuşak malzemeyi sert olanla karıştırarak üç boyutlu uygulamalar yapan Barnes, 

liken büyümesinin biçimine, paletine ve materyaline atıfta bulunmaktadır. Sanatçı ayrıca, her 
benzersiz döküm, taş benzeri kompozit ve yumuşak yün elyafı bir araya getirerek önemli bir 
diyalog yaratmaktadır. Bu yaklaşım esasında sanatın sınırlarını bireysellikten toplumsal bir 
beğeniye dönüştürmüştür.  

 

 
Resim 14. Dana Barnes, Cling Assemblage (Sarılmak-Montaj), mermer,  reçine, yün, 

52.7x50.2x53.3cm., 2018. 
 

Üç boyutlu formları üretmek için kendi yöntemlerini ve araçlarını geliştiren Barnes, 
geleneksele sunduğu yeni yaklaşımlar ile izleyicinin önceden tasarlanmış malzeme ve bağlam 
kavramına meydan okuyan soyut kompozisyonlar kurarak hem doğal hem de insan yapımı zıt 
unsurlarla amorf bir yapı oluşturmuştur. Barnes'ın eserleri, ister maddi bir paradoks isterse 
doğal güçlerin cesur birlikteliği olarak nitelendirilsin, derin bir içsel ve fiziksel bağlantı 
sunduğu açıktır. 
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4. Sonuç 
Tekstil sanatının geniş kapsamlı kültürel tarihi binlerce yıl öncesine uzanmaktadır. 

Tekstil sanatının hikâyesi, aslında insan uygarlığının hikâyesidir. Bu nedenle asimilasyon ve 
adaptasyona, ekonomi ve siyasete, iktidara ve imparatorluğun ağır mirasına konu olmuştur. 

Tekstil sanatı, modernizmin sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik gelişim programlarının 
düşünsel ve teknik olanakları arasında sürekli gidip gelmiştir. Ancak zamanla gelişen-dönüşen 
şartlarla birlikte, bu malzemenin çok yönlülüğü; kültür, teknik, aidiyet, bellek arasında derin 
ilişkiler kurmasını sağlamıştır. 

Kullanımı, malzemesi ve manevi açılımlarıyla tüm anlatıları içinde barındıran tekstil, 
küreselleşme ağının görünür ifadelerini temsil etmektedir. Böylece her daim bu ağını 
genişletebilen estetik bir alan dönüşmüştür. Özellikle güncel sanat uygulamalarında tekstilin 
diğer malzemelerle kurduğu diyalog, melez sanat olarak alıntılanabilecek önemli örnekleri 
temsil etmektedir. Sanatçılar, geleneksel belirleyiciliklerle birlikte, güncel sanattan da beslenen 
tekstilin bu özelliklerinden faydalanmış ve onu yeni bir dille ile hayata katmışlardır.   

Araştırmanın konusunu oluşturan Bethany Walker, Crystal Gregory ve Dana Barnes’ın 
eserleri, yerel ya da kültürel özelliklerin ötesinde güncel konuların iç içeliğini ön plana 
çıkararak, toplumsal bilincin oluşumuna doğrudan katkı sağlamaktadırlar.  

Bu araştırmada incelenen eserlerin de gösterdiği gibi, 21. yüzyıla uzanan süreçte, tekstil 
sanatı ve insan-doğa ilişkisinin çağın gerisinde kalmadığı, aksine tekstil sanatı, kültürel bellekte 
belli bir doygunluğa ulaşan birçok toplumsal olayı görünür kılma çabası göstermiştir. Tekstil 
sanatının sağladığı bu olanaklar sayesinde, yerelden küresele toplumsal anlatıların ortaya çıktığı 
görülmektedir. 
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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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1. Giriş 
İnsan yaşamının her aşamasını bilinçli ya da bilinçsiz olarak etkisi altına alan sanat, dini 

inanç, günlük yaşam etkileşimleri, toplumsal ve kültürel dinamikler gibi farklı alanlarda ele 
alınarak incelenmiştir. Sanat geçmişte olduğu gibi bugün de insan için bir zihinsel ve duyusal 
aktarım aracı, bir içsel rahatlama ve yaşam içerisinde bir tutunma mekanizması olarak 
görülmektedir. Bu tüm süreçlerin sonucunda meydana gelen sanat yapıtı, artık sanatçıdan özgür 
bir şekilde ayrılarak sonrasında izleyiciye  “yeniden var olma” çabasıyla bırakılır. 

Bir sanatçının kullandığı malzeme ve esin kaynakları sınırsızdır. Bu kaynaklar 
geçmişten beri var olanlar, güncel teknolojinin sunduğu malzemeler ve sanatçının yaratıcı 
kurgusuyla birleşir. “Yaratma, genelde insanın hazır olarak bulduğu doğa varlığına, insanın 
kendi insansal-tinsel varlığını katması demektir.” (Tunalı, 2004, 50). Sanatçının düşünce, esin 
kaynağı ve sezgisel davranışları yaratıcılığındaki soyut kavramların iz düşümleri ile malzemeyi 
kendi özgün biçemine dönüştürür. Bu bakımdan malzeme, sanat eylemi sürecinde sanatçı ile 
yapıtı arasındaki değişen ilişkiyi düşünmeye yönlendirmektedir. 

Sanat yapıtının varlık kazanımında onu biricik ve önemli kılan, diğerleri ile arasında 
ayrımlı bir özellik kazanmasıdır. Sanatçının yaratıcılığı ve becerileri ile oluşacak bu ayrım sanat 
yapıtının özelliğini oluştururken sanatçının üslubunu da göstermektedir. Kompozisyon ve temel 
sanat öğeleri gibi biçimsel kaygılar sanat yapıtının bu biçemi kazanmasında etkili olmaktadır. 
Güzel sanatlar disiplinlerinde pek çok plastik ve görsel sanatlar içinde yaratıcı düşünceye 
katkıda bulunan temel sanat öğeleri; nokta, çizgi, biçim form, doku, değer, renk, boyut ve derinliktir. 

 

 
Şekil 1.1. Kurt Schwitters. 

Kaynak: İpşiroğlu, 2017, sayfa 78. 
 
20. yüzyılın başlarında oluşmaya başlayan toplumsal hareketler, teknolojik gelişimler 

yeni sanat akımlarını meydana getirmiştir. Sanatçılar, toplumsal hareketliliklerin etkisi ile 
başka ülkelere doğru yönelmeye ve yeni kültürler ve yeni malzeme ve teknikler keşfetmeye 
başlamıştır. Özellikle 1916-1922 yılları arasında Almanya ve Paris’te sanatın geleneksel estetik 
kalıplarına karşı çıkarak estetik olmayan mantık dışı ve gelişi güzel çöğ niteliğindeki her şeyi 
sanat eseri olarak tanımlarlar. Özellikle performans ve şiirle başlayan dada akımı Schwitters, 
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Hannah Höch, Raoul Haussman ve George Grosz gibi sanatçıların anlamsız hiciv yüklü 
çalışmalar yapmak amacıyla çeşitli gazete ve dergi fotoğraflarını kesip yapıştırarak fotomontaj 
niteliğinde kolaj üretmeleri diğer sanatları da etkisi altına almıştır (Farthing, 2017). Schwitters 
ve Picasso gibi sanatçıların kolaj çalışmalarında kumaş, ip gibi tekstil malzemelerini 
kullanmaları, sadece Avrupa’da değil Amerika’da da Duchamp gibi sanatçıların sanat karşıtı 
duruşları, malzemenin boya ve tuval dışında sorgulanmasını başlatmıştır (şekil 1.1.). Tekstil 
malzemesinin kolajla başlayan bu yolculuğu, lif sanatı olarak günümüzde halen devam etmekte, 
görsel ve plastik sanatlar gibi disiplinler arası sanat dalları içinde farklı oluşumlarla güncelliğini 
korumaktadır. Lif sanatı ile oluşturduğu gibi sanatçının malzeme ile ilgili düşüncelerini de 
dönüştürür. Özellikle 1960’lı yılların ortalarına doğru endüstri devriminin geleneksel tekstil 
zanaatlarından biri olan, dekoratif özellikte kullanılan tapestryler teknoloji ve plastik sanatlar 
alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak, toplumsal ve sosyal yaşam şekillerindeki 
değişimler sürecinde lif sanatı plastik bir sanat dalı olarak kendi gelişimini başlatmıştır 
(Akbostancı, 1999). 

 
2.“İzler” Tekstil Sanat Eserinin Doku ve Form Bağlamında İncelenmesi 
Her toplumun kendi kültürel kodları ile oluşturdukları gelenekleri, yaşam biçimleri ve 

inançlarıyla esinlenip ürettikleri ürünleri vardır. Tekstil gibi gelenekleri geçmişe dayanan 
işlevsel yanları ile günlük hayatı kolaylaştıran ürünler geçmişten bugüne kadar 
kullanılmaktadır. Geleneksel tekstil üretim yöntemleri olan dokuma, örme ve keçe insanlık 
tarihinin en ilkel üretim yöntemleridir. 1800’lü yılların sonunda başlayan buhar makinesinin 
icadı, iplik eğirme ve 1902’de elektriğin buluşu endüstri devriminde tekstil lokomotif niteliği 
kazandırdığı gibi geleneksel üretim yöntemlerinin kırsaldan kente aktarımına neden olmuştur 
(Meriman, 2010).  

Dokuma içeriğindeki teknik çözümleriyle karakteristik bir yapıdır. Sanatçıların 
arayışlarının içerikleri, radikal bir başkaldırı aracı olmaktan uzaklaşarak, insana dair, doku ve 
dokunulurluk kavramlarıyla ifadeler oluşturmaktadır. Sanat akımları, tekstilin ufkunu açarak, 
lif sanatında birleşmiş zanaat uygulamaları ile ifadenin aracı olmuştur. Dokumanın lif sanatı ile 
olan başlangıcı onu plastik sanatlar içine dâhil ederken, endüstri devrimindeki teknolojik 
gelişmeler ile seri üretimi hızlanmıştır. Örme ve keçe tekstil üretim teknolojilerinin dokuma 
endüstrisinden sonra geliştiği bilinmektedir. Dölen (1992) örme makinasinin ilk olarak (çorap 
örme) 1589’da İngiltere Nottingham yakınındaki Culverton köyünün papazı olan William Lee 
tarafından bulunduğunu belirtmektedir. Makina ilk icat edildiğinde dokuma tezgahindan daha 
karişik bir yapiya sahip olduğu ve dakikada yaklaşik 600 ilmek atarak şaşırtırken, Lee’nin 
zamanla makinayi sadeleştirerek belirli biçimlerde parçaların örülebilmesine olanak 
sağlamaktaydı. İlerleyen yıllarda William Lee’nin geliştirdiği makine, el örme ile geçimini 
sağlayan ailelerin maddi gelirlerinin kesilmemesi için saray tarafından reddedilir, gerekli 
desteği alamayınca Lee Parise taşınır. 1853 yılında da Matthew Townsend’ın dilli-kancali örme 
iğnesini bulması ve 1867’de ilk yuvarlak örme makinesini geliştirmesi, mekanik örmecilikte 
önemli adımlar olur (Ergür, 2002).  

Endüstriyel üretim yöntemlerinin sanayileşmesi tekstil gibi ihtiyaç ve korunma için 
kullanılan ürünlere üretim ve tüketim biçimini de değişmiştir. Bu bağlamda tekstil ürünün 
gereksinim olarak üretim sürecinde sanat ve tasarım katkısı devreye girmiştir. Tekstil 
sanatçısının sanatsal üretime esin kaynağı verdiği eserleri, tekstil tasarımcısının endüstriyel 
olanaklara uyumu tekstil sanatının ve tasarımının değerini artırmıştır. 

Çağımızda tekstil sanatı, sanat disiplinleri içerisinde malzeme, teknik ve kaynak 
olanaklarının sınırsızlığı ile güncelliğini korumanın yanı sıra bunlara referans niteliği 
taşımaktadır. Tekstil sanatçıları, dokumanın yapısal çözümlerini soyut dışavurumcu bir 
yaklaşımla değerlendirerek, formun kullanım biçimlerini dikkatlice incelemişlerdir. Örme 
tekstil yapıları için ise son yıllarda gelişen teknolojisi ile tekstil tasarımcılarına ve sanatçılarına 

 
      
 
yapının geleneksel ve endüstriyel tekniklerini bir arada kullanma imkânı vermektedir. Örme, 
dokuma ve keçe üretimlerden farklı olarak yapının hızlı üretimi, doku ve hacim etkisi sanatçının 
yapıya farklı anlam ve kavram yüklemesine neden olmuştur.  

Güzel sanatlar içinde sanat yapıtının özgün ve özgür olması onu biricik kılar. Bu 
özgünlük sanatçının kurduğu kompozisyon, kullandığı malzeme, uyguladığı teknik ve 
yüklediği düşünce ile bütünleşir. Bununla birlikte tekstil sanatçının ve tasarımcının malzemeye 
kattığı özgün değer, kavramsal düşünce, sanat ifadesini ve tasarım üretim biçimlerini 
değiştirmektedir. Tekstil sanatçısı, tasarımcısı ürettiği yapıtında veya tasarımında form ve doku 
arayışları, onun sanatsal kaygılarındandır. Bu kaygılar içinde doku bir yüzeyin ya da maddenin 
verdiği his, sahip olduğu görünüm ya da kıvam (Gagg, 2013), form ise biçim şekil olarak 
tanımlamaktadır (TDK, 2022). “Form yapıtı toptan kapsayan, bünye anatomi, renk, ritim ve dış 
görünüşün uyandırdığı havadır. Daha kısa bir deyişle yapıtın karakterini oluşturan öğelerin 
bütünüdür. “Sanatçı ve eleştiricilerin yapıtı yalnız konusu ve figürleriyle görenlere karşı çok 
tekrarladıkları dış görünüşün altında saklı olan gerçek budur” (Turani, 1960). Odabaşı bu 
bağlamda, “Form düzenlenmesinde temel ilkeler; ışık-gölge, renk ve biçimlerdeki yön. Işık 
gölgeler formu oluşturan bir bütündür. Bunların kendi arasındaki denge önemlidir. Bütün içinde 
farklı olma.” şeklinde ifade eder (Odabaşı, 2002). Modern sanatta, form görünümden tamamen 
ayrılmış olsa bile ifade edici olabileceği düşüncesi önde gelir. Clive Bell, bunu tanımlamak için 
"anlamlı biçim" terimini kullanır (Tate Modern,2022). Sanatın çağdaşlaşma süreci içinde 
formla birlikte fikir de, soyut ve kavramsal sanatın gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.  

 
3. Sonuç 
Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Uluslararası 

Sanat ve Toplum Sempozyumu için tasarlanan “İzler” tekstil sanat eseri doku ve form 
bağlamında incelenmiştir. Eser tasarlandıktan sonra ortaya çıkan form ve doku etkileşimden 
yeni deneysel çalışmalar yapılmıştır. Çalışma sonucunda makine ve el tekniklerinin birlikte 
kullanımı ile yenilikçi bir üretim yapılmıştır. Ayrıca bu üretim içinde bir takım sanatsal kaygılar 
barındırarak sanatçının malzeme ve teknoloji birlikteliğini sanatına aktarma amacı olmuştur.  
Bu bağlamda tekstil malzemesinin, geleneksel ve endüstriyel örme tekniğinin birlikte 
kullanımı, esere temel sanat öğelerin eklenmesiyle estetik (görünüm, açık koyu ton farkları, 
küçük büyük formların iç içe geçişi) sanatsal ve plastik bir tekstil yapıtına dönüştürmüştür. 

Örme, tek bir ipliğin ilmek oluşturarak yatay düzlemde oluşturduğu tekstil yapısıdır. Bu 
yapısal oluşumda ilmeğin oluşturduğu esneklik dokuya hacim ve yükseklik katarak görsel bir 
doygunluk oluşturur. Örmenin bu temel yapısından ilham alarak, tek yataklı brother düz örme 
makinesinde 42 NM iplik ile örme kumaş üretilmiştir. Üretilen örme kumaş geleneksel şiş örme 
tekniğinde tekrar örülerek var olan örme yapıya tekrar bir örme form oluşturulmuştur (şekil 
3.1.).  Bu yapı daha sonra doğal çay ve kahve karışımlarının farklı zamanlarda bekletilerek 
doğal boyama yapılmıştır. 

 
Şekil 3.1. “İzler” tekstil sanat eserinin detay görünüm 
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kullanmaları, sadece Avrupa’da değil Amerika’da da Duchamp gibi sanatçıların sanat karşıtı 
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Şekil 3.2. “İzler” tekstil sanat eserinin detay görünüm 

 
Bir nesnenin veya varlığın dokunmasıyla geride kalan belirtiye “iz” denir (TDK, 2022). 

Tasarlanan bu tekstil eseri de geçmişten günümüze kadar gelen örme tekstil üretim tekniklerinin 
kullanımı ve yapının iki teknikle oluşturduğu birişim kompozisyonla “İzler” ismine referans 
olmuştur. Bu bağlamda tekstil eserindeki geleneksel ve endüstriyel dokunun oluşturduğu 
birliktelikten ortaya çıkan bütünsel form, örmenin her iki teknik yapıya kazandırdığı görsel, 
dokunsal, anlam ve değer aktarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca sanatçının yaratım sürecinde eseri 
deneyimlediği sezgisel ve özgün sanatsal ifadesini esere aktarımı ile oluşan görsel, plastik 
etkilerin, formun ve dokunun önemi vurgulanmıştır (şekil 3.2.). 

Eserdeki geleneksel örgününün kazandırdığı hacim, endüstriyel örgü tekniğinde 
oluşturulan ince kalın çizgiler eserin estetik plastik değerine ayrımlı bir ifade katmaktadır. Bu 
ifade ile geçmişin el örgüsü tekniğini yapıya tekrar katarak dokusunu endüstriyel üretim ile 
birleştirerek örmenin zanaattaki önemine, örmenin teknikleri arasındaki özgürlüğün gelecekte 
birlikte kullanılabilirliğine bir vurgu yapmaktır. 

Eserin yaratım sürecinde; doğal boyama yöntemiyle oluşan açık ve koyu tonlamalar 
derinlik katarak eseri, form ve doku olarak belirginleştirmiştir (şekil 3.3.). Sanatçı geleneksel 
örgü tekniğinde kazandırdığı seyreklik ile endüstriyel tekniğin meydana getirdiği sıklığın 
birleşiminde, eseri özgün bir dokuya dönüştürerek oluşan formla birlikte yapıtın planlı bir 
kompozisyona ulaşmasını sağlamıştır. Sanatçı, yapıtında formu işlerken veya yaratırken, ifade 
edici olanı, yani kendi içinde bir tür sezgi veya anlam taşıyan yeni bir form oluşturmak için 
doğal görünümleri değiştirmeyi amaçlamıştır.  

 

 
      
 

 
Şekil 3.3. “İzler” , keten ve pamuk İplik, düz ve el örme tekniği, 2022, 21x48. 

 
 

                               
Şekil 3.4. “İzler” tekstil sanat eseri deneysel çalışma detay görünüm 

 
Çalışmanın sonucunda sanatçının deneyimsel olarak başladığı bu üretimde sanatsal 

kaygılarından oluşan estetik ve plastik öğe arayışları örmenin hacimsel formundan oluşan 
dokunsal ve görsel etkileri sunarak sanatçının eseri başlangıcından bitimine kadar bir arayışı 
sonuçlandırdığı görülmektedir. Çalışmanın ilk başladığı noktada, tasarlanan eserin sunduğu 
görsel etkileşimler, formu güçlendireceği düşüncesi ile yine bir kırmızı örme şerit eklenerek 
sanatçının sezgisel duyumsamalarıyla forma hareket verilmiştir (şekil 3.5.). Bu hareketlilik ile 
kompozisyonun ismi olan “izler” temasına uygun olarak kırmızı şerit örgü başından sonuna 
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Şekil 3.2. “İzler” tekstil sanat eserinin detay görünüm 
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kompozisyona ulaşmasını sağlamıştır. Sanatçı, yapıtında formu işlerken veya yaratırken, ifade 
edici olanı, yani kendi içinde bir tür sezgi veya anlam taşıyan yeni bir form oluşturmak için 
doğal görünümleri değiştirmeyi amaçlamıştır.  
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kadar, ilmeklerin arasından bir yol takip ederek özgür kalır. Sanatçının kavramsal düşünce, 
malzeme, geleneksel ve endüstriyel tekniğin birleşiminden ürettiği bu eserin özgün olması ile 
plastik; oluşturduğu görsel, sezgisel anlatım etkileri ile estetik değer kazandığı görülmüştür. 

 

 
Şekil 3.5. “İzler”, keten, akrilik ve pamuk İplik, düz ve el örme tekniği, 2022, 21x48. 
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Özet Abstract

This study covers a group of publications in Turkish language 
describing felt production and applications made with felt. The 
subject is related to the evaluation of the definitions that may cause 
misunderstanding and confusion in terms of meaning and 
enunciation in the expression of the application and felt production 
process steps in publications in the Turkish language used in the area 
of textile education and independent artworks. This study has been 
limited to a group of published in Turkish within the scope of the 
Anatolian wet felting method. The goal is to bring forward 
suggestions to ensure that the felting technique used by many artists 
in their artistic works is expressed with correct definitions and in a 
professional language. Felt, which occupies an important place in 
Anatolian textile culture, is regarded as one of the oldest textile 
techniques that have survived from the past to the present. However; 
in the publications in the field of felt, whether it is in the field of 
textile education or in the field of independent art, it may not be 
possible to say that the information has been reflected correctly and a 
correct professional language has been utilized. On the other hand, 
we are aware that there are few publications related to felt and that we 
owe a debt of gratitude to the authors of these publications. 
Nonetheless, the fact that these publications, which were prepared 
with an extensive amount of effort and endeavor, lack expression 
related to professional language and techniques, is a great loss. 
Therefore, we want to improve the contributions of our authors, who 
have created these valuable publications with great effort, and we 
wish to transfer the culture of felt, which is a cultural heritage, to 
future generations with more accuracy. Hence, in our study, in 
addition to the local words in the adventure of felt making, scientific 
and technical definitions and detailed explanation of the process 
steps, errors in the definition of felt, negative definitions arising from 
translating the foreign publications, the subject of how the oral 
spoken language should be, arising from the transfer of scientific 
language and observations presented in scientific events and 
published papers will be focused what needs to be harmonized. The 
study will contribute to the use of correct terminology and a 
meaningful explanation of the process steps, both in the expression 
of a fabric production method and in the verbal expression of artistic 
works within the scope of fiber art.

Keywords:  Fel t ,  Fel t ing Process ,  Cul tura l  Her i 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, uygulamaların ve keçe yapımı işlem basamaklarının 
anlatımındaki anlam ve ifade açısından görülen karışıklıklar ve 
yanlış anlamaya yol açabilecek tanımlamalarla ilgilidir. Çalışma, 
Anadolu'ya özgü ıslak keçe yöntemi kapsamında, Türkçe basılmış 
bir grup yayınla sınırlı tutulmuştur. Amaç, birçok sanatçı tarafından 
sanatsal çalışmalarda 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 ile ilgili 
yayınlarda, ister tekstil eğitimi alanında, isterse serbest sanat 
alanında olsun bilginin doğru yansıtıldığı ve doğru bir mesleki dil 
kullanıldığını söylemek mümkün olmamaktadır. Öte yandan, keçe 
ile ilgili az sayıda yayın olduğunu ve bu yayınların yazarlarına 
teşekkür borçlu olduğumuzu da biliyoruz. Fakat büyük emek ve 
çabayla hazırlanan bu yayınlarda mesleki dil ve tekniklere ilişkin 
anlatım eksikliklerinin olmasını büyük bir kayıp olarak görüyoruz. 
Dolayısıyla bu değerli yayınları büyük bir uğraşla ortaya çıkaran 
yazarlarımızın katkısının değer bulmasını 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 yer verilecektir. Aynı 
zamanda keçenin tanımlamasında yapılan hatalara, yabancı 
yayınlardan yapılan çevirilere bağlı olumsuz tanımlamalara 
değinilecektir. Bununla birlikte bilimsel etkinliklerde sunulan, 
yayınlanan bildirilerdeki bilimsel dil ile yerel gözlemlerin 
aktarılmasından doğan sözlü konuşma dilinin uyumlandırılması 
gerektiğine dikkat çekilecektir. Böylece 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 İşlemi, Kültürel Miras
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Giriş 
Bu bildirinin konusu, 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, uygulamaların ve keçe yapımı işlem basamaklarının anlatımındaki 
anlam ve ifade açısından görülen karışıklıklar ve yanlış anlamaya yol açabilecek tanımlamalarla 
ilgilidir. Çalışma, Anadolu’ya özgü ıslak keçe yöntemi kapsamında, Türkçe basılmış bir grup 
yayınla sınırlı tutulmuştur. 

Çalışmanın amacı, keçeleştirme tekniğinin doğru tanımlamalar ve mesleki bir dil ile 
ifade edilmesini sağlamak için önerilerde bulunmaktır. Çalışmada, keçenin yapılma biçimi, 
keçeleştirmede kullanılan araca bağlı olarak yapılan tanımlar, teknik açıklamalar, çeviriye bağlı 
olumsuzluklar, yabancı yayınlardan Türkçeye çevirilerdeki dikkat edilecek konular, akademik 
yayınlarda kullanılan mesleki dilin yerel konuşma dili ile uyumlanması konularında öneriler 
sunulmuştur.  

İnsanlığın erken dönemlerinden bugüne koyunların evcilleştirilmesiyle birlikte yün ve 
insan arasındaki tarihi yolculuk başlamış; koyun sürüleri, Asya’dan Avrupa ve Kuzey Afrika’ya 
kadar değişen bitki örtüsü, coğrafya ve iklim koşullarına uyum sağlayarak tüm dünyaya 
yayılmıştır (Acar, 2010, 2). İnsanlığın keçe yapımını, elyafı iplik haline getirmeden önce bildiği 
varsayılmaktadır. Keçe, yapımında kullanılan elyafın özelliğinden yararlanılarak, doğrudan 
elyaftan elde edilen bir tekstil ürünüdür (Gür, Tokatlı, 2012, 93). Tekstil tarihinin ilk ürünü 
olarak bilinen keçe, yün lifleri kullanılarak yapılır. Keçe, Anadolu’da tekstil kültürü içinde 
önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla, kültürel değerimizin bir parçası olan keçenin, doğru bir 
dil ve ifade ile aktarımının önemli olduğunu düşünmekteyiz.  

Bu bildirinin çıkış noktası, yerel uygulamalarla akademik ve bilimsel dilin 
uyumlandırılmasını sağlayarak mesleki dilin oluşturulmasına örnek olacak çalışmalara katkı 
yapmaktır. (Atalayer, 2002, 21) 

 
1. Keçenin Tanımlanması Üzerine 
Keçenin Yapılma Biçimi, Keçeleştirmede Kullanılan Araçlar, Araçlara Bağlı Olarak 

Yapılan Açıklamalar: Türk dil kurumu sözlüğünde; “Yapağı veya keçi kılının dokunmadan 
yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş” (TDK, 2022) olarak tanımlanmaktadır. Yün 
sözcüğünün sadece koyunlardan elde edilen liflere denildiği bilinmektedir. Yünün sahip olduğu 
morfolojik özellikler uygun ortam koşullarıyla birleştiğinde “keçeleşme” olarak adlandırılan 
eşsiz bir özellik ortaya çıkmaktadır. Keçeleşmenin oluşumunu sağlayan temel etkenler 
incelendiğinde, lifin pulcuklarla kaplı üst tabaka ve nem tutma özelliğine sahip hücrelerden 
oluşan korteks tabakası içeren bir morfolojiye sahip olduğu görülmektedir. Böyle bir yapıya 
sahip yün lifleri nem, sıcaklık ve sürtünmeye bağlı basınçla karşılaştığında “keçe” adı verilen 
sıkı kenetlenmiş tekstil yapısı meydana gelmektedir (Acar, 2010, 4-13). Keçe adını verdiğimiz 
tekstil yapısı, yün liflerinin üzerinde bulunan pullu hücrelerin nem, ısı ve basınç sonucu 
birbirine kenetlenerek ortaya çıkmaktadır (Gür, 2012, 1176). Bu tanımları göz önüne 
aldığımızda, “keçe; koyun, tavşan, deve, lama, gibi hayvanların yünleri ile tiftik keçisinin 
kıllarının su, sabun ve ısı yardımıyla oluşturulan alkali bir ortamda liflerin birbiri arasına 
girmesi ile elde edilen atkısız ve çözgüsüz sıkıştırılmış tekstil örneğidir (Topbaş, Seyirci, 
1987)”. İfadesinde yer alan, liflerin birbiri arasına girmesi yerine, kenetlenmesi sözcüğünün 
kullanılmasının konunun doğasına daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. “Keçe; yün liflerinin 
sıcak su ve sabun yardımıyla nemli bir ortamda sıkıştırılmasıyla oluşturulmuş atkısız ve 
çözgüsüz tekstil ürünüdür (Begiç, 2016, 289)” ifadesi yapısal açıdan daha doğru bir tanım 
olarak gözükmektedir. Fakat “sıkıştırılması” yerine, “birbirine kenetlenmesi” kelimesinin 
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kullanılması, daha önce de belirtiğimiz gibi konunun doğasına daha uygun görülmektedir.  
Ayrıca keçe, (bir tekstil nesnesi olarak) hacmi olan eni, boyu, yüksekliği bulunan bir tekstil 
ürünü olduğu için, sıkıştırılması şeklindeki tanımlamanın sanayi üretimi için daha uygun 
olduğunu düşünmekteyiz. 

Öte yandan tanımlamalarda (Vurma, tepme, sıkıştırma, dikişleme vb.) yün liflerinin 
kenetlenmesini sağlayan eylem biçimleri ve araçları da ayrıca belirtilmelidir. Çünkü bu 
nitelemeler keçeleşmeyi sağlayan işlemler olduğundan elle veya sanayi tipi değişik teknik 
uygulama biçimlerinden doğmaktadır. Bu nedenle adlandırmalar kesinlikle belirtilmelidir. 
Keçeleşme  eylemi, yün liflerinin pullarının birbirine kenetlenmesi olduğundan, bu bilgiyi göz 
önüne aldığımızda, “koyun, tavşan, deve, lama ve alpaka gibi hayvan yünlerinin su, ısı ve 
basınç altında sıkıştırılmasıyla yapılmış bir tür kaba çözgüsüz, çok kalın dokumadan 
oluşturulmuş kumaş ile bağlantılı işler keçecilik altında toplanmakta ve bu mesleği uygulayan 
ustalara keçeci denilmektedir (Daruğa, 2013, 41)” ifadesindeki “sıkıştırılması” sözcüğü yerine, 
“liflerin sıkıştırılması” ifadesi daha açıklayıcıdır. Ayrıca günümüzde çok ince keçeleşme 
işlemleri yapıldığı göz önüne alınırsa kaba ve çözgüsüz açıklaması da mesleki açıdan yeterli 
görülmeyecektir. Bu konuda başka bir yayında, “keçe; yün ve benzeri keratin yapılı, kohezyon 
özelliği olan doğal, hayvansal liflerin ısı, nem ve basınç uygulanarak birbirine kenetlenmesi ile 
oluşan tekstil yüzeyidir (Soysaldı, Balkanal, 2010, 828)” ifadesi konuya en uygun tanım olarak 
değerlendirilebilir. 

Diğer yandan keçeleşmeyi doğru tanımlarken keçenin bir yüzey olmayıp yapısal bir 
nesne olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Örneğin, “keçe, hayvansal liflerden yünün 
yapısal özelliğine bağlı olarak pullu hücrelerin sıcaklık, nem ve basınçtan dolayı birbirlerine 
kenetlenmesiyle oluşturulan dokusuz yüzeydir (Ülger, 2008, 438)” ifadesinde ise her şeyin bir 
dokusu olduğundan “dokusuz yüzeyler” yerine, “dokunmamış yüzeyler” ifadesinin 
kullanılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. “Dokusuz yüzeyler” sözcüğü, “non-
woven fabrics” in Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır. Fakat bu ifade sözcüklerin tam 
Türkçe karşılığını vermemektedir. “Non-woven” Endüstriyel koşullarda, petrol kökenli 
polimerlerden elde edilen elyaf türlerinin, çeşitli üretim teknikleri ile çözgü-atkı sistemi 
kullanılmadan birleştirilerek veya tutturularak oluşturulan tekstil yapılara verilen addır. Her lifli 
yüzeyin kendine has bir dokusu olduğu düşünülürse, dilimize “dokusuz yüzeyler” olarak geçen 
non-woven kavramını “dokunmamış kumaşlar ya da tekstiller” olarak çevirmek teknik açıdan 
daha doğru olacaktır. Çünkü, keçenin yapımında yün elyafının fiziksel özelliği ile nem, basınç 
gibi dış etkenlerin de olması gerekmektedir. Dokunmamış tekstillerde ise çeşitli tekniklerle 
lifler birbirlerine tutturularak oluşturulurlar. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, keçe; elde 
edilen ürüne verilen ad olurken, keçeleştirme bu ürünü elde etme sürecini ifade etmektedir. Bu 
bağlamda keçeleştirme bir üretim işlemini ve bir eylemi anlatmaktadır (Tokatlı, 1998, 4), (Gür, 
2008, 46). 

Görüldüğü üzere incelenen yayınlarda keçe ile ilgili farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bu 
yayınları kaynak olarak kullanacak araştırmacılar için farklılıklar karışıklığa sebep olmaktadır. 
Bu karışıklığı ortadan kaldırmak için araştırmacıların alan bilgisinin yeterli olmasının yanı sıra, 
uygulama deneyimi ve yabancı dil yayınlardan yapılmış doğru çevirilere de gereksinim vardır. 
Yabancı dilden yapılan çevirilerde çevirmenin tekstil tasarım bilgi birikimine ve uygulama 
deneyimine sahip olması her zaman mümkün olmamakla birlikte, akademik çalışmalarda 
uzman ortaklıkları ve araştırmayı paylaşmak konuyu çözebilir. Özellikle tarih, gelenek ve 
uygulamanın birlikte ele alındığı araştırmalarda farklı uzmanlıkların bir arada olmasının gerek 
şart olduğunu söyleyebiliriz. 
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kullanılması, daha önce de belirtiğimiz gibi konunun doğasına daha uygun görülmektedir.  
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yüzeyin kendine has bir dokusu olduğu düşünülürse, dilimize “dokusuz yüzeyler” olarak geçen 
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Bu karışıklığı ortadan kaldırmak için araştırmacıların alan bilgisinin yeterli olmasının yanı sıra, 
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2. Teknik Açıklamalar Üzerine 
El yapımı keçenin anlatıldığı bir kısım yayında “tepme keçe” ifadesi kullanılmaktadır. 

Örneğin, yapımı sırasında sıcaklık ve basınçla birlikte suyun kullanıldığı en eski tekstil 
yapılarından olan “keçe” ülkemizde “tepme keçe” adını almaktadır. Bu keçe türü Orta Asya ve 
Anadolu insanının vazgeçilmez bir kültür varlığıdır ve günümüzde de üretime devam eden 
geleneksel keçe ustaları ve akademik çalışmaların yardımıyla dünya tekstil literatüründe 
“tepme keçe” terimiyle anılmaktadır (Acar, 2010, 13). Keza geleneksel üretim yöntemlerinde 
elyafın doğal yapısı, gerekli nem için su ve sıcaklık, basınç için de insan gücü kullanılmaktadır. 
Bu yolla üretilen ürünler keçe olarak adlandırılır. El üretimi keçelerde basınç, ayakta tepilerek 
ya da kolun; bilek ve dirsek arasında kalan bölümü ile vurulup ovularak sağlanmaktadır. Bu 
nedenle el üretimi keçeler “tepme keçe” ya da “dövme keçe” olarak adlandırılır (Tokatlı, 1998, 
4). Bu tanımlamalardan anlaşıldığı üzere, bir kullanım nesnesi olan keçe birçok farklı eylemle 
ve değişik araç gereç aracılığıyla yapılmaktadır. Bunlardan birisi de tepme tekniğidir. Tepme 
keçede keçeleşmeyi sağlayan araç üreticinin ayaklarıdır. Yani keçeleşme ayakla tepilerek 
oluşturulmaktadır. 

Diğer bir yayında, “V. Pazırık kurganından çıkartılan bir çadırı koruyan ve töz adı 
verilen tepme keçeden yapılan ilgi çekici bir çift kuğu olduğu belirtilmektedir (Soysaldı, 
Balkanal, 2010, 832-843)”. Bu çalışmada da tepme keçe sözcüğüne yer verilmiştir. Önceki 
açıklamalarda belirtildiği üzere, tepme keçe bir teknik tanımlama olarak düşünüldüğünde tepme 
tekniği ile yapılmış denilmesi daha doğru görülmektedir. Ayrıca keçenin hangi yöntemle 
yapıldığı da belirtilmelidir. Aynı yayında, “yörede keçe aile işi olarak tepme keçe yöntemiyle 
geleneksel usulde yapılmakta” ifadesinin doğru bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. 
Araştırmalarda bu tür doğru tanımların yer alması ve yazarı kaynak gösterilerek ifadelerin 
kullanılması doğru aktarım olacaktır. Keçeden yapılan yayınları inceleyen başka bir yayında, 
yazının başlığının “Tepme Keçe Yaygılar” şeklinde olduğu görülmektedir. (Ergenekon, 1997, 
164). Tepmenin keçe yapma tekniği olduğunu göz önüne aldığımızda “tepme tekniğiyle 
oluşturulan yaygılar” ya da sadece “geleneksel keçeler” demek daha uygun olabilirdi. Tepme 
keçe tekniği ile oluşturulan yaygılar tanımının kullanılması keçeleşme işlemi açısından daha 
doğru görülmektedir. Aynı yayında, “tepme keçe atölyeleri” yerine, “tepme keçe tekniği 
kullanan atölyelerde”, “tepme keçe ustaları” yerine ise, “tepme keçe tekniğini kullanan ustalar” 
ifadelerinin daha doğru olacağını söyleyebiliriz. 

“Aplike süslü keçeler” tanımını irdelediğimizde görüyoruz ki aplike bir tekniktir. Fakat 
“aplike süslü keçeler” ifadesi ile yazıda yer alan, keçenin üzerine süsleme yapıldığı belirtilen 
tekniğin ayrıntısı yeterince anlaşılmıyor. Daha açık bir ifade ile söylersek; keçenin üzerine 
işleme mi yapılmış ya da keçeden mi aplike yapıldığının anlaşılması için, açıklanması 
gerekiyor. Çünkü, süslü olduğu belirtilen keçeler, süslemenin yapıldığı teknik ise aplike, ancak 
keçeler deri ve başka bir malzemeyle aplike olabilir. Okuyucu için bu teknik ayrıntıyı gözeterek 
tanımın yapılması daha anlaşılır olabilir. Bu yayında keçe üzerine işlenmek için kullanılan bir 
araç gibi anlaşılıyor. Örneğin yine aynı yayında, “çeşitli keçeler ihraç ederlerdi (Kafesoğlu, 
1998, 319)” anlatımının yerine “çeşitli keçe ürünler ihraç ederlerdi” denilmesi daha uygun 
görülmektedir. 

Buna bağlı olarak tamlamaları takip edersek, “keçe külah” yerine “keçeden yapılmış 
külah”, “keçecilerin geçişi” (Soysaldı, Balkanal, 2010, 833) yerine, “keçe ustalarının geçişi” 
denmesinin daha doğru olacağı da düşünülmelidir. 

Keza diğer bir yayında, “Göktürkler keçe giysiler, keçe çizmeler, keçe yaygılar, hayvan 
keçeleri kullanmışlar; keçe çadırlarda yaşamış ve inançları içinde keçeye yer vermişlerdir 
(İlden, Akçora, 2012, 123-126)” şeklinde ifade edilmiştir. Bu cümlede de eşyaların keçeden 
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yapıldığı belirtilebilir. Keçe giysiler keçe çizmeler, keçe çadırlar yerine, keçeden yapılmış 
giysiler, çizmeler, çadırlar daha anlaşılır olabilir. 

Benzer bir biçimde başka bir yayında da ‘‘keçe ürünlerin” (Ergenekon, 1997, 166) 
yerine “keçeden yapılan ürünlerin” kullanılması daha uygun olabilir. Ya da keçeleşme ile 
kullanım nesnesi yapılıyorsa veya keçe kesilip, biçilip dikiliyor, yapışıyorsa tanımlama farklı 
olacaktır. Bu ifadeleri gözeterek açıklanması önerilir. “Geleneksel keçelerin hepsini 
yapmaktadır” (Daruğa, 2013, 43) ifadesinin yerine, “geleneksel keçe teknikleri ile yapılan 
ürünlerin hepsini yapmaktadır” daha doğru olabilir. Aynı yayında “deve keçesi” yerine, “deve 
üzerinde kullanılan keçe”, “paspas keçesi” yerine, “keçeden yapılmış paspas” denilebilir. Başka 
bir yayında “at keçesi” (İlden, Akçora, 2012, 124) ifadesi kullanılmıştır. Ancak, “at keçesi” 
sözcüğünün, eyer anlamında mı yoksa atın üzerinde kullanılan başka bir tekstili mi ifade ettiği 
karışıklığa yol açabilir. 

Anadolu kıyafetleri üzerine açıklamaların yer aldığı bir yayında, keçe tanımlamasının 
yanlış anlaşmaya yer bırakmayacak şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, “Anadolu Türk 
kadın başlıkları genellikle keçeden yapılmıştır. Anadolu’nun köy ve kasabalarında, yaşam 
süren konar-göçerlerin kıyafetlerinin başında keçeden yapılan çoban kepeneği, pantolon, yelek, 
ceket, çizme… (Begiç, 2016, 293)” şeklinde devam eden ifadesinde keçeden yapılmış 
olduğunun belirtilmesinin, doğru bir anlatım olduğunu söyleyebiliriz. 

Genellikle değişik kullanım eşyalarını, keçeden yapılmış oldukları göz önüne alınarak, 
bunları tanımlarken keçe ürünler, keçeden yapılan ürünler gibi ifadelerin kullanılması daha 
anlaşılır görülmektedir. Keçe ürünler, keçeleşme işlemi sırasında biçimlendirilen keçeden 
yapılan ürünlerdir. Keçenin sonradan farklı tekniklerle biçimlendirilmesi söz konusu olduğunda 
açıklama yapılması daha doğru algılanmasını sağlayacaktır.  

Bütün bu ifadelerin geleneksel yaşamda ve yerel söylem olarak farklı biçimde yer 
alacağı göz önünde bulundurularak, dip notlarda yörelere özellikle yer verilmesi yanlış 
anlaşılmayı önleyebilir. 

Bir başka karışıklık da halı ile birlikte kullanılan keçe tanımıdır. Örneğin, bir yayında, 
“keçeden yapılmış aslan motifli halı parçası”, “keçe halı parçası” (Akyürek, 2016, 101) ifadeleri 
kullanılmıştır. Bir başka yayında, “keçeden yapılmış halı ve kilim tasarımları” (Ovacık, 
Gümüşer, 2016, 160) şekilde kullanılırken, başka bir yayında “keçeden yapılmış halı” (İlden, 
Akçora, 2012, 124) şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, “halı, çözgü ipleri üzerine ayrı 
bir desen ipliği ile değişik şekillerde düğüm atılarak, aralarından birkaç sıra atkı ipliği geçirilip 
sıkıştırılan aynı yükseklikte veya farklı yüksekliklerde kabartmalı olarak kesilmiş havlı yüzlü 
dokumalara denir (Aytaç, 1982, 86)” ifadesini göz önüne aldığımızda halının özgün bir yapısı 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle; keçeden yapılmış halı yerine, keçeden yapılan yaygı 
ifadesinin kullanılması daha doğru olacaktır. 

 
3. Başka Dilden Çeviriler Üzerine  
Yabancı Yayınlardan Türkçeye Çevirilerdeki Dikkat Edilecek Konular: Bir kısım 

çeviride keçenin doğal yapısına ters düşen tanımlamalar olduğu görülmektedir. Örneğin, 
“dokuduğu keçenin taslağını uzun bir hasır kalıbın üzerine yaymıştı (O’Reilly, 1994, 10)” 
ifadesinin yer aldığı bir çeviri metninde konunun dokuma ile karıştırıldığı görülmektedir.  

Çünkü, keçe dokunarak oluşturulmaz. Tekstil sözlüğünde ve yukarıdaki bölümlerde 
farklı anlatımlarla ifade edildiği gibi, hayvansal liflerin yünün yapısal özelliğine bağlı olarak 
pullu hücrelerin nem, ısı, basınç sonucu birbirlerine kenetlenmesiyle oluşturulan tekstil 
yapısıdır (Ergür, 2002, 136). Dokuma ise iki iplik sistemine dayanır. Dokuma boyu yönünde 
olanlara “çözgü” (dikey iplikler), dokuma eni yönünde paralel bulunan ve çözgü iplikleri ile 
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olduğunun belirtilmesinin, doğru bir anlatım olduğunu söyleyebiliriz. 

Genellikle değişik kullanım eşyalarını, keçeden yapılmış oldukları göz önüne alınarak, 
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yapılan ürünlerdir. Keçenin sonradan farklı tekniklerle biçimlendirilmesi söz konusu olduğunda 
açıklama yapılması daha doğru algılanmasını sağlayacaktır.  

Bütün bu ifadelerin geleneksel yaşamda ve yerel söylem olarak farklı biçimde yer 
alacağı göz önünde bulundurularak, dip notlarda yörelere özellikle yer verilmesi yanlış 
anlaşılmayı önleyebilir. 

Bir başka karışıklık da halı ile birlikte kullanılan keçe tanımıdır. Örneğin, bir yayında, 
“keçeden yapılmış aslan motifli halı parçası”, “keçe halı parçası” (Akyürek, 2016, 101) ifadeleri 
kullanılmıştır. Bir başka yayında, “keçeden yapılmış halı ve kilim tasarımları” (Ovacık, 
Gümüşer, 2016, 160) şekilde kullanılırken, başka bir yayında “keçeden yapılmış halı” (İlden, 
Akçora, 2012, 124) şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, “halı, çözgü ipleri üzerine ayrı 
bir desen ipliği ile değişik şekillerde düğüm atılarak, aralarından birkaç sıra atkı ipliği geçirilip 
sıkıştırılan aynı yükseklikte veya farklı yüksekliklerde kabartmalı olarak kesilmiş havlı yüzlü 
dokumalara denir (Aytaç, 1982, 86)” ifadesini göz önüne aldığımızda halının özgün bir yapısı 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle; keçeden yapılmış halı yerine, keçeden yapılan yaygı 
ifadesinin kullanılması daha doğru olacaktır. 

 
3. Başka Dilden Çeviriler Üzerine  
Yabancı Yayınlardan Türkçeye Çevirilerdeki Dikkat Edilecek Konular: Bir kısım 

çeviride keçenin doğal yapısına ters düşen tanımlamalar olduğu görülmektedir. Örneğin, 
“dokuduğu keçenin taslağını uzun bir hasır kalıbın üzerine yaymıştı (O’Reilly, 1994, 10)” 
ifadesinin yer aldığı bir çeviri metninde konunun dokuma ile karıştırıldığı görülmektedir.  

Çünkü, keçe dokunarak oluşturulmaz. Tekstil sözlüğünde ve yukarıdaki bölümlerde 
farklı anlatımlarla ifade edildiği gibi, hayvansal liflerin yünün yapısal özelliğine bağlı olarak 
pullu hücrelerin nem, ısı, basınç sonucu birbirlerine kenetlenmesiyle oluşturulan tekstil 
yapısıdır (Ergür, 2002, 136). Dokuma ise iki iplik sistemine dayanır. Dokuma boyu yönünde 
olanlara “çözgü” (dikey iplikler), dokuma eni yönünde paralel bulunan ve çözgü iplikleri ile 

bağlantı kuran ipliğe “atkı” (yatay iplikler) denmektedir. Bu iki grup ipliğin “örgü” olarak 
adlandırılan belirli sistemlerle birbirlerine bağlantı yapmaları (kenetlenerek/üstten -alttan 
geçerek) sonucu elde edilen tekstil yapısına, dokuma kumaş adı verilmektedir. Dokuma 
eyleminde “dokuma tezgâhları” kullanılır. (Yağan, 1978, 10), (Atalayer, 2001,1), (Ergür, 2002, 
66), (Acuner, 2001, 17), (Dölen, 1992, 271), (Başaran, 2022, 5). Bu tanımlar göz önüne 
alındığında “dokuduğu keçenin” ifadesinin yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Keçe yapımında tezgâh, tığ, şiş gibi herhangi bir araca ihtiyaç duyulmaması keçeyi, 
dokuma ve örme yapılardan ayıran özelliklerden biridir (Tokatlı, Erzurumlu, 2016, 196).  Bu 
yüzden, keçe ile ilgili özenle tanımlamaların yapılması ve dokuma ile karıştırılmaması 
gerekmektedir. 

 
4. Akademik Yayınlarda Mesleki Dil Üzerine 
Keçeden yapılmış kullanım eşyaları keçe tekniği ile oluşturulan sanatsal çalışmalar ya 

da yerel geleneksel keçe yapımı işlemleri ve keçe üreticisi keçe ustaları ile ilgili araştırmalarda, 
kimi zaman, konuşma dili ile yazılmış, akademik dilden uzak ifadeler yer alabilmektedir. Bu 
ifadelerin yerel bir kullanıma bağlı olduğu belirtilerek kullanılması gerekmektedir. Çünkü kimi 
zaman yerel sözcükler ve tanımlar farklı ve çelişkili olabilmektedir. Örneğin düzen sözcüğü 
dikey halı tezgâhı için kullanılırken bazı yörelerde yatay dokuma tezgâhı için de dokuyucunun 
düzen sözcüğünü kullandığı görülmektedir. Ya da tüm yaygılara kilim denildiği vb. durumlarla 
da karşılaşılmaktadır. Bu durumda yörede cicim/zili/sumak için de kilim sözcüğü 
kullanılabilmektedir. 

Keçe ustası, keçecilik tarihi, keçe yapım işlemleri ile ilgili anlatımlarda atölyelerdeki 
çalışmanın doğru anlaşılır bir dille aktarılması, yerel tanım ve söylemlerin özellikle ve özenle 
altının çizilmesi, tüm işleyişin günümüz Türkçesiyle anlaşılır şekilde ifade edilmesinin doğru 
bir aktarım olacağını söyleyebiliriz. Örneğin, “yapımcıları” yerine “keçe ustaları”, “yaşlı keçeci 
ustaları” (Baysal, 1996, 17-18) yerine “keçe ustaları” tanımları kullanılabilir. 

Çevirilerde yapılan kimi hatalar, akademik dilin oluşmasında sorun yaratabilmekte ve 
yerel ifadelerle uyumsuzluk göstermektedir. Bu nedenle araştırmacının hem çevirinin yapıldığı 
dilin gerektirdiği donanımda hem de yeterli mesleki bilgiye sahip olması ya da çeviri sürecinde 
mesleki disiplinler arası ekip çalışmasının yapılması gereği görülmektedir. 

 
Sonuç 
Bu çalışma kapsamında, incelenen yayınlarda önemli bazı noktalar dikkatimizi 

çekmiştir. Bunları sıralayacak olursak; keçe işleminin ve keçe tanımının, dokuma eylemi ile 
karıştırıldığı, keçenin elle mi, makine ile mi  yoksa başka araçlarla mı yapıldığının 
anlaşılmadığı, keçenin yapıldığı araçların belirtilmediği için adlandırmanın karıştırıldığı, 
keçenin yapıldığı araçlara bağlı olarak adlandırmanın öneminin fark edilmediği, keçenin 
yapıldığı yörede nasıl adlandırıldığına dikkat edilmediği, Türkçeden başka dillerde nasıl ifade 
edildiği ve bunun Türkçeye  nasıl aktarıldığı, keçeleşme eylemi ile oluşan nesnelerde ve keçe 
yapılarla sonradan biçimlendirilen kullanım nesnelerinin karıştırıldığı, keçe ustaları, keçe 
sanatçıları, keçe üreticilerinin arasındaki farkların yeterince net anlaşılamadığı, şeklinde 
olduğunu görmekteyiz. 

Genel olarak, Keçeleştirmede kullanılan araçların ve işlem basamaklarının karışıklığı 
gözlenerek saptadığımız ifadelerin altı çizilmiş ve daha uygun olabileceği öngörülen ifade dili 
ile sözcükler önerilmiştir. Yapılan açıklamalar hem keçeleştirme işleminin doğasına uygun bir 
akademik ifadenin sağlanmasını hem de kültürel üretimin başka dillere doğru aktarılmasını 
öngörmektedir. Çünkü, Anadolu’da tekstil kültürü içinde önemli bir yere sahip olan keçe, 
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kültürel değerimizin bir parçasıdır. Dolayısıyla, keçenin, doğru bir dil ve ifade ile aktarımı çok 
önemlidir. 

Halbuki, İncelediğimiz yayınlarda; keçenin yapılma biçimi, keçenin tanımı, teknik 
açıklamalar hem çevirilerde hem de akademik yayınlarda kullanılan mesleki dil karışıklıkları 
ile sürmektedir. Yerel konuşma dilindeki benzer karışıklıklarda görülmektedir. Bu hatalar 
genellikle benzer şekilde tekrar edilmekte, aktarmalarla, derleme çalışmalarla sürmekte ve 
yaygınlaşmaktadır. 

Ayrıca, yabancı yayınlardan Türkçeye çevirilerde üzerinde durmamız gereken en 
önemli bulgu, çeviriyi mesleki disiplinler arası bir ekip çalışmasıyla birlikte, dilin gerektirdiği 
donanım ve yeterli mesleki bilgiye sahip araştırmacıların yapması gerektiğidir. 

Böylece, doğru mesleki tanımlamalarla, yöresel bilginin akademik bir duyarlılıkla 
eşleştiğinde, geleneksel bir üretim ve tarihsel bir kültür öğesi olan keçe üretimi ve keçeden 
yapılan kullanım nesneleri mesleki teknik bilgi açısından doğru biçimde saptanmış ve geleceğe 
aktarılması sağlanmış olacaktır.  

Doğal olarak, geleneksel sürece bağlı yerel üretici, işlemlerini anlatırken zaman zaman 
başka yörelere göre yanlış sayılabilecek ve anlaşılmasını zorlaştıracak tanımlar ifade edebilir. 
Bu nedenle, yerel üreticinin günlük söylemleriyle keçe yapım işlemlerini anlatırken, bunların 
teknik tanımlamalarıyla yazıya geçirilmesi ve yerel söylemlerin dipnotla belirtilmesi, 
geleneksel üretimin daha doğru aktarımını ve geleceğe yönelik yanlışlıkların önlenmesini 
sağlayabilir. Metin yazarı o yörenin farklılığını başka yerlerle benzerliklerini belirttiği gibi 
konunun mesleki teknik bilgisine sahip olduğunda günümüz dilinde anlaşılır bir şekilde onu 
anlatabilecektir. Yerel anlatımlarla ilgili tanımlar belge olarak yazının dipnotunda ya da içinde 
uygun bir şekilde yazılmalıdır. 

Son söz olarak; keçe ile ilgili yapılan farklı tanımlar bu alanda karışıklığa sebep 
olmaktadır.  Bu karışıklar konuyu inceleyen araştırmacıların yeterli alan bilgisi yanı sıra 
uygulama deneyiminin olması ve   uzman bir gurup çalışması ile önlenebilir. Akademik 
yayınlarda mesleki dilin doğruluğu, kültürel birikimin, geleneksel uygulamaların, yerel 
tekniklerin doğru algılanmasına hizmet edecektir. 
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uygulama deneyiminin olması ve   uzman bir gurup çalışması ile önlenebilir. Akademik 
yayınlarda mesleki dilin doğruluğu, kültürel birikimin, geleneksel uygulamaların, yerel 
tekniklerin doğru algılanmasına hizmet edecektir. 
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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.

Canan YAZICI Irmak BAYBURTLU
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1. Giriş 
Tarih öncesinden bu yana insanlığın ortak gereksinmelerinden olan, daha sonra farklı 

kültürel ve toplumsal fonksiyonları da üstlenen giyinme kişileri ve toplumları kendisine ait 
özellikleriyle ifade eden bir görsel araç durumuna gelmiştir. Geleneksel yaşam kültürü 
geçmişten günümüze uzanan, görenekleri, halk etimolojisini, destanları, inanışları, el 
sanatlarını, giyim kuşamı kapsayan bir olgudur. Kültürel mirasın unsurları, toplumların kimliği 
ve kültürel birikimi hakkında somut bilgiler aktarmaktadır. Bu yaşam kültürünün ve giysilerin 
önemli bir parçası olan başlıklar ilk zamanlarda dış etkenlerden korunma amaçlı takılırken 
zamanla toplumsal ve sosyal fonksiyonları da üstlenir hâle gelmiştir. Kadın başlıkları, geçmiş 
yüzyıllardan günümüze kadar değişerek gelen ait olduğu toplumun giyim kuşam kültürü 
hakkında önemli ipuçları veren giysi aksesuarlarıdır. 

Anadolu kadınları tarih boyunca çeşitli biçim ve boyutlarda başlıklar kullanmışlardır. 
Bu başlıklar, toplumsal  ve kültürel düzeyde farklılıklar göstermiş olsa da her dönemde 
vazgeçilmez bir aksesuar olmuştur. Gerek sade gerekse gösterişli modelleriyle çeşitli şekillerde 
hazırlanan başlıklar, toplumsal ve bireysel özelliklere göre sembolik anlamlar taşımıştır. 
Mengen kadınlarının kullandığı başlıklar da takılış biçimlerine göre çeşitli anlamlar 
içermektedir. Kadınların baş bağlama şekilleri onların toplum içerisindeki rolünü belli eder. 
Örneğin, evli bir kadın başına fes takarken evli olmayan genç bir kız sadece örtü ile başını 
kapatır. Evli kadın fes giymese dâhi başörtüsünü bağlama biçiminden onun toplumsal statüsünü 
anlamak mümkündür. 

Göstergebilim (Semiyoloji), kültürel yaklaşımlarda öne çıkan kuramsal bir alandır. Bu 
bilime ait olan sistemler çerçevesinde göstergeleri sosyokültürel düzeyde incelemektedir. 
Göstergeler her ne çeşit olursa olsun yapılarına yerleştirilen mesajlar sayesinde toplumda temsil 
ettiği anlayışın belirgin hâle gelmesine yardımcı olur. Bu bakış açısından yola çıkıldığında 
giysilerin dilsel değil, görsel bir gösterge olarak kabulü yoluyla onların kültürel bilgilerine 
ulaşılması sağlanmaktadır. 

Çalışma birçok açıdan önem arz etmektedir: Kullanımının giderek azalmasının yanı sıra 
kültürel çeşitliliğine eskisi kadar önem verilmediği düşünülen yöreye ait başlıkların anlam 
dizgelerinin belgelenmesi; yöreye bağlı geleneksel aksesuarlar ve motiflerin gösterge sistemi 
olarak anlamlandırılması, bireylerin toplumsal ortamda görünürlüğüyle vermiş olduğu 
mesajları ortaya çıkarması ve bunları gelecek kuşaklara aktararak kültürel mirasın canlı 
tutulmasını sağlayacaktır. Ayrıca çalışmanın giysiler aracılığıyla incelenen topluma ait 
sosyolojik kodların saptanmasına da katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
 

1.1. Mengen’de Kadın Başlıklarının İncelenmesi 
Anadolu halk giyiminde başlık kişinin kendisi ve sosyal statüsü hakkında birer kodlama 

oluşturacak anlamlara ulaşmıştır.  Bu başlıklar fes, arakçın, taç hotoz, tepelik gibi farklı isimler 
almıştır. Anadolu’da kadının baş bağlaması geleneksel bir hâle geldiğinden neredeyse hemen 
her yörenin kendine özgü baş bağlama şekli bulunmaktadır. Kullanan kişinin konumu ve 
durumuna göre farklılıklar gösteren başlıklar o yörenin kültürel mirası niteliğindedir. 

Mengen yöresinde kadın başlıkları Anadolu’nun diğer bölgelerinde olduğu gibi gerek 
süslemeleri gerekse bağlama şekilleri açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Zaman 
içerisinde çeşitli biçimler alan başlıklar toplumsal ve bireysel özelliklere göre sembolik 
anlamlar da kazanmaya başlamıştır. Çelik’e göre (2015, 9); Mengen yöresinin gerek bağlı 
olduğu Bolu ili gerekse yakın olduğu il ve ilçelere nazaran daha farklı bir tarza sahip olduğu 
görülmektedir. Mengen’de kadınların başlarına mutlaka bir örtü taktığı belirtilmektedir. Bu 
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örtüler zaman zaman tek takılmakla birlikte genelde farklı sembolik anlamlar ileten üst üste 
takılma şekilleri ile de görülmektedir. 

Mengen ilçesinde giyilen geleneksel kadın kıyafetleri kız isteme nişan töreni, oda 
şenliği kına gecesi, gelin alma, duvak serpme ve baba evini ziyaret gibi düğün geleneklerine 
göre giyilmektedir (Özdemir, Yetim ve Kasaplı, 2017, 96). Bu törenler için farklı mesajlar 
ileten çeşitli başlıklar kullanılmaktadır. 
Bu bağlamda yörede kullanılan kadın başlığı türlerine değinmek doğru olacaktır. 
Fes: Mengen’de başlık giyiminde öncelikli olarak fes yer almaktadır. Fes tek başına 
kullanılmaz. Çuha zemin üzerine alınlık adı verilen kumaş sonrasında da yazma bağlanır. 
Ardından beşlik, onluk adı verilen altınlar belirli bir sıra ile alın kısmına yazmanın üstüne 
takılır. Üzerine poğ adı verilen kare şeklinde örtü örtülür (Güzelcan, 1995, 12, 13). Kadınların 
fes giymeleri alışkanlık hâline gelmiştir. Özel günlerde ve törenlerde kadın başlıklarının 
vazgeçilmezi olan fesin yaşa ve toplumdaki role göre takılma biçimleri bulunmaktadır. Özel-
likle orta yaşa gelmiş kadınlar fesin üzerindeki altınları ve süslemeleri çıkartarak daha sade 
kullanırlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Poğ: Mengen yöresinde fes üzerine örtülen örtüye poğ denilmektedir. Poğlar yöredeki 

tezgâhlarda 50 cm’lik düz beyaz pamuklu bezler şeklinde dokunur. İki parça birbirine oyalarla 
eklenerek 1 metrelik kare şeklinde örtü oluşturulur. Ardından kumaşın dört kenarına motifler 
işlenerek kullanıma hazır hâle getirilir. Poğlar nakış çeşidine göre; Telli Poğ ve Nakışlı Poğ 
olmak üzere iki çeşittir. Telli Poğ: Pamuklu ve bürümcük kumaştan oluşan, işleme tekniği 
olarak tel kırma uygulanan, kare biçiminde beyaz ve krem rengindeki örtüdür. Bu poğlar 
kasnakta gerilerek özel tel ve özel iğne ile işlenmektedir. İşleme tekniğinde bitkisel, hayvansal 
ve geometrik motifler yer almaktadır. Telli poğda motif kumaşın tüm yüzeyine işlenmektedir 
(Özdemir, Yetim ve Kasaplı, 2017, 96). Nakışlı Poğ: Hesap işi tekniği uygulanır. El 
tezgâhlarında dokunan örtü beyaz veya krem renginde olmaktadır. İplikler bitkisel boyalardan 
elde edilmektedir. Dolayısıyla uzun zaman geçse de işlemelerin renginde bir değişiklik 
olmamaktadır. Nakışlı poğlarda desenler kenara işlenmekte olup orta kısım boş bırakılmaktadır. 
İşleme sırasında önce siyah iplikle kontür çekilir ve buna yörede su çekme adı verilir. Desen, 
bu kontürün sağına, soluna veya içine, dışına yerleştirilir. Nakışlarda kullanılan renkler genelde 
değişmez ve şöyledir: Siyah, bordo, pembe, kırmızı, turuncu, sarı, mavi, yeşildir. Diğer renkler 

Şekil 1: Fes ön yüzeyi (L. Aydoğan kişisel 
arşivi). 

Şekil 2: Fes iç yüzeyi (L. Aydoğan 
kişisel arşivi). 
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motiferde ana renk konumunda değildir. Poğların uçlarına püskül, saçak ya da oya takılır (Çelik, 
2015, 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al: Gelinler tarafından kullanılan al, kırmızı şifon ya da organze türü kumaştır ve üzeri pullarla 
işlenmektedir. Kumaş yüzeyi dört parçaya bölünmüş olarak düşünülür, her bir yüzeye pullarla 
daire motifleri işlenir. Poğ üzerine bağlanarak kullanılmaktadır. Poğ ile al, çene altında 
tutturularak bağlanır ve yörede bu baş bağlama şekline "çelme" adı verilmektedir. Al başlığının 
kenarları hazır harçlar ve dantellerle temizlenmektedir (Özdemir, Yetim ve Köklü, 2008, 114). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duvak: Kırmızı renkte saten, şifon, krep gibi ince kumaştan yapılır. Düğünlerde ferace üzerine, 
gelinin başına takılmaktadır. Ferace üzerine hayat ağacı motifinin pullarla işlendiği gelin du-
vağı örtülmektedir. Yörede gelin duvağı işlemeleri farklı yapılmaz, bütün duvaklarda aynı işle-
meler bulunmaktadır. Duvak takılmadan önce sivriliği sağlamak amacıyla gelinin başına huni 
şeklinde kartondan bir tepelik konmaktadır. Duvak gelin evden çıkmadan takılır. Amaç, damat 
gelinin duvağını açana kadar gelinin yüzünü kimsenin görmemesidir (Özdemir vd. 2008, 113). 

Şekil 5: Al (BAMER arşivi, 2017). 
 

Şekil 6: Al (D. Yalçıntaş kişisel arşivi). 

Şekil 3: Poğ motifi (C. Ertunk kişisel arşivi). Şekil 4: Poğ takılışı (N. Merdan kişisel arşivi). 
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1.2. Göstergebilim ve Anlamlandırma 
Toplum içerisinde insanlar birbirleri ile iletişim kurabilmek için doğal diller, jest ve 

mimikler ya da işaret, simge gibi görsel birtakım araçlar kullanmaktadır. Bu ifade ya da 
belirtiler nesne, sözcük, resim gibi farklı şekillerde olmakla birlikte bu simgelerin karşı tarafa 
verdiği mesaj da özel anlamlar taşıyabilmektedir. 

Bu anlamlandırma sürecini başlatan, kişinin zihninde bir imgenin canlanmasını 
sağlayan, bir şeyi temsil eden her türlü olgu, biçim ve nesne birer göstergedir. Göstergebilim 
ise bu iletişim aracılarını inceleyen, birbirleriyle olan ilişkilerini irdeleyen ve ne anlatmaya 
çalıştığını saptamaya çalışan bir bilimdir. Çok eskilerde kullanılan haberleşme araçlarından, 
modadan sayısal formüllere; mimari dillerden edebiyata kadar yayılan birçok disiplini geniş bir 
yelpazeye sahiptir (Erkman, 1987, 11). Guiraud’a göre göstergebilim; diller, dizgiler, 
belirtkeler vb. gibi gösterge dizelerini inceleyen bilimdir (Guiraud, 2016, 17). 

Fiske’ye göre göstergebilim, göstergeleri / kodları / iletişimi alma veya aktarma yoluyla 
yapılan toplumsal bir uygulamadır (Fiske, 2003, 120). Göstergebilimin kapsamlı bir tanımını 
yapan Eco,  Evrende im olarak kabul edilen her şeyin göstergebilimin ilgi alanına girdiğini 
söylemektedir (Eco, 1976, 7). 

Konunun daha doğru bir şekilde anlaşılabilmesi açısından çağdaş göstergebiliminin 
Avrupa’daki öncüsü İsviçreli dil bilimci F. de Saussure’a ait görüşlere değinmek yerinde 
olacaktır. Doğal dilleri dil biliminin inceleme konusu olarak gören düşünür dili, göstergelerden 
oluşan bir dizge olarak kabul etmektedir. Saussure doğal dillerin dışındaki gösterge dizgelerinin 
nasıl işlediklerini inceleyecek ayrı bilimsel alanın kurulmasını öngörmüştür ve bu bilim dalını 
da Fransızca Semiologie (göstergebilim) olarak adlandırmıştır. 

F. de Sauussure göstergebilimi hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: “Dil, 
kavramları belirten bir göstergeler dizgesidir. Onun için de yazıyla, sağır-dilsiz abecesiyle, 
simgesel nitelikli kutsal törenlerle, incelik belirtisi sayılan davranış biçimleriyle, askerlerin 

Şekil 7: Duvak (D. Yalçıntaş kişisel arşivi). 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

435

 

belirtkeleriyle vb. karşılaştırılabilir. Yalnız dil, bu dizgelerin en önemlisidir. Demek ki 
göstergelerin toplum yaşamı içindeki yaşamını inceleyecek bir bilim tasarlanabilir: Toplumsal 
ruhbilime, bunun sonucu olarak da genel ruhbilime bağlanacak bir bilim. Biz bu bilimi 
göstergebilim (Fr. sémiologie < Yun. sêmeîon ‘gösterge’den) diye adlandıracağız (Saussure, 
1998, 46).” 

Amerikalı filozof ve matematikçi Charles Sanders Peirce “semeiotic” terimini 
kullanarak genel bir göstergeler kuramı tasarlamıştır. Pierce yaklaşımında materyali, doğasında 
mantıkçı ve faydacı bir bakış açısı ile ele almaktadır. Ona göre gösterge, nesnesine herhangi bir 
gerçek karşılık gelme durumu olmadan bile uyum sağlayan bir temsildir (Pierce, 1982, 323). 

Roland göstergebiliminin konusunun anlamlama olduğunu söyleyerek tüm dizgelerin 
bu kavram ile göstergebilime bağlandığını savunmaktadır. Bu çerçevede göstergebilimin 
çözümleyici araçları olarak da gösteren/gösterilen; dizim/dizi, düz anlam /yan anlam 
karşıtlıkları olarak belirlemiştir. Özellikle yan anlamlama üzerinde durarak gösterilenler 
arasındaki bağıntıların mitsel çözümlemesini yapar. Mit, çok geniş kültürel anlamlar taşıyan 
göstergeler ve baskın sınıfın ideolojik amaçlarına hizmet eden karmaşık ve iyi biçimlenmiş 
bildirişim dizgeleridir (Bircan, 2013, 17). 

Anlamlama gösterenin göstergesini, gösterilen olarak zihinde canlandırma sürecidir. 
Barthes, düz anlam ve yan anlam kuramlarının öncüsüdür. Bu kuramlar anlamlama konusu 
altında yorumlanmaktadır. Düz anlam göstergenin neyi temsil ettiğini, yan anlam ise 
göstergenin nasıl temsil edildiğini göstermektedir. Barthes’a göre görsel ögelerin ilişkilenmesi 
ile düz ve yan anlam oluşmaktadır. Bu oluşum için iki düzlemden yararlanılır: Birinci düzlem 
dizisel (düz anlam) boyutudur. Bu düzlemde nesneler seçilir. Diğer düzlem olan dizimsel (yan 
anlam) ise, seçilen ögeleri anlamlandırarak bir bütün oluşturmak için kullanılır (Karaman, 
2017, 31). 

Yan anlam, insanın tarih ve kültür dünyasını bir dizge içerisinde ele almasını sağlar. 
Yan anlam mit ve çağrışım boyutlarına sahip olduğu için öznel yorumları, sosyokültürel 
durumları içerir ve ideolojilerin, anlatıların çözümlemesinde kullanılır. “Yan anlam düzlemini 
elinde bulunduran toplumun, incelenen dizgenin gösterenlerinden; göstergebilimcinin ise aynı 
dizgenin gösterilenlerinden söz ettiği söylenebilir. Düz anlam düzlemi anlamlandırmada son 
derece açık olan birincil anlamlara gönderme yapar. Yan anlam düzleminde ise insanın içinde 
yetişmiş olduğu kültürel ve toplumsal yönü ön plana geçtiği için bu düzlem mit ve çağrışım 
boyutlarını içerir. Barthes’ta “yananlamdaki en önemli etmen, ilk düzeydeki gösterendir. İlk-
düzey göstereni yananlamın göstergesidir (Bircan, 2013, 25, 36). 

Göstergebilimsel Serüven adlı eserinde göstergebilim ilkelerini dört başlık altında ve 
ikili karşıtlıklar biçiminde sunar Barthes. Ona göre tüm dizgeler birer anlamlama dizgesi 
oluştururlar. Dil/söz, gösteren / gösterilen, dizim / dizge, düz anlam / yan anlam karşıtlıklarını 
göstergebilimin başlıca çözümleme araçları olarak benimsemiştir (Barthes, 1993, 25). 

Roland Barthes bu yaklaşımının en eksiksiz uygulamasını Systeme de la mode (Moda 
sistemi) adlı eseriyle vermiştir. Bu kitabın doğrudan doğruya giysiyi değil de giysi üstüne 
söylenmiş olanı, giysi üstüne söylemini, özellikle de moda fotoğraflarıyla ilgili resim altı 
yazılarını ve açıklamaları, bir başka deyişle ‘yazılı giysiyi’ incelemiştir. Barthes'a göre nasıl ki 
giysinin sistemini modanın söylemi üstleniyorsa dil dışı göstergeler sisteminden de ancak dilsel 
göstergeler aracılığıyla söz edilebilmektedir (Demir, 2009, 68). 
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1.3. Mengen Yöresindeki Kadın Başlıklarının Göstergebilimsel Olarak Analizi ve 
Yorumlanması  

1.3.1. Poğ Örtüsü Gösterge Çözümlemesi 
Tablo 1’de anlamlandırmanın birinci düzlemi olan düz anlamda göstergenin ilk 

anlamının dile getirilen ve gösterilenin nesnel olarak kavranması amaçlanmıştır. Betimlemede 
poğ örtülerinin telli poğ ve nakışlı poğ olarak iki ayrı işleme şekli ile oluştuğu görülmektedir. 
Poğların, yörenin motif kültürüne göre işlenerek bir bütün oluşturduğu görülmektedir. Farklı 
işleme teknikleri ile oluşturulan motiflerin birbiriyle ilişkilendirilerek anlamlı bir bütün 
oluşturması, dizimsel bir bağlantının varlığını göstermektedir. Poğların etrafı pullu ve boncuklu 
firkete ve tığ oyaları ile süslenmektedir. Telli poğlar tel kırma tekniği ile işlenmektedir ve 
çoğunlukla gelin kıyafetlerinde, özel günlerde kullanılmaktadır. Telli poğlarda kumaşın tüm 
yüzeyine işleme yapılabilmektedir. Nakışlı poğlar ise kare şeklinde örtüler olup bu örtülerin 
işlemeleri sentetik ipliklerle yapılmaktadır. Nakışlı poğlarda desen kenarlara işlenmekte ve 
kumaşın ortası boş kalmaktadır. Birinci düzlemde bulunan iki göstergede de gösteren ve 
gösterilen arasında doğal bir ilişki vardır ve gösterge belirttiği şeyi doğrudan temsil etmektedir. 
Tablo 1’deki iki poğ çeşidinin de aynı yapıya sahip olduğu görülmektedir. Ancak ağır işlemeli 
poğların sadece özel gün ve törenlerde takılması yönüyle işlevinin değişmesi, gösteren ve 
gösterilen arasındaki ilişkinin anlamlandırmadaki rolünü tanımlamaktadır.  Aynı zamanda ağır 
işleme, sade işleme karşıtlığının oluşturduğu anlam farklılığı Barthes’nin (1979, 32) belirttiği 
“giyim dilinde ayrıntılarda karşıtlık, anlamda değişmeye yol açar.” tanımlaması ile 
örtüşmektedir. 

Anlamlandırmanın ikinci düzlemi olan yan anlamda (çağrışım); farklı işleme teknikleri 
ve bağlama şekilleri takan kişinin yaşı, medeni hâli hakkında çağrışım yapmaktadır. Genç kızlar 
nakışlı poğ örtülerini çene altından çevirip baş üstünde tepede düğüm yaparlar. Evli olanlar ise 
iki ucunu çene altından doladıktan sonra tek yanak üzerinde yanak ile çene arasına sıkıştırarak 

Şekil 8: Barthes’ın Anlamlandırma Şeması (Fiske, 2003, 120). 
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kullanır.  Poğların bu bağlama şeklinin evli ya da bekâr şeklinde algılanma durumu, yan 
anlamın kültürlere özgü olduğunu belirtmektedir. Tablo 1’de motiflerdeki bitki dallarının ve 
yaprak motifinin doğurganlığı ve gücü temsil eden mit olması bize, sözcüklerin anlamlarını 
nesnelerin ifade etmesi yoluyla göstergelerin anlam kazanmasının mitlerle ilişkilendirilerek 
oluştuğunu göstermektedir. 

Tablo 1: Poğ örtüsü göstergebilimsel çözümlemesi. 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gösterge Türü Görüntüsel Gösterge 

Bi
rin
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üz
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m
 

D
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Gösterge Poğ Örtüsü Fotoğrafı 
Gösteren Fotoğraf: Nakışlı Poğ               Fotoğraf: Telli Poğ 

Gösterilen 

Fotoğraf 1:  
110 x 110 ebadında hazırlanır ve kare şeklinde kullanılır. 
Desenler kenara işlenmiş orta kısım boş bırakılmıştır. 
Dört kenar bezenmiştir. 
Nakışta ana renkler siyah, bordo, pembe, sarı, mavi ve ye-
şildir. 
Uçlarına püskül, saçak veya oya takılır. 
Fotoğraf 2:  
Kumaşın tüm yüzeyine işleme yapılabilmekte olup köşe 
gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. 
Boş alan bırakılmamıştır. 
Kenarlarına boncuklu ve pullu oyalar geçirilmektedir. 

İk
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 D

üz
le

m
 

Y
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am
 

Gösteren 
(Çağrışım) 

Poğun fes olmadan çıplak başa takılması takan kişinin evli 
olmadığını belirtir. 
Poğun İki ucunun başın üzerine getirip takılması bekâr ol-
duğunu belli eder. 
Düğünlerde fesin üzerine takılan telli poğ yeni gelini çağ-
rıştırır. 

Gösterilen 
(Mit) 

Motiflerdeki bitki dalları ve yaprak motifi doğurganlığın 
ve gücün sembolüdür. 

 

Şekil 9: Nakışlı Poğ fotoğrafı (B. Demirbaş arşivi) Şekil 10: Telli Poğ fotoğrafı (B. Demirbaş arşivi) 
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1.3.2. Fes Gösterge Çözümlemesi 
Tablo 2’deki anlamlandırmanın ilk düzleminde; Mengen ilçesinde kullanılan kadın 

başlıklarından fes, silindir veya kesik koni şeklinde çuhadan yapıldığı belirtilmektedir. Farklı 
malzemelerle ve altınlarla bezendiği görülmektedir. Giysinin kullanıldığı yere göre üzerine 
takılan farklı başlıklarla anlamlı bir bütün oluşturan gösterge, gerçek nesnesiyle 
benzeşmektedir.  Başlıkların çevresine yazma, kutnu ya da düz kırmızı kumaş sarılarak alın 
kısmı altın, gümüş ve penezlerle süslenmiştir. Bu başlıkların üzeri telli ya da işlemeli poğ ile 
tamamlanmıştır. Böylece farklı işlevlere sahip giysi parçaları birbirleriyle ilişkilendirilerek 
dizimsel bağlantı ile anlamlı bir bütün oluşturmaktadır. 

Yan anlam boyutunda fes kullanımının poğ ile dizimsel bağlantı içinde yer aldığında 
göstergenin yeni gelin veya evli kadını işaret etmekle birlikte Barthes’nin (1979, 56,57) 
“parçaların, aralarında yukarıdan aşağıya ya da üst üste birleşmesini düzenleyen kuralların 
giysinin anlamını etkilediği” görüşü ile örtüşmektedir. Kadının evlendikten sonra fes takmaya 
başlıyor olması biçimlerin zamana göre anlamlı ve işlevsel konuma geldiğini göstermektedir. 
Fes kullanılmayan giysinin genç kızı çağrıştırması, fesli / fessiz karşıtlığının oluşturduğu anlam 
farklılığı olarak görülmektedir. Ayrıca fesin altın süslemelerle birlikte onun ve yeni ailesinin 
maddi durumu, sosyal statüsü hakkında çağrışım yapmaktadır. Fes yörede basit bir başlık 
olmaktan uzaklaşmakta gücün, iktidarın miti haline gelmektedir. Bu durum; toplumlarının örf, 
adet ve geleneklerinin zaman içerisinde ne şekilde doğallaşıp mite dönüştüğünü ortaya 
koymaktadır. Ayrıca fes rengi olan kırmızı, doğurganlığın ve gücün mitidir. 

Tablo 2: Fes başlığı göstergebilimsel çözümlemesi. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gösterge Türü Görüntüsel Gösterge 
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Gösterge Fes Fotoğrafı 

Gösteren Fotoğraf: Fes 

Şekil 11.  raştı ları arşivi) 
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Gösterilen 

Fotoğraf: 
Kalın çuha kumaştan yapılmıştır. 
Rengi koyudur. Genellikle bordo, kırmızı ve benzeri tonlar-
dadır. 
Yuvarlak bir tarafı açık silindir şeklindedir. 
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Gösteren 
(Çağrışım) 

Fesin alın kısmına bulunan altınlar maddi durumu çağrıştırır. 

Gösterilen 
(Mit) 

Fesin çuha kumaştan yapılması bir değerdir ve fiyatının yük-
selmesi anlamına gelir. 
Kadının taktığı festeki süslemeler orta yaşa geldiğini göste-
rir. 
Fes kullanımı bekârlık ya da evli olmanın göstergesidir. 

  

  

 
1.3.3. Al - Duvak Gösterge Çözümlemesi 
Tablo 3’te1 anlamlandırmanın ilk düzeyi olan düz anlamda; Mengen ilçesinde kullanılan 

düğünde gelinin başına örtülen al ve duvak giysilerinin dizimsel bağlantı açısından uygun 
olduğu görülmektedir. Şekil 12.de görülen kırmızı ipek, şifon ve organze üzerine pullarla 
işlenen al sadece gelinler tarafından poğ üzerine bağlanarak kullanılması, gösteren ve gösterilen 
arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Kare formundaki başörtüsünün yüzeyi genellikle dört 
parçaya bölünmüş büyük küçük daire motiflerinin pullarla işlenmesinden oluşmaktadır. Şekil 
13.teki duvak, kırmızı renkteki pamuklu kumaştan yapılmıştır. Göstergenin yan anlam 
boyutunda yeni gelinler düğünden sonra da bir süre poğlarının üzerine allarını takmaya devam 
ederler. Al’ın düğün günü gelini, ertesi gün yeni gelini temsil etmesi biçimlerin zamana göre 
anlamlı ve işlevsel konuma geldiklerini göstermektedir. İçinde bulunulan kültürle şekillenen 
mitlerin kavramsallaşması uzun yıllar almaktadır. Yüzyıllar boyunca Türk kültüründe al duvak 
gelin olmanın en önemli göstergesi olmuştur. Günümüzde pek çok bölgede bu gelenek hâlâ 
devam etmektedir. Bu özelliği nedeniyle al duvak gelin olmanın mitidir.  Al üzerine işlenen 
geometrik desenler ölümsüzlüğün ve bekâretin; duvak üzerine işlenen hayat ağacı motifi ise 
gelinin değişen ve cennete yükseldiği düşünülen hayatının ve aile soyunun devam edeceğinin 
mitidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Al ve duvak, düğünlerde gelin başlığı olarak birlikte kullanıldığından çözümlemelerinin tek tablo içerisinde 
yapılması uygun görülmüştür. 
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Tablo 3:  Al ve Duvak başlıkları göstergebilimsel çözümlemesi. 
                                                   

 Gösterge 
Türü 

Görüntüsel Gösterge 

Bi
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le

m
 

D
üz
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Gösterge Al Fotoğrafı - Duvak fotoğrafı 
Gösteren Fotoğraf: Al               Fotoğraf: Duvak 

Gösterilen 

Fotoğraf / Al 
Sadece gelinlerin, poğ üzerine taktığı kare şeklinde işlenmiş 
ince örtü. 
Kırmız ipek şifon üzerine pullarla kaplanmıştır. 
Kare formundaki yüzeyi genellikle dört parçaya bölünmüştür. 
Daire motifleri ile işlemiştir. 
Kenarları hazır harç ve dantellerle çevrelenmiştir. 
Fotoğraf / Duvak  
Kırmızı krep cinsi pamuklu kumaştan yapılır. 
Tepelik üzerine örtülür. Baş kısmı sivridir. 
Ön yüz kısmı metal pullarla işlenen hayat ağacı motifi bulun-
maktadır. 

İk
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m
 

Y
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Gösteren 
(Çağrışım) 

Al ve duvak imgeleri evlilik törenini belirtir. 
Kırmızı al, gelini; yeşil al ise damadı temsil eder. 

 
 
 
 
Gösterilen 
(Mit) 

Al rengin kötü düşüncelere ve nazara iyi geldiği söylenmekte-
dir. 
Kırmızı duvak, gelini temsil eden bir mittir. Kırmızı rengi ye-
niden doğuşun simgesidir. 
Duvaktaki pul ve boncukların işli olması asalet, gösteriş ve 
geleneğe bağlılığı kuvvetlendiren bir mittir. 
Gelinin damat tarafından çıkarılan duvak, yüzünün sadece da-
mat tarafından görülmesinin istendiğini belirten mittir. 
Geometrik daire motifi, sonsuzluğu, ölümsüzlüğü ve bekâreti 
temsil eder. 
Hayat ağacı motifi değişim içinde yaşayan evreni ve cennete 
yükselen hayatı sembolize etmektedir. 

Şekil 12. Bolu Araştırmaları Merkezi arşivi) Şekil 13. ( Bolu Araştırmaları Merkezi arşivi) 
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2. Sonuç 
Mengen ilçesinde kadınların kullandıkları başlıklar görselliklerinin yanı sıra kişisel, top-

lumsal ve kültürel iletişim dili olarak kullanılmış olup günümüzde özel gün ve törenlerde az da 
olsa günlük hayatta kullanılmaya devam etmektedir. 

Yöreye ait kadın başlıklarının kullanım biçimi, amacı ve tasarım özellikleri ile yansıtılan 
“anlamlama” evrelerinin ve bu evrelerin göstergebilimsel okuma ile çözümlemesinin 
amaçlandığı çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Anlamlandırmanın birinci düzlemi olan düz anlamda göstergelerin tümünün göstereni 
ve gösterileni arasındaki ilişki olduğu, göstergenin gerçek nesnesi ile (göndergesiyle) benzeştiği 
belirlenmiştir.  Farklı işlevlere sahip parçalar, yörenin giyinme kültürüne göre sıralanmış 
şekilde birbirleriyle ilişkilendirilerek dizimsel bağlantı ile anlamlı bir bütün oluşturulmuştur. 

Anlamlandırmanın ikinci düzlemi olan yan anlam (çağrışım): Tüm göstergelerin 
dizimsel bağlantılarında, parçaların yukarıdan aşağıya ya da üst üste birleşmesini düzenleyen 
kuralların, giysilerin anlamını değiştirdiği ve giysilere bekâret, gelinlik, gelin, yeni gelin, orta 
yaşlı evli kadın vb. toplumsal tanınırlığın göstergesi olma işlevi yükledikleri belirlenmiştir. 

Başlıkların kullanıldığı yere göre Fesli / Fessiz, Poğlu / Poğsuz, Duvaklı / Duvaksız gibi 
karşıtlıkların anlamlandırmalarda değişiklik oluşturduğu belirlenmiştir. Göstergelerin yan an-
lamlarının yöreye özgü kültüre göre şekillendiği belirlenmiştir. 

Başlık giysileri üzerine işlenen motiflerin ve işlemelerin biçim ve özellikleri aynı za-
manda sembol ve ikon niteliğindedir. Sözcüklerin anlamlarını nesnelerin ifade etmesi durumu, 
göstergelerde anlamlandırmanın mitlerle ilişkilendirildiğini ortaya koymaktadır. Örneğin fesin 
çuha kumaştan yapılması ve fesin üzerindeki altınların ekonomik gücü temsil eden mit olduğu 
ve kötü gözlerden korunma, asalet, gösteriş, bekâret, mutluluk, yeniden doğuş vb. gibi kavram-
ları temsil eden mitlerin, göstergelerin anlamlandırılmasında etkin olduğu anlaşılmıştır. 
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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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nesneyi, eylemi veya göstergeyi sanat yapıtı yapan bileşenlerin neler olduğu tartışmaları devam 
etmektedir. “Sanattaki gerçeklik anlayışı tarihsel süreç içerisinde değişime uğramış, 20.yy. dan 
itibaren sanat, gerçekliğin dönüştürüldüğü ve yeniden üretildiği bir alan olmaktan çıkıp kendi 
gerçekliğini kurmaya başlamıştır. Sanat yapıtı malzeme ya da biçimsel özelliklerden çok 
yapıtın aktardığı anlam ve kavramla ilişkilendirilmiştir” (Şarbalkanlı,2010,4). Plastik 
sanatlarda tekstil malzemesi veya geleneksel öğelerin kullanımıyla biçim bulan anlam inşasının 
çoğunlukla kavramsal sanat yaklaşımı üzerinden geliştirildiği görülmektedir.   Plastik sanatlar 
ile etkileşimi bakımından tekstil sanatında sanatçılar, özgün olan yeniyi yaratma eyleminde, 
gelenekten esinlenme yoluyla geleneksel teknikleri, malzemeleri ve göstergeleri sanatsal 
ifadelere dönüştürme yöntemine sıklıkla başvurmaktadırlar. Kültür ve gelenekler, sembol ve 
kavramlar içeren kapsamlı olgular olarak özgün yaratılara referanslar sunmaktadır. Sanatsal 
üretimlerdeki yeni yaklaşımlar, zamanla nesnenin kendisinden çok taşıdığı, aktardığı anlam 
üzerine odaklanmaya başlamıştır. Kültürel ve geleneksel öğeler, aktardıkları sembolik içerikler 
nedeniyle sanatçının anlam inşasını desteklerken, özne ve nesne arasındaki iletişime 
tercümanlık etme potansiyeliyle de öne çıkmaktadır. 

Değişen yaşam koşulları ve insan ihtiyaçları tekstile işlevin yanında estetik ve sembolik 
rol yüklemiş, tekstil sanatında estetik arayışı sembolik işlevin üzerine yapılandırılmış, özellikle 
üretimlerin kadınların eli ve eylemiyle gerçekleşmesi “kadın kimliği, kadınların duyguları, 
toplumsal roller, evlilik vb.” birçok konu üzerinden sembolik içerik üretilmesiyle devam 
etmiştir. Dokuma yapılar başta olmak üzere keçe, örme, bağlama, nakış teknikleriyle yapılmış 
tekstil örnekleri, halk kültürünün bir parçası olan el sanatları kapsamında zanaatın sanata 
dönüşümünde taşıdıkları kültürel mirasa ilişkin soyut ve somut kodlar, semboller ve kavramlar 
aracılığı ile nesilden nesile aktarılarak kültür taşıyıcı esin kaynakları olarak günümüze 
ulaşmışlardır. 

Öte yandan 20.yüzyılda zanaat ve tekstil el sanatları teknikleri sanat disiplinlerinin 
birçoğunda biçimlendirme ve ifade aracı olarak kullanılmaya başlanmış ancak tekstilin kadına 
dair geleneksel bir eylem olduğu fikri sanatsal tekstil üretim biçimlerinin sanat düzeyinde değer 
görebilmesi için çok uzun yıllar uğraş gerektirmesine neden olmuştur. Önlü’ye göre; tekstillerin 
sanat objesi haline dönüşmesinde, özellikle William Morris öncülüğündeki Arts&Crafts sanat 
hareketinin ve sonrasında 1919 yılında Almanya’da kurulan Bauhaus Okulu’ndaki eğitmenlerin 
rolü büyüktür. Avrupa’da, tapestry adı verilen resimli dokumalarla başlayan tekstilin sanat 
yolcuğu, 20. yüzyıldan itibaren, Dünya’da değişen kültür /sanat hareketleri ve toplumsal yapı 
nedeniyle dokumanın yanı sıra, farklı teknikler ve malzemelerin de kullanımıyla farklı bir 
kimliğe bürünmüştür (Önlü,2018:773). Bu süreçte tekstil el sanatları örnekleri ve kadın emeği 
ile yapılmış kültür taşıyıcı öge olarak çeyiz tekstilleri, zanaatten tekstil sanatına olan yolculukta 
sanatçı ve izleyen arasında paylaşılan ortak değerler, kavram ve imgeler bakımından büyük 
önem taşımaktadır. 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 
çalışma, tekstil sanatında gelenekten esinlenme konusuna odaklanırken,  özellikle Anadolu 
coğrafyasında yok olmaya yüz tutmuş çeyiz geleneği ve bu geleneğin somut göstergelerinden 
biri olan dantelin tekstil sanatında ele alınışını alan yazın çalışmaları kapsamında 
araştırmaktadır. Ayrıca çalışma, dantel ve çeyiz sandığı öğelerinin anlam aktarıcı öge olarak 
plastik ifade olanaklarını, deneysel yaklaşımın hakim olduğu uygulamalar yoluyla keşfetme 
sürecinin çıktılarıyla desteklenmiştir.  
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Çalışmanın ilk bölümünde tekstil sanatında gelenekten esinlenme konusuna değinilmiş, 
gelenek olgusu ve bileşenlerinin sanatsal üretimlere yansımaları araştırılmıştır. İkinci bölümde 
çeyiz geleneği ve çeyiz sandığı öğelerinden dantelin, tekstil sanatı kapsamında kavram ve 
imgelere dönüşme yolculuğu araştırılmıştır. Son olarak kadın emeğini temsil eden geleneksel 
bir öge olan dantelin, zanaatten sanata yolculuğunda plastik ifade olanaklarının araştırıldığı ve 
kişisel çalışmalarla görselleştirilmiş örneklerin yer aldığı bölümde, kavram-imge ve gelenek 
ilişkisi sorgulanmaktadır. 

 
Tekstil Sanatında Gelenekten Esinlenme ve Çeyiz Geleneği 
Sanatsal üretimlerde sanatçılar etkileşim yoluyla ele aldıkları konuyu yaratıcılık 

becerileri, deneyimleri ve duygularını harmanladıkları bir sürecin sonunda eyleme 
dönüştürürler ve ortaya çıkan soyut veya somut eser izleyicisiyle iletişime geçer. “Sanatçının 
sanat yapıtını yaratmadan önce, dış dünyadaki gerçekliklerden etkilenip çalışmaya yönelmesi 
durumu, ilham alma, esinlenme. Esinlenmeye neden olabilecek gerçeklik herhangi bir olay, 
olgu ya da varlık olabileceği gibi, bir başka sanat yapıtı ya da üslubu da olabilir. Sonuçta ortaya 
çıkan ürün ise, esinin kökenini oluşturan gerçekliğin yorumlanarak yeniden üretilmesi 
biçiminde belirir. Çağdaş anlamıyla esinlenme, sanatçıyı çalışıp ürün vermeye yönelten somut 
bir itkiden1 başka bir şey değildir.” (Sözen vd. 2003: 78-79). 

Yaratma sürecinde esin kaynağı, sanatçıya duygularını ifade etmede, içsel yolculuğuna 
bir yol, yöntem bulma arayışında rehberlik rolü üstlenmektedir. Esin kaynağı tanımlanmış ve 
öğrenilmiş yaratıcılık ilke ve yöntemlerinin yanında eylemin veya sonuç nesnenin özgünlüğüne 
etki eden son derece önemli bir araç, itki ve bilgiye erişme anahtarıdır. Aynı zamanda öz ve 
biçim ilişkisinin yapılandırılmasında referans kaynağı olarak veri sunar. “Esinlenmede özne ve 
nesne arasındaki iletişim, kavramların tercüme ettiği/aracılık ettiği imgeler aracılığıyla 
sağlanmaktadır. Çok geniş ve karmaşık anlamlara sahip olan imgeleri tam olarak ifade etmek 
ve bir yere oturtmak için kavramlara gereksinim vardır. İmge ve kavram arasında sıkı bir ilişki 
söz konusudur”(Şarbalkanlı, 2010). 

Endüstri devriminden sonra makineleşmenin etkisiyle insanın bedenini ve çevresini 
sarmalayan hemen her türlü ürünün endüstriyel süreçlerin çıktısı olarak aynılaşması sanat ve 
tasarım alanlarında özgün olan yeniyi yaratma arayışını hızlandırmıştır. Bu süreçte sanat 
akımlarında anlam arayışı tasarımcı ve sanatçıları kimlik arayışına yöneltmiş, yerellik ve ulusal 
değerler hemen tüm dünyada sanatsal yaratıların esin kaynağı olarak süreçlere yön vermeye 
başlamıştır. Gelenek kavramı da kendi içinde oldukça kapsamlı değerler ve anlamlar bütünü 
olarak farklı arayışlara kaynak niteliği taşımaktadır. Sezer Tansuğ’a göre, gelenek ya da 
geleneksel; “Parçalılık-bütünlük, süreklilik ve eş zamanlılık süreçleri ile ortaya çıkan bir 
olgudur. İçinde yaşanılan coğrafya, coğrafyanın katkısıyla oluşan kültür ve kültürün katkısıyla 
biçimlenen inanç sistemleri ve bütün bu olguların bir araya gelmesiyle biçimlenen insan yaşam 
ve varlığı geleneksel olan yani yaşanılan süreçle orantılı olarak kendi çizgisini çizmektedir. 
Dolayısıyla geleneksel, geçmişten günümüze doğru gelen bir sürecin ismidir”( akt. İlden, S. 
2013,241). Gelenek ayrıca “her zaman insanların katkılarıyla şekillenen olgu ve olaylar bütünü” 
olarak da tanımlamaktadır ( Eliot, 1983; 20-21). Öte yanda bazı kaynaklarda gelenek, “…. 
gelenek denildiği zaman belleğimizde varlığını sürdürecek kadar geçmişe ait olan, genellikle 
soyut ile kurgulanmış ve net olarak anlatılamayan bir oluşumdan söz edilir. Geleneklerin somut 
göstergeleri çoğunlukla naif, süslemeci ve hatta tekrarcı olarak görüldüğünden geleneksel 

                                                           
1 TDK sözlük anlamına göre, “bir şeyin gerçekleşmesine neden olan faktörlere itki denir. Fail, faktör, amil, etken, 
saik ve neden kelimeleri itki ile eş anlamlıdır”. 
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ifadesi modern olanın karşıtı olarak algılanmıştır” (İlden, S. 2013). Bu anlayış, zanaatten 
esinlenen tekstil sanatının gelişim sürecinde uzun uğraşlar verilmesine neden olmuştur. 

Öte yandan 1960 sonrası gelişen sanat ortamı, sanatçılara başta kavram ve malzeme 
olmak üzere her türlü sanatsal ifadeyi kullanmayı mümkün kılmıştır. Bu dönüşüm sürecinde 
sanatçılar, kendi bedenlerini, anılarını, çevrelerini, hikâyelerini kısaca kimlik, aidiyet, gelenek 
kavramlarını sanata dönüştürme imkânı bulmuşlardır. Zaman içerisinde yenilik arayışlarının 
geliştirdiği yeni yaklaşımlar nesneden çok anlam üzerine odaklanarak sürecin araştırma 
aşamasındaki esin kaynağının bileşenlerini farklı söylem biçimleriyle öne çıkartmaya 
başlamışlardır. Aynı yıllarda çağdaş sanatçılar, zengin biçim olanağı sunan tekstil 
malzemelerini kullanarak zanaat ve el sanatları kapsamında değer gören tekstil yapıları ve 
nesnelerini plastik sanatlara dahil etmeye başlamışlardır. Bu kapsamda sanatsal ifade aracı 
olarak tekstiller aynı zamanda güçlü birer iletişim ve aktarım aracı olarak da önemli rol 
üstlenerek günümüze kadar gelmiştir. “Çeşitliliği ve sürekliliği ile dünyadaki en yaygın ve 
yaratıcı sanat biçimlerinden biri olan tekstil sanatı; geleneksel ile geleceği birleştiren, yeni 
olasılıkları ve ifade biçimlerini araştıran, çağdaş yaratıda disiplinlerarası bir platformdur. 
Birçok sanatçı, öncelikle el sanatlarıyla ilişkilendirilen malzemeler ve teknikler ile birlikte yeni 
kavramları ifade etmeyi öngören, kendi bakış açılarına ve amaçlarına en iyi şekilde hizmet eden 
seçimleri yaparak yeni yaratılar üretmek peşindedir...” (Derya, M. 2019). 
 Tekstil Sanatı ve gelenek ilişkisi bağlamında yaklaşımları/üretimleri malzeme, teknik, 
biçim ve kavramı kullanma ile bu bileşenler arasında ilişki kurma yaklaşımı bakımından temel 
üç gruba ayırabiliriz bunlar;  
Geleneksel malzeme, geleneksel teknik, çağdaş yorum, 
Geleneksel malzeme, deneysel teknik, çağdaş yorum, 
Geleneksel teknik, karışık (deneysel) malzeme, çağdaş yorum. 
Çeyiz geleneği ve çeyiz sandığı tekstil el sanatları ürünlerinden oluşmuş en kompleks olgu 
olarak yukarıda sıralanmış yöntemlerin uygulandığı, sıklıkla tekstil sanatçılarının olduğu kadar 
çağdaş sanatçıların da başvurduğu esin kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır.  “Bütün Türk 
topluluklarında evlenme ile alakalı en belirgin gelenek olan çeyiz geleneği dünya kültür tarihi 
araştırmalarında da geniş yer bulan önemli bir bilgi kümesi olarak antropolojik, sosyolojik, 
kültürel çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır” (Darga, 2013: 277, akt. Demier, S.2016). 

“Türk kültüründe çeyiz geleneği; çeyiz sandığı, çeyiz hazırlama, çeyizleme, çeyiz 
serme, çeyiz yazma, çeyiz asma, çeyiz çıkarma, çeyiz götürme, çeyiz katarı, çeyiz alayı, çeyiz 
görme, çeyiz senedi, sandık basması gibi birçok ritüel ile zenginleşir”  (Demirer, S. 2016). Tüm 
bu ritüellerin soyut ve somut kavramları tarihsel, sosyolojik ve kültürel öğeler bakımından 
sanatsal yaratı nesnelerinde, enstelasyon ve yaratıcı eylem biçimlerinde esin kaynağı olarak öne 
çıkmaktadır. Çeyiz geleneğinin somut öğeleri 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. 
“Anadolu’da bir kadın etkinliği olarak kabul edilen çeyiz; kültür, bilgi, inanç, sanat, ahlak, 
hukuk, örf ve adetleri barındıran, kadının toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün 
yeteneklerin yansıtıldığı ürün kompleksidir” (Nas,E. 2018). Çeyiz tekstillerinde ortaya çıkan 
söz varlığı; bireylerin, düşünce, duygu, istek, buyruk ve eylemleriyle, çevrelerinde gördüklerini 
anlatmak için kullandıkları kimi çizgi, biçim, resim, doğal ve yapay nesne, insan, hayvan, bitki 
ya da bunlara ilişkin ürün ve organlardan oluşan geleneksel bir düzen olarak tanımlanan 
simgelerden meydana gelmektedir (Halkbilim Terimleri Sözlüğü 1978, 96) . 

Durağan olmayan yapısı ile çeyiz kültürü, içinde barındırdığı soyut kavramlar ve 
düşünceleri simgeleştiren, istekleri ve arzuları dışa vuran, zaman ve mekânı hatırlatan, duygusal 
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ifadesi modern olanın karşıtı olarak algılanmıştır” (İlden, S. 2013). Bu anlayış, zanaatten 
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başlamışlardır. Aynı yıllarda çağdaş sanatçılar, zengin biçim olanağı sunan tekstil 
malzemelerini kullanarak zanaat ve el sanatları kapsamında değer gören tekstil yapıları ve 
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ve görsel yanıtlara dayalı bir anlatım gücünün varlığını da ortaya çıkartma potansiyeline sahip 
esin kaynaklarını barındırmaktadır.  

 
Tekstil Sanatında Dantel Ve Uygulama Örnekleri 
Geleneksel tekstiller kapsamında yer alan çeyiz geleneğine ait parçalar ve çeyiz sandığı 

öğeleri içerdikleri zengin anlam kodları ve sembollerden dolayı tekstil sanatı çalışmalarında 
sıklıkla kullanılmaktadır. Biçim ve formu anlatı aracı olarak yapılandıran sanatçıların yanısıra, 
anlam üzerine odaklanmış çalışmalarda da çeyiz geleneği tekstil sanatçılarının olduğu kadar 
diğer disiplinlerdeki sanatçıların da başvurduğu esin kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu noktada içerik biçim ilişkisinin kurgulanmasında geleneksel kodlar, semboller, hikayeler, 
efsaneler anlatı dilini güçlendiren araçlar olarak özgün yaratıları desteklemektedir. Özellikle 
dantel, çeyiz geleneğinin en sembolik öğelerinden biri olarak disiplinlerarası çalışmalarda, 
moda alanında ve tekstil sanatlarında sıkça rastladığımız anlam aktarıcı öğelerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Türk Dil Kurumuna göre dantel, Fransızca ‘dentelle’ kelimesinden türemiş, her türlü 
iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü 
tentene olarak adlandırılmaktadır (web, 2019). Levey’e (1983: 1) göre; “Dantel, kapsamlı tek 
bir tanımı olmayan çok yönlü bir kumaştır. En mükemmel formu ise iğne ve iplik ya da farklı 
sayıdaki iplik sarılı bobinlerin manipülasyonu ile oluşturulmuştur”(akt. Yeşilmen, N. 2020).  
“ Dantel, imal ediliş yöntemine göre; tek iplikle örme (tığ ve mekik danteli), çok ipliğin 
kenetlenmesi yoluyla (bobin danteli) ve endüstriyel üretim şekilleri gibi üç temel teknik grupta 
incelenebilir” (Temir, 2000, s. 66). Dantelin tarihçesine bakıldığında, erken örneklerinin 16. 
yüzyılda Venedik’te yapıldığı da söylenebilir. Ardından Medici ailesinin destekleri ile dantel 
Fransa’da bir endüstri kolu olma yolunda ilerlemiş özellikle makine işi danteller büyük ilgi 
görmüştür. 17. yüzyılda ise dantel yeni bir sanat dalı olarak görülmeye başlamış ve dantel 
eğitiminin verildiği okullar açılmıştır. Sanayi devrimiyle başlayan endüstriyel üretimlerin 
etkisiyle 18. yüzyıl sonlarına doğru el dantelleri yok yolmaya yüz tutmuştur. 19. yüzyılda ise, 
dantel göç hareketleri ile dünyanın birçok yerine yayılmaya başlamıştır (Field, 1920, s. 6-16). 

Danteller ortalama beş yüz yıllık bir geçmişe sahip gibi gözükse de, elle ve belli 
materyallerle örmenin tarihi daha eskilere dayanmaktadır. Koç ve Koca’ya göre danteller ince 
örgüler grubu içerisinde yer almaktadır ( 2016, s.253). “Oya ve oya çeşitleri” adlı kitapta bazı 
örgü adlarının Ege masallarında geçtiği ve eski örneklerin balık ağları olduğu vurgulanmış, 
Menfiz kazılarında bulunan örneklerin ise, 2000 yıl öncesine ait olduğu aktarılmıştır (Özbel, 
1951). Dolayısıyla dantelin tarihlendiği sürece bakıldığında, kültür taşıyıcı öğe olarak önemi 
ortaya çıkmaktadır. 

Türk kültüründe dantelin tarihsel süreci incelendiğinde, dantellerin Anadolu kadının 
vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu görülmektedir. Makine işlerinin yanı sıra elde tığ ile 
örülen danteller çok sık kullanılmıştır.  Çünkü dantel, süslenmenin ötesinde bir anlatım ve ifade 
aracı olarak kullanılmakta, sembolik öğeler barındırmaktadır. Nas’a göre “Türk kültürünün 
beslendiği önemli bir alan olan el sanatlarında, faaliyetlerin gelişimi ve devamı için etkili olan 
gelenek ve adetler, soyut olarak ifade edilemeyen duygu ve düşünceleri kullanım eşyaları 
üzerinde somutlaştırarak hem estetik boyut hem de anlam yükü kazandırmıştır. Bu ürünler 
tarihsel gelişim surecinde Anadolu insanının sanatsal beğenisini belirleyen, estetik anlayışını 
sergiler” (2012, s. 1629). Barışta’ya göre, motifler estetik değerleri dışında anlam yükleri ve 
folklorik değerleriyle önemlidir (2015, s. 582). 

16.yüzyıldaki erken örneklerinden 20. yüzyıla kadar dünyada büyük ilgi gören, 
ülkemizde geleneksel el sanatları kültürünün önemli unsurlarından biri olan dantellerin, 
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günümüzde pek tercih edilmeyen bir çeşit süsleme objesi olarak özellikle çeyiz geleneği 
açısından anlamını yitirmeye yüz tutmuş geleneksel öğeler olduğu söylenebilir. Maddi-manevi 
kültür aktarıcısı olarak anılabilecek dantellerin çeyiz geleneği kapsamındaki kullanım sıklığının 
azalması bir kültürü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirmektedir. Tekstil sanatı 
kapsamında literatür incelendiğinde, özellikle tekstil sanatçılarının kültür taşıyıcı öğe olarak 
dantellerin kullanımının devamı için alternatif yollar denedikleri ve önerdikleri görülmektedir. 
Günümüzde dantelin farklı disiplinler tarafından da örgü tekniği ve görsel ifade aracı olarak ele 
alınması, geleneğin sanatsal üretimler yoluyla geleceğe taşınmasına katkı sağlamaktadır. 
Dantelin diğer disiplinler tarafından kullanımına bakıldığında, motifinin yüzey dokusu kadar 
geleneksel semboller ve kodların da özellikle resim, seramik ve heykel sanatlarında ayrıca son 
yıllarda iç mekan tasarımlarında kullanıldığı görülmektedir.  

Farklı disiplinlerde danteli çalışmalarında vurucu öğe olarak kullanan sanatçılar olduğu 
gibi, yalnızca dantel öğesiyle çalışmalarını sürdüren, yok olmaya yüz tutmuş bir el sanatının 
sürdürülebilirliğini amaç edinmiş tekstil sanatçılarının da varlığı gün geçtikçe artmaktadır. 
Bunlar arasında dantelleri farklı bakış açılarıyla kullanan sanatçılardan Nespoon,  Elena 
Kanagy-Loux, Patricia Miranda, AgnesHerczeg yalnızca dantel örme tekniği kullanmaları ve 
danteli anlam aktarıcı öğe olarak ele almaları ile öne çıkmaktadırlar. 

 
Çeyiz Sandığından Tekstil Sanatına: Dantel 
“Çeyiz geleneği Türk tarihinin köklerinden itibaren evlenme kültürü içinde 

değerlendirilen önemli bir konudur. Çeyiz, kadının baba evinden getirdiği binlerce yıllık adetler 
ve inançlarla beslenen çok yönlü bir olgudur. Anadolu’da bir kadın etkinliği olarak kabul edilen 
çeyiz; kültür, bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, örf ve adetleri barındıran, kadının toplumun bir 
üyesi olarak elde ettiği bütün yeteneklerin yansıtıldığı ürün kompleksidir” (Nas, E. 2018). 
Tekstil sanatında esin kaynağı olarak çeyiz geleneği çoğunlukla kadın sembolü üzerinden 
işlenmektedir. Kadın ve kadına ilişkin anlatıların tekstil malzemeleri ve geleneksel tekstil 
tekniklerinin harmanlanmasıyla biçime dönüştüğü çalışmalar zaman zaman plastik sanatların 
söylem biçimi üzerinden somutlaştırılmaktadır. 

Çeyiz geleneği; yaşanma şekli, ritüelleri, soyut ve somut göstergeleri ile geçmişten 
günümüze süregelen, değişen yapısıyla anlatılar bütünlüğü olarak da tanımlanabilir. “Anlatı, 
iletişimin en eski biçimidir. Yaşantının ayrılmaz bir parçasıdır. Öyle ki, her düşüncemizin her 
davranışımızın ve ilişkimizin ardında “anlatı” vardır” (İşbilen, A. 2000). Mağara duvarındaki 
resim, giyim biçimimiz, sessizlik, beden dilimiz vb. hepsi birer anlatıdır ..(Dinç, 2005: 34). 
“…Anlatı; yapıyı, içeriği, süreci ve durumu birleştiren birimdir. Söylenen öyküyü (içerik) ve 
öykünün söyleniş biçimini (yapısı ve durumu) birlikte kapsar (Dinç, 2005: 36). Tekstil sanatına 
esin kaynağı olan çeyiz geleneği ve bileşenleri, sanatçıların öyküyü söyleyiş biçimleriyle 
farklılaşan anlatılardır. Sanatsal yaratılarda kullanılan çeyiz sandığı öğeleri, aynı zamanda 
göstergeleriyle iletişime geçen, sanatçının öyküsüyle başlayıp izleyicinin zihnindeki öyküyle 
buluşan iletişim araçlarıdır. Bu iletişim yönteminde kavramlar ve imgeler, nesne-özne 
arasındaki etkileşimin yanında sanatçı-izleyici arasındaki etkileşimi olanaklı kılarak sanatsal 
çalışmaların anlam aktarıcı nesne, eylem veya ifade biçimleri olarak kabul görmesinin temelini 
oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla zanaat kapsamında el sanatları ürünlerinin tekstil sanatında rol 
almaları, yapıtı üreten sanatçının yaklaşımı, yapıtın taşıdığı anlam ve aktardığı anlatılar ile 
alımlayan izleyicinin zihnindeki imgeler arasındaki etkileşimli bir oyun biçimidir. 

Çeyiz sandığı tekstillerini temsil eden dantel, işleme, oya, dokuma vb. nesneler arasında 
da birbirleriyle ilişki kurdukları etkileşimli bir rol dağılımı söz konusudur. Bu öğelerden dantel, 
motif dili, yüzey dokusu, kompozisyon çeşitliliği, kullanılan ipliğin yapısı ile tek başına ifade 
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aracı olarak kullanılırken aynı zamanda işlemeli kumaşların, ev tekstili ürünlerinin ve giysilerin 
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Dantelin Plastik İfade Olanakları Üzerine Kişisel Çalışmalar 
Bu başlık altında ilk olarak çeyiz geleneği ve bileşenleriyle yola çıkılan daha sonra 
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Resim 1-2-3-4: Vildan TOK, SENTEZ “Giysi ve Tekstil Sanatı Sergisi”, Haziran 2014 Cumhuriyet 

Müzesi Sanat Galerisi , İstanbul 
 
2014 yılında Marmara Üniversitesi, Sultanahmet Yerleşkesi,  Cumhuriyet Müzesi Sanat 

Galerisi’nde gerçekleştirilen SENTEZ sergisiyle başlayan Beyaz Serisi; çeyiz sandığı 
nesnelerine, evlilik tören giysilerine damgasını vuran, saflık ve temizliğin sembolü olarak 
görülen, umutların, beklentilerin yüklendiği yeni bir başlangıç yapma eyleminin sembol rengi 
beyazın hakim olduğu çalışmalardan oluşmaktadır. Giysiler tasarımcının kendisine ve aile 
üyelerine ait olan çeyiz sandığı tekstillerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. 
Giysilerde tülbent, kağıt, ipek kumaş, dantel, tül, simli dokuma, denim kumaş, dantel ipliği 
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kullanılmış ve parçalanmış öğeler özel tekniklerle bir araya getirilirken geleneklerin korunarak 
sürdürülebilirliği konusuna dikkat çekilmesi hedeflenmiştir. 

  

                               
Resim 5-6-7:Vildan TOK, SENTEZ “Giysi ve Tekstil Sanatı Sergisi”, Haziran 2014 M.Ü.Cumhuriyet 
Müzesi Sanat Galerisi, İstanbul, Sandık Fısıltıları ( kağıt, dantel, dantel ipi, tülbent, ipek kumaş, 
boyarmadde 50x70cm) 
 

              
Resim 8-9: Vildan TOK, Beyaz Serisi İz, 50x70cm,2021 (termoplastik malzeme, dantel, akrilik boya) 
Resim 10:Vildan TOK, Beyaz Serisi/Düzen,40x40cm,2020 (denim kumaş, dantel, dantel ipi, basma 
kumaş, akrilik boya) 
 
“Beyaz Serisi-İz” isimli çalışmalar; kültür, gelenek, görenek kavramlarının birey ve 

toplum yaşamının inşaasındaki katmanları, gerçeklik ve yansımaları, bellekteki imgelerin yeni 
arayışlara rehberlik etmesine işaret eden çalışmalardır. “Beyaz Serisi-İz”de geleneksel öğenin 
kendisiyle birlikte iz’i kullanılarak, an’a, oluş’a görünürlük kazandırılması hedeflenmiştir. 
Resim 10’da görülen “Düzen” isimli çalışmada; simetri, rutin ve bütünü temsil eden göstergeler 
üzerindeki manipülasyonlar, öğretilen, dayatılan kalıplara müdahale ve düzen bozan bir eğilimi 
temsil edmektedirler. 
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Resim 11:Vildan TOK, Beyaz Serisi /Geçmişten Gelen,40x60cm, 2021 
Resim 12-13:Vildan TOK, Beyaz Serisi/ A piece of heritage,30x30cmi 2020 
 
 “Geçmişten Gelen” isimli çalışma; (kağıt, dantel, tuval bezi, akrilik boya,40x60 cm 

2021) eski aile fotoğraflarından ve mektuplardan esinlenilerek kolaj tekniğinin tekstil resim 
kapsamında kullanılması ile gerçekleştirilmiştir. 

“Beyaz Serisi (A piece of haritage)”; (termoplastik malzeme, dantel, dantel ipi, kumaş, 
akrilik boya,30x30 cm, 2020) gelenek ve çağdaş kavramları arasındaki zıtlık algısından yola 
çıkışla, kadın emeği, kadın el işi, kadın duyguları, kadının rolü vb. kavramların kadın-erkek 
ilişkilerine dayanan kökenine vurgu yapmayı hedefleyen siyah olmadan beyaz olmayacağı, 
gelenek ve geçmiş olmadan güncel ve çağdaş kavramlarının olamayacağı konusuna gönderme 
yapmaktadır. Bu çalışmada, tüm bu kavramların süregelen ve birbirini doğuran olaylar, olgular, 
kavramlar dizesi olduğu kabulüyle yola çıkılmıştır. 

 

      
Resim 14:Vildan TOK, Elimde Kalan; (denim kumaş, danel, basma kumaş, dantel ipliği, 20x20 cm,2020) 
Resim 15-16:Vildan TOK, Sahne ve Kadın; (denim kumaş, tığ işi dantel, dikiş ipi, akrilik boya, ahşap 

kasnak 20x20 cm, 2021) 
 
Resim 14’teki “Elimde Kalan” isimli çalışma;  kullanılmış, lekelenmiş, yıpranmış çeyiz 

parçalarını atamayan, ancak güncel işlevini ve estetik değerini kaybettiği düşünüldüğünden ne 
yapacaklarını bilemeyen kadınlara atfedilmiş bir çalışmadır, aynı zamanda kültürel miras ve 
geleneklerin izleri konusunda bugüne ulaşan, bize kalan değerleri koruma altına alma çabasının 
somut göstergesi olarak tasarlanmıştır. 

Resim 15-16’da görülen “Sahne ve Kadın” isimli çalışmada, kültür, gelenek ve 
göreneklerle harmanlanmış yaşam sahnesinde kadına biçilen roller üzerine vurgu yapılması 
hedeflenmiştir. 
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Resim 17: Vildan TOK, Düzen-Siz(Termoplastik malzeme, 50x70cm, 2022) 
 
İmge, gerçekliğin zihindeki yansıması olarak tanımlandığında geleneksel imge; 

geçmişten günümüze gelebilen zihindeki yansımalar şeklinde tanımlanabilir. Bu bağlamda 
danteller ile yeni bir biçim dili arayışında, Resim 17’de görülen çalışmada nesnenin kendisi 
yerine yansımaları ile tasarlanmış yüzey kompozisyonlarında bütünsellik, parçalılık, ritim, 
manipüle edilmiş duygular, imgelere dönüşmüş başka bir ifadeyle tekrarlanan imgeler ile yeni 
ve güncel bir anlatı biçimi oluşturulmak istenmiştir. 

 
Sonuç 
Sanatta gelenek, geçmiş, bugün ve geleceğin sürekliliğine atıfta bulunan, güncel 

anlamdaki modern kavramıyla ilişkili, iç içe bir olgudur. Sanatsal tekstil yaratılarında 
gelenekten esinlenen çalışmalar, sanat nesneleri, yalnızca estetik arayışlara cevap veren 
nesnelerin ötesinde duyuları harekete geçiren anlatı dizileri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Alfred Hölzel’in ifadesiyle, “sanat eğitiminde öğretilebilecek unsurlar ve 
öğretilmeyecek unsurlar söz konusudur. Sanatsal içgüdü öğretilemez. Kişi bunu kendi kendine 
geliştirmelidir” (E. Osman,2008). Bu ifadeden yola çıktığımızda öğrenilebilir, formüle edilmiş 
yaratıcılık bilgisi ancak içgüdüleri harekete geçirecek, sürecin sürdürülebilirliğine zemin 
hazırlayacak esin kaynakları ile mümkün olabilmektedir. Sanat ve gelenek, yapısı gereği 
insanla beraber sürekli devinim ve değişim halinde, çeşitliliği, sürekliliği, çok çağrışımlı 
bileşenleriyle tekstil sanatında yenilik arayışında sanatçı ve süreci besleyen en önemli işbirliği 
alanlarındandır. 

Tekstil sanatı, zanaatın sanata dönüşüm yolculuğunun en belirgin gözlemlenebildiği 
alanlardan biri olarak karşımıza çıkmakta aynı zamanda gelenekten esinlenme yoluyla 
tasarlanan eserler, evrensel bir iletişim dilinin araçları olarak birçok disiplinde soyut kavramları 
görünür kılmada rol oynamaktadırlar. 

Tekstil sanatında gelenekten esinlenmede anlam, tarihsel ve kültürel kodların hakim 
olduğu göstergelerin imgeler yoluyla somut ifadelere dönüştüğü bir alışverişin ürünüdür. Bu 
anlam alışverişi üreten ve anlam aktarıcı öğe-sembol ilişkisinin ürünü olarak izleyiciye ulaşır. 
Gelenek, bu döngüde çağdaş yaratılarda evrensel dilin aracı olarak işlev görmektedir. Bu 
bağlamda çeyiz geleneğine ilişkin sembol ve kavramlar sanatçı, sanat yapıtı ve izleyici 
arasındaki anlatı dilinin yapı taşları olarak öne çıkmaktadır. 

Çeyiz sandığı öğelerinden dantel, kavramsal yaklaşımlarda plastik yapısıyla zengin 
biçimlendirme malzemesi olarak kabul görmesinin yanında, kültürel değer taşıyıcı öğe olarak 
gerçekliğin imgeye dönüşümünün zengin referans kaynaklarından biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dantellerdeki motif ve yüzey kompozisyonlarının zenginliği, ev tekstilinden 
giyim kuşam nesnelerine kadar estetik ve sembolik işlev arayışına sundukları olanaklar, 
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sanatçıların yaratma içgüdülerini beslerken, kavramsal çalışmalarda ifade aracı olarak kabul 
görmelerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca dantel, kadın emeğinin, kadına has duygu ve 
hikayelerin, feminist yaklaşımlar çerçevesinde dışavurumunun temel öğelerinden biridir. 
Dantelin hazır nesne olarak kullanımı, daha çok çağdaş sanat üretimlerinde, kavramsal 
yaklaşımı desteklemek için tercih edilmektedir. Tekstil sanatı kapsamındaki yaratılarda 
dantelin motif dili, birim ve kompozisyon yapısı görsel çağrışımlar bakımından plastik ifadelere 
dönüştürülmektedir.  

Plastik sanatların diğer disiplinlerinin danteli ele alış biçimleri (tekstil heykel 
kapsamında, mekan ile ilişki kuran enstalasyonlar, binaları giydirme aracı olarak vb. ) tekstil 
sanatında zanaatten esinlenme yönteminde deneysel ve çağdaş çalışmaların önünü açmaktadır.  

Çalışmanın son bölümünde yer alan kişisel çalışmalar, esinlenme, süreç ve çıktılar 
açısından değerlendirildiğinde; sanatçının kendisine ve ailesine ait parçalarla yola çıkılan 
çalışmalarda kavram öne çıkmakta, malzemenin görsel ögelerinden çok, yeniden oluşturulmuş 
yüzey ve form arayışları dikkat çekmektedir. Beden ile ilişki kuran giysiler, evliliğe atfedilmiş 
kompleks duygu, beklenti ve yazılı olmayan kuralları, kadın imgesi üzerinden sorgulamaktadır. 
Ele alınan kavramlar öne çıktıkça, kadın rolünün tek başına sahne almadığı gerçeğiyle aile, 
erkek, koca figürleri etrafında zıtlıklar, karşıtlıklar üzerinden yüzey kompozisyonları 
şekillendirilmiştir. Resim 17’de görülen “Düzen-Siz” isimli çalışmanın temsil ettiği, dantelin 
kendisinin yer almadığı ancak izinin, çağrışımlarının kullanıldığı deneysel süreçte bize 
aktarılan geçmişin, geleneğin zihnimizdeki yansımaları ve kendi algımızla geleceğe 
taşıyacağımız/ aktaracağımız yorumlamalar okunmaktadır.  

Sonuç olarak, gelenekten esinlenmede, geleneksel olanın taşıdığı, temsil ettiği olgular, 
kavramlar ve göstergelerin zenginliği, yaratma sürecinin yol haritasını belirlemede etken rol 
oynamaktadır. Hikayeleştirme ve anlatıların desteklediği oyun oynama biçimi, sürecin deneysel 
ve rastlantısal yapısını desteklemektedir.  
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Özet Abstract

 Anadolu'da adları bilinen, kumaş örneği kalmamış kumaş kaliteleri 
hakkında yalnızca uzmanların yorumlayabileceği bilgileri olan 
birçok tarihsel kumaş adının var olduğunu bilmekteyiz. 
Araştırmalarda kumaş adı tanımlanırken; kimi zaman çelişkili 
tanımlar ve özelliklerden söz edildiğini görüyoruz. Bazen tek bir 
kaynaktan bilginin yayıldığını, bazen de tanımın araştırmacının 
kişisel yorumlarına göre farklılaştığını görmekteyiz. Daha açık bir 
deyişle yapıları hakkında yeterli bilginin olmadığı, örneği 
bulunmayan birçok kumaş olduğunu söyleyebiliriz. Tarihsel kumaş 
adları üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların zorluğu, kimi 
kaynaklarda kumaş kaliteleri konusundaki 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, 
tarihsel önemi olan bir kültürel değerin fark edilmesini sağlamak için 
yöntem önermek amacındadır. Söz konusu yöntem Sandal Kumaşı 
denilen kumaşın yeniden yaratıldığı, tipin geliştirildiği, 
güncellemenin yapıldığı bir dokuma üretim projesinde denenmiştir. 
Bu yöntem tekstilde yeniden yapılandırmanın, yapısal tip 
geliştirmenin, tekstil tasarımcılarının ortak yaratıcı öngörülerinin, 
karşılaştırılmalı değerlendirme sürecini kapsamaktadır. Böylece 
adları bilinen ama somut örnekleri olmayan tarihi kumaşların 
canlandırılması sağlanabilecektir. Tarihe mal olmuş bir kültürel 
kimliği, üretim nesnesi olarak tarihteki yapısına uygun yeniden 
yapılandırmak, farklı bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü; 
konuyu doğru yöntemle deneysel olarak üretim sürecine sokmak, 
tarihsel kimliğin izini sürmek gerekmektedir. Burada birçok tekstil 
tasarımcısının deneyimiyle, öngörüsüyle, becerisiyle ortak 
yorumları önem kazanıyor. Tekstil tasarımcısı bir grubun 
çalışmasıyla, 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 yararlanarak bir sistem önermektedir. 
Görsel sunumlarla karşılaştırmalı yorumlar ve gerekçeleriyle 
araştırmacılara örnek olmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Dokuma, Yenide Üretim, Tip 
Geliştirme, Sandal Bezi
 
 

 We know that there are many historical fabrics in Anatolia, whose 
names are known yet their samples have withered away. Moreover, 
any existing information about them can only be interpreted by 
experts. In most researches, we come across with contradicting 
definitions and characteristics of a specific fabric. We can see that 
information is spread either from a single source or even sometimes it 
differs based on the personal interpretations of the researcher. It is 
thought that there are many fabrics lacking samples, whose structural 
information are not adequate. Difficulties in making researches on 
historical fabric names and contradicting information have led us to 
make an experimental study that aims to add an identity to the name 
of a specific historical fabric and visualize it through using the 
method of developing type for reproduction. Thus, the aim of this 
paper is to suggest a method for noticing the importance of a 
traditional, historically significant cultural value, which rests on the 
experience gained by the project "Reproducing History". The 
method in question has been tried up in a weaving project in which 
Sandal Fabric has been recreated, type has been developed and 
update has been made. This method involves the comparative 
assessment process of restructuring in textiles, developing a 
structural type and the mutual creative visions of textile designers. 
By this way, it will be possible to revive historical fabrics whose 
names are known but lack concrete samples. To reconstruct a cultural 
identity that has made history in accordance with its historical 
structure as an object of production emerges as a new phenomenon. 
This is because it is necessary to implement the process of production 
experimentally with the correct method and trace the historical 
identity. At this point, experiences, visions, abilities and mutual 
interpretations of many textile designers become more of an issue. 
Thus, many fabrics with only names would be visualized, a concrete 
identity would be created and historical discourses would come to 
life. This paper consists of the analyze of the reproduction of Sandal 
Fabric and its visual presentation. Visual presentations and 
comparative interpretations along with their justifications aim to set 
an example for researchers. 

Keywords: Sandal Fabric, Type Development, Process, 
Reproduction 
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Giriş 
Tarihe mal olmuş ancak neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir sözcüğün; görünür 

olması, şekil bulması, görsel bir biçime bürünmesi; tarihin derinliklerinden bugüne miras kalan 
bir yapı tekniğini güncellemek, yazılı belgelerde sadece birkaç sözcük gibi olan bir bezin 
yapılandırılması- hayat bulmasını sağlamak amacıyla bir ekip kurularak yapılmış bir araştırma 
üzerinden- yeniden üretim sürecinin analizi hedeflenerek, anlatılmak istenmiştir. Burada söz 
konusu olan üretim; sadece bir nesne yapılandırması değildir. Aynı zamanda tarihi bilgilerin 
temelinde geleneksel tekniklerin birleşmesiyle zaman tünelinde bir türün baştan yaratılmasıdır. 
Burada amaç tarihsel bilgiyi en iyi uyarladığımız yapıya ulaştırmak için bu bilgilerin 
çaprazlandığı bir çalışma sistemi ile seçenekler oluşturarak bir yöntem kurgulamak ve böyle bir 
deneysel süreçle tarihsel tipi yeniden yaratmaktır. Bunun için önem taşıyan çalışma yönteminin 
genel aşamalarını öncelikle 8 grupta toplayabiliriz. 

 
1. Çalışma Yöntemi Aşamaları 

 
1. SÖZCÜK                    SEÇİM 

Bu aşamada seçimin nasıl yapılacağı önem taşıyor. 
2. ARAŞTIRMA             PLAN /PAYLAŞIM / İŞ BÖLÜMÜ 

Araştırmanın baştan sona hareket planı ve tasarımcıların hangi işi ne zaman yapacağı 
ve zaman planlaması öncelikle ön görülmeli ve tüm grupça bilinmelidir. 

3. TÜRÜN ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI           GRUP 
DEĞERLENDİRMESİ 
Literatürü inceleyen her tasarımcı, türe ait bulgularını ortaya koymalıdır. Böylece grup 
olarak genel doğru ve yanlışların ortaya konması sağlanacaktır. 

4. ÜRETİM İÇİN SİSTEM GELİŞTİRME           ÖRNEK YARATMAK İÇİN SİSTEM 
OLUŞMASI 
Ortaya çıkan doğru bilgiler ışığında konuyu tespit etmek için sistem geliştirilmelidir. 
Nasıl bir uygulama olacağının kararı için karşılaştırma yapmak gerekebilir. Tezgahta 
kaç çözgü, hangi hammadde, kaç örnek yapılmalı, kaç dokuyucu olmalı vb. gibi sorulara 
yanıt verecek ortak çalışma sistemi kurulmalıdır. 

5. DOKUMA SÜRECİ             ÜRETİM 
Dokuma takvimi, her örnek çıktığında nasıl bir değerlendirme yapılacağı, sürecin 
yeniden şekillenmesi, üretimlerin ham ve mamul olarak nasıl ele alınacağı, teknik analiz 
tablosu vb. aşamalar sürecin genelini kapsar. 

6. EŞLEŞTİRME      KAYNAK BİLGİLERİ İLE GRUP KARARLARININ 
ÖRTÜŞMESİ 
Kaynaklarda saptanan doğru ve tartışmalı bilgilerle dokunan örneklerin 
karşılaştırılmalıdır. Örtüşenler, dışlananlar, yakın uzak özellikler karşılaştırılarak 
tartışılmalıdır. 

7. ÇEŞİTLEME              SEÇİLEN TEKNİK/ YAPIDASEÇENEK ÇOĞALTMA 
Doğru kabul edilen bilgilerle eşleşen örneklerin seçimi ve bu örneklerden daha fazla 
seçenek yaratmak, koleksiyonu çoğaltmak. 

8. KATALOG 
Tüm örneklerin yeniden sınanabilir şekilde kod ve gerekli bilgilerle kataloglarda yer 
alması, çizelgeler oluşturulması. 
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2. Temel İlkelerle Tarihi Bir Sözcüğü Görünür Kılmak 
 
Süreç hangi sözcük için olursa olsun, öncelikle “tarihi kumaş nedir” araştırması 

yapılarak, bunun tüm çalışma ekibince ortak bir kavramla belirlenmesi, bilince çıkarılması 
gerekmektedir. Belirlenen kavram üzerinden çalışma süreci için genel bir takvim hazırlamak 
önemlidir. 

 
 
 

 
Şema1: Sözcük (Kumaş Adı) Araştırma Aşaması. 

 
 

 
Araştırmaya konu olan kumaşın çalışma 

süreci için, oluşturulan araştırma ve tasarım ekibi ile bu proje için çalışma yönteminin ana 
başlıkları belirlenmelidir. Gurubun neyi nasıl, ne zaman yapılacağı, tartışılarak öncelikler ve 
aşamalar tüm proje boyunca sürecekler ya da her aşamada değişecekler konusunda belirli 
noktalar ortaya konmalıdır. Yöntem, araştırma konusu olan her kumaşa göre farklılık 
taşıyacaktır. Yine gruba katılan tasarımcılar kumaş adına göre sayıca çoğalır ya da azalır. Alanı 
genişler ya da daralır. Kütüphane araştırması, ek bilgi, yabancı dil, yazıt okumak ya da 
okuyucuya ulaşmak, doğru kaynaklara ulaşmak, arkeoloji kalıntılarını incelemek gibi ekibin 
bağlantılı çok yönlü olması gerekmektedir. Farklı özelliklerde tekstil tasarımcıları olması, bilgi 
ve deneyimde dengenin olması, yaratıcı süreçte katkının en yüksek olması ve hedeflenmelidir. 
Seçenek ve kararlarda, çoklu tartışma ve ortak sunuş en önemlisidir. 
 

3. Tarihi Bir Bezi Yapılandırmak 
 Yapılandırmak sözü konunun gerektirdiği teknik, en temek bilgilerle görünür hale 
getirilen bir üretimi anlatmaktadır. Yapıyı doğru oluşturmak için dönemin bilinen örnekleri ile 
karşılaştırılmalı ve arşiv kayıtları ile karşılaştırmak temel işlemdir. Müzelerde adı belli olmayan 
tekstiller değerlendirilir. Kumaş yapı bilgisi doğruya yakını bularak oluşturmak bu ana ilkeye 
bağlıdır. 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf 1, 2: Müze Belgeleri / Arkeolojik Kalıtlar 
 

 
 
 
 
 
   Şema 2: Örnek Araştırması. 

3.  
DÖNEM ÖRNEKLERİYLE 

KARŞILAŞTIRMA 

 ARKEOLOJİK TEKSTİLLER 
 MÜZE KAYITLARI 
 ADI BELLİ OLMAYAN TEKSTİLLER 
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SÖZCÜK 

 SEÇİM – İLK TANIMLAMALAR 
 ARAŞTIRMA  

- LİTERATÜR TARAMA 
- GÖRSEL MALZEME İNCELEME 
- KABARTMA, HEYKEL, YAZILI BELGELER 
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YAZILAR - BİLDİRİMLER 
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İŞLEMLER / İPUÇLARI 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

458

 
 

 
4. Tarihsel Bir Kumaş 
Tarihi bir kumaş adı araştırmasında yapılacak çalışmanın şeması oluşturulmalı ve bu 

yol izlenmelidir.Birinci adımda literatür araştırması esnasında ekip başı temel kaynakları 
paylaştırıp listeyi oluştururken, tüm çalışanlar yeni ekler bulmayı amaç edinmelidir.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Şema 3: Hedef Kumaş Adının Araştırma Aşamaları. 

 
 Tarihsel bir kumaş söz konusu olduğunda çok ve zaman içinde git gelli bir araştırma 
olacağı görülmektedir. Çalışma planı bu aşamada artık daha şekillenerek, kapsamlı bir hal alır 
ve çalışma grubu süreci daha net görmektedir. Kumaşın adı ele alınarak yapılanlar; bu ada 
ilişkin var olan, ulaşılan tüm bilgilere bağlı olarak bir yol izlenmektedir. Konuya ilişkin kitaplar, 
el yazmalarının yayınları, tekstil terimleri sözlüğü (bulunabilen her dil), Sosyal Bilimler 
Enstitülerinin dergileri, deyimler ve terimler sözlükleri gibi kaynaklar toplanmalı; tüm ekip ya 
da belirlenen kişiler tarafından incelenmelidir.  Birinci kaynağa ulaşmanın gerekliliği burada 
çok önemlidir. Kaynakların çok geniş olması gerekmektedir. Bulunan tüm kaynaklar 
incelenmeli, karşılaştırılabilen farklı görüşlere de yer verilmelidir. Bu araştırma doğrultusunda 
bilgiler yeniden ele alınıp ekip tarafından tartışılmalıdır. Tekstil ticareti ile uğraştığı düşünülen 
yerler, hanlar ile ilgili kaynak taramaları da yapılmalıdır. Eski giyim-kuşamla ilgili kaynaklar, 
araştırılan kumaşla ilgili daha önce yapılmış çalışmalarla ilgili belgeler, araştırmalar, yazılar 
incelenmelidir.  

 
Bu aşamada en önemli noktada durmak, yazılı kaynaklarda beze ait elde edilen bilgileri 

birleştirerek karşılaştırmak ve varsa çelişkilerin altını çizmek gerekmektedir. 
 

HEDEF KUMAŞA İLİŞKİN DOKUMA BİLGİSİ VE YAKIN BİLGİLER 

 
 

 
 
 
 
 

      Şema 4: Tespit Edilen Özelliklerin Yeniden   
Araştırma Aşaması 

 

                                               HEDEF KUMAŞ ADININ ARAŞTIRILMASI 

 

  LİTERATÜRÜN KAYITLARI                     TARİHİ BEZ / BİLİNEN SÖZCÜK KAVRAM 

 

           TARİHİ ÇIKIŞ                  DERİNLEŞMİŞ LİTERATÜR                                      GÖRSEL TASARIM 
                                            ARAŞTIRMASI                    GÖRSEL  
TARİHSEL ARAŞTIRMA                                                                  TARAMA            - SANDIK 

- KABARTMA        - MÜZE 
- YAZITLAR           - ARKEOLOJİ        YENİDEN ÜRETİM 
- GRAVÜR 

                                                                       TİP GELİŞTİRME 
                                                                                                     
                              UYGULAMA                     TEKNİK BİLGİ 

 
                                                                                    MALZEME   
                                                                                                                        TESPİTİ                 İPLİK 
                                                                                                                                                NUMARALARI 
                                                                                                                                             KARŞILAŞTIRMA          İPLİK 
                                                                                                                                                                                 KULLANIMI / 
                                                                                                                                                                                  ÇEŞİTLEME 

 SIRAMALA 
 DİZİ 
 KOMPOZİSYON 
 YÜZEY DÜZENLEME 

2.   

                                                                                                  YENİDEN YAYINLAR 

                                                                                                  UZAK YAYINLAR 

                                                                                                  SÖZLÜKLERDEKİ TANIMLAR 

                                                                                                  YAKIN KUMAŞLAR 

                                                                                                  MEKANLAR VE YERLEŞİM YERLERİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

(TESPİT EDİLEN 
ÖZELLİKLERİN 

TARANDIĞI BİR ÇALIŞMA) 

HANLAR 
& 

HAMAMLAR 

ARKEOLOJİK 
KAZI 

BİLGİLERİ 

TEMEL ÖZELLİKLERİN /  
BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLERİN 
TARANMASI 

 

- OSMANLI ARŞİVİ 
- MİLLİ KÜTÜPHANE 
- SARAY DEPO ENVANTERLERİ 

(TOPKAPI SARAYI VB.) 
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Dokuma ve özellikle konu ile alakalı tüm yazı, yazıt, yayın ve yakın-uzak belge ve 

bilgileri tekrar bu yöntemle incelemek gerekir. Söz konusu kumaş adını ve kumaş özelliklerine 
ait ortak kabul olan, temel bilgilerin değerlendirileceği bir alan olduğunu görmekteyiz.  

 
5. Giysi Görseli Üzerine Tarama Yöntemi 
Örneğin Sandal Bezi çalışmasında; Halk giysileri üzerine 1873 tarihli yayında görselleri 

değerlendirdiğimizde, (S.448.) pamuklu ve bürümcük ipeğin karışımı bir gömlekten söz 
edilmesi sağlam hafif parlak gibi tanımlamalar ve fiyat bildiriminden kumaşın pahalı 
sayılabileceği görülür. Bu görselin muhtemel sandal bezi olabileceğini düşünülmüştür. 

Keza; Diyarbakırlı Müslüman ve Hristiyan giyiminde ise (S. 331, 332, 333.) yelek ve 
entarinin çizgili ipekten diye belirtilmesi görsellerde taraklı benzeri desen görülmesi 
kumaşların dökümünün görseller üzerinden değerlendirilmesi bize bunların sandal 
olabileceğini düşündürmektedir. Turhan Sultan’ın listesinde ve başka belgelerde yer alan taraklı 
sözcüğünü çözgüden boyama desen tekniğinde bir çizgili ipek pamuk dokuma olarak böyle 
değerlendirmek mümkün görülmüştür. (R2) 

Başka bir görsel gurubunda, Ankaralı kadın sanatkar giyiminde bürümcük denilen, 
ipekten yarı şeffaf gömlek, çizgili saten şalvarı ifadesi sandal grubunda görülmüştür. (R:3) 

Sandal bezi sözcüğünün Hizmetli sınıfının giysileri olarak belgelerde yer aldığını 
düşündüğümüzde ise (Barbier-gravürler) görsellerde haseki ağa, görünen iç eteği; aşçının iç 
eteği, bahçıvanın iç eteği benzer görsellikte ve kumaş kalitesinde olarak yorumlanmıştır. (R:4, 
R: 5) 

Aynı şekilde bostancılar odabaşı, çuhadarağa, haremağası, benzer kumaşın çizgilerde 
hafif farklı olan aynı kalite bez olarak görünüyor. Bu nedenle, İpek-pamuk bantlı dokuma 
denemesinde, bu görüntüyü yakalamak mümkün olduğu görüşü ile uygulamalar yapılmıştır. 
(R:6, R:7) 

Has ahırlı, bostancı başı, haseki ağa günlük giysili ise benzer çizgili özellik gösteriyor. 
(R:8, R:9) 

Keza çantacı ve baltacı gravürlerinde iç etek benzer çizgili kompozisyonu olan ipek 
pamuk bantlı bir dokuma örneği olarak algılanıyor. Bütün bunlar deneysel çalışmanın planını 
oluşturmada ve denemelerin yapılmasında yol göstermiştir. (R:10, R:11) 

Kul çavuşu, aşçı başı, aşçı gravürlerinde ise başka bir çizgili kompozisyon yapılmış iç 
etekler benzer kumaş olarak değerlendirilebileceği görülmüştür. (R:12, R:13, R:14) 

Çiçekli iç etekleri görünen 3 gravürde; bir örnekte çizgili bantlar üzerinde çiçekler 
görünürken diğer ikisinde çizgi belli belirsiz ama çiçekler belirgin görünmektedir. Kaynaklarda 
ki “ipek pamuk yollu kumaş, çiçeklileri de olurdu hizmetli iç giyiminde kullanılırdı” sözüne 
dayanarak; bu gravürlerdeki iç etek örneklerini yayınlardaki bu sözün, görsel ifadesi olarak 
düşünülmüştür. (R:15, R:16) 

Batı Anadolu, işlemeli ipek şalvar olarak kayda geçmiş olan bir görsel, üzeri işlemeli 
sandal bezi için bir örnek olabilir mi? Çünkü ince orta hatta pahalı kılaptan işli olandan söz 
edilerek geniş bir çeşit yelpazesi ortaya çıkan sandal bezi böyle bir kalınlıkla da dokunmuş 
olabilir. Böylece Sandal adını çok sayıda çeşidi olan bir türün adı olarak düşünülebileceği ve 
bezin çeşitlerinin bu anlayışla oluşturulması kabul edilmiştir.Pamuk ipek bantlı dokuma örneği 
olarak sonradan işleme yapılmış olabilir. (The Ottoman World, S. 32.) Üzerine aplike yapılmış, 
zeminde çizgili bir görüntüsü olan çadır kumaşı ya da çadır perdesi, sandal kumaşı olarak 
düşünülen örneklere de rastlanmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler, uygulama yönteminin 
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oluşturulması için hareket noktası olacak tanımlamanın saptanmasını sağlamıştır. Tarihi bir 
kumaş adı için bu örnekte olduğu gibi; bu ve benzeri yolun izlenmesi gerekli görülmelidir. 
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                                                                                                                                             (Tören Giysili)                                                       kullanımına bir örnek;             
Çarşaf (Önder Küçükerman, Feshane          

     Defterdar Fabrikası Türk Giyim Sanayii Tarihindeki  
Ünlü   Fabrika) 

 

6. Tip Geliştirme İçin Yöntem Önermek 
 
Bu aşamada, sözcüğün etimolojisi ve tip özellikleri üzerinde bir görüş oluşturulan 

dokuma için, örnek tip oluşturma için, uygulama süreci başlayacaktır. Bu süreçte, bilgilerin 
sürekli sınanması ve çapraz değerlendirmesi sürecektir. Yöntem gelişimi tamamlanmaktadır. 
 

 

 
 
 

 
 

 
Şema 5. Tip geliştirme için yöntem. 

ARAŞTIRMA – ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

 

SÖZCÜK (SÖZCÜK YA DA KUMAŞ ADI) 

 

        LİTERATÜRÜN ARAŞTIRMA                                   KALITSAL ARAŞTIRMA                        GÖRSEL ARAŞTIRMA               ÇALIŞMA YÖNTEMİ 
       (KUMAŞ ÖRNEĞİ)  
 KÜTÜPHANE  
KÜTÜPHANE                    İNTERNET KAYNAKLARI          ARKEOLOJİK                                                         HANLAR                                   UYGULAMA SÜRECİ 
                                                                               ARAŞTIRMALAR       MÜZE 
 -MİLLİ KÜTÜPHANE 
  (OSMANLI ARŞİVİ)                                         HANLAR                                    İNTERNET  
                                                    - MAKALE                                                                                                           KAYNAKLARI 
- İLK KAYNAK OLARAK       - DERGİ                     MÜZELER DOKUMA 
* YAZITLAR                                                                                                             GİYİM KUŞAM                                                   
* OKUNAN TABLETLER                                                                                        KAYNAKLARI                                                - ZAMAN 
- KİTAP                                                                                                                                                                                                 - DOKUYUCU 
- DERGİ                                                                                                                AİLE VE TOPLUMSAL                                        - DOKUNAN MALZEME 
- EL YAZMALARI                                                                                                       KAYNAKLAR                                               - DOKUNAN BİRİM 
- SÖLÜKLER 
(BULUNABİLEN HER DİL) 
-DEYİMLER VE TERİMLER 
SÖZLÜĞÜ 
-SEYAHATNAMELER 
- YERLEŞİM VE MEKAN … 
YÖRESEL VE …. BELGELER 
(HANLAR, HAMMALAR, ÇARŞILAR VB) 
-MİMARİ VE ARKEOLOJİK  
BİLGİ-BELGE TARAMASI 
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-MİMARİ VE ARKEOLOJİK  
BİLGİ-BELGE TARAMASI 

 
 

Tip özellikleri üzerinde bir görüş oluşturulan dokuma için başlangıç ve bu süreçte 
bilgilerin sürekli sınanması ve çapraz değerlendirmeleri sürecektir. Yöntem geliştirme 
tamamlanmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotoğraf 4, 5, 6, 7. Araştırma için toplantı. 

 
Yapılan toplantılar, elde edilen verilerin değerlendirilmesi, eşleştirilmesi, 

karşılaştırılması ve tüm bunların başlangıç tanımlamasının oluşturulması içindir. Tarihi 
kumaşın saptanan tanımlamasına uyularak, çok sayıda çözgü dizilimi çeşitlemesi yapılır. Çözgü 
diziliminin dokuma örgüleriyle eşleştirilmesi için çok sayıda örgü denemesi, teknik çalışma 
yapılır. Malzeme seçeneklerinin değerlendirilmesi ve kullanımı için tespitler defalarca kontrol 
edilir. Kaynaklar üzerinden tahar çeşitlemesi yapılarak üzerinde tartışma bilgilenme 
sağlanmalıdır. 

 
 

 
 
 
 
 

Fotoğraf 8, 9. Araştırma İçin Toplantı. Tablo 1. Kumaş adları & tanımları Dokunacak 
kalitelerin ortak görüşler ile karşılaştırılmasını hedeflemektedir. 

 

Tablo 2: Kullanım alanlarına göre             Tablo 3: Araştırma / Dokunacak kalitelerin ortak tespiti 
çeşitlerin karşılaştırma çizelgesi.                      ve sonrasında özgün çizelgelerin oluşturulması. 
 

SANDAL KUMAŞ TÜRLERİ 

KUMAŞ ADLARI  
TANIM 

KULLANIM YERLERİ 
 

(YAZILI KAYNAKLARDA 
GEÇEN ADLARA GÖRE 

SINIFLANDIRMA) 
GİYİM İÇ MEKAN 

İÇ GİYİM DIŞ GİYİM  

SADE SANDAL 
 

Tek renkli pamuk ve ipek veya pamuk ve yün 
karışımından oluşan bir kumaştır. Genellikle 
malzemelerin çözgüsü doğal boyama ile 
renklendirilir. Örgüsü bezayağıdır. 

   

BÜRÜMCÜK 
SANDAL 

Çözgüde pamuğu doğal katlı, ipeği krep iplik; 
atkıda ipek iplik kullanılarak dokunan bir 
kumaştır. Örgüsü bezayağıdır. 

   

TARAKLI SANDAL* 
 

Çözgüde pamuğu doğal katlı, ipeği düz, ikat 
tekniğinde desenli; atkıda ipek iplik 
kullanılarak dokunan bir kumaştır. Örgüsü 
bezayağıdır. 

   

TARAKLI ATLAS 
SANDAL 

Çözgüde, pamuğu beyaz, düz katlı iplik; ipeği 
ikat desenli iplik kullanılır. Atkıda ipek iplik 
kullanılarak dokunur. Pamuk alanında 
bezayağı örgü, ipek (ikat) alanında saten örgü 
kullanılır. 

   

ALACA SANDAL ** 
 

Çözgüde, pamuk beyaz, düz katlı iplik iken 
ipeği çeşitli renklerde yollar oluşturur. Pamuk 
alanında bezayağı örgü, ipek alanında saten 
ve bezayağı örgü kullanılır. 

   

TAFTA SANDAL 
 

Çözgüde beyaz, katlı pamuk iplik ve renkli ipek 
iplikler; atkıda karşıt renkli ipek iplik ile 
dokunan bu kumaşın örgüsü bezayağıdır. 

   

CANFES SANDAL 
 

Çözgüde pamuk ve ipek iplik, atkıda ipek iplik 
kullanılan dokumanın pamuk alanına bezayağı 
örgü, ipek alanına rips örgü uygulanır. 

   

AÇIKLAMALAR  
*Kumaşa tokluk vermek amacıyla arka tarafa el ayası ile kitre sürülür. “KİTRESİZ TARAKLI SANDAL”larda ise kitre sürülmez. 
Bu türlerin üzerine genelde işleme yapılır. 
**Alaca Sandalda ipek çözgüler renkli yollar halinde düzenlenir. 
 

 

SANDAL KUMAŞ TÜRLERİ 

KUMAŞ ADLARI KULLANIM 
YERLERİ 

KULLANILAN MALZEMELER 
(İPLİK CİNS VE TÜRLERİ) 

KULLANILAN TÜRLER 
 

(TARİHİ KAYNAKLARDA 
GEÇEN KUMAŞ ADLARI) 

 
 

ÇÖZGÜ ATKI 
PAMUK İPEK KETEN YÜN 

PAMUK İPEK KETEN YÜN PAMUK İPEK KETEN YÜN 
SADE SANDAL 
  X X1   X X X  (B 1    ) 

        1 
(B 1    ) 
        1   

BÜRÜMCÜK 
SANDAL  X X2    X   (B 1    ) 

        1 
(B 1    ) 
        1   

TARAKLI SANDAL* 
  X X3    X   (B 1    ) 

        1 
(B 1    ) 
        1   

TARAKLI ATLAS 
SANDAL  X X    X   (B 1    ) 

        1 
(S 3    )/1+2+3 ** 

            1   

ALACA SANDAL *** 
  X X    X   (B 1    ) 

               1 
(S 1    /1+2+3) 

               3   

TAFTA SANDAL 
  X X    X   (B 1    ) 

        1 
(B 1    ) 
        1   

CANFES SANDAL 
  X X    X   (B 1    ) 

        1 
(R 2    ) **** 

                 2   

AÇIKLAMALAR  
*Kumaşa tokluk vermek amacıyla arka tarafa el ayası ile kitre sürülür. “KİTRESİZ TARAKLI SANDAL”larda ise kitre sürülmez. Bu türlerin üzerine genelde işleme yapılır. 
** 
(S 3    /1+2+3)           
       1 
 
 
 
*** Alaca Sandalda ipek çözgüler renkli yollar halinde düzenlenir. 
**** 
(R 2    )    
         2 
 
         
 

X X  X 
X X X  
X  X X 
 X X X 

 X 
 X 
X  
X  

NOTLAR  
1- Düz ipek. 
2- Krep ipek. 
3. İkat tekniği ile renkli. 
 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

462

 
 

7. Araştırma Sonucunda Ortak Tanımlama Oluşması 
 

Henüz örnek dokuma işlemine geçilmeden yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde 
kesinleşen son tanımlamalar inceleniyor. Örneğin; Sandal bezi çalışmasında görüldüğü üzere, 
Sandal; bir bant pamuk bir bant ipek çizgili bir kumaş; ucuz ve pahalı kaliteleri olan bir tür 
olarak belirleniyor. Çünkü nakışlı olanları da var. Benekli ve alaca sandal ve taraklı denilen 
örneği (boğmalı) çözgü boyamalı desenli çizgili yollar olduğunu gösteriyor. Ekose (yüzeyde 
kareli desen) olabilir. Kullanım alanları şalvar, entari, perde, örtü, dış giyim, iç giyim ve cibinlik 
olarak çeşitlidir. Bu durum bizi; “hem giyim hem de ev tekstili alanı için dokunmuştur, 
diyebiliriz ve bükülü iplikle karışık bürümcük sandal kumaştan da söz etmek mümkündür.” 
diye ortak bir görüşe götürmektedir. 
 

8. Atölye Aşaması 
Yapılan araştırma doğrultusunda örnekler ortaya çıkmaya başlar. Bu aşamada iş 

bölümü, ortak çalışma olması ve teorik bilgilerle uygulamanın sürekli doğrulanmasının 
gerekliliğini söyleyebiliriz. Her aşama kumaş adı ve özellikli kalite bilgisini sorgulatan, 
tanımlamada gelişme sağlayan bir özellikle sürmelidir. 
  Ortak tanımlamaya uygun malzemelerin saptanması, ardından uygun malzemenin 
sağlanması ve çözgülerin hazırlanması, örneğin yün, ipek, pamuk, keten gibi doğal lifler tarihi 
kumaşlar için söz konusu olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fotoğraf 10, 11. İş bölümü                        Fotoğraf 12, 13. Tehgahta hazırlık işlemleri. 
 

Dokumaya hazırlık işlemlerinde iş bölümü en önemli ilkedir. Her aşamaya hakim olmak 
örnekler üzerinde değerlendirmeyi sağlayacaktır. Tezgah hazırlık işlemi, kimi durumda 
dokunacak örneklerin kalitesi hakkında öngörülerin oluşmasını sağlayabilir. Bu nedenle sıradan 
bir teknik işlem olmayıp, yaratılacak tarihi kumaşın kalitesine ilişkin öngörünün oluşması için 
bir deneyim sürecidir. Keza, saptanan kalitelerinden hangisinin gerçek örneğe en yakın olduğu 
konusunda belirleyicilerinden biri; tahar işlemidir. Bu işlem basamağında türün özellikleri 
tanımlar bir kez daha gözden geçirilmiş olur. 

 
  
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf 14, 15. Tahar, çözgü bağlama; ortak işlemler, atölye ekibi 
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kumaşlar için söz konusu olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fotoğraf 10, 11. İş bölümü                        Fotoğraf 12, 13. Tehgahta hazırlık işlemleri. 
 

Dokumaya hazırlık işlemlerinde iş bölümü en önemli ilkedir. Her aşamaya hakim olmak 
örnekler üzerinde değerlendirmeyi sağlayacaktır. Tezgah hazırlık işlemi, kimi durumda 
dokunacak örneklerin kalitesi hakkında öngörülerin oluşmasını sağlayabilir. Bu nedenle sıradan 
bir teknik işlem olmayıp, yaratılacak tarihi kumaşın kalitesine ilişkin öngörünün oluşması için 
bir deneyim sürecidir. Keza, saptanan kalitelerinden hangisinin gerçek örneğe en yakın olduğu 
konusunda belirleyicilerinden biri; tahar işlemidir. Bu işlem basamağında türün özellikleri 
tanımlar bir kez daha gözden geçirilmiş olur. 

 
  
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf 14, 15. Tahar, çözgü bağlama; ortak işlemler, atölye ekibi 

 
 

Taharın devamında, çözgü bağlama; ipliklerin özelliklerini tekrar düşünmek için bir 
fırsat olan ortak işlemlerdendir. Ham ve mamul örneklerin elde edilebilmesi için her tezgahta 
yan yana iki çözgü hazırlanarak dokumanın aynı iki örneğinin olması, karışıklık olmaması 
sağlanacak, yıkama işlemi ile fark gözlenecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf 16, 17, 18, 19. Farklı kalitelerin farklı dokumacılar tarafından dokunması. 
 

Her dokuyucunun eli farklıdır. Bu nedenle çok sayıda örnek yine çok sayıda dokuyucu 
tarafından dokunacaktır. Mümkünse aynı örnekler iki ayrı dokuyucu tarafından dokunarak el 
farkı gözlenebilecektir. Bu durumda aynı çözgüde iki dokuyucu çalışabilir. Çünkü, her 
dokumacının eli farklıdır. Birlikte dokumak kadar aynı süreçte dokumak ve bir arada 
dokumakta örneğin kalitesi için görüş alışverişini sağlayabilmektedir. Tamamlanan örnekler, 
çıkarılırken gözlemler önemlidir.  Tezgahtakiler çıkan örneklere bakılarak tekrar 
değerlendirilebilir veya atkı tipi, sıklığı üzerinde yeni bir düzenleme düşünülebilir. Ham ve 
mamul örneklerin elde edilebilmesi için her tezgahta yan yana iki çözgü aynı sıra ve sıklık 
taşıyarak dokunmasına özen gösterilecektir. Fark elin doğal özellikleri olacaktır. 

 
 

 
 
  
 
 
 

 
 Fotoğraf 20, 21. Tezgahta yan yana iki dokuma.          Fotoğraf 22, 23. Biten dokumaların    

                                                                                                      tezgahtan çıkarılması. 
 

Ham ve mamul örneklerin elde edilebilmesi için her tezgahta yan yana iki çözgü, farklı 
bir durum olursa anında tespit edilecek ve belgelenecektir. Tezgah üzerinde ilk örneklerden elde 
edilen deneyim, diğer yeni çözgülerde tezgahta çekme kontrolü, tahar farkı gibi değişiklikleri 
öngörebilir. Tüm dokunan örnekler bir arada aynı tür için yapılan, tip geliştirme, çeşitlemeler 
konusunda karşılaştırma imkanı verecektir. 
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        Fotoğraf 24, 25. Tezgahtan çıkan ürünler.                            Fotoğraf 26, 27. Kodlama. 
 
Dokumalar Tezgahtan çıktıktan sonra; kodlanması, doğru belgeleme için çok önemlidir. 

Dokuma esnasında her dokuyucunun defterine işlediği kaliteye ait kimlik bilgilerinin 
kumaşlara geçirilmesi ve yeniden üretim için katalogta yer alması sağlanmalıdır. Kimlik 
bilgileri tamamlanmış örneklerin listesi; çalışmanın arşiv belgesidir. Bu liste tekrar uygulama 
gerektiğinde, uygulanmış örneğin yaklaşık tarihi ile sınanarak dokunmasını sağlayacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf 28-29, 30-31. Ham ve yıkanmış örneklerin çekme tespiti. 
 
Ham ve yıkanmış örneğin çekme tespiti, hem pratikte hem de hesaplamalarla yapılabilir. Ölçülü 
fotoğraf çekimi detay fotoğraflar en önemli belgelerdir. 
 

9. Katalog ve Çizelgeler Üzerine 
Tarihsel bir kumaşın yeniden üretimi için yapılan deneysel üretimin örneklerinden 

oluşturulan katalog, özgün çizelgelerle tamamlanacaktır. Bu çizelgeler; tarihi kumaş adının 
izinin sürülmesinde, en yakın dokuma örneğin oluşturulmasında, takip edilen yolun sonudur. 
Bu çizelge araştırma yönteminin somut işareti, kumaş oluşturma yönteminin tanımlı belgesidir. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf 32, 33. Katalog aşaması. 
Tablo 4. Katalog. 

 

 

TABLO NO 002 
KUMAŞIN KODU Pİ 4/6-2* 
KUMAŞIN ADI SANDAL BEZİ - 2 
 ÇÖZGÜ ATKI  

 

 
 

HAMMADDE PAMUK/İPEK PAMUK/İPEK 
SIKLIK/CM 12 12 
 
İPLİK 
NUMARASI 

PAMUK İPEK PAMUK İPEK 
30/2 (20/1 

Pamuğa 
eşdeğer) 

30/2 20/1 

 
BÜKÜM 

Az 
Büküm 

Az 
Büküm 

Az 
Büküm 

Az 
Büküm 

ATKI Tek Kat 
TARAK NO 60 
TARAK ENİ 20 cm 
DİŞTE TEL ADEDİ 2 

GÜCÜDE TEL 
ADEDİ 

 
1 

DESEN RAPORU 4/6 

 
YÜZEYSEL 
GÖRÜNTÜ 
(DESEN) 

 
 
EKOSE 

 
DOKUYAN 
 

 
BÜŞRA BALOTA 

ŞUBAT/2018 
*Pİ: PAMUK-İPEK 
SANDAL DOKUMA GRUBU: Prof. Şahin Yüksel YAĞAN, Prof. Günay ATALAYER, Öğr. Gör. Şafak AKALIN, Işıl ERASLAN (SY), Feriha 
IŞILDAR HEKİM (YL), Büşra BALOTA (YL), Melis VARDAR (L) 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

465

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

        Fotoğraf 24, 25. Tezgahtan çıkan ürünler.                            Fotoğraf 26, 27. Kodlama. 
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Fotoğraf 28-29, 30-31. Ham ve yıkanmış örneklerin çekme tespiti. 
 
Ham ve yıkanmış örneğin çekme tespiti, hem pratikte hem de hesaplamalarla yapılabilir. Ölçülü 
fotoğraf çekimi detay fotoğraflar en önemli belgelerdir. 
 

9. Katalog ve Çizelgeler Üzerine 
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Fotoğraf 32, 33. Katalog aşaması. 
Tablo 4. Katalog. 

 

 

TABLO NO 002 
KUMAŞIN KODU Pİ 4/6-2* 
KUMAŞIN ADI SANDAL BEZİ - 2 
 ÇÖZGÜ ATKI  

 

 
 

HAMMADDE PAMUK/İPEK PAMUK/İPEK 
SIKLIK/CM 12 12 
 
İPLİK 
NUMARASI 

PAMUK İPEK PAMUK İPEK 
30/2 (20/1 

Pamuğa 
eşdeğer) 

30/2 20/1 

 
BÜKÜM 

Az 
Büküm 

Az 
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Az 
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Az 
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YÜZEYSEL 
GÖRÜNTÜ 
(DESEN) 

 
 
EKOSE 

 
DOKUYAN 
 

 
BÜŞRA BALOTA 

ŞUBAT/2018 
*Pİ: PAMUK-İPEK 
SANDAL DOKUMA GRUBU: Prof. Şahin Yüksel YAĞAN, Prof. Günay ATALAYER, Öğr. Gör. Şafak AKALIN, Işıl ERASLAN (SY), Feriha 
IŞILDAR HEKİM (YL), Büşra BALOTA (YL), Melis VARDAR (L) 

 
 

*  Hazırlanan tablolarda tablo numarası, dokuma örneğinin kaçıncı olduğu önemlidir. Sayı 
gelişme basamağını gösterir. Seçeneğin çokluğu önemlidir.  
* Kullanılan kod, hammaddeyi, desenin özelliğini ve dokuyucuyu belgeler. 
* Hammaddenin, çözgü ve atkıda nasıl yer aldığı çizelgede açıkça görülebilmelidir. 
* Çözgü ve atkı sıklıkları, tüm örneklerde karşılaştırma yapılabilmesi için açıkça 
belirtilmelidir. 
* İplik numaraları, kimi zaman günün teknolojisini yansıtırken, kimi zaman yaklaşık; 
görsel karşılaştırma ya da el büküm ile yapılmış olarak belirtilebilir. 
* Büküm, net veya yaklaşık şekilde belirtilebilir. 
* Atkı kat sayısı özelliği önemlidir. Tarihi kumaşlarda el dokuması varsayılarak tek kat 
ya da el imkanları ile büküm kullanımı denenmelidir. 
* Tarak numarası, çeşitli denemelerde değiştirilerek denenmesinin önemi görülmektedir. 
* Dişteki tel sayısı türün özelliğini belirleyen bir görüntü sağlayabilir. 
* Gücüde tel sayısı; keza aynı şekilde kimi örneklerde farklı dokuma olarak denenmelidir. 
Görsellik farkları ve dokunuş farkları anlaşılacaktır. Literatürdeki tanımlamalar ve 
gravürlerdeki karşılaştırmalar için fikir verebileceği denenmiştir. 
* Desen raporu, kalite için çok önemli olup birkaç seçenek yapmayı gerektirmektedir. Eşit 
çizgiler, farklı çizgiler vb. farklı ele gelişi ve karşılaştırmaları yapmayı sağlar. 
* Yüzeysel görüntü (desen), çizgili, kareli, düz gibi ifade edilse de doku ve çekmeler özel 
bir görsellik sağlıyor. Hangi örnek tanımlara uygun kabul edilecektir, tartışılıp 
değerlendirilecektir. 
* Dokuyucu, dokuyan el önemlidir. Dokumanın anonim belleğidir. Elden ele 
aktarılmıştır. Aynı örneği farklı eller dokuduğunda farklı kalite, döküm, görsellik elde 
edilebilecektir. Bu deneysel olarak aranmalıdır. Bu nedenle en az 4 dokumacı kullanmak iyi 
olacaktır. Örneğe en yakın olabileceği düşünülen dokuma, görsellik tanımına en uygun olduğu 
varsayılan kalite böylece oluşturulabilecektir. 
* Katologtaki her çizelgenin çalışma gurubu tarafından incelenerek, değerlendirilmesi 
önemlidir. Tarihsel bir kumaşın, yeniden tasarlanmasında en önemli budur diyebiliriz. 
 

Sonuç  
Bugün müzelerde örneği bulunmayan ve kumaş adları sözlükleri, kumaş adları 

araştırmaları, 1640 Es’ar defteri gibi belgelerde adı geçen; tespit edilmiş kumaş adlarından 
seçilen örneklerle, bir gurup projesi yapılarak deneysel çalışmaların çoğaltılabileceği 
görülmektedir. Bu çalışmalar Anadolu dokumacılığı konusunda kültürel birikimin özgün 
yapısını kavramayı kolaylaştıracaktır. 

Tekstil tasarımcıların yapacağı ortak değerlendirmelerin çok önem taşıdığı; bu 
değerlendirmelerin, hem çalışmanın sonucu için hem de dokuma tasarımcıların deneyimini 
artırmak konusunda doğru bir yaklaşım olduğu görülmektedir. Anadolu dokumacılığının temel 
felsefesini algılamanın en önemli adımının, tarihsel bir türü canlandırmak için yeniden üretim 
projeleri olduğu; bu çalışmaların Anadolu liflerinin yeniden üretimi, iyileştirilmesi ve istihdam 
sağlamak açısından da kilit noktası olduğu anlaşılmaktadır. Keza, türü canlandırmak için 
yeniden üretimin; sürdürülebilir kültürel kimlikli dokumacılık için de güçlü bir alt yapı ve alan 
bilgisi oluşturduğu kesinlik kazanmıştır.  

Sandal bezi deneyimi ile denenerek sistemleştirilen söz konusu yöntemin; Anadolu 
dokuma kültürünün, somut belgeleri olan seçilmiş bezlerin sergilerinde; sanat ve tasarım 
çalışmaları için doğru geleneksel bezlerin bölgesel kimlik saptamalarında; dokumacılık canlı 
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tarih çalışmaları ve miras dokuma bezler çalışmalarında olması gereken zorunlu   bir süreç 
olduğu saptanmıştır. 

Bu saptamalar tarihsel dokumaların yapısal analizinde; deneysel çalışmanı önemini ve 
tekstil tasarımcıların bu eylemde, paylaşımlı bilgi birikiminin sonuçlarını ortaya koymaktadır. 
Güçlü alan bilgisinin sınandığı bu tür çalışmalar, tekstil kültürünün; bilgi, beceri ve deneyimi 
yüksek tekstil tasarımcıların gelişmesini ve mesleki  alanın   doğru bilgilerle zenginleşmesini 
sağlayacaktır. 
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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
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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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1.Giriş 
Doğal boyarmaddeler ilk olarak Hindistan ve Mezopotamya’da kullanılmış, sentetik 

boyarmaddeler elde edilinceye kadar önemini korumuştur. Sentetik boyarmaddelerin, çevresel 
açıdan kirlilik oluşturması ve alerji sorunları gibi nedenlerle günümüzde doğal boyalara olan 
ilgi artmıştır [Karadağ, 2007; Santis ve Moresi, 2007). Bitki, hayvan, bakteri, mantar ve 
minerallerden elde edilen doğal boyarmaddelerin, biyo-bozunurluk ve düşük alerjik reaksiyon 
özellikleri nedeniyle, sentetik boyarmaddelere yenilenebilir alternatifler olduğu belirtilmektedir 
(Rather ve ark., 2016).  

Boyarmadde ekstraksiyonu için UV, mikrodalga ve ultrasonik enerji gibi yeni 
tekniklerin ve metal mordanlara alternatif olabilecek yeni doğal mordanların kullanılabilirliği 
araştırılan konulardır (İşmal, 2019; Sinha ve ark., 2013). Biyoteknoloji ve yeni teknikler 
kullanılarak, doğal boyarmaddelerin renk verimi ve haslık özelliklerinin geliştirilmesine ait 
iyileştirici çalışmalar devam etmektedir.  Boya ve pigment olarak tekstillerde kullanılabilecek 
birçok bitkinin renklilik ve haslık özelliklerinin incelendiği (Mirjalili ve ark., 2011), liflerin 
katyonikleştirilmesi ile boya-lif ilgisinin artırıldığı (Nakpathom ve ark., 2018), boyama öncesi 
plazma ve fikse maddeleri ile materyale uygulanan işlemlerle, renk veriminin artırıldığı 
(Dayioglu ve ark., 2015), ultrasonik enerji ve ozonla ön işlem (Benli ve Bahtiyari, 2015), gama 
ışınlarının boyamaya etkisinin incelendiği (Bhatti ve ark., 2010) birçok çalışma literatürde yer 
almaktadır.  

Boya ve pigment içeren bitkilerin tarımı ile tarım ve orman ürünlerinden veya gıda - 
içecek endüstrisinden elde edilen atık -yan ürünler, doğal boyarmadde kaynağı olarak 
değerlendirilebilir (İşmal, 2019). Bu çalışmada,  bitki ekstraktının kullanıldığı çiriş otunun, 
alternatif yeni doğal boya kaynağı olup olamayacağı araştırılmıştır. Çiriş otu (Asphodelus 
aestivus L.) Xanthorrhoeaceae ailesine ait yabani bir bitkidir. Asphodelus aestivus Brot. 
(Liliaceae) bitkisi, 50-150 cm boyunda, yaprakları kılıç şeklinde, 35-45 cm boy, 3 cm enindedir. 
Bitki, Nisan-Mayıs aylarında çiçeklenir ve 7 mm büyüklüğünde bezelye şekilli yeşil meyvelere 
(6 tohumlu)  sahiptir (Şekil 1).  

 

           
Şekil 1. Çiriş otu (Asphodelus aestivus L.) 

 
Bütün yıl boyunca yeşil olan çiriş otu, özellikle kuru, besince fakir, kumlu, kültüre 

edilmeyen topraklarda yetişir.  Çiriş otu Afrika, Arap ülkeleri, Mısır, Türkiye ve Avrupa'nın 
bazı kesimlerinde yayılış gösteren çok yıllık bir bitkidir. Bitki, halk arasında çiriş, güllük, 
yabani pırasa, dağ pırasası, sarı çiriş, sarızambak, kiriş adları ile de bilinmektedir. Bu bitkinin 
gıda olarak tüketilmesinin yanında geleneksel tıpta da birçok tedavide kullanılmıştır.  Diüretik 
ve yara iyileştirici,  hemeroit, saçkıran, mafsal ağrılarının tedavisinde; maya endüstrisinde, 
ciltçilik ve ayakkabıcılıkta yapıştırıcı olarak kullanımları da vardır. Ayrıca Erzurum bölgesinde 
ehram kumaşa sertlik ve parlaklık vermek amacı ile kullanılmaktadır (Oskay ve ark., 2007).  
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Asphodelus - türlerinin –kimyasal bileşiminde antranoit, flavanoit, steroit, triterpen, 
arilkumarin, antrakinon ve glikozitleri türevi bileşiklerin bulunduğu, çirişin yapısındaki suda 
çözünen bazı bileşiklerin araştırıldığı, antimikrobiyal aktivitenin incelendiği antioksidan 
aktivitenin değerlendirildiği,  antifungal potensiyel ve antibakteriyal etkinin incelendiği birçok 
çalışma literatürde rapor edilmiştir (Adıgüzel ve Aydın, 2019; Güzel ve ark., 2013; Karataş ve ark., 
2011; Oskay ve ark., 2007; Peksel ve ark. 2012; Tomar ve Akarca, 2020). 

 
2. Materyal ve Yöntem 
2.1. Materyal 
Çalışmada kullanılan % 100 ipekli kumaş, 80 g/m2 ağırlığında ve  bezayağı örgüsüne 

sahiptir. Yünlü kumaş ise 110 g/m2 gramajda, bez ayağı örgüsü ile dokunmuştur. Kullanılan 
mordanlar sırası ile sitrik asit, tartarik asit, askorbik asit, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, 
sodyum klorür, kalsiyum klorür, sodyum sülfat, potasyum bitartarat, potasyum bikromat, demir 
II klorür, potasyum alüminyum sülfat ve kalay klorürdür. Çiriş otu (Asphodelus aestivus L.) 
bitkisinden elde edilen doğal boya kullanılmıştır. Çalışmada mordanlama ve boyama işlemleri 
laboratuvar HT boyama makinesinde (Termal) yapılmıştır.  Boyanmış örneklerin renk 
ölçümleri: Macbeth 2180 UV Renk Ölçüm Cihazı yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Yıkama 
haslık testleri Gyrowash Washer Tester cihazında, sürtme haslık testleri de Crockmeter (James 
Heal) Test cihazında yapılmıştır.  

 
2. 2. Yöntem 
2.2.1. Boya Ekstraktının Hazırlanması 
Bu çalışmada su ekstraksiyon yöntemi kullanılmıştır.  500 gram çiriş otu (Asphodelus 

aestivus L.) bitkisi için 750 ml yumuşak su kullanılmış, 1 saat kaynatılmak suretiyle boya 
ekstrakte edilmiş ve süzülerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

 
2. 2.2. Mordanlama 
Mordanlama işlemi, boyamadan önce ayrı flottede, ön işlemleri yapılmış 1.5g ipek ve 

yün materyallere uygulanmıştır. Örnekler, yukarıda isimleri belirtilen mordan maddeleri ile % 
3 konsantrasyonda 1:50 flotte oranında, 1 saat süre ile kaynama sıcaklığında işleme tabi 
tutulmuş ve ardından örneklerin fazla flottesi uzaklaştırılarak kurutulmuştur.  

 
2.2.3. Boyama 
Ön mordanlama işlemi uygulanmamış ve uygulanmış 1,5 g. İpek ve yün örnekleri 

önceden hazırlanmış boya ekstraktı ile 1/20 flotte oranında hazırlanmış flotte ile bir saat 
kaynatılmıştır. Boyamaın ardından önce 500ml soğuk su ile taşar yıkama yapılmıştır. Daha 
sonra 250 ml 60 °C sıcak su ile yıkama, ardından 250 ml kaynar sabunlama yapılmış ve son 
olarak da 500 ml soğuk su ile durulandıktan sonra örnekler sıkılmış ve kendi halinde 
kurutulmuştur. Şekil 2’de boyamalara ait sıcaklık- zaman diyagramı yer almaktadır.  
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Asphodelus - türlerinin –kimyasal bileşiminde antranoit, flavanoit, steroit, triterpen, 
arilkumarin, antrakinon ve glikozitleri türevi bileşiklerin bulunduğu, çirişin yapısındaki suda 
çözünen bazı bileşiklerin araştırıldığı, antimikrobiyal aktivitenin incelendiği antioksidan 
aktivitenin değerlendirildiği,  antifungal potensiyel ve antibakteriyal etkinin incelendiği birçok 
çalışma literatürde rapor edilmiştir (Adıgüzel ve Aydın, 2019; Güzel ve ark., 2013; Karataş ve ark., 
2011; Oskay ve ark., 2007; Peksel ve ark. 2012; Tomar ve Akarca, 2020). 

 
2. Materyal ve Yöntem 
2.1. Materyal 
Çalışmada kullanılan % 100 ipekli kumaş, 80 g/m2 ağırlığında ve  bezayağı örgüsüne 

sahiptir. Yünlü kumaş ise 110 g/m2 gramajda, bez ayağı örgüsü ile dokunmuştur. Kullanılan 
mordanlar sırası ile sitrik asit, tartarik asit, askorbik asit, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, 
sodyum klorür, kalsiyum klorür, sodyum sülfat, potasyum bitartarat, potasyum bikromat, demir 
II klorür, potasyum alüminyum sülfat ve kalay klorürdür. Çiriş otu (Asphodelus aestivus L.) 
bitkisinden elde edilen doğal boya kullanılmıştır. Çalışmada mordanlama ve boyama işlemleri 
laboratuvar HT boyama makinesinde (Termal) yapılmıştır.  Boyanmış örneklerin renk 
ölçümleri: Macbeth 2180 UV Renk Ölçüm Cihazı yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Yıkama 
haslık testleri Gyrowash Washer Tester cihazında, sürtme haslık testleri de Crockmeter (James 
Heal) Test cihazında yapılmıştır.  

 
2. 2. Yöntem 
2.2.1. Boya Ekstraktının Hazırlanması 
Bu çalışmada su ekstraksiyon yöntemi kullanılmıştır.  500 gram çiriş otu (Asphodelus 

aestivus L.) bitkisi için 750 ml yumuşak su kullanılmış, 1 saat kaynatılmak suretiyle boya 
ekstrakte edilmiş ve süzülerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

 
2. 2.2. Mordanlama 
Mordanlama işlemi, boyamadan önce ayrı flottede, ön işlemleri yapılmış 1.5g ipek ve 

yün materyallere uygulanmıştır. Örnekler, yukarıda isimleri belirtilen mordan maddeleri ile % 
3 konsantrasyonda 1:50 flotte oranında, 1 saat süre ile kaynama sıcaklığında işleme tabi 
tutulmuş ve ardından örneklerin fazla flottesi uzaklaştırılarak kurutulmuştur.  

 
2.2.3. Boyama 
Ön mordanlama işlemi uygulanmamış ve uygulanmış 1,5 g. İpek ve yün örnekleri 

önceden hazırlanmış boya ekstraktı ile 1/20 flotte oranında hazırlanmış flotte ile bir saat 
kaynatılmıştır. Boyamaın ardından önce 500ml soğuk su ile taşar yıkama yapılmıştır. Daha 
sonra 250 ml 60 °C sıcak su ile yıkama, ardından 250 ml kaynar sabunlama yapılmış ve son 
olarak da 500 ml soğuk su ile durulandıktan sonra örnekler sıkılmış ve kendi halinde 
kurutulmuştur. Şekil 2’de boyamalara ait sıcaklık- zaman diyagramı yer almaktadır.  

 

 
      
 

 
Şekil 2. Sıcaklık – Zaman Diyagramı 

2.2.4.Kolorimetrik Ölçümler 
 

Boyanmış örneklerin % reflektans değerlerinin ölçümleri Macbeth 2180 UV Renk 
Ölçüm Cihazı ile CIELab sistemine göre gerçekleştirilmiştir (Xin, 2006). Boyanmış kumaşların 
renkleri,  CIELab renk koordinatları (L*,a*,b*,C* ve h) ve Kubelka-Munk eşitliği (Formul1-2) 
kullanılarak hesaplanan renk kuvveti (K/S) ile değerlendirilmiştir.   
ΔE* =  [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2(1) 

 
Renk kuvveti değerleri de (K/S) Kubelka-Munk eşitliğinden Formül.2 yardımı ile 

hesaplanmıştır (Xin: 2006). Boyamaların renk ölçümlerinde mordanlanmadan boyanmış örnek 
standart olarak kabul edilmiştir.  
K/S = (1-R)2/2R(2) 

 
Burada R; maksimum absorbsiyondaki dalga boyunda lifin reflektans değeri, K; 

absorbsiyon katsayısı, S; saçınım katsayısıdır.  
 

CIELab renk değerlendirilmesinde; L*,  açıklık - koyuluk ; a*, kırmızılık - yeşillik ve 
b*; sarılık - mavilik  değerleridir. Örneklere ait L*, a*, b* değerlerinden, standarta 
(mordanlanmadan boyanan örnek)  ait  L*, a*, b* değerleri çıkarılırsa ∆L*, ∆a*, ∆b* farklılık 
değerleri elde edilir. CIELab renk değerlendirilmesi şematik olarak Tablo 1’de gösterilmiştir.  
 
 

Tablo 1. CIELab Renk Değerlendirmesi 
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Boyamaların doygunluk değerleri (C*) incelendiğinde; ∆C* değeri (-) ise örnek 
standarttan mat, (+) ise daha parlaktır. CIELab Sisteminde işletmelerde ∆E*<1.0 (∆E*=0.81);   
∆L*=0.1; ∆a*=0.1;  ∆b*=0.8 kabul edilebilir değerlerdir. 
 

2.2.5.Haslık Değerleri 
Boyamaların yıkama haslık testleri ISO 105-C06 standardına uygun olarak 

(International Organization for Standardization [ISO]105-C06: 2010)   Gyrowash Washer Tester 
cihazında, sürtme haslık testleri ISO 105-X12 ‘ye göre (ISO 105-X12: 2016) Crockmeter Test 
cihazında yapılmıştır. Yıkama ve sürtme haslıkları gri skala değerlendirilmiştir. 

 
2.3. Ölçüm Sonuçları 
CIELab Değerleri 
İpek boyamaların CIELab renk koordinatlarına göre kolorimetrik özellikleri ve elde 

edilen renkler Tablo 2’de yer almaktadır. Açıklık - koyuluk (L*) eksenindeki değerlendirmede; 
en koyu renk demir(II)klorür mordanının kullanıldığı boyamada elde edilmiştir. Yeşil-kırmızı 
eksenindeki (a*) değerlendirmede; sodyum bikarbonat mordanının kullanıldığı boyamada 
kırmızı nüans en fazla; potasyum alüminyum sülfat mordanının kullanıldığı boyamada ise yeşil 
nüans en fazladır. Mavi- sarı (b*) ekseninde ise en fazla sarı nüans kalay klorür mordanında, 
en fazla mavi nüans da sodyum klorür mordanında elde edilmiştir.  Boyamaların doygunluk 
değerleri (C*) incelendiğinde, en doygun ve parlaklık değer, kalay klorür mordanının 
kullanıldığı boyamada elde edilmiştir (Tablo 2). 
 
Tablo 2. İpek Materyalin CIELab Değerleri 

Mordanlar L* a* b* C* h° X Y Z x Y 
Mordansız 82,56 3,20 17,52 17,81 79,66 64,62 61,34 27,77 0,42 0,40 
Sitrik asit 80,85 1,37 29,02 29,05 87,29 60,55 58,21 20,60 0,43 0,42 
Tartarik asit 79,35 4,38 16,74 17,30 75,33 59,05 55,54 25,25 0,42 0,40 
Askorbik asit 81,35 5,71 26,05 26,67 77,63 68,42 59,11 12,55 0,49 0,42 
Sod.karbonat 82,75 1,67 24,69 24,75 86,12 64,29 61,69 24,19 0,43 0,41 
Sod. bikarb. 76,49 6,61 23,78 24,68 74,46 59,19 50,69 10,99 0,49 0,42 
Sod. klorür 63.32 1.57 12.27 12.37 82.70 33.39 31.97 15.13 0.41 0.40 
Kals,klorür 65.45 1.67 13.91 14.02 83.15 36.17 34.62 15.88 0.42 0.40 
Sod. sülfat 59.83 2.06 14.14 14.29 81.71 29.32 27.94 12.43 0.42 0.40 
Potas.bitartarat 67,71 3,98 16,40 16,88 76,37 40,01 37,59 16,42 0,43 0,40 
Potas.bikromat 68,78 4,18 15,20 15,76 74,62 41,60 39,04 17,62 0,42 0,40 
Fe II klorür 59.34 1.67 13.40 13.51 82.91 28.66 27.40 12.40 0.42 0.40 
Pot.Al sülfat 68.96 1.22 34.88 34.90 87.99 40.87 39.29 10.90 0.45 0.43 
Kalay klorür 67.61 6.21 38.11 38.61 80.75 40.60 37.45 9.35 0.46 0.43 

 
CIELab renk koordinatları yün boyamalar için incelendiğinde (Tablo 3);  en koyu renk 

demir(II)klorür mordanının kullanıldığı boyamada elde edilmiştir. Askorbik asit mordanının 
kullanıldığı boyamada kırmızı nüans en fazla;  kalay klorür mordanının kullanıldığı boyamada 
ise yeşil nüans en fazladır. En fazla sarı nüans kalay klorür mordanında, en fazla mavi nüans 
da potasyum bitartarat mordanında elde edilmiştir.  En doygun ve en parlak değer,  kalay klorür 
mordanının kullanıldığı boyamada elde edilmiştir (Tablo 3). 
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Boyamaların doygunluk değerleri (C*) incelendiğinde; ∆C* değeri (-) ise örnek 
standarttan mat, (+) ise daha parlaktır. CIELab Sisteminde işletmelerde ∆E*<1.0 (∆E*=0.81);   
∆L*=0.1; ∆a*=0.1;  ∆b*=0.8 kabul edilebilir değerlerdir. 
 

2.2.5.Haslık Değerleri 
Boyamaların yıkama haslık testleri ISO 105-C06 standardına uygun olarak 

(International Organization for Standardization [ISO]105-C06: 2010)   Gyrowash Washer Tester 
cihazında, sürtme haslık testleri ISO 105-X12 ‘ye göre (ISO 105-X12: 2016) Crockmeter Test 
cihazında yapılmıştır. Yıkama ve sürtme haslıkları gri skala değerlendirilmiştir. 

 
2.3. Ölçüm Sonuçları 
CIELab Değerleri 
İpek boyamaların CIELab renk koordinatlarına göre kolorimetrik özellikleri ve elde 

edilen renkler Tablo 2’de yer almaktadır. Açıklık - koyuluk (L*) eksenindeki değerlendirmede; 
en koyu renk demir(II)klorür mordanının kullanıldığı boyamada elde edilmiştir. Yeşil-kırmızı 
eksenindeki (a*) değerlendirmede; sodyum bikarbonat mordanının kullanıldığı boyamada 
kırmızı nüans en fazla; potasyum alüminyum sülfat mordanının kullanıldığı boyamada ise yeşil 
nüans en fazladır. Mavi- sarı (b*) ekseninde ise en fazla sarı nüans kalay klorür mordanında, 
en fazla mavi nüans da sodyum klorür mordanında elde edilmiştir.  Boyamaların doygunluk 
değerleri (C*) incelendiğinde, en doygun ve parlaklık değer, kalay klorür mordanının 
kullanıldığı boyamada elde edilmiştir (Tablo 2). 
 
Tablo 2. İpek Materyalin CIELab Değerleri 

Mordanlar L* a* b* C* h° X Y Z x Y 
Mordansız 82,56 3,20 17,52 17,81 79,66 64,62 61,34 27,77 0,42 0,40 
Sitrik asit 80,85 1,37 29,02 29,05 87,29 60,55 58,21 20,60 0,43 0,42 
Tartarik asit 79,35 4,38 16,74 17,30 75,33 59,05 55,54 25,25 0,42 0,40 
Askorbik asit 81,35 5,71 26,05 26,67 77,63 68,42 59,11 12,55 0,49 0,42 
Sod.karbonat 82,75 1,67 24,69 24,75 86,12 64,29 61,69 24,19 0,43 0,41 
Sod. bikarb. 76,49 6,61 23,78 24,68 74,46 59,19 50,69 10,99 0,49 0,42 
Sod. klorür 63.32 1.57 12.27 12.37 82.70 33.39 31.97 15.13 0.41 0.40 
Kals,klorür 65.45 1.67 13.91 14.02 83.15 36.17 34.62 15.88 0.42 0.40 
Sod. sülfat 59.83 2.06 14.14 14.29 81.71 29.32 27.94 12.43 0.42 0.40 
Potas.bitartarat 67,71 3,98 16,40 16,88 76,37 40,01 37,59 16,42 0,43 0,40 
Potas.bikromat 68,78 4,18 15,20 15,76 74,62 41,60 39,04 17,62 0,42 0,40 
Fe II klorür 59.34 1.67 13.40 13.51 82.91 28.66 27.40 12.40 0.42 0.40 
Pot.Al sülfat 68.96 1.22 34.88 34.90 87.99 40.87 39.29 10.90 0.45 0.43 
Kalay klorür 67.61 6.21 38.11 38.61 80.75 40.60 37.45 9.35 0.46 0.43 

 
CIELab renk koordinatları yün boyamalar için incelendiğinde (Tablo 3);  en koyu renk 

demir(II)klorür mordanının kullanıldığı boyamada elde edilmiştir. Askorbik asit mordanının 
kullanıldığı boyamada kırmızı nüans en fazla;  kalay klorür mordanının kullanıldığı boyamada 
ise yeşil nüans en fazladır. En fazla sarı nüans kalay klorür mordanında, en fazla mavi nüans 
da potasyum bitartarat mordanında elde edilmiştir.  En doygun ve en parlak değer,  kalay klorür 
mordanının kullanıldığı boyamada elde edilmiştir (Tablo 3). 
 
 
 

 
      
 

Tablo 3. Yün Materyalin CIELab Değerleri 
Mordanlar L* a* b* C* h° X Y Z x Y 

Mordansız 77,22 4,35 19,57 20,05 77,48 55,21 51,90 22,06 0,43 0,40 
Sitrik asit 64.32 12.05 37.64 39.52 72.25 37.88 33.19 8.04 0.48 0,42 
Tartarik asit 74,33 8,63 28,79 30,05 73,32 56,05 47,22 9,00 0,50 0,42 
Askorbik asit 65.74 16.66 35.48 39.20 64.85 44.66 34.98 5.16 0.53 0.41 
Sod.karbonat 72,87 6,52 22,03 22,98 73,51 61,96 53,14 12,06 0,49 0,42 
Sod. bikarb. 77,96 2,41 35,88 35,96 86,16 47,20 44,97 12,68 0,45 0,43 
Sod. klorür 65.26 9.56 36.67 37.90 75.39 38.38 34.37 8.68 0.47 0.42 
Kals,klorür 66.11 10.93 37.75 39.30 73.85 40.03 35.47 8.78 0.47 0,42 
Sod. sülfat 69.53 5.63 42.57 42.94 82.46 43.20 40.08 9.05 0.47 0,43 
Potas.bitartarat 64,34 4,21 15,95 16,50 75,20 35,49 33,22 14,44 0,43 0,40 
Potas.bikromat 73,64 3,81 31,63 31,86 83,14 48,95 46,14 14,57 0,45 0,42 
Fe II klorür 53.18 4.17 22.19 22.58 79.35 22.78 21.21 7.18 0.45 0,41 
Pot.Al sülfat 65.16 7.87 39.17 39.95 78.64 37.72 34.26 8.03 0.47 0,43 
Kalay klorür 73.42 -1.12 53.60 53.61 91.20 46.77 45.81 7.98 0.47 0,46 
 
 

K/S Değerleri 
Şekil 3’te Çiriş otu (Asphodelus aestivus L.) bitkisinden elde edilmiş doğal boyarmadde   ile 

boyanmış ipek ve yün örneklerinin maksimum absorbsiyondaki dalga boyunda (400nm.) elde edilmiş 
K/S değerlerine yer verilmiştir. En yüksek K/S değeri, her iki lif türü için kalay klorürün mordan olarak 
kullanıldığı boyamalarda elde edilmiştir (K/S ipek: 8; K/S yün: 10,54) (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3. Boyamaların K/S Değerleri (400 nm) 

Renk Karşılaştırma Değerleri 
 
Boyamaların renk ölçümlerinde, mordanlanmadan boyanmış örnek standart olarak 

kabul edilmiştir. İpek boyamaların CIELab sistemine göre hesaplanan renk farklılık değerleri 
Tablo 4’te gösterilmiştir. Tablo 5’te ise, Tablo 4’te yer alan değerler yardımı ile ipeğe ait renkler 
şematik olarak gösterilmiştir.  
 
 

0
2
4
6
8

10
12

Renk Kuvveti
K/S

İPEK YÜN



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

474

 
      
 

           Tablo 4. İpek Materyalin Renk Karşılaştırma Değerleri 
Mordanlar ∆L* ∆a* ∆b* ∆C* 

Sitrik asit -1,71 -1,83 11,5 11,24 
Tartarik asit -3,21 1,18 -0.78 -0,51 
Askorbik asit -1,21 2,51 8,53 8,86 
Sod.karbonat 0,19 -1,53 7,17 6,94 
Sod. bikarb. -6.07 3,41 6,26 6,87 
Sod. klorür -19,24 -1,63 -5,25 -5,44 
Kals,klorür -17,11 -1,53 -3,61 -3,79 
Sod. sülfat -22,73 -1,14 -3,38 -3,52 
Potas.bitartarat -14,85 0,78 -1,12 -0,93 
Potas.bikromat -15,78 0,98 -2,32 -2,05 
Fe II klorür -23,22 -1,53 -4,12 -4,3 
Pot.Al sülfat -13.6 -1.98 17.36 17.09 
Kalay klorür -14.95 3.01 20.59 20.8 

 
           Tablo 5. İpek Materyalin Şematik Renk Karşılaştırma Değerleri 

Mordanlar ∆L* ∆a* ∆b* ∆C* 
Sitrik asit -1,71 -1,83 11,5 *D  
Tartarik asit -3,21 1,18 -0.78 **M 
Askorbik asit -1,21 2,51 8,53 D 
Sod.karbonat 0,19 -1,53 7,17 D 
Sod. bikarb. -6.07 3,41 6,26 D 
Sod. klorür -19,24 -1,63 -5,25 M 
Kals,klorür -17,11 -1,53 -3,61 M 
Sod. sülfat -22,73 -1,14 -3,38 M 
Potas.bitartarat -14,85 0,78 -1,12 M 
Potas.bikromat -15,78 0,98 -2,32 M 
Fe II klorür -23,22 -1,53 -4,12 M 
Pot.Al sülfat -13.6 -1.98 17.36 D 
Kalay klorür -14.95 3.01 20.59 D 

                                                                        *D: Doygun, parlak     **M: Mat, donuk 
 
 

Yün boyamaların CIELab sistemine göre hesaplanan renk farklılık değerleri Tablo 6’da 
verilmiştir.  Tablo 7’de, Tablo 6’da yer alan değerler yardımı ile yünün renkleri şematik olarak 
gösterilmiştir.  
 
           Tablo 6. Yün Materyalin Renk Karşılaştırma Değerleri 

Mordanlar ∆L* ∆a* ∆b* ∆C* 
Sitrik asit -12,9 7,7 18,1 19,47 
Tartarik asit -2,89 4,28 9,22 10 
Askorbik asit -11,48 12,31 15,91 19,15 
Sod.karbonat -4,35 -1,94 16,31 15,91 
Sod. bikarb. 0,74 2,17 2,46 2,93 
Sod. klorür -11,96 5,21 17,1 17,85 
Kals,klorür -11,11 6,58 18,18 19,25 
Sod. sülfat -7,69 1,28 23 22,89 
Potas.bitartarat -12,88 -0,14 -3,62 -3.55 
Potas.bikromat -3,58 -0,54 12,06 11,81 
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           Tablo 4. İpek Materyalin Renk Karşılaştırma Değerleri 
Mordanlar ∆L* ∆a* ∆b* ∆C* 

Sitrik asit -1,71 -1,83 11,5 11,24 
Tartarik asit -3,21 1,18 -0.78 -0,51 
Askorbik asit -1,21 2,51 8,53 8,86 
Sod.karbonat 0,19 -1,53 7,17 6,94 
Sod. bikarb. -6.07 3,41 6,26 6,87 
Sod. klorür -19,24 -1,63 -5,25 -5,44 
Kals,klorür -17,11 -1,53 -3,61 -3,79 
Sod. sülfat -22,73 -1,14 -3,38 -3,52 
Potas.bitartarat -14,85 0,78 -1,12 -0,93 
Potas.bikromat -15,78 0,98 -2,32 -2,05 
Fe II klorür -23,22 -1,53 -4,12 -4,3 
Pot.Al sülfat -13.6 -1.98 17.36 17.09 
Kalay klorür -14.95 3.01 20.59 20.8 

 
           Tablo 5. İpek Materyalin Şematik Renk Karşılaştırma Değerleri 

Mordanlar ∆L* ∆a* ∆b* ∆C* 
Sitrik asit -1,71 -1,83 11,5 *D  
Tartarik asit -3,21 1,18 -0.78 **M 
Askorbik asit -1,21 2,51 8,53 D 
Sod.karbonat 0,19 -1,53 7,17 D 
Sod. bikarb. -6.07 3,41 6,26 D 
Sod. klorür -19,24 -1,63 -5,25 M 
Kals,klorür -17,11 -1,53 -3,61 M 
Sod. sülfat -22,73 -1,14 -3,38 M 
Potas.bitartarat -14,85 0,78 -1,12 M 
Potas.bikromat -15,78 0,98 -2,32 M 
Fe II klorür -23,22 -1,53 -4,12 M 
Pot.Al sülfat -13.6 -1.98 17.36 D 
Kalay klorür -14.95 3.01 20.59 D 

                                                                        *D: Doygun, parlak     **M: Mat, donuk 
 
 

Yün boyamaların CIELab sistemine göre hesaplanan renk farklılık değerleri Tablo 6’da 
verilmiştir.  Tablo 7’de, Tablo 6’da yer alan değerler yardımı ile yünün renkleri şematik olarak 
gösterilmiştir.  
 
           Tablo 6. Yün Materyalin Renk Karşılaştırma Değerleri 

Mordanlar ∆L* ∆a* ∆b* ∆C* 
Sitrik asit -12,9 7,7 18,1 19,47 
Tartarik asit -2,89 4,28 9,22 10 
Askorbik asit -11,48 12,31 15,91 19,15 
Sod.karbonat -4,35 -1,94 16,31 15,91 
Sod. bikarb. 0,74 2,17 2,46 2,93 
Sod. klorür -11,96 5,21 17,1 17,85 
Kals,klorür -11,11 6,58 18,18 19,25 
Sod. sülfat -7,69 1,28 23 22,89 
Potas.bitartarat -12,88 -0,14 -3,62 -3.55 
Potas.bikromat -3,58 -0,54 12,06 11,81 

 
      
 

Fe II klorür -24,04 -0,18 2,62 2,53 
Pot.Al sülfat -12.06 3.52 19.6 19.9 
Kalay klorür -3,8 -5.47 34.03 33.56 

 
          Tablo 7. Yün Materyalin Şematik Renk Karşılaştırma Değerleri 

Mordanlar ∆L* ∆a* ∆b* ∆C* 
Sitrik asit -12,9 7,7 18,1 D 
Tartarik asit -2,89 4,28 9,22 D 
Askorbik asit -11,48 12,31 15,91 D 
Sod.karbonat -4,35 -1,94 16,31 D 
Sod. bikarb. 0,74 2,17 2,46 D 
Sod. klorür -11,96 5,21 17,1 D 
Kals,klorür -11,11 6,58 18,18 D 
Sod. sülfat -7,69 1,28 23 D 
Potas.bitartarat -12,88 -0,14 -3,62 M 
Potas.bikromat -3,58 -0,54 12,06 D 
Fe II klorür -24,04 -0,18 2,62 D 
Pot.Al sülfat -12.06 3.52 19.6 D 
Kalay klorür -3,8 -5.47 34.03 D 

*D: Doygun, parlak   **M: Mat, donuk 
 

Toplam Renk Farklılığı -E* Değerleri 
 

Örneklerin E* değeri, renk farklılığının ifadesidir. E* < 1 ise, iki renk arasında fark 
çok az; E* > 1 ise çok fazladır. Şekil 4’te mordansız boyamaya göre hesaplanan E* değerleri 
gösterilmektedir. Mordanlanmadan boyanan örneklerin standart kabul edilerek 
gerçekleştirildiği spektrofotometrik ölçümlerde; ipek için bütün boyamalarda toplam renk 
farklılığı   kabul edilen değerlerin üzerindedir.  E* değerleri incelendiğinde, en büyük renk 
farkının kalay klorür mordanında olduğu belirlenmiştir (∆E*ipek- kalay klorür: 25.62 ).  
 

 
Şekil 4. İpek Boyamaların E* değerleri 
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Yünün çiriş otundan elde edilen doğal boya uygulamalarında da  toplam renk farklılığı   

kabul edilen değerlerin üzerindedir.  Yün boyamalarda da en büyük renk farkının kalay klorür 
mordanında olduğu belirlenmiştir (∆E* kalay klorür: 34.68) (Şekil 5).  
 
 

 
Şekil 5. Yün Boyamaların E* değerleri 

 
  Yıkama ve  Sürtme Haslıkları 

 
Araştırmadaki tüm boyamaların yıkama lekeleme – renk değişimi haslık değerleri ve 

kuru ve yaş sürtme haslık değerleri endüstrinin kabul ettiği değerler arasındadır. Boyamaların 
yıkama renk değişimi değerleri lekeleme değerlerinden daha düşük değerde elde edilmiştir. 
Genellikle kuru sürtme haslıkları, yaş sürtme haslıklarından daha yüksektir (Tablo 8, 9). 

 
Tablo 8. İpek Boyamaların Yıkama ve Sürtünme Haslık Sonuçları 

 
Mordan 

Yıkama Sürtme 
 

Renk 
değişimi 

Lekeleme 

CA CO PA PET PAN WO kuru yaş 

Mordansız 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4 4 5 4/5 
Sitrik asit 3/4 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Tartarik asit 4/5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Askorbik asit 4/5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Sod.karbonat 4/5 5 5 5 5 5 5 4/5 4 
Sod. bikarb. 4/5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Sod. klorür 4/5 5 5 5 5 5 5 4/5 4 
Kals,klorür 4/5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Sod. sülfat 4/5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Pot.bitartarat 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4 
Pot.bikromat 4/5 5 5 5 5 5 5 4 4 
Fe II klorür 4/5 5 5 5 5 5 5 3/4 3 
Pot.Al sülfat 4/5 5 5 5 5 5 5 4/5 4 
Kalay klorür 5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
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Yünün çiriş otundan elde edilen doğal boya uygulamalarında da  toplam renk farklılığı   

kabul edilen değerlerin üzerindedir.  Yün boyamalarda da en büyük renk farkının kalay klorür 
mordanında olduğu belirlenmiştir (∆E* kalay klorür: 34.68) (Şekil 5).  
 
 

 
Şekil 5. Yün Boyamaların E* değerleri 

 
  Yıkama ve  Sürtme Haslıkları 

 
Araştırmadaki tüm boyamaların yıkama lekeleme – renk değişimi haslık değerleri ve 

kuru ve yaş sürtme haslık değerleri endüstrinin kabul ettiği değerler arasındadır. Boyamaların 
yıkama renk değişimi değerleri lekeleme değerlerinden daha düşük değerde elde edilmiştir. 
Genellikle kuru sürtme haslıkları, yaş sürtme haslıklarından daha yüksektir (Tablo 8, 9). 

 
Tablo 8. İpek Boyamaların Yıkama ve Sürtünme Haslık Sonuçları 

 
Mordan 

Yıkama Sürtme 
 

Renk 
değişimi 

Lekeleme 

CA CO PA PET PAN WO kuru yaş 

Mordansız 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4 4 5 4/5 
Sitrik asit 3/4 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Tartarik asit 4/5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Askorbik asit 4/5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Sod.karbonat 4/5 5 5 5 5 5 5 4/5 4 
Sod. bikarb. 4/5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Sod. klorür 4/5 5 5 5 5 5 5 4/5 4 
Kals,klorür 4/5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Sod. sülfat 4/5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Pot.bitartarat 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4 
Pot.bikromat 4/5 5 5 5 5 5 5 4 4 
Fe II klorür 4/5 5 5 5 5 5 5 3/4 3 
Pot.Al sülfat 4/5 5 5 5 5 5 5 4/5 4 
Kalay klorür 5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
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Tablo 9. Yün Boyamaların Yıkama ve Sürtünme Haslık Sonuçları 
 

Mordan 
Yıkama Sürtme 

 
Renk 

değişimi 

Lekeleme 

CA CO PA PET PAN WO kuru yaş 

Mordansız 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 5 4/5 
Sitrik asit 3/4 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Tartarik asit 4 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Askorbik asit 3/4 5 5 5 5 5 4/5 5 4/5 
Sod.karbonat 4 5 5 5 5 5 5 4/5 4 
Sod. bikarb. 3/4 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Sod. klorür 4 5 5 5 5 5 5 4/5 4 
Kals,klorür 3/4 5 5 5 5 4/5 5 4/5 4/5 
Sod. sülfat 3 5 5 5 5 5 5 5 4/5 
Pot.bitartarat 3 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4 
Pot.bikromat 4/5 5 5 5 5 5 5 4 3/4 
Fe II klorür 3/4 5 5 5 4 5 5 3/4 3 
Pot.Al sülfat 4/5 5 5 5 4/5 5 4/5 5 4 
Kalay klorür 4/5 5 5 5 5 5 5 5 4/5 

 
 

Sonuçlar ve Değerlendirme 
  İpek ve yünde mordanlı boyamaların tamamı, mordansız boyamaya göre daha koyudur.  
  Hem ipek hem de yün boyamalarda en koyu rengin demir II klorür mordanı ile elde 

edildiği görülmektedir. 
 Yün boyamalarda kırmızı ve sarı nüans,  ipek boyamalarından daha fazladır. 
 İpek ve yün boyamaların çoğunluğunda renkler canlı ve parlaktır.  
 Her iki lif türünde de en büyük renk farkının kalay klorür mordanında olduğu 

belirlenmiştir. 
 Boyamaların en yüksek renk kuvveti değeri (K/S) ipek ve yünde de kalay klorür 

mordanında elde edilmiştir. 
 Tüm boyamaların yıkama lekeleme – renk değişim haslık değerleri ile kuru ve yaş 

sürtme haslık değerleri çok yüksek bulunmuştur.  
 Bu çalışmada kullanılan, Çiriş otu (Asphodelus aestivus L.) bitkisinden elde edilen 

doğal boyanın, sentetik boyarmaddelere alternatif olarak çevre dostu boyamalar konusunda 
umut verici sonuçlar alınmıştır.  

 İpek Materyalin Şematik Renk Karşılaştırması - genel 
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 Yün Materyalin Şematik Renk Karşılaştırması - genel 

 

 
 
 

 Boyamaların Subjektif Görselleri (RGB değerleri) 
Doğal boya: Çiriş otu (Asphodelus aestivus L.) 

Mordanlar İpek Yün 

Mordansız 
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Tartarik asit 
  

Askorbik asit 
  

Sod.karbonat 
  

Sod. bikarb. 
  

Sod. klorür 
  

Kals,klorür 
  

Sod. sülfat 
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 Yün Materyalin Şematik Renk Karşılaştırması - genel 

 

 
 
 

 Boyamaların Subjektif Görselleri (RGB değerleri) 
Doğal boya: Çiriş otu (Asphodelus aestivus L.) 

Mordanlar İpek Yün 

Mordansız 
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Potas.bitartarat 
  

Potas.bikromat 
  

Fe II klorür 
  

Pot.Al sülfat 
  

Kalay klorür 
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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 değerler in bütününü yans ı tan bir  yap ıy ı 
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 
t an ı t ı lmas ı  amaç l anm ı ş t ı r.  Be t imse l  a r a ş t ı rma 
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  yarar land ıklar ı  ve  bu  ögeler in  g iys i 
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.
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1. Giriş 
Toplulukların tarihsel süreç içerisinde biriktirdikleri ve nesilden nesile aktırdıkları 

kültüre ait deneyim ve geleneklerin tümü olarak ifade edilen kültürel miras kavramı, mevcut 
toplulukların kimliklerine ait ifadeleri en yakından gösteren değerlerin bütünü olarak 
açıklanmaktadır. Kültürel miras kavramı ele alındığında; bu kavramı toplulukların kimliklerine 
ait ifadeleri yansıtan somut ve soyut değerlerin yanı sıra, geçmişten gelen ve bir önceki nesilden 
alınan örf ve âdetler ile dil, din, edebiyat, sanat, zanaat vb. değerleri yansıtan bir olgu olarak 
ifade etmek mümkün olacaktır (Rouhi, 2017, 7110). Fransızca “le patrimoine culturel” 
kelimesinden ortaya çıkan kültürel miras kavramı, öncelikle sanat eserlerinin araştırılması, 
tespit edilmesi ve korunması amacıyla ortaya çıkmış, sonrasında ise özellikle 1970’li yıllar ile 
başlayan süreç ile adını daha sık bir şekilde duyurmaya başlamıştır (Oğuz, 2013, 5; Vecco, 
2010, 321). 

Toplulukların sahip oldukları kimlik ve kültür kavramlarının birer somut ve soyut 
yansımaları olarak kabul edilen kültürel miras ögeleri genel olarak; somut olan kültürel miras 
(anıtlar, binalar, yazılı eserler, sanat ve zanaat eserleri vb.), somut olmayan kültürel miras 
(folklor, gelenekler, dil, sözlü tarih vb.) ve doğa mirası (kültürel açıdan önem taşıyan 
manzaralar, biyolojik çeşitlilik içeren bölgeler) şeklinde sınıflandırılmaktadır (Sullivan, 2016, 
605). Bu sınıflandırma ile birlikte kültürel miras ögelerinin tespit edilmesi ve korunmasına 
ilişkin bazı birliklerin var olduğu görülmektedir. Bu birliklerden en önemlilerinin Birleşmiş 
Milletler (United Nations), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) ve Uluslararası Mavi Kalkan Komitesi (Blue Shield International) olduğu 
söylenebilir. 

Tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye 
coğrafyasının pek çok alanda olduğu gibi kültürel açıdan da çok zengin niteliklere sahip olduğu 
görülmektedir. Stratejik konumu ile tarih öncesi ve tarih sonrası çağlarda birbirinden farklı 
medeniyetleri ağırlamasının yanı sıra zengin kültürel geçmişi ile bu coğrafya, her anlamda çok 
yönlü ve köklü bir tarihe sahip olmuştur. Mevcut yönüyle Türkiye’nin gerek kent yaşamı 
gerekse de köy yaşamında kültürel miras alanlarında önemli bir yönünün olduğu görülmektedir.  
Doğu kısmından batı kısmına kadar, hemen hemen tüm yerleşim alanlarında müthiş kültürel 
miras değerlerine sahip olan Türkiye coğrafyasının birbirinden farklı ve değerli kültürel miras 
ögelerine sahip olduğu söylenebilir. Günümüzde bu kültürel miras ögelerinin çoğunun 
unutulduğu ya da unutulmaya yüz tuttuğu görülmektedir (Akyıldız ve Olğun, 2020, 235). Fakat 
her ne kadar farkında olunmayan bu kültürel miras eserleri unutulmuş olsa da günümüzde 
özellikle moda sektöründe faaliyet gösteren birçok marka ve/veya tasarımcının mevcut kültürel 
miras ögelerini derinlemesine araştırıp, bu ögelerden esinlendikleri görülmektedir. Özellikle 
günümüzde çok gündemde olan sürdürülebilirlik kavramı altında konumlanmış olan kültürel 
miras kavramının önemini arttırması kültürel mirasa ait çeşitli göstergelerden esinlenerek 
hazırlanmış ürün ve koleksiyonlara olan eğilimi bir hayli arttırmıştır (Er Bıyıklı, Saatçıoğlu ve 
Yaykıran Sezgin, 2021, 144). 

Bu çalışmada, özellikle moda sektöründe kimliğiyle faaliyet gösteren ve kültürel miras 
ögelerinden esinlenerek giysi koleksiyonları hazırlayan Türk tasarımcıları öne çıkararak, dikkat 
çekmek amaçlanmıştır. Giysi koleksiyonları ile kültürel miras ögelerine yer veren Türk 
tasarımcılar arasından bir seçki yapılmış; Arzu Kaprol, Başak Cankeş, Hatice Gökçe, Niyazi 
Erdoğan, Özgür Masur ve Zeynep Tosun gibi tasarımcılara bu çalışmada yer verilmiştir. 
Çalışmada; ele alınan tasarımcıların koleksiyonlarında hangi kültürel miras ögelerine, nasıl yer 
verdikleri ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bu ögeleri güncel bir bakış açısı ile nasıl 
değerli hale getirildikleri vurgulanmıştır. 
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2. Yöntem 
Betimsel araştırma yöntemlerinden tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, moda 

sektöründe “Kültürel miras kavramından esinlenen Türk tasarımcılar kimlerdir?” ve “Kültürel 
miras kavramına ait ögeler giysi koleksiyonları içerisinde nasıl yer edinmiştir?” gibi araştırma 
sorularına cevap aranmıştır. Otaya konulan araştırma soruları doğrultusunda, kültürel miras 
kavramından esinlenen Türk tasarımcıların giysi koleksiyonlarından örnekler ile tanıtılması 
amaçlanmıştır. Çalışma içerisinde öncelikle, kültürel miras kavramına ait ögelerden esinlenerek 
giysi koleksiyonlarına yön veren moda sektörünün önde gelen Türk tasarımcıları tespit 
edilmiştir. Tespit edilen altı farklı Türk moda tasarımcısından Arzu Kaprol, Başak Cankeş, 
Hatice Gökçe, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur ve Zeynep Tosun’un kültürel miras ögelerine yer 
verdikleri giysi koleksiyonlarının ilgili görselleri ile ele alış biçimleri desteklenerek ortaya 
konmuştur.  

Çalışma içerisinde özellikle kitap, makale, gazete, dergi gibi basılı yayınlardan kaynak 
olarak değerlendirildiği gibi mevcut tasarımcıların giysi koleksiyonlarına yer vermiş olan 
internet siteleri ve bu internet sitelerindeki görsellerden de yararlanılmıştır. Bununla birlikte, 
çalışmanın ana bölümünü oluşturan tasarımcılar açıklanırken, çalışmanın bulgular bölümünde 
adlarının baş harfleri dikkate alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır. Mevcut çalışmanın, kültüre 
ait bir değerin güncel ve yenilikçi ifade ile günümüzde nasıl yer edineceğini ortaya koyması 
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca mevcut değerlerin özellikle giysi tasarımı açısından nasıl 
ele alınması gerektiğini tasarımcı açısından göstermesi bağlamında da çok önem taşımaktadır. 

 
3. Bulgular 
Çalışmanın bu bölümünde kültürel miras kavramına ait ögelerden esinlenerek giysi 

koleksiyonlarına yön veren altı farklı Türk moda tasarımcısından Arzu Kaprol, Başak Cankeş, 
Hatice Gökçe, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur ve Zeynep Tosun’un kültürel miras ögelerine yer 
verdikleri giysi koleksiyonları ele alınmıştır. Her bir moda tasarımcısı ayrı başlıklar altında 
kurgulanmış, bu başlıklar altında tasarımcıların kültürel miras ögelerine yer verdikleri erkek 
ve/veya kadın giysi koleksiyonları ilgili görsellerle desteklenerek ortaya çıkarılmıştır.  

 
3. 1. Arzu Kaprol 
Her zaman yenilikçi ve avangart bir tasarım anlayışı ile tasarımlar ortaya koyan 

deneyimli modacılardan birisi olarak kabul gören Arzu Kaprol’un, kültürel miras ögelerinden 
ilham aldığı tasarımlarını ilk kez İstanbul Moda Haftası kapsamında sergilediği 2022 İlkbahar-
Yaz koleksiyonu ile izleyicilerle buluşturduğu görülmektedir. Esin kaynağını Türkiye 
coğrafyasına ait bir kültürel miras öğesi olan Truva’dan alan bu giysi koleksiyonu 
“H.A.Y.A.L.” adı ile adlandırılmıştır. 

   
Görsel 1.  Arzu Kaprol, 2022 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu. 
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Arzu Kaprol tarafından hazırlanan giysi koleksiyonunda, özellikle Anadolu kültüründe 

de yer alan (ahşap blokların bir bıçak yardımıyla oyulup yüzeyinin şekillendirildiği ve elde 
edilen kalıplarla çeşitli kumaşların üzerine kalıptaki desenin aktarıldığı) yüzey desenlendirme 
yöntemi olan ve yazmacılık zanaatı adı verilen baskı yöntemi kullanılmıştır. (Kaya, 1988, 9). 
Giysi tasarımlarında tarih öncesi çağlarda Anadolu topraklarında yaşamış olan Hitit/Eti 
Uygarlığı’na ait motifler yer alırken, bu motiflerin yukarıda açıklanan eskiden Amasya, 
Kastamonu, Tokat gibi kentlerde yaygın bir zanaat olan yazmacılık (Lecomte, 1970, 79-82) 
yöntemi kullanılarak kumaşlara aktarılmıştır. Arzu Kaprol bu koleksiyonunda, kaftan formunu 
güncel bir yorumla ele alırken, yarattığı formlarda bu baskı yöntemini kullanmış, kültürel miras 
kavramının güncel bir örneğini sunmuştur. 

 
3. 2. Başak Cankeş 
Başak Cankeş, Bashaques markası ile kültürel mirasa ait ögeleri yeniden ele alıp 

değerlendirerek yenilikçi bir etnik yapıyı barındıran giysi koleksiyonları oluşturduğu 
görülmektedir. Başak Cankeş Anadolu ve Güney Amerika motif, renk ve tekniklerini 
karşılaştırıp sentezlediği 2022-2023 sezonsuz giysi koleksiyonunu İstanbul Moda Haftası 
kapsamında ilk kez izleyici ile buluşturmuştur. 

 

   
Görsel 2.  Başak Cankeş, 2022-2023 Sezonsuz Koleksiyonu. 

 
Tasarımcı sanatsal yönleri üst seviyede olan bu giysi koleksiyonunu “Aynı mı?” adı ile 

adlandırmıştır. Tasarımcı, “Aynı mı?” adlı giysi koleksiyonunu hazırlarken yaklaşık bir buçuk 
ay gibi bir süre Güney Amerika’nın Kolombiya ve Peru gibi ülkelerin köylerinde yaşayarak 
detaylı bir araştırma yaptığını paylaşmaktadır.  Bu araştırma sürecinde elde ettiği bölgenin 
kültürel mirasına ait ögeleri Anadolu kültürüne ait kültürel miras ögeleri ile karşılaştırmış ve 
tasarladığı giysiler içerisinde bu ögelere özgün ve yenilikçi bir yaklaşım ile yer vermiştir. 
Tasarımcı, birçok etnik motife yer verdiği ve sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda 
oluşturduğu bu koleksiyonda yer alan giysi ürünleri sadece bir adet üretip satışa çıkarmayı 
tercih etmiştir. 

 
3. 3. Hatice Gökçe 
Giysi koleksiyonlarında daha çok erkek kullanıcılar için ürün tasarlayan tasarımcı 

Hatice Gökçe’nin İstanbul Moda Haftası kapsamında izleyici ile buluşturduğu 2021 Sonbahar-
Kış Koleksiyonu’nda kültürel miras ögelerinden ilham aldığı görülmektedir. Bayburt, Erzurum 
çevresindeki yörelerde dokunmakta olan gelenekselleşen bir kumaş olan “Ehram”dan 
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Kış Koleksiyonu’nda kültürel miras ögelerinden ilham aldığı görülmektedir. Bayburt, Erzurum 
çevresindeki yörelerde dokunmakta olan gelenekselleşen bir kumaş olan “Ehram”dan 

esinlenerek tasarımlar geliştirdiği bu giysi koleksiyonunu “Yenidoğan” adı ile adlandırmıştır. 
Tasarımcı, Ehram Kumaşını yenilikçi bir bakış açısı ile farklı formlarda günlük giyilebilir erkek 
giysi ürünlerde kullanmıştır. 

 

   
Görsel 3.  Hatice Gökçe, 2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu. 

 
Bunun yanı sıra, Hatice Gökçe Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait 

bir satış platformu olan “Müzedenal” ile yapmış olduğu iş birliği kapsamında Homeros’un 
İlyada Destanı’na konu olan Truva Antik Kenti’nden esinlenerek 2022 yılında bir giysi ve 
aksesuar koleksiyonu hazırlamıştır. Koleksiyonda Truva’ya ilişkin öğeleri baskı ve nakış gibi 
tekniklerle tasarımlarda detaylandıran tasarımcı, giysi ürünlerin yanı sıra çanta, eşarp, havlu vd. 
aksesuar ürünler tasarlanmış ve üretmiştir.  

 
3. 4. Niyazi Erdoğan 
Erkek giyimi üzerine yeni nesil bir tasarım anlayışını benimseyen modacı Niyazi 

Erdoğan, kültürel miras ögelerinden farklı bir bakış açısı ile esinlendiği görülmektedir. 
Tasarımcı ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden birisi olan Grafik Tasarımcısı ve 
Akademisyen Yurdaer Altıntaş’ın geçmiş yıllarda yapmış olduğu afiş tasarımlarından 
esinlenerek 2017 Sonbahar-Kış sezonu için bir koleksiyon oluşturmuştur.  

 

   
Görsel 4.  Niyazi Erdoğan, 2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu. 

 
Yurdaer Altıntaş’ın “Siyah-Beyaz” adlı afiş tasarımı serisini esin kaynağı olarak 

yorumlayan modacı, erkek kullanıcılar için hazırladığı bu giysi koleksiyonunda Yurdaer 
Altıntaş’ın afişlerinde yer alan öğeleri forma uygun bir kurgu ile yorumlayarak tasarlarken, 
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üretim yöntemi olarak baskı tekniklerini kullanmıştır. Günlük, giyilebilir, sportif görünümlü 
tasarımlarda teknolojik kumaşları kullanarak hazırladığı giysi koleksiyonunu “#İnadına 
Yurdaer” sloganıyla ilk kez İstanbul Moda Haftası kapsamında izleyicilerin beğenisine 
sunulmuştur. 

 
3. 5. Özgür Masur 
Kişiye özel tasarımlarla kadına özgü gece giysileri tasarlayarak öne çıkan bir tasarımcı 

olarak tanıdığımız Özgür Masur’un 2020-İstanbul Moda Haftası kapsamında podyuma taşıdığı 
Haute Couture Koleksiyonu’nda kültürel miras ögelerinden ilham aldığı görülmektedir. 

   
Görsel 5.  Özgür Masur, 2020 Haute Couture Koleksiyonu. 

  
Tasarımcı, “Bizans” adlı söz konusu bu kadın giysi koleksiyonunda özellikle Bizans 

İmparatorluğu Dönemi’ne ait giysilerde görülen altın ve gümüş etkilerden bordo, siyah, mor 
renkten, dönemin giyim-kuşam elemanlarından, işleme detaylarından, boncuk, pul, tüy gibi 
malzemeler ile parlak kumaşlarından ve dönemin bazı formlarından esinlendiği tasarımlarını 
sergilemiştir.   

    
3. 6. Zeynep Tosun 
Kültürel miras ögelerinden esinlenerek veya bire bir kullanarak tasarımlar geliştiren ve 

bu kültürel ögeleri günümüz kullanıcısına yenilikçi bir bakış açısı ile başarılı bir şekilde 
tasarladığı ürünlerle sunan yeni nesil modacılardan birisinin de Zeynep Tosun olduğu 
görülmektedir. Zeynep Tosun’un Osmanlı İmparatorluğu döneminde de büyük bir önem sahip 
olan filigran ya da tel kırma olarak da bilinen telkâri zanaatını (Lecomte, 1970, 177-179) esin 
kaynağı olarak kullanarak tasarımlar yaptığı ve koleksiyonlar hazırladığı görülmektedir. 

 

   
Görsel 6.  Zeynep Tosun, 2016 Sonbahar-Kış Hazır Giyim Koleksiyonu. 
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Görsel 6.  Zeynep Tosun, 2016 Sonbahar-Kış Hazır Giyim Koleksiyonu. 

Eskiden ev tekstili ürünlerinden özellikle de örtülerde bir süsleme yöntemi olarak 
kullanıldığı görülen tel kırma tekniğini Zeynep Tosun’un giyilebilir ürünlere taşıdığı 
görülmektedir. 2016 Sonbahar-Kış Hazır Giyim, 2017 İlkbahar-Yaz Hazır Giyim, 2017 
Sonbahar-Kış Hazır Giyim, 2018 İlkbahar-Yaz Haute Couture, 2018 Sonbahar-Kış Hazır 
Giyim, 2019 İlkbahar-Yaz Hazır Giyim Koleksiyonlarında bu bezeme (süsleme) tekniğinden 
esinlendiği ve kültürümüze ait bu tekniği yenilikçi bir şekilde yorumlayarak giysi 
tasarımlarında yoğun bir şekilde kullandığı ile karşılaşılmaktadır.  

 
4. Sonuç 
Son yıllarda moda sektöründe faaliyet gösteren birçok Türk tasarımcının esin kaynağı 

olarak kültürel miras ögelerinden esinlenip, oluşturdukları koleksiyonlarda bu ögelere sıklıkla 
yer verdikleri görülmektedir. Özellikle moda tasarımcılarının ortaya koydukları kadın, erkek 
veya cinsiyetsiz giysi ve/veya aksesuar koleksiyonlarında Türkiye coğrafyasına ait olan ve 
unutulmaya yüz tutmuş kültürel miras ögelerini detaylı bir şekilde araştırıp bu ögeleri gün 
ışığına çıkardıkları ile karşılaşılmıştır. Ülkemiz için önemli bir moda etkinliği olan İstanbul 
Moda Haftası kapsamında giysi koleksiyonlarını sunan birçok Türk tasarımcının kültürel 
mirasa ilişkin esin kaynağı edindikleri ve bu koleksiyonları izleyicilerin beğenisine sundukları 
ortaya çıkmaktadır. Rekabetin yoğun olduğu moda sektörünün her alanında önem arz eden 
farklı ve sıra dışı olmak, öne çıkmak arayışları doğrultusunda mevcut sektör için önemli olan 
tasarımcılar olarak gösterilebilecek; Arzu Kaprol, Başak Cankeş, Hatice Gökçe, Niyazi 
Erdoğan, Özgür Masur ve Zeynep Tosun’un oluşturdukları giysi ve/veya aksesuar 
tasarımlarında yenilikçi bir yaklaşım ile kültürel miras ögelerine farklı bir yaklaşım ile yeni 
ürünlerde yer verdikleri karşımıza çıkmaktadır. Mevcut durumun hem ülkemize ait değerlerin 
gün ışığına çıkarılıp tanıtılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
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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
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Giriş 
Düşünce eylemi, herhangi bir nesneyi veya olguyu anlamlandırmak amacıyla 

gerçekleşmektedir. İnsanın bilme ve öğrenme arzusu, insanı sürekli olarak düşünmeye ve 
gördüğü her şeyin arkasında yatan sistematiği keşfetmeye yönlendirir. Keşfetme durumu insanı 
her ne kadar merak ettiği konuda aydınlatsa bile tatmin etmemektedir; çünkü insanın, 
öğrendiğini bir başkasına aktarma amacı vardır. İnsanın, bu amacı gerçekleştirmesini sağlayan 
araç ise dildir, fakat zaman zaman mantıkla çelişen bir durumu dille açıklamak mümkün 
olmamaktadır. Wittgenstein’ın tabiriyle, “Mantıkla çelişen bir şeyi dilde ortaya koymak, 
yapılamayacak bir şeydir, tıpkı geometride uzam yasalarıyla çelişen bir şekli yerlemleriyle 
ortaya koymak; ya da, var olmayan bir noktanın yerlemlerini vermek gibi” (Wittgenstein, 2016: 
29). İnsanlar arasında iletişimin sağlanması için üretilmiş olan dil, düşünen insanın düşüncesini 
bir başkasına aktarmasını sağlamıştır. Böylece bir düşüncenin varlığının ispatlanma aracı olarak 
da zaman içerisinde gelişme gösteren dil, anlamın da meşrulaşmasının temel ölçütü haline 
gelmiştir. Zaman içerisinde aktarılan düşüncelerin birikimini de göz önüne alarak anlam 
bulmaya çalışan insanın geliştirdiği yorumlama biçimi de felsefeye temel oluşturmuştur.  

Her düşünce kendinden sonraki gelişmelerin temelinde bir parça olarak bulunur. 
Düşüncenin disiplin haline getirilmesi ve hakikati ararken nasıl bir yolun izleneceği bilgisi 
felsefe ile mümkün hale gelmiştir. Felsefenin başlangıcına dair yapılacak bir inceleme, tarihi 
ve kronolojik bir araştırmayı beraberinde getirir. Ancak köken olarak düşüncenin tarihini 
belirlemek mümkün olmadığı gibi felsefenin tarihini belirlemek de mümkün değildir. “Felsefe 
Nedir?” sorusunun peşinden giden Karl Jaspers’in de dediği gibi “felsefe tarihinin yöntemsel 
düşünce olarak iki bin beş yüz, söylencesel olarak daha eskiye giden kaynakları vardır. 
Başlangıç, kökenden başka bir nesnedir. Başlangıç, tarihseldir ve ardıllara, daha önce 
sürdürülen düşünce türü aracılığıyla, koşullardan oluşan gelişici bir birikim sağlar” (Jaspers, 
2010, 61). Bu birikimin üzerine inşa edilen her kuram ve ilke felsefenin sonsuz yolculuğuna 
dâhil olur. Bazı düşünce ve sorgulamalar da başlangıçtan günümüze kadar sürekli olarak devam 
etmektedir. “Zaman nedir?” sorusu buna örnek olarak gösterilebilir. Zaman kavramı, felsefi 
düşünce içerisinde Aristoteles, Augustinus gibi çok eski dönem düşünürlerinin bile düşünce 
uğraşları arasında bulunmaktaydı. Günümüzde hem felsefenin hem de fizik biliminin çokça 
üzerinde durduğu ve üzerine sürekli tartışmaların yürütüldüğü zaman sorunsalı, Paul 
Ricoeur’ün de bir eserinin içeriğini bütünüyle oluşturmaktadır.  
 Paul Ricoeur, Zaman ve Anlatı eserinde zaman konusunu, Aristoteles ve Aziz 
Augustinus’un araştırmalarından başlatarak çağdaş edebiyat eserlerine kadar sürdürmektedir. 
Zamanı, daha çok hafıza ve tarih yazımı gibi kavramlarla paralel şekilde işleyen Ricoeur, sonuç 
olarak zamana dair kesin bir çıkarım yapmamış, ancak zamanla ilgili birçok sorunsalın kapısını 
arşınlayarak bu konuda çalışmış düşünürlerin fikirlerini incelemiştir.  

Bu çalışmanın içerisinde Marcel Proust’un zaman anlayışı ve Geçmiş Zamanın Peşinde 
adlı eserinde zaman kavramının edebi olarak işlenişi yer almaktadır. Çalışmada Proust’un edebi 
anlayışının yanında, anlattıklarının zamanla olan ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Toplamda 
yedi ciltten oluşan Geçmiş Zamanın Peşinde, Ricoeur’ün de söz ettiği üzere, otobiyografi mi? 
yoksa kurmaca mı? gibi sorular bağlamında modern edebiyatta çokça yer edinen bir yapıttır 
(Ricoeur, 2016c: 239). Gerard Genette, Samuel Beckett, Paul Ricoeur gibi çağdaş düşünürler, 
Proust’un Geçmiş Zamanın Peşinde adlı eserini hem zaman hem de anlatı bağlamında inceleyen 
isimlerdendir. Çalışmada, söz konusu temel konularla ve Proust’la ilgili yazılmış kaynaklar 
kullanılmaya çalışılmıştır. 
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gördüğü her şeyin arkasında yatan sistematiği keşfetmeye yönlendirir. Keşfetme durumu insanı 
her ne kadar merak ettiği konuda aydınlatsa bile tatmin etmemektedir; çünkü insanın, 
öğrendiğini bir başkasına aktarma amacı vardır. İnsanın, bu amacı gerçekleştirmesini sağlayan 
araç ise dildir, fakat zaman zaman mantıkla çelişen bir durumu dille açıklamak mümkün 
olmamaktadır. Wittgenstein’ın tabiriyle, “Mantıkla çelişen bir şeyi dilde ortaya koymak, 
yapılamayacak bir şeydir, tıpkı geometride uzam yasalarıyla çelişen bir şekli yerlemleriyle 
ortaya koymak; ya da, var olmayan bir noktanın yerlemlerini vermek gibi” (Wittgenstein, 2016: 
29). İnsanlar arasında iletişimin sağlanması için üretilmiş olan dil, düşünen insanın düşüncesini 
bir başkasına aktarmasını sağlamıştır. Böylece bir düşüncenin varlığının ispatlanma aracı olarak 
da zaman içerisinde gelişme gösteren dil, anlamın da meşrulaşmasının temel ölçütü haline 
gelmiştir. Zaman içerisinde aktarılan düşüncelerin birikimini de göz önüne alarak anlam 
bulmaya çalışan insanın geliştirdiği yorumlama biçimi de felsefeye temel oluşturmuştur.  

Her düşünce kendinden sonraki gelişmelerin temelinde bir parça olarak bulunur. 
Düşüncenin disiplin haline getirilmesi ve hakikati ararken nasıl bir yolun izleneceği bilgisi 
felsefe ile mümkün hale gelmiştir. Felsefenin başlangıcına dair yapılacak bir inceleme, tarihi 
ve kronolojik bir araştırmayı beraberinde getirir. Ancak köken olarak düşüncenin tarihini 
belirlemek mümkün olmadığı gibi felsefenin tarihini belirlemek de mümkün değildir. “Felsefe 
Nedir?” sorusunun peşinden giden Karl Jaspers’in de dediği gibi “felsefe tarihinin yöntemsel 
düşünce olarak iki bin beş yüz, söylencesel olarak daha eskiye giden kaynakları vardır. 
Başlangıç, kökenden başka bir nesnedir. Başlangıç, tarihseldir ve ardıllara, daha önce 
sürdürülen düşünce türü aracılığıyla, koşullardan oluşan gelişici bir birikim sağlar” (Jaspers, 
2010, 61). Bu birikimin üzerine inşa edilen her kuram ve ilke felsefenin sonsuz yolculuğuna 
dâhil olur. Bazı düşünce ve sorgulamalar da başlangıçtan günümüze kadar sürekli olarak devam 
etmektedir. “Zaman nedir?” sorusu buna örnek olarak gösterilebilir. Zaman kavramı, felsefi 
düşünce içerisinde Aristoteles, Augustinus gibi çok eski dönem düşünürlerinin bile düşünce 
uğraşları arasında bulunmaktaydı. Günümüzde hem felsefenin hem de fizik biliminin çokça 
üzerinde durduğu ve üzerine sürekli tartışmaların yürütüldüğü zaman sorunsalı, Paul 
Ricoeur’ün de bir eserinin içeriğini bütünüyle oluşturmaktadır.  
 Paul Ricoeur, Zaman ve Anlatı eserinde zaman konusunu, Aristoteles ve Aziz 
Augustinus’un araştırmalarından başlatarak çağdaş edebiyat eserlerine kadar sürdürmektedir. 
Zamanı, daha çok hafıza ve tarih yazımı gibi kavramlarla paralel şekilde işleyen Ricoeur, sonuç 
olarak zamana dair kesin bir çıkarım yapmamış, ancak zamanla ilgili birçok sorunsalın kapısını 
arşınlayarak bu konuda çalışmış düşünürlerin fikirlerini incelemiştir.  

Bu çalışmanın içerisinde Marcel Proust’un zaman anlayışı ve Geçmiş Zamanın Peşinde 
adlı eserinde zaman kavramının edebi olarak işlenişi yer almaktadır. Çalışmada Proust’un edebi 
anlayışının yanında, anlattıklarının zamanla olan ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Toplamda 
yedi ciltten oluşan Geçmiş Zamanın Peşinde, Ricoeur’ün de söz ettiği üzere, otobiyografi mi? 
yoksa kurmaca mı? gibi sorular bağlamında modern edebiyatta çokça yer edinen bir yapıttır 
(Ricoeur, 2016c: 239). Gerard Genette, Samuel Beckett, Paul Ricoeur gibi çağdaş düşünürler, 
Proust’un Geçmiş Zamanın Peşinde adlı eserini hem zaman hem de anlatı bağlamında inceleyen 
isimlerdendir. Çalışmada, söz konusu temel konularla ve Proust’la ilgili yazılmış kaynaklar 
kullanılmaya çalışılmıştır. 

 
 

 
 

1. Geçmiş Zamanın Peşinde Adlı Eserde Zaman Kavramının Edebi Yönden 
İşlenişi 

Marcel Proust’un Geçmiş Zamanın Peşinde adlı yapıtı üzerine yapılacak bir zaman 
araştırması, Proust’un kendi yaşamını eserdeki anlatıcı üzerinden yeniden anlatması tekniğine 
başvurmak kaydıyla anılar, düşler ve zamana dair karmaşık biçimde kurduğu anlatılar 
üzerinden şekillendirilebilir. Proust, GZP1 adlı yapıtında yalnızca bir otobiyografi yazmayı 
değil, aynı zamanda zaman kavramını merkeze alan bir anlatı üzerinden yaşamını bu anlatıyla 
yeniden kurmayı da amaçlamıştır. Proust kurduğu anlatıyı “Ben” dili üzerinden oluştururken 
yapmaya çalıştığı, geçmiş ya da yitirilmiş zamanı yeniden yakalamak için daha önce yaşanmış 
deneyimleri tüm ayrıntılarıyla anlatısında yeniden kurmaktır. Yazarın kendi hayatından 
hareketle kurmuş olduğu yapıtı, esasen bir otobiyografi olmaktan çok bir kurmaca 
görünümündedir; çünkü yeniden yakalanacak zaman artık Proust’un yaşadığı zamandan başka 
bir zaman olarak kurmacanın zamanına dönüşmüştür. Rızvanoğlu’nun aktardığı biçimle, farklı 
bilim dallarından edindiğimiz açıklamayı, yaşayarak edindiğimiz anlamayla bağlantılandırmak, 
Ricoeur açısından yaşamın kendi devingenliğini yakalamaktır. Rızvanoğlu’ya göre anlamak, 
bir olayı veya olayın içsel ve dışsal birliği olarak eylemi, o olayın tüm değişkenleri içinde 
bütünlüklü olarak kavramaktır. Rızvanoğlu, bu bağlamda Ricoeur’ün Zaman ve Anlatı’da 
yapmaya çalıştığı şeyin, insan eyleminin kendisinde tortulaştığı alan olan dilden hareketle, 
insan eyleminde anlaşılabilir yanları ortaya çıkarmak olduğunu vurgulamıştır (Rızvanoğlu, 
2019, 224). 
 Anlatıcıya yaşadığı deneyimlere ait anıları çağrıştıran imgeler, aynı zamanda anlatıcının 
anımsadıklarını derinleştirmeye yarayan göstergeler niteliğindedir. Bu tür göstergeler, ilkin 
zamanın akışı içerisindeki yoğunluk nedeniyle pek fark edilmemişler ama daha sonra anımsama 
yardımıyla bu akışın asli birer unsuru oldukları anlaşılınca gerçek değerlerini edinmişlerdir. 
 Bazen anımsamayı yaşatan imge ya da gösterge, anının yaşandığı akışın dışında 
olabilmektedir. Sadece şekli, rengi veya kokusu itibariyle anının bir parçasına benzemesinden 
dolayı anıyı çağrışım yoluyla geri getirebilmekte yani unutuşu ortadan kaldırmaktadır. GZP’de 
birtakım anımsatıcılar dolayısıyla unutulmuş olan anıların yeniden canlanmasıyla birlikte 
anlatıcının karakterinin geçirdiği dönüşüm de ele alınmıştır. Anlatıcı geçmiş zamandan söz 
edip, anılarına dair çıkarımlarda bulunurken olayları izleyip anlatan biriymiş gibi 
konuşmaktadır. Çağrışımların yoğunluğu, hatırlamaların iç içe geçmesi ve aşırı ayrıntılı hale 
gelmesi, imgeler ve anıları arasında tutarlılık sağlamak amacıyla anlatıcıyı yapıt içerisinde sık 
sık zamana yönlendirmektedir. Kahramanın kendi geçmişi üzerinde düşünmesi ve göstergeler 
yoluyla zamanda derine inmesi onda aydınlanma yaşatmaktadır. Ricoeur açısından yapıtı 
yalnızca sonuç kısmında ulaşılan bir tür aydınlanmadan hareketle anlarsak, yapıtın tümü boşa 
çıkacaktır. Bu nedenle metni, bu sonuca giden yolda bir arayış olarak elips biçiminde anlamak 
gerekir. 

Kendi geleceklerine gönderme yapan geçmiş yaşantılar, daha sonra yaşanılacak 
olayların temeli olarak şimdiki anlamlarını edinirler. Proust’un kendi çevresinde yaşanılan 
olaylardan hareketle gözlemleyerek yapıta yansıttığı dünyası, yapıtına bir otobiyografi niteliği 
kazandırmasına rağmen yapıt, özünde bir romanın sahip olması gereken tüm özellikleri 
içermesi bakımından otobiyografiden ayrılır. Anlatının zamanı yalnızca anlatıcının zamanı 
değil, yapıtı anlatan herhangi birinin zamanıdır da. Zira anlatının dili, tüm anlatılar için geçerli 
olan edebi bir dildir. Swanların Tarafı adlı ilk ciltte kahramanın ıhlamur çayı ile dolu fincana 
Fransızlara özgü bir kek çeşidi olan madleni batırması ve yemesinden sonra çağrışım yoluyla 

                                                           
1Geçmiş Zamanın Peşinde yapıtının isim kısaltması. 
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yaptığı anımsamalar, kendinden sonraki bütün anlatımın kaynağını oluşturmaktadır. 
Gerçeküstü biçimde başlayan anlatım, yoğun betimleme sayesinde okuyucuya görsellik 
sunarken aynı zamanda zaman dilimleri arasındaki geçiş, akış içerisinde bir yönden diğerine 
gitme hissiyatı da vermektedir.  
 

Uzun yıllardır, akşamları yatışımın tiyatrosu, dramı dışında Combray'ye ait her şey 
benim için yok olmuşken, bir kış günü eve döndüğümde, üşümüş olduğumu gören 
annem, alışkın olmadığım halde, biraz çay içmemi önerdi. Önce istemedim, sonra, 
bilmem neden, fikir değiştirdim. Annem, birini gönderip, Küçük Madlen denilen, bir 
tarak midyesinin oluklu çenetleri arasında biçimlendirilmiş gibi görünen o kısa, tombul 
keklerden aldırdı. Az sonra, o kasvetli günün ve iç karartıcı bir yarının beklentisiyle 
bunalmış bir halde, yaptığım şeye dikkat etmeden, yumuşasın diye içine bir parça 
madlen attığım çaydan bir kaşık alıp ağzıma götürdüm. Ama içinde kek kırıntıları 
bulunan çay damağıma değdiği anda irkilerek, içimde olup biten olağanüstü şeye dikkat 
kesildim. Sebebi hakkında en ufak bir fikre bile sahip olmadığım, soyutlanmış, 
harikulade bir haz, benliğimi sarmıştı. Bir anda, hayatın dertlerini önemsiz, felaketlerini 
zararsız, kısalığını boş kılmış, aşkla aynı yöntemi izleyerek, benliğimi değerli bir özle 
doldurmuştu; daha doğrusu, bu öz, benliğimde değildi, benliğimin ta kendisiydi. 
Kendimi vasat, sıradan ve ölümlü hissetmiyordum artık. Bu yoğun mutluluk nereden 
gelmiş olabilirdi bana? Çayın ve kekin tadıyla bir bağlantısı olduğunu, ama onu kat kat 
aştığını, farklı bir niteliği olması gerektiğini seziyordum (Proust, 2006: 55, 56).  
 
Yapıtta bu şekilde geçen pasajda, anlatıcının damağında o tadı hissettiği anda geçmişte 

bir anıyı anımsaması ve o anının şimdi yaşadığı ânı daha anlamlı kılması, aslında bize, şimdiki 
deneyiminin bir bakıma geçmişte de bulunduğunu gösterir. Öyle ki esasında yaşanılan zamana 
ait olduğu düşünülen her yaşantı kaçınılmazcasına, geçmişin bir yinelenmesidir. Kahramanın 
belleğinde anılarla yaptığı bu gezinti, zamanın kurmaca yanı sayesinde geçmiş, şimdi ve 
gelecek bağlamında belirli bir yöne doğru ilerlemektedir. Kahraman, kendisini geçmiş 
yaşantılarına yönlendiren bu deneyimin tekrarlanması durumunda giderek soluklaştığını fark 
ederek, duyumsadığı şeyin deneyimin kendisinde değil bilakis belleğinde bulunduğunu fark 
edecektir (Proust, 2006, 57). Burada kahramanın aradığı şey, aniden yakaladığı duyuşun sürekli 
kendi kontrolünde olması ve hep yeniden o ilk duyuş olarak belleğinde yer edinmesi iken 
aslında belleğinde yaşadığı anıya dair tüm ayrıntılar, bir belirsizlik halesiyle örülüdür. O sırada 
yaptığı bütün uğraşlar, zihninde beliren anının ilk halini hatırlamaya dair iken zihnini ne kadar 
zorlarsa zorlasın bu amaca ulaşamayacağı düşüncesine kapılıp anımsamadan vazgeçmeye karar 
verdikten hemen sonra aradığı anı birden bire gelmektedir. Artık o tadın neye ait olduğunu 
hatırlamıştır. Bu, Kahramanın, odasına sabahları günaydın demek amacıyla gittiği Leonie 
Hala’sının, çayına batırıp kendisine verdiği madlen kekinin tadıdır. Anlatıcının belleğinde 
beliren bu ilk çağrışım da ona, halasının odadaki hallerine dair anımsamaları yaşatmıştır. O 
andan itibaren eserin neredeyse tamamında, belleğindeki anıları içinde bir nevi zaman 
yolculuğuna çıkan kahraman, zihninde canlandırdığı yerleri birer fotoğraf gibi tasvir edip bir 
araya getirirken buna dair anılarını kendi zamanında geçmişi anlatan bir tiyatroya 
benzetmektedir (Proust, 2006, 58). 
 

Proust’un söz dizimi, okuyucuya görsel sunum da yapmaktadır. Anlattığı olayların her 
biri sahne olarak okuyucunun zihninde belirmektedir. Hiçbir olayı kısa bir biçimde atlamayan 
Proust, bu sahnelerin her detayını vermekten kaçınmamaktadır. O, anlatımındaki tempoyu 
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biri sahne olarak okuyucunun zihninde belirmektedir. Hiçbir olayı kısa bir biçimde atlamayan 
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sürekli koruyarak en dramatik sahnede bile okuyucunun edebi hazzını gözden kaçırmamakta; 
anlatısının çizgisinden çıkmamaktadır. Bu sahnelerin her biri zamanın içerisinde hareket ediyor 
gibidir. Anlatıcının katıldığı davetler, anımsadığı eski sokaklar; Guermantes ya da 
Verdurin’lerin bulunduğu mekânlar, aile evi bahçesi ve daha birçok örnekle çoğaltılabilecek 
sahneler, anlatıcının zamanına gelip onda yeni hissiyatlar uyandırıp sonra etkilerini yavaş yavaş 
yitirerek geri gitmektedirler. 

 
Halamın ıhlamura batırıp bana verdiği bir parça madlenin tadını tanır tanımaz (bu 
hatıranın beni niçin bu kadar mutlu ettiğini henüz bilmediğim ve bunu keşfetmeyi çok 
daha sonraya erteleyeceğim halde), Leonie Halamın odasının bulunduğu, sokağa bakan 
eski gri ev, bir tiyatro dekoru gibi gelip annemler için yapılmış olan, arkadaki bahçeye 
bakan küçük eve (o âna kadar gördüğüm tek kesite) eklendi. Evle birlikte, sabahtan 
akşama, her mevsimde kent, öğle yemeğinden önce beni gönderdikleri Meydan, 
alışveriş yaptığım sokaklar ve hava güzel olduğunda yürüdüğümüz yollar da görüntüde 
yerlerini aldılar. Ve tıpkı Japonların, suyla dolu porselen bir kâseye attıkları silik kâğıt 
parçalarının, suya girer girmez çözülüp şekillenerek, renklenerek belirginlik kazandığı, 
somut, şüpheye yer bırakmayan birer çiçek, ev, insan olduğu oyunlarındaki gibi, hem 
bizim bahçedeki, hem M. Swann'ın bahçesindeki bütün çiçekler, Vivonne Nehri'nin 
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bitenler, onun dışında gelişen olaylara dair düşüncelerle zaman zaman iç içe geçerek onu olduğu 
mekândan ruhsal olarak uzaklaştırıp, büyüsel bir dünyanın içine katabilmektedir. Hayal gücü, 
hatırlama ve yeniden oluşturma sistemlerinin getirdiği karmaşık düşünceler anlatıcıyı olayları 
yeniden kurgulamaya sürüklemektedir.     

Marcel Proust’un bu yapıtı, zamanın hafıza üzerindeki etkisini göstermek, zamanın ne 
olduğuna dair akıl yürütmek bakımından önemlidir. Yapıtta sözü geçen olaylar dizisi, 
yaşanmışlıkların akışa dönüşüp, zaman kavramını oluşturduğunu düşündürmektedir. 
Anlatıcının aktardıkları, sadece hatırlanan olayların kronolojik olarak art arda dizilmiş biçimleri 
değil, aynı zamanda kahramanların ruh hallerinin çözümlemeleri, iç içe geçmiş zamanlarda 
belirip kaybolan imgeler ve kahramanlardır da. Yazar, anlatıcı üzerinden, sözünü ettiği olaylar 
arasında geçişler sağlayıp, okuyucuyu mekân ve zaman üzerine düşünmeye zorlamaktadır. 

Ricoeur’ün aktarımıyla, anlatıcı, binlerce sayfaya yayılan etkileyici anlatı yığını ile 
yapıtta geçen kütüphane sahnesi arasında bir anlatısal geçiş sağlamıştır. Bu yolla 
Bildungsroman2kavramının anlamını, göstergelerin öğrenilmesi alanından okuyucunun 
aydınlanması alanına kaydırmıştır (Ricoeur, 2016c, 263). Kütüphane, anlatıcının çalışma 
odasının bir bölümüdür. Anlatıcı için bu mekân, anılarını hatırlayıp anlatıya dönüştürdüğü 
yerdir. Anlatıcı, anıları ve bulunduğu mekân arasında gidip gelirken geçişler sırasında, yitirdiği 
ve yeniden bulduğu zamanlara dair ipuçları vermektedir. Anlatısal geçişin iki tarafı 
incelendiğinde Kayıp Zamanın Peşinde’nin iki odağı arasında hem bir ayrılma hem de bir 
birleşme durumu gerçekleşir. Ayrılma durumu, anlatıcının, anlaşılmaktan yoksun bırakılmış 
göstergelerin öğrenilmesindeki başarısızlığın ölüm göstergeleri üzerinden cezalandırıldığını 
düşünmesiyle oluşur. Birleşme durumu ise anlatıcının, aydınlanışı yani keşfetmeyi haber veren 
göstergelerle karşılaşması sonucu gerçekleşir. Ricoeur burada anılan kütüphane sahnesini, 
Proust’un yapıtını anlamak açısından çok önemser. Ona göre yakalanan zaman kavramına 
bağlanacak ilk anlamın ne olduğu, bu sahnede belirtilmektedir. Sanat üzerine büyük bir 
disertasyon3, hatta Marcel Proust’un poetikası olarak okunabilecek metnin anlatısal statüsü, 
anlatıcının bu ana sahne ile olaylar arasında kurduğu ince öyküsel bağ ile sağlanır (Ricoeur, 
2016c, 263). Bu bağ, anekdot ve tema olarak iki düzlemde etkili olur. Anlatıcının, hatırlama 
göstergelerine dair söylemleri, aydınlanma sahnesinin söylemleriyle aynı mekâna 
(kütüphaneye) taşıması, anıyı betimleme açısından çok etkilidir. Anlatıcının, zaman üstüne 
düşüncelerini, mutlu anlar ve uyarıcı göstergeler temeline oturtması, bu düşünceleri daha önce 
rastlantı sonucu oluşan durumlara da bağlamaktadır. Bu daha derinlere yayılan düşünce 
sisteminde, zaman üstüne oluşan düşünceler, yazarlığa eğilimin sebeplerini de anlatının 
içerisinde vermektedir. Böylece, bir eğilim süreci içerisinde zamana dair düşünceler, aynı 
zamanda bu düşüncelerin mutlak şekilde anlatısal olma özelliğine de olanak sağlamaktadır. 
Eren Rızvanoğlu’nun aktardığı biçimle, farklı bilim dallarından edindiğimiz açıklamayı, 
yaşayarak edindiğimiz anlamayla bağlantılandırmak, Ricoeur açısından yaşamın kendi 
devingenliğini yakalamaktır. Ona göre anlamak, bir olayı veya olayın içsel ve dışsal birliği 
olarak eylemi, o olayın tüm değişkenleri içinde bütünlüklü olarak kavramaktır. Rızvanoğlu, bu 
bağlamda Ricoeur’ün Zaman ve Anlatı adlı eserinde yapmaya çalıştığı şeyin, insan eyleminin 
kendisinde tortulaştığı alan olan dilden hareketle, insan eyleminde anlaşılabilir yanları ortaya 
çıkarmak olduğunu vurgulamıştır (Rızvanoğlu, 2019, 224). 

Proust’un kullandığı Yakalanan zaman ifadesi, bazen zaman dışı olanı bazen de kayıp 
zamanı yakalamayı çağrıştırır. Ricoeur’e göre bu ikiliğe sadece yazma kararı son vermektedir. 

                                                           
2 Oluşum romanı, bir karakterin olgunlaşma safhalarını anlatan roman türü. 
3 Mevcut bilgilerle çelişmeyen fakat kesinliği de henüz ispatlanmamız sav ya da tez. 
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Bu kararın öncesinde söz konusu ikilik aşılmaz görünür. Gerçekten de zaman dışı olan, 
doğrudan estetik yaratıcılığın tarihini düşünmeye bağlanır. Bu da yazma eylemini ciddiye 
almayan bir düşünceye dalma sırasında gerçekleşir (Ricoeur, 2016c, 265). Köken olarak, zaman 
dışı olanın düzleminde ele alınan sanat yapıtı, sözcükleri retorik olarak iyi biçimde yan yana 
getirebilmenin ürünü değildir. Sanat yapıtı, kendisine dair sözcüklerin yan yana gelmesinden 
önce vardır; yalnızca keşfedilmeyi bekler. Sonuç olarak yazma yoluyla sanat yapıtını ortaya 
çıkartmak onu tercüme etmektir. 

Ricoeur, Yakalanan Zaman’ın, kavramın ikinci anlamıyla, yani yeniden canlandırılan 
kayıp zaman anlamıyla, geçici düşünmeye dalma ânının, sürerliği olan bir yapıt içinde 
sabitleştirilmesiyle doğduğunu söyler. Ona göre buradaki sorun, Platon’un her an kaçmaya 
hazır olan Daidalos’un heykelleri için söylediği gibi içine dalınan düşünceyi süreye dâhil 
ederek onu sıkı sıkıya bağlamaktır. Proust’un, nesnelerin özüne ilişkin düşüncelere dalmaya, 
bu düşünceleri sabitleştirmeye kararlı olup bunu nasıl, ne şekilde yapacağını bilmemesi 
durumundan yola çıkarak sanatsal ürünün tam da bu noktada estetik düşüncenin yerini alıp 
kendi aracılığını sunduğunu söyler (Ricoeur, 2016c, 265). Nitekim Proust da yapıtında, yegâne 
çare olarak gördüğü tek şeyin, bir sanat eseri yaratmak olduğunu söylemektedir. Ricoeur, bu 
açıdan Swann’ın yanılgısının, sonatın tümcesinin kendisine sunduğu mutluluğu aşkın hazzıyla 
özdeşleştirmek olduğunu söylemektedir. İfadesinin devamında Swann’ın, sanatsal yaratıda 
mutluluğu aramayı akıl edemediğini, göstergelerin anlaşılmasının bu noktada geçici düşünceye 
dalma sürecinin yardımına koştuğunu iddia etmektedir. Göstergelerin anlaşılması, geçici 
düşüncenin yerine geçmekten ziyade, onu kendi açıklığı aracılığıyla berraklığa kavuşturmaktır. 
Sonuç olarak yazma kararı, başlangıçtaki düşüncenin zaman dışılığını, kayıp zamanın ortaya 
çıkışı sırasındaki zamansallık temeline oturtabilmektedir. Bu bağlamda: Geçmiş Zamanın 
Peşinde’nin, yakalanan zaman’ın iki anlamı arasındaki geçişi anlattığı söylenebilmektedir. Bu 
da bizi, yapıtın zaman üstüne bir anlatı olduğu düşüncesine götürmektedir. 

Ricoeur’e göre duyular ile anıların, GZP’nin bütünü açısından güzel bir üslubun zorunlu 
halkaları içine hapsedildiğini söylemek mümkündür. Burada üslup, herhangi bir süs öğesini 
değil de biricik olan sanat yapıtı içerisinde, yapıtı harekete geçiren sorunlar ile yapıtın ortaya 
koyduğu çözümler arasındaki birleşimin estetik bütünlüğünü belirtir. Eğretileme yoluyla 
sonsuzlaştırılan kayıp zaman da bu anlamda yakalanan zamanın kendisidir (Ricoeur, 2016c, 
271). 

Eğretileme adı altında yapılan üslupsal çözüme, optik diye adlandırılabilecek bir 
çözümün eklenmesinin gerekliliğini savunan Ricoeur, anlatıcının da araştırmacıyı bu ikinci 
yolu izlemeye yönlendirdiğini söylemektedir. Anlatıcı sonradan, iki yolun kesiştiği noktayı fark 
etse bile insan için rengin, yazar için de üslubun teknik değil görüş meselesi olduğunu 
söyleyerek bu savı desteklemektedir (Ricoeur, 2016c, 271). Görüş kavramından anlaşılması 
gereken, kendiliğinden oluşmuş bir durumun aniden ortaya çıkması değil, öğrenme sürecinden 
geçmeyi gerektiren göstergeleri okurken onları anlayabilmektir. 

Ricoeur, edebiyatın yaşamın yerine konmasının ya da kuralların ve düşüncelerin 
koruması altında, izlenimlerin her türlü anlatısal özellikten koparılmış soyut bir psikoloji ya da 
sosyoloji içinde eriyip gitmesinin nasıl engellenebileceğini sorgulamaktadır (Ricoeur, 2016c, 
274). GZP’de anlatıcı böyle bir tehlikeye, izlenimler arasında değişken bir dengeyi sağlamak 
kaygısıyla karşılık verir. Diğer taraftan, izlenimin sanat yapıtına dönüştürülmesiyle 
yönlendirilen, göstergelerin anlaşılması söz konusudur. Yazınsal yaratım iki karşıt yöne çekiyor 
gibi görünmektedir. İzlenimin bir yandan koca bir tablonun gerçekliğini kanıtlamak zorunda 
olduğunu söyleyen Ricoeur’e göre, bu doğrultuya bağlı olarak anlatıcı yaşamdan söz ederken, 
içimizdeki bilinmeyen işaretlerin kitabını anlatırmış gibi konuşmaktadır. Bu kitabın yazarı, biz 
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değilizdir. Hâlbuki bize ait tek kitap, bizim tarafımızdan oluşturulmamış işaretlerle, simgelerle 
yazılmış olan kitaptır. Daha doğrusu bu kitap, gerçek hayatımızda, sandığımızdan daha farklı 
olan ve tesadüf sonucu gerçek hatırasını yakaladığımızda içimizi büyük bir mutlulukla 
dolduran, hissettiğimiz gerçeğin fark edilmesi durumudur. Bu durumda, oluşturulacak yapıtın 
yazımı da içsel gerçekliğe boyun eğme üzerine temellenmektedir.  Diğer taraftan, yaşam 
kitabının okunması da bizim yerimize kimsenin yapamayacağı, hatta bizimle birlikte yapmaya 
çalışmayacağı bir yaratma eylemidir. Bu çözümlemelerden sonra Ricoeur, her şeyin edebiyat 
tarafına kaymış gibi göründüğünü söylemektedir. O, gerçek hayatın, nihayet keşfedilip açıklığa 
kavuşturulan hayat olduğunu, dolayısıyla dolu dolu yaşanan tek hayatın edebiyat olduğunu 
söyler (Ricoeur, 2016c, 275).  

GZP’nin içerisinde zaman, yaşanmışlıklar üzerinden yapılan çözümlemelerle 
anlatılmaktadır. Arzulanan şey artık olmayan zamana dair olayların yeniden getirilme çabası 
iken bu arzu, bazen hissiyat olarak gerçekleşmekte bazen ise bütün çabalara rağmen arzuya 
denk gelen bir hisse kavuşulamamaktadır. Anlatıcı, geride bıraktığı anlardan söz ederken 
sürekli olarak küçük bir zaman diliminin etrafında dolanmaktadır. Onun istediği, o dilim 
içerisine tekrar girebilmektir ancak bu, tam anlamıyla gerçekleşmemektedir. Hüznü estetik bir 
biçimde aktaran anlatıcıya göre hatırlanan hiçbir şey ilk zamanındaki auraya sahip değildir. 
Eskiye dâhil olmuş bütün nesneler anlamını yitirmiştir; çünkü artık içlerindeki 
yaşanmışlıklardan mahrum durumdadırlar. İçini yitirmiş boş bir kabuk gibi duran deneyimler, 
ancak yeniden bir anlatı biçimine getirilmek suretiyle içeriklenirler. Bizim çalışmamız 
açısından Proust, yapıtında, Ricoeur’ün kuramsal olarak işlediği bu durumu dışlaştırmıştır. 
Bunu yaparak zamanın, salt fiziksel olmadığını bilakis zamanın fizikselliğinin ardında insani 
bir formun ışığının da olduğunu vurgular. Öyle ki bir anlatıcı olmaksızın tüm hareket 
zamansızdır.  

 
3. Marcel Proust’un Eserlerinde Zaman ve Unutuş İlişkisi 
Marcel Proust’un anlatımında önemli yeri olan unutuş kavramı, GZP’de sıkça 

işlenmiştir. Anımsamaya dair anlatımlarda geçmiş zamanı yeniden yakalamak amacıyla yapılan 
bütün eylemlerde zamanı yakalamanın, unutuşu ortadan kaldırmakla mümkün olduğu 
görülmektedir. Unutuşun kendisi, herhangi bir düşünceyi yok etmez. Düşünce bir kere 
oluşmuşsa ve hafızaya dâhil olmuşsa o, artık vardır ve tümden yok olması imkânsızdır.  
Düşünce tekrar edilmediğinde süre içerisinde pasif duruma geçip, belleğin deposunda 
beklemektedir. Kişi, onu anımsatacak herhangi bir imge veya göstergeyle karşılaştığında, 
düşünce, bulunduğu depodan, önceki yerine geçerek tekrar aktif duruma gelmektedir. Bu 
yüzden unutuş diye adlandırılan durum tıkanma olarak adlandırılabilir. Soyut gibi görülen bu 
durum aslında biyoloji bilimi dâhilinde de incelenmektedir. 

Ricoeur, sinir bilimlerinde anımsatıcı izlerin yerlerini belirlemek için, anımsatıcı izler 
sorununun doğrudan ele alınması durumunun bilim insanları tarafından alışkanlığa 
dönüştüğünü savunur. Sonrasında ise organizasyon ve işlev arasındaki ilişkilere geçildiğini ve 
bağlaşım temelinde kortikal4’in zihinsel ya da ruhsal karşılığının anımsatıcı imgeleri de 
kapsayan temsil ve imgeler aracılığıyla tanımlandığını söyler. Bu tanımlamadan sonra bilim, 
unutuşun, anımsama işlemlerinde işlev bozukluklarının yakınında, normal ile patolojik 
arasındaki muğlak sınırda olduğu sonucuna ulaşır, fakat ona göre bu açıklama filozofun ilgi 
alanının dışındadır. Filozofun derdi başkadır. Filozof, zihindeki izin, bir şeyleri anımsamamızı 
sağlayan iz olduğunu bilerek, bu izin ruhsal işlev ve anlatım düzleminde zaman ve geçmişle 
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ilgisi dışında, onu nasıl anlayabileceğimiz sorusunu sorar. Bu ilişki, fenomenolog açısından, 
temelde ele alınan imge-anı sorunsalıyla, yani imgenin anıdaki varlığı, yokluğu ve anıya olan 
mesafesi ile ifade edilmektedir. Filozofun görevi, anımsatıcı izleri araştıran bilim ile geçmişin 
temsilini konu alan fenomenolojinin bu sorunsalları arasında bağlantı kurmaktır. Bu yüzden 
bilim ile felsefeyi birbirinden ayırmak gerekmektedir (Ricoeur, 2017, 462). Edmund Husserl’in 
Kesin Bilim Olarak Felsefe adlı eserinde dediği gibi, felsefe, ilk dönemlerinden beri teorik 
bütün gereksinimleri karşılayacak bir bilimsel düşünce olma iddiasında olmuştur, fakat bu 
iddianın gereklerini hiçbir zaman yerine getirememiştir (Husserl, 2014, 10). 

Bilim insanı, nöronal bağın görevleri ve katkıları ya da kortikal yapı üzerine 
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arasındaki bağlaşım kanıtından yola çıkıp, temsiller ile imgeler gibi ilkin işlevle ilgili görünen 
fakat aslında zihinsel söyleme ait olan varlıkların, beyinsel organizasyon içindeki yerinden 
yararlanmaktadır. Filozof burada sendelemekte ve kendince, bağlaşımın olup olmadığı fikrine 
kapılıp kuşkuya düşmektedir. Biyolog ise işlev kavramına bağlı yeni anlam belirsizliğini göze 
alabilmektedir (Ricoeur, 2017, 465). 

Kortikal olmayan her şeyin giderek işlevsel bir duruma geldiğini söyleyen Ricoeur, bu 
aşamadan sonra bilime özgü hegemonya eğilimlerinin hem kortikal organizasyon düzeyinin 
altındaki biyokimya düzlemine hem de kortikal düzeyin üstünde bulunan ve davranış 
psikolojisine ait olan etoloji, sosyal psikoloji gibi bilişsel bilimler düzeyindeki akraba bilimlere 
uygulandığını belirtmektedir (Ricoeur, 2017, 465). Bu durum, filozof için daha sorunludur; 
çünkü filozof, bilim camiasının anlam bilimsel hassasiyetini hoşgörüyle karşılayıp, bu camianın 
özel koşul olarak kabul ettiği ihlalleri kendi felsefi düşüncesi içerisinde dengelemeye 
çalışmaktadır. Filozofun anlambilimsel kesinlik taleplerinin beslediği çekincelere karşın 
nörologun, imgeleri beyne yerleştirdiğini söyleyen Ricoeur’e göre sinirbilim, eylem 
fenomenolojisinin yanında yer aldığı zaman, bilimin ihlali filozof için o kadar da önemli 
olmamaktadır. Burada sinirbilimin dayandığı fikir, beynin öne yansıtan bir sistem olduğu 
fikridir; çünkü öngörü açımlama gibi ek fikirler yeni bir karma alandan ileri gelmektedir. Sanki 
uygulama boyutunda bilimsel ve fenomenolojik söylemler arasındaki sınır, kuramsal boyuttaki 
sınırdan daha engebeli olmaktadır. Nöroloji ile fenomenoloji arasındaki bağlaşım eylem 
düzeyinde denkliğe kavuşmaktadır (Ricoeur, 2017, 466). 

Daha özgül bir sorun olan anımsatıcı izler sorunuyla tartışmayı daraltan ve hafıza kaybı 
kavramını ele alarak unutuşun merkezine yaklaştığını belirten Ricoeur, böylece tartışmanın, 
yani anı-imgenin fenomenolojik anlamı ile izin maddiliği arasındaki ilişkiyi kavramanın da 
kolaylaştığını belirtmektedir. 

Hatırlanan her nesneye karşı hissettiklerimiz, yeni fakat henüz yabancısı olduğumuz 
renklere benzetilebilir. Bu renkler sonradan birbirleriyle uyum içerisine geçerek nesneye karşı 
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duyduğumuz ve sonradan gerçekliğinden şüphe etmeyeceğimiz hisleri oluşturacaktır. O halde 
orijinal denilebilecek bir hissin varlığından söz etmek mümkün olmamaktadır.  

Gilles Deleuze’ün Spinoza felsefesi üzerine verdiği konferanslarından derlenen, Pratik 
Felsefe adlı ve eserde Deleuze’ün de söz ettiği gibi imgeler ve fikirler, zihinde bulundukları 
sürece birbirlerine her şeyden önce belleğin ya da alışkanlığın düzenine göre bağlanmaktadırlar. 
Eğer beden aynı zamanda iki imge tarafından hissiyata maruz bırakılırsa iki cisimden birinin 
izi, zihne ötekini anımsatacaktır. Zihnin bu yapısı, imgeler arasında oluşan kesişmeye bağlı 
dışsal bir karşılaşmadan oluşmaktadır. Karşılaşmaların yoğunluğu azaldıkça dikkat, daha az 
imgeye yöneldiğinden imgelerin anlamları da artmaktadır  (Deleuze, 2005, 85). 
 GZP’nin içeriğinden yola çıkarak yapılacak olan çözümlemeler, bir müddet sonra 
araştırmacıyı sarmalayarak karmaşık düşüncelere götürmektedir. Proust’un anlam derinlikli ve 
uzun betimlemeci dili, yazı anlamında okuyucuya zorlu bir denklem sunmaktadır. Onun 
edebiyatı üzerine etraflı araştırmalar yapan Samuel Beckett da Proust adlı eserinde bu konuya 
değinmektedir. Beckett’a göre Proust’un edebiyatına dair denklem, hiçbir zaman basit 
olmamaktadır. Onun eserlerinde bilinmeyenin sonradan bilinebilme imkânı yoktur. Proust 
yığınla değer arasından kendi ilgisi kapsamında olanları seçmektedir. İlgilendiği konularda her 
zaman iki yönlü ilerlemektedir. Anlattığı olayları, sanki iki kişinin ayrı düzlemden gitmesi gibi 
ayrı açılardan ele almaktadır. Proust anlatılarının içeriğine dair kronolojiyi anlamak için çift 
yönlü olarak ilerlettiği zaman kavramını anlamak gerekmektedir (Beckett, 2012, 23) 

Proust, kurgulayacağı anlatıyı, Prenses de Guermantes'ın kütüphanesinde, 
malzemesinin nasıl özelliklere sahip olacağını ise kütüphane sahnesinden sonraki akşam 
toplantısında tasarlamıştır. Böylece yazacağı kitap kafasında biçimlenmiştir. O, edebiyattaki 
ortak düşüncelerin azlığından dolayı edebiyat yazarından beklentinin çok olduğunu, ona bu 
anlamda fazla yüklenildiğini bilmektedir. Yazar kimliğinden dolayı sonuç ve neden arasına 
kesin bir ayırım koyma özgürlüğünden de yoksundur. Beckett’a göre Proust bu durumda, özne-
arzunun aydınlık yansımasını kişisel özelliklerin rahatlatıcı gülünçlüğüyle durdurma 
zorunluluğuna maruz bırakılmıştır. Kendisine mesafeli ve dikkatini çıkarsız biçimde yönelttiği 
nesnelere bile hak ettikleri maskeleri hazırlama imkânına sahip olamayacaktır. Edebi teknikleri 
bütün ayrıntılarıyla ciddi biçimde kabullenmek zorundadır fakat bu tekniklere boyun eğmenin 
yanında, Beckett’ın söylemiyle Proust, anlatısında, zamansal ölçekleri kabullenme noktasına 
vardırmayı, insanın uzunluk ve ağırlığını, yaşı yerine gövdesiyle ölçmeyi reddetmektedir 
(Beckett, 2012, 25). 
 

Sonuç 
İlkçağdan bu yana bilinen her dönemde anlatının içerisinde ya da doğrudan araştırma 

konusu olarak felsefe tarihinde yer alan zaman kavramı, yirminci yüzyıldan sonra bilimsel 
gelişmelerin etkisiyle, artık fiziksel olarak da sorgulanmaya başlanmıştır. Fiziksel alanda 
zamanla ilgili somut verilere ulaşmaya çalışan düşünürler aynı zamanda bilime hizmet etmek 
adına kesin sonuçlara varmak istemişlerdir. Daha önce Issac Newton’un ortaya atmış olduğu 
düz zaman kavramı, zamanın her yerde aynı şekilde aktığı ve aynı dilimlerde olduğu 
düşüncesini barındırıyordu. Uzun yıllar boyunca doğru kabul edilen bu görüş, yirminci yüzyılda 
Albert Einstein’nın ortaya atmış olduğu göreli zaman kavramından sonra geçerliğini yitirmeye 
başladı. Einstein’nın ortaya attığı düşünce, zamanın onu gözleyene bağlı olarak ardışık ya da 
eşzamanlı algılanabileceğini ortaya koyar. Bu, sonraki dönemlerde yapılan deneyler ve hesaplar 
sonucu ispatlanabildi ve içinde yaşadığımız çağın yeni paradigması halini aldı.  

Yirminci yüzyıldan sonra kozmolojik, psikolojik ve takvimsel zaman kavramları 
üzerine çokça araştırma yapılması, zaman üzerine düşünsel eylemde bulunan felsefecileri, 
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vardırmayı, insanın uzunluk ve ağırlığını, yaşı yerine gövdesiyle ölçmeyi reddetmektedir 
(Beckett, 2012, 25). 
 

Sonuç 
İlkçağdan bu yana bilinen her dönemde anlatının içerisinde ya da doğrudan araştırma 

konusu olarak felsefe tarihinde yer alan zaman kavramı, yirminci yüzyıldan sonra bilimsel 
gelişmelerin etkisiyle, artık fiziksel olarak da sorgulanmaya başlanmıştır. Fiziksel alanda 
zamanla ilgili somut verilere ulaşmaya çalışan düşünürler aynı zamanda bilime hizmet etmek 
adına kesin sonuçlara varmak istemişlerdir. Daha önce Issac Newton’un ortaya atmış olduğu 
düz zaman kavramı, zamanın her yerde aynı şekilde aktığı ve aynı dilimlerde olduğu 
düşüncesini barındırıyordu. Uzun yıllar boyunca doğru kabul edilen bu görüş, yirminci yüzyılda 
Albert Einstein’nın ortaya atmış olduğu göreli zaman kavramından sonra geçerliğini yitirmeye 
başladı. Einstein’nın ortaya attığı düşünce, zamanın onu gözleyene bağlı olarak ardışık ya da 
eşzamanlı algılanabileceğini ortaya koyar. Bu, sonraki dönemlerde yapılan deneyler ve hesaplar 
sonucu ispatlanabildi ve içinde yaşadığımız çağın yeni paradigması halini aldı.  

Yirminci yüzyıldan sonra kozmolojik, psikolojik ve takvimsel zaman kavramları 
üzerine çokça araştırma yapılması, zaman üzerine düşünsel eylemde bulunan felsefecileri, 

 
 

zamanın diğer türlerini de dikkate almaya yönlendirdi. Zamanın anlatı ile ilişkisi üzerine çalışan 
Paul Ricoeur de bu düşünürlerden birisidir. Ricoeur, anlatı içerisindeki zaman kavramını ele 
alırken, takvimsel zamanı özellikle bir ayrım için kullanır. Takvimsel zaman onun için felsefi 
bir ölçüt olamaz; çünkü bu tür zaman, insanoğlunun yaşamı biçimlendirmek için dışsal birtakım 
konumlardan hareketle (örneğin dünyanın kendi ekseni etrafındaki turu gibi) ve buna dayalı 
ölçü birimlerine dayandırarak oluşturduğu yapay bir zamandır, fakat yine de takvimsel zaman, 
tarih anlatımı veya olay örgüsü içerisindeki zaman dilimlerini çözmek adına incelenmesi şart 
olan bir yapıdadır. Sıradan zaman kavramları, yapay olan ölçeklerle, yani türlü saatlerle 
belirlenir. Bu belirlemeler, sözü edilen noktasal şimdi’lerin dizilmesinden yola çıkılarak 
oluşturulur. Böyle bir biçimde oluşturulan zaman dünyanın zamanı haline gelmiştir. Heidegger 
bu zamana Jetzt-Zeit adını vermiştir (Ricoeur, 2016a, 148). “Heidegger için, varoluş, ne 
geçmişte ne de gelecekteki bir durum değil, şu anda olup bitmekte olan, yaşanan durumdur 
veya onun tek bir kavramla nitelediği gibi bir olagelmedir (Ereignis)” (Rızvanoğlu, 2013, 72) 

Paul Ricoeur, tarih anlatısını, roman anlatısından ayırmaktadır. Bunun sebebi, tarih 
anlatısındaki zaman takvimsel (resmi) iken, roman anlatısındaki zamanın kurmaca, yani 
herhangi bir dış ölçüte bağlı olmaksızın kendi içsel kurallarınca işleyen bir tür zaman olmasıdır. 
Böylece romanın kurmaca özelliği, yazara zaman içerisinde sınırsız uzamda ileri-geri gidip 
gelme avantajı sağlamaktadır. 

Tarih, gerçek bir anlatı olarak kurmaca anlatıdan ayrılır; çünkü tarihsel anlatı gerçek, 
yani fiilen meydana gelmiş bir geçmişe gönderme yapar. Tarih yazıcısı, tarih anlatısını inşa 
ederken geçmişte belirli bir yerde ve belirli bir zamanda gerçekten olup bitmiş olaylara ilişkin 
kurgu oluşturur. Bu bakımdan kurmaca anlatıdaki yeni yaratımlar gibi değildir. Tarihçi belgesel 
kanıtlara tutunur ve anlatarak açıklamaya başlar. Belgesel kanıtlar, belgesel izlerdir. Belgesel 
izler, maddi belleğin izleridir ve bu alan tarihçinin araştırma alanını oluşturur. Ayrıca tarihsel 
anlatının yöneldiği varlık alanıyla kurmaca anlatının yöneldiği varlık alanı aynı değildir. 
Tarihsel anlatı, birinci dereceden varlık alanına (halklar, uluslar, uygarlıklar) yönelir. Birinci 
dereceden varlıklar tamamen gerçek olmalarına karşın bireysel eylemler dizisine 
ayrıştırılamazlar. Bu nedenle tarihin yöneldiği birinci dereceden varlıklar ile anlatı kişileri 
arasında epistemolojik bir kopukluk söz konusudur (Durğun, 2017, 197). Ricoeur’ün ifadesiyle, 

Anlatı kişisinin kimliği belirlenebilir. Kendisine bir ad verilebilir. Bir eylemin yaratıcısı 
ve kurbanı olabilir, bu eylem sayesinde mutlu ya da mutsuz olabilir. Oysa tarihin 
açıklamaya çalıştığı değişiklikleri ilişkilendirildikleri varlıklar, anlatı kişileri değildir. 
Bireysel eylemlerin arka planında etkili olan toplumsal güçler, sözcüğün tam anlamıyla 
anonimdirler (Ricoeur, 2016b, 174-175). 

Bundan ötürü, Ricoeur için tarihsel anlatı ile kurmaca anlatı arasında tarihin bir öykü türü olarak 
kabul edilmesini sağlayacak şekilde doğrudan bir bağ değil, dolaylı bir bağ vardır (Durğun, 
2017, 182). Ricoeur’ün de değindiği gibi zaman kavramı, dini kaynaklarda da sorgulanmıştır. 
Aziz Augustinus’un İtiraflar’ın XI. bölümünde sorguladığı zamanın ne olduğu problemi, 
Ricoeur tarafından Aristoteles’in Poetika’sı ile karşılaştırılarak aktarılmıştır. Aristoteles’in 
Augustinus’tan farkı, Augustinus’un ortaya atmış olduğu uyumsuzluk kavramına karşı uyumlu 
uyumsuzluğu savunmak olmuştur. Böylece anlatı içerisindeki çıkmazın açılmasını sağlayan 
Aristoteles, aynı zamanda edebi anlatıların sınırlarına da değinmiştir.  

Kurguya dönüşen bir olayda, eylemin faili aynı zamanda kurgunun yazarı da 
olabilmektedir. Birinci dilden aktarımla yapılan bu kurguda fail, kendi anlatısını daha önce 
deneyimlemiş olandır. Bu yüzden anlattıkları ile okuyucunun hissettikleri çok faklı olacaktır. 
Betimlemenin gücünden faydalanarak okuyucuya kendindeki hisleri yaşatmaya çalışan fail 
anlatıcı, ne yaparsa yapsın duygusal anlamda okuyucuyla özdeşleşemeyecektir. Anlatıcı ile 
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okuyucu arasındaki en önemli fark hafızadır. Hafıza, Tarih, Unutuş adlı eserinde hafızaya dair 
birçok araştırmasını aktarmış olan Ricoeur de anlatının, her hafızada farklı biçimde yer 
edindiğine dair vurgularda bulunmuştur. Nitekim hafıza özneldir. Kişi sadece okuduğunu değil 
gördüğünü de kendi hafızasında biçimlendirdiği için, bir nesne ya da anlatı her insanda farklı 
formda bulunmaktadır. Tarihi bir kahramanlık destanı birisi için çok olumlu olabilir hatta bu 
birisi, hayatını bu destan üzerine şekillendirip, destandaki kahramanı kutsayabilir, fakat aynı 
destan başkası için son derece rahatsız edici olabilir. Bu, aynı anlatının faklı kişilerin hayatına 
değerken o kişilerin hafızasında bulunan farklı izlere çarpmasından kaynaklanır. Bu izler 
kişinin, ömrü boyunca edindiği bütün deneyimlerin birer kayıt örneği; insanın geçmişine dair 
hatırlamaların tıkanmaya (unutuş) uğradığı yerde, tıkanıklığı açan birer anahtar gibidir. 

Proust için hatırlamak, gerçek anlamda yaşamaktır. Hatırlamanın yazıya geçirilmesi, 
onun için geri getiremediği bütün zamansal anıları tekrardan yaşamaktır. Proust’un kayıt altına 
aldığı her iz, tıpkı ölümden korkan her kişide olduğu gibi sonsuz uzamda yaşama arzusundan 
kaynaklanır. Proust, şimdiki zamanı yaşamaz, onda şimdiki zaman kavramı yoktur. Onda 
şimdiki zamana hâkim olan, geçmişin anıları ile geleceğin endişeleridir. Proust’ta şimdiki 
zaman kavramı, geriye ve ileriye dönük bütün zamanları içerisinde barındırdığından zaman, 
takvimsel değildir. Ondaki zaman, ileri, geri ve derine doğru ilerleyendir. Söz konusu olan 
zaman, Huw Price’ın gelecek, geçmiş ve şimdinin tek bir boyutta sergilendiği “hiçbir zamandan 
bakış” tır (Blackburn, 2017, 132) ya da Ahmet Hamdi Tanpınar’ın meşhur şiirinde [Ne 
İçindeyim Zamanın] belirttiği üzere ne içinde ne de dışında olduğumuz parçalanmaz yekpare 
bir andır.  Proust, GZP’de anlattıkları gereği, geçmişte yaşayan ama bu geçmiş içerisinde 
geleceği tasavvur eden bir kahramanın dünyasında gezinmektedir. Dolayısıyla ondaki zaman 
anlayışı, düz bir çizgide değil, halkalar halinde; başladığı noktaya geri dönen ve kendi içerisinde 
sonsuzluğu yakalayan bir biçimdedir. 

Proust, yakaladığı bir imge ve izlenimi açıklamak için matruşka misali, tanım içinde 
tanım yapar; iç içe geçmiş benzetmeler üzerinden yol alır. Proust’un üslubunun, kapalı bir yeri 
kazıp, orayı durmadan genişleterek düzenleyen; yaşanır hâle getiren bir tarafı vardır. O, biçim 
aracılığıyla kapalı olanı açıp oyarken buna muhteva ile dolgu yapar. Proust anlatısının 
muhtevası, geçmiş, şimdi ve gelecek zamanın evrensel tonları, şahsi öyküleriyle dolu yoğun bir 
zamanın ürünüdür. Mana, tek ve sonsuz uzunlukta bir cümleyse; Proust, bu cümlenin sonuna 
kadar varmak emelindedir. 

Proust anlatısında gerçek zaman yoktur. Ondaki zaman kurmacanın zamanıdır. 
Proust’un anlatısının otobiyografi gibi algılanmasının sebebi, ondaki anlatımın detaylı 
gerçekçiliğidir. Onun için önemli olan, anının gerçekten olup olmaması değil, düş sınırlarının 
zorlanmasıdır. Proust, anlatısında, düşlenen ve kurgulanan anı, otobiyografi gibi görülür; çünkü 
anlatıcı hatırladıklarını, geçmiş zamanın peşine düşerek anlamlandırmaya çalışır. Onun için 
önemli olan geçmişin, yani kaybolmuş olanın hissiyatını yakalamaktır. Böylece Proust bize 
Ricoeur’ün kuramsal olarak öne sürdüğü bir durumu gösterir: Yaşadığımız herhangi bir 
deneyim şimdinin uçsuzluğunda kayıp giderken, söz konusu şimdiyi yakalamak ve ona 
takvimsel zamanın tasmasını giydirmek imkânsızdır. Oysa yaşantılarımız ancak bir anlatı 
biçiminde şimdiyi yeniden ulaşılabilir kılar. İşte bizim açımızdan ulaşılabilir olan bu şimdi 
Proust’un izinden gittiği Ricoeur’ün anlatı zamanı dediği şeydir. 
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edindiğine dair vurgularda bulunmuştur. Nitekim hafıza özneldir. Kişi sadece okuduğunu değil 
gördüğünü de kendi hafızasında biçimlendirdiği için, bir nesne ya da anlatı her insanda farklı 
formda bulunmaktadır. Tarihi bir kahramanlık destanı birisi için çok olumlu olabilir hatta bu 
birisi, hayatını bu destan üzerine şekillendirip, destandaki kahramanı kutsayabilir, fakat aynı 
destan başkası için son derece rahatsız edici olabilir. Bu, aynı anlatının faklı kişilerin hayatına 
değerken o kişilerin hafızasında bulunan farklı izlere çarpmasından kaynaklanır. Bu izler 
kişinin, ömrü boyunca edindiği bütün deneyimlerin birer kayıt örneği; insanın geçmişine dair 
hatırlamaların tıkanmaya (unutuş) uğradığı yerde, tıkanıklığı açan birer anahtar gibidir. 

Proust için hatırlamak, gerçek anlamda yaşamaktır. Hatırlamanın yazıya geçirilmesi, 
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anlayışı, düz bir çizgide değil, halkalar halinde; başladığı noktaya geri dönen ve kendi içerisinde 
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Proust, yakaladığı bir imge ve izlenimi açıklamak için matruşka misali, tanım içinde 
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muhtevası, geçmiş, şimdi ve gelecek zamanın evrensel tonları, şahsi öyküleriyle dolu yoğun bir 
zamanın ürünüdür. Mana, tek ve sonsuz uzunlukta bir cümleyse; Proust, bu cümlenin sonuna 
kadar varmak emelindedir. 

Proust anlatısında gerçek zaman yoktur. Ondaki zaman kurmacanın zamanıdır. 
Proust’un anlatısının otobiyografi gibi algılanmasının sebebi, ondaki anlatımın detaylı 
gerçekçiliğidir. Onun için önemli olan, anının gerçekten olup olmaması değil, düş sınırlarının 
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anlatıcı hatırladıklarını, geçmiş zamanın peşine düşerek anlamlandırmaya çalışır. Onun için 
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Ricoeur’ün kuramsal olarak öne sürdüğü bir durumu gösterir: Yaşadığımız herhangi bir 
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biçiminde şimdiyi yeniden ulaşılabilir kılar. İşte bizim açımızdan ulaşılabilir olan bu şimdi 
Proust’un izinden gittiği Ricoeur’ün anlatı zamanı dediği şeydir. 
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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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1. Giriş 
 Çalışma, Aralık 2021 tarihinde başlayan ve 2022 Eylül ayında ‘‘Sanatçının Ötekisi , 
Doğu’da Sanatçı Olmak’’ projesinin rapor bulgularından elde edilen belirli temalar ve 
başlıkların ele alınmasından oluşmaktadır. Türkiye’nin doğusundaki üç ilde -Van,Hakkâri, 
Şırnak- sanatçıların yaşadıkları sorunların sanat sosyolojisi izleği altında irdeleyen projenin 
araştırma süreci 10 farklı sanat dalından toplam 36 sanatçıyla derinlemesine mülakatlar ve 
Türkiye geneli çevrimiçi anket ile gerçekleştirildi. 
  Bu kapsamda proje, Merkez olarak da nitelendirilen ülke coğrafyasında İstanbul ve 
birkaç büyük şehir çerçevesine sıkışan sanat dünyasının, birbirini otorite ilan eden uzmanları, 
kurumları arasında kurulan sınırlı ilişkilerin, sembolik ve maddi mübadele biçimlerinin 
değerleri dışında ‘farklı sanat ortamlarını’ tanımak ve onların gündemindeki tema ve sorunlara 
dikkat çekmek iddiasını taşımaktadır (Kaçmaz, 2022, 11).  
 

1.1 Araştırmanın Amacı 
  Araştırma sahasında amaçlanan Türkiye’nin doğusundaki sanat ortamlarının (bu ortama 
ait pratiklerin tekabül ettiği teorik bakışı, üretim ilişkilerinin ve sanat/sanatçı tipolojisinin) 
kavramsallaştırılması ve "taşra" olarak kabul edilen kent mekânlarında yaratım-üretim 
sürecinin, merkez olarak kabul edilen sanat dünyasının sınırlarını bozuma uğratan 
ilişkiselliğinin kolektif ve sosyal boyutunu görünür kılmayı hedeflemiştir (Kaçmaz, 2022, 22). 

Doğu Anadolu bölgesine yönelik sanat ve sanatçı sorunlarının, daha önce bir araştırma 
ve raporlama kapsamına girmemiş olması projenin özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Bu 
amaçla Doğu Anadolu bölgesinin üç kent mekânından örneklem alınarak bir araştırma 
projesi başlatılmıştır. Sanat ve sanatçının sorunları bu kent mekânlarına özgü sanat 
ortamının dinamikleri dikkate alınarak araştırılmaya çalışılmıştır. Proje çıktılarından 
oluşturulan kültür sanat raporu ilgili kurum, kuruluş ve kişilere dağıtılacaktır. Rapor dışında 
Van, Hakkâri illerinde yüz yüze ve Şırnak ilinde çevrimiçi düzenlenen seminerler sadece 
sorunların tespiti ile ham verilerin iletilmesini değil, aynı zamanda olası çözüm yöntemleri 
için sanatçılar ve alana yönelik çalışan uzman isimlerle müşterek bir ajanda oluşturulmasını, 
proje özel bölgeleri için uygulanabilir teorileri, kavramları ortaya çıkartmak hedeflenmiştir 
(Kaçmaz, 2022, 11).  

 
1.2. Literatür Taraması 

  Proje kapsamında Aralık ayında başlayıp Ocak ayında bitmesi hedeflenen literatür 
taramasıyla “Sanat-toplum, sanat ve kültür, kültür çatışmaları, postkolonyal durum/ lar-
postkolonyal estetik, kültür yönetimi-yönetişimi, inisiyatifler ve kolektifler, sanat ve mekân, 
mekân estetiği, kamusal alanda sanat, kent estetiği ve kent algısı, sanatın kimliği” gibi 
muhtelif başlıklar sanat sosyolojisinin metodolojisi çerçevesinde ele alınmıştır. Ancak Doğu 
Anadolu bölgesi özelinde daha önce kültür-sanata dair geniş ölçekte sosyolojik bir çalışma 
ya da rapor bulunmadığından literatür ve indeks tarama süreci araştırmanın rapor yazımına 
kadar sürdürülmüştür (Kaçmaz, 2022, 13). 
  

2. Yöntem 
  Sosyal bilimlerde alanında sık başvurulan nicel, nitel ve eleştirel yaklaşımlara 1980’li 
yıllar ile birlikte post modern ve feminist yaklaşımlar da eşlik etmeye başladığı söylenebilir. 
Karma yöntemlerin kullanımıysa günümüzdeki araştırmaları yöntemsel olarak 
çeşitlendirmekte ve zenginleştirmekte iken tek başına bu yöntemlerin kullanımının da 
yaygın şekilde yararlanılan bir yol olduğu söylenebilir. (Kaçmaz, 2022, 14) 
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  Van, Hakkâri ve Şırnak’ta yapılmış olan bu çalışma için hem nicel hem de nitel 
verilerden yararlanılmıştır. Van, Hakkâri ve Şırnak’taki sanatçıların yaşadıkları sorunların 
neler olduğunu daha detaylı ve derinlemesine anlamak, yorumlamak maksadıyla nitel 
araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bu amaçla nitel araştırma tekniklerinden derinlemesine 
mülakat tekniği kullanılmış olup yarı yapılandırılmış bir mülakat formu hazırlanmıştır. Bu 
kapsamda üç ilden toplam 36 kişi ile yüz yüze mülakatlar sağlanmıştır (Kaçmaz, 2022, 14). 
  Görüşmecilere kartopu ve amaçsal örneklem tipi aracılığıyla ulaşılmıştır. Bu kişilerin 
illere ve cinsiyetlere göre dağılımı şu şekildedir , Van ilinden 8 kadın 13 erkek sanatçı, 
Hakkâri ilinden 2 kadın 2 erkek sanatçı, Şırnak ilinden 6 kadın 5 erkek sanatçı (Kaçmaz, 
2022, 14-15). 
  Farklı olduğu ileri sürülen sanat ortamlarını oluşturan yapı meselesi öncelikle bu 
ortamları meydana getiren sanat ve sanatçı sorunlarını ve bu sorunlarla nasıl başa çıkıldığının 
tespiti gerçekleştirilmiştir. Elde edilen mülakat verilerinin temeli Doğu Anadolu bölgesinden 
üç örneklemden, Van Hakkâri ve Şırnak illerinde kayıt altına alınan kayıtlardan ve anket 
verilerinden oluşmaktadır. Bu kayıtların deşifresi 620 sayfalık ham veriden oluşmaktadır. Nitel 
yöntem dışında bu çalışma için nicel yöntemin araştırma tekniklerinden anket tekniği 
kullanılmıştır. Bu bağlam-  da bir anket formu hazırlanmış ve bu form Türkiye genelinde 
çevrimiçi olarak yayınlanmıştır. Yüz yüze mülakatlar üç ili kapsarken, anketin Türkiye 
genelinde yayında olmasının nedeni, sanat-sanatçı sorunlarının ülkenin farklı bölgelerine göre 
ne tür ortaklıklar ve farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktır. 
 

3. Bulgular 
  Bu veriler çerçevesinde ortaya çıkan muhtelif sorunlar belirli temalar ve başlıklar 
altında toplandı. Araştırma nesneleri, sahada açığa çıkan ve değerlendirilen üç göstergeden 
oluşmaktadır. Kültür sanat faaliyetlerinin üretimiyle ortaya çıkan ürünün yani sanat 
nesnesinin ve sanatçı kimliğinin ekonomik ve sembolik olarak artı değer eksikliği. Üretim 
yaratım sürecinin oluşturduğu toplumsal sermayenin gerçekliği. Mevcut sanat-sanatçı imajı 
dışında sahada ortaya çıkan sosyal tipolojinin ürettiği alternatif (Kaçmaz, 2022, 13). 
  Araştırma sahasının ortaya koyduğu, katılımcıların sorunsallaştırdığı en temel 
ortaklık eksiklikler ve yetersizliklerden meydana gelmektedir. Hem üretim alanları açısından 
hem de kent kültürü, kent hafızası ve kent imgesinin eksikliği, aynı zamanda taşra ile merkez 
arasındaki farkı görünür kıldığı tespit edilmiştir. Bu eksiklikler birbiriyle bağlantılı dört 
başlık altında toplanmıştır. Kentsel mekânın alt yapısına bağlı maddi olanakların eksikliği, 
kültür sanat faaliyetlerinin üretimiyle ortaya çıkan ürünün yani sanat nesnesinin ve sanatçı 
kimliğinin ekonomik ve sembolik olarak artı değer eksikliği, üretim sürecine bağlı sorun ve 
engeller, destek ve iş birliği yetersizliği. 

    
3.1 Üretim Sürecine Bağlı Sorunlar 

  Üretim sürecine bağlı sorunlar arasında , Sanatçıların yarısından fazlasının 
üretimlerinde sansür ve oto-sansürle karşılaştığını, yerel yönetimlerin yapısal ve geleceğe 
yönelik kültür politikaları olmadığından desteklenemediklerini, bu kurumlar tarafından sanatçı 
ve eserinin potansiyel bir tehdit olarak algılandığı saptanmıştır. 
 Sanatçı var olabilmek için ürettiği sanat ortamının ve ikamet ettiği yerelin dinamiklerine göre 
hareket edebilmekte. Aynı zamanda sanatçı yerele bağlı kurumsal hiyerarşi içinde üretim 
sürecinde ve sonrasında bir takım sorunlar yaşamakta. İster bir kurumla iş birliği içerisinde 
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olsun olsun ister bireysel faaliyette bulunulsun katılımcıların üçte ikisinden fazlası sansür ve 
oto sansüre maruz kalmakta. 
    Bu sorunun en temel ayrımı sanatçının ve eserinin potansiyel bir tehdit olarak 
algılanışıdır. Bu algı resmi kurumlarla iş birliği içerisinde olan ve ya iş birliği kurmak isteyen 
sanatçı ve sanatçı topluluklarının dile getirdiği bir problem. Sanatçının ürettiği, sergilemek ve 
gösterisini sunmak istediği eser bu yetke sahipleri tarafından alakasız nedenler gösterilerek 
engellenebiliyor ya da hiçbir biçimde destek görmeyebiliyor. Ya da bir gösterim ve sergi için 
alınması gereken birtakım resmi izinler bulunmakta. Katılımcılar, bürokratik süreçlerin ağır 
aksaklığından dolayı bu izinlerin alınma zorluğu ve güvenlik soruşturmaları gibi etkenlerin 
faaliyetleri aksatabildiğini ifade etmekteler. Böylesi bir aksaklık ve algı Doğu’daki sanatçı 
açısından İstanbul gibi ülkenin daha batısı açısından var olmayan problemler olarak 
algılanmakta. Bu sorun da taşra ve merkez arasındaki ayrımı derinleştirmektedir.  
  Üretim yaratım sürecine bağlı olan bu engelin bir de muktedir tarafından ele 
geçirilemeyeşi söz konusudur. Sanat en temelde sanatçı, eser ve alımlayıcı arasında vuku 
bulmakta ve üreticisiyle birlikte alımlayıcısına düşünce, duyu, duygu ve devinimin farklı 
perspektif ve görme biçimleri kazanmasına yardımcı olmaktadır. Katılımcılarımız arasından 
C.A ile yaptışımız mülakatta, C.A 12 Eylül darbe sonrasında, resimleri ve sanatçı kimliği 
dolayısıyla hapse atılan sanatçılardan biri (Kaçmaz, 2022, 44).  
Daha önce 1975 yılında mezuniyet resimleri yapan sanatçı, sergilediği resimlerle akademi jürisi 
tarafından dönemin birincisi seçiliyor. Aynı resimler gerekçe gösterilerek ve çalıştığı kurumun 
destek personelleri tarafından ihbar edilmekte ve söz konusu resimler mahkeme heyeti 
tarafından hiçbir zaman görülmediğini belirtmekte. (Kaçmaz, 2022 ,44) Böylelikle C.A sanatın 
muktedirler tarafından anlaşılmadığından, sanat eseri muhalif bir karakteristik taşımasa da 
doğası gereği inşa ettiği ilişkiselliğin potansiyel bir tehtit olarak görüldüğünü ifade etmiştir. 
Mülakat sırasında bu anlaşılırlık meselesi en temelde sanatın kamu ve muktedir olanın 
düzenlediği ‘ortak’ duyu, duygu, düşünce ve devinimin ilişkiselliğine karşı bir hafıza üreten 
üretim süreci ve sonrasının muktedir lehine biçimlendirilmediği taktirde, sürecin potansiyel 
gücünün aslında anlaşıldığı, onaylandığı ama bu ilişkiselliğin ele geçirilemediğinden muhtelif 
sebeplerle engellendiği sonucuna varılmıştır (Kaçmaz, 2022, 45). 
  

      3.2 Kentsel Mekâna Bağlı Maddi Olanakların Yetersizliğine Bağlı Eksiklikler 
  Katılımcılar ikamet ettiği kent mekanlarında kültür sanat alanlarının (tiyatro, sergi 
salonları, müzayede, fuar, bieanal vb.) ve kültür-sanat üretimlerini eksik ve yetersiz 
bulduklarını, faaliyetlerin eksikliği nedeniyle kültürel ve sanatsal anlamda beslenebilecek 
kanalların kısıtlı olduğunu, merkez ve yereldeki resmi ve özel kurumların kültür politikalarını 
yetersiz bulduklarını, kamusal sanat alanlarını yetersiz bulduklarını ifade etmişlerdir. Daha 
sonra kent kimliği, kent kültürü konusunda yaşantılanan bir eksiklik söz konusu. Araştırma 
sahalarında her sanatçıya sorulan bir soru bulunmaktaydı , "X’in kent kültürünü, kamusal sanat 
özelliklerini nasıl değerlendirirsiniz?" Her kentin tarihsel gelişimi, sosyal özellikleri ve kent 
kimliği birbirinden farklı. Bu yüzden verilen cevaplarda kent kimliği ve hafızasının, tarihsel 
mirasın farklı nedenlerle yok olduğu bilinen toplumsal göstergeleri bir kenara koymamız 
gerekmekte. Göçler, deprem, ekonomik şartlar, kentsel dönüşüm, terör gibi pek çok farklı unsur 
bulunmakta. Önemli olan katılımcıların ikâmet ettikleri kentlerin, kent kimliğinin ve kent 
kültürü, hafıza ve kimliğinin artık var olmadığını dile getirmeleri. Bu ortak nokta üç kent 
mekânını birleştiren bir gösterge.  
Kentsel mekâna bağlı maddi olanakların bir diğer eksikliği yerelde üretilen üretimleri 
inceleyen, kritik eden medya, platform ve yayınların eksikliği. Bu durum mevcut sanat 
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ortamının ne tür bir sanat belleği inşa ettiğini unuttururken, kültürel bir arşivin parçası olamayan 
üretimleri çoğunun kayıp gittiği ileri sürülebilir. Kültürel sanatsal faaliyetlerin arşivlenme, 
kritik ve incelenme çalışmalarının eksikliği hem kültürel hem evrensel sanat tarihi açısından 
hem de söz konusu sanat ortamlarındaki güncel sanatı takip etmemiz, kıyas etmemiz ve eleştiri 
kültürü oluşturmamız açısından tarihsel alanda bir boşluğu meydana getirir. (Kaçmaz, 2022, 
48) 
  3.3. Destek ve İşbirliği Yetersizliği 
  Kültür sanat alanında ortak paydaşlar arasında yer alan ve bu alana yönelik faaliyetler 
içerisinde olan yerel yönetimler, STK’lar, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar arasında 
katılımcılar yeterli ölçüde destek göremediklerini ifade etmişlerdir. Bu yetersizlik ülkenin her 
yerinde mevcut sorunlar arasında yer alsada bazı yönlerden daha çok taşraya özgü bir sorun. 
Çünkü katılımcılar, merkezdeki kültürel ilişki ağının ve kültürel alan emekçilerinin iş birliğinin 
daha yüksek olduğunu, sanat sanatçı sorunlarına yönelik daha çok alternatif ve inisiyatif 
alındığını kamusal ve özel alana yönelik kültür sanat emekçilerinin girişimlerinin niceliksel 
açıdan daha fazla olduğu dile getirilmiştir. Destek sorunu aslında kendi içerisinde 
çatallaşmakta. 
  Katılımcılar deneyimlerine bağlı olarak yerel yönetimlerdeki kültür birimlerindeki 
destek personellerinden dolaylı ya da doğrudan destek göremediklerini ve üretim süreci ve 
sonrasında bazı engellerle karşılaşıldığı belirtilmişti. Bu durum katılımcılar açısından öncelikle 
kurumsal yapının ve kent mekânına yönelik yerel kültür politikalarının uygulayıcısı olan 
yönetici sınıfı ve destek personellerinden kaynaklanmakta. Bu eksiklik kurumların kurumsal 
yönetişim ilkesince hareket etmekten ziyade destek personellerin bireysel tutum, yersiz kaygı, 
kültür sanat yönetişiminde demokratik katılıma teşvik eksikliği ve ön yargılara bağlı işlev 
kazanmakta. Böylelikle destek ve iş birliği problemi en temelde sanat- sanatçı ve kurum ve 
kuruluşlar arasında imkânsız bir ilişkiyi çevreliyor. 
  Bu açıdan kurumların kültür sanat alanındaki misyon ve vizyonları göz önüne 
alındığında kurumsal yapının kente, üretici sınıfa desteği mevcut politik angajmana entegre 
olabilmekle, ya da bu mevcut kurumlarla  kısmi uzlaşmalar sağlanması gerekmektedir. Burada 
üretilen sanat eseri ve faaliyetin içeriği ve biçimi muktedir olanın –konjoktüre bağlı olarak- 
muhafaza ettiği değerlere karşı ayrıksı bulunabilecek faaliyetlerin, eserin ihtiva ettiği fikir, 
muhtelif figür ya da gösteri düzenlememek şeklinde değişebilmekte. Ya da bu unsurlara bile 
bakılmaksızın sanatçının göstermek zorunda olduğu tavır ve kısmi uzlaşmalar 
desteklenebilmek adına zorunlu kılınabilmekte. Böylesi bir sınırlılık sanatçıyı oto sansüre ya 
da destek alamama gibi sorunları açığa çıkarttığı söylenebilir. 
Seminerlere davet edilen ve resmi dilekçeyle iş birliği teklif edilen kurum ve kuruluşlar ya bir 
geri bildirimde bulunmadılar ya da olumsuz geri döndüler. Seminerlerle hedeflenen, 
katılımcılarla müşterek biçimde oluşturulan sanat sanatçı sorunlarının ajandasını, üretici sınıfı, 
yerel yönetimler, STK’lar, üniversite gibi resmi ve özel kurumları bir araya getirerek kısa ve 
uzun vadede ortak kararlar alabilmekti. Kurumların gösterdiği direnç göz önüne alınınca kültür 
politikaları ve kültür sanat yönetişimi alanında kısa vadede olumlu geri bildirimlerin 
alınamayacağı ileri sürülebilir. 
 

3.4. Sanatçı Kimliğinin ve Sanat Nesnesinin Artı Değer Eksikliği 
  Mülakat ve anket verilerine göz atıldığında sanatçılar yüksek oranda sanat 
faaliyetlerinden herhangi bir şekilde ya geçim sağlayamamakta ya da geçimlik düzeyde, 
yetersiz kazanç sağlamaktalar. Ekonomik sorun aynı zamanda yerelde üretilen sanatçının 
kimliği ve ürettiği sanat nesnesinin sanat dünyası ve bu dünyanın kurumsal yapısı içindeki 
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desteklenebilmek adına zorunlu kılınabilmekte. Böylesi bir sınırlılık sanatçıyı oto sansüre ya 
da destek alamama gibi sorunları açığa çıkarttığı söylenebilir. 
Seminerlere davet edilen ve resmi dilekçeyle iş birliği teklif edilen kurum ve kuruluşlar ya bir 
geri bildirimde bulunmadılar ya da olumsuz geri döndüler. Seminerlerle hedeflenen, 
katılımcılarla müşterek biçimde oluşturulan sanat sanatçı sorunlarının ajandasını, üretici sınıfı, 
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alınamayacağı ileri sürülebilir. 
 

3.4. Sanatçı Kimliğinin ve Sanat Nesnesinin Artı Değer Eksikliği 
  Mülakat ve anket verilerine göz atıldığında sanatçılar yüksek oranda sanat 
faaliyetlerinden herhangi bir şekilde ya geçim sağlayamamakta ya da geçimlik düzeyde, 
yetersiz kazanç sağlamaktalar. Ekonomik sorun aynı zamanda yerelde üretilen sanatçının 
kimliği ve ürettiği sanat nesnesinin sanat dünyası ve bu dünyanın kurumsal yapısı içindeki 

dolaşımının gerekli baskısını hatırlatan ve merkez dışındaki üretimi olumsuzlayan bir yapıyı 
açığa çıkarıyor. Dolayısıyla kendi etki alanı içinde veya dışında sanatçının kimliği ve eserinin 
tanınabilirliği de olumsuz sonuçlanıyor. Bu durum sanatı çevreleyen sembolik ve ekonomik artı 
değer eksikliğini oluşturuyor.  
  Bu açıdan merkeze, dolayısıyla piyasaya göre iş üretemediğinizde, sanatsal faaliyetinin 
aslında bir tür faaliyetsizlik ürettiği bulgulanmıştır. Faaliyetsizliğin kendine özgü üretim ilişkisi 
merkezin yapısı dışında farklı biçimsel karakteristiklere sahiptir. Üretim ilişkisinin bu türdeki 
biçimi, eksikliğin ötesine uzanan, eksikliği üretim sürecine bağlı kılan ve eksikten daha 
fazlasının üretimini mümkün kılmaktadır. Araştırma kapsamı gereği üç ili kapsadığı 
belirtilmişti lakin sahanın araştırma bulguları kültür sanat emekçilerini, üretici-yaratıcı sınıfı 
merkeze ve eksikliklere karşı bir araya getiren ve çalışmayı coğrafik olmayan bir genellemeye 
vardırabilmiştir. 
  Söz konusu türde bir faaliyetsizlik Agamben’in tabiriyle ticari, dil bilimsel ve kurumsal 
anlamda ürünün dolaşımda olmayışından ileri gelmekte. (Agamben, 2010, 88) Bu açıdan 
araştırma sahamızı oluşturan sanat ortamlarının ve daha genelde sanat dünyası ve piyasasının 
perspektifine yerleşmeyen her üretim ve kültürel alan emekçisinin merkezde yer almadığını 
dolayısıyla üretim süreci ve sonrasına bağlı olarak yaratılan sanat ortamlarının sanat dünyasının 
kendisine uygun gördüğü pratik ve dolaşım ağına ait olmadıkları söylenebilir (Kaçmaz, 2022, 
25). 

 
     3.5 Taşra ve Merkez Nedir? 

  Doğu’da sanatçı olmak akla öncelikle taşrayı getirir. Taşrayı ve taşralıyı tanımlayan 
sözcüğün parochialism olduğunu da söyleyebiliriz. Parochialism, dar görüşlülük demektir ve 
parochial bir kilise papazının sorumlu olduğu kıyıdaki bir mahalle, bir hakikat merkezidir. 
(Öğdül, 2022). En temelde taşra "dışarı" sözcüğünün evrilmiş bir hâlidir ve her şeyin; kültürün, 
ekonominin, inancın, hakikatin, kısacası iktidarın merkezine yerleşenlerin, bu merkezin dış 
halkalarında yaşayanları bu unsurların yoksunluğuyla tanımlamasıdır (Öğdül, 2022). Merkez 
aslında muktedir tarafından kurgulanan bir nesne-özne olmaklığı bakımından bir mekân, 
coğrafi bir gönderme değildir daha çok bir bakış açısıdır (Öğdül, 2022) ve özne bu bakış açısına 
yerleştikçe beden-zihin işgal edilir ve özne dışarıya iktidarın nazarıyla bakan bir ‘yeri’ edinir.  
  Yetersizlik ve eksiklilerle oluşturulan fark her ne kadar olumsuzlayıcı olsa da sanatçılar 
açısından bu durum eksikten daha fazlasını gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Hem bir özne 
hem de bir sanatçı olarak zamanın-mekânın dağılımında belirginleşen ve muktedir olanın lehine 
biçimlendirilen merkezi perspektif ve buna bağlı üretilen kurgusal gerçeklik, kültürel alan 
emekçisi açısından farklı bir üretim ilişkisi, gerçeklik ve farklı bir varlık tarzının edinimine yol 
açan alternatifleri üretir. Bu durumun saha açısından yetersizliğin ve eksikliğin nesnesi ve 
öznesinin ne sanatçı ne de onun üretmiş olduğu nesne-ortam olduğudur. 
 

      3.6 Sanat Dünyası ve Piyasası İçerisinde Yer Almayan Sanat Ortamları 
   Duchamp kendinden önceki sanatı ve o günkü anlamda sanatçı olmayı redderek hazır-
nesneleriyle "sanatsal" işin reddini gerçekleştirmişti. Sanatsal işin reddi piyasanın estetik 
taleplerini karşılamak amacıyla onlar için (koleksiyoncular) üretmeyi reddetmek, piyasanın 
değerlendirme kıstaslarına, piyasanın nitelik ve nicelik taleplerine teslim olmayı reddetmek 
anlamına gelir (Lazzarato, 2019, 21). Duchamp aslında kişinin ruhu ve bedeniyle bir ‘yer’ rol 
ve kimlik işgal etme gereksinimlerini de reddetmiştir. Peki, piyasa ve sermayenin olmadığı 
sanat ortamlarında, taşrada üretim yapan sanatçının yaptığı iş bundan çok mu farklı?  
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  Ama bu Duchamp ve ardılları gibi sanatı ve sanat üretimini tam olarak reddetmek 
değildir. Ele aldığımız sanat ortamındaki sanat ve sanatçı imajı aslında reddedemeyecekleri bir 
işin üretimini gerçekleştirmektedirler. Duchamp hazır nesneleriyle ne bir üretim gerçekleştirir 
ne de bir "sanatçı" olarak faaliyet üretir (Lazzarato, 2019 ,21) Bu açıdan Agamben’in faaliyetin 
faaliyetsizlik ve çekip gitme tezini öne sürmek gereklidir.  
Piyasa ve merkezde yer almayan sanat faaliyetinin faaliyetsizlik ürettiğini söylenmişti. Bu 
bulgu aynı zamanda reddedilemeyecek bir işin üretimini gerçekleştiren ve aynı zamanda piyasa 
içinde dolaşımda olmadan, farklı bir üretim biçimi sürdüren bir sanat ortamını mekansallaştırır.  
  Katılımcılarımız arasından tiyatro sanatçısı H.B.’ye sorduğumuz "İkamet ettiğiniz kent 
mekânında tüm eksikliklere rağmen neden üretim yapmaktasınız?" sorusuna verdiği cevap 
önemlidir , "Var olmak için!"  (Kaçmaz, 2022, 57). Dolayısıyla reddedilemeyecek bir işin 
üretimi temel olarak var olmakla ilgilidir. Burada var olmak birçok katılımcının ortak paydasını 
oluşturmaktadır. Bu açıdan bu olma sorunu sanat ortamının ne türde bir sosyal direnç alanı 
oluşturduğunu akla getirmektedir. Yer, mahal manalarında kullanılan mekân Arapçadan ‘kevn’ 
türetilmiştir. Kevn olma, var olma, varlık ve beden –vücut- anlamlarına gelirken kevn’in fiil 
şekli olmak manalarındadır (Tarayıcı, 2015, 22). Üretim yaratım süreci bu açıdan mekânsal ve 
bedensel bir sosyal gösteren haline gelir. 
  Bu açıdan taşranın merkezi bozuma uğrattığı alan tam da üretimin, üretim sürecine bağlı 
olarak farklı bir varlık tarzı elde etmeleridir. Kent mekânı bu sefer "taşra" olarak değil, 
sanatçıların yaratım-üretim süreciyle beraber coğrafi bir göndermeden çıkan ve yeniden 
üretilerek görünmeyenin görünürlük kazandığı bir süreçle sanat ortamı şeklinde merkez 
tarafından değil üreticiler tarafından yeniden adlandırılır. 
   
  3.7 Üretim Yaratım Sürecinin Bedensel ve Mekânsal Niteliği 
  Esere ve sanatçıya yönelik gerçek anlamda değerli bilgiler edinilecekse, bakılması 
gereken alanlardan biri yaratıcılık süreçleridir. Yaratıcılık süreci izleyiciye sadece sanatçı ve 
eser hakkında bilgi vermekle kalmaz, onun görme biçimine, bir anda karşılaştığı eserin farklı 
öğelerine ilgisine derinlik katar. (Özden, 2021, 11). Bu süreç hem araştırmacılar açısından 
hem de izler kitle açısın- dan keşfedilmesi gereken bir yoldur. Buna büyük resmi görmek de 
diyebiliriz. Güncel sanat açısından sanatçıların üretim ve ya- ratım süreçleri eserlerinin 
parçası, uzantısıdır (Özden, 2021, 11). Eseri anlamak için sadece eserin öğelerine değil, 
bütüncül bir bakış açısı sunan yaratım-üretim sürecine dikkat etmek gerekiyor (Özden, 2021, 
11). 
    Katılımcıların üretim yaratım süreci incelendiğinde -sanatçılar- bedensel deneyime 
dayalı üretim yaratım sürecinde eksikten daha fazlasına tekabül eden bir mekânsal-bedensel 
üretimi gerçekleştirmekteler.  Sanat dünyası ve piyasası içerisinde yer almadan üretilen ‘kendi’ 
artı değeriyle kent, mekân ve kültürü bir araya getiren kimlik ve imge, eksikliklerden 
müteşekkil olsa da sanatçı buna karşı bedensel ve mekânsal niteliklere sahip bir kendilik kültürü 
oluşturuyor. 
   Katılımcıların ikâmet ettiği kent mekânları görünür bir biçimde kent hafızasının, kent 
kültürünün olmadığı, hiyerarşik ve homojen bir yapıdan oluştuğunu söylenmişti. Lakin 
eksikliklere rağmen ve piyasaya yönelik üretim gerçekleştirmeyen sanatçı(lar), sanat eseriyle 
mekânın görünür olmayan bilgisini, farklı temsiller yoluyla alternatif üretim 
gerçekleştirebildikleri bir üretim-yaratım sürecinin içerisindedirler.  
  Calvino, insanla kent arasındaki göreli ilişkiyi ve bir kentte insanı hayran bırakan şeyin 
kentin yedi ya da yetmiş yedi harikası olmadığını söyler. Kentte hayran kalınan şey, sizin ona 
sorduğunuz soru ve kentin size verdiği yanıttır. Ya da kentin size sorduğu ve ille de 
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  Ama bu Duchamp ve ardılları gibi sanatı ve sanat üretimini tam olarak reddetmek 
değildir. Ele aldığımız sanat ortamındaki sanat ve sanatçı imajı aslında reddedemeyecekleri bir 
işin üretimini gerçekleştirmektedirler. Duchamp hazır nesneleriyle ne bir üretim gerçekleştirir 
ne de bir "sanatçı" olarak faaliyet üretir (Lazzarato, 2019 ,21) Bu açıdan Agamben’in faaliyetin 
faaliyetsizlik ve çekip gitme tezini öne sürmek gereklidir.  
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  Bu açıdan taşranın merkezi bozuma uğrattığı alan tam da üretimin, üretim sürecine bağlı 
olarak farklı bir varlık tarzı elde etmeleridir. Kent mekânı bu sefer "taşra" olarak değil, 
sanatçıların yaratım-üretim süreciyle beraber coğrafi bir göndermeden çıkan ve yeniden 
üretilerek görünmeyenin görünürlük kazandığı bir süreçle sanat ortamı şeklinde merkez 
tarafından değil üreticiler tarafından yeniden adlandırılır. 
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yanıtlamanızı beklediği sorulardır. Sorular arızalardan türeyerek arzulara evrilir ve yaşanan 
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sanat ortamının işçileri tarafından sanatın, yaratım sürecinin görünmez kıldığı potansiyeli 
açığa çıkarır. (Kaçmaz, 2022, 54) 
  Bu açıdan sanatçıların sanat eserlerini, yaratım-üretim süreçleri tekil ve bağımsız 
olaylar olarak değil, toplumsal bir deneyim ve süreç olarak ele alınmıştır. Bu deneyimin 
göstergeleri sanatsal yaratım ve üretim biçiminin mekânsal ve bedensel bir olay olarak yeni 
karşılaşmalar, yeni duygu ve düşünceler üreten kolektif bir süreç olarak ele alınmasından 
oluşmaktadır. Katılımcıların üretim yaratım süreçlerinden hareket ederek sanat eserleri 
biricik, otantik bir varlık, bireysel dehanın ürünü olarak ele alınmamıştır. Ya da sanat eserleri 
kendisi dışındaki ideolojik, politik ve ekonomik göstergelere indirgenmemiştir (Kaçmaz, 
2022, 58). 
  Bu iki perspektifin kesişim kümesi, sanat eserinin üretim sürecinin toplumsal-politik 
bir deneyim olarak mekânsal-beden- sel bir üretim olayının kolektif göstereni olarak ele 
alınmıştır. Bu da sanat ve sanatçıyı, bireysel emek ve toplumsal bağlamın muhtelif 
göstergelerini bir araya getirmiştir. Araştırma sahasındaki sanatçıların yaratım-üretim 
sürecini de tam da böylesi bir toplumsal gösterge ve mekânsallık ilişkisi içerisinde ele 
alınmıştır. Kent mekânının ve kültürün artık görünmeyen kökleri, kesif edici hazır duygular, 
kalıp fikir ve kanaatlerin her sanatçı için yetersiz gelişi, sanatçının üretime-yaratıma duymuş 
oldu- ğu bitmek bilmeyen üretim açlığının, yaratıcı süreciyle beraber, eleştirel duygu ve 
fikirlerin açığa çıktığı toplumsal bir olaya ve bu olaya da bir yerellik ya da daha doğrusu 
merkez ve taşra ayrımının ötesine varan sanat ortamı tayin eder (Kaçmaz, 2022, 59). 

 
  3.8 Sanat Ortamına Münhasır Sanat-Sanatçı İmajı ve Tipolojisi 
  Sanatçıları nitelemek açısından kullanılan basmakalıp terimler içinde ona yabani 
(nevrotik, öteki, dahi, yabancı ) gibi toplumsal düzlem içerisinde muhtelif nitelikler atfedilir. 
Bu nitelikler doğalmış gibi addedilip sanatçıların sıradan insana kıyasla sıra dışı olduğunu 
varsaymak yerine sanat sosyolojisi bu niteliklerin evrensel ve zamansız nitelikler 
olmadığını, tarihsel bir kökenin ürünü olduklarını söylerler. Sanatçı statüsünde yaşanan 
birtakım değişimler bu niteliklerin tarihsel kökenini açığa çıkarır. (Zolberg, 2018, 142). 
Araştırma sahalarını oluşturan sanat ortamlarında üretim yapan sanatçılara herhangi bir 
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nitelik veya sosyal tip çıkarımı hedeflenmemişken, katılımcılar merkez dışındaki sanatçı 
tiplemesini niteleyen, betimleyen kimi toplumsal göstergelere ulaşmışlardır (Kaçmaz, 2022, 
70).  

  Çeşitli nedenlerle değişiklik gösteren sosyal yapılar; ortaya çıkan, kaybolan sosyal 
tiplerle belirlenir. Sosyal tipi işaret edebilecek davranış ve düşünce biçiminin kaynağının 
analiz edilmesi ise kültürel difüzyonun anlamlandırılması hususunda bizlere daha iyi bir 
perspektif kazandırabilir (Günaydın, 360-361). Elbette sosyal tipler, mutabık kalınan rol 
konseptleri olarak hiçbir zaman tamamen sistemli ve örgütlü hâle gelemezler lakin mevcut 
sosyal düzen içerisinde yönü tayin etmede yardımcı olurlar. (Günaydın, 360-361).  
  Sosyal tipler, rol yapısına dair formlardır, aksi takdirde büyük ölçüde görünmez ve 
örtülüdürler. Grubun seçtiği ya da soyutlayarak edinmiş olduğu, bazı üyelerin vurgulayarak 
bir şekilde sergilenen davranış kalıpları, grubun ilgi, kaygı ve eğilimleri bakımından hususi 
çağrışımlara sahip yapılardır sosyal tipler.(Günaydın, 360-361). Bu açıdan daha önce 
kararlaştırılmayan ama mülakat esnasında ortaya çıkan ve farklı katılımcılarla üzerine 
tartışmalar yürütülen söz konusu sosyal tip konusunda mutabık kalındı. Aynı zamanda ele 
alınan sanat ortamında üretim yapan sanat ve sanatçı imajının ortak örüntüleri, kimi 
göstergeler ve sanatçıların üretim-yaratım süreçleri ‘‘Donkişotluk’’ tiplemesi üzerine 
eğilmemizi gerektirdi. 
  Bildiğimiz üzere Don Kişot, kimlikteki adıyla Alonso Quijano, çağında var olmayan bir 
şövalyelik düşüncesini, şövalyelik tinini ve çağını yeniden canlandırmayı arzulamıştır. Üstelik 
toplumun ve kendi çağının böyle bir tine, tahayyüle ihtiyacı yokken. Böylelikle Don Kişot 
kendi mekânını yeni bir bedensellik içerisinde kat etmeye çalışır. Şövalyelik Don Kişot’un 
zamanında artık var olmayan dolayısıyla tam olarak faaliyetsizlik üreten bir ürünken, Alonso 
Quijano aynı zamanda sahip olamayacağı ‘Don’ sıfatını da kendisine bahşeder, herhangi bir 
kurumdan onay almaksızın. Buna rağmen şövalye olarak eksikten daha fazlasına tekabül eden 
maceralara atılıt. Araştırma sahalarında da, sanatın toplum açısından öncelikler göz önüne 
alındığında bir ihtiyaç teşkil etmemesi, var olmayan bir sanat ortamının ve sanatçının üretim 
arzusunun faaliyetsizlik oluşunu yeniden düşünebiliriz. (Kaçmaz, 2022, 74). 
  Van, Hakkâri ve Şırnak illerindeki sanatın, daha doğrusu merkezin perspektifine ve 
onun yatay veya dikey hiyerarşik ilişkiler içerisine girmeye direnen her kültürel alan 
emekçisinin toplumsal tiplemesinin "Don Kişot" olabileceğini söylenebilir. Yetersizlikler, 
eksiklikler içinde ve ekonomik kaygılar eşliğinde sanatçılar sanat üretimlerinden kazanç ve 
gelir sağlayamasa da yine de üretmeye devam etmektedirler. Doğu’daki sanatçıların sanat 
faaliyetlerinin aslında bir tür "faaliyetsizlik" olduğundan ama bunun olumsuz bir yönü olmadığı 
söylendi. Aynı şekilde ele aldığımız sanatçı tiplemesi de herhangi bir olumsuzluk 
içermemektedir (Kaçmaz, 2022, 72). 
  Tam aksine, bu tipleme hem kendisiyle hem de ötekilerle kurduğu ilişkiler açısından 
olumluluk taşımakta. Don Kişot içerisinde yaşadığı toplumda alay konusu olabilir, "deli" ve 
"canavar" olarak etiketlendirilebilir. Bu çerçevede Don Kişot toplumsal ve mekânsal olarak anti 
konvansiyonelist niteliktedir.  İşaret edilmesi gereken bir diğer husus Don Kişot’un toplumsal 
olanın ürettiği gerçeklikten ziyade alternatif bir gerçeklik inşa etmesi ve bu gerçekliğe inanç 
beslemesidir. Tıpkı katılımcıların geçimlik düzeyde üretimlerinden geçimini sağlayamaması, 
katılımcıların izler kitlenin sanata ihtiyaç duyabilecek ekonomik ve politik refah içerisinde 
olmayışı ama buna rağmen bireyin sanatsal gerçekliği üretmeye devam etmeleri örnek 
gösterilebilir. (Kaçmaz, 2022, 72). 
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  Don Kişot bu açıdan hiç kimse tarafından kabul görülmese de kendisi düşünce duyu 
duygu ve devinimlerine inandığı için gerçek bir şövalyedir. Tıpkı sanat piyasası içerisinde var 
olmayan, sanat dünyası içerisinde bir adı olmayan, toplumun böylesi bir üretime ve tipe ihtiyacı 
olmamasına rağmen sanatı “faaliyet” olarak üreten sanatçılar gibi (Kaçmaz, 2022, 72). 
 

4. Sonuç 
  Böylelikle taşra olarak adlandırılan Van, Hakkâri, Şırnak kent mekânlarında ikâmet 
eden sanatçıların ve sanat ortamının yapısal problemleri tespit edilmiştir. Sanatçıların 
yaşadığı kent mekânı ve sanat ortamına bağlı toplumsal ve bireysel sorunlar tespit edilmiş. 
Sanatçıların üretim-yaratım sürecinde karşılaştığı sorunları tespit edildi. Projenin özel 
bölgeleri olan kent mekânlarında ve ülke genelinde ortak ve farklı olan sanat sorunu ve sanat 
sis- tematiği genel bir çerçevede ele alındı (Kaçmaz, 2022, 105). 
  Kültür politikalarının ve bu politikaların uygulayıcısı olan kurum ve yönetici sınıfı 
profili ortaya çıkarıldı.  Kültür sanat üreticileri ve diğer ortak paydaşlar ara- sındaki ilişkiler 
sahanın göstergeleri değerlendirilerek tespit edildi. Türkiye’nin doğusunda örneklem olarak 
alınan kent mekânlarına özgü sanat ortamının (bu ortama özgü direnç oluşturan fikirlerin, 
üretim ilişkilerinin ve sanat/sanatçı tipolojisinin) kavramsallaştırılması araştırma sahasının 
verileri- nin kuramsallaşması temel seviyede sağlandı. Sanat dünyası ve merkezin hiyerarşik 
kavrayışı ile araştırma sahasını oluşturan kent mekânlarına özgü sanat ortamı arasındaki 
ayrım belirginleştirildi (Kaçmaz, 2022, 105). 
  ‘Taşra’ olarak algılanan ve adlandırılan kent mekânlarında yaratım-üretim sürecinin 
biçimsel niteliği, merkez olarak kurgulanan perspektif ve sanat dünyasının çizmiş olduğu 
sınırları aşındıran bedensel ve mekânsal ilişkisellikler, ortaya çıkartılmıştır. Böylelikle 
araştırma sahasını oluşturan kent mekânlarına özgü sorunlar tespit ve analiz edilerek 
katılımcılarla müşterek bir ajanda oluşturulmuştur (Kaçmaz, 2022, 105). 
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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.
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Giriş 
İnsanoğlu M.Ö. 10.000 yıllarda Neolitik Çağ’da önce bitkileri daha sonra da hayvanları 

evcilleştirerek günümüz medeniyetinin temelini atmıştır. Yaş ve kuru halde saklanıp tüketilen 
tahıllar ilk kültürleri ve inançların oluşmasının da önünü açmıştır (Akın ve Esgici, 2015:33-37; 
Martin, 2017:34). Kuru tahılları daha rahat tüketmek için çeşitli aletler üretilmiş ve özellikle 
tahılların üretimi için evcilleştirilen hayvanların kullanımı beraberinde günümüze kadar gelen 
sembollerle hayvan kültlerini ortaya çıkarmıştır. 

İnsanoğlunun hayatına idame etmesine ve medeniyetler kurmasında önemli bir rol 
oynayan buğday kutsal kabul edilmiştir. Bu durum buğdayın nasıl ortaya çıktığı, insanoğluna 
verilişi ve kutsallığı üzerine pek çok anlatının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çalışmamızda 
buğdayın ilk yetiştirildiği coğrafyaya yakın olan ve çok sayıda medeniyet ile kültürün izlerini 
taşıyan Hatay yöresinde sıklıkla yapılan “Keşkek, herise ya da döğme” diye adlandırılan 
buğday aşının farklı etnitise çevrelerinde hala dini bir ritüelin parçası olduğunu hangilerinde de 
artık dini ritüel özelliğinin dışında pişirilip tüketildiğine yer verdik. Ayrıca makalemizde 
buğdayın hangi kültler çerçevesinde kutsal sayıldığını, hangi inanışların buğdaydan yapılan 
yiyecekler için hikayeler anlattığına değindik. Bunu yaparken keşkeğin yapılışına, keşkek için 
hangi hayvanların kurban edildiğine ya da hangi hayvanın etiyle keşke pişirildiğine ayrıca 
keşkek/herise pişirilirken kadın ve erkeğin konumu hakkında bilgiler de verilmiştir. Sonuç 
bölümünde ise elde edilen verilerden yola çıkarak herisenin Hatay kültüründeki yerine ve 
önemine ışık tuttuk. 

 
Hatay’daki Etnik Çeşitlilik 
Hatay, coğrafi konum sebebiyle insanlığın ilk yıllarından günümüze çok sayıda 

medeniyete ve kavime ev sahipliği yapmıştır. Bu coğrafyada yaşamış ya da yaşamakta olan bu 
medeniyetlerin izleri bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Akdeniz kültür kuşağı, Ortadoğu ve 
Anadolu’nun kavşak noktasında bulunan Hatay konumu itibarıyla pek çok uygarlığa ev 
sahipliği yapmış ve bu simgeler evreninden fazlaca nasibini almıştır. Bu topraklarda yaşayan 
kavim ve medeniyetlerin fiziki kalıntıları gibi düşünsel kalıntıları da çeşitli şekillerde 
günümüze değin gelmiştir.  

Hatay’da farklı dine mensup topluluklar ile farklı etnik gruplar bir arda yaşamaktadır. 
Bölgede en kalabalık grup Türk Sünnilerdir, Arap Sünni ve Arap Aleviler ise ikinci kalabalık 
gruptur. Türk ve Arap nüfusun dışında Kürt Sünni ve Kürt Alevi gibi Müslüman topluluklar 
yaşamaktadır. Ayrıca Ermeniler, Arap Hristiyanlar, Museviler ve 1982 yılında Türkiye’ye göç 
eden Özbek Asıllı Afganlar ilin farklı coğrafyalarında ikamet etmektedir. Türk Sünnilerin 
konuştukları dil Türkçe iken Arap Aleviler, Arap Sünniler, Arap Hristiyanlar ve Ermeniler 
Arapça konuşmaktadır (Bulut, 2003: 63; Özbek, 2006: 34; Şahin, 2010: 108; Şan, 2019: 704-
715). Hatay’ın genel nüfusu 2019 sayımına göre 1.628.894 kişi olarak belirlenmiştir 
(http://www.hatay.gov.tr/nufus-ve-dagilimi). Hatay’ın etnik ve dini yapısı geçmişten 
günümüze değin değişse de günümüzde bu yapısını korumaktadır. 

 
 Herise (Hırisi)/ Keşkek 
İnsanoğlunun toprağı evcilleştirmesiyle beraber kitleleri besleyen tahıllar ve bu 

tahılların yetiştirilmesinde kullanılan araç gereçler kutsal sayılmıştır. Daha sonra hasat zamanı; 
ürünün bereketli olması ve insanların bir sonraki seneye kadar açlık çekmemesi için tanrılara 
kurbanlar ve şükran yemekleri sunmuşlardır. İşte hırisi bu zamanlardan günümüze kadar gelen 
ritüelistik bir yemektir. Kelime anlamı olarak “keşkek” Farsça, iyice dövülmüş buğdayın etle 
piştiği bir yemek olarak tanımlanmıştır (Akalın ved.2005: 1148). Keşkeğin Arapça karşılığı ise 



                              2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Eylül 2022, Van/Türkye

514

 
      

“herise/hırisi” olarak isimlendirilir. Keşkek Türkiye’nin hemen her bölgesinde pişirilen ve 
farklı isimlerle adlandırılan bir yiyecektir. Hatay, Adana ve Gaziantep yörelerinde “Dövme 
aşı”; Rize civarında “herese”; Erzincan civarında “gendirme pilavı” aşür, etli aşür ya da aşure 
gibi farklı şekillerde isimlendirilmiştir (Çekiç, 2015: 10; KK2; KK4). Ermeniler bu yemeğe 
“harisa” demektedir (KK; 5). Yazılı kaynaklarda rastlanan en eski keşkek tarifi 150’lü yıllara 
ait Şam mutfağında pişirildiğini belirtmiştir (Çekiç, 2015:11). Türk tarihinde de Kaşgarlı 
Mahmut, eski Türk mutfağın sık sık piştiğini ve Emeviler döneminde İslam dünyasına 
yayıldığını ifade etmiştir (Közleme, 2012: 120). 

Pişirme tekniği açısından hırisi ya da keşkeğin yapılış amacına göre malzemeleri 
değişiklik gösterir. Eğer günlük bir yiyecek olarak pişecekse içine tavuk, horoz gibi kümes 
hayvanları ya da keçi koyun gibi küçükbaş hayvanların etleri ile dana eti girebilir. Etler 
kemikten ayrılacak kıvama gelince içine beyaz tam taneli buğday eklenerek buğday 
yumuşayana kadar pişirilir. Üzerine isteğe göre tereyağı ve kırmızı biber ile kimyon eklenebilir 
(Türkan, 2015: 580; KK2; KK4; KK5). Ancak daha dinsel ve törensel keşkek hazırlanacaksa 
hırisinin içine sadece kurban eti- özellikle dana ve kesinlikle erkek- buğday ve kuyruk yağı ile 
kimyon girmektedir. Et ve buğday piştikten sonra 150-160 cm uzunluğunda kaşıklarla iyice 
dövülür ve herkese dağıtılır (Sertel, 2005:119; Onarlı, 2006: 254; Türk, 2013:147-152; 
Türkkan, 2015: 580: 84; Kalaycıoğlu, 2020: 57; Çelik, Kaya ve Sandıkçı, 2021: 258-274). 

 
Hırisi/Keşkeğin Ortaya Çıkışı İle İlgili Anlatılar   
Sümerlerde bolluk ve bereket tanrısı “Dumuzi ya da Dumuzi”dir (Yurdaydın ve Dağ, 

1978: 37; Tokarev, 2006; 367; Narçın, 2007: 93). Tanrıça İştar’ın aşkı, genç ve yakışıklı çoban 
tanrı olarak bilinir (Schimmel, 1999: 251; Narçın, 2007: 93). Aynı zamanda bereket tanrısı 
olduğuna da inanılır (Narçın, 2007: 93). Anlatılarda öldürülüp daha sonra yeniden dirildiği için 
doğadaki canlanmayı simgeler. Dumuzi’yi öldükten sonra yeraltından İştar kurtarır ve Dumuzi 
yeryüzüne geri gelince kuzular doğurur ve yeryüzü canlanıp hasat zamanı gelir. Bu yüzden 
hasat zamanında Dumuzi için çeşitli ritüeller ve törensel ziyafetler düzenlenir (Armstrong, 
2005: 40). Bereket tanrısı Dumuzi için haziran ve temmuz ayında yani hasat zamanında buğday, 
arpa gibi tahılların sunulması Dumuzi ile İştar’a düğün armağanı olarak tahıl sunan Enkidu’nun 
ayinlerini sunarak bereket getireceğine inanılırdı (Kramer, 2002: 177). Sümer mitlerinde 
Dumuzi daha sonra ya bir yaban domuzu ya da İştar’ın kendisi tarafından öldürüldüğünden 
bahsedilir, bu kışın gelişini simgelemektedir (Challaye, 1998: 109). Dumuzi Anadolu’da, 
Frigyalılar arasında ve Antik Yunan’da Adonis olarak adlandırılmıştır. Dumuzi’nin öldürülme 
şekli ve Adonis bir yaban domuzu tarafından öldürülmesi de benzer noktalarındandır (Erhat, 
2007: 12; Challaye, 1998: 115; Türk,2013: 229-230). Yaptığımız derleme çalışmalarında da 
görüştüğümüz bazı kaynak kişiler herisenin Sümerlerden günümüze gelen bir törensel yemek 
olduğunu ifade etmişlerdir (KK 4; KK 5, KK 6). 

Mitolojik anlatılarda Sümerlerden ya da Antik Yunan’dan günümüz gelen mevsimsel 
döngülerin ritüel yemeği olsa da Hatay’daki etnik çevrelerde hırisi için bazı anlatılar mevcuttur. 
Bu anlatıları özellikle sadece dinsel törenlerde hırisiyi pişiren topluluklarda görmekteyiz. 
Ancak günlük hayatlarında hırisi pişirenlerde belli bir anlatıya dayanmadığını görmekteyiz. 
Buna örnek olarak görüştüğümüz kaynak kişilerde de görmekteyiz. Kaynak kişiler hırisiyi ya 
da dövme aşını günlük toplantılarda, mahalleli için ekmek pişirildiğinde, düğünlerde ve bazen 
de Ramazan Bayramı’nda fakirlere dağıtmak için pişirdiklerini ifade etmişlerdir (KK1; KK 2; 
KK 5). Ancak Arap Alevilerde hırisi çok önemli bir konumdadır. Sadece önemli bayramlarda 
pişirilmektedir. Yapım tekniği olarak görüşülen kaynak kişiler bu pişirme şeklinin yüzyıllardır 
değişmediğini ifade etmişlerdir (KK 9; KK 10; KK 11). Bununla beraber Arap Aleviler hırisinin 
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farklı isimlerle adlandırılan bir yiyecektir. Hatay, Adana ve Gaziantep yörelerinde “Dövme 
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yapımı için iki farklı ortaya çıkış öyküsünün olduğunu belirtmişlerdir. İlk anlatıda Arap 
Alevilerce kutsal bir gün kabul edilen ve Hz. Muhammed’in amcasının oğlu Hz. Ali’yi Gadir 
Hum Vadisinde kendine varis ilan ettiği gün (Aslan, 2005:30; et-Tavil, 2015: 29) bu kutlu olayı 
her sene kesilen kurbanlar ve pişen ritüel yemekle kutlamaktadırlar. Hz. Muhammed vasisi 
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Arap Hristiyan cemaatinden Josef Naseh bu konuda daha ayrıntılı bilgi vermiştir ve bu 
geleneğin “boğa kültü” ile ilişkisini belirtmiştir. Hristiyan inancında son kurbanın Hz. İsa 
olduğunu ifade etmiş ve bu yüzden adaklarda koyunun kurban edilmediğini sadece dananın 
kullanıldığını belirtmiştir. Kaynak kişimiz Josef Naseh “ İnsanoğlu tarıma geçtiğinde tarımda 
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kullandığı aletleri ve doğanın döngüsünü kutsamaya başlamıştır. Burada önemli olan boğa 
kültünün oluşmasına sebep olmuştur. Bu Göbeklitepe ve Çatalhöyük’te gördüğümüz boğa 
figürlerinin devamıdır. Ballebek tapınağı, Hititlerdeki ve Çatalhöyük’teki boğa figürü bu tarım 
kültürünün devamıdır. Büyük İskender de kutsanmış tanrı kralı göstermesi için boynuzlu bir 
miğfer takar. Tarımın canlandığı 21 Mart ile başlayan süreç temmuz ayına kadar devam eder. 
Kurban kanının toprağa saçılması boğanın bereketi ve toprağın canlılığını simgelemesi 
yönüyle önemli bir semboldür. Kurbanı sadece yetkin kişiler yapabilir. Hristiyan inancında 
boğadan sonra koç burcu gelir. Hristiyanlar felsefi olarak boğayı kurban ettiğini ve onun 
yerine Tanrının kuzusu olarak Hz. İsa kurban edilmiştir. Bu yüzden Hristiyanlar adak 
adamazlar. Bu ritüel benim hatırladığım kadarıyla kişinin sadece isim gününde yapılırdı. 
Sadece boğa kesilir. Kurban kesilince papaz gelir kurbanı takdis eder ve kurbanın ciğerinden 
kurbanın makbul olup olmadığını kontrol ederdi. Göklerdeki Babamız duasını okur. Kurbanı 
genellikle zangoç keser. Et pişince buğday eklenir. Hırisi yapılınca da papaz gelip yemeği 
kutsar. Bu gelenek de bizde kaybolmaya başladı.” (KK 6).  

Yukarıda derlenen anlatılar ve ritüellerin icra edilme şekillerine bakıldığında öncelikle 
boğa kültü Çatalhöyük’te rastlanılan ve günümüze gelen önemli bir külttür. Boğa sembolizmi 
Geç Neolitik Çağda kil çömleklerin üzerinde çizilmiş ve bazı çömleklerin içinde buğday 
kalıntılarına rastlanmıştır. Bu da bize keşkek ya da hırisi yapımının Çatalhöyük ve çağdaşları 
olan kazı alanlarından günümüze geldiğini göstermektedir (Kutlu, 2018: 1-48). Derleme 
çalışmalarında kaynak kişilerimizden de elde ettiğimiz verilerde aslında keşkek geleneğini dini 
bir yemek ve ritüel yemeği olarak kabul eden Arap Alevi, Ermeni ve Arap Hristiyanlarda 
geçmişten günümüze çok az değişikliğe uğrayarak geldiğini göstermiştir. Bunula beraber Türk 
kökenli kaynak kişilerimizde keşkek geleneğinin boğa kültüyle bağlantısının olmadığını ya da 
artık unutulduğunu göstermiştir. Bunu keşkeğin törensel bir yemek olmaktan çok günlük bir 
yiyeceğe dönmesinden ve pişirilme şekli ile kullanılan malzemenin farklılık göstermesinden 
görebilmekteyiz. Ova Kent mahallesinde derleme yaptığımız kaynak kişimiz mahalle muhtarı 
Bereket Kurt kültürlerinde keşkek ya da hırisi gibi geleneğin olmadığını ama 21 Martta sütlaca 
benzeyen taze çimlenen buğdaydan yapılan “sömelek” adlı bir yiyecekten bahsetmiştir (KK8). 
Sömelek, gerek yapım tekniği gerekse kullanılan malzeme yönüyle çok farklı bir yiyecektir. 

Tören yemeği olarak sunulan hırisi toplumsal cinsiyet yönünden değerlendirildiğinde 
boğa figürünün erilliğinin de etkisiyle sadece erkeklerin kurbana dokunabildiği kadınların 
özellikle de adetli kadınların kurbandan uzaklaştırıldığını görmekteyiz. Bu durum Arap 
Alevilerinde çok belirgin bir şekilde kadının toplumdaki yerini de belirlemiştir. Arap Alevilerde 
kadın kurban kesilirken kurbana ve herise dövülürken hırisiye yaklaşamaz. Bu durum 
Ermenilerde ve Arap Hristiyanlarda da gözlemlenmektedir. Kesim işlemi ve tören yemeğinin 
kutsanması papaz ya da patrik tarafından gerçekleştirilir (Özbek, 2006:70; Paşa, 2019: 115-
118; KK 3; KK 6).  

 
Sonuç 
Anadolu coğrafyası insanlık tarihi boyunca gerek dinler gerek medeniyetlerin ve yemek 

kültürünün ortaya çıktığı bir yer olmuştur. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine 
giren keşkek de bu coğrafyanın sıraladığımız kültürel birikimleri içinde taşıyan tören 
yemeğidir. Elde ettiğimiz veriler ışığında Hatay yöresindeki Arap Aleviler ve Arap 
Hristiyanların tören yemeği olarak hırisenin dinsel yönün korunması sebebiyle hala dini 
törenlerde pişirmektedirler. Ancak yörede yaşayan Türklerin bu tören yemeğinin dinsel yönünü 
unutmaları sebebiyle günlük hayatta da pişen ve toplumsal cinsiyet farkının gözetilmediği bir 
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yiyecek olmasına yol açmıştır. Kaynak kişilerin de ifade ettiği gibi Hristiyanlar arasında da 
hırisi dinsel önemini kaybederek günlük hayatta tüketilen bir yiyeceğe dönüşmektedir.  

Yapılan derleme çalışması ve literatür taraması bize bir tören yemeğinin birbiri ile 
etkileşimde olan farklı etnik kimlik ve etnitiseye sahip toplulukların aynı yiyeceğe farklı 
anlamlar yüklediğini ve Arap Alevilerde olduğu gibi yemeğin sahiplenilmesi için onun ortaya 
çıkışı hakkında kendi dini figürleri ile ilgili anlatılar ürettikleri görülmüştür. 
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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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Giriş  
Güç ve Propaganda 
Devletler, var olduğu andan itibaren ayakta kalabilmek, gücünü koruyabilmek, içte ve 

dışta söz sahibi olabilmek adına doğru ve stratejik politikalar uygulamak durumundadır. Gücü 
gösterme ve devam etme biçimlerinden biri olan propaganda, devletlerin siyasi amacına hizmet 
eden yöntemlerden biridir. Bu eylem, kimi zaman bir metinle kimi zaman da görsel sanatlarla 
iletilmesi gereken yerlere ve kitlelere ulaştırılmaya çalışılmıştır. Toplumu istenilen yönde 
etkilemek, inandırmak, ikna etmek, belli bir ideolojinin benimsenmesini ve yayılmasını 
sağlamak propagandanın amaçları arasındadır (Ayrıntılı bilgi için bkz. Armağan 1999, 418-425; Avcı, 
2018,77-78).    

Assur İmparatorluğu, M.Ö. 1. binde Yakındoğu siyasetinin önemli isimlerinden biridir. 
Sami kökenine mensup Assurlular, Mezopotamya’nın kuzeyinde günümüz Irak topraklarının 
büyük bir bölümüne egemen olmuştur (Harita-1). Kral yazıtları ve metinler,  Assur’un birçok 
yönünü olduğu gibi siyasi tarihini de aydınlatmaktadır. Geçmişi M.Ö. 2.bin yılına kadar uzanan 
Assur tarihi, Eski Assur (M.Ö. 2000–1600), Orta Assur (M.Ö.1400- 1000) ve Yeni/Geç Assur 
dönemi (M.Ö.1000-612 )  olarak üç evreye ayrılmaktadır. (Kuhrt, 2009, I, 106; Köroğlu, 2013, 151.)  
Assur, önce “Devlet” sonra “İmparatorluk” seviyesine ulaşarak kendi döneminde bölgenin 
süper gücü unvanını almıştır. Assur’un bu gücü elde etmesindeki ana etkenlerinden biri, 
genişleme politikasını benimseyerek emperyalist yaklaşım sergilemiş olmasıdır. Assur, 
bölgedeki gücünü sürdürülebilir kılmak için politik yaptırımlarını sağlam temeller üzerine 
kurmak zorundaydı. Askeri seferlerin başarıya ulaşması için de güçlü ve donanımlı bir orduya 
sahip olması elzemdi. (Dezsö,2012-2016)  Ancak elde edilen zaferler tek başına yeterli değildi. Bu 
zaferlerin, kendi halkı başta olmak üzere egemenliği altındaki topluluklar ve dış dünya 
tarafından benimsenmesi; ayrıca kalıcı olması için çeşitli propaganda faaliyetlerini de 
yürütmesi gerekiyordu. Bunun için Assur kralları, birçok maddi kültür kalıntısını propaganda 
aracı olarak kullanmışlardır. Yazılı belgeler ve betimleme sanatına yansıyan resimsel 
anlatımlar, Assur propagandasının nasıl gerçekleştiğini ve çeşitliliği konusunda önemli veriler 
sunmaktadır. Bu doğrultuda Assur yazılı belgeleri, betimsel veriler,  güç ve  propaganda 
açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

 
Yazılı Belgeler  
Assur krallarının saltanat süreçlerinin kaydedildiği yazılı belgeler, Assur 

propagandasının önemli yazılı kanıtlarıdır. Krallar, askeri başarılarından söz ederken kendi 
ideolojilerini de bu belgeler aracılığıyla kayıt altına almış ve sürekliliğini sağlamışlardır. 
Krallar kendileri  “evrenin kralı”, “büyük kral”, “Mısır’ın fatihi”, “Sümer ve Akad ülkelerinin 
kralı”,(LAR II, no: 72) “yukarı ve aşağı denizin fatihi” ( LAR II, no:575, 583, 758),  “kral, evrenin 
kralı, Tumme’den Diaenu’ya kadar Nairi topraklarının ve Büyük Deniz yani Akdeniz’e kadar 
Habha’nın fatihi” (Grayson, 1972, 270-271;Grayson, 1976, no:155;) gibi unvanlarla güçlü olduklarını, 
düşmanlarına boyun eğdirdiklerini kraliyet yazıtlarında tekrar ederek yenilmez olduklarını 
vurgulamışlardır.  

Adını tanrı Assur’dan alan imparatorluk,  teokratik bir yönetim biçimini benimsemiş ve 
tanrı Assur’u baş tanrı olarak kabul etmiştir. Başa geçen Assur kralları, tanrı Assur’un 
yeryüzündeki temsilcileri olarak konumlarını güçlü kılmayı başarmışlardır. Yazılı belgelerde 
kral, tanrı Assur’dan aldığı desteği, “Efendim tanrı Assur’un desteği ile”, “Tanrı Assur’un 
vekili”,  (LAR I, no:360; Grayson, 1976, no:419; RİMA II, 148) ifadeleriyle çok kez yinelemiştir.  

Yazıtlarda “çok sayıda esiri yaktım”, “ esirlerin gözlerini oydum”, “burunlarını, 
kulaklarını, kollarını ve ellerini kestim”,“cesetlerinden bir sütun yaptım”,“kestiğim başları 
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şehrin etrafındaki ağaçlara astım”(Grayson, 1976, no:549) “onların askerlerini kapının önündeki 
kazığa diktim”, “buluğ çağındaki erkek ve kız çocuklarını yaktım” ( Grayson, 1976, no:571),  
“dağlarını vadilerini ve derelerini kana buladım” (LAR I, no: 144), “Savaşçılarının cesetlerini 
Fırtına  (tanrı)gibi yıkıcı savaşta aşağı fırlattım. Kanlarını vadilerde, dağların yüksek 
yerlerinde akıttım. Kafalarını kestim ve şehirlerinin dışında tahıl yığınları gibi yığdım” (LAR I, 
221)  gibi sözler, Assur krallarının uyguladıkları işkence ve şiddetin boyutlarını göstermesi 
açısından önem taşımaktadır.  

Askeri seferlerden alınan haraç ve vergiler, Assur ekonomisinin önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Yazıtlarda, “Haraç ve vergi olarak gümüş, altın, kurşun, bakır, bakırdan 
vazolar, parlak renkte yün giysiler, at, sığır, koyun ve şarapları daha öncedeki haraçların 
üzerine koydum” (LAR I, no:451), “ 208.000 esir, 7.200 at ve katır, 11.073 eşek, 5.230 deve, 
80.050 sığır, 800.100 koyunla Asur'a döndüm” (LAR II, no:267), “ fethettiğim toprakların 
haraçlarını ve dağlarının zenginliğini her yıl şehrim Assur’a götürdüm”  örneklerinde olduğu 
gibi Assur’a getirilen haraç ve vergiler,  övünç kaynağı olarak çok kez anlatılmıştır. II.Sargon, 
sekizinci seferin detaylarını tanrı Assur’a gönderdiği mektupta anlatırken; yağma ettiği Muşaşir 
Haldi tapınağının ganimetlerini de liste halinde ayrıntılı bir biçimde  kayıt altına alınmıştır . 
“…38 talent 18 mina altın, 167 talent gümüş, beyaz bronz, kurşun, akik, lapiz lazuli, çok değerli 
taşlar… altın ve fildişi kakmalı krali alemler… I.Rusa’ya ait kapaklı 11 adet gümüş kap, 54 
adet gümüş kakmalı kap, 34 adet gümüş kap…sarayının tüm malı ile birlikte alıp götürdüm . 
Haldi ve tanrıça Bagbartu’yu büyük zenginlikleriyle birlikte tapınaktaki –x+4 talent, 3 mina 
altın, 160 talent, 20 mina 6/36’dan az gümüş, 3600 talent ham bakır… 5 talent bakır ve 12 mina 
parlayan kırmızı altın içeren 6 altın kalkan… 96 gümüş mızrak… etrafı ejder, aslan ve yabani 
öküz başı ile süslenmiş 12 büyük kalkan, 67 gümüş kase, gümüş vazolar, gümüş ocaklar… 33 
gümüş araba, gümüş yaylar, gümüş sadaklar, Assur, Urartu ve Kirhi işçiliğinde ağır ve hafif 
393 tava,… 1 ümüş kamçı, 1 fildişi kanepe, altın ve mücevher kaplı bir yatak, 139 fildişi çubuk… 
Haldi ve Bagbartu’ya ait mücevherler, 25212 büyük ve küçük bronz kalkan…1514 bronz 
mızrak… 305412 ağır ve hafif bronz bıçak, bronz yaylar, bronz mızraklar, 607 ağır ve hafif 
bronz kaplar… 3 büyük kazan… 4 büyük bronz heykel… 60 talent ağırlığında kral Argişti’nin 
bronz heykeli üzerinde I.Rusa ve süvarisi ve arabacısının heykeli sayısız zenginlikleri ile birlikte 
bunların tümünü alıp götürdüm (LAR II, no:172-173). Bu bilgilerde Assur, askeri başarılarının 
ekonomik sonuçlarını anlatılırken; düşman devletlere mesajlar da göndermektedir. Assur’un 
yenilmezliğini,  her anlamda güçlü yapıda olduğunu, buna rağmen Assur’la uğraşıldığı takdirde 
ağır bedelleri ödemek zorunda kalacaklarının ipuçlarını vermektedir. Vergisini ödemeyen, itaat 
etmeyen devletler için de Assur, çeşitli yaptırımlar uygulamış ve bunlar yazılı metinlere şu 
şekilde yansımıştır: “Hirimme şehrinin tebaasını, eskiden boyunduruğuma boyun eğmeyen kötü 
düşmanları kılıçla kestim. Hiç kimse elimden kurtulmadı”, (LAR II, no:267)  “boyunduruğuma 
boyun eğmeyen güçlü ve gururlu düşman yurttaşlarını kılıçla kestim ve kazıklara astım.” (LAR 
II, no:267) 

 
Betimleme Sanatı 
Assur sanatı,  sağlam bir geçmişin ve geleneğin temelleri üzerine kurulmuştur. Eski 

Assur sanatı hakkındaki bilgilerimiz kısıtlı iken; Orta Assur döneminde biçim ve konularıyla 
kendine özgü bir yapı kazanmış, Yeni/Geç Assur imparatorluk döneminin sanat anlayışına 
zemin hazırlamıştır. Bu yeni dönemle birlikte sanat, zirveye ulaşmış ancak devlet kontrolünde 
emperyalist bir anlayışla oluşturulmuştur. Daha çok propagandaya hizmet eden bu anlayışta 
sanatçılar, özgürlükten uzak, gördükleri değil yönetici sınıfın istediklerini resmetmek zorunda 
bırakılmışlardır. Bu durum, yazılı belgelere ve III. Salmanasar dönemi (M.Ö.858-824) Balawat 
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kapı kabartmalarına da yansımıştır (King,1915). Bir sanatçının krala gönderdiği mektupta yaptığı 
işte söz sahibi olamadığından sitem etmektedir. “…çizdiğim taslağa göre hükümdarın bir 
yontusunu yaptık;  onlar kralın başka bir yontusunu hazırladılar. Kral (yontuları) bizzat 
görmeli ve hangisi uygunsa o yapılmalı. Hükümdarım ellere, çeneye (?) ve saçlara dikkat 
etmeli. Yaptıkları kral heykelinde, yontunun yan önünde bir asa vardır, elleri dizleri üzerinde 
durur. Bunlar uygun görünmediğinden iş yapmıyorum. Onlara biçimle ilgili (Ya da) başka 
konularda bir şey söylesem beni dinlemeyecekler…”.III. Salmanasar’ın Balawat kapısı 
kabartmalarında saray görevlilerinin denetiminde kayalığa kral yontusunu yapan bir sanatçı 
resmedilmiştir (King, 1915, Plate LIX, Band X.5). Burada sanatçı kralın yontusunu yaparken arkada 
bir görevlinin bulunması, sanatçıların gördüklerinin dışında kendilerine verilen direktiflerle 
eserlerini yaptıklarının görsel bir kanıtını sunmuştur (Resim-1).     

Belli bir ideloji ve propagandaya dayalı Assur sanatı,  daha çok mimaride, 
kabartmalarda, steller, dikilitaşlar ve mühürler üzerinde temsil edilmiştir. II. Assur-nasirpal’in 
(MÖ 883-859) tahta çıkmasıyla birlikte bu anlayışın egemen olduğu ve imparatorluğun sonuna 
kadar devam ettiği görülmektedir. II. Assur-nasirpal ile başlayan yeni başkent kurma geleneği, 
II. Sargon (M.Ö.721-705) ve Sennacherip  (M.Ö.704-681) dönemlerinde de uygulanmıştır. 
Sırasıyla Kalhu (Nimrud) (Reade,2002,138), Dūr-Šarrukin  (Albenda, 2003, 5-13)  ve Nineve (Frahm, 
2008,13-30) başkent olarak kullanılmıştır. Bu kentlerde inşa edilen saraylar ve tapınaklar çeşitli 
kabartma ve duvar resimleriyle süslenmiştir. Bu eserlerdeki av, savaş, vergi-haraç ve Assur 
krallarına diz çöktürülen liderlerin yer aldığı sahneler; (Reade, 1979, 331,338) ayrıca saray 
dışındaki kamusal alanlara ve merkezden uzak bölgelere dikilen obelisk ve steller Assur 
propagandasına hizmet etmiş betimsel anlatılardır. 

Assur eserlerindeki resimsel anlatının başkahramanı kraldır. Bu nedenle kral ve saray 
halkı soylu ve üstün gösterilmeye çalışılmış, sakin, ölçülü ve eksizsiz biçimde resmedilmiştir. 
Bu anlayışla Assurlular, siyasal üstünlüklerini göstermeye çalışmışlardır. (Sevin, 2010, 14)  Krali 
stellerdeki kral betimlerinde ve aslan avı sahnelerinde bu özellikleri net biçimde görmek 
mümkündür Steller, başkent ve Assur hâkimiyetine giren komşu ülkelerin tapınak ya da 
meydanlarına dikilmiştir. Krali kimliği en iyi yansıtan steller, kralın kimliğini gösteren örnekler 
arasındadır. Tanrısal simgelerle resmedilen kral, bu simgeleri selamlayarak tanrının temsilcisi 
olduğunu, rahip-kral konumunu bir kez daha hatırlatmaktadır (Resim-3) (Winter 1997, 376; Reade, 
2007,20, Sevin, 2010, 57).  Av sahnelerinde ise kral, aslan ve boğa başta olmak üzere çeşitli 
hayvanları avlarken görülmektedir. En yaygın olan aslan avı sahneleridir. Kral karşısında 
düşmanı sembolize eden aslanı tanrıdan gelen bir güçle mağlup etmektedir (Resim-2) ( Alpenda 
1972, 176-178). 

Kabartmalarda ilgi çeken konulardan biri de savaş sahneleridir. Assurla mücadele eden 
devletlerin, Assur karşısındaki yenilgisi dikkat çekici bir biçimde anlatılmıştır. Assur 
askerlerinin kentlere saldırı anı, surlara çıkışı, kale kapılarını zorlayışı tüm görsel zenginliği ile 
verilmiştir. (Resim-4)  Assur askerlerinin dolayısıyla İmparatorluğun gücünü yansıtan 
betimlemelerde sadece ülkelerin, kentlerin düşüşü değil; halkın başına gelenler de 
resmedilmiştir. Bu kabartmalar, M.Ö. 1.bin dünyasında şiddetin ve acımasızlığın nasıl 
uygulandığını sanatsal bir yolla anlatılmaktadır. Assur krallarına karşı gelmenin sonuçlarının 
yalnızca ölüm olmadığı,  işkencelerin de yapıldığın tasvir edilmiştir. Kent surlarından atılanlar, 
derisi yüzünler, (Resim-8) kafası kesilenler, askerlerin kesik başlarla oynaması (Resim-9), 
kazığa çekilen esirler (Resim-10)  gibi birçok örnek verilebilir (Reade, 1979, 331; Parker, 2011, 371).   
Yazılı metinlerde esir halkın başına gelenler: “kestim, yaktım, derisini yüzdüm, “cesetlerinden 
bir sütun yaptım”, “kestiğim başları şehrin etrafındaki ağaçlara astım” (Grayson, 1976, no:549) 
“onların askerlerini kapının önündeki kazığa diktim”, “buluğ çağındaki erkek ve kız 
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işte söz sahibi olamadığından sitem etmektedir. “…çizdiğim taslağa göre hükümdarın bir 
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askerlerinin kentlere saldırı anı, surlara çıkışı, kale kapılarını zorlayışı tüm görsel zenginliği ile 
verilmiştir. (Resim-4)  Assur askerlerinin dolayısıyla İmparatorluğun gücünü yansıtan 
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çocuklarını yaktım”, dağlarını vadilerini ve derelerini kana buladım” (LAR I, no: 144), 
“Savaşçılarının cesetlerini Fırtına  (tanrı)gibi yıkıcı savaşta aşağı fırlattım. Kanlarını 
vadilerde, dağların yüksek yerlerinde akıttım. Kafalarını kestim ve şehirlerinin dışında tahıl 
yığınları gibi yığdım” (LAR I, 221)  ifadeleriyle anlatılmıştır.  

Assur İmparatorluğu, gelirlerinin büyük bir bölümünü haraç ve vergilerden elde 
etmiştir. Yazılı belgelerde sıkça söz edilen haraç ve vergilerin alınması konusu betimleme 
sanatına da yansımış, (Resim-6) propaganda konularından birini oluşturmuştur. II.Assur-
nasirpal dönemine ait Rassam obelisk’inde  (Reade, 1980, 18, Fig. 3)  ve sarayın kral dairesi 
girişinde kralın haraç ya da armağan kabulü işlenmiştir. III. Salmanasar’a ait Siyah Obelisk’te, 
kralın uyruklarından vergi ve haraç alışı anlatılmıştır (Resim-7)  ( Reade, 2007, 23; Sevin; 2010, 56, 
). II. Sargon döneminde vergi ve haraç sahnelerine daha fazla yer verilmiştir. Sadece kral 
dairesinde sınırlı kalmayan bu sahnelerle, bazı avluların cephelerini süslenmiştir ( Reade, 1979, 
338; Sevin; 2010, 121, Albenda, 2003, 3-15) Ayrıca yabancı devlet yöneticilerinin de kral karşısında 
boyun eğip af dilemeleri resmedilen konulardan biridir. Gilzanu ve İsrail yöneticilerinin III. 
Salmanasar’ın önünde diz çöküp aman dilemeleri dikkat çekmektedir. (Porada, 1983,15) (Resim-
5)  Kral, zaferi simgeleyen iki oku sağ elinde, yayı ise sol elinde tutmaktadır. Kralın bu şekilde 
tasviri Gilzanu liderinin tutsak edildiğini göstermesi açısından önem kazanmaktadır (Sevin; 2010, 
56, ).   

II. Assur-nasirpal döneminden Sennacherip dönemi sonuna kadar kabartmalarda işlenen 
konunun hikayesi yazılı olarak verilmemiştir. Asurbanipal döneminde (M.Ö. 688-627) bu 
gelenek değişmiş, betimsel anlatının yanında konunun metni de eklenmiştir. Niniveden ele 
geçen Til-Tuba zaferini konu alan kabartma,  bu özelliği yansıtan önemli bir örnektir. 
Kabartmada okumayı bilenler için görsel ve yazılı metni bir arada verilmiştir (Watanabe, 2018, 
212) Elam kralı ve Assur ordusu arasındaki mücadeleyi anlatan ifadeler şu şekilde verilmiştir: 
“Teumman, çaresizlik içinde oğluna şöyle dedi: ‘Yayını al”,“Şiddetli savaşta yaralanan Elam 
Kralı Teumman’ın en büyük oğlu Tammaritu onu elleriyle aldı (ve) hayatlarını kurtarmak için 
kaçtılar. Bir ormanın ortasında saklandılar. Aššur ve İštar’ın cesaretlendirmesiyle onları 
öldürdüm. Onların kafalarını birbirlerinin (gözleri) önünde kestim.” (Coşkun, 2018,393).  
Kabartmadaki betimsel anlatılar ve metindeki ifadeler birbiriyle örtüşmektedir. Elam kralı 
Teummane ve oğlu Tammaritu’nun çaresizliği ve kafaları kesilerek öldürülmesi, tasvir 
edilmiştir. (Resim-11)  Kabartmanın bir başka frizinde Teummane’nın kesik başının bir Elam 
arabası ile Asurbanipal’e götürülüşü izlenmektedir. Yazılı metinlerde Assurbanipal, Elam 
kralının yok oluşunu şu sözlerle anlatmaktadır: “Elam kralı Teumman'ın başını, büyük tanrılar, 
efendilerim Assur ve Marduk'un emriyle, onun ordularının önünde kestim. Assur ve İştar'ın 
korkunç ihtişamı Elam'ı alt etti ve boyunduruğuma boyun eğdiler. Kaçıp ayaklarıma sarılmış 
olan Ummanigash, onun Teumman'ın tahtına oturdum” (LAR II, no:863). Bu ifadelerde önemli 
bir nokta da Elam’ın yeni kralının Assur tarafından atanmasıdır. Kabartmada bu konuya da 
değinilmiş, yeni Elam kralına yurttaşlarının saygı ve bağlılıklarını bildiren bir sahne 
canlandırılmıştır (Sevin, 2010, 190). 

 
Sonuç 
Eski Çağ toplumları, günümüzde olduğu gibi, güçlü kalabilmek için çeşitli politikalar 

uygulamıştır. Assur İmparatorluğu da çağının ve bölgenin gücünü elinde tutmayı yayılmacı, 
emperyalist yaklaşımlarla sağlamıştır. Askeri başarılar kadar kendi ideolojisini, sınırları 
içindeki en uç noktaya kadar ulaştırmıştır. Kral,  tanrıdan aldığı gücü halkına ve dış devletlere 
göstermek için propagandaya başvurmuş; yazılı metinler ve betimleme sanatını propaganda 
aracı olarak kullanmıştır. Sarayda kral dairesi ve taht odalarının duvarlarını süsleyen 
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kabartmalar, Assur’a gelen elçilere ve ziyaretçilere birer mesaj niteliği taşımıştır. Bu 
kabartmalarda Assur’un gücü ve Assur’a itaatsizliğin bedeli defalarca anlatılmış, böylece 
düşmanlara korku salarak onlar üzerinde psikolojik bir baskı kurulması hedeflemiştir. Yazılı 
metinler ve betimsel anlatılarda sadece başarıya dair sözler ve resimlere yer verilmiş, Assur’un 
yenilmediği ve rakip tanımadığı duygusu, karşısında yer alan herkese aşılanmaya çalışılmıştır. 
Assur sanatının şekillenmesinde ortaya konan katı kuralların, bürokratik engellerin bilinçli 
tasarlanan konularla birleşmesiyle, propaganda hedef kitleye ulaşmış ve bunda da başarılı 
olunmuştur. İmparatorluğun dört yüz yıl ayakta kalabilmesi de bu başarının bir göstergesidir.  
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kabartmalar, Assur’a gelen elçilere ve ziyaretçilere birer mesaj niteliği taşımıştır. Bu 
kabartmalarda Assur’un gücü ve Assur’a itaatsizliğin bedeli defalarca anlatılmış, böylece 
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