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ÖN SÖZ 

Multidisipliner alanlarda yapılan çalıĢmalar, 21. yüzyılda dünya 

çapında ilgi gören ve desteklenen çalıĢmaların baĢında gelmektedir. Bu 

bağlamda dünyada birçok üniversitede multidisipliner programlar açılmıĢtır. 

Bunun doğal bir sonucu olarak, dünyanın önde gelen ülkelerinde 

multidisipliner konular üzerine çalıĢan bilim insanı sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Multidisipliner alanlardaki çalıĢmalar dünya çapında hız 

kazanırken Türkiye‘de de Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 

multidisipliner programlar desteklenmeye baĢlanmıĢtır. Bununla birlikte, 

multidisipliner alanda Türkiye‘de yapılan çalıĢmalar halen yeterli düzeyde 

değildir.  

4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde Adana'da gerçekleĢtirdiğmiz "II. Uluslararası 

Multidisipliner ÇalıĢmaları Kongresi " ile farklı disiplinlerde çalıĢan bilim 

insanlarını bir araya getirerek, yeni bir bakıĢ açısı ortaya çıkarmayı, 

disiplinler arasında bilgi etkileĢimini sağlamayı ve multidisipliner 

çalıĢmalara bilim dünyasının dikkatini çekmeyi amaçladık. Bu amaç 

doğrultusunda; sempozyuma sunulan bildiriler kitaplaĢtırılarak bilim 

dünyasının hizmetine sunulmuĢtur. Sempozyuma katı veren kurumlara, 

kitabın ortaya çıkmasına katkı sağlayan meslektaĢlarımıza teĢekkürü borç 

biliriz. 
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PATRĠCK SÜSKĠND‟ĠN “KOKU” ROMANI VE SĠSSEL 

TOLAAS‟ĠN “NASALO KOKU SÖZLÜĞÜ” ĠSĠMLĠ ÇALIġMASI 

ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

An examination on the Patrick Süskind's novel "Perfume: The Story of 

a Murderer" and Sissel Tolaas' work on  "Nasalo Dictionary of Smell" 

 

Didar Ezgi ÖZDAĞ 

Öz: 

Koku duyusu; Birçok canlıda mevcut olan, beĢ duyumuzdan birisidir. 

Bu duyunun algılanmasında koku moleküllerinin etkisi büyüktür. Koku 

molekülleri, çeĢitli titreĢimlere sahiptir. Farklı kokular, farklı titreĢimler 

ile kendini göstermektedir. Tam tarihi bilinmemekle birlikte, koku 

duyusunun yaklaĢık 542 milyon yıl kadar önce ortaya çıktığı 

düĢünülmektedir. Koklama duygusunun ise çok daha öncesine dayandığı 

bilinmektedir. Günümüzde yeterinde önem verilmemiĢ bir konu olmasına 

rağmen, koku insan iliĢkilerinde oldukça önemlidir. Güzel ve kötü olarak 

adlandırılan herhangi bir koku bizlerde oldukça farklı duygular 

uyandırmaktadır. Hissedilen duyguların en net Ģekilde ortaya konulduğu 

sanat eserlerinde ise ―koku‖ bazen bir hikâyenin konusunu oluĢturmuĢ, 

bazen de görsel sanatlarda olduğu gibi bir ifade biçimi olarak ortaya 

konulmuĢtur. AraĢtırmanın amacı doğrultusunda; Patrick Süskind‘in 

derin bir toplumsal sorgulama içeren kitabı ve Tasarımcı Sissel Tolaas‘in 

2. Ġstanbul Tasarım Bienalinde Sergilenen Nasalo Koku Sözlüğü ele 

alınacak, her iki çalıĢmanın içinde barındırdığı anlamlar ortaya 

konulmaya çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Koku, Sanatta Koku Kavramı, Patrick Süskind, 

Sissel Tolaas. 

Bilmiyorum ayrımında mısınız, ama koklama duyunuzla oldukça içli 

dışlı yaşıyorsunuz. Tüm duyular içinde, ciddi insanlarla bir arada 

yaşayan bir kişinin sahip olması gereken duyu, koklama duyusudur. 

“Coco Chanel” 

 

 

Abstract: Smell is one of the five senses that most living beings have. 

Odor molecules have a big part in the perception of this sense. Odor 

molecules have a variety of vibrational spectra. Different smells show 

themselves with having different vibrational spectra. It is estimated that 

the sense of smell dates back to 542 million years ago. On the other hand, 

it is known that the smelling instinct dates back to even much earlier. 
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Even though nowadays it is a subject which has not been placed emphasis 

on, smell is a very important aspect of human relationships. Smells which 

are seen as pleasant or unpleasant can awaken rather different feelings in 

us. On the artworks showcasing the felt senses in the most explicit way, 

"smell" sometimes form the topic of a story, and sometimes is used as a 

means of expression, much like the visual arts. In the direction of the aim 

of the research; Patrick Süskind's book covering a deep questioning of the 

society and Designer Sissel Tolaas' "NASALO Dictionary of 

Smell",exhibited in the 2nd Ġstanbul Design Biennial, will be examined; 

and the underlying  meanings of both of these works will be addressed. 

 

Keywords: Smell, Smell in Art,Patrick Süskind, Sissel Tolaas. 

 

1. GiriĢ 

Koku; havada bulunan koku moleküllerinin koku alma duyumuz ile 

birlikte hissedilmesidir. BaĢlangıçta soyut bir kavrammıĢ gibi 

algılanmaktadır. Fakat ―koku‖ aslında somut bir Ģekilde ifade 

edilebilmektedir. 

Koku molekülleri burnumuzdan içeri süzülerek buradaki sinirler 

vasıtasıyla beyine ulaĢır. Beynimiz algıladığımız koku veya kokuları 

tarayarak bir eĢleĢme bulmaya çalıĢır. ĠĢte bu eĢleĢmeler bazen bir 

mekâna, bazen bir nesneye ya da bir insana ait olabilir. 

Örneğin; her insanın kendisine has bir kokusu vardır. Ġçinde 

yaĢadığımız toplumun beslenme ve temizlik alıĢkanlığı, taĢıdığımız 

genlerin özellikleri bunu belirleyebilmektedir.  

Ġnsan doğası gereği daima güzelin peĢindedir. Dolayısıyla koku ve 

güzel kokuya iliĢkin deneyimleri de oldukça eskiye dayanmaktadır.  

GeçmiĢten günümüze koku kullanımı değiĢerek devam etmiĢtir. Gerek 

dini törenlerde, gerek kiĢisel bakım, güzel kokma amaçlı gerekse Ģifa 

verici niteliğiyle koku kullanımı temel ihtiyaçlardan sonra önemli bir 

ihtiyaç olarak gündelik hayatta yerini almıĢtır. Kokunun önemli bir 

kullanım amacı ise toplumda kabul görme isteğinden kaynaklanmaktadır. 

Toplum içinde kabul görme, kiĢinin yaĢamsal ihtiyaçlarından sonra gelen 

en önemli ihtiyacı olarak sayılabilir. Her kültürün yaĢam Ģekli farklıdır ve 

dolayısıyla hoĢa gideni algılama Ģekli de farklılık göstermektedir. 

Tarihten günümüze güzel kokma, toplum arasında beğenilmeyi de 

beraberinde getirmiĢtir (Topal, 2007, s. 1). 
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Latince duman anlamına gelen ―Funum‖ ve dumanla yükselen 

anlamına gelen ―Perfumum‖ parfüm kelimesinin kökenini 

oluĢturmaktadır. Öte yandan; kokuyu oluĢturmak, onu muhafaza edip 

yaymak için çok farklı teknikler kullanılmıĢtır. Özellikle 4000 yıl önce 

Mısır tapınaklarında kullanılan "kyphi ― bunlardan birisidir. Çiçeklerden 

elde edilen bu yöntem bazen macun gibi top haline getirilip belirli 

alanlara dağıtılarak, bazen de vücuda sürülerek kullanılmaktadır. 

Yine Mısırda çeĢitli çiçekler ve baharatlardan elde edilen tütsülerin 

dini ayinlerde kullanıldığı bilinmektedir. Tanrılara güzel kokular sunma 

isteğinin yanı sıra kötü kokuları maskelemek içinde bu yöntemden 

faydalanılmıĢtır.  

Buna ek olarak; Asurlular‖ Bitkilerin Kitabı‖  isimli bir çivi yazısında 

2000 yıl öncesinde sadece tedavi edici bitkileri değil; güzel kokulu 

merhem ve parfümler içinde çalıĢmalar yapmıĢlardır. Hatta bunlar 

arasında kötü nefes kokusunu gideren bir içkiden de (gargara) 

bahsedilmektedir. Ayrıca, Romalılar döneminde aromatik banyolar da 

oldukça revaçtadır 

(http://www.dermaneturk.com/okd/sayi322004/dogalkoku.asp 

sayfasından eriĢilmiĢtir.). 

Parfümün Endüstriyel anlamda ki geliĢiminde ise aklımıza ilk olarak 

Fransa gelmektedir. Burada Ģunun altını çizmek gerekir. Parfümcülük 

sanatının asıl öncüsü Araplardır.  Günümüzde kullanılan damıtma 

yöntemini de onlar bulmuĢlardır.  

Avrupa‘da parfüm kullanımının yaygınlaĢması 11. Ve 12. Yüzyılda 

baĢlamıĢtır. 17. Ve 18. Yüzyıla gelindiğinde ise çeĢitlilik artmıĢtır.  1555 

yılında Rosetti‘nin, parfümcülük sanatına iliĢkin yayımlanan ilk kitabında 

19. yy büyük parfümeri mağazalarının kataloglarında yer alan losyonlar, 

parfüm bileĢimleri, diĢ macunları, ağız yıkama suları, pudralar, sabun 

küreleri, sıvı sabunlar ve kozmetikler gibi ürünlerinin çoğu yer 

almaktadır (Hurton, 1995, s. 40). 

Zaman içerisinde çeĢitliliğin artmasıyla birlikte parfüm kullanımı tüm 

dünyada vazgeçilmez bir hal almıĢtır. Kokuya karĢı duyulan bu sıra dıĢı 

tutku bugün pek çok kiĢiye ilham vermektedir.  

2. Sanatta “Koku” Kavramı 

Patrick Süskind‟in Koku Romanı ve Sissel Tolaas‟in Nasalo Koku 

Sözlüğü Ġsimli ÇalıĢması 

Bugüne kadar Sanatta pek çok konu ele alınmıĢtır. Koku kavramı ise 

farklı sanat dallarında, farklı Ģekillerde karĢımıza çıkmaktadır. Patrick 

Süskind‘in dilimize ―Koku‖  olarak geçmiĢ romanı (orijinal ismi parfüm) 

ilk akla gelenlerdendir.  
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02. 02. 1985‘te yayımlanan; 2006‘da baskı sayısı 12 milyona, 

çevrildiği dil sayısı 41‘e ulaĢan Parfüm adlı ilk romanıyla birlikte dünya 

çapında bir ün kazanmasına karĢın, medyadan ve yazın piyasasından uzak 

duran, kendisine verilmek istenen Gutenberg, Tukan ve FAZ yazın 

ödüllerini de kabul etmeyen Patrick Süskind (26. 03. 1949, 

Ambach/Starnberger See), 1968-1974 yılları arasında Münih‘te ve Aix-

en-Provence‘da tarih öğrenimi görmüĢ, aynı alanda yüksek lisans 

yaptıktan sonra Paris‘e yerleĢerek serbest yazar olarak çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır ( Kızıler, 2006, s. 1).  

 Kitap konusu itibariyle oldukça etkileyicidir. Kitabın kahramanı 

Grenouille annesinin onu terk etmesi ile birlikte oldukça zor bir hayatın 

içerisinde kalmıĢtır. Tüm nesneleri kokularından tanıyan Grenouille ‘in 

hayatı parfümcü Baldini ile tanıĢmasıyla bir anda değiĢmiĢtir. Grenouille, 

kendi kokusu olmadığını fark etmiĢ ve kendisine ait bir koku 

yaratabilmek adına cinayetler iĢlemeye baĢlamıĢtır. 

 Günlük hayatta pekte üzerinde durmadığımız bir konunun bir kitapta 

bu denli sıra dıĢı ele alınmıĢ olması oldukça ĢaĢırtıcıdır. Öte yandan; 

ÇağdaĢ sanatta ―koku‖ kavramı Sissel Tolaas‘in Nasalo Koku Sözlüğü 

isimli çalıĢması ile birlikte farklı bir boyut kazanmıĢtır. 

 Tolaas aslında bir koku bilimcidir. Kimya, matematik, dilbilim ve 

sanat üzerine de eğitim almıĢtır. Dolayısıyla yaptığı disiplinlerarası 

çalıĢmalar ile tanınmaktadır.  

        2. Ġstanbul Tasarım Bienalinde karĢılaĢtığımız Nasalo Koku 

Sözlüğüne dair ise Ģunları söyleyebiliriz; 

 Manifesto Malzemeleri 

        Haritalama, Kelime Dağarcığı, Koku Molekülleri ve Burunlar. 

Sanatçı, kokuyu açık seçik belirtmek için görsel ya da somut 

metaforlar üzerinden anlatma alıĢkanlığımızı kıran bir sözlük icat 

etmiĢtir. Bu yeni dağarcık hayli somut koku tariflerinden (kebap, metal 

araba parçaları gibi) kavramsal ifadelere (cazibe, çekicilik) uzanmaktadır. 

ÇalıĢmada koku ve dil arasında ki iliĢki incelenmiĢtir. Sözlük Ġstanbul 

içindeki 44 konumun kokusuna sahiptir. Ve her bir kokuya kendine özgü 

bir isim verilmiĢtir. Örneğin; DOCASA (kebap ve parfüm) ve CASCA 

(metal araba parçaları ile ter karıĢımı) FREEIS (boĢ vakit) ve BMAI 

(albeni, büyüleyicilik, cazibe, çekicilik) için kullanılmıĢtır.  

Tolaas, Ġstanbul sokaklarından topladığı kokuları otomat içerisine 

yerleĢtirmiĢtir. Kokuların toplama iĢlemi ise 3 prosedür ile 

gerçekleĢmektedir. Bunlar; koku coğrafyası ve haritalamayı barındıran 

''analog analiz'', organik kokuları toplamak ve sentezlemek üzere parfüm 
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sektöründe kullanılan ileri bir teknoloji vasıtasıyla molekül toplamayı 

içeren ''kimyasal analiz'' ve öznel koku deneyiminin ve algısının 

kaydedilmesini sağlayan ''gövde analizi‘ ‗dir. 

Tolaas'ın Ġstanbul‘a özgü araĢtırması, içinde bulunduğumuz Ģehrin 

''duyumsal'' özelliklerini zihnimizde canlandırmaktadır. 

Sanatçı bunu Ģu sözlerle özetlemiĢtir: 

 “Burnum gözlerimden daha ileri seviyede ve hiçbir şey 

kötü kokmaz. Buna neden olan düşüncelerdir'' demiĢtir. 

Sanatçının kentsel kokular ve kelimeler ile oluĢturduğu bu yöntem 

Süskind‘in kitabında da olduğu gibi sanatsal bir ifade aracına 

dönüĢmüĢtür. 

Sonuç: 

Koku ve Sanat birlikteliğinin aslında uzun zaman önce baĢladığını 

söyleyebiliriz. Birbirinden oldukça farklı iki kavram gibi gözükse de, 

birçok sanatçı bu konuya dair çeĢitli örnekler ortaya koymuĢtur. 

Koku Sanatının temelleri 1938‘lere kadar uzanmaktadır. 20. Yüzyıla 

damga vurmuĢ sanatçılardan Marcel Duchamp bu sanat formunun 

yayılmasına öncülük etmiĢtir. 1938 yılında Paris‘te açılan ve Duchamp 

‘ın yönettiği Exposition International du Surréalisme isimli sergide yer 

alan bir enstalasyon, meĢe yaprakları, çimen ve eğreltiotu kaplı bir zemin, 

nilüfer ve sazlıkla doldurulmuĢ bir gölet ve Brezilya‘nın kokusunu 

yaymak üzere taze kavrulan kahve çekirdeklerini seyirciye sunmuĢtur 

(http://nerole.co/blog/duyularin-rehberliginde-sanati-kesfetmek-koku-ve-

sanat/ sayfasından eriĢilmiĢtir). 

Duchamp zaman içerisinde koku ve sanat iliĢkisine yönelik farklı 

çalıĢmalarda ortaya koymuĢtur. Hatta onu takip eden pek çok sanatçı 

1960‗lı yıllarda bu konu üzerine eğilmiĢtir. Kokunun sanat üzerinde ki 

etkisi Fluxus akımı(1960-62 yılları arasında baĢlamıĢ günümüze kadar 

devam etmiĢtir)  temsilcilerinin ele aldığı çalıĢmalardan günümüze kadar 

devam etmiĢtir. 

Koku sessiz bir iletiĢim Ģeklidir. Ve bazen sözcükler onu anlatmak 

için yeterli değildir. 22. Yüzyılın sanat anlayıĢı içerisinde Doğa'nın çok 

daha etkin olacağı düĢünüldüğünde bu anlamda yapılacak çalıĢmaların da 

artacağını söyleyebiliriz.  
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ġAMAN GĠYSĠ VE UNSURLARI ALTAY ġAMANI / 

KORE ġAMANI 

GĠYSĠ 

Örnek 1 

 

 

 

 

ġekil: Sibirya ġaman Giysisi, 19yy, 

Doğu Sibirya,Peter Büyük Antropoloji 

ve Etnografya Müzesi (Kunstkamera) 

Renk Kahve, krem, bordo, sarı 

Materyal 

 

 

ġekildeki  kadınġaman 

giysisi, ren geyiği derisi ve 

sakalı, yün, ipek iplik, 

pamuk, yünlü kumaĢ, bakır, 

demir, kumaĢ Ģeritlerden 

oluĢmuĢtur 

Sembol 

 

 

 

ġaman giysisinde Mançurya 

Geyik derisi kullanılmıĢ olup 

kötü ruhları korkutmak için 

tunç aynalar, Ģeritler,aynalar, 

çanlar, oklar ve hayvan 

kemikleri ile süslenmiĢtir.  

Teknik 

 

 

 

 

 

Biçim 

Giysi üzerinde geyik saçlı bir 

iskelet iĢlemeli göğüs kemiği 

ve kaburga iskeleti  

görüntüsündedir. Giyside 

sarkıtlar ve Ģeritlerle 

süslüdür ve her biri kendi 

sembolik anlamı vardır. 

ġaman, giyisisinde  kuĢ 

tüyleri ve geyiğin derisini 

kullanılarak geyik ve kuĢ 

sembollerinden güç 

http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020000351
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020000351
http://nerole.co/blog/duyularin-rehberliginde-sanati-kesfetmek-koku-ve-sanat/
http://nerole.co/blog/duyularin-rehberliginde-sanati-kesfetmek-koku-ve-sanat/
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Rus Bilimler Akademisi  

http://masterpieces.asemus.museum/m

asterpiece/detail.nhn?objectId=10672 

E.T. 11.12.2017 

 

almaktadır.  

Tek parça tasarlanan giysinin 

belde ve  etek ucunda ayak 

uzun sarkıtlar bileğine kadar 

uzanır. Göğüste kaburga 

kemiklerini sembolize eden 

dikiĢler sekizerli iki tarafta 

toplamda onaltı adet 

bulunmaktadır. Metal 

unsurlar ve çanlar elbisede 

kol altında  ve göğüs 

gizasında kullanılmıĢtır. 

GeniĢlik 42.0 cm (omuzlar) 

Uzunluk toplam arka sırt 

uzunluğu - 128.0 cm . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renk Siyah  Ģapka ve beyaz tüy  

Materyal  Ġpek kumaĢ, pamuklu kumaĢ, 

at tüyü 

Sembol Tüyler ve uzun kumaĢ 

sarkıtlar ruhlarla iletiĢim için 

kullanılmıĢ sembollerdir. 

GüneĢe ve yağmura karĢı 

yapılan ritüellerde kullanılır.  

Teknik Üçüncü krallık dönemine 

kadar uzanan tüylü siyah 

Ģapka daha sonraları biçimsel 

değiĢime uğramıĢtır. 

Kadınlar, iki kurdelesi 

bulunan ve birbirine 

bağlanınca otgoreum 

düğümünü oluĢturan bir 

jeogori (kısa ceket), çima 

denen uzun ve bel çevresine 

sarılan bir etek, beoseon ile 

tamamlanan bir turumagi 

giyer. Geleneksel Hanbok, 

ay takvimine göre, Yeni Yıl 

tatili ve Chuseok (sonbahar 

dolunay da hasat Ģenliği) ve 

60. yaĢı kutlamak için 

yapılan hvangap aile 

törenleri gibi özel günlerde 

giyilir. 

Biçim 

 

Deri üzerinde yer yer kürkü 

kullanılmıĢ ve çok sayıda 

koltuk altı ve etek kısmında 

deri, ip ve kumaĢ 

parçalarından oluĢan 

püsküller ile boncuklar, etek 

ve kol uçlarında deri metal 
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ġekil: Kore ġaman Giysisi 

https://tr.pinterest.com/pin/300967187

569288294/ E.T.02.11.2017. 

uzun sarkıtlar bulunmaktadır. 

GĠYSĠ 

Örnek 2 

 

ġekil: Sibirya ġaman Giysisi, 20.yy 

baĢları 

http://ftp.museum.ru/alb/image.asp?39

20 E.T.18.07.2017. 

Renk Kahve tonları, lacivert, 

siyah, krem 

Materyal 

 

Deri ve kahverengi postun 

tonlarında kumaĢ,ip(sicim)ve 

krem kahve açık sarı 

boncuklar kullanılmıĢtır. 

Sembol 

 

Kısa tüyler gruplandırılmıĢ 

olarak kol altında tüy ve 

uzun metallerle birlikte 

yardımcı ruhun kuĢun 

sembolize edilmesinden 

anlaĢılmaktadır.Sicimler 

yılanı sembolize eder. 

Teknik Tek parçadan tasarlanan 

giysi geyik derisinden kalça 

hizasına kadar olup etek 

uçlarından ayak bileğine 

kadar uzun kumaĢ, tüy ve  

kürk sarkıtlardan 

oluĢmaktadır. Daha kısa kuĢ 

tüyleri kol altında gruplar 

halinde ve  yaka, kolağzı ile 

omuzlarda kullanılmıĢtır.  
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ġekil: Kore ġamanizminin Simgeleri, 

―Tanrılar, ġeytanlar, Generaller‖ 

Michigan Eyalet Üniversitesi, Kresge 

Sanat Müzesi 

http://elogedelart.canalblog.com/archiv

es/2009/09/11/15028768.html. 

E.T.11.12.2017. 

 

 

 

Biçim 20.yy ortalarında, 

GuardinSpirits, Kağıt ve 

KumaĢ üzerine renkli, 

42x63inç 

Renk BaĢlıkta kırmızı ağırlıklı 

uzun tüyler ve mavi ağırlıklı 

kısa kuĢ tüyleri ile ġamanın 

yardımcı ruhunun kuĢ 

olduğunu anlıyoruz. Kahve 

rengi uzun püsküllerde, mavi 

ağırlıklı ġaman giysisinde ve 

gri düz renkte flarda 

kullanılmıĢtır.  

Materyal Kağıt ve KumaĢ üzerine 

renkli  

Sembol 

 

 

 

 

 

 

Bu resim sanat veya 

dekorasyon amaçlı değil 

Kore ġamanının (mudang ya 

da mansin) ritüel anını 

anlatmaktadır. Ritüelde 

ortaya çıkan tanrılar ġamanın 

dudaklarını kulanarak 

konuĢur. YanlıĢ yapanları 

uyarır, bolluk, bereket, Ģans 

vaadeder. Kore 

ġamanizminin sembolleri 

kullanıldığı bu resimde 

baĢlıkta tüy ve kanatların, 

çatalımsı üç uçlu asada yılan 

sembolünün kullanıldığı 

görülmektedir. 

Teknik Giysi üzerinde çizgisel 

sembol kullanılmamıĢ olup 

boncuk, tüy, püskül 

içermektedir. 

Biçim Bu kostüm çok güçlü bir 

Ģamana ait olduğu, taĢıdığı 

kolyede bulunan güneĢ, ay 

sembolleri ile kuĢ kafaları, 

insan iskeletinin parçaları, 

atalarının figürlerinden 

anlaĢılmaktadır. En yüksek 

dereceye giren Ģamanlar 

demirden yapılmıĢ bir baĢlığı 

"taç" ve geyik boynuzu 

tasviri taĢımaktadırlar. 
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BaĢlık 

Örnek 1 

 

ġekil: Avrasya ġaman BaĢlığı 

https://tr.pinterest.com/pin/ 

315181673907351333/ 

(12.09.2016) 

 

 

 

ġekil:  Tuva ġaman BaĢlığı,1889 - CG 

Mannerheim koleksiyonu - Kültür 

Müzeleri (Helsinki) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/F

ile:Shaman%27s_hat,_Tuva,_1889_-

_C._G._Mannerheim_collection_-

_Museum_of_Cultures_(Helsinki)_-

_DSC04861.JPG E.T.21.11.2017 

 

Renk Metalin kendi rengi ile 

renkleri tespit edilememiĢ 

kumaĢ, ip ve boncuklar 

mevcuttur. 

Materyal BaĢlık miğfer Ģeklinde 

oturmuĢ ve 7-9 arasında 

olduğu tahmin edilen parmak 

kalınlığındaki metaller 

kafatası gibi tepede 

birleĢmiĢtir. BaĢlıkta kukla 

baĢlar metal olarak 

dizilmiĢtir. Metal baĢlığın 

yüze doğru boncuk, ip ve 

kumaĢ parçaları dudak 

hizasına kadar uzanmaktadır. 

Yanlarda kumaĢ ve tüylerden 

sarkıtlar bulunmaktadır. 

Sembol Kuklalar Ülgenin kızlarını 

temsilen yedi adet olarak 

baĢlığın ön kısmında 

bulunmaktadır. Tüyler puhu 

kuĢuna ait olduğu sanılmakta 

ve ruhani güçleri temsil 

etmektedir. Boncuk 

dizilerinin sayısı beĢ, dokuz 

ya da on altıdır. Bazı 

baĢlıklarda bunların dıĢında 

iki sırma kaytan ilave edilir. 

Bu kaytanlardan biri 

ebemkuĢağını sembolik 

dokuz yerinden düğümlenir 

ve diğer parça bunun üzerine 
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ġekil: Kore ġaman BaĢlığı 

Howard, K.(1991).PaperSymbols in 

Chindo "Ssikkim Kut" : a 

KoreanShamanisticCeremony, 

dikilir. 

Teknik Kask Ģeklinde iskeleti 

olabildiği gibi bez bir bant 

halinde de olabilmektedir. 

Yüze doğru inen ip ya  da 

kumaĢ sarkıtlar trans amaçlı 

olup boncuklar ya da 

püsküller kullanılarak 

hazırlanır. BaĢlığın üst 

kısmında bebek, kukla 

boynuz, tüy gibi semboller 

kullanılır. BaĢlığın kulakların 

üzerine ve sırta inen 

süslemeler daha geniĢ 

Ģeritlerden oluĢturulur. 

Biçim Kalıplı ya da kalıpsız 

baĢlıklar püskül, kürk, tüy ve 

kumaĢ sarkıtlardan oluĢur. 

Renk Beyaz 

Materyal Kağıt 

Sembol Görünmeyen ruhları 

çağırmakta sembolik 

anlamda aracı olarak 

kullanılan kağıttan yapılan 

her unsur Kore ġamanik 

ritüellerde kullanılmaktadır.  

Beyaz aynı zamanda saflığın 

ve bekaretin sembolüdür. 

Teknik Geleneksel olarak kağıt 

Ģapka sadece kut için 

kullanılıp hiçbiri diğerine 

benzemez. 

Biçim BaĢlık büyük tek ya da çok 

parçanın amorf tepeden 

tutturulmasıyla yapılmıĢtır. 

Elindeki kağıt baĢlık ise bol 

parçalıdır. 
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Cahiersd'Extrême-Asie  Année 

1991  6  pp. 65-86 

BaĢlık 

Örnek 2 

 

 

 

 

 

ġekil: Sibirya ġaman BaĢlığı 

https://tr.pinterest.com/pin/342484746

654688540/ (08.11.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Renk Siyah, beyaz, lacivert 

Materyal Tüy, boncuk, püskül 

Sembol 

 

Üç sayısı Altay 

ġamanizmindeönemli yer 

tutar. Bu sebeple gerek giysi 

üzerinde metal 

gruplandırmalar gerekse ant 

anlamına gelen üç benek gibi 

baĢlıkta da 3 grup tüy 

sembolik olarak 

kullanılmıĢtır. 

Teknik ġaman gözleri alın kısma 

gelecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢ 

olup kısa göze kadar bazen 

de yüzü tamamen örten 

sarkıtlar ve tepe kısmında 3 

tüy grubu bulunmaktadır. 

BaĢlığın üzerinde yıldızları 

sembolize eden küçük çok 

sayıda boncuk ya da 

iĢlemelerden süsler yapılır 

Biçim BaĢlık 

Renk Kırmızı ve beyaz 

Materyal Tüy, boncuk, ip, kağıt 

Sembol Tören esnasında giyilir. Üç 

tüy Ģapka üzerinde ve bir 

tüyünde tepede olmak üzere, 

dikey olarak bulunmaktadır. 

Bu da hem tüyün hem de 

sayının ġamanik sembol 

olarak kullanıldığını 

göstermektedir. 

Teknik Törenlerde kullanım için 

hazırlanan Ģapka tüy 

http://www.persee.fr/collection/asie
http://www.persee.fr/issue/asie_0766-1177_1991_num_6_1?sectionId=asie_0766-1177_1991_num_6_1_974
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ġekil: Kore ġaman BaĢlığı 

https://tr.pinterest.com/pin/300967187

569288296/ (06.11.2017) 

gruplarının baĢlığın 

tepesinde kullanıldığı ve 

baĢın iki tarafından gelen 

askılarla çene altından 

bağlandığını göstermektedir. 

Biçim Tören için hazırlanan baĢlık 

kalıplı, kırmızı renkte ve tüy 

gruplarından oluĢmuĢ 

süslemelerinin yanı sıra çene 

altından bağlanmaktadır. 

Ayağa Giyilen 

Örnek 1 

 

Sibirya ġamanı (Tungus),18. yüzyıl 

Etnografik Koleksiyon, Kültürel ve 

Sosyal Antropoloji Enstitüsü, Georg-

August Üniversitesi Goettingen, 

Almanya ,Göttingen Üniversitesi 

Etnografik Koleksiyonu 

 

Renk 

 

Deri üzerinde motiflerde 

mavi yeĢil kırmızı lacivert 

renkleri kullanılmıĢtır. 

Materyal 

 

Deri ve dokumadan oluĢan 

tasarımda motifler ön 

plandadır. 

Sembol Geometrik semboller   

kullanılmıĢtır. 

Teknik Dokuma 

Biçim Yüksekliği  

Renk Beyaz 

Materyal Pamuklu 

Sembol Ruhlarla bağlantıda ġamanik 

ritüellerde beyaz renk 

kullanılır. 

Teknik Dokuma 
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ġekil: Kore ayağa giyimde ―Beoseon‖ 

https://tr.pinterest.com/pin/492299802

989257505/ (08.11.2017) 

Biçim Çorap 

Davul- Tokmak 

Örnek 1 

 

ġekil: Avrasya ġaman Davulu 

http://tengriciturkiye.blogspot.com.tr 

/2016/08/saman-davulu.html 

(07.12.2016) 

 

 

 

Renk Deri üzerine renkli sembolik 

çizimler, kukla üzerinde 

mavi ve yeĢil ağırlıklı renkli 

kumaĢ sarkıtlar 

kullanılmıĢtır. 

Materyal 

 

Ağaç, diĢbudak kasnak, 

çember, koyun, dana derisi, 

deri kayıĢ, kumaĢ sarkıtlar, 

boncuk, tüy, çan . 

Sembol 

 

 

 

 

TüngürEezi, ġamanı ifade 

eden kukla  davul kasnağının 

merkezinde dünyanın 

merkezi gibi düĢünülerek 

sembol unsuru olarak 

kullanılır. Orta direk olgusu 

yörük çadırlarında hala 

karĢımıza çıkar ve aynı 

zamanda dört yön 

sembolüdür. 

Teknik Ağaçtan yapılmıĢ olan 

tasarımda kırmızı ve siyah 

bez ve deri parçaları 

kullanılmıĢtır. Güç ve ateĢ 

renkleri sembolize edilmiĢtir. 

Biçim Dairesel  kasnak içine ġaman 

davulunun arka görünüĢü 

formunda yapılan tasarımda 

tam merkezde kolları açık 

Ģaman figürü bulunmaktadır.  

Renk Kahverengi 

Materyal Ağaç kutsal sayılır ve yaĢam 

ağacının sembolüdür. Ceviz, 

DiĢbudak kasnak ağaç 

çember koyun, deri 
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ġekil: Kore ġaman Davulu 

https://tr.pinterest.com/pin/342484746

654637771/ (07.11.2017) 

Sembol Buyoe‘nunyeonggo‘su 

(ruhları çağıran davullar). 

Ritüellerde Ģenlikler 

genellikle, yeonggo‘nun 

dıĢında, ay takvimine göre 

onuncuayda, ürün 

kaldırıldıktan sonra, batı 

takvimine göre ocak sonu 

Ģubat baĢında yılı karĢılamak 

(Seol)  için ve çiftçiler ile 

balıkçılar çok ürün almak 

için dua eder; aileler de 

mevsimlik sebzelerle özel 

yiyecekler hazırlayarak iyi 

Ģans için dilekte bulunurlar.  

Teknik Deri kasnak üzerinde 

gerdirilmiĢ ve karĢılıklı 

çapraz olarak deri iplerle 

bağlanmıĢtır. Herhangi bir 

süsleme bulunmayıp sadedir. 

Biçim Kasnak geniĢliği 22- 25 cm, 

çap geniĢliği 38- 42 cm 

EL AKSESUARI ―ASA‖ 

Örnek 1 

Renk 

 

 

Ağacın doğal rengi üzerinde 

kemik , tüy ve metal 

parçaların doğal rengi ve sarı 

kırmızı renklerde boncuk ya 

da bez parçalar 

kullanılabilmekedir. 

Materyal Ağaç, kemik, metal, dokuma, 

tüy 

Sembol Güçlü hayvanları kullanılan 

kemik ve tüyler ile 

sembolize edilmiĢtir. 

Teknik Ağaç dal üzerine (Kayın 

ağacı kutsaldır) deri, tüy, 

kemikler bağlanarak 

yapılmıĢtır. 

Biçim 120cm 

Renk Naturel 

Materyal Ağaç, metal 

 

Sembol Kötü ruhlardan korunmak ve 

iletiĢime geçmek için metal 

parçalar, halka ve çanlar 

sembolik olarak 
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ġekil: Buryatġaman Asası 

https://tr.pinterest.com/pin/342484746

654688522/(08.11.2017) 

 

 

 

ġekil:Kore ġamanı 

https://tr.pinterest.com/pin/386254105

523486209/ (08.11.2017) 

 

kullanılmaktadır. 

Teknik Asanın ucuna metaller 

birbirine deyecek ve ses 

çıkartacak Ģekilde deri iplerle 

bağlanır. 

Biçim YaklaĢık 170 cm 

uzunluğunda baĢ kısmından 

yaklaĢık 50 cm olan 

bölümünde metal unsurlarla 

çevrilidir. 

EL AKSESUARI ―KILIÇ / MIZRAK‖ 

Örnek 2 

Renk Metal 

Materyal AhĢap ve Demir 

Sembol Demire Ģekil veren demirci 

ilkel zamanlarda sihirsel bir 

güce sahip olarak kabul 

edilir ve Ģaman gibi ateĢin 

efendisi olarak 

düĢünülmüĢtür. Elde tutulan 
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ġekil: Dolgan Türkü ―Mızrap‖ unsuru 

https://tr.pinterest.com/pin/342484746

654686524/ (07.11.2017) 

 

 

 

 

 

ġekil: Kore ġamanı ―Kılıç‖ unsuru 

https://tr.pinterest.com/pin/184577284

705143491/ (02.11.2017) 

 

 

 

mızrak bilgelik uğruna kayın 

ya da hayat ağacındır. 

Büyücülüğün ve 

ġamanizmin sembolüdür.   

Teknik Kayın ağacı, 

keskinleĢtirilmiĢ demir ve 

deri iplerlesarılarak 

hazırlanır. 

Biçim 180cm kadar olabilmektedir. 

Renk Metal 

Materyal Çelik 

Sembol Kore ġamanizminde 

meyvelerin sergilendiği kılıç, 

davul eĢliğinde yapılan 

kurban törenleri ritüellerdeki 

süt ile ruhların beslendiği 

Sibirya  ġamanik ritüelleriyle 

örtüĢmektedir. Kore ve 

Sibirya ġamanik ritüellerde, 

özel ġaman giysisinin 

giyilmesi ve toplum önünde 

gerçekleĢmesi sembollerin 

kullanılması oldukça 

benzerdir.Kılıç, Kore 

ġamanının kurban ayininde 

ruhlarla iletiĢimi kurmak, 

minnet sunmak için mizansel 

içerisinde kılıç sembolik 

olarak kullanılmakta ve  kötü 

ruhları savuĢturduğuna 

inanılmaktadır. 

Teknik Kılıç ritüelde mücadele, 

avcılık ve kurban için dans 

esnasında kullanılır. 

Biçim Boy : 78 cm. 

En : 3.8 cm. 

Kalınlık : 10 mm. 

 

EL AKSESUARI ―YELPAZE‖ 

 Örnek 3 

Renk Genellikle renkli ve desenli 

kullanılmaktadır. 

Materyal Kağıt, ahĢap ve süslemelerde 

doğal boyadan oluĢmuĢtur. 
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ġekil: Kore ġamanı Unsuru ―Yelpaze‖ 

https://tr.pinterest.com/pin/484348134

907125796/   (07.11.2017) 

Sembol 

 

ġamana ritüelde eĢlik eder ve 

görünmeyen ruhları 

çağırmakta sembolik 

anlamda aracı olarak 

kullanılır. Tanrılara saygı, 

doğum yapan kadını ve 

bebeği kötü ruhlardan 

korumak, evi tahliye etmek 

gibi yapılan ġamanik 

ritüellerde kullanılır 

(Kendall, 1984). 

Kağıttan yapılan ve ġamanik 

ritüellerde kullanılan 

malzemeler  

ölüleri temsil edeno ve 

chijôn olarak 

parayı temsil eden beyaz 

kağıt ipler kullanılır (Chông, 

1979: 79-82, 87-90) 

Teknik Kağıdın birbirine ters yönde 

katlanıp tek taraftan 

birleĢtirilmesiyle yapılır. 

Üzeri boya ve çizimlerle 

süslenir. 

Biçim YaklaĢık 70 cm 
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PERFORMANS SANATINDA CESUR VE SIRA DIġI BĠR 

KADIN: “ġÜKRAN MORAL” 

An Extraordinary and Daring Woman in Performance Art: 'Şükran 

Moral' 

Didar Ezgi ÖZDAĞ 

GiriĢ 

Problem 

ÇağdaĢ sanat; geleneksel sanat anlayıĢından farklı olarak 

sınırlandırmalar içerisinde kalmadan varlığını sürdürmektedir. Sanat, 

sanat eseri ve eleĢtiri üçgeninde Ģekillenen bu kavramın doğuĢuna iliĢkin 

çeĢitli görüĢler vardır. 

―Dönüm noktası‖, Greenberg‘ e kafa tutan, Donald Judd‘ın özgül 

nesneleri, minimalizm ve ondan türeyen ―post-minimalizm‖ miydi; yoksa 

sonradan ―kurum eleĢtirisi ‖ne dönüĢen ―kavramsal sanat‖ mı? Yoksa 

mesele, Warhol‘la birlikte ―neo-avangard‖ ların Avrupa‘daki ―tarihsel 

avangartları dönüĢtürmesi miydi ve yahut sonraları, 1980‘lerde 

düĢünüleceği gibi, mimarlığın öncülük ettiği büyük ―Post Modern‖ 

dönemecin bir parçası mıydı bu? (http://www.e-

skop.com/skopbulten/cagdas-estetik-cagdas-yeni-bir-fikir-mi/949 

sayfasından eriĢilmiĢtir). Tüm bu soruların yanı sıra birçok kaynağa göre 

modernist dönemin bitiĢi ile birlikte 1960‘lı yıllardan günümüze kadar 

gelen sanat biçimleri ―çağdaĢ sanat‖ olarak adlandırılmaktadır. ÇağdaĢ 

sanat ile birlikte sanatçılar pek çok ifade biçimleri denemiĢlerdir. Bu 

durum çeĢitli baĢlıklar alarak ĢekillenmiĢtir. YerleĢtirme sanatı, Video 

sanatı, Performans sanatı ve Arazi sanatı bunlardan birkaçıdır. 

1950‗li yıllarda ortaya çıkan performans sanatı izleyici ve izleyicilerin 

önünde icra edilmektedir. Performans sözcüğü ―gösterme‖ ,‖tanımlama‖ 

anlamında kullanılmaktadır. Performans sanatı metine bağlı değildir, 

bağımsızdır. Anlık izlenimlerden oluĢmakta ve herhangi bir mekan ile 

sınırlı kalmamaktadır. 

Günümüz sanat anlayıĢı ile birlikte örnekleri katlanarak artan ve bu 

anlamda bir ifade dili oluĢturan sanatçıların asıl amacı toplumda 

yerleĢmiĢ kuralları reddetmektir. Ayrıca performans sırasında kullanılan 

her Ģey gerçeğin kendisidir. 

Dünya ‗da birçok örnekleri bulunan performans sanatının Türkiye‘de 

ilk akla gelen isimlerden birisi ġükran Moral ‗dır. Moral‘ın 

gerçekleĢtirdiği sıra dıĢı performanslar yalnızca ülkemizde değil tüm 

dünya‘ da ses getirmektedir. 
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Sanatçı çalıĢmalarında genellikle kadının toplum içindeki yerini ve alt 

kültürde yer alanların karĢılaĢtığı Ģiddeti konu edinmektedir. Moral‘ın 

performansları sırasında seçtiği mekanlarda, performansları kadar sıra 

dıĢıdır. Sanatçı mekân olarak genellikle akıl hastanesi, genelev, hamam 

gibi yerleri seçmektedir. 

Bu anlamda, bu çalıĢmada performans sanatçılarından ġükran 

Moral‘ın sergilediği sanat anlayıĢı ve ortaya koyduğu çalıĢmaların 

metaforik anlamları tarihsel süreç içerisinde performans sanatı ile birlikte 

ele alınmıĢtır. AraĢtırmada performans sanatı ile ortaya konulmak 

istenilen amaçlar ve çalıĢmaların metaforik anlamlarına iliĢkin bilgilere 

ulaĢabilmek adına sanatçının görüĢlerine sunulması gereği duyulmuĢtur. 

Amaç 

Bu araĢtırmanın temel amacı, Türkiye‘de önde gelen performans 

sanatçılarından olan ġükran Moral‘ın sanat anlayıĢını, yaĢamını ve 

eserlerini incelemek ve eserlerin barındırdığı metaforik 

düĢünceyi/düĢünceleri ortaya koymaktır 

AraĢtırmanın genel amacına iliĢkin olarak aĢağıdaki sorulara yanıt 

aranmıĢtır. 

ġükran Moral kimdir?  

 Sanatçıya göre sanatı sanat kılan Ģey nedir?  

 Günümüz sanatı hakkında görüĢleri nelerdir?  

 ÇalıĢmalarında özellikle altını çizmek istediği düĢünce ya da 

düĢünceler nelerdir?  

1. Performans Sanatı 

Sanatta disiplinler arası bir yaklaĢım olarak ele alınan performans 

sanatı 1960‘lı yıllarda ortaya çıkmıĢtır. Performans sanatı, tiyatroya 

benzer özellikler göstermesine rağmen çeĢitli mekânlarda bazen 

doğaçlama bazen de planlı bir Ģekilde ortaya konulmasından dolayı farklı 

bir disiplin olarak adlandırılmıĢtır. 

Performans sanatının tiyatronun yanı sıra yararlandığı bir baĢka alan 

ise danstır. Fakat performans sanatında klasik danstan (koreografların 

hazırladığı, belli kalıpları olan) farklı olarak daha deneysel post modern 

bir dans söz konusu olmuĢtur. Ayrıca zaman zaman doğaçlamadan da 

yola çıkılmaktadır. Ön hazırlıksız bir Ģekilde yapılan doğaçlama 

performanslarda geri dönüĢümü olmayan, anlık, önceden kestirilemeyen 

ve bilinçaltının yönlendirmesiyle oluĢan sonuçlar elde edilmektedir 

(Gürcan, 2003, s.16). 



22 
 

 
 

 

Performans sanatı yalnızca bir an için var olmaktadır. Bu nedenle 

izleyici performans sonrası izlenimlerini yalnızca belleğinde 

yaĢatmaktadır. Toplumda kalıplaĢmıĢ normları reddeden, izleyiciyi de 

aktif bir Ģekilde olaya dahil eden temelinde Dadaist, Sürrealist ve 

Bauhaus gibi akımlara dayanan performans sanatı bugün birçok sanatçı 

tarafından kullanılmaktadır. 

Bu türün ilk örnekleri ise; geleneğe karĢı olan ve içinde bulunduğu 

ortamı sorgulamayı amaç edinen özellikle Amerikalı, Avrupalı ve Japon 

birçok sanatçı kendi bedenleriyle radikal deneylere baĢlayıp daha sonraki 

yıllarda performans sanatı olarak adlandırarak vermiĢlerdir. ( Holfmann, 

2005, s: 12). 

Performans sanatçıları için mekanın önemi yoktur. Kapalı veya açık 

her türlü mekanı kullanan sanatçılar o an doğaçlama olarak veya önceden 

kurgulayarak performanslarını ortaya koyabilmektedir. Ayrıca 

performans sırasında yaĢanan her Ģey gerçeğin kendisidir. Örneğin; 

Performansı sırasında kan kullanmak isteyen bir sanatçı bunu gerçek kan 

ile gerçekleĢtirecektir. 

Performans sanatında önde gelen sanatçısı Ģüphesiz Jackson Pollock‘ 

tur. 1950 yılında atölyesinde yere serdiği tuval bezi üzerine serbest fırça 

darbeleri ile soyut dıĢavurumcu resimler yaparak yapıtın kendisine değil 

o an yapılmakta olan performansa dikkat çekmeyi amaçlamıĢtır. 

Jackson‘ un performansı sonradan ―action painting‖ olarak 

adlandırılmıĢtır. 1970‘li yıllara gelindiğinde ise Marina Abramoviç‘in 

1973 yılında Edinburgh ‘de gerçekleĢtirdiği ―Ritm 10‖ isimli 

performansın‘ da sanatçı, ayinsel bir havada önce yere beyaz bir kâğıt 

serdi ve üzerine 10 tane farklı bıçak yerleĢtirdi. Ġki de ses alma cihazı 

hazır bekliyordu. 

Sıra gösteriye geldiğinde, ilk teybin ses kayıt cihazına bastı. Sol elinin 

tırnaklarını ojeyle dikkatlice boyadı ve sonra parmaklarını açarak yere 

koydu. Derken bıçaklardan birini sağ eliyle alarak sol elinin parmakları 

arasına mümkün olduğunca hızlı bir ritimde vurmaya baĢladı. Her 

seferinde hırçın sağ el, yerdeki pasif sol eli yaralıyordu. Böylece bütün 

bıçakları kullandıktan sonra teybi geri sardırdı ve gösterinin ilk 

bölümünde kaydedilen sesleri sonuna kadar dinledi. Sonra yeniden 

yoğunlaĢtı ve gösteriyi tekrar etmeye baĢladı. Bıçakları aynı sırayla 

alıyor, aynı ritimle vuruyor, eli aynı Ģekilde yaralanıyordu. Tabii bu 

arada, teypteki seslerle o an çıkartmakta olduğu sesler eĢ zamanlı olarak 

iĢitiliyordu. Bittikten sonra, ikinci teybi de geri sardırarak bu kez her 

ikisini de birlikte dinledi ve salondan ayrıldı (Yılmaz, 2012,s:270). 
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Bu çalıĢması ile adeta bedenin sınırlarını zorlayan sanatçı izleyici ile 

sanatçı arasındaki limitleri ölçmeyi amaçlamıĢtır. Abramoviç 

performansları sırasında genellikle pasif roldedir. Ġzleyici‘ nin aktif bir 

rol üstlendiği bu durum, performans sanatının baĢlıca amaçlarından 

birisidir. 

Performans sanatında çözüm için baĢvurulan yol izleyiciyi sadece 

seyreden, pasif konumdan aktif üreten, sanata dâhil olan bir konuma 

getirmektir. Bu durum 1970‘lerden bu yana olan sanat eğilimlerinin de 

ortak bir tutumudur: ―son otuz yılın baĢlıca eğilimlerinden biri, en 

mahrem kiĢisel alandan tutun da en genel siyasal alana kadar bütün bir 

hayatla sanatı yeniden bütünleĢtirmeye çalıĢmaktır‖ (Shiner, 2004, s: 

402). 

Tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde 1970 ‗li yıllarda ilk 

performans sanatı tarihi basılmıĢ, 1990 ‗ da ise beden, kimlik, cinsiyet 

gibi birçok konuda çağdaĢ bir bakıĢ açısı sunulmuĢtur. Performans sanatı 

geliĢen teknoloji ile birlikte daha geniĢ kitlelere ulaĢmaya baĢlamıĢtır. 

Türkiye‘ de ise performans sanatının 1980‘ li yıllardan itibaren var 

olmaya çalıĢtığını söyleyebiliriz. Tüm dünya‘ da değiĢmekte olan sanat 

anlayıĢı ile birlikte ülkemizde pek çok sanatçı bedeni bir sanat objesi 

olarak kullanmaya baĢlamıĢlardır. Bugün birçok performans sanatçısının 

farklı temalar ile ortaya koydukları çalıĢmaların sayısı giderek 

artmaktadır. 

1. Performans Sanatı ve Feminizm 

Ġnsanlığın var oluĢu ile birlikte kadın ve erkeğe biçilen farklı roller 

çeĢitli görev dağılımlarını da beraberinde getirmiĢtir. Bu görev 

dağılımında kadın ve erkek olmanın getirdiği biyolojik özelliklerden 

dolayı kadınların rolleri oldukça sınırlayıcı olmuĢtur. Erkeğin fiziksel 

anlamdaki gücünü, kadın üzerinde baskıcı ve kontrolcü bir Ģekilde 

kullanması en büyük etkenlerden biridir. 

Bir diğer etken ise cinselliktir. Cinselliğin yalnızca erkekler üzerinden 

değerlendirilmesi ve kadına yüklenen metalar toplumda kadına olan bakıĢ 

açısını gözler önüne sermektedir. 20. yy ‘da Freud‘un ruhsal 

bozuklukların tedavisinde cinsel kökenlere inmesi, Foucault‘un cinselliği, 

kadın bedeninin dıĢına taĢıması ve bastırma varsayımıyla geliĢtirdiği 

yasaklama düĢüncesinden yola çıkarak; iktidar kavramını belirlemesi, 

cinselliği; yaĢam politikası çerçevesinde baĢa çekmiĢtir. (Söylemez, 

2011, s:1)  

20. yüzyıl ‗ a gelindiğinde ise geliĢmeye baĢlayan toplumsal ve siyasi 

değerler ile birlikte kadınlar birçok alanda seslerini duyurmaya 

baĢlamıĢladır. Bu süreçte eĢitliği savunan ve kadın hakları üzerine 

çalıĢmaya baĢlayan birçok sanatçı feminist hareketin öncüsü olmuĢtur. 
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Bir baĢka ifade ile; Feminist hareketin çıkıĢ noktası toplumun kadınlara 

dayattığı rolleri reddetmektir. 

Erkek egemen bakıĢ açısıyla sanat eserlerinde kadın bedeninin bir 

arzu nesnesine indirgenmesine karĢı çıkan feminist akım, sanat 

üretiminde ve kullanılan ölçütlerde kadının sadece bir eĢ ya da anne gibi 

toplumsal rollere kavuĢtuğunda yüceltildiğini ortaya koyarak sadece 

kadını ve kadına bakıĢı yüceltmenin önemini vurgulamaktadır (Krom, 

2010,s:126) 

Bu anlamda video, fotoğraf, yerleĢtirme ve performanslarında kendi 

bedenini sanat nesnesine dönüĢtüren Feminist sanatçılar toplumun 

dayattığı tüm rollere yine kendi bedenleri üzerinden baĢkaldırmaya 

baĢlamıĢlardır. Feminist sanatta beden kavramı, birçok metafor ile 

birlikte ele alınmıĢtır.  

Örneğin; cinsel ve kültürel kimlik transferleri öneren öncü 

sanatçılardan Claude Cahun kendini asker, mahkûm, vampir, melek, 

Hollywood‘un cici kız tiplemesinin gülünç bir kopyası veya sirk akrobatı 

olarak gösteren oto portreleriyle bilinir. ĠĢleri, lezbiyen oluĢunu ve bir 

dizi kliĢeleĢmiĢ kadın rolünü reddettiğini vurgulamak amacıyla taklit ile 

yakından bağıntılıdır. (http://kritisyen.blogspot.com.tr). 

1970‘li yıllardan günümüze örneklerinin artarak devam ettiği 

performans sanatı Kavramsal Sanatta görünenin arkasındakine ulaĢabilme 

çabasının sonucudur. Feminist sanatçıların performanslarında baĢlıca 

amaçlardan biri eril düzene karĢı geliĢtir. Sanatçılar bu amaca hizmet 

etmek adına bedene her türlü müdahalede bulunmaktadır. 

Bu müdahaleler, Ģiddet, öz saldırı, dönüĢtürme, yeniden yapılandırma, 

iğrençleĢtirme yoluyla arındırma (katharsis), simgesel, fetiĢ nesnelerle 

ritüelleĢtirme, simgesel düzende ironikleĢtirme, alay, pastiĢ ile 

simgeselleĢtirme ve metafor oluĢturma olarak özetlenebilir (Alp, 2014, s: 

349)  

Sonuç olarak Feminist görüĢ, güzel biçimlerin ardında kalan gerçek 

hayatları, yaĢantıları deĢmek, irdelemek ve kendince düzeltmeler 

getirmek ister. Bütün bu temaları betimlerken bunu kadına özgü bir 

duyarlılıkla yapar. Sosyolojik ve antropolojik geçmiĢini yakalamaya 

çalıĢan kadın sanatçılar, estetize edilmiĢ olanın dıĢında kalan, kadının göz 

ardı edilen, bilinçli bir Ģekilde saklanan yönlerini karĢı referanslarla 

vermeye çalıĢırlar. Amaçları, fiziksel güzelliği ya da cinselliğin ötesinde, 

düĢünen psikolojik ve fiziksel duyumlarını görünür kılmaya çalıĢmaktır ( 

Okan, 2011, s: 82). 



25 
 

Kısacası feminist hareketin performans sanatı ile olan iliĢkisi 

toplumun kadına dayattığı rolleri sorgular niteliktedir. Kadın bedeninin 

cinsel bir simgeden çok daha ötesi olduğuna vurgu yapan sanatçıların, 

çalıĢmalarında benzer konuları ele aldıklarını ve ortak bir amaç 

çerçevesinde toplandıklarını söyleyebiliriz. Ġzleyicinin de olaya dahil 

olmasına fırsatı veren bu sanat dalı bugün popülerliği artan bir yaklaĢım 

olarak varlığını sürdürmektedir. 

1. Yöntem 

AraĢtırmanın Modeli 

Bu araĢtırma ―ġükran Moral‖ ın çalıĢmalarının altında yatan 

metaforların incelenmesine yönelik görüĢme yönteminin uygulandığı 

nitel bir alan araĢtırmasıdır.  

Nitel araĢtırmanın herkes tarafından kabul edilen bir tanımını yapmak 

güçtür. Bunun nedeni ise ―nitel araĢtırma‖ kavramının değiĢik 

disiplinlerle yakından iliĢkili olmasıdır. ‖Nitel AraĢtırma‖ , gözlem, 

görüĢme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araĢtırma 

olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011, s.39). 

Verilerin Toplanması 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama araçlarının geliĢtirilmesi ve 

sonuçlara nasıl ulaĢtığını açıklaması süreci, nitel araĢtırmalarda geçerliğin 

ve güvenirliğin sağlanmasında kullanılan önemli kanıtlardır (Yıldırım ve 

ġimĢek, 2005). Bu anlamda araĢtırma verilerinin nasıl toplandığı, nasıl 

çözümlendiği ayrıntılı olarak sunulmuĢtur.  

AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden görüĢme yöntemi 

kullanılmıĢtır. GörüĢme yöntemi için görüĢme formu hazırlanmıĢtır. 

AraĢtırmanın amacı çerçevesinde geliĢtirilen görüĢme formu uzman 

görüĢüne sunulmuĢtur. Bu anlamda hazırlanan görüĢme sorularının kolay 

anlaĢılması ve yönlendirici olmaması dikkate alınmıĢtır. Sonuç olarak 

veri toplama formu sanatçıya dönük 9 sorudan oluĢmaktadır. 

Verilerin Analizi 

AraĢtırma verilerinin çözümlenmesi ve yorumlanmasında betimsel 

analiz kullanılmıĢtır. Betimsel Analizde temel amaç; elde edilen veriler 

daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Veriler 

araĢtırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenebileceği 

gibi, görüĢme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar 

dikkate alınarak da sunulabilir. Bu tür analizde amaç, elde edilen 

bulguları düzenlenmiĢ ve yorumlanmıĢ bir biçimde okuyucuya sunmaktır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2011, s.224).  
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Sanatçıya yöneltilen sorulardan alınan cevaplar bilgisayar ortamına 

aktarılmıĢtır. Ardından bu cevaplar araĢtırmanın bulgular kısmında her 

soru için belirlenen baĢlık altında yorumlanmıĢtır. Sanatçının etkilendiği 

sanat akımı ve çalıĢmalarının arka planında yer alan düĢünceler, görüĢme 

sorularına verdiği cevaplar ile birleĢtirilmiĢ ve bulgular olarak 

düzenlenmiĢtir. 

Bulgular ve Yorum 

ġükran Moral Kimdir? 

ġükran Moral Türkiye‘de performans sanatının önde gelen 

isimlerindendir. YaklaĢık 20 yıldır gerçekleĢtirdiği sıra dıĢı 

performansları ile tanıdığımız sanatçı çoğunlukla kadının toplumdaki 

yerini yabancılaĢma ve dıĢlanma gibi konular ile birlikte ele almaktadır. 

Moral tıpkı Bedri Baykam gibi dünyaca tanınan Avangart 

sanatçılarımızdan birisidir. Feminist sanattan izler taĢıyan 

performanslarını sıra dıĢı kiĢiliği ile birleĢtiren sanatçı kendisini Ģu 

sözlerle tanımlamaktadır; 

Sanat; uzun bir süreçte sanatçının neler yaptığıdır. Bütün olarak ele 

almalı bir sanatçıyı. Kendini tanımla lafı çok genel. Sanatçıyım. 

Moral; toplumun kadına dayattığı rolleri reddeden ve performansları 

sırasında bunu cesur bir Ģekilde ortaya koyan biri olarak; sanatçının süreç 

içerisinde ki durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 

Kadınların yaĢadığı tüm olumsuzlukları, kendi yaĢamı ve düĢünceleri 

ile birlikte harmanlayarak ele alan Moral, sanat ortamında var olma 

mücadelesini Ģu sözlerle ifade etmiĢtir; 

Bilinçli olarak ve kendisini her zaman çok eğiterek. En önemli şey 

kendisine güvenerek. 

GerçekleĢtirdiği performansları ile ölüm tehditleri dahi almıĢ olan 

sanatçı bugün Roma‘ da ve Ġstanbul‘da dönüĢümlü olarak yaĢamaktadır. 

ġükran Moral‟a Göre Günümüz Sanatı 

Günümüzde sanatta sınırların yavaĢ yavaĢ ortadan kalkması ile birlikte 

daha özgür bir ifade dili oluĢmaya baĢlamıĢtır. Sanatçıların yapıtlarında 

kullandıkları malzemelerin ve mekânların önemini yitirmesiyle disiplinler 

arası yaklaĢımlar yaygınlaĢmıĢtır.  

ÇağdaĢ Sanata kadar olan sürede sanatın amacı genellikle göze hoĢ 

gelen ve izleyicide estetik haz uyandıran yapıtlar ortaya koymaktır. 

ÇağdaĢ sanat ise; gerçekte var olan her konuyu ele almakta ve 

sorgulamaktadır.  
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Bu anlamda sanatçılar özellikle; küreselleĢme, insan hakları, çevre 

bilinci, çok kültürlülük, feminizm gibi konuları ele almıĢlardır. Bu 

konular çerçevesinde pek çok eser ortaya çıkmıĢtır. Sanatçıların tabularını 

yıktığı bir süreç olarak ta adlandırılabilen bu dönem için Moral; 

Çağdaş sanatın en güzel yanı her şeyi deneme imkânı vermesi. „dir 

demiştir. 

Moral ‗ın özellikle feminizm ve performans sanatını birleĢtirdiği 

çalıĢmaları bu sözünü kanıtlar niteliktedir. Performans sanatı ile birlikte 

izleyiciyi pasif konumdan çıkaran sanatçı mekan olarak seçtiği yerler ile 

çağdaĢ sanatın getirdiği özgürlüğün altını çizmektedir. 

ġükran Moral‟ın Sanat AnlayıĢı 

Moral 1990‘ların baĢından beri kadına yüklenen anlamları ve toplum 

da yer alan problemleri kendi üslubuna göre sorgulayan bir sanatçıdır. 

1992 yılında minimalist tarzda eserler üretirken değiĢen dünya ve sanat 

anlayıĢı ile birlikte kendisini daha iyi ifade edebildiğini düĢündüğü 

performans sanatına yönelmiĢtir.  

Önceleri yerleĢtirme sanatı ve heykel yapan sanatçı, son zamanlar da 

özellikle kendi bedeninizi kullandığı çalıĢmaları ile ön plana çıkmaktadır. 

Performanslarında vermek istediği mesajın en önemli unsur olduğuna 

değinen Moral; 

Malzemenin önemi sadece kavram olarak. Yani düşüncemi aktarmaya 

yarayan araç. Malzemeye değil arkasındaki kavrama aşığım ben. 

Ġfadelerini kullanmıĢtır. 

Sanatçı bugüne kadar ABD, Ġtalya, Türkiye, Almanya, Hollanda, 

Danimarka gibi ülkelerde onlarca sergide yer alan ġükran Moral, Ġstanbul 

Bienali, Venedik Bienali gibi majör etkinliklerde de yer almıĢtır. Kendisi 

ile yapılan röportajlar, çalıĢmaları hakkında çıkan haberler ve sanat 

dergilerinde yer alan yazıları ile Moral bugün dünyaca tanınan 

performans sanatçılarımız arasındadır. 

Moral; özellikle cinsel kimlik üzerine yaptığı performansları ile 

bilinmektedir. 1996 yılında ortaya koyduğu ―Speculum ― yani kendi 

ifadesi ile konuĢan vajina toplumun kadına dayattığı zoraki rollere ağır 

bir göndermedir. Kadının yaĢadığı psikolojik ve fiziksel Ģiddete dikkat 

çeken sanatçı kadına ve kadın olmaya dair düĢüncelerini Ģu sözlerle 

açıklamıĢtır; 

Kadın olmak ikinci sınıf olmak ezilmek şiddete uğramak bütün bunlar 

benim. konularım içinde. Şiddeti kadına karşı şiddeti çok kullandım 

neredeyse bütün işlerimde var bu.Sanatçı; performansları sırasında 

kadının içinde bulunduğu zorlu süreçlere vurgu yaparken yaĢadığı duygu 

geçiĢlerini ise; 
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Ben kadınım ama sanatçıyım. O nedenle yaratıcı olmanın verdiği 

avantajı kullanıyorum. Bu da bir duruşu gerektirir. Sanatsal bir duruş. 

Feminist yaklaĢım, cinsel kimliğin yanı sıra toplum düzeni içerisinde 

yer alan birçok konuya iliĢkin olarak ise; 

Performanslarımda duygular ön planda. Hazırlık aşaması, 

yaşadıklarım özellikle ülkemizdeki yaşananlar. Hepsi etkiler beni. 

Amaçla duygular hep içiçe „dir demiĢtir. 

Sanatçının ele aldığı tüm çalıĢmalar; AĢk ve ġiddet‖ , “Karanlık 

Aile”, “Zina” ve “İşte Suçlu!” , ―Üç KiĢilik Evlilik‖, ―Leyla ile Mecnun‖ 

, ―Kıyamet‖ vb ortak bir metafor üzerine kurulmuĢtur. ġükran Moral; 

Marina Abramovic, Gina Pane Rebecca Horn, Rosemarie Trockel, 

Katharina Sieverding gibi kadın performansçılar ile birlikte kendi bedeni 

üzerinden benzer konuları sorgulamıĢtır. 

Bir baĢka ifade ile ; Moral erkek egemen bakıĢ açısına karĢı 

geliĢtirdiği tutumu performanslarına yansıtmaktadır. Bu performansalar 

sırasında yaĢadığı tüm duygular ve bedenin yaĢadığı deneyimler gereğin 

kendisidir. Sanatçı çalıĢmalarının arka planında yatan düĢünceyi / 

düĢünceleri bazen önceden planlayarak, bazen de doğaçlama olarak 

ortaya koymaktadır. Sanatçı bugün Türkiye‘de Canan ġenol ve Nezaket 

Ekici gibi performans sanatının önde gelen isimleri arasındadır. Ayrıca 

çeĢitli ülkelerde gerçekleĢtirdiği performanslar ile tüm Dünya‘da 

tanınmaktadır. 

Sonuç 

1960 ‗lı yılların baĢlangıcı ile birlikte, sanatın geleneksel anlayıĢtan 

uzaklaĢması performans sanatı, kavramsal sanat, arazi sanatı gibi birçok 

birçok yeni alanın ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Sanatta biçimsellik 

yerine anlama verilen önem malzeme ve mekân sınırını da ortadan 

kaldırmıĢtır. 

Bu anlamda 1970 ‗li yıllarda disiplinler arası yaklaĢımlar 

yaygınlaĢmıĢtır. Müzik, dans, Ģiir, tiyatro, video gibi alanlar birbirleri ile 

bütünleĢerek ―performans sanatını‖ oluĢturmuĢtur. Performans sözcüğü, 

―gösterme‖, ―gösteriĢ‖ sözcükleriyle beraber ―tamamlama‖ anlamını da 

içermektedir. Seyircinin de dâhil olduğu bu akım farklı konuları beden 

üzerinden sorgulamaktadır. 

Performans sanatının en belirgin özelliği, performans sırasında her Ģey 

gerçeğin kendisidir. Ayrıca izleyici olaya istediği Ģekilde dâhil 

olabilmektedir. Bu sayede sanatçı ve katılımcı arasında bir bağ 

oluĢmakta, her iki taraf içinde benzersiz bir deneyim fırsatı oluĢmaktadır.  
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Performans sanatı ile aynı dönemlerde ortaya çıkan feminizm ise; 

Ataerkil toplum düzenini sorgulamayı amaç edinmiĢtir. 1960 ‗larda 

baĢlayan Feminist hareket kadın sanatçılar için bir dönüm noktasıdır. 

Beden ve kimlik kavramlarını sorgulayan feminist sanatçılar bunu 

performans sanatı ile ele almaya baĢlamıĢlardır. Bir arzu nesnesi olarak 

görülen kadın bedeni feminist hareketin eleĢtirdiği konuların temelidir.  

Bu anlamda dünya‘ da pek çok kadın sanatçı feminist anlayıĢta ortaya 

koydukları performansları ile tanınmaktadır. Ülkemizde aykırı kiĢiliği ve 

cesur performansları ile tanınan sanatçılardan ġükran Moral bunlardan 

birisidir. 

Sıra dıĢı kiĢiliği ile ön plana çıkan Moral bugün çeĢitli ülkelerde 

gerçekleĢtirdiği performansları ile dünyaca tanınmaktadır. Sanatçı 

çalıĢmalarında yalnızca feminist yaklaĢımı değil aynı zamanda göç, cinsel 

kimlik, Ģiddet, toplumsal baskı gibi konulara da vurgu yapmıĢtır. 

Bu araĢtırma ile birlikte ġükran Moral‘ın çalıĢmalarının metaforik 

anlamlarına iliĢkin bilgiler edinilmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sonunda 

günümüz de giderek popüler olan performans sanatı ve feminist 

yaklaĢıma iliĢkin bilgiler ortaya konulmuĢtur. Sanatçıya yöneltilen 

sorular ve elde edilen veriler performanslarının arka planında yer alan 

düĢünceler ile birlikte ele alınmıĢtır. Sonuç olarak araĢtırma; Moral‘ın 

toplumun değer yargılarına göre Ģekillenen kadın kavramını eleĢtirel bir 

üslup ile ele aldığını ve performanslarının arka planında yine bu 

düĢüncenin olduğunu göstermektedir. 

KAYNAKÇA 

Gürcan, G. (2003). Çağdaş Türk Sanatında Performans. ( Yüksek 

lisans tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara  

Hoffmann, J. (2005). Perform, UK London, Thames.Hudson Ltd  

Krom, Ġ. (2010). Sanat/Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri.  

Ġstanbul: ĠletiĢim  

Okan, B,K. (2011). Günümüz Sanatında Feminist YaklaĢımlar. Gazi 

Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dergisi. (8) 77-90 

Shiner, L. (2004). Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi. Ġstanbul: Ayrıntı.  

Söylemez, M. (2011). Feminist Sanat ve Yapısöküm Kadın Ġmgeleri. 

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (8) 1-10 

ġimĢek, H. &Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma 

Yöntemleri. Ankara: Seçkin  

Yılmaz, M. (2012). Tuvalden Sahneye Fırlayan Şiddet, Sanatın 

Günceli Güncelin Sanatı. Ankara: Ütopya  



30 
 

 
 

 

www.e-skop.com 

  



31 
 

1960 SONRASI TEKSTĠL SANATINDA ĠFADE ARACI 

OLARAK GĠYSĠ FORMU VE SANAT NESNESĠ OLARAK GĠYSĠ 

Garment Form as a Means of Expression and Garment as an Art 

Object in Textile Art After 1960 

Gülseren HAYLAMAZ

& Selda KOZBEKÇĠ AYRANPINAR
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1. GiriĢ 

En temel anlamda tekstil; elyaf, iplik ve birçok farklı malzemenin 

birbirine çeĢitli tekniklerle tutundurulmasıyla oluĢturulmuĢ taĢınabilir 

yüzeyler veya kütle hacmine sahip objeler olarak nitelenebilir (Bayburtlu, 

2015:55).
 
20. yüzyılda bağımsız bir sanat dalı haline gelmiĢ olan lif 

sanatı, tekstil liflerinin doğasına özgü niteliklerini ve form olanaklarını 

bir ifade biçimi olarak kullanır, yaratıcı ve deneysel yapıtları kapsar. 

1960‘lardan günümüze tekstilin/lifin, giysi formu üzerinden sanatsal bir 

ifade aracı olarak kullanılması ve giysinin imgeyi taĢıyan-aktaran 

nesneye dönüĢümü dikkat çekicidir.   

Giysinin hammaddesi tekstil, insan hayatının her döneminde bedene 

temas halindedir ve nitelikleri doğrultusunda birçok yan anlamlar 

edinmiĢtir.  Anni Albers(1889-1994) kumaĢ ve giysinin insanlar için 

anlamını Ģöyle tarif eder; ―Ellerimizle ve gözlerimizle kolayca 

anladığımız şeyi aynı zamanda bedenlerimizle de duyumsarız.  Kumaş 

ister düğümlü dokunmuş, ister dikilmiş olsun, çoğunlukla kişisel düzeyde, 

giyinme, örtünme gibi amaçlarla vücuda yakın temas biçiminde 

duyumsanır…‖(Albers, 2000: 49). 

Ayrıca giysiler hacim ve kıvrımlarıyla izleyiciye bedene ait duygusal 

ifadeler aktarır.  Her sanatçının bu konu üzerinde yorumu ve tekniği 

farklıdır. Bildiride ifadelerini giysi formu ve nesne olarak giysi üzerinden 

aktaran sanatçıların çalıĢmalarına yer verilecektir. Giysi, çok yüzeyli, ıĢık 

ve gölge değerlerini iç-bükey, dıĢ-bükey olarak yansıtan, kullanılan 

malzemenin türüne göre çeĢitli doku özellikleri gösteren, renk ve resimsel 

etkiler taĢıyabilen, devimsel yapılardır. Bu bağlamda çeĢitli ifade 

biçimlerini taĢıyan giysiyi; güçlü, farklı, deneyimsel bir takım etkilerle 

oluĢturulmuĢ bir objeyi insanın kendi bedeninin bir tür devamı olarak 

görme istemi, Ģeklinde düĢünmek mümkündür. Burada düĢünsel, güzel, 
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yaratıcı, özgün ya da felsefi açılımları olan plastik sanata ait öğelerin, 

giysinin yapısını oluĢturması veya bu yapıya eklemlenerek, canlı bedene 

tutunması söz konusudur. Giysinin diğer objelerden ayrılan en önemli 

özelliği onun canlı bir yapıya eklemlenmek için yapılmıĢ olmasıdır 

(Bayburtlu, 2015: 61). 

2.Ġfade Aracı Olarak Giysi Formu 

Her ne kadar konunun çerçevesi 1960‘lardan baĢlayarak çizilse de 

19. yüzyıl sonlarında tekstilin ilk kez heykel sanatında bedeni saran 

bir giysi formuyla Degas‘ın ―14 YaĢında Küçük Dansçı Kız‖ adlı 

balmumu heykelinde kullanıldığından bahsetmeden geçmemek 

gerekir (Görsel 1). Tül kumaĢtan oluĢturulan etek, giysiye ai t plastik 

değerlerin yanında, heykele uçucu, hafif, Ģeffaf ve kadınsı ifade 

kazandırmıĢtır.   

 

 

Görsel 1:  Edgar Degas, ―14 YaĢında 

Küçük Dansçı Kız‖(1878-1881) 

Balmumu, saç, kordela, pamuk bluz, bale 

ayakkabısı, muslin tutu, ahĢap kaide, 

98.9x34.7x35.2cm, 

 

 

 

Giyimli Balzac heykeli giysi formu ile ifadenin güçlendirildiği dikkat 

çekici heykellerden birisidir. Antmen‘in belirttiği gibi; 19. yüzyılın 

kalıplaĢmıĢ akademik heykeline karĢı cesurca karĢı durmuĢ, biçimi ve 

malzemeyi yoğun bir enerjiyle donatarak acı ya da haz ekseninde her tür 

duygunun dile geldiği, sanki soluk alıp veren bir dıĢ kabuğa dönüĢtüren 

(Antmen, 2008: 15) Rodin‘nin (1840-1917), Balzac Heykeli‘nde giysi, 

heykelin fiziksel bir öğesi olmasının ötesinde, sanatçının ruh halini dıĢa 

vurmak için figürle bütünleĢmiĢtir. Giyimli Balzac son Ģeklini alıncaya 

kadar sanatçı, pek çok fotoğraf, maske, giysi(Görsel 2-3), nü, eskiz 

çalıĢmaları yapmıĢtır. Giysi de burada, heykelin fiziksel bir öğesi 

olmasının ötesinde, sanatçının ruh halini dıĢa vurmak için figürle 

bütünleĢmiĢtir. (Atıl, 2013: 36). 
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Görsel 2. (sağ) Auguste Rodin, ―Balzak Anıtı‖ (1898), bronz, 270x120.5x128cm 

Görsel 3.(sol) Auguste Rodin, ―Balzak Anıtı Giysi ÇalıĢması‖ Önden görünüĢ 

(1897), alçı, 148x57.5x42cm 

 

Lif sanatı özellikle 1960‘lardan itibaren yeni bir sanat alanını 

belirlemektedir.  Bireysel bulguları, tepkileri, anlatımları, tekstil 

malzemelerinin sıra dıĢı kullanımları kadar, geleneksel malzemeler ve 

üretim teknikleri de en son teknolojik geliĢmelerle birlikte bu yeni sanat 

alanında yer almaktadır.  Tekstilin yüzeysel ve yapısal anlatım 

olanaklarına kavramı da ekleyen sanatçılar iki boyutlu anlatımlardan, 

büyük üç boyutlu formlara kadar geniĢ bir alanda eserler vermeye 

baĢlamıĢlardır.  Tekstil malzemeleri ile üretilmiĢ büyük heykelsi formlar 

tekstillerin ve üretim tekniklerinin plastik potansiyeline dikkatleri 

çekmektedir(Akbostancı ve Çini, 2007: 48). Ġlk heykelsi formlar soyut 

yapılar Ģeklinde ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. 1960‘lı yıllarla birlikte, 

ikinci kuĢak lif sanatçıları, lif sanatını tezgâhtan özgürleĢtirmiĢ, 

yapıtlarını duvara asmanın yanı sıra yerde düzenlenebilecek ya da 

kaideye yerleĢtirilebilecek formlar halinde ortaya çıkarmaya 

baĢlamıĢlardır. Bu yapıtlar arasında, Abakanowicz‘in sisal dokuma 

formları, Hicks‘in sarmalanmıĢ ve dikilmiĢ modüler birimlerden oluĢan 

eserleri, Zeisler‘ın dökümlü, sarmalanmıĢ ve dikilmiĢ bileĢenlerinden 

oluĢan iĢleri, Grossen‘ın halat kullanarak yaptığı büyük objeleri, 

Rossbach‘ın sentetik malzemeleri, gazete kâğıtlarını ve rafyayı 

kullanarak oluĢturduğu sepetleri ve Jagoda Buic‘in (d.1930) tavandan 

sarkıtılan, iç içe geçen katmanlardan oluĢan, sökülmüĢ duvar halıları 

sayılabilmektedir. 1970‘li yıllara gelindiğinde sanatçılar çeĢitli ülkelere 

yaptıkları seyahatler ve araĢtırmalar sonucunda, rezerve baskı, batik ve 

bağlama boyama gibi yöntemleri de yapıtlarında kullanmaya 
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baĢlamıĢlardır. 1980‘lerde eserler, yapılarda ve açık alanlarda, lifli 

malzemeler de resim ve heykel alanlarında görülmeye baĢlamıĢtır. 

1980‘li yılların sonlarına doğru, dördüncü kuĢak sanatçılar lif sanatını 

daha da ileri götürmüĢlerdir. Geleneksel yöntemler yeniden ortaya çıkmıĢ 

ve yeni teknolojilerle bir araya getirilmiĢtir. Bu dönemde, sanatın 

düĢünceleri iletmek için lif sanatçıları tarafından bir araç olarak 

kullanılmaya baĢlamasıyla, formlarda 

büyük ilerleme görülmüĢtür(Özpınar ve 

Akbostancı, 2012: 185). Üç boyutlu 

formlar içerisinde giysi-beden iliĢkisini 

sorgulayan eserler ortaya koyulmuĢtur.   

 

 

Görsel 4: 

Magdalena Abakanowicz, 

―Black Garments‖(1969), 

metal destekli sisal 

dokuma, 300x180x60cm 

 

 

 

Görsel 5:  Selda Kozbekçi Ayranpınar. ―Boutique‖, (2004), Özgün Teknik, 

60 nm polyester dikiĢ ipliği, jelatin, kola, 160x100x25 cm, KiĢisel ArĢivinden 

Görsel 6:  Selda Kozbekçi Ayranpınar. ―Bodiec‖, ( 2014), Özgün Teknik, 

Pamuk Ġp, 23 x 45 x 35cm, KiĢisel ArĢivinden 

 

Selda Kozbekçi Ayranpınar‘ın, ―Boutique‖ isimli lif eserinde 

stilize çocuk bedenini, bir giysi biçiminde sergilediği görülmektedir 
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(Görsel 5).  2014 yılına ait diğer çalıĢmasında, pamuk ipliğini dantel 

tekniği ile birleĢtirdiği giysi formunda lif heykelde kadın bedenini 

vurgulamıĢtır(Görsel 6). 

Nandipha Mntambo, çalıĢmalarında derileri tabakladıktan sonra 

kendi vücudundan kalıp alarak reçine ile Ģekillendirme yolları aramıĢ, 

tekniğiyle malzemesini iliĢkilendirmiĢtir(Görsel 7). Deriye beden 

üzerinde form vererek giysi heykellere dönüĢtüren sanatçı, 

duygularını kadın bedeninin hareketlerini vurgulayan giysiler ile  

aktarmaktadır.   

 

Görsel 7. Nandipha Mntambo  ―Mirror Image‖, (2013), Ġnek Derisi, Sol: 66 

x 170 x 162 cm. Sağ: 59 x 180 x 155 cm  

World of Threads Festival, 1994 yılından buyana, çağdaĢ lif ve tekstil 

sanatına ait örneklerinin sergilendiği alandır.  21. yüzyılın baĢında 

çalıĢmalarıyla festivalde yer almıĢ sanatçılardan  June J. Jacobs, Megan 

Skyvington ve Emma Nishimura Toronto, beden ve giysi formunu kendi 

teknik ve yöntemleriyle yorumlamıĢlardır. Sanatsal üretimlerinde 

kullandıkları tekstil malzemeleriyle, eserlerinde bedene ve giysiye iliĢkin 

göndermeleriyle, form verme yöntemleri, çıkıĢ noktaları ve esin 

kaynaklarıyla üç sanatçıdan bahsetmek gerekir.    

June J. Jacobs; giysiye dönüĢtürdüğü keçe malzeme üzerinde tekstile 

ait değiĢik geleneksel birleĢtirme, nakıĢ tekniklerini de 

uygulamaktadır.(Görsel 8,9) 

Resim eğitimi almıĢ olan Megan Skyvington, Kanada'da 

disiplinlerarası çalıĢan bir sanatçı ve küratördür.  Kadın bedenini kiĢisel 

anlatı yoluyla ele alan Skyvington (Görsel 10), aldığı eğitim hakkında 

Ģunları söyler; 

 ―Eğitim geçmişimi düşündüğümde, yaptığım çalışmalar ile mükemmel 

bir uyum sergilediğim pek söylenemez. Geleneksel bir resim eğitimi aldım 

ancak zamanla lif tekniklerinden ilham aldım. Özellikle, kağıt yapımı ve 

nakış. Ben hiçbir zaman bir usta değilim, sadece lif sanatçılardan ve 

eserlerinden ilham alıyorum çünkü herhangi bir zanaatı tam anlamıyla 
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uygulamanın ne kadar zaman alacağını biliyor ve derin bir saygı 

duyuyorum” 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 8-9.June J. Jacobs. (yün, keçe, akrilik) 2010, 86 x 45 x 28 cm 

 

 

Görsel 10. Megan A. Skyvington Atölyede 

Emma Nishimura Toronto‘nun, çalıĢmaları bellek ve kayıp, 

asimilasyon ve bütünleĢme konuları üzerinedir.   DikiĢ tekniğini ve Japon 

kağıdını kullanarak baskı resim üzerine uzmanlaĢmıĢtır (Görsel 11,12). 

Lif sanatının sunduğu maddesel durumu, dokuyu ve sonsuz olasılıkları 

sevdiğinden bahseden sanatçı, sekiz yaĢındayken dikiĢ dersi almaya 

baĢlamıĢtır. DikiĢ ve ekleme birlikteliği Toronto‘nun yaratım sürecinin 

hep doğal bir parçası olmuĢtur. ÇalıĢmalarının yapım aĢamasındaki 

yolculuğunu önemsemektedir. Japon kağıdı en çok tercih ettiği 

                                                           
1http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/119-megan-skyvington-14.html 

(eriĢim: 23/04/2018) 

  

http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/119-megan-skyvington-14.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/119-megan-skyvington-14.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/119-megan-skyvington-14.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/119-megan-skyvington-14.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/119-megan-skyvington-14.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/119-megan-skyvington-14.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/119-megan-skyvington-14.html


37 
 
malzemedir çünkü;  ―kırılganlık illüzyonu, esneklik ve diğer basılı 

materyallerin sahip olduğu değerler, sonsuz detaylı ve dokulu sanat eseri 

yaratmak için sınırsız olanaklar sunabilir” düĢüncesindedir. Genelde 

çalıĢmalarına, düĢüncelerini yazarak baĢladığını belirten sanatçı 

devamında gelen süreci Ģöyle anlatır;  

―Projemin kavramsal içeriğini tam olarak oluşturduktan sonra, hayal 

gücümle veya çektiğim fotoğraflardan yararlanarak taslaklar 

hazırlamaya başlıyorum. Bu aşamada, çalışacağım giyim eşyasını 

büyükannemin kalıplarını kullanarak yorumluyorum. Daha sonra baskı 

stüdyosuna girip gravür işlemine başlıyorum. Bu süreç boyunca her 

zaman değişik teknik zorluklar ortaya çıktıkça deneysel sonuçların 

gelişmesine izin veriyorum. Baskı aşaması tamamlandıktan sonra işime, 

dikiş, kesim ve katman ekleyerek kağıt üzerinde devam ediyorum ve bitiş 

aşamasına gelene kadar baskıya devam ediyorum. İşlerimi daha sonra 

bir satıh üzerine monte edilmiş ve çerçevelenmiş olarak sunuyorum”
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 11 (sol). E. N.Toronto ―One Basic  Sadness‖, (2010), Fotogravür ve 

dikiĢ, 51x 64 x 3cm 

Görsel 12(sağ). E. N.Toronto ―Caught in Between‖, (2010), Fotogravür ve 

dikiĢ, 36  x 36 x 3 cm 

 

Canlı veya cansız bir beden üzerinde gerçekleĢtirilen tekstil/lif 

sanatına ait uygulamalar, bedene, giysiye, malzemeye ait ifadeler 

barındırır.  Diğer yandan giysi formu olarak ortaya koyulmuĢ seramik ve 

heykel eserlerde, serbest Ģekillendirme tekniklerinin yanısıra beden 

üzerinden veya giysinin üzerinden kalıp alma yöntemlerinin de 

uygulandığı görmekteyiz.(Görsel 13).  

                                                           
2http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/009_emma_nishimura_11.html 

eriĢim; 23/04/2018) 

 

  

http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/009_emma_nishimura_11.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/009_emma_nishimura_11.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/009_emma_nishimura_11.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/009_emma_nishimura_11.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/009_emma_nishimura_11.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/009_emma_nishimura_11.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/009_emma_nishimura_11.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/009_emma_nishimura_11.html
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/009_emma_nishimura_11.html
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Görsel 13. Karen LaMonte, ―UzanmıĢ Drapeli Elbise‖, (2007), Cam 

Döküm, 47x155x58cm 

 

3.“Giysi”nin Sanat Nesnesi Olarak Kullanımı 

Tekstil/lif sanatının beslendiği sanat akımlarından Kavramsal Sanat, 

1960 sonrasında geliĢen hemen tüm akımların yolunu açmıĢtır. Sanatın ne 

olduğuna dair soru iĢaretleriyle izleyiciyi kuramsal bir düĢünce pratiğine 

ortak eden, sanatın iĢlevine dair yeni önermeler getiren ve yetenek yerine 

sınırsız yaratıcılık düĢüncesini savunan Kavramsal Sanat, çok çeĢitli 

akımlar/eğilimler/oluĢumlar halinde günümüze kadar uzanmıĢ, 

günümüzde resim, heykel gibi daha geleneksel türlerin de 

kavramsallaĢmasında rol oynamıĢtır(Antmen, 2008: 196).   

ÇağdaĢ sanatta Duchamp‘ın açtığı yolda avangardlarla devam eden, 

her türlü endüstriyel malzemenin sanata taĢınmasıyla yeni bir oluĢumun 

içinde olan plastik sanatlarda tekstil, geniĢ olanaklarıyla sanatsal 

üretimlerde en çok kullanılan malzemelerden biri haline gelmiĢtir. Beuys, 

1970‘lerden sonra etkinliklerinin çapını geniĢleterek sanatsal eylemlerine 

devam etmiĢtir. AlıĢılagelen malzeme anlayıĢından uzaklaĢan Beuys, 

tekstile farklı açıdan yaklaĢmıĢtır. Ağır keçe balyalarına sarmalanmak 

gibi performanslar gerçekleĢtiren Beuys için keçe ve yağ ayrı önem 

taĢımaktadır.  ―Beuys, “heykel” terimini, sanata ilişkisi henüz açık 

olmayan etkinlileri de dâhil eden çok geniş bir kapsamda kullanıyordu. 

Heykeli, terimin yaygın anlamının çok ötesine uzanan çağrışımlarıyla her 

şeyi kapsayan bir sanat aracı olarak görüyordu‖ (Beuys,2000: 6). Beuys 

fonksiyonel bir nesne olan keçeden yapılmıĢ takım elbiseyi sanat nesnesi 

olarak sergilerken, sanat eseri ve günlük nesne arasındaki ayrımın 

sorgulanmasını amaçlamıĢtır. Aynı zamanda herkesin farklı alanlarda 

yaratıcı ve üretken olabileceğini savunmuĢtur (Görsel 14).   
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Görsel 14: Joseph Beuys, ―Felt Suit‖, (1970), 

keçe, 166x66x26cm, 

 

 

 

 

1990‘larda giysinin bedensiz kullanımı, onun bedenle iliĢkilendirilen 

geleneksel kimliğini değiĢtirerek ona daha soyut bir kimlik kazandırdı ve 

toplumsal kimlik, toplumsal cinsiyet gibi diğer kavramları dile getirmeye 

uygun bir nesne haline getirdi. Giysinin içinde olması beklenen ama var 

olmayan bedenin bıraktığı boĢluk, sanatçının o bedene iliĢkin yansıtmak 

istediği duygu ve düĢüncelerin dile 

getirilmesinde çarpıcı bir rol üstlendi 

(Felshin, 1995: 20-22).  

Bedeni temsil eden giysi formunun 

kavramsal sanattaki yerini ifade eden en 

önemli sanatçılardan birisi Bourgeois‘ dir.  

 ―Giyim...bir hafıza alıştırması...onu 

giydiğimde nasıl hissettiğime dair geçmişi 

keşfetmemi sağlıyor.‖ 
3
 

 

Görsel 15.Bourgeois,“Pembe Günler ve Mavi Günler”, (1997), Çelik, 

kumaĢ, kemik, karıĢık malzeme. Koleksiyon Whitney Amerikan Sanatı 

Müzesi. 

Giyim ürünleri toplumsal yaĢamda kullanıcıların gereksinimlerini 

karĢılamanın ötesinde, kiĢinin sosyal durumunu, mesleğini, kiĢisel 

zevklerini ifade eden nesnelerdir. Eserlerinde ölmüĢ kiĢilerin 

giysilerini, fonda kalp atıĢı sesleriyle birlikte sunan Christian 

Boltanski, giysilere nasıl bir anlam yüklediğini Ģöyle anlatır; ―Benim 

için, kullanılmış kıyafetler, birinin fotoğrafı ya da kalp atışı aynı 

şeydir.  Orada olmayanı temsil eden nesnelerdir .‖ 
4
 1960'ların ve 

1970'lerin Joseph Beuys gibi Kavramsal sanatçılarının izinden devam 

eden Fransız kavramsal sanatçının eserleri, New York'taki Modern 

                                                           
3 (https://www.moma.org/explore/collection/lb/themes/fabric_works)   
4(http://www.museomagazine.com/CHRISTIAN-BOLTANSKI-eriĢim;23/04/2018). 

https://www.moma.org/explore/collection/lb/themes/fabric_works
http://www.museomagazine.com/CHRISTIAN-BOLTANSKI-
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Sanat Müzesi, Londra'daki Tate Galerisi ve Paris'teki Centre Georges 

Pompidou'nun kalıcı koleksiyonlarında yer alır.
5
 

Teknolojik geliĢmelerin, çeĢitli sanatlardaki değiĢimlerin, 

küreselleĢmenin etkisiyle, 1990‘larda çağdaĢ tekstil sanatı (fiberart) 

alanında yapılan çalıĢmalar büyük bir ivme göstermiĢtir. Lozan 

Bienali‘nin adı 1992‘den sonra ―Uluslar arası Lozan Bienali Sergisi: 

ÇağdaĢ Tekstil Sanatı‖ olarak değiĢtirilmiĢ; bu durum elyaf sanatının 

çağdaĢ tekstil sanatı olarak uluslar arası düzeyde kabul edildiğinin bir 

göstergesi olmuĢtur.  Lozan Bienallerinde alıĢılmamıĢ malzemelerle, 

tekniklerle ve tekstil dünyasının dıĢından alıntılarla üretilmiĢ yapıtların 

sergilenmesi, çağdaĢ tekstil sanatının alanını iyice geniĢletmiĢ, bir açıdan 

plastik sanatlarla tekstil sanatını ayıran sınırı ortadan 

kaldırmıĢtır(Akbostancı ve Çini, 2007:50).  Sınırların belirsizleĢmesiyle 

ardarda düzenlenen ―giysi‖ temalı sergiler kavramsallaĢan sanat 

anlayıĢının örneklerini içermiĢtir;  1986-88‘ de Ġngiltere Birmingham‘da 

Ikon Galeride açılan ―Kavramsal Giysi‖ (Görsel 16),  1993‘te 

Connecticut Ridgefield‘ da Aldrich ÇağdaĢ Sanat Müzesinde açılan 

“Modanın Düşüşü‖, 1993 yılında Florida Miami‘de, Filorida Üniversitesi 

Sanat Müzesi‘nde açılan; “Günümüz Amerikan Sanatı: Metefor Olarak 

Giysi‖ (Görsel 17), 1994‘te Wisconsin Sheboygan‘da John Michael 

Kohler Sanat Merkezi‘nde açılan “Düzensiz Elbise”, 1993-94 ‗te 

Bağımsız Küratörler A.ġ.‘nin düzenlediği “Boş Elbise: Günümüz 

Sanatının Vekili Giysi‖sergileridir.  

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 16 (sol). Fran Cottell “Private Thoughts /Public Speaking‖ (1986), 

boyanmıĢ, dikilmiĢ pamuklu dokuma, tel, misina, 762x244x61cm(yaklaĢık)  

Görsel 17 (sağ). Elise Siegel, “Sunskirt”, (1993), akrilik modelleme 

macunu, tel, 69x142x142cm  

 

                                                           
5(http://www.artnet.com/artists/christian-boltanski/ eriĢim; 23/04/2018). 

  

http://www.artnet.com/artists/christian-boltanski/
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3.ÇağdaĢ Türk Sanatında Giysi Formu ve Nesne Olarak Giysi 

Türk sanatında kurumsallaĢma çabalarının etkin olduğu 1970‘li ve 

1990‘lı yıllar, çağdaĢlık yenilik gibi kavramların ıĢığında gerçekleĢen 

―Yeni Eğilimler‖, ―Günümüz Sanatçıları‖, ―Öncü Türk Sanatından Bir 

Kesit‖, Uluslararası Ġstanbul Bienali kapsamında gerçekleĢen,―I. Ġstanbul 

ÇağdaĢ Sanat Sergisi‖ gibi önemli etkinliklerle, çağdaĢlaĢma yolunda 

yeni kavramların ve yeni sanat alternatiflerinin tartıĢmaya açıldığı 

atılımcı bir sürece iĢaret eder. Füsun Onur, Serhat Kiraz, Gülsün 

Karamustafa, Cengiz Çekil, Ġpek Duben, Erdağ Aksel, Canan Beykal, 

Osman Dinç, Handan Börüteçene ve Balkan Naci Ġslimyeli gibi çağdaĢ 

yaklaĢımlarıyla dikkat çeken isimler, bu sergilere katılan öncü sanatçılar 

arasında yer almıĢtır (Yetik, 2009: 264-265). Kadına ait değerleri, göç, 

beden, yaĢam gibi kavramları ―giysi formu‖ üzerinden veya nesne olan 

―giysi‖nin üzerinden aktaran sanatçıların yapıtları dikkat çekicidir.  

Gülsün Karamustafa Ġstanbul Artnews‘in Ocak 2015‘de yayımlanan 

sayısında Özlem Altunok ile gerçekleĢtirdiği söyleĢisinde kendisi için 

önemli saydığı nesnelerin; bazı tekstler, notlar, babasının el yazısıyla 

yazdığı mektuplar, birtakım film artıkları ve objeler olduğunu ve 

yeleklerin içine dikilen tüm bu önemli nesnelerin görülebilir ama 

dokunulmaz olmalarını istediğinden bahsetmiĢtir. Üretiminin sonucunda, 

üzerlerindeki dikiĢleri görülebilen tam olarak bitmemiĢ yelekler ortaya 

çıkmıĢ, izleyici yeleklerin içindeki nesneleri sezebilmiĢ ama onlarla tam 

olarak temas edememiĢtir. Anneanneden duyulan ve yeleklere eĢlik eden 

―Sınırları geçerken, bizim için önemli olanları çocuk yeleklerinin içine 

dikerek gizliyorduk‖ cümlesi ise tırnak içine alındığından ―Bir alıntıymıĢ 

izlenimi veriyor ve konuĢan kiĢinin orada olmadığının altını çiziyor; tıpkı 

boĢ yeleklerin orada olmayan çocukların varlığına iĢaret ettiği gibi. 

Burada olmayanlar kim? Neredeler ve ne oldu onlara‖(Aktaran; 

Sabancılar,D.: 138.(Heinrich, 2007: 55). Karamustafa‘nın bu yapıtında 

yelek formundaki tekstiller önemli bir ifade aracı olarak dikkat 

çekmektedir(Görsel 18). 

Handan Börüteçene‘nin 1981 tarihli ―Kabuk‖ isimli seramiği ise, 

kadını kısıtlayan geleneksel rollerden kurtulmasını öneren bir çalıĢmadır 

(Görsel 19). Önlük formunda oluĢturulmuĢ seramik objede kadın 

bedeninin içi ve arkasının boĢ bırakılmasıyla verilmek istenen mesaj, eğer 

istenirse kadınların, kendilerine dayatılan ve üzerlerine elbise gibi 

giydirilen rollerden kolay çıkıp kurtulabilecekleridir. Bu, onların 

eğitimle, bilinçlendirilmeleri ve kararlı tutumlarıyla gerçekleĢecek bir 

durumdur. (Ağatekin, 2016: 87). 

Balkan Naci Ġstimyeli ―Hatırla‖ isimli sergisinde ―göç‖ olgusunu 

sorgulamıĢ,  Ġstanbul‘dan çeĢitli nedenlerle ayrılmak zorunda kalan 

ailelerin anılarından oluĢan bir enstalasyon hazırlamıĢtır. BoĢ bir çocuk 
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odasını ve anne odasını onlara ait giysileri asarak diğer objelerle birlikte 

düzenleyen sanatçı, yokluğu giysinin varlığıyla betimlemiĢtir (Görsel 20).  

 

Görsel 18. Gülsün Karamustafa, ―Kuryeler‖, (1991),yerleĢtirme 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 19. Handan Börüteçene, ―Kabuk‖, (1981), seramik. 

( Berksoy, F. (2012), s,84‘den Aktaran; Ağatekin, (2016), s.87) 

 

 

Görsel 20. Balkan Naci Ġslimyeli, "Hatırla”,  hazır nesne, (1987-2017)  
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5.Sonuç 

Tekstil ürünü olan giysi, insanın yaĢamına ait anlamlar yüklediği 

nesnelerdir ve bizler bu nesnelerle ilgili görsel dokunsal belleğe sahibiz.  

Doğal olarak sanatçının giysi formunu ve nesne olarak giysinin kendisini 

yaratı sürecinde kullanması belleklerde gizlenmiĢ anlamların 

hatırlanmasını, vurgulanmasını, yönlendirilmesini sağlamaktadır.  

21.yüzyıl sanatında giysinin insan bedeninden bağımsız olarak 

düĢünüldüğünü ve iĢlevsel yönü sorgulanmaksızın bir sanat nesnesi 

olarak yaratıldığını görmekteyiz. Sessiz ifade aracı olarak tekstil sanatı 

çağın gerisinde kalmamıĢ bir sanat nesnesi olarak bedensiz giysi 

formlarıyla geçmiĢten gelip çağı yakalamıĢtır. Sanat nesnesi olan 

giysilerin estetiğinden çok kavramsal içeriği üzerinde durulurken, 

giysinin yaratım süreci ve kavramla nasıl örtüĢtüğü üzerinden 

değerlendirilmeler yapılmıĢtır. Böylece bedensiz giysi formlarıyla görseli 

uyaran ve ifade dili olarak farklı teknik, malzeme ve kiĢisel yaklaĢımlarla 

tekstil/lif sanatında disiplinlerarası çalıĢmaların yansımaları artmaktadır.  
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ġĠDDET VE ĠKTĠDARIN GÖSTERGESĠ OLARAK RESĠMDE 

ATEġLĠ SĠLAHLAR 

Firearms in Painting as Indicator of Power and Violance 

 

Burhan YILMAZ

 

 

GĠRĠġ 

Resim sanatına bakıldığında sanat tarihi boyunca Ģiddet ve iktidar 

kavramlarına iliĢkin konuların sıklıkla iĢlendiği görülmektedir. ġiddetin 

görselleĢtirilmesi doğrudan olabildiği halde iktidar kavramının 

görselleĢtirilmesi için birtakım alegorilere baĢvurma zorunluluğu vardır. 

Bu durum mağara resimlerinden günümüzdeki tablolara kadar gelen bir 

sorunsaldır. ġiddet sanat eserleri içerisinde figür, renk, nesne ve mekan 

bağlamında açık göstergelerle iĢlenegelmiĢtir. Av sahneleri, savaĢ 

sahnelerinin yanı sıra cehennem gibi dini temaların iĢlendiği sahneler 

baĢta olmak üzere bu türden konuları iĢleyen eserlerin ortak zemininde 

Ģiddet ve Ģiddete dayalı imgeler vardır. Bu resimlerdeki konulara bağlı 

olarak da silahlar, savaĢ gereçleri, çeĢitli nesneler, bedenler ve mekânlar 

da Ģiddetin birer göstergesine dönüĢür. Diğer yandan iktidar kavramı 

açısından bakıldığında da resimlerde kıyafetler (üniformalar), mal-mülk 

varlığını gösteren nesneler ve mekanlar, ender rastlanan hayvanlar ve 

nesnelerin birer gösterge olarak varlığı söz konusudur.  Resmi yapılan 

kiĢiyi veya kiĢileri zengin, erk sahibi olarak göstermek amacıyla resimler 

çeĢitli göstergelerle donatılmıĢtır. 

ġiddet ve Ġktidarın Sanatla ĠliĢkisi Üzerine 

ġiddet ve iktidarın kendi aralarında çok boyutlu iliĢkileri olduğu 

konusu çeĢitli çalıĢmalarda vurgulanmaktadır. Ġktidar, insanın insan 

üzerindeki gücü olarak ele alınırken bu durumun Ģiddet ile de bir iliĢkisi 

olduğu vurgulanmaktadır. Hannah Arendt Ģiddet ve iktidar arasında 

‗birinin hakim olduğu yerde öteki barınamaz‘ diyerek negatif bir iliĢkinin 

varlığını öne sürer.  C.W. Mills‘in ―iktidarın nihai biçimi Ģiddettir‖ sözü 

de Ģiddet ve iktidar arasındaki sıkı iliĢkiyi ortaya koymaktadır (akt. 

Yılmaz, 2015, 199-200).  Diğer yandan Foucault da Ģiddet ve iktidar 

kavramlar üzerine yaptığı çalıĢmada Ģiddetin iktidar tekniklerinden biri 

olduğunu vurgulamaktadır.   ġiddet ve iktidarın sanatla doğrudan ve 

dolaylı iliĢkileri kümülatif bir bilgi türü olarak vardır. Nasıl ki bilgi 

                                                           
 (Doç.); Düzce Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü. E-

mail:burhanyilmaz12@gmail.com 
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iktidarla iliĢki içindeyse (Foucoult, akt. Kayıntu,2017:69) sanatın da 

iktidar ile iliĢkisi vardır. Bu iliĢki yanlılık veya karĢıtlık –yakınlık ve 

mesafe- gibi özelliklere sahiptir.  

ġiddet ve iktidar açıkça veya gizli Ģekillerde sanatın temel 

konularından biri olagelmiĢtir. Resim sanatı tarihinde savaĢ, av, kavga, 

isyan gibi konular iktidarın ve Ģiddetin doğrudan görünür biçimlerini 

vermektedir. Tanrı figürleri, Kralların ve komutanların büstleri, 

heykelleri, portreleri resimleri her biri birer iktidar göstergesi olarak ele 

alınır. Sanatın iktidardakinin hizmetinde olduğu düĢüncesi bir yana 

iktidarda olanın sanat aracılığıyla varlığını kanıtladığı ve sürdürdüğü 

düĢüncesi burada önem arz etmektedir. Ġktidarın ve Ģiddetin birlikteliğini 

dolayımsız olarak gösteren eserler daha çok savaĢ konusunda üretilmiĢ 

eserler olarak belirlenebilir. Fakat avcılık ve askerlik temalarının iĢlendiği 

eserler de konu açısından önemlidir. Bu makalede iktidar ve Ģiddetin 

göstergesi olarak yukarıda sayılan konularda üretilen eserlerde görülen 

silahlar, daha doğrusu ateĢli silahlar seçilmiĢtir.  

Sanatta silahların görülmesi ilkel mağara resimlerinden beri var 

olagelmiĢtir, Lascaoux mağara resimlerindeki mızrak, ok ve yaylar buna 

örnek olarak verilebilir (Resim 1).  O dönemden bugüne sanat tarihi 

içerisinde birçok Ģekilde ve çeĢitlilikte kılıçlar, bıçaklar, oklar, yaylar, 

mızraklar, zırhlar ve baĢka türden savaĢ aletleri birçok eserin içerisinde 

çeĢitli anlamların kurulması amacıyla yer almıĢtır. Buradan hareketle 

basit yaylardan tüfeklere dek silahların geliĢimi sanat tarihi dizgesi 

içerisinde gözlemlenebilir. Mısır, Hitit, Antik Yunan, Roma, Orta çağ, 

Rönesans, Barok ve Modern dönemlerin sanatlarında silah resimlerine 

bakarak silahların bir Ģiddet ve iktidar göstergesi olduğu açıkça 

söylenebilir. Hatta bu türden eserlerin Ģiddetle ilgili bir tarih dizgesi 

olarak ele alınması oldukça uygun görünmektedir. Bu eserlerin 

sıralanması Theodor Adorno‘nun (2007:12) ―vahĢetten insanlığa götüren 

bir evrensel tarih yoktur, ama sapandan bombaya götüren bir evrensel 

tarih vardır‖ sözüyle anlattığı tarihsel dizgeyi hatırlatmaktadır.  Bu dizge 

sanatın hafıza-hatırlama-saklama edimleri üzerinden tarihle kurulan iliĢki 

ile görünür olmaktadır. Sanat eserinin tarihselliği, eserin içeriğinde yer 

alan bilgiden kaynaklanır, sanatın hafıza ile olan yönü iĢte bu bilginin 

kuracağı iliĢkilerle oluĢturulur (Botton ve Armstrong, 2013:70). Sanat 

eserinin bu dokümanter yönü de ateĢli silahların birer simge olarak odağa 

alınmasına olanak sağlamaktadır.  
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Resim 1. Lascaux Mağara Resmi. M.Ö. 20 Bin. 

Sanatın saklayıcı ve aktarıcı yönü, bu makaledeki temel bir konuyu 

mümkün kılmaktadır. Bir sanat eserinde yer alan nesneler, eserin  

yapıldığı dönemin tarihsel koĢullarını da saklamaktadır (Yılmaz, 2017).  

Bu durumun düĢünsel olarak temellendirilmesi insanın nesne-eĢya ile 

iliĢkisinde bulunmaktadır: ―EĢyanın, insan çevresinin temel bir ögesi 

haline gelmesi, insanı, eĢyalı dünyasında, yani eĢyalarıyla birlikte ele 

almayı gerektirmektedir‖ (Bilgin, 1983:18).  

Resim sanatında yer alan ateĢli silah resimlerinin incelenmesinde 

öncelikle sanatın bu tarihi ve gerçeklik-belge yönü üzerinden bir 

yaklaĢım geliĢtirmek gereklidir. Resimlerde yer alan ateĢli silahlar -

tüfekler ve tabancalar- gerçek birer nesne göstergesi olarak, resimlerin 

yapıldığı dönemin niteliklerini iĢaret etmektedir. Bu araĢtırmanın sınırı da 

ateĢli silahların yer aldığı Batı Resim Sanatı içerisinde görülen önemli 

eserler ile oluĢturulmuĢtur. Burada ateĢli silahlardan kasıt tüfek ve 

tabanca olarak belirlenmiĢtir ve çok net bir Ģekilde ateĢli silahları 

gösteren ve sanat tarihinde önemli yer tutan eserler odağa alınmaktadır.   

ġiddet ve Ġktidar Bağlamında Resim Sanatında AteĢli Silahlar 

Öncelikle resim sanatında ateĢli silahları ele almak için ateĢli silaha ve 

onun tarihine kısaca bakmakta fayda vardır. Türk Dili Kurumu 

Sözlüğü‘nde silah ―savunmak ve saldırmak amaçlı kullanılan nesne, 

etken araç‖ olarak tanımlanmaktadır. AteĢli silah da ―patlayıcı madde 

aracı ile mermi atan top, tüfek vb. silah‖ olarak tanımlanmaktadır 

(tdk.gov.tr). AteĢli silahların tarihine bakıldığında barut maddesinin 

önemli olduğu görülmektedir. Barut Çin‘de yüzyıllar boyunca 
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kullanıldığı bilinmektedir ancak tam anlamıyla bir ateĢli silah formu 

ortada yoktur. AteĢli silahların batıya doğru geçiĢine bakıldığında 1300‘lü 

yıllarda Araplara, Türklere ve Avrupa‘ya geçtiği görülmektedir (Chase, 

2008:2).  Osmanlı Devleti üzerinden Batıya geçen ilk ateĢli silahlar 

oldukça ilkel biçimdedir. Tüfeklerin tarihine bakıldığında Avrupa‘da 

1364 yılında ilk kez ilkel tüfek biçimli bir ateĢli silah kullanıldığı 

kayıtlara geçmiĢ. Ama daha öncesinde arkebüz denilen el topları da 

tüfeğin atası olarak kabul edilmektedir (Diamond, 2010). 1490‘lı yıllarda 

ise tüfek denebilecek formda silahlar geliĢtirilmiĢtir. Avrupalılar saat 

yapımı gibi teknik bilgilerini silahların mekanizmalarına uygulayarak 

tüfek ve tabancalarda çeĢitli yenilikler yapmıĢlar günümüzdeki anlamında 

ateĢli silahlar üretmiĢlerdir (Chase, 2008:86).  

Makalede silah resimleri açısından ele alınan eserler, Rembrandt van 

Rijn‘in 1642 tarihli Gece Devriyesi, Thomas Gainsboroughs‘un 1750 

tarihli Bay ve Bayan Andrews, Francisco Goya‘nın 1814-15 tarihli 3 

Mayıs 1808 ve Eguene Delacroix‘nın1830 tarihli Halka Liderlik Eden 

Özgürlük adlı eseri, Edouard Manet‘nin Maximilianın Katledilmesi 

(1868-69) adlı eseri Ģeklinde sıralanmaktadır. 

Rembrandt‟ın Gece Devriyesi Resminde AteĢli Silahlar ve 

Anlamları 

Rembrandt van Rijn‘in 1642 tarihli Gece Devriyesi adlı eseri sanat 

tarihinin en ünlü tablolarından biridir. Eserin bütün diğer sanatsal 

üstünlüklerinin yanında, bu çalıĢma açısından ekstra bir özelliği daha 

vardır. Bu özellik resimde görülen tüfek ve tabancalardan 

kaynaklanmaktadır. Net bir Ģekilde ateĢli silahların görülmesi bu tabloyu 

konumuz açısından daha önemli hale getirmektedir. 

Amsterdam‘daki Rijkmuseum‘da sergilenen Gece Devriyesi‘nin 

orijinal adı ―YüzbaĢı Frans Banning Cocq ve Teğmen Villem van 

Ruytenburch‘un Birliği YürüyüĢe Hazırlanıyor‖ Ģeklindedir (Putchko, 

2015). Resimde 28 kiĢi vardır ve en öndeki iki kiĢi YüzbaĢı Cocq ve 

Teğmen Ruytenburch olarak resmedilmiĢtir. YüzbaĢı Cocq ve Teğmen 

Ruytenburch‘un arkasında ordu mensupları durmaktadır. Resimdeki 

birçok nesnenin ve figür askeri anlamlara sahiptir. Resmin sol tarafında 

duran kırmızı giysili olan ve elinde bir tüfek tutan asker bir silahĢordur. 

Bu askerin tam simetrik olarak karĢısında da bir baĢka tüfekli silahĢor yer 

alır. Bu birliğin adı bu tüfekleri taĢıyan askerlerden dolayı ―Kloveniers‖ 

olarak konulmuĢtur. Soldaki tüfekli askerin hemen arkasında yer alan 

parlak elbiseli kız çocuğu figürü, bazı simgesel özelliklerinden dolayı 

kızın bu askeri birliğin simgesi veya maskotu olduğunu 

düĢündürmektedir. Kızın kemerinde birliğin simgesi olan bir tavuk asılı 

durmaktadır, Felemenkçede ―kloven‖ kelimesi pençe anlamındadır, bu da 

birliğin ismini çağrıĢtırmaktadır. Yine kızın belinde küçük bir tabanca 
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vardır. Tabanca Felemenkçede ―klover‖ Ģeklinde söylenir, bu nesne de 

Kloveniers birliğinin adının bir açıklaması olarak düĢünülebilir. Özellikle 

de o dönemin son model teknolojik silahı olan bu tüfekler birliğin gücünü 

gösteren simgelerdir (https://www.rembrandthuis.nl). 

 

 

Resim 2. Rembrandt van Rijn, 1642, Gece Devriyesi (Nightwatch), 

379x453 cm. Tuval üzerine yağlıboya, Amsterdam Rijkmuseum. 

Resimde görülen sol taraftaki kırmızı giysili silahĢorun elinde bulunan 

tüfek, 1630 yılında üretimine baĢlanmıĢ olan fitilli misket tüfeğidir 

(flintlock rifle) (www.pbs.org). Tarihsel anlamda Rembrandt‘ın bu resmi, 

resimde bulunan tüfeğin modelinin üretilmesinden sonra yapılmıĢtır. 

Diğer yandan, Rembrandt tüfeğin bütün karakteristik özelliklerini, dipçik, 

mekanizmanın görünen metal kısmı, namlu destek kısmı ve namlu gibi 

bölümleri olduğu gibi gerçeğe uygun bir Ģekilde, fitilli misket tüfeğinin 

tasarımına göre resmetmiĢtir. Rembrandt‘ın bu tüfeklerin teknik olarak 

nasıl kullanıldığını bildiğini göstermek ister gibi askeri tüfeğini doldurur 

halde resmetmiĢtir. Bu tüfekler namlu ucundan önce barutun dökülmesi, 

sonra barutun sıkıĢtırılması ve misketin namludan yerleĢtirilmesiyle atıĢa 

hazırlanmaktadır (Wolter, 2007).  
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‗Gece Devriyesi‘ adlı resim Ġspanya ile Hollanda arasında sürmekte 

olan Hollanda Ġsyanı olarak da bilinen Seksen Yıl SavaĢları için bir 

propaganda olarak uygulandığı Ģeklinde de yorumlanabilir. Çünkü bu 

Seksen Yıl SavaĢları, resmin yapılmıĢ olduğu tarihlerde devam 

etmekteydi (Kalkan, 2014:27). Rembrandt‘ın bu resmi bağımsızlığını 

kazanmak üzere savaĢ veren Hollanda‘nın askerlerinin anıtlaĢtırılması 

gibidir. Resimdeki silahlar ise, askeri birliğin gücünü temsil ettiği için bir 

iktidar simgesi olarak ele alınabilir. Resimdeki küçük kızın Hollanda 

vatanını temsil ettiği ve asker figürlerinin de onu koruyan orduyu 

simgelediği Ģeklinde bir yorum getirmek mümkündür. Askerlik ve silah 

zaten eril iktidarı simgeleyen Ģeylerdir. Resimdeki hareketlilik, figürlerin 

devinimi de bir Ģiddet olayının öncesini hatırlatmaktadır. Askerin silahını 

doldurması, yürüyüĢe hazır bir askeri birlik, Ģiddetli bir çatıĢmanın 

hazırlığını da imlemektedir. Resimdeki niteliksel özellikler de bu fikri 

destekler niteliktedir.  Koyu açık zıtlıklarında kız figürünün ve öndeki 

askerin açık sarı renklerle parlaması, diğer figürlerin karanlıkta kalmaları, 

resimdeki renk yoğunluklarının Ģiddeti de resmin konusunu kapsayıcı 

niteliktedir. 

Mr. Andrews‟in Tüfeği: Tehlikeli, GösteriĢli 

Thomas Gaisborough‘un Bay ve Bayan Andrews adlı tablosunda 

büyük bir ağacın önünde süslü ve ĢaĢaalı kıyafetleriyle bir kadın ve bir 

erkeğin durmakta olduğu görülür. Bay Andrews olduğu anlaĢılan kiĢi 

sağda ayakta durmakta, karısı da döneminin bahçe mobilyası örneği 

olduğunu düĢündüren Ģık bir sandalyede oturmaktadır. Bay Andrews‘in 

yanında Ġngiliz av köpeği vardır. Köpek sahibine bakmaktadır. Ġzleyiciye 

dönük duran Mr.Andrews orta yaĢlarında zenginliğinin gururunu yüz 

ifadesinde taĢımaktadır.  Ġktidarını gösteren çeĢitli göstergelerin 

içerisinde Mr. Andrews elinde namlusu yere doğru duran tüfeğini 

tutmaktadır. Yüzünde bütün bu servetinin kaynağı olan karısına da bir 

minnet duygusu olduğu söylenmektedir (Longe, 2011). Kadın da ıĢıltılı 

açık mavi renkli giysisiyle oturduğu yerden izleyiciye bakmaktadır. 

Etraflarında oldukça geniĢ bir arazi, önlerinde olgunlaĢmıĢ, hasat zamanı 

gelmiĢ bereketli bir tahıl tarlası görülmektedir.  

Thomas Gaisborough‘un 1750 tarihli Bay ve Bayan Andrews adlı 

tablosu tam olarak resmi yaptıran kiĢilerin zenginliğinin gösterilmesi 

amacıyla üretilmiĢ portre resimlerden biridir. Bu resimde dikkat çeken en 

önemli göstergelerden birisi Mr. Andrews‘in tüfeğidir. Bay Andrews‘in 

elinde tuttuğu tüfeği, fitille çalıĢan flintlock musket tipi Ġngiltere yapımı 

bir tüfektir. Bay Andrews‘in tüfeği, 1700 yılında üretilmiĢ olan gül 

ağacından kundağı olan av tüfeğidir (Resim 5) (Wolter, 2007:142). Bu 

tüfekler 140 cm.lik namlusuyla tamamen av amaçlı üretilmiĢ geyik gibi 

büyük hayvanların avında kullanılmıĢtır.  
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Bu tarihlerde tüfeklerin de diğer ender rastlanan kıymetli nesnelere 

benzer bir nedenle zenginliğin getirdiği gücün göstergesi olarak 

resmedildiği görülmektedir. Genelde her çağda zenginlik malvarlığı, 

güzellik ve silahlarla iliĢkili bir biçimde görülmektedir. Mr. Andrews‘in 

iktidarı bu güç göstergeleri ile belirlenmiĢ gibidir. Ancak av tüfeğini 

elinde tutan Andrews, iktidarının kaynağını da elinde tutmaktadır. Silah 

Mr. Andrews‘e her türlü anlamdaki iktidarın sahibi olduğunu 

hatırlatmaktadır. Bu resimdeki görsel örgü Ģudur, kadınının yanında 

silahını elinde tutan bir erkek… bu örgü günümüzde de sosyal medya 

fenomenlerinin kullandığı bir örgüdür. Bu imge örüntüsünde herhangi bir 

değiĢiklik olmaksızın, göstergeler artmıĢ ve yoğunlaĢmıĢtır. Ġnternet 

fenomeni Dan Bilzerian, tıpkı Mr. Andrews gibi elinde silahlar, yanında 

kadınlarla lüks ortamlarda görünür Ģekilde fotoğraflarıyla ünlü olmuĢtur. 

Bu karĢılaĢtırmanın sanatsal bir çıkarım ile iliĢki kurulmadan yapıldığı 

belirtilmelidir. Bu karĢılaĢtırma silahın iktidar simgesi olarak günümüzde 

de yoğun bir Ģekilde kullanıldığını gösterme amaçlı yapılmıĢtır.  

 

Resim 3. Thomas Gainsboroughs, 1750, Mr. And Mrs. Andrews. 

National Gallery, Ġngiltere 

Gainsborough‘un bu resminde politik okumalara temel sağlayan 

yönler vardır. Bu yönlerden biri John Berger‘in deyimiyle ―yağlıboya 

resim ile mülk arasındaki özel iliĢkiler‖i içermektedir (Berger,2005:106). 

Mr. Andrews‘in mesafeli ve üstten bakıĢı resim boyunca izleyiciye bu 

arazi benim der gibidir. Berger‘in ifadesiyle bu durum tam olarak 

―çevrelerindeki her Ģeye karĢı edindikleri ağalık tutumu duruĢlarından, 

yüz ifadelerinden okunur‖ Ģeklinde tanımlanmaktadır (Berger, 2005:107). 

Resim, mülkiyet ve zenginliğin gösteriĢli bir Ģekilde öne çıkardığı bir 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/thomas-gainsborough-mr-and-mrs-andrews
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portredir. Bu tür portrelerde, merkezde yer alan kiĢilerin etrafında 

yerleĢtirilen nesneler bilinçli bir göstergeler dizini olarak yer almaktadır. 

Bunun nedeni eĢyaların kullanım değeri ve iĢlevlerinin yanında psiko-

sosyal anlamda iĢlevlerinin de olmasıdır (Bilgin,1983:114). Yani 

eĢyaların birer gösterge olarak iĢlevleri de vardır. Bu çalıĢma açısından da 

Wr. Andrews‘in tüfeğinin iĢlevi de onun iktidarının net bir Ģekilde 

vurgulanmasını sağlamasıdır.   

 

Resim 4. Ġngiliz Av Tüfeği, 1700, Silah, Tabanca ve Tüfeklerin 800 

Yıllık Tarihi, Ed: Debra Wolter. 

ġiddetin Doğrudan Göstergesi Olarak Resimde AteĢli Silahlar 

Resim sanatında olaylar, kiĢiler ve mekanlar alegoriler aracılığıyla 

simgeselleĢtirilerek verildiği gibi doğrudan olayların oluĢ biçimini 

gösterme Ģeklinde de verilmektedir. Bazı sanatçılar resim sanatını bir 

medyum olarak kullanmaktan çekinmemiĢlerdir. ġiddeti ve kötülüğü 

saklamak yerine vurgulamayı, Ģiddeti kullananları ifĢa etmeyi ve tarihe 

not düĢmeyi tercih eden sanatçılardan biri de Francisco de Goya‘dır. 

Goya‘nın bu anlamda birçok yapıt verdiği bilinmektedir. En önemli yapıtı 

ise 3 Mayıs 1808 adlı resmidir. 268cm‘e 347cm. boyutlarında olan bu 

yağlı boya tablo gerçek bir katliamı anlatmaktadır: Resimde Ģiddet; ölüm, 

ölüm korkusu ve ölümün karĢıtı olan yaĢam olgularını gösteren bir 

içerikte sunulmuĢtur. ―Fransız Devrimi'nin yaĢandığı dönemde yapılan bu 

resim, Napolyon ordusunun Ġspanya'yı iĢgali sonucu ayaklanan 

yurtseverlerin kurĢuna dizilmesini betimlemektedir‖ (Ötgün, 2008: 93).  

 

Resimde görülmekte olan 18 adet insan figürü vardır, arka planda 

alacakaranlıkta belli belirsiz figürler de vardır. Resmin sağındaki beĢ 

asker tüfekleriyle karĢılarında dizilmiĢ olan Madridli isyancılara niĢan 

almıĢ ateĢ etmektedirler. Resmin solunda isyancılar yerde kanlar içinde 

yatan henüz öldürülmüĢ üç isyancının etrafında dizilmiĢler, korku, 

çaresizlik ve öfkeyle ölümlerini bekliyorlar. Resim, 3 Mayıs 1808 

tarihinde yaĢanan Ģiddeti tüm açıklığıyla anlatmaktadır. Resmin 

ortasındaki ıĢık kaynağından yayılan ıĢık yaĢanan karanlık olayı 

aydınlatmak, göstermek amacıyla yerleĢtirilmiĢtir. Elleri havada olan 

isyancının beyaz gömleği gecenin karanlığını birazdan ölecek olan 

isyancıların anılarını zamana sabitlemek ister gibi aydınlatmaktadır. Bu 

elleri havada olan kurban aynı zamanda Hristiyan ikonografisine bir 

anlamsal gönderme içermektedir. Katliamın kurbanları dini havvarilerden 
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daha kutsal insanlar olarak gösterilmektedir, çünkü daha vatanlarında 

özgürlük talebi için feda edilmiĢlerdir. Havada açık elleri olan isyancının 

elleri, Ġsa‘nın stigmatasının gösterildiği elleri gibi konumlanmıĢtır 

(Zappella, 2017). Bu Ģiddet yüklü sahnenin arka planında, Madrid 

Ģehrinin birkaç binası karanlıkta belirgin Ģekilde görünmektedir.   

 

 

Resim 5. Francisco Goya, 3 Mayıs 1808, 1814-15, tuvale yağlıboya, 

(Museo del Prado, Madrid). 

Goya‘yı derinden etkilemiĢ olan 3 Mayıs 1808 katliamı olarak bilinen 

olay resmin konusunu oluĢturmaktadır. 3 Mayıs katliamı olayına 

bakıldığında Avrupa tarihinin karanlık noktalarından biri görülmektedir. 

Fransız kralı Napolyon, Akdeniz‘e eriĢim sağlamak için Ġspanya‘yı ele 

geçirmek ister. Bu sırada Ġspanya Kralı IV. Carlos da uluslararası 

anlamda baĢarısız bir liderdir, ülkesini iyi idare edememektedir. 

Napolyon, zayıf bir krala sahip olan Ġspanya‘ya güçlerini birleĢtirerek 

Portekize saldırmayı ve ülkeyi üçe bölerek paylaĢmayı önermiĢtir. Bu 

teklifi duyan Ġspanyol yönetimi hemen kabul eder. Napolyon gizlice 

Ġspanyol Prens Fernando ile anlaĢır ve babasının tahtını ona vereceğini 

söyleyerek onu da ikna eder. Böylece anlaĢmaya dayalı olarak Napolyon 

1807 yılında güçlü bir orduyla Ġspanyaya hiçbir direniĢ görmeden girer. 

Napolyonun gerçek niyeti Portekize saldırmak değil Ġspanya yönetimini 

ele geçirmektir. Bu andan sonra birkaç dağınık direniĢle Ġspanyollar 

baĢarısız olur ve Napolyon, kardeĢi Joseph Bonaparte‘ı Ġspanya‘nın 
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baĢına getirir. Daha sonra 2 Mayıs 1808 tarihinde Madridliler Fransız 

yönetimine karĢı ayaklanırlar. Bu ayaklanma tarihe Dos de Mayo 

ayaklanması olarak geçer. Bu sırada Fransız askerler ayaklanmayı 

bastırmak için isyancılarla çatıĢmaya baĢlar. 3 Mayıs Ģafağında Fransız 

askerleri yüzlerce Madridliyi yakalayıp Ģehrin surları dıĢında acımasızca 

katleder. Bu katliamlara rağmen Ġspanyolların direniĢi beĢ yıl sürer. 

Bütün bu olayların tanığı olan Goya, ülkesinin düĢtüğü bu durumdan çok 

etkilenmiĢtir. Bu Ģiddet dolu olayları anlatırken Goya askerleri ve 

silahlarını açık bir Ģekilde resmeder. Tüfekler tipik Fransız Charleville 

tüfeğidir. Hedeflerine tam doğrultulmuĢ tüfeklerin görüntüsünde bu 

olaydaki bütün insanların acılarına sebep olan Ģiddetin yoğun imgesi 

toplanmıĢtır. Bu resimde silahlar, bir savaĢ aracı olarak, bir katliam aracı 

olarak Ģiddetin baĢ göstergesi olarak resmedilmiĢtir. 

 

Bir diğer resim, Ģiddetin anlamını ateĢli silahlar aracılığıyla 

sırtlamaktadır. Bu resimde Ģiddet, insanlık için umut olacak bir olayın 

içerisinde konumlanır. Delocroix‘nın 1830 yılında tamamladığı Halka 

Liderlik Eden Özgürlük adlı tablosu, Fransız devrimlerinin genel bir 

anlatısını vermektedir. Resimde yer alan kadın özgürlüğü simgelemekte, 

Fransız halkına önderlik ettiği ifade edilmektedir.  
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Resim 6. E. Delacroix, 1830, Halka Liderlik Eden Özgürlük, Louvre 

Müzesi 

Resimde ikisi ölü olan on üç insan figürü vardır. Bu figürlerden ayakta 

duranların altı kiĢinin elinde ateĢli silah olduğu görülüyor. Özgürlüğü 

simgeleyen merkezdeki kadının sol elinde tüfek, kadının sağında öndeki 

koyu renk figürün elinde bir tüfek, adamın arkasındaki kalabalıkta iki ayrı 

tüfek namlusu görülüyor. Tabloda en solda kılıç tutan adamın belinde bir 

tabanca, en solda yer alan figürün de her iki elinde birer tabanca vardır. 

Bunun dıĢında tabloda kılıç ve mızrak gibi silahlar da seçilmektedir. 

Cesetlerin yatay biçimde yerleĢtirilmesine zıt olarak silahlar dikey ve 

dikeye yakın biçimde konumlandırılmıĢtır, bu yapısal özellik simgesel bir 

düzlemde ele alınabilmektedir. ġöyle bir yorum mümkün olmaktadır: 

Ģiddetin araçları her durumda ayakta kalmaktadır. 

 

Resim 7. Charleville (muskat) tüfeği örnekleri, Fransa, 1777, Devrim 

SavaĢları dönemi.  

Halka Liderlik Eden Özgürlük resmi içerisinde özgürlüğü temsil eden 

kadının sağ elindeki tüfek kundak tasarımı, mekanizma biçimi ve namlu 

tipinden anlaĢıldığı kadarıyla bu tüfek 1770‘lerde kullanıma girmiĢ olan 

Charleville tüfeğidir (Walter, 2007:138). Charleville tasarımı Fransız 

tüfeklerinin genel olarak adı Devrim SavaĢları Dönemi tüfeği olarak 

geçmektedir (www.ambroseantiques.com). Buradan bakıldığında da 

doğrudan Delacroix‘in resminde kadının elinde tuttuğu tüfek, devrim 

savaĢlarının simgelerinden biri olduğugörülmektedir. Yukarı doğru 

sivrilen namlu ve süngü isyan eden kitlenin geleceğiyle ilgili bir 

simgeleĢtirmeyi mümkün kılmaktadır. Kadının elinde dalgalanan Fransa 

bayrağı da bu yükseliĢe paralel bir Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Bayrak 

Fransız Ġhtilalinin utkusu olan özgürlüğü simgelerken tüfek de bu ihtilal 

dönemindeki Ģiddetin simgesi olarak okunabilir. 

Eduard Manet, 1867 yılında yaptığı bir dizi idam resminde özellikle 

Goya‘nın 3 Mayıs 1808 adlı tablosundan açıkça esinlenmiĢtir. Manet, 

Meksika Ġmparatoru Maximilian‘ın cumhuriyetçiler tarafından kurĢuna 

dizildiği olayın bir seri resmini yapmıĢtır. Bu resimlerin hem biçimsel 

örüntüsünün hem de konusunun Goya‘nın resmiyle çok yakından ilgisi 

vardır. Meksika Ġmparatoru Maximilian, Fransa Ġmparatoru Napolyonun 

desteğiyle ülkesini yönetirken, Napolyon desteğini çekince 
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cumhuriyetçiler imparatoru tahttan indirmiĢler ve çevresindekilerle 

kurĢuna dizerek idam etmiĢlerdir. Resmin görünüĢünde ise Manet, 

Goya‘nın resmindekine benzer bir kurgu oluĢturmuĢtur.  Goya‘nın bu 

resminde görünen silahlar Fransız ordusunda kullanılan Charleville 

(muskat) tüfeği olarak bilinen tüfeklere benzemektedir. Bu resimde 

tüfeklerin tip veya modelleri üzerinden bir çıkarım yapmak yerine 

kullanımıyla ilgili bir anlatım ortaya konulmaktadır.  

SONUÇ 

Bu çalıĢmada sanat eserlerinin incelenmesi ve araĢtırılması konusunda 

bir bağlam açısından yaklaĢım geliĢtirmeyi hedeflemiĢtir. AteĢli silahların 

Ģiddet ve iktidar kavramları ile iliĢkisi üzerinden belirlenen bir perspektif 

ile sanat eserine yaklaĢılmıĢtır. Böylece salt sanatsal bir bakıĢ açısı yerine 

daha geniĢ bir perspektif oturtulmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma sanatsal 

bağlamın yanında tarihsel, toplumsal bağlamlar da eklenerek 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

ġiddet ve iktidar kavram olarak birbirini tamamlayan ya da birbirine 

yakınlıklarıyla bilinen iki kavramdır. Bu kavramların neredeyse bütün 

sanat tarihi boyunca üretilen eserlerde açık veya örtük olarak her zaman 

yer aldığı bilinmektedir. ġiddet ve iktidarın eserlerde yer alması durumu 

çeĢitli göstergeler üzerinden belirlenmektedir. Bu çalıĢmada da Ģiddet ve 

iktidar kavramlarını iĢaret eden temel göstergelerden birinin ateĢli silahlar 

olduğu vurgulanmaktadır ve ateĢli silahların sanat eserlerinde yer alma 

serüvenleri konu edilmiĢtir. Bu anlamda klasik batı resim sanatının ateĢli 

silahlar içeren eserleri odağa alınmıĢtır.  

AteĢli silahların ortaya çıkıĢ serüvenine kısaca değinilip bu konudaki 

tarihsel geliĢime yer verilmiĢtir. Sonra sanat tarihinde ateĢli silahlarla 

ilgili resimler araĢtırılarak en önemlileri belirlenmiĢtir. Diğer yandan 

ateĢli silah modellerinin, kullanım talimatlarının, teknik detayların olduğu 

birçok resim, gravür ve çizim bu makale içerisine alınmamıĢtır. Bunun 

yerine sanat tarihinde önemli yer tutan eserler ele alınmıĢ, bu eserlere 

Ģiddet, iktidar ve ateĢli silahlar bağlamından yaklaĢılmıĢtır. 

Görülmektedir ki ateĢli silahların resimlendiği sanat eserlerinde açıkça 

Ģiddet ve iktidar ile iliĢkili konular iĢlenmiĢtir.  
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BERGAMA'DA ANTĠK DÖNEM ZANAATI-PARġÖMEN 

YAPIMI VE GÜNÜMÜZ SANATINDA YERĠ 

Gülseren HAYLAMAZ

 

 

1.GiriĢ 

 M.Ö. 190 yılında Bergama‘da, icad edilmiĢ ParĢömen, üzerine yazı 

yazabilmek amacıyla deriyi incelterek tasarlanmıĢ kağıt çeĢididir. Antik 

dönem eserleri günümüze kadar ulaĢamasa da parĢömen yapımı bir 

zanaat olarak,  varlığını sürdürmektedir.  

Bergama‘da unutulmaya yüz tutmuĢ zanaatlarımızdan sadece biri olan 

ParĢömen yapımı, son yıllarda gerçekleĢtirilen butik atölye çalıĢmaları, 

tanıtım aktiviteleri ve ParĢömen yapım ustasının, kalfası ve çırana 

aktardığı deneyimleri sayesinde Türkiye‘de örnek bir proje olma özelliği 

taĢımaktadır. Ustasından el alan iki çırağın, kadın zanaatkarlar olarak 

ParĢömen üretimine sahip çıkmaları, ParĢömen‘in icat edildiği kentte 

yeniden canlandırılmasına ayrı bir anlam katmaktadır.  

    Zanaat Olarak ParĢömen Yapımı ve Günümüz Sanatında Yeri: 

Ġngilizcedeki ―art‖ sözcüğü, her türlü insani beceriyi ifade etmek için 

kullanılan Latince ars ve Yunanca techne sözcüklerinden türetilmiĢtir. 

Ancak, techne kelimesi, tıpkı Romalıların ars‘ı gibi, günümüzde ―zanaat‖ 

olarak adlandırılan etkinlikleri de içine almaktaydı. Gerçekten de techne 

ve ars, bir nesneler sınıfından çok, insanlardaki yapma ve üretme 

yeteneğine iĢaret etmekteydi. Eski dünyadaki ―sanatçı‖ kavramının, 

―sanatçı‖nın modern cağdaki yaratıcılık, özerklik ve özgünlük 

ideallerinden çok günümüzün zanaatçı kavramına daha yakın olduğu 

görülmektedir. Marangozluk ya da denizcilikte olduğu gibi resim ve 

heykelde de Yunanlı ya da Romalı bir zanaatçı/sanatçının ilkelerle ilgili 

entelektüel bir kavrayıĢı pratik anlayıĢ, beceri ve güzellikle birleĢtirmesi 

gerekiyordu. On sekizinci yüzyıldan önce ―sanatçı‖ ve ―zanaatçı‖ 

kavramları aynı anlama gelmekteydi. Ancak, on sekizinci yüzyılın 

sonuna gelindiğinde ―sanatçı‖ yla ―zanaatçı‖ birbirinin karĢıtı haline 

gelmiĢti; artık ―sanatçı‖ güzel sanat eserlerinin yaratıcısıyken, ―zanaatçı‖ 

sadece yararlı ya da eğlenceli ürünler veya etkinlikler yapan 

birisiydi(Dikmen,2013:186). 

21. yüzyıl Türkiye‘si büyük ölçüde kentleĢmiĢ ve sanayileĢmiĢ bir 

toplumdur. Her ne kadar biçim değiĢtirmiĢ olsa da, el ustalığı kültürü 

                                                           

Öğr. Gör.,Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksekokulu, Giyim Üretim Teknolojisi 

Programı,Ġzmir, e-posta: haylamaz@gmail.com 
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özellikle kentlerde her Ģeye rağmen varlığını sürdürmektedir. Atölye bir 

yandan bizlere zanaat kültürünü geçmiĢten bugünlere getirmiĢ bir taĢıtı 

kavramsallaĢtırma olanağı verirken, bir yandan da geleceğe yönelik 

olasılıklara iĢaret eder. Zanaatkârlar kendi estetik duyarlılıklarını, sıklıkla 

zanaatlarına dair kendi yorumlarını, iĢlerine yansıtırlar(KarakuĢ,2015:16).  

ParĢömene adını veren Bergama kenti günümüzde kültür ve sanat 

aktivitelerine buluĢma alanı olmasının yanında tarihi ve kültürel 

yapısıyla sanatçılara esin kaynağı olan bir kenttir. ParĢömenin sanatın 

çeĢitli alanlarında malzeme olarak kullanıldığına ve zanaatkarların 

üretim performanslarının fotoğraf ve sinema gibi çağdaĢ sanat 

alanlarında belgesel nitelikli eserlere dönüĢtüğüne tanık olmaktayız.   

Yakın tarihte Kültür Bakanlığı tarafından kaybolmaya yüz tutmuĢ, 

somut olmayan kültürel mirasların aktarıcısı olarak kabul edilmiĢ 

olan ParĢömen Ustası Ġsmail Araç, yaklaĢık 1953 yılından bu yana 

zanaatını sürdürmektedir. Ustanın yetiĢtirdiği iki genç, atölyelerine 

davet ettikleri kiĢilerle ParĢömen yapım sürecini  paylaĢarak, bu 

zanaatın hatırlanması, sanatçılara ilham kaynağı olması yolunda 

ilerlemektedirler.   

 

 

Görsel 1: (Sağdan Sola) Ġsmail Araç, Demet Sağlam Tokbay, Nesrin 

ErmiĢ PeĢtamal KuĢanma Töreni, Bergama, 2017 
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Görsel 2: ParĢömen Ustası Demet Sağlam Tokbay, ParĢömen Üretim 

Atölyesi, 2016 

Ayrı ayrı nitelemelere sahip olmalarına rağmen ‗belgesel sinema‘ ve 

‗belgesel film‘ kavramlarının çoğu kez birbiri yerine geçmiĢ olarak 

kullanıldığına vurgu yapan Sözen, belgesel sinemayı Ģöyle tanımlar;  

“Kendine özgü dili ve tasarımı olan belgesel sinema, bir sanat dalı 

olarak insanların hem „bilgi‟ hem de „duygu‟ boyutuna eş yönelimi olan 

bir anlatı biçimidir. Bu niteliğinden ötürü de sinema sanatı içinde „özel 

bir tür‟ olarak tanımlanmaktadır”( Sözen,2010:242). 

ParĢömen yapım ustası ve çırağının ilginç hikayesini sinema 

sanatında ―Çırak‖ belgeselinde görmekteyiz. 2014 yılında 

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri kapsamında, Ulusal Profesyonel 

Kategori alanında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel ödülüne 

layık görülmüĢ olan belgeselin yönetmeni Tayfun Belet
6
 konu 

seçimini Ģöyle aktarır; 

 ―….Bu hikayeyi öğrendiğimde belgeselini yapmayı istedim. 

Parşömenin tek ustasının, tek çırağının bir kadın olması benim için 

hikayeyi daha da ilginçleştirdi. Bergama‟nın dışında, derileri 

işleyerek parşömen ürettikleri atölyede onlarla görüştüm, günlerce 

birlikte zaman geçirdik. İsmail amcanın, hala bu kadar işine aşık 

olması, asıl mesleği restoratörlük-konservatörlük olan Demet 

Sağlam‟ın, onlarca erkeğin yapamadığını yapması, deri kokularına, 

işin zorluğuna karşın bir gün bile şikayet etmemesi, parşömenin 

yaşaması için verdikleri emek görülmeye değerdi. Emeklerinin 

bilinmesini, parşömenin daha da tanınmasını istedim. Bu sıcak 

insanların dostluğuyla bir projeden öte gerçek bir emek birlikteliği 

ortaya çıktı” Belgesel film müziğinde klarnet ustası Hüsnü 

                                                           
6 Yönetmen Tayfun Belet, YaĢar Üniversitesi, ĠletiĢim Fakültesi, Radyo Televizyon ve 

Sinema Bölümü‘nde sinema eğitimi almıĢtır. https://haber.yasar.edu.tr/genel/bergama-

parsomeninin-oykusu-odul-getirdi.html 

 

https://haber.yasar.edu.tr/genel/bergama-parsomeninin-oykusu-odul-getirdi.html
https://haber.yasar.edu.tr/genel/bergama-parsomeninin-oykusu-odul-getirdi.html
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ġenlendirici ve Ġncesaz Grubu‘nun imzaları var.  Kısaca belgeselin 

konusu Ģöyledir;  “İsmail Usta kendinden sonra parşömen zanaatını 

sürdürmesi için birine el vermek ister ama yanına aldığı genç 

erkekler zorluğa dayanamayıp işi bırakır. Emek, özveri ve güç isteyen 

bu işi öğrenmek isteyen bir kadın İsmail Usta‟yı büyük zorlukla ikna 

eder. O günden sonra ailesinden uzakta tek başına yaşayan bu 

kadının en büyük tutkusu parşömen olur.” 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3: "Çırak"Belgesel Kısa Film AfiĢi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 4: Aliye Yasemin BAKAN (2016), Bergama Fotomaraton 

Sergileme Ödüllü ―ParĢömen Ustası Konulu Fotoğrafı‖, Ġzmir 

Fotoğraf hem bir faaliyet, hem bir kitle iletiĢim aracı, hem de kendine 

özgü kuralları olan, toplumda ve sanat alanında geçerliliğini koruyabilen 

bir sanat olarak, çağdaĢ sanatların içinde yerini almıĢtır. Sanatların 

birbirinden bağımsız olmadığı ve sanatın artık tek baĢına ele alınmamaya 

baĢladığı günümüzde fotoğraf sanatı da diğer sanatlarla birlikte 

kullanılmaktadır(Özdemir, 2018). 

Bergama‘nın 2014 yılında dünyanın 999‘uncu, Türkiye‘nin 13‘üncü 

dünya mirası olarak tescillenmesi, UNESCO Dünya Mirasına girmesi, 

uzun yıllardır sürdürülen kültür, sanat ve zanaat etkinliklerine ilginin 

artmasına katkıda bulunmuĢtur. Özellikle Bergama Amatör Fotoğraf 
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Sanatı Derneği, her yıl düzenlediği Foto Maraton etkinlikleriyle fotoğraf 

sanatçılarının Bergama‘da buluĢmalarına vesile olmaktadır. ParĢömen 

yapım sürecinde zanaatkarların sunduğu görsel zenginlik fotoğraf 

sanatında konu olarak önemli bir yer tutmaktadır.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 5: FOTOGEN
7
 Fotoğraf Derneği‘nin  ParĢömen Üretim Atölyesine 

Ziyaretleri,2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 6:  Demet Sağlam, Tokbay, Nesrin ErmiĢ ParĢömen Üretim 

Atölyesi'ndeler, Bergama, 2018 

Bergama Tiyatro Festivali kapsamında düzenlenen ParĢömen yapımı 

üzerine atölye çalıĢması, ParĢömenin günümüz sanat etkinliklerinde konu 

olarak iĢlenmesine önemli bir örnek teĢkil etmektedir.  

                                                           
7
FOTOGEN; 1985 yılında kurulan dernek, fotoğraf sanatının bütün yönleriyle 

paylaĢılması,    yaygınlaĢması yönünde çaba göstermektedir. 
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Resim sanatında ParĢömen uzun yıllardır kullanılmaktadır. Özellikle 

Ģasiye gererek (inceltilmiĢ keçi derisini) parĢömeni resimlerinde kullanan, 

Mithat ġen‘in Beden serileri incelendiğinde, kesim sonucu ortaya çıkan 

eril ve diĢilliğin, yüzeyde oluĢan boĢluk ve doluluğun resimlerine nasıl 

nüfuz ettiği, buna bağlı olarak tekrarın sanatçının çalıĢmalarına nasıl 

sirayet ettiği görmezden gelinemez(Umay, 2015: 42).(Görsel 7) 

Tekstil elyafının sınırlarlarına giren bir malzeme olarak ParĢömen, 

deneysel çalıĢmalar ile giysi formlarına dönüĢmüĢtür.  20. yüzyılda 

bağımsız bir sanat dalı haline gelen lif sanatı kapsamında değerlendirilen 

çalıĢmalarda parĢömenin katlanma, kırıĢma, parçalanma, ıĢık geçirme 

gibi özellikleriyle kavramsal söylemlere aracılık ettiğini 

görmekteyiz.(Görsel 8 ve 9) 

 

 

 

 

Görsel 7: Mithat ġen; III. Ġstif Serisinden, “Ġstif III”6/6, 2017, ġasiye gerilmiĢ 

Keçi derisi(ParĢömen) 
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Görsel 8 ve 9 : Tekstil/Lif sanatı örnekleri; Gülseren Haylamaz, (soldan sağa, 

"Sarılamayan  Yaralar" ,"Entari", 2016, (Keten Dokuma  ve ParĢömen), 

Ġzmir.   

Sonuç olarak; yüzyıllardır usta ellerle oluĢturulan zanaat ürünleri  

bugün artık ilk iĢlevlerini yitirseler bile sanat, kültür üretimlerinde konu 

ve  nesne olarak  yerlerini almaktalar.  ParĢömenin yazı malzemesinden 

sanatın farklı disiplinlerine yolculuğunda ustaların yeni "Çırak"lara el 

vermesi zanaatın aktarımı için gereklidir.  
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Olarak Beden” Ġnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, Cilt/Vol. 1 
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Görsel Kaynaklar:  
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TOPLUMSAL ROLLERĠN „NEFES KESĠCĠLĠĞĠ‟ 

N. Müge Selçuk
8
 

20. yüzyılda yaĢanan savaĢların etkisi, göçler, teknolojik geliĢmeler 

sonucunda insanların bilime olan inanç ve güvenleri artmıĢ, ataerkil 

değerler, sosyal tabular, gelenekler-kabul edilmiĢ toplumsal değerler-

sorgulanmaya baĢlamıĢtı. Bilimin ortaya koyduğu değerler, cinsiyetçi 

yaklaĢımdan uzaklaĢarak, insan olmaya iliĢkin pek çok soru sorulmasını 

sağladı. Bu durum ‗olmak‘ tan vazgeçerek varlığının sorumluluğunu 

yüklenmek ve bu sayede insanın gerçekten bir ahlaksal tutuma kavuĢması 

demektir. Bunun yanında bireyin kendi varlığını karĢısındaki varlıkta 

özgürlük içinde tanımasıyla ve kendini hem özne hem de nesne olarak 

konumlandırmasıyla ‗gerçek olan‘ ortaya çıkabilir. ‗Bilgeliğe eriĢmek ise 

sahip olduklarından vazgeçerek olabilir. Çünkü mal mülk sahibi olmak, 

varlığın varolma yollarından biridir; ancak, kendisini gerçek bilgeliğe 

erdirecek vazgeçiĢ hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleĢmez, her an 

yenilemek gerekir onu, sürekli bir gerilim ister bu iĢ. Öyle ki varlığını tek 

baĢına tamamlayamayan insanoğlu, benzerleriyle ilintilerinde hep tehlike 

içindedir. Bireyin yaĢamı, baĢarı olasılığı hiç de güvenlik altında 

bulunmayan, zor bir giriĢimdir.‘(Beauvoir 1993: 154) Egemen kültür 

kadına etkin ve özerk olma hakkını çok az tanıyor. Ataerkil toplumlarda 

kadın baĢlı baĢına bir simge olduğu için kadının temsil eden ya da 

simgeleyen olması zor. Ancak sanatın gücü ve sanatçıya sunduğu 

imkânlar sayesinde özellikle 1960 sonrası toplumsal roller tartıĢmaya 

açılmıĢtır. Açılan yolda özellikle kadın sanatçılar, topluma ayna olmuĢ ve 

yeni önermeler geliĢtirmiĢlerdir. Bu çalıĢma kriz alanı haline gelmiĢ 

cinsel rol ve cinsel kimlik krizlerini deneysel sanat pratiklerine 

dönüĢtüren sanatçılar tartıĢılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Kadın, sanat, deneysel sanat, kadın sanatçı  

 

 

 

                                                           
8 Dr. Öğretim Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım 
Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü 
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1.GiriĢ 

Kadın ve erkek binlerce yıldır bir arada var olmuĢtur. Bilimsel 

veriler ıĢığında ve sayesinde elde edilen bulgular, yerleĢik hayata 

geçilmesi ile insan topluluklarının ataerkil düzeni benimsediklerini ortaya 

koymaktadır. Küçük toplulukların yerini büyük imparatorlukların alması 

ile toplum düzenindeki ataerkil yapının artarak kökleĢtiği ve meĢruluk 

kazandığı görülmüĢtür.  

Ataerkil düzen yüzyıllarca kadını özgür ortamdan uzak tutmuĢtur. 

Kadınların üretimleri çoğunlukla evcil olarak görülmüĢ ve zanaatla 

iliĢkilendirilmiĢtir. Bu sebeple kültür yazımında kadınlar geri plana 

itilmiĢtir ve bu durum eril bir tarih yazımına sebep olmuĢtur. 

Kadın cinsinin toplum düzeninde görünürlük kazanması sanayi 

devrimi ile baĢlayan ve bugüne dek süren süreci kapsamaktadır. 

Kadınların toplumsal cinsiyet rollerini tesis etmeleri ve kamusal alanda 

görünürlük kazanmaları, sanayi devrimi ile açılan süreçte, kadınların 

çalıĢma hayatına dâhil olmaları ile olmuĢtur. Bu kazanımların yaklaĢık üç 

yüzyıldır erkeğin tahakküm alanına girmekle artarak geliĢtiği 

söylenmelidir. 

VaroluĢundan bu yana erkek cinsinin tasarrufundaki alanlardan 

sanat, kadınların statü kazanımı sağladığı baĢlıca alanlardan birini 

tanımlamaktadır. Bu kemikleĢmiĢ yapıdan kurtularak ―ben‖ olma 

cesaretini gösteren kadınlar arasında sanatçılar çoğunluktadır. 

Vassari, kadın sanatçıları sanat tarihine konu eden ilk bilim 

insanıdır. Dönemin sanatçılarını ele aldığı,Ressam, HeykeltıraĢ ve 

Mimarların YaĢamları adlı eserinde yaklaĢık üç yüz yıllık bir dönemde 

kadın sanatçıların yaĢam öykülerinden ve yapıtlarından da bahsetmiĢtir.  

Ancak bilinen bu en eski eserin üstüne yirminci yüzyıla gelene kadar 

çıkılamamıĢtır.  

‗Feminist perspektife dayalı sanat eleĢtirisi ve sanat tarihi, 

geçtiğimiz on beĢ yıllık dönemde ortaya çıkan yeni olgular. Bu alanların 

kısa geçmiĢindeki ilk kuĢak, ‗kadın olma halini ve deneyimini‘ 

vurgularken, 1970‘li yılların sonlarında ki ikinci uĢak, diğer 

disiplinlerdeki feminist eleĢtiriden etkilendi; sanat üretimini, sanata değer 

biçerken kullanılan ölçütlerive sanatçının rolünü sorgulayarak, hem 
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sanata hem de kültüre yönelik daha karmaĢık bir eleĢtirinin doğmasını 

sağladı.‘(Antmen 2012: 29) 

Bu noktada 1973 yılında LindaNohlin‘in yayınladığı ― Niçin Büyük 

Kadın Sanatçı Yok?‖ baĢlıklı makale bugün dahi bu alandaki sorulara 

cevap niteliği taĢıyan kapsamlı bir araĢtırmadır.  En özet hali ile 

makalede; sistemin ataerkil düzen tarafından kadını ötekileĢtirerek, kadın 

cinsinin yetenek ve zekâsını ortaya çıkaracak ve geliĢtirecek düzende 

olmayıĢı eleĢtirilmektedir. 

2. Sanatta Ġlk Feminist Pratikler 

Yüzyılın baĢından itibaren konuĢulmaya baĢlayan ve siyasi bir 

aktivizim olarak görülen feminizm,özellikle 1970‘lerden itibaren farklı 

disiplinlerde sanat üretimlerine dönüĢmüĢtür. Disiplinler arası üretimlerin 

ortak bir dil olması yanısıra, üretimler açıkça kültürel uyumsuzluklara 

meydan okurken kadının toplumsal konumunu ele almaktadır. Ayrıca 

feminist sanatçılar, kadınların toplumlarda geleneksel hale gelmiĢ 

üretimlerinin ‗sanat‘ kategorisi dıĢında tutulduğuna dikkat çekmiĢtir. 

 

 

Görsel 1.MiriamSchapiro, Bağlantı, 152,4 x 152,4 cm, Famaj,1978 

MiriamSchapiro, geleneksel kadın eliĢlerinden referans alan buluntu 

kumaĢ parçaları ve akrilik boyayla oluĢturduğu, feminist üretimler içinde 

famaj denilen yapıtlarla sanat ve zanaat kavramlarının hiyerarĢisine 

meydan okuyan ilk sanatçılardandır. Bu noktada karĢılaĢılan bir diğer 

sanatçı Joyce Kozloff‘tur. Kozloff, dekoratif olarak görülen kadın sanat 
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pratiklerini kamusal alana taĢımıĢ ve yüksek sanat tartıĢmasına yeni bir 

soru eklemiĢtir.  

 

Görsel 2. Joyce Kozloff, Dekore EdilmiĢ Ġç Mekân, YerleĢtirme, 1979 

‗1970‘li yıllarda kadınlara özgü sanatın temellerini araĢtıran Joyce 

Kozloff, kadınüretimiyle özdeĢleĢtirilen el sanatı, zanaat, dekorasyon gibi 

olgulardan yola çıkarak daha minör görülen bu üretimleri güzel sanatlar 

mertebesine yükseltmenin çeĢitli yollarını denedi. Kadınların ürettiği el 

sanatları ürünlerinde yüzyıllarca kullanılan motiflerin izini sürerek 

bunları çağdaĢ sanata uyarlayan Kozloff, dönemin önde gelen 

akımlarından minimalizm ve kavramsal sanata karĢıt bir tavır içinde, 

sanat ortamının dekoratife yönelik kaygısı üzerine gitti.‘ (Antmen 2012: 

29) Öncelikle sözü edilen iki sanatçının feminist yaklaĢım ile geleneksel 

dili, çağdaĢ sanata uyarladıkları, tek bir formda tanımlanamayacak 

disiplinlerarası üretimlerde bulundukları gözlemlenmiĢtir. 

Bu dekoratif üretimlere ek olarak, sanat üretimlerinde erkek 

egemenliğinden çıkıĢ yolu arayan kadın sanatçılar ‗fotoğrafı‘ yeni bir 

alan olarak kullanmaya baĢlamıĢlardır. ‗On yılın baĢında ortaya çıkan bir 

fotoğrafçı, BeaNettles, AltmıĢlar sonlarının teknik gelenekler 

konusundaki itaatsizliğiyle ‗minör dikiĢ sanatını‘ bir araya getirdi. 

1968‘de lisansüstü eğitim için uzaklardayken evine duyduğu özlemden 

dolayı kendine bir yorgan dikmeye baĢladı. Bu, kapitone tuvaller üzerine 

resim yapma düĢüncesiyle sonuçlandı. 1970 yazında sanatçı, fotoğraf 

kartlarını dikiyor, diktiği rölyef dikiĢli kumaĢ üzerinde foto emülsiyonla 

resim yapıyor ve böylece deneysel çalıĢmalar 

gerçekleĢtiriyordu‘.(Fineberg2014: 370) Sanatçının, disiplinlerarası 

yaklaĢımı ile modernist geleneğe baĢkaldırmasının yanında, geçmiĢin 

kimi baĢyapıtlarının yeniden üretimleri ile de karĢılaĢılmaktadır.  
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Görsel 3.BeaNettles, SuzannaSurprized,28 x 35 cm, foto emülsiyon-dikiĢ, 1970 

 

 

Görsel 4. Tintoretto, Suzannaandthe Elders147×194 cm, tuval üzerine yağlıboya, 1562 

 

YetmiĢlerin feminizmi otoritenin tanımladığı kadın rollerini 

sorgulamasının yanısıra toplumlarca kabul edilmiĢ ve biçilmiĢ 

rolleri de tartıĢmaya açmıĢtır.‗…feminist eleĢtirinin gücüdaha az 

ayrıcalıklı olanlardan çok yerleĢik bir takım cinsiyetle ilgili, ırksal, 

ulusal ve sosyoekonomik kültürel pratikleri yeğleyen ‗hegemonik‘ 

kriterleri herkesin görmesine yardımcı oldu.‘(Fineberg 2014: 373) 

Bu noktada kadın duyarlılığın çağdaĢ sanat formunda kamusal 

alana taĢındığı görülmektedir. Dönem üretimlerinin bir diğer 

önemli yanı; feminizmin ilk on yılındaki temel tartıĢma noktası 

olan; çağdaĢ sanat formunda kadın estetiği, sözü edilen sanatçıların 

üretimleri ile gerçekleĢmiĢtir. 

3. Sonuç 
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1970‘lerde görülen ilk kadın feminist sanatçıların üretimleri; 

kadın duyarlılığını merkeze alan dekoratif, minör gibi kadın 

üretimlerine atfedilen kavramları çağdaĢ sanat formuna taĢıyarak 

toplumsal rollere yönelik, yeni sorular sorulmasını sağlamıĢlardır. 

Bu yaklaĢımın temeli, yalnızca kadınlar için pozitif bir ayrımcılık 

değil, geniĢ kitleleri kapsayıcı sorgulamalarla aynı zamanda sanatın 

üretimi ve sanatçının rolüne yönelik yeni bir anlayıĢı içerir. 

Tarih boyunca cinsiyetçi Ģartlara rağmen tarihte pek çok 

değerli kadın sanatçıya rastlanır. Kadının benlik inĢasının erkeğe 

bağlı olduğu dönemlerde kadınların bir erkeğin himayesinde ya da 

gölgesinde sanatlarını icra ettikleri görülmektedir. Bu kadın 

sanatçılar, sanat akademilerine bile kabul edilmemiĢ pek çoğu 

yapıtlarına babaları ya da eĢlerinin imzalarını atmak zorunda 

bırakılmıĢtır.  

Bugünün kimliğini kazanmıĢ kadın sanatçıları her alanda 

özgürce yapıtlar üreterek kadın ve kadın sanatçı kimliğine katkı 

sağlamaktadır. Kadın sanatçılar dünya üzerindeki sanat akademileri 

ya da sanat faaliyetlerinde cinsiyet ayrımına maruz bırakılmadan 

yer almaktadırlar. Ġçinde bulunulan yüzyıl özellikle toplumsal 

cinsiyet tartıĢmaları olumlu olarak artmakta ve sonuçlar 

vermektedir. Eril olarak kurgulanmıĢ toplumsal sistem her türlü 

bilimsel veri ile sorgulanmaktadır ve bu sayede sanat yapıtı cinsiyet 

kavramını aĢmıĢtır. 
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JACK LENOR LARSEN‟ĠN TASARIMLARI IġIĞINDA ĠÇ 

MEKAN TEKSTĠLLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE 

TASARIM ÖNERĠLERĠ 

THE ASSESSMENT OF INDOOR TEXTILES AND DESIGN 

SUGGESTIONSIN THE LIGHT OF JACK LENOR LARSEN‟S DESİGNS 

ArĢ. Gör. Hale YILMAZ
9
 & Doç. Dr. Havva HALAÇELĠ METLĠOĞLU

10
 

Öz:YaĢamımızın büyük bir bölümünün kapalı alanlarda geçmesi; iç 

mekanların, iĢlevsel beklentilerimizi karĢılamasının yanında, estetik 

beğenilerimize hitap ederek doku, renk ve biçim bütünlüğünün olduğu 

donatılar ile psikolojik açıdan da insanın beklentilerini karĢılaması 

gereğini doğurmuĢtur. Bu durum bir mekanı oluĢturan temel ögelerin 

örgütlenmesinin önemini ortaya koymaktadır. YaĢamımızın bir parçası 

olan tekstiller, hem görsel hem de dokusal zenginlikleri içinde 

barındırmasıyla iç mekanlar için temel öğeler arasındadır. Teknolojinin 

ve modern mimarinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere, yeni 

açılımlarda bulunan Bauhaus‘un etkilediği tasarımcılardan olan 

JackLenorLarsen, 1950‘lerde iç mimari ve tekstilin mükemmel uyumunu 

yakalayarak özellikle iç mekan tekstilleriyle ilgili yaptığı çalıĢmalarıyla 

dikkat çekmektedir. Gelenekselden kopmayarak teknolojik imkanlar ile 

geliĢtirdiği yöntemler bugün birçok tasarımcıya ilham kaynağı 

olmaktadır. Ġnsan psikolojisini etkileyen faktörleri de ön planda tutan 

tasarımları, kendisini birçok tasarımcıdan ayırır niteliktedir. Larsen, 

dokumanın sınırlarını zorlayan tasarımlar yaparak, karĢılaĢtığı sorunlara 

ürettiği çözümlerle de tekstil alanına önemli katkılarda bulunmuĢtur. Bu 

çalıĢmada, mekanda bütünselliğe vurgu yapan tekstil tasarımcısı 

Larsen‘in tasarımları üzerinden iç mekan tekstillerinin önemi irdelenerek, 

iç mekan tekstilleri için uygulamalar yapılmıĢtır. Ayrıca; çalıĢmada bu 

alanda çalıĢmak isteyen tasarımcılar için farkındalık yaratmak 

amaçlanmaktadır. 

Bu çalıĢma Çukurova Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

birimi tarafından desteklenen SYL-2017- 7894 nolu‗‗JackLenorLarsen 

Örneği Üzerinden Ġç Mekan Tekstil Ürünlerinin Önemi ve Tekstil 

Ürünleri Ġçin Deneysel Tasarım AraĢtırmaları‘‘ baĢlıklı proje kapsamında 

hazırlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler:Jack Lenor Larsen, iç mekan, tekstil, tasarım 
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GiriĢ 

Tekstil, insanlığın bilinen en eski uğraĢlarından biridir ve zaman 

içerisinde malzemeye yaklaĢım ve yeni fikirler estetik biçimlerle 

bütünleĢerek tekstil alanında çağdaĢ bir dil yaratmıĢtır.  

18. ve 19. yüzyıllarda ortaya çıkan endüstri devriminin getirdiği 

makineleĢmeyle el tezgâhlarında uzun süreli ve sınırlı üretilen tekstilin, 

seri üretime uyarlanma süreci baĢlamıĢtır. Endüstriyel tekstillerin ilk 

örneklerinin verildiği bu dönemde makineleĢmenin sunduğu kolaylık 

yadsınamazken tasarım boyutunda yeterli özenin gösterilememesi, estetik 

duygunun yansıtılamaması gibi sorunlar ortaya çıkmıĢtır. Bu tıkanıklığın 

giderilmesi amacıyla, hem teknolojinin getirdiği yöntemlerden, 

yeniliklerden yararlanmak hem de estetik kaygıları gidermek için birçok 

disiplinin birleĢtirildiği Bauhaus okulu (1919-1933) bu amaca hizmet 

eden önemli bir ekol olmuĢtur. Bu süreç içerisinde tekstil; el sanatları, 

resim, heykel, mimari gibi güzel sanatların değiĢik kollarıyla etkileĢimde 

bulunmuĢ ve teknolojik geliĢmelere uyum sağlayarak bugüne ulaĢmıĢtır. 

II. Dünya savaĢı sonrası Bauhaus sanatçılarının ABD‘ye göç etmesi 

sonucu ABD de sanat ve zanaatın birlikte ele alındığı  tasarım okulları 

açılmıĢtır.  Tekstilin farklı kollarının belirginleĢmeye baĢladığı II.Dünya 

SavaĢı sonrasına rastlayan dönemde Amerika‘da JackLenorLarsen iç 

mekanlar için endüstride üretilen tekstiller üzerine yeni yaklaĢımlar 

sunmuĢtur.  

TEKSTĠL VE MEKAN ĠLĠġKĠSĠ 

GeçmiĢten günümüze kadar insan kendisi için barınma, kendini 

güvende hissetme gibi yaĢamın en temel ihtiyaçlarını karĢılayabilmek 

adına sınırları olan ‗‗alan‘‘lar belirlemiĢtir. Temeli ‗‘barınma‘‘ olan bu 

sınırlı alanlar, zaman içerisinde evrilen ve değiĢim gösteren ekonomik, 

sosyal, kültürel çevrenin etkisiyle insanın kendi kiĢisel mekanlarını 

yaratma amacıyla farklılaĢmıĢtır. Artık mekan, bir sığınaktan çok insanın 

sosyal statüsünü belirleyen, kimlik arayıĢlarını yansıtan ve çağın moda 

eğilimlerine ayak uydurmaya çalıĢan ya da kendi kimliğini ortaya koyan 

kiĢinin ‗‘Özel Alan‘‘ı haline dönüĢmüĢtür. Ġnsanların kendilerini 

yaĢadıkları mekanlarla özdeĢleĢtirmeleri ve bu mekanları fiziksel ve 

duyusal olarak kavramaları önem kazanmıĢtır. Özellikle iç mekan 

bazında özel kullanım alanlarımıza baktığımızda her kültürün 

oluĢturduğu dil farklı olmakla birlikte aynı kültürdeki insanların 

ihtiyaçları ve istekleri de farklı olabilmektedir. Bireysel tercihler ve 

kiĢisel mekan algıları insanları mekanda doğru örgütlenmeyi bulma 

kaygısıyla yönlendirmektedir.  
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Coles ve House (2012) mekan algısının psikolojik boyutunu, 

Dünyanın herhangi bir yerinde bir yapının kapısını açın 

ve girin. Kapının ardındaki mekan, farkına varmasanız 

bile, sizde bir izlenim yaratır. Sonraki deneyimleriniz ilk 

izlenimi destekleyebilir ya da değiĢtirebilir. Bu 

etkilenimler rastlantısal değildir; duyuların ilettiği 

mesajları beyinin daha önceki deneyimlerle, denge ve 

oran algısına, ıĢığa, renge, akustiğe gösterdiğiniz 

psikolojik (ve genellikle oldukça kiĢisel) tepkiye göre 

yorumlanmasının bir sonucudur (Coles ve House, 2012, 

s. 8 ). 

diyerek özetlemektedirler. 

 

ġekil 1                                                    ġekil 2 

ġekil 1-2: Farklı tasarım anlayıĢıyla düzenlenmiĢ mekanlar 

Kaynak: http://sitehouse.net/minimalist-living-room-ideas/, EriĢim Tarihi: 04. 04. 2018 

Kaynak: https://www.pinterest.co.uk/pin/759138080911278369/, EriĢim Tarihi: 04. 04. 
2018 

Tekstiller, iĢlevsel özellikleri ve estetik unsur olarak iç mekanların 

tamamlayıcı öğelerinden olmakla birlikte iç mekana duyusal bir nitelik 

katmak ya da karĢıtlık yaratmak için tekstil yüzeylerinden büyük ölçüde 

yararlanılmaktadır.  

Doku, renk ve desen bazında oldukça geniĢ bir yelpazeye sahip 

olması tekstilleri iç mekan tasarımında hatrısayılır bir konuma getirmiĢtir. 

Özelikle günümüzde iç mekanların hemen hemen standartlaĢan 
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donatıelemanları, pencere boyut ve Ģekilleri, modüler mobilyalar çoğu 

mekanların aynı tipte görünmesine neden olmaktadır. Bu durum ise 

tekstilleri kiĢiye özel tasarım açısından öne çıkarmıĢtır. 

…kumaĢ, ifadesiz ve sönükmekanları kiĢiselleĢtirebilir.Ġstenildiği 

takdirde rahat ve kullanıĢlı bir hale getirmektedir. KumaĢlar iç 

mekanlarda diğer bileĢenlerde olduğu gibi ruh halini kontrol 

edebilen, tarzı vurgulayan ve beğeniyi arttıran özelliktedir. 

Ayrıca kolayca değiĢtirilebilen bir malzemedir. KumaĢ ıĢık 

denetimini sağlayarak iç mekan renginin donuklaĢmasını ya da 

belirsizleĢmesini önler(M O‘Shea, 1981, s.2). 

ĠÇ MEKAN TEKSTĠL TASARIMINDA JACK LENOR 

LARSEN‟ĠN ROLÜ 

‗‗Tasarım düĢüncesinin ön plana çıkması, değiĢen yaĢam koĢulları ve 

kültürel değiĢimler tasarımın kapsamını geniĢletmiĢ, günümüzde kiĢisel 

beğeniler ön plana çıkmıĢtır. KiĢisel beğenilerin ön plana çıkıĢı, ürünün 

iĢlevinin sınırlarının geniĢlemesinde etkili olmuĢtur‘‘ (Önlü ve Halaçeli, 

2005 s. 43). 

Tasarım olgusunun yaygınlaĢması ise aslında tasarımcının ne denli 

önemli olduğunu vurgular niteliktedir. Bu noktada dünya çapında ün 

yapmıĢ JackLenorLarsen de iç mekan tekstilleri için öncü bir 

tasarımcıdır. 

Dünyaca ünlü tekstil tasarımcısı JackLenorLarsen bir ressam, mimar 

ya da yazar olabilirdi. Fakat 1927 yılında Seattle‘da doğan Larsen, bir 

dokumacı olmayı seçmiĢ ve ‗‗Larsen‘‘ adı zarif dokuma kumaĢlarla 

eĢleĢmiĢtir. Tekstil alanında öncü bir tasarımcı olarak yer almasındaki en 

önemli özellik ise teknolojinin imkanlarından yararlanarak çağdaĢ olanla 

gelenekseli ustaca bir araya getirmesidir. Böylelikle ürünlerinde el yapımı 

görüntüsünün hissedilmesi ama bunu sürekli kendini yenileyen 

teknolojinin ıĢığında hızlı bir üretime çevirmesiyle tekstil alanında 

önemli bir yer edinmiĢtir. 
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ġekil 3:JackLenorLarsen                     ġekil 4: Cumulus, Larsen, 1991 

Kaynak:https://www.longhouse.org/pages/about-jack-lenor-larsen, EriĢim Tarihi: 
03.03.2018  

Kaynak: https://www.tumblr.com/tagged/jack-lenor-larsen, EriĢim Tarihi: 03.03.2018  

Eğitimine, 1945 yılında University ofWashington‘da mimarlık 

bölümünde baĢlamıĢ, fakat kısa bir süre sonra mimarlıkla benzer 

taraflarının olduğunu düĢündüğü, daha yakın ve kiĢisel bulduğu tekstil 

alanına yönelmiĢtir.  

Larsen, sanat departmanında HopeFoote‘un yönetiminde iç dizayn ve 

mobilya tasarımı, Margaret Hosmer ile yaĢam tarzı konuları ve 

GraceDenny yönetiminde tekstil ile çalıĢmaya baĢlar ve lif, yapı, apre, 

test etme, kullanma ve bakımı öğrenir (Mcfadden, Friedman, Stack ve 

Larsen, 2004, s.174).Fisch, Larsen ile yaptığı röportajda Larsen‘in‗‗Ġkinci 

sınıftayken ev ekonomisi bölümündeki dokuma derslerine katılarak 

derslerindeki iç mekan tasarımlarında dokuduğu gerçek kumaĢları 

kullandığını, dokular, renkler, ipliklerle vakit geçirmeye baĢladığını‘‘ 

ifade etmiĢtir(Akt. Acar, 2013, s.82). 

 

ġekil 5: Armürlü dokuma el tezgahı 

Kaynak:http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print, EriĢim Tarihi: 
03.04.2018  

https://www.longhouse.org/pages/about-jack-lenor-larsen
https://www.tumblr.com/tagged/jack-lenor-larsen
http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print
http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print
http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print
http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print
http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print
http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print
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Larsen dokumaya ilgisinin artmasıyla Los Angeles‘a taĢınmıĢ burada bir 

taraftan dokuma üzerine denemeler yaparken diğer taraftan 

DorotheaHulse‘un dokuma atölyesinde eğitici olarak çalıĢmıĢtır. 

(Hamilton, 1998) Los Angeles hakkında anılarını paylaĢırken, Los 

Angeles‘da bulunan daha önce hiç görmediği çok çeĢitli egzotik 

bitkilerden ve bisikletle geçtiği yolların, ağaç ve büyük tohum kabukları 

ile birçok dokulara sahip bir zemin oluĢturduğundan söz etmektedir. 

Tekstili öğrenmek için gittiği bu Ģehirde doğada bulduğubu egzotik 

materyalleri birer tekstil lifi olarak görmeye ve el atabildiği her Ģeyi 

dokumaya baĢlamıĢtır. Bazı deniz yosunlarını bir araya getirerek harika, 

koyu yeĢil ve parlak renk oyunları elde ettiğinden bahsetmekte, 

sonrasında bitkiler kuruyup renk değiĢtirse de yine de doku oyunlarının 

inanılmaz olduğunu belirtmektedir. (Fisch, 2004) 

1949 yılında Seattle geri dönerek Larsen, Washington 

Üniversitesinde GraceDenny  ile Antik Peru tekstilleri üzerine çalıĢmalar 

yapmaya baĢlar ve Washington Üniversitesi'ndeki öğrenimini özel bir 

derece ile tamamlar.  

‗‘Tekstil alanında yoğunlaĢan genel çalıĢmalar‘‘ üniversitenin bu 

konuda Ģimdiye kadar vermediği bir derecedir. 

Larsen aynı yıllarda kapısında ‗‗ JackLarsen—Weaver‘‘ yazan 

küçük bir dokuma atölyesi açar. Atölyesinde çalıĢtığı sırada Cranbrook 

Sanat Akademisi‘nde bir profesör, Larsen‘in yapmıĢ olduğu 

çalıĢmalardan etkilenerek ona okulunda yardımcı öğreticilik ve yüksek 

lisans imkanı sunmuĢtur. Burada atölye derslerini MarianneStrengell‘dan 

alan Larsen teknik ve tasarım konusunda edindiği bilgileri kendi tasarım 

anlayıĢına nasıl aktardığını Ģu Ģekilde anlatmıĢtır. 

MarianneStrengell‘ den öğrendiğim Cranbrook  stilinde farklı 

karakterde ve dokuda çok sayıda çözgü ipliği karıĢtırılıyordu. 

Otomatik tezgahta dokuduğumuzda bunu yapardık ve genellikle 

sıra tahar kullanırdık. Taharın hepsini karıĢtırıp sonra geliĢi güzel 

tekrarlar yaptım. Dokuduklarım  çimenler, ağaç kabukları v.s. 

gibi görünüyordu. Sık sık yaptığımız bu dokumalar ‗‗Larsen 

Stili‘‘ haline geldi. Normal dokumacılar bunları yapmazken 

benim ekibim her Ģeyi yapmaya hevesliydi ve böylece otomatik 

tezgahlardakısa olan bazen boyadığımız çözgülerle el 

dokumalarını taklit ettik.‘‘ (Fisch, 2004)(Akt. Acar, 2013, s.83). 
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ġekil 6:Larsen‘inikat görünümlü armürlü kumaĢ tasarımı 

Kaynak:http://thedesigncenter.tumblr.com/post/17829602689/laotian-ikat-by-jack-
lenor-larsen, EriĢim Tarihi: 03.04.2018 

 

Larsen ve Constantine(Özpınar ve Akbostancı, 2012:182‘de 

belirttiği üzere)‘e göre; Atölyeler, selafon ve rayon gibi sentetiklerin 

araĢtırılmasında önemli bir rol üstlenmiĢ, makinelerin büyük kitlelere 

hitap edebilecek geniĢleyen pazarda yer edinebilecek tasarımlar ortaya 

çıkarma olasılıklarının, makine estetiğinin biçimsel hükümlerinin ve 

makineleĢmenin pratik yönlerinin araĢtırıldığı birer laboratuvar iĢlevi 

görmüĢtür.  

 II. Dünya SavaĢı sonrasına rastlayan dönemde modern kumaĢ 

tasarımlarının etkisinin görülmesi farklı taleplere cevap verebilecek 

kumaĢ tasarımcılarına olan ihtiyacı arttırmıĢtır. Larsen, bu eksikliği erken 

farketmiĢtir ve 1950‘li yıllar Larsen‘in tasarım alanında çığır açtığı, 

tekstil tasarımında giderek ün kazandığı yıllar olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.   

1951 ‗de Larsen, Tayland  ipeklerinin ithalatçısı Thaibok Ltd. Ģirketi 

tarafından New York'ta,çalıĢmaya davet edilmiĢtir. Clarke ve 

RaymondLoewy tasarım firması tarafından önerilerek, Amerika'nın ilk 

Uluslararası Stil ofis kuleleri arasında olan ‗‗Lever House‘‘ için lobi 

döĢemelerini dokuyan Larsen aynı zamanda mobilya tasarımcısı Edward 

Wormley için Thaibok‘ın ilk koleksiyonu olan pencere uygulamalarını – 

perdeleri de tasarlamıĢtır. 
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ġekil 7: Lever House‘un görünümü    ġekil 8: Larsen‘inLever House için tasarladığı perde 
detayı  

Kaynak: Larsen,JackLenorLarsenCreatorandCollector, 2004, s. 18) 

JackLenorLarsen, 1952‘de kendi Ģirketini kurar. Aynı sene Haiti'ye 

yaptığı yolculuk, yerel kumaĢ teknikleri ve elde eğrilmiĢ iplik gözlemleri 

kendisi için hayat boyu sürecek ve küresel boyuta ulaĢacak bir baĢlangıç 

olmuĢtur. Ġlk elde eğrilmiĢ, el dokuması kumaĢlarını Haiti'den, daha sonra 

da Fas, Kolombiya ve Meksika gibi, yerel el eğirmesi, el dokuması 

kumaĢları, ABD'ye ithal edilmek üzere uyarlayabildiği ülkelerden ithal 

eder. 50‘lerin sonuna doğru ABD‘nin himayesinde kültür ateĢesi olarak 

görev yapmasıyla da birçok yerel dokuma tekniğiyle tanıĢır ve edindiği 

bilgi ve tekniği geliĢtirerek kendi tasarımlarına yansıtır.  

 

ġekil 9: KumaĢ ve mobilya uyumu 

Kaynak:https://www.1stdibs.com/furniture/seating/lounge-chairs/harvey-probber-lounge-
chairs-jack-lenor-larsen-velvet/id-f_1908223/, EriĢim Tarihi: 03.04.2018 
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Larsen, zaman içerisinde ―doğal lif adam‖ olarak tanınmaya 

baĢlamıĢtır. (Mcfadden ve ark., 2004, s. 175)Yeni ofis ve evlerde, Larsen 

kumaĢlarının doku ve renklerindeki organik çeĢitlilik, laminant ve duvar 

döĢemelerinin monoton yüzeyleri için mükemmel bir panzehir haline 

gelmiĢtir. 

Tasarımı makinenin özellikleri ile sınırlamaktansa, onun için öncelik 

tasarım olmuĢtur. ‗‗Bu prensiple 1953 yılında Larsen kendi firması olan 

‗‗ Jack Lenor Larsen Incorporeted‘‘ı,  1958‘de ise giderek büyüyen 

tasarım ağında yurt dıĢında çalıĢtığı Ģirketlerin tasarım ve üretim 

konusunda eĢ güdümlü hareket edebilmesi için 30 ülkeye yakın kumaĢ 

imalatı yaptığı ‗‗Larsen Design Studio‘‘yu kurmuĢtur‘‘ (Acar, 2013, 

s.83). 

 

 
ġekil 10: El dokuması görünümlü armürlü dokumalar 

Kaynak:http://thedesigncenter.tumblr.com/post/17829602689/laotian-ikat-by-jack-lenor-

larsen, EriĢim Tarihi: 08.04.2018 

 

I. Uluslararası Ġstanbul Tekstil Sanatı-Tasarımı Sempozyumu‘nda 

yapmıĢ olduğu konuĢmada Larsen, tekstilin mekanlarla olan iliĢkisini ve 

tekstil tasarımının önemini Ģu Ģekilde vurgulamaktadır. 

Ġç mekan döĢemelerini modern odalara yumuĢaklık 

kazandırmanın en iyi yöntemi olarak sunulan iyi stoklanmıĢ 

eczacılık ürünlerine benzetiyorum. Kitle kültüründe kiĢisel 

kimliğimizi umutsuzca güçlendirmeye çalıĢtığımızda yaĢama 

alanı bizlere ‗‘ Bu benim !‘‘ hissi verebilir. Ama çoğu birbirinin 

tıpatıp aynısıdır…. Dünya nüfusunun büyük bir bölümü 

Ģehirlerde yaĢadığı için hem Doğu‘da hem de Batı‘da ister 

zengin, ister yoksul olalım, çoğumuz hiçbir malzeme ya da yapı 
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özelliği bulunmayan ve hiçbir kiĢisel kimliğe sahip olmayan 

karaktersiz kutularda yaĢıyoruz.  

Biz tekstil tasarımcıları tekstil tasarımına gerçek kaliteyi 

getirebilirsek, malzeme, yapı, renk, desen hissi ve en önemlisi de 

kimlik kazandırdığı için tekstiller diğer araçlara göre bu durumu 

çok daha iyi hale getirebilir.  (Larsen, 2012, s.12) 

TEKSTĠLLERĠN ĠÇ MEKANLARDA KULLANIM ALANLARI 

Pencereler 

Pencereler mahremiyetin sağlandığı aynı zamanda mekanın ıĢık ve 

aydınlanmasında etken olan açıklıklardır. Bazı insanlar özellikle eğer 

gece görünümü, ıĢıltılı bir silüet ya da aydınlatılmıĢ bir bahçe gibi siyah 

boĢluk etkisine karĢı koyabilecek ve kendi baĢına bir dekoratif özellik 

olarak iĢlev görecek Ģekilde, bir pencereyi, açık bırakmayı tercih edebilir. 

Bununla birlikte, çoğu durumda, bir tür pencere kaplaması esastır. 

 

ġekil 11 ġekil 12 ġekil 13 

ġekil (11), (12), (13):  Son 60 yılda Larsen Design Studiotarafından  tasarlanan en klasik 
ve yenilikçi kumaĢlardan bazıları 

Kaynak: 11) http://www.kdhamptons.com/east-hamptons-jack-lenor-larsen-honored-with-
lifetime-achievement-award/, EriĢim Tarihi: 05.03.2018 

   12) 13)  https://www.pollackassociates.com/blog/blogentry_new.php?bid=446, EriĢim 

Tarihi: 05.03.2018 

Perdeler, en yüksek potansiyel çeĢitliliği ve en geniĢ maliyet 

yelpazesiyle, pencereler için en popüler kaplamalardır. Tiyatro 

sahnesinde olduğu gibi, bir odayı mevsime, duruma ya da günün saatine 

uyacak Ģekilde dönüĢtürebilirler. 

Odaları davetkar göstermek ve katı duvarlar ile aydınlık veya koyu 

boĢluklar arasındaki uçları yumuĢatmanın yanı sıra, perdeler farklı 
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derecelerde ses emilimi sağlar. Larsen Tasarım Stüdyosu, New York'taki 

Time Life Building'in yönetim katları için yoğun, lüks pamuklu kumaĢ 

perdeler önerdiğinde, müĢteriye, ek maliyetin akustik düzeltme için 

ayrılan bütçelerinden karĢılanabileceğini açıklamıĢ ve kullanılan kumaĢ 

en iyi akustik çözümü oluĢturmuĢtur.  

Pencereler, yeniden yapılanmadan çok daha az maliyetle, pencere 

duvarını yarı saydam kumaĢla örterek; odaya huzur ve modernlik hissi 

verirken fuzuli Ģeyleri veya düzensiz bir görüntüyü gizler. Buradaki en 

önemli Ģey, belirli bir odaya hangi kumaĢ yoğunluğunun uygun olduğunu 

belirlemektir.  

 

ġekil 14 ġekil 15 

ġekil 14-15: farklı perde uygulamaları 

Kaynak: https://aneclecticeccentric.wordpress.com/2013/04/10/jack-lenor-larsen-new-
york-loft/ , EriĢim Tarihi: 05.03.2018  

Ayrıca tekstiller mevcut bir mobilya stiline daha iyi uyarlanabilir 

olduklarından ve çok farklı Ģekillerde kullanılabildiklerinden, iç mekanda 

dönem stillerinin yeniden canlandırılmasında en ön sırada yer almıĢlardır. 

 

ġekil 16 : NeueKollektionvonLarsen 
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Kaynak: https://www.pinterest.co.uk/pin/473581717056801362/, EriĢim Tarihi: 
05.03.2018 

Mobilyalar 

Perdelik veya hafif döĢemelik için kullanılabilen baskı ve 

dokumaların dıĢında, neredeyse tamamen mobilya için tasarlanmıĢ 

muazzam bir tekstil ürün yelpazesi vardır. Bunların gereksinimleri 

boyutsal sabitlik ve hem aĢınmaya hem de kirlenmeye karĢı dirençtir.  

 

 

ġekil 16: Meksika pamuklu ekose,Larsen           ġekil 17: Mondrian Chair, Larsen 

Kaynak: https://www.dwell.com/collection/jack-lenor-larsens-greatest-hits-9bf0e08a#6, 
EriĢim Tarihi: 08.04.2018  

Kaynak: https://www.pinterest.co.uk/pin/140807925823038184/, EriĢim Tarihi: 
08.04.2018  

DöĢemelik kumaĢ, birçok oda tipinin estetiğine en büyük katkıyı 

sağlayan unsur olduğundan özenle seçilmelidir.KumaĢların döĢendiği 

alanlar arasındaki en iyi birlik ve çeĢitlilik dengesi genellikle odanın 

içindeki diğer görsel öğelere ve odanın karakterine ve boyutuna bağlı 

olarak değiĢir. Yani baĢarı, kumaĢın amaçlanan kullanımına, kapladığı 

alana, odadaki diğer desenler, renkler ve dokularla olan iliĢkisine bağlıdır 

(Larsen, 1989, s.120). 
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ġekil 18  Laotionikat, Larsen, 1972                      ġekil 19: Remoulade, Larsen, 1956   

ġekil 18-19 : Larsen döĢemelik kumaĢ tasarımları 

Kaynak: Larsen J. L. (2004), Creatorandcollector, MerrellPublishers Limited, New York, 
ss. 114-115 

Kullanım alanına uygunluk, dayanıklılık ve doku döĢemelik bir kumaĢ üretimi ve seçiminde dikkat edilmesi 

gereken ana unsurlardır. Bir desenin ölçeği veya görünen boyutu hem mobilya parçasının kendisini hem de 

kapladığı alanı etkiler. Örneğin, büyük bir kanepe, geniĢ yüzeyleri daha küçük alanlara ayıran bir desende 

kaplanmıĢsa daha küçük ve odadaki diğer parçalarla daha uyumlu görünebilir. Desenin boyutu, motiflerin 

büyüklüğü ile olduğu kadar kontrast derecesiyle de ilgilidir. 

Duvar ve Zemin Kaplamaları 

Ġç mekanlardaki tekstiller bir nevi duvar ve zemin kaplamalarında 

insan bedeni ile bina arasında uygun bir arayüz, geçiĢ oluĢturmak için 

kullanılmaktadır. DöĢeme kumaĢlar gibi, halılar ve kilimler de iç 

mekanları daha rahat, davetkar ve bireysel yapma amacına hizmet 

ederler. 

 

ġekil 20: Halı tasarımı, Larsen, 1970 

Kaynak: https://www.1stdibs.com/furniture/rugs-carpets/area-rugs-carpets/rug-edward-
fields/id-f_744307/ , EriĢim Tarihi : 10. 04.2018 

Duvar Tekstilleri 
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Duvar tekstilleri olarak bilinen geniĢ tekstil kategorisinde duvar 

halıları, çeĢitli diğer dokuma, düğümlü ve püsküllü yapılar yer alır. Bu 

kategorideki tekstiller, duvar kaplamalarından ziyade esas olarak sanat 

eserleridir. Güçlü, doğrudan, hatta Ģiirsel, biçim, renk, vurgu ve gölge 

ifade potansiyelleri, onları sadece bu nitelikler için bile yalın boĢlukları 

canlandırma bakımından ideal araç haline getirir. 

 

ġekil 21: Tekstil Heykeller 

Kaynak: http://www.interiordesign.net/slideshows/detail/9290-matters-of-design-long-
live-longhouse/, EriĢim Tarihi: 10.04.2018 

Ġster düz ister heykelimsi olsun, duvar tekstillerinin modern sanatın 

diğer biçimlerine göre daha geniĢ bir çekiciliği vardır. Kullanılan 

malzemelerin dokunma hazzı ve geleneksel zanaat süreçlerinin ilgi 

çekici, çoğu kez yenilikçi gösterimi, özellikle bu tür ifadelerden yoksun 

olan bölgelerde hoĢ karĢılanmaktadır. Nispeten küçük bir iĢ, estetik 

olarak önemli bir alanı doldurabilir. 
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ġekil 22: Duvar tekstillerinin mekanda kullanımı 

Kaynak: http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print, EriĢim Tarihi: 10.04.2018 

 

ĠÇ MEKAN TEKSTĠLLERĠ ĠÇĠN DENEYSEL UYGULAMALAR 

Tasarım 1  

Perdelik olarak tasarlanmıĢ çalıĢmada, çözgü desenini  karakterize 

eden ayırt edici, bulanık görüntü, uygulanan çözgü takviyesi yapı ve 

desen çözümlemesi ile boyama gerektirmeden ikat etkisi yansıtılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Çözgü baskısının yeniden canlanması 1970'lerde etnik 

desenin ön plana çıkmasıyla, dokumadan önce desen oluĢturmak üzere, 

iplerin bağlandığı ve boyandığı geleneksel bir teknik olan "ikat" ın 

yeniden keĢfi ile tetiklenmiĢtir.  Özellikle ev tekstillerinde göz 

doldururken dekoratif tekstiller, duvar tekstilleri, yastık gibi ürünlerde 

öne çıkmaktadır.  

 

ġekil 23: Perdelik kumaĢ tasarımı ve detayı, Yılmaz, 2017 
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 Tarak numarası 100 olarak belirlenen çalıĢmada, ipler her tarak 

diĢinden ikili olarak çekildiği için 20tel/cm çözgü sıklığı ile 

dokunmuĢtur. Çözgüde zemin rengi, açık sarı seçilirken, desen rengi 

sarının ara tonlarından olan yeĢil olarak belirlenmiĢtir. Yüzey 

görünümünde ıĢık geçirgenliğini sağlamakla birlikte parlamayı 

engelleyecek Ģekilde atkı yönü için monofilament iplik seçilmiĢtir. 

Belirlenen desen doğrultusunda çözgü ipliklerinin dokumaya kumaĢın 

arka yüzünde uzun aralıklarda dahiledilmesi yüzeyde dalgalı bir görünüm 

yaratmıĢtır.  

Tasarım 2  

ÇalıĢma çözgü ipliklerinin çift katlı yapı oluĢturacak biçimde gücü ve 

taraktan geçirilmesiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Siyah ve ekru pamuk 

ipliklerinin kullanıldığı çalıĢma iki farklı katman olarak değerlendirilmiĢ 

ve üst kattaki ekru iplik sayısı 16tel/cm sıklıkta tutulurken, alt katmanda 

koyu tondaki iplikler 8tel/cm sıklık ayarında tarak diĢlerinden 

geçirilmiĢtir. Atkı iplikleri ekru tonlarında keten ve sentetik özellikte 

bükümsüzdür. Keten ipliğin kalınlık değeri, sentetik bükümsüz ipliğe 

oranla daha düĢüktür. Tahar düzeni farklı gruplar altında toplanmıĢtır. 

Yüzey dokusu, her grup kendi aralarında çift katlı yapıda bezayağı ve tek 

kat yapıda bezayağı, panama ve farklı örgü düzenlemeleri 

geliĢigüzelritimlerle karıĢtırılmasıyla elde edilmiĢtir. Böylelikle perdelik 

olarak tasarlanan kumaĢın aynı yüzey üzerinde farklı ıĢık oyunları 

yaratmasına imkan sağlanmaktadır.  Belirli bir desen formuna 

gidilmemesi ve atkı ipliklerinin gevĢek formda bırakılarak tefe 

vurulmasıyla organik bir görünüm sağlanmıĢtır. 
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ġekil 24:Perdelik kumaĢ tasarımı 2 ve farklı ıĢık değerleri altında görünümü, Yılmaz, 
2017 

 

ġekil 24: Tasarım 2 ve mekanda kullanımı 

 

Tasarım 3 

Çözgü sıklığı tasarım 2 ile aynı tutulanbu uygulamada Larsen‘in 

farklı dokulu iplikleri karıĢtırarak doğal dokular elde etme çalıĢma 

prensibi takip edilmiĢtir.   ÇeĢitli dokuda, cinste, renkte ve incelikteki 

iplikler bir araya getirilerek sabit olmayan düzende tekrarlar yapılmıĢtır.  

Beyazın zarifliği; yatay yönde yoğun, dikey doğrultuda ise kesikli ve 

daha belli belirsiz bir etki yaratılacak Ģekilde siyah rengin güçlü etkisiyle 

birleĢtirilmiĢtir.  Atkı (yatay) yönünde kullanılan muline, pamuk, keten 

ve degrade bükümlü farklı iplik türleri ve incelikleriyle dokusal hazzı 
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yoğun bir döĢemelik kumaĢ elde edilmiĢtir.  Tasarımda tek ve çift katlı 

yapılardabezayağı örgü kullanımı dokusal geçiĢler yaratmıĢtır.  

 

ġekil 25: Tasarım 3 ve mekanda kullanımı 

Tasarım 4 

Tasarımın çözgü sıklığı 11tel/cm sıklıkta olup, çözgü(dikey yönlü 

iplikler) yönünde çekilen iplikler yarım cm eninde kahverengi, 1 cm 

eninde kahve ve sarı iplik düzenindedir. Örgü seçimi bezayağı ve rips 

türevleridir. Desen tasarımı renk düzeniyle sağlanmıĢtır ve ekose 

görünümü elde edilmiĢtir. Genellikle yakın tonlar kullanılırken, seyrek 

aralıklarla atılan parlak ve açık tonlar kumaĢa dinamik bir etki 

katmaktadır.  

 

ġekil 26: Tasarım 4 ve detayı, Yılmaz, 2017 
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ġekil 27: Tasarım 4 mobilya üzerinde gösterimi 

Tasarım 5 

Duvar tekstillerinin mekanda yalın boĢluklar için güçlü bir ifade 

aracı olması üzerine yapılan çalıĢma dekoratif kullanıma uygun bir 

çalıĢmadır.  Yapılan tasarımda koyu ve açık renkler tezatlık 

oluĢturmuĢtur. Tasarımın ayrıca ara tonlarla desteklenerek yumuĢak 

geçiĢlerin sağlanmasıyla derinlik hissi uyandırması amaçlanmıĢtır.  Boyut 

kazandırmak için spiral formlar dokuma sürecinde strüktüre eklenmiĢtir. 

 

ġekil 28: Tasarım 5, Yılmaz, 2017ġekil 29: Tasarım 5 detay, Yılmaz, 2017 
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SONUÇ 

YaĢamımızın büyük bir bölümünü iç mekanlarda geçiriyor olmamız 

psikolojik açıdan ele alındığında iç mekan tasarımlarının ne denli önemli 

olduğunu vurgulamaktadır. DeğiĢen insan ihtiyaçlarına karĢılık 

verebilmek ise duyum zenginliği, kolay değiĢebilir olması ve mali 

uygunluğu çerçevesinde tekstilleri önemli kılmaktadır. 

Ġç mekanlarda teknolojinin ve modern mimarinin ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek üzere, yeni açılımlarda bulunan Bauhaus‘un etkilediği 

tasarımcılardan olan JackLenorLarsen, 1950‘lerde iç mimari ve tekstilin 

mükemmel uyumunu yakalayarak özellikle iç mekan tekstilleriyle ilgili 

yaptığı çalıĢmalarıyla dikkat çekmiĢtir. Gelenekselden kopmayarak 

teknolojik imkanlar ile geliĢtirdiği yöntemler bugün birçok tasarımcıya 

yol gösterici olmakta ve insan psikolojisini etkileyen faktörleri de ön 

planda tutan tasarım anlayıĢı, kendisini birçok tasarımcıdan ayırmaktadır. 

ÇağdaĢ ticari kumaĢ tasarımında döneminin tekstil alanındaki 

boĢluklarını analiz etmekteki becerisi, modern tasarım ölçütlerini 

geleneksel tekniklerle harmanlayabilmesi ile yaĢam tarzı ve 

çalıĢmalarında izlediği yol tekstil tasarımcıları için ilham vericidir. 

Ayrıca Larsen, malzeme çeĢitliliğine önem vererek ıĢık, gölge, espas 

değerleri ile yaratabileceği dokuları farklı tekniklerle tekrar tekrar 

uygulayarak deneyselliğin ve araĢtırmanın önemini ortaya koymuĢ ve 

zamansız bir tasarımlama sistemi yaratmıĢtır. 

KAYNAKÇA 

Acar, S. (2013). JackLenorLarsen : Ġç mekan tekstili tasarımında bir öncü. Ġnönü 

Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt/Vol. 3 Sayı/No.7, 81-91 

Coles, J., House, N. (2012). Ġç Mimarlığın Temelleri (Z. Vaizoğlu, Çev.). 

Ġstanbul: Literatür Yayınları,s. 8 (Orijinal Baskı, 2007) 

Fisch, A. M. (2004). Oral historyinterviewwithJackLenorLarsen, Archives of 

American Art, SmithsonianInstitution, Feb. 6-8, 

https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-

jack-lenor-larsen-13092#transcript, EriĢim tarihi: 05.04.2018 

Hamilton, W.L. (1998). At homewith: JackLenorLarsen; A Life‘swarpandweft, 

New York Times, E-Magazine, September 

24,https://www.nytimes.com/1998/09/24/garden/at-home-with-jack-

lenor-larsen-a-life-s-warp-and-weft.html, EriĢim Tarihi: 05.04.2018 

 

Larsen, J. L. (1989). Furnishingfabrics: an internationalsourcebook, Thamesand 

Hudson, Singapore, 120 

https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-jack-lenor-larsen-13092#transcript
https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-jack-lenor-larsen-13092#transcript
https://www.nytimes.com/1998/09/24/garden/at-home-with-jack-lenor-larsen-a-life-s-warp-and-weft.html
https://www.nytimes.com/1998/09/24/garden/at-home-with-jack-lenor-larsen-a-life-s-warp-and-weft.html


95 
 
Larsen, J. L. (2012), JackLenorLarsenLongHouse, East hampton, NY, I. 

Uluslararası Tekstil Sanatı- Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Marmara 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü, 17-20 Ekim, s.12 

Mcfadden, D.R.,Friedman, M., Stack, L., Larsen, J. L. (2004). 

JackLenorLarsenCreatorandCollector, MerrellPublishers, China, 18-114-

115-174 

O‘Shea, M. (1981). Interiorfurnishings, TheTextileĠnstıtute Publisher, vol:11, 

no:1, Manchester, 1981, s.2 

Önlü, N.,Halaçeli, H. (2005). Dokuma kumaĢlarda farklı malzemelerin estetik 

açıdan oluĢturduğu yüzey görünümlerinin araĢtırılması, Tekstil Maraton, 

DOI:5, 42-53  

Özpınar, C.,Akbostancı Ġ. (2012). Lif Sanatında kavram. I. Uluslararası Tekstil 

Sanatı- Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü, 17-20 Ekim, 182  

http://sitehouse.net/minimalist-living-room-ideas/, EriĢim Tarihi: 04. 04. 2018 

https://www.pinterest.co.uk/pin/759138080911278369/, EriĢim Tarihi: 04. 04. 

2018 

https://www.longhouse.org/pages/about-jack-lenor-larsen, EriĢim Tarihi: 

03.03.2018  

https://www.tumblr.com/tagged/jack-lenor-larsen, EriĢim Tarihi: 03.03.2018 

http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print, EriĢim Tarihi: 

03.04.2018  

http://thedesigncenter.tumblr.com/post/17829602689/laotian-ikat-by-jack-lenor-

larsen, EriĢim Tarihi: 03.04.2018   

https://www.1stdibs.com/furniture/seating/lounge-chairs/harvey-probber-lounge-

chairs-jack-lenor-larsen-velvet/id-f_1908223/, EriĢim Tarihi: 03.04.2018 

http://thedesigncenter.tumblr.com/post/17829602689/laotian-ikat-by-jack-lenor-

larsen, EriĢim Tarihi: 08.04.2018 

http://www.kdhamptons.com/east-hamptons-jack-lenor-larsen-honored-with-

lifetime-achievement-award/, EriĢim Tarihi: 05.03.2018 

https://www.pollackassociates.com/blog/blogentry_new.php?bid=446, EriĢim 

Tarihi: 05.03.2018 

https://aneclecticeccentric.wordpress.com/2013/04/10/jack-lenor-larsen-new-

york-loft/ , EriĢim Tarihi: 05.03.2018 

https://www.pinterest.co.uk/pin/473581717056801362/, EriĢim Tarihi: 

05.03.2018 

https://www.dwell.com/collection/jack-lenor-larsens-greatest-hits-9bf0e08a#6, 

EriĢim Tarihi: 08.04.2018 

http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print
http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print
http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print
http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print
http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print


96 
 

 
 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/140807925823038184/, EriĢim Tarihi: 

08.04.2018   

https://www.1stdibs.com/furniture/rugs-carpets/area-rugs-carpets/rug-edward-

fields/id-f_744307/ , EriĢim Tarihi: 10. 04.2018 

http://www.interiordesign.net/slideshows/detail/9290-matters-of-design-long-

live-longhouse/, EriĢim Tarihi: 10.04.2018 

http://www.newyorksocialdiary.com/node/3829/print, EriĢim Tarihi: 10.04.2018 

 


