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ÖNSÖZ
Türkiye’de Moda ve Tekstil Tasarımı alanında yürütülen çalışmalar, ortaya konulan yeni araştırmalar, ifade biçimleri ve
görüşler, bugüne kadar ortak bir düzlemde ele alınmamış, elde edilen bulgu ve bilgi birikimi gerçek sonuçlarıyla görünür
kılınmamıştır. I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu bu birikimi ortaya çıkarmak için, alanın ilişki içinde
olduğu farklı disiplinlerde çalışmalar yapan sanatçı, tasarımcı, araştırmacı, akademisyen ve sektör temsilcileri arasında daha
fazla iletişim sağlayarak bu birikimi zenginleştirmeyi amaçlamıştır. 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen sempozyuma farklı disiplinlerden toplam
142 bildiri özeti gönderilmiş, bu özetlerin her biri değerlendirilmek üzere Sempozyum Danışma Kurulu’nda yer alan iki ayrı
hakemin görüşüne sunulmuştur. Sempozyum hazırlık sürecinde sempozyum takvimi ve sempozyum danışma kurulunun
görüş ve önerilerine titizlikle uyulmuştur. Sempozyum konu başlıkları beş kategoride toplanmıştır. Tekstil ve Moda’da Tasarım
ve Sanat İlişkisi, Tekstil, Moda ve Kültür, Tekstil ve Moda Tasarımı Alanında Tanıtım ve Hukuk Süreçleri, Özel Seksiyon “Yeşil
Tekstiller” olarak belirlenmiştir. Ayrıca Poster Bildirilerde Batı Akdeniz Bölgesinin ortak kültürünün araştırılması ve bilimsel
nitelik kazandırılması amacıyla konu sınırlandırılması yapılmıştır. Batı Akdeniz Bölgesinin (Antalya, Burdur, Isparta) geleneksel giyim kuşam, dokuma malzemeleri (ipek, yün, pamuk) ve dokumacılık, kök boyamacılık, yazmacılık, halıcılık, keçecilik
vb. konularda yapılan araştırmaları içeren bilimsel çalışmaların katılımı beklenmiş ancak bu konulardaki çalışmaların sözlü
sunulması nedeniyle poster bildirilere yer verilmemiştir. “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” söylemini benimseyen I. Uluslararası
Antalya Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali kapsamında gerçekleşen sempozyumda, tekstil ve moda’da tasarım ve sanat ilişkisi
başlığı altında moda ve tekstil tasarımı alanında yeni buluşlar, düşünceler ve ifadelerin sanat ve tasarım kuramlarıyla irdelendiği özgün bildiriler sunulmuştur. Tekstil, moda ve kültür başlığı altında tekstil ve modanın antropoloji, etnoloji, sosyoloji,
arkeoloji ve sanat tarihi vb. alanlarla olan ilişkisini irdeleyen özgün araştırma verilerine dayalı bildiriler yer almıştır. Tekstil ve
moda tasarımı alanında tanıtım ve hukuk süreçleri başlığı altında moda fuarları, defileler, styling, moda fotoğrafçılığı, moda
grafiği, hukuk süreci, telif hakları, marka ve patent gibi konuların irdelendiği bildiriler tartışılmıştır.
Bienalin “yeşil tekstil, yavaş moda” söylemini anlamlı kılmak üzere oluşturulan yeşil tekstiller özel seksiyonunda, çevre duyarlılığını önemseyen, hammadde ve kullanımı, hammadde ve ürün tasarımı ile tüketici bilinci konularında yapılan araştırma
ve geliştirme çalışmalarının tümünü kapsayan bildiriler sunulmuştur. Bu seksiyonla tekstil hammadde, üretim biçimleri ve
ürün tasarımında çevreci anlayışa dikkat çekilmiştir. Sempozyumda sunulan toplam yüz bildiri daha sonra dergi yazım kurallarına göre düzenlenmek üzere yazarlarından tam metin olarak talep edilmiş ve tam metinler yine sempozyum danışma
kurulunda yer alan iki hakeme gönderilmiş, alınan görüşler doğrultusunda yayınlanmasına karar verilen bildiriler dergimizde
yer almıştır. Dergimizin Özel Sayılarında (7. ve 8.) yer alan bildirilerin her türlü akademik ve bilimsel sorumluluğu yazarlarına
aittir. Fakültemiz Akdeniz Sanat Dergisi, sempozyum bildirilerinde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır.
I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu’na bildiri göndererek katılan katılımcılara, sempozyuma gönderilen
bildirilerin değerlendirilmesinde ve sempozyumun daha da nitelikli hale gelmesindeki özverili ve özenli çalışmalarından
dolayı Sempozyum Danışma Kurulu üyelerine, ayrıca Sempozyumun gerçekleşmesine imkân sağlayan Rektörümüz Prof. Dr.
İsrafil KURTCEPHE’ ye, salonlarından yararlandığımız Üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığına ve bu yayının
çıkmasına destek olan ve Bianel Ana Sponsoru olan Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’na ve Vakıf Başkanı Dr. Nasih Nezihi BAYIK’ a teşekkür ederim. I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu’nun düzenlenmesi ve gerçekleşmesinde
yaptıkları özverili çalışmaları ve gayretleri nedeniyle Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
öğretim elemanlarına, Sempozyum düzenleme kurulu başkanlığı ve dergimizin bu özel sayılarının editörlüğünü yapan Doç.
Yüksel ŞAHİN’ e katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim.
I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu’nda sunulan bildirileri hakemli Akdeniz Sanat Dergisi’nde yayınlayarak
akademisyenlere bir katkı vermeyi amaçladık. Dergimiz özel sayılarında çok sayıda makale olması nedeniyle, hoşgörünüze
sığınarak makale metinlerini 10 punto yaptık. I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin
yayınlandığı özel sayılarımızın (7. ve 8.) bilim ve sanat dünyasına katkı sağlamasını diliyoruz.
Prof. Sadettin SARI
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

SUNUŞ
Üniversitemizin 30. Kuruluş Yıldönümünde, Güzel Sanatlar Fakültemizin Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından “I.
Uluslar arası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali” kapsamında gerçekleştirilen, “I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarım
Sempozyumu”na ev sahipliği yapmaktan Üniversite olarak mutluluk duyduk.
Bilindiği gibi sempozyumlar önerdikleri konu başlıkları ile bilimsel düşünmeye, üretmeye, özgün ve yeni araştırmaların
sunulmasına olanak sağlayan etkinliklerdir.
Bu bağlamda sempozyumun, Bienalin “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” söylemiyle bağdaşık “Yeşil Tekstiller” özel seksiyonu
aracılığıyla tasarım olgusu üzerinden çevre sorunlarını işaret etmesinden ayrıca memnuniyet duyduğumuzu ifade etmeliyiz.
Üniversitemizde bir ilk olarak gerçekleştirilen “I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarım Sempozyumu”na katılan akademis yenler, uygarlık tarihinin en eski malzemelerinden olan tekstili, geçmişten günümüze kat ettiği mesafede sanat, tasarım,
tarih, kültür, çevre, hukuk, tanıtım ve pazarlama sorunsalları bakımından yorumladılar.
-

Bu sempozyuma araştırma verilerini içeren bildiriler sunan akademisyenler; böylece, sanat ve tasarımın kuramsal alt yapı olmaksızın gerçekleşebileceği yönündeki genel kanaatin değişmesine katkı verdiler. Sanat ve tasarımın salt bir “güzellik” olgusu
için yapılmadığını kanıtladılar.
“I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarım Sempozyumu”nda sunulan bildirilerin yer aldığı Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz
Sanat Dergisi’nin genç nesillerin çalışmalarına, araştırmalarına katkı vereceğini düşünüyorum. Bu vesile ile Bienal kapsamında yer alan önemli etkinliklerden birisi olan Sempozyumun gerçekleşmesine ve bildirilerin yayınlanmasına emeği geçenleri
kutluyorum.
Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE
Akdeniz Üniversitesi Rektörü
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TEKSTİL VE MODA’DA TASARIM VE SANAT İLİŞKİSİ
DESIGN AND ART RELATIONSHIP IN TEXTILE AND FASHION

NEDEN “1. ULUSLARARASI ANTALYA MODA VE TEKSTİL TASARIM BİENALİ” *
Yüksel ŞAHİN*
ÖZET

Bu çalışmada söylemi “yeşil tekstil, yavaş moda” olan “1. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali”nin tanımı yapılarak, Antalya’da neden böyle bir etkinlik
gerçekleştirildiği üzerinde durulacaktır. Çalışmada etkinliğin; moda ve tekstil tasarım alanında eğitime, kültüre, sanata- tasarıma, çevreye, turizme, Ülkemizin,
Üniversitenin ve Antalya’nın tanıtımına, Antalya’nın marka değerine, kentsel gelişimine kadar farklı boyutlarda katkıda bulunacağı üzerinde durularak, Bienal
kapsamında yer alan; bir sempozyum, yedi sergi, iki panel ve çalıştaylar hakkında geniş kapsamlı bilgi verilecektir. Bienallerin kentlere kültürel anlamda katkı
verdiği üzerinde durularak, Türkiye’de moda ve tekstil tasarım alanında ilk kez gerçekleştirilen Bienal’in genel ve özel hedefleri, hedef kitlesi, beklenen sonuçlarına
yer verilecektir. Bienallerin düzenlenmesinde, küratörlüğün önemi vurgulanarak, EXPO 2016 Antalya’ya bir ön hazırlık amacı taşıyan Bienalin, Üniversite ile kenti
kucaklayan bir etkinlik olduğu belirtilecektir.
Anahtar Sözcükler: Antalya Bienal, Moda ve Tekstil Tasarımı, Yeşil Tekstil- Yavaş Moda, Moda Bienali, Yeşil Tekstiller.
-

REASONS BEHIND THE “1ST INTERNATIONAL ANTALYA FASHION AND TEXTILE DESIGN BIENNIAL”
ABSTRACT
This article will undertake the reasons in organizing the “1st International Antalya Fashion and Textile Design Biennial,” the objectives set out and the anticipated
outcome. The study will reveal that the Biennial has been dealt with an understanding of social responsibility of the “Green Textile, Slow Fashion” discourse. As well
as expressing that the Biennial program is a platform for versatile discussion on the subject matter it will also give place to the different aspects of the symposium,
exhibitions, panels and workshops included within the Biennial. The importance of curatorship during the organization processes of biennials will be emphasized
and refer to the Biennial in question which is considered to be preliminary for the EXPO 2016 Antalya as an event that will embrace both the University and the city.
As a result, it will embark on the lessons that will be derived as a result of the defined objectives and anticipated results of the 2012 Biennial which will, in turn,
provide experience for future biennials.
Keywords: Antalya Biennial, Fashion& Textile Design, Green Textile- Slow Fashion, Fashion Biennial, Green Textiles.
Giriş: Yaşadığımız Dünyanın giderek artan çevre sorunları, doğal kaynakların karşı karşıya olduğu tehlikeler ve tüketim çılgınlığı, sanat ve tasarım alanında uğraş verenlere de görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu olumsuz gelişmeler karşısında
tüm alanlarda olduğu gibi, moda ve tekstil tasarımı ve sanatı alanında uğraş verenlerin de “sürdürülebilirlik”, “yavaş moda”,
“yeşil moda”, “yeşil tekstil” gibi kavramlara dikkat çektikleri gözlemlenmiştir. Çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan,
tekstil üretim sürecinde kullanılan malzemeler, boyar maddeler ve kimyasalların yerini artık doğal malzeme ve doğal boyar maddelerin alması tartışılmaya başlanmıştır. Diğer yandan, tüketim olgusunu içinde barındıran ve varlığını tüketime
dayalı olarak gerçekleştiren “moda” olgusu, tasarım süreci ve eğitimi açısından birkaç yönlü gelişme göstermiştir. Giysi ve
mekân tekstilleri alanında bir sezonda çok seçenekli koleksiyonların yer almasıyla, tüketimin kendisi “moda” olmuştur.
“Moda olmak” kavramı eğitim öğretime de yansımış, “Moda ve Tekstil Tasarımı” bölümlerine ilgi ve talep artmıştır. Yeni
kurulan pek çok Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümlerinde ise yine talebe yönelik olarak moda tasarımı eğitimi ağırlık kazanmaya başlamıştır. “Moda” sosyolojik bir olgudur ve tasarımcı- üretici- tüketici zincirinde önemli bir görev üstlenmektedir. Tespitlerimiz, “tasarım” ve “tasarımcı”nın tanımlanması, moda- tekstil tasarım alanının kavratılması, sektörün tasarımcı
eğitiminden, tasarımcıdan beklentileri ve tasarım eğitimi veren kurumların da sektörden beklentilerinin, küresel gelişmelere
bağlı olarak tartışılmasını düşündürmüştür. 1900’lü yıllardan beri tartışılan, “bizim kendi modamızı yaratmamız” yönündeki
görüşler ve eğitim kurumlarındaki çeşitli yaklaşımlardan bugüne kuşkusuz Moda ve Tekstil Tasarımı eğitimi alanında ol
dukça önemli bir yol kat edilmiştir. Tasarım ve gelenek arasındaki bağın tartışıldığı uzun yıllar boyunca ve günümüzde “kendi
modamızı yaratmak” talebinde sık sık başvurulan kaynak ise zengin tekstil tarihimiz ve kültürümüz olmuştur. Bu konuda son
derece başarılı tasarımlar olmasına karşın daha genel ve yaygın biçimde “kitsch” örneklerle karşılaştığımızı ifade etmeliyiz.
Moda ve Tekstil Tasarım alanında yukarıda ele aldığımız öncelikli tespitler ve Dünyadaki gelişmeler, olan biteni tartışabilmek
için kapsamlı bir etkinlik yapmamız yönünde bizi uyarmıştır. İşte bu nedenle, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü olarak, alanın disiplinler arası ilişkilerinin, sorunlarının ve farklı bakış açılarının bir arada
tartışılmasına olanak sağlayan bir etkinlik yapmaya karar verdik. Fikrin sahibi olarak Antalya’da ve Akdeniz Üniversitesi’nin
çatısı altında olmamızın, bizim için bir şans olduğunu ifade etmeliyiz. Antalya; tarihi, kültürel yapısı ve dinamizmi ile Moda
ve Tekstil Tasarım alanında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmalı düşüncesiyle, planladığımız etkinliklerin kapsamı bizi
Bienal fikri ile buluşturdu. Kentlere kültürel anlamda katkı veren Bienal etkinliğinin, bu kez moda ve tekstil tasarım alanı
üzerinden Antalya’da gerçekleşmesini istedik. Bienallerin, kentlere olan katkısında ilk adım olarak, 2012 Bienali için Antalya’nın uzak öngörüsünü yansıtan bir söylem belirledik. Dünyada tekstil üretiminin çevreye olumsuz etkileri tartışılırken
-

-

-

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Doç. Yüksel Şahin, Akdeniz Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü- Antalya, sahin.yuksel2@gmail.com
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bizim sadece “güzel- estetik ve tüketim” olgularına dayalı bir içerik belirlememiz söz konusu olamazdı. Bu nedenle, Bienal
söylemini çevre konusunda sosyal sorumluluk bilinciyle “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” olarak belirledik. Ayrıca, EXPO 2016’nın
Antalya’da gerçekleşecek olması, etkinliğimizle kent arasında kendiliğinden bağ kurulmasına neden oldu. “Çiçek ve Çocuk”
temalı EXPO 2016’nın “Gelecek Nesiller İçin Daha Yeşil Bir Dünya” söylemi ile Bienalin “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” söyleminin örtüşmesi, önümüzdeki iki Bienal için yeni tasarılar üretmemize olanak sağladı. Kentin önemli kurum ve kuruluşlarına
yaptığımız bilgilendirmelerde Bienalin kente yapacağı katkılara değindik. Böylece, moda ve tekstil tasarım alanı üzerinden bir
Bienal düzenlenmesi fikrine destek veren Üniversitemizin yanı sıra, kentin kurum ve kuruluşları da konuya olumlu yaklaştılar.
Akademik yaklaşımla ve özgün fikirlerle içeriği belirlenen Bienal, kentle Üniversitenin kucaklaşmasını öneren bir programla
tasarlandı. Bienal etkinliklerin tespit edilmesinde küratör anlayışı hakim oldu. Bienal küratörleri mekânları değerlendirme
konusunda belirlenen tema ve içerikleri, sergilerde yer alacak işleri, tasarımcıları ve sanatçıları incelediler. Moda ve tekstil
tasarım, endüstriyel tasarım, mimarlık tarihi ve kent sosyolojisi üzerinde çalışmalar yapan küratörler, sergileme alanlarını
belirlemede, kentin sunduğu imkânlara bağlı kaldılar. Üniversite ve kentin iletişim içinde olması anlayışı ile kentin tarihi ve
kültürel dokusunu barındıran mekânlar ile kurumlara ait sergi salonlarını kendi kimlikleriyle örtüştüren sergilerle bir araya
getirdiler. Bienalin hedef kitlesi ise öğrenciler, akademisyenler, tasarımcılar ve araştırmacılarla sınırlandırılmadı. Alanın geniş
kitlelerle etkinlikler aracılığıyla buluşması hedeflendi.
Bienalin Hedefleri: Bienalin hedefleri, hem alanın kendi içyapısı ile hem de kentin dinamiği ile şekillendi. Moda ve tekstil
tasarım alanına; eğitim- öğretim, sanat- tasarım, bilim, kültür, üretim sürecinde katkı sağlamak, sosyal sorumluluk bilinciyle çevre konusunda duyarlık uyandırmanın yanı sıra kentsel gelişime ve kentin marka değerine, turizmine katkı sağlamak,
EXPO 2016’ya ön hazırlık yapmak hedeflerini böylece birleştirdik.
Eğitim- Öğretim, Sanat- Tasarım, Bilim, Kültür: Bienalin öncelikli hedefi Moda ve Tekstil Tasarım alanında eğitim öğretime katkı sağlamak olarak belirlendi. Bu bağlamda henüz eğitim öğretim vermeyen Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü’nün gelecek eğitim öğretim yılında eğitim öğretime başlaması hedeflendi. Bienal
kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile Bölümün ihtiyaç duyduğu Baskı Tasarım ve Giysi Tasarım Atölyelerinin
teknik donanımları büyük ölçüde kuruldu. Bunun yanı sıra moda ve tekstil tasarım alanında disiplinler arası çalışmaların
bir arada olmasına olanak tanıyan Bienal aracılığıyla olumlu sonuçlar elde etmeyi hedefledik. Bienal’in eğitim- öğretim, sanat- tasarım, bilim, kültür çalışmalarını içermesine özen gösterdik. Böylece öğrenciler, sanatçılar, tasarımcılar, araştırmacılar,
akademisyenlerin ve meraklıların buluşmasına olanak tanıdık. Sempozyum Bildirilerinin Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yayını
olan Akdeniz Sanat Dergisi’nde yayınlanma kararı alındı. Akdeniz Sanat Dergisi “I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarım
Sempozyumu Bildirileri Özel Sayıları” ve Bienal Katalogu’nun, öncelikli olarak bu alanda verilen eğitim öğretime ve kentin
kültürel belleğine katkı sağlayacağını düşündük.
Çevre: Bienal için, çevre konusundaki duyarlılığımızı içeren “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” söylemine, her tür basılı yayınımızda yer verdik. Amacımız, kendi içinde ikilem taşıyan bu söylemi okuyan her insanda bir düşünce oluşturmaktı. Tüketim
duygusunun moda ile olan güçlü bağına, çevre ile olan bağını da anımsatmak istedik. Bu nedenle de Bienal kapsamında yer
alan yarışmalı sergilerden birisinin temasını “Yeşil Tekstiller” olarak belirledik. Ayrıca, Sempozyumda “Yeşil Tekstiller” özel
seksiyonuna yer verdik. Bienal’in “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” söylemi, çevre ve insan sağlığına dost tekstil ürünlerinin üretim
ve tüketim biçimlerini kavratmak ve doğal tekstil kaynakları ile malzemelerinin kullanımını önermek amacıyla belirlendi.
Tasarımcıları ve üreticileri çevreye duyarlı tasarım ve üretim yapmalarına teşvik etmek amacı taşıyan söylemle; toplumu
bilinçlendirerek kaliteli tasarım olgusunu algılatmak ve tüketim alışkanlığına dikkat çekmek hedeflendi. Bu bağlamda Bienal
kapsamında yer alan Sempozyumun “Yeşil Tekstiller” seksiyonu, belirlediğimiz hedefe bize ulaştıran bildirilerin sunulmasına
olanak tanıdı. Ayrıca doğa ve çevre sorunlarına sanatçı duyarlılığıyla dikkat çekmek için düzenlenen “Yeşil Tekstiller Sergisi”yle, tekstil ham maddeleri ve üretim biçimlerinin yol açtığı çevre kirliliğine karşı, tasarımcıların özgün fikirlerle yeni
gelişmeler kaydetmesi beklendi.
Turizm, Kentin Marka Değeri ve EXPO 2016: Moda ve tekstil tasarım alanın kendi içyapısı ve kentin dinamiği ile şekillenmesinde, Antalya’nın sahip olduğu turizm olgusunun önemli katkısı olduğunu belirtmeliyiz. Dünyanın her yerinden
ulaşımın rahatlıkla yapıldığı Antalya’nın, sahip olduğu marka değerine alternatif bir sanat- tasarım etkinliği ile katkıda bulunmayı hedefledik. Böylece turizm dinamiği kendiliğinden hedeflerimiz arasında yer aldı. Bu nedenle Bienalin adını, kentin
sahip olduğu değerlere de sahip çıkmak adına “I. Uluslararası ANTALYA Moda ve Tekstil Tasarım Bienali” olarak belirledik. Alternatif bir turizm hareketliliğin başlangıcı olarak gördüğümüz etkinlik aracılığıyla öğrencilerin, akademisyenlerin,
tasarımcıların, sanatçıların ve araştırmacıların Antalya’da bir araya gelmesini istedik. Bize göre, tasarımcı ve sanatçılara ilham
veren bir kent olan Antalya’da iki yılda bir tekrarlanmasını arzuladığımız Bienal aracılığıyla, kentin kendisi de yeni bir bakış
açısı kazanacaktır. Belirlenen Bienal temalarıyla kentin uzak öngörüsünü ortaya koyarak, Antalya’nın, İstanbul dışında moda
ve tekstil tasarım alanında alternatif bir kent olmasını hedefledik. Antalya’nın marka değerine katkıda bulunacak olan Bienalin,
gelecekte tasarım haftaları ve tasarım festivalleri gibi etkinliklerin düzenlenmesine öncülük edeceğini ve bunun da kentin tarihi ve bilinmedik pek çok noktasında yeni işliklerin açılmasına, Antalya’ya özgü hediyelik eşya kültürünün oluşmasına katkıda
-
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bulunacağını öngördük. EXPO 2016’nın Antalya’da yapılacak olmasına bağlı olarak, ilk Bienali 2012 yılında gerçekleştirmek
için hazırlıklarımıza başladık. Ancak, özellikle Expo 2016’nın Botanik EXPO’su olarak Antalya’da gerçekleşecek olması, daha
önce de belirttiğimiz gibi, Bienal takviminin belirlenmesinde etken oldu. 2012 Bienalinden edineceğimiz deneyimler, EXPO
2016’ya giden süreçte Antalya’nın kültür ve sanat alanındaki arayışlarına ışık tutacak veriler sunacaktır.
Yapılanma ve Program: Bienal Düzenleme Komitesi olarak, ana fikirleri tespit ettikten sonra, Bienal fikrimizi Üniversitemiz
ve Antalya’nın önemli kurumlarıyla paylaşmak üzere çalışmalar yaptık. Rektörümüz Sn. Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Onursal Başkanlığı kabul ederek bizi onurlandırdı. Bienal Danışma Kurulu’nu ulusal ve uluslar arası yetkin isimlerden oluşturduk.
Danışma Kurulu üyelerinin bir çoğu alanlarına göre, sempozyum ve sergilerin değerlendirme kurullarında da görev aldılar.
Bienal Yürütme Kurulu üyelerini ise kentin önemli dinamiklerinin temsilcileri oluşturdu. Bienal çalışmalarımızı kısa bir süre
paylaşabilme imkânı bulduğumuz Sn. Yaşar SOBUTAY’ı ise bu süreçte huzur içinde olmasını dilediğimiz sonsuz yolculuğuna uğurladık. Bienallerin kentlere olan katkılarını göz önünde bulundurarak Antalya üzerine çalışmaları olan küratörleri ve
yardımcılarını belirledik. Bienal içeriğini belirledikten sonra etkin bir duyuru yapabilmek için Bienal web sayfasını düzenledik. Bienalin www.motexbienal2012.org adresindeki web sayfası yayına girdiği andan itibaren yoğun bir ilgi gördü. Dünyanın
her yerinden takip edildiğini tespit ettiğimiz Bienale katılım beklentilerimizin üzerinde oldu. Duyurular için sosyal medya
ağından etkin bir biçimde yararlandık. Bienale gösterilen ilgide program içeriğinin katkısı olduğunu düşünüyoruz. Program
içeriğinde ise alanın içinde bulunduğu durum, beklentiler ve yeni gelişmeler belirleyici oldu. Böylece programda moda ve
tekstil tasarım alanını tüm yönleriyle tartışabilmek için; yedi sergi, bir sempozyum, iki panel ve dört çalıştaya yer verdik. Bienalin “Yeşil Tekstil, Yavaş Moda” söylemi, olumlu ve meraklı geri dönüşler almamıza neden oldu.
--

Bienal Programında yer alan “I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”; Türkiye’de moda ve tekstil tasarımı
alanında yürütülen çalışmalar, ortaya konulan yeni araştırmalar, ifade biçimleri ve görüşlerin ortak bir düzlemde ele alınması
ve elde edilen bulgu ve bilgi birikimi gerçek sonuçlarıyla görünür kılmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, bu birikimi ortaya çıkarmak için, alanın ilişki içinde olduğu farklı disiplinlerde çalışmalar yapan akademisyen, sanatçı, tasarımcı,
araştırmacı ve sektör temsilcileri arasında daha fazla iletişim sağlayarak bu birikimi zenginleştirmeyi amaçlamıştır. Bienal
kapsamındaki sempozyumun konu başlıkları; “Tekstil ve Moda’da Tasarım ve Sanat İlişkisi”, “Tekstil, Moda ve Kültür”, “Tekstil ve Moda Tasarımı Alanında Tanıtım ve Hukuk Süreçleri”, Özel Seksiyon “Yeşil Tekstiller” olarak belirlenmiştir. Poster
Bildirilerde ise Batı Akdeniz Bölgesinin ortak kültürünün araştırılması ve bilimsel nitelik kazandırılması amacıyla konu sınırlandırılması yapılmıştır. Ancak, geleneksel giyim kuşam, dokuma malzemeleri (ipek, yün, pamuk) ve dokumacılık, kök boyamacılık, yazmacılık, halıcılık, keçecilik vb. konularda yapılan araştırmaları içeren bilimsel çalışmalar sözlü olarak sunulduğu
için poster bildiri alanı düzenlenmemiştir.
Bienal kapsamında yer alan paneller alanı farklı bakış açıları ile tartışmaya olanak tanımak üzere düzenlenmiştir. “Tekstil
Tasarımı Eğitimi ve Sektör İlişkisi” adlı panele; Prof. Dr. Ayten SÜRÜR (Panel Başkanı), Prof. Kemal CAN, (Tekstil ve Moda
Tasarımı Böl. Bşk. MSGSÜ), İpek ARTÜZ (İMA Temsilcisi) ve Cem KAPROL (İTHİB Temsilcisi) katıldılar. “Markalaşma
ve Türkiye’nin Moda - Tekstil Tasarım Merkezi Olma Çabaları” adlı panele ise Yrd. Doç. Dr. Reyhan VARLI GÖRK (Panel
Başkanı), Kaan DERİCİOĞLU (Ankara Patent Ltd. Şti. Temsilcisi), Volkan GÜLOĞLU (Serbest Moda Tasarımcısı) bizimle
değerli birikimlerini paylaşmak üzere katıldılar.
Bienal programında düzenlenen sergilerden ikisi yarışmalı olarak gerçekleştirildi. “Yeşil Tekstiller Temalı Tekstil Sanatı Sergisi” ve “Tekstil Sanatı Karma Sergisi”ne yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım oldu. Yeşil Tekstiller sergisine kırk dokuz
başvuru oldu. Değerlendirme sonucunda otuz yedi eser sergilenmeye layık bulundu. Tekstil Sanatı Karma Sergisine ise altmış dört başvuru oldu. Değerlendirme sonucunda elli iki eser sergilenmeye kabul edildi. Başvurular, Değerlendirme Kurulu
üyeleri tarafından web üzerinden özel bir sistemle değerlendirildi. Eserlerin sergiye katılımları ve ödül değerlendirmeleri
düzenlenmiş olan çizelgeler üzerinde işlendi ve oy çokluğuyla belirlendi. Sergiler, Üniversite Yerleşkesi içinde yer alan Olbia Sanat Galerisi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisinde düzenlendiler. Mimarlar Odası Antalya Şubesi Sanat Galerisinde gerçekleşen “Ustalardan Çağdaş Tekstil Sanatı Sergisi”; Ülkemizde ve Dünyada tekstil sanatına önemli katkılarda bulunmuş, farklı söylem ve önermeleri olan davetli sanatçıların eserleriyle gerçekleşti. Sergi, sınırlandırılmış izleyici algısında
diğer olasılıkları da uyandıran, tekstil sanatı ustalarının elinden çıkmış farklı tema, malzeme ve tekniklerle üretilmiş eserleri,
izleyicisiyle buluşturmayı hedefledi. Bienalimizin onur konuklarından olan ve Türk modasının önde gelen isimlerinden Vural GÖKÇAYLI’nın uzun yıllar süren araştırmaları, yurt dışı deneyimleri ve derin bilgi birikimini ustalıkla aktardığı “Kaybolan Şıklığa Hatırlatma, Vural GÖKÇAYLI- Retrospektif Sergisi”, Antalya Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü Antalya
Arkeoloji Müzesi’nde düzenlendi. Bu sergiye moda tarihini içeren “Müzede Moda var Grup Sergisi” eşlik etti. Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Günay Aykaç ATALAYER, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Öğretim üyeleri Doç. Oya SİPAHİOĞLU, Yrd. Doç. Füsun ÖZPULAT, Yrd. Doç. Cemal MEYDAN’ın eserlerinden
oluşan “Tekstil Sanatı Grup Sergisi”, Antalya Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü Antalya Güzel Sanatlar Galerisinde yer
aldı. Özgün yaklaşımlarla yalın dokumalar yapan Lif sanatçısı Fırat NEZİROĞLU’nun “Boyumdan Büyük İşler- II Sergisi”,
İnşaat Mühendisleri Odası Sanat Galerisinde izleyicileriyle buluştu. Çalıştaylar, sempozyumla eş zamanlı olarak Güzel Sanat-
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lar Fakültesi Atölyelerinde gerçekleşti. Vural GÖKÇAYLI tarafından yürütülen Drape Çalıştayı’na başvurular genel olarak
bu alanda görev yapan öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşti. Yrd. Doç. Füsun ÖZPULAT tarafından yürütülen geleneksel Japon ipek boyama tekniğinin öğretildiği Shibori çalıştayı ise yine büyük bir kısmı öğretim elemanlarından oluşan
katılımcılarla yapıldı. Geleneksel Tokat Yazmacılığının ele alındığı, “Yazmacılık” çalıştayı ise Tokat’lı Yazmacı Ustası Hüseyin
ER tarafından, “Keçe Çalıştayı” ise Tireli Keçe ustası Mehmet YILMAZ tarafından yürütüldü. Çalıştaylar, alanda verilen eğitim öğretime önemli bir katkı verdiler.
Bienal çalışmaları oldukça yoğun bir çalışma temposu içinde gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanlığı, Fakültemiz Grafik Tasarım Bölümü, Geleneksel Türk El Sanatları Halı Kilim Eski Kumaş Ana Sanat Dalı,
Heykel, Fotoğraf ve Sinema-TV Bölümü öğretim elemanları ve birçok Bölümden öğrencilerimizden Bienal çalışmalarımız
için destek aldık. Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Fuat AKDENİZLİ Bienal logosunu, web sayfasının tasarımı ile
diğer yayınların tasarımını yaptı. Bienalin İngilizce web sayfasının metinlerini Deniz ÇOLAK çevirdi. Bienal WEB sayfasının
aralıksız devam eden güncellemelerini Volkan VAROL büyük bir titizlikle yürüttü. Bienalin kurumsal kimlik çalışmalarını
ise Fakültemiz Grafik Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Defne ALKANDEMİR, Yrd. Doç. Fuat AKDENİZLİ ile birlikte yürüttü.
Bienal kapsamında yer alan 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu çalışmalarını ise Moda ve Tekstil Tasarımı
Bölümü öğretim elemanları ile Geleneksel Türk El Sanatları Halı Kilim Eski Kumaş Ana Sanat Dalı öğretim elemanları birlikte
yürüttü. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi öğretim
elemanları sergilerin hazırlanmasına katkıda bulundular. Bienal küratörlerinden Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi
Yard. Doç. Dr. Reyhan VARLI GÖRK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Hakan GÜRSU çalışmalarımızda
yer aldılar.
Sonuç: Akdeniz Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü olarak, Akdeniz Üniversitesi’nin 30. kuruluş yıldönümünde
gerçekleştirdiğimiz “I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali” programında yer alan bir sempozyum, iki panel, dört çalıştay ve yedi sergi, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya’nın çeşitli mekanlarında 08 - 10 Ekim 2012 tarihleri arasında
gerçekleşmiş ve sergiler 09 Kasım 2012 tarihine kadar devam etmiştir. “I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali”nin kapsamındaki etkinlikler; bu alanda eğitim öğretime katkı verilmesi, moda ve tekstil tasarım kavramının anlaşılması, çevre bilincinin ve bölge kültürünün gelişmesi, alternatif bir turizm alanı yaratılması gibi hedeflere katkı sağlayacak
şekilde belirlenmiştir. Sonuçta belirlenen hedeflere kısmen ulaşıldığını ifade edebilmekteyiz. Bienal için yola çıktığımızda
Bölümümüz, Fakültemiz, Akdeniz Üniversitesi, Antalya ve Ülkemiz için yeni bir şey yapmanın hem mutluğunu hem de tedirginliğini yaşadık. Ancak, özellikle akademik kurumlardan gördüğümüz ilgi, destek ve iyi niyetli paylaşımların bize güç
verdiğini belirtmeliyiz.
Etkinliğin gerçekleşmesi açısından, sempozyum ve sergilere yoğun bir başvuru olmuştur. Sempozyum konu başlıkları, paneller, sergiler ve çalıştaylar moda ve tekstil tasarım alanında çok yönlü çalışmaları bir araya getirmiştir. Etkinlikler; ulusal ve uluslararası akademisyenler, tasarımcılar, sanatçılar, araştırmacılar ve üretici sektör temsilcileri olmak üzere moda ve
tekstil tasarım alanının tüm bileşenlerini bir araya getirmiştir. Bu da hedeflerimiz açısından önemli bir gelişme olmuştur.
Bienal küratörlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Bienal için alternatif sergileme alanları, konferans merkezlerine ihtiyaç
duyulduğu tespit edilmiştir. Tekstil malzemesinin farklı sergileme teknikleri içermesi, sıradan sergileme alanlarının dışında tasarlanmış modern mekânlara olan ihtiyacı göstermiştir. Öyle umuyoruz ki Antalya, kültür- sanat etkinlikleri için tam
donanımlı kültür ve sanat merkezlerine kavuştuğunda, sanat etkinlikleri farklı sergileme olanaklarıyla şaşırtıcı bir biçimde
izleyicisiyle buluşacaktır. Moda ve tekstil tasarım alanını, tekstil sanatını ve tasarım olgusunu barındıran üretim biçimlerini
kentin çeşitli mekânlarıyla buluşturan Bienalin, yeni bir ilgi alanı yarattığını ve eğitim- öğretim, sanat- tasarım, kültür, bilim
ve üretici sektör çevrelerinin buluşmasına, alanın kavranmasına ve yeni ilişkilerin gelişimine çok önemli katkılar sağladığını
düşünüyoruz. Bundan sonraki Bienallerde yine Antalya’nın dinamizminde ve Akdeniz’in renklerinde moda - tekstil tasarımı
alanındaki yeni bakış açılarını, araştırmaları ve sanat eserlerini paylaşmayı umut ediyor, katkıları ve emeği geçen tüm kişi,
kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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Günay ATALAYER*, İrem ARIKAN EKŞİ**, Başak ÖZKENDİRCİ***
ÖZET
Arkeolojik tekstil buluntular ve tarihi tekstiller, ait oldukları dönemin ticari, kültürel, teknik hatta antropolojik yapısıyla ilgili bilgiler verebilmektedir. Sağladıkları
bilgiler çeşitli bilim dallarınca kullanılmaktadır. Eserlerin zamanın etkilerine karşı hassas olmaları nedeniyle müzelerde ve kazı alanlarında yapılacak analizlerin niteliği önem kazanmaktadır. Müze kataloglarında yer alan künye bilgileri genellikle eserin tüm özelliklerini yansıtmamaktadır. Bu eserlerin bir üretim nesnesi olduğu
göz önünde alındığında, günümüz tasarım eğitimi almış tekstil tasarımcı bir ekibin değerlendirmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Sinop’ta yapılmakta olan Balatlar
Kilisesi kazısında elde edilen arkeolojik tekstil buluntuları üzerinde, akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan tekstil tasarımcı bir ekibin çalışması işte bu
nedenle planlanmıştır. Tarihsel tekstillerin mümkün olabilecek en kapsamlı şekilde incelenebileceği bir örnek proje oluşturulmuştur. Proje yeniden üretimin yapılabileceği tüm verileri sağlayacak bir analiz sürecini ele almaktadır. Çalışma süreci tüm hazırlık aşamaları ve ilkeleri ile ele alınacaktır. Konuşmanın ana ekseni; çalışmanın
yöntemi, tasarımsal yaklaşımın algılandığı bir sistem önerisi üzerine kurulacaktır. Projede yer alan çalışma alanları ve ekibin uygulayacağı program, tablolarla
aktarılacak, tekstil tasarımcının, tekstil kültürüne, tekstil tarihine doğrudan tasarımsal katkısının sağlanması akademik platformda tartışmaya sunulacaktır. Hedef,
bu alanın tüm ilgilileri için bir farkındalık girişimi oluşturmaktır.
Anahtar Sözcükler: Tekstil Arkeolojisi, Tekstil Müzeciliği, Tarihsel Tekstiller, Tekstil Analizi, Sinop Balatlar Kazısı.

PROJECT PLANNING OF RE-PRODUCTION AS A RESEARCH METHOD IN TEXTILE DESIGN
ABSTRACT
Archaeological textile findings and historical textiles can provide information about the commercial, cultural, technological, yet more anthropological structure of
the period they belong to. Knowledge they provide is being utilized in various science disciplines. Since these textiles are vulnerable to the effects of time, the quality
of the analysis conducted in museum and in excavation zones have been coming into prominence. Identification and inventory data in museum catalogs often do
not reflect all qualities of the piece. When findings are considered to be production objects, the importance of an evaluation by a group of contemporary textile
designers; is emerging. Accordingly a group of textile designers of academicians and graduate students working on archaeological textile findings obtained from
Balatlar Church excavation in Sinop has been planned. A pilot project is organized in which historical textiles are investigated as most extensively as possible. This
Project elaborates on an analysis process that provides all data for re-production. Working process will be elaborated upon all preparation stages, principals. Principal
axis of presentation will be constructed upon the method of the project, a system suggestion of design approach. The Project and group’s applied program will be
transmitted with graphical tables. A direct contribution in terms of design to textiles culture, to textile history will be provided in academic platform.
Keywords: Textile Archeology, Textiles Museology, Historical Textiles, Textile Analysis, Sinop Balatlar Excavation.
Giriş: “Arkeoloji bir bilimdir. Geçmişi anlamamızı sağlayarak düşünce sistemini geliştiren bir zaman laboratuarıdır” (Özdoğan,
2011). Tekstil arkeolojisi, yer altındaki tekstillerin arkeoloji ve tekstilin yöntemlerinin bir diyalog içinde kullanılmasıyla gün
ışığına çıkarılmasıdır. Geçmişi sunmanın sorumluluğu, sunulan nesnelerin veya kavramların geçmişin gerçeğine en yakın
olanı yansıtmasını sağlamaktır. Geçmişte olanları tamamen bilemesek de, geçmişe ait imgeleri yeni baştan kurmak için bize
kalan bazı parçaları, buluntuları kullanırız. Bunları bilgi süzgecimizden geçirirken kendi kültür değerlerimizin etkisi altında
kalırız (Stone& Planel, 2012). Elimizdekilerden geçmiştekinin aynısını üretemeyiz, bununla beraber en yakın gerçeği kurmak
için deneysel bir yöntemi benimseyebiliriz. Böylece geçmişteki nesnelere dair güncel bir yorum getirebilmiş oluruz. Tekstiller
bu amaç için uygun şartlara sahip nesnelerdir. Zamanın tanıkları olacak kadar dayanıklı ancak zamanın etkilerine karşı bir o
kadar da savunmasız olmaları nedeniyle durumlarının saptanması için kullanılan yöntemler her geçen gün geliştirilmektedir. Ülkemizde arkeolojik tekstillerin araştırılması bilinen bir alan olmakla beraber kullanılan yöntemlerin paylaşılarak ortaya konmasının bilgimizi daha da arttırarak, tarihimizin bilinmeyen parçalarını bir araya getireceğini düşünmekteyiz. Bu
bakıştan hareketle bildirimizde 2010 yılından bugüne Sinop’ta yürütülmekte olan Balatlar Kilisesi Kazısı’nda ortaya çıkan
tekstil buluntularını incelemek için bir yöntem önerisi yapacağız. Bir sonraki bölümde arkeolojik tekstilleri araştırmak için
en sık başvurulan yöntemlere kısaca yer verilmektedir. Daha sonra özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde arkeoloji ve el dokumacılığının beraber yürütüldüğü araştırmalarda karşımıza çıkan “deneysel arkeoloji” kavramını, yöntemimiz için anlamlı
-

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “1.
Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Prof., Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü.
** Sanatta Yeterlik Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, GSE, Tekstil Ana Sanat Dalı.
*** Sanatta Yeterlik Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, GSE, Tekstil Ana Sanat Dalı.
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bir çerçeve olması bakımından ele alacağız. Bu terimle ifade edilen yöntem; tarihsel parçaların orijinal dokuma yapıları ve
yeniden üretimlerinin yapılmasıdır.
Eski Tekstillerin Analiz Yöntemleri:
Boyar Madde Analizleri: “Orijinal renklerine karşın arkeolojik tekstil buluntuların çoğu kahverenginin farklı tonlarına sahiptir” (Cybulska& Jerzy, 2007). Günümüzde birkaç mg ağırlığı sağlayan miktarda iplik parçasına bile analiz uygulanabilmektedir
(Recep Karadağlı ile Kasım 2010’da HPLC, high performance liquid chromotography konusunda yapılan görüşme).
Mikroskop Analizleri: SEM Mikroskobu (Scanning Electron Microscobe) ile ipliklerin moleküler yapısını görmek mümkündür. SEM mikroskoplarında bulunan bir tarama parçası sayesinde iplikteki altın ve gümüş metaller gibi inorganik bileşenler anlaşılır.
-

Şekil 1: İrem Arıkan, devam eden sanatta yeterlilik tezi araştırma örneklerinden bir adet kılaptan ipliği gösteren SEM çıktısı. 18.03.2010.

Dijital Fotoğraflama Teknikleri: USB Mikroskobu, kumaşın durumuna göre kumaşın üzerine yaklaştırılarak kumaş üzerinde çok küçük bir alanda detaylı,ölçekli ve net bir görüntü elde edilmektedir.
El Dokumacılığının Deneysel Arkeolojideki Yerine Bir Bakış: Eski tekstil tekniklerinde el dokumacılığının arkeolojik tekstil araştırmalarına getirdiği katkılara akademik bir örnek olarak Danimarka Kopenhag Üniversitesi’nde Tekstil Araştırmaları
Merkezi bünyesinde kurulan çalışma grupları verilebilir. “Deneysel arkeoloji” ve “arkeolojiyi deneyimlemek” kavramları ile
tarihsel tekstilleri, tekstil materyallerini, dokuma araçlarını bulunduğu yüzyılın teknolojisini tekrar üreterek yapmaktadırlar. Bir başka örnek Lejre deneysel açık hava arkeolojik müzesi (Sagnlandet Lejre; Lejre Experimental Centre) atölyelerinin
çalışmalarıdır. Çıplak gözle dokuma parçalarını gözlemleyerek farklı türde giysiler hakkında belli bir tespit yapmak mümkün olduğu halde, dokumaya ilişkin örgü, iplik sıklığı, büküm özelliklerinden oluşan veriler bütünü, gözlemlerin öznel ve
deneyimden gelen tespitlerini tam ifade edememektedir. Bu noktadan hareketle deneyimli bir dokumacı/ tasarımcının ya
da ekibin bakışıyla buluntunun görsel özelliklerine göre bir sınıflamanın yapılabilmesi anlamlı bir girişim olmalıdır. Teknik
analizin ötesinde buluntuların görsel izlenimlerine ve öznel tanımlama esasına dayalı bir analiz yöntemi Mons Claudianus
buluntuları için Lena Hammarlund tarafından uygulanmıştır (Hammarlund, 2005: 86,118). Bu çalışmanın önsözünde Lisa
Bender Jorgensen, sözsüz aktarılan bir bilgi olan zanaatkârlığın veya el dokumacılığının, tekstil araştırmalarına yapacağı
akademik katkıyı Mısır’da ortaya çıkan yüze yakın yün, bezayağı kumaş parçası üzerinden Hammarlund’un ortaya koyduğunu
ifade etmektedir (2005, 86). Arkeolojik bir tekstilde bulunan orijinal dokuma tekniklerinin ortaya çıkarılması için el dokumacılığı konusunda deneyimlerden yararlanmanın önemini ortaya koyan çalışmalardan bir diğeri Lise Raeder Knudsen’in
“Arkeolojik Tekstillerin Çevirisi” isimli kısa makalesinde yer almaktadır.
“Balatlar” Kazısında Elde Edilen Tekstillerin Analizi: Balatlar Kilisesi tekstil buluntuları üzerine “Örnek-Deneysel ÇalışmaBalatlar 1-Gözlem” adını verdiğimiz bu çalışma; 19- 23 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve yöntemin somut
desteği oluşmuştur. Balatlar 1- Gözlem çalışması İTHİB tarafından desteklenmektedir (İsmail Gülle İTHİB Yön. Kur. Başkanı,
14/12/2011, Konu: İTA Ar- Ge Merkezi, Sanayi -Üniversite İşbirliği İçin Öneriler toplantısı). Bu sunumda yer alan, analizini
yaptığımız tekstil buluntuları, (T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
izinleriyle, 07/ 06/ 2010 ve 2010/581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kazı alanı olan Sinop ili merkezinin Ada Mahallesinde
yer alan Balatlar Kilisesi olarak bilinen yapı alanından 144620 sayılı ruhsat ile) Prof. Dr. Gülgün Köroğlu Başkanlığında
sürdürülmekte olan Sinop’taki Balatlar Kilisesi kazısında ortaya çıkarılmıştır. Şemada yer alan ilk 5 aşama gerçekleştirilmiştir.
Çalışma yönteminin tamamını gösteren örnek tablo şematik biçimde gösterilmektedir:
-

-

-
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Görsel Analiz 1: a) Önce Balatlar kazı alanı izlenmiştir. b) Bezayağı, dimi ve saten örgü gibi yapıların varlığı gözle saptanıp
benzer bulgular fotoğraflanırken; c) Tekstil parçalarının ölçülü olarak, önden ve arka yüzlerden ve birden fazla açıyla çekilmesi gerekli olmuştur. d) Şekil 2 ve 3, değerlendirme formlarından örneklerdir.
Teknik Özellikler İçin Ortak Yöntemler: Ölçülü çekimler ölçüm araçlarıyla, milimetrik kâğıt üzerinde ve belli yaklaşma
oranları ile makro çekim ya da usb mikroskobu ile olmak üzere çeşitli yöntemlerle yapılmıştır.
Temizlik ve Koruma: Buluntuların var olan durumları değiştirilmeden, sadece doğru tespitlerin yapılmasını sağlayacak bir
temizlik ve bakım uygulanacaktır. Böylece ardından gelen yapısal analiz anlam kazanacak, bunların içinden gerekli görülenlerin tıpkı üretimleri aşamasına geçilecektir.
Kumaş Gözlemi 2: İkinci gözlem aşamasında da hem ön gözleme dayalı görsel analiz, hem de ölçülü fotoğraflama tekrar
gerçekleştirilecek, elde edilen veriler üzerinden hem karşılaştırma hem de uygulama çalışması yapılacaktır.

Şekil 2: Dokuma Analiz Tablosu

Şekil 3: Kumaş Genel Analiz Tablosu

Şekil 4: Balatlar Tekstil Buluntuları.

Deneysel Dokuma
İplik: Bu aşamada, ipliğin özelikleri teknik olarak saptanacak, numara, büküm ve hammadde özellikleri tespit edilecektir.
Örgü: Elde edilen örgüler dokuma dili ile yazılacak, örgülerin açık yazılımı ve teknik görsel çizimleri yapılacak, ileride bu
alanda araştırma yürütenler için doğru birer anlatım özelliği taşıyacaktır. Şekil 4’te kumaş üzerinde tespit edilen nakışın detaylı çizimleri ve gözlem bilgileri yer almaktadır. Eğer tekstil buluntusunda desen ya da işleme söz konusu ise gerekli çizimler,
teknik ölçümleri ve desenin özelliğine göre tablo bilgileri yer alacaktır.
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Yapısal Analiz: Kumaşın ilk bulunduğu durum, temizlik sonrası durumu ve fotoğraf üzerinden deseni ve örgüyü belirledikten
sonra gelinen aşama örgünün açık yazılımıdır. Örgünün açık yazılımı tıpkı üretimi yapıldığında analizi doğrulayacak olan
yapısal özelliklerden birisidir. Yapısal analiz, bilgileri korumanın en temel koşuludur. Kumaşın yapısı hakkında doğru bilgi
edinmemizi sağlayan en önemli aşamadır. Çünkü açık yazılım kimliğin temel belirleyicisidir. Şekil 5’de örgünün açık yazılımı
yer almaktadır.
Dokuma Hesapları: Burada hedeflenen yeniden üretimin tüm hesaplamalarını oluşturmaktır. Gözlem sonuçları ile dokuma
hesaplarının eşleştirilmesi bu aşamadan beklenen son noktadır. Gözlem sonuçlarının durumu, ikinci gözlemde elde edilen
sayısal özelliklerin kullanılması ile, elde edilen dokuma hesaplarının kullanılması, dokumanın yeniden üretimi sağlanabilecektir. Hesaplamalar bilinen verilerle bilinmeyenleri matematiksel olarak elde etmemizi sağlayacaktır. Bunlar hazırlanan
tablolarla saptanarak görünür kılınacaktır. Kumaşların üzerinde istenildiği zaman çalışılabilecek somut kimlik bilgileri, analizlerin çizelgeler halinde sınıflanmasıyla elde edilmiştir. Zaman bu kumaşları eskitmeyi sürdürürken, bu verilerin kalıcılığı
devam edecektir. Böylelikle tarihin tanıkları olan tekstil nesnelerinin, bir başka boyutta dayanıklı temsilcileri elde edilmiş
olacaktır. Uygulama yapıldığında kültürel nesne görünür kılınacak, “Tıpkı Üretim” adını verdiğimiz bir tasarlama süreci ortaya çıkacaktır.
Dokuma Hazırlık: Çözgü- tahar- atkı hazırlığının yapıldığı aşamadır. Çözgünün hazırlığı, çözgünün tezgâha konuşu, tahar,
tarak işlemleri, çözgü sarma demektir. Atkı hazırlığı ile dokuma işlemi başlar.
Tıpkı Üretim- Seçenek Üretme: Tıpkı üretimi elde edene kadar yapılacak denemeler, bir katalogda toplanacak, bu çalışmalar
dönem üzerine araştırma yapanlar için somut veri olacaktır.
-

Şekil 5: Balatlar Tekstil Buluntuları Dokuma Kumaş Örgü Analizi- Desen-Dikim Değerlendirme Formu
Armürlü dokuma desenin açık yazılımı.
Şekil 6: Balatlar Kazı Evi laboratuarında
“Balatlar 1-gözlem” dokuma analiz ekibi, Prof. Günay Atalayer, Öğr. Gör. Şafak Akalın, Öğr. Gör. Başak Özkendirci ön gözlem sırasında
20/07/2012. “Balatlar 1- Gözlem” araştırma grubu fotoğraflama öncesi uygun şartları hazırlamaktadır.
Şafak Akalın, Tolga Şimşek (kazı ekibi), İrem Arıkan, Başak Özkendirci. 20/07/2012.

Sergi: Bu aşamayı görsel bilgiyi oluşturma, sunma, bilimsel araştırmalar ve yeni projeler için, kaynak yaratma olarak açıklayabiliriz. Tasarım ekibinin çalışmalarının, tüm arkeolojik buluntularla birlikte görsel sunumudur.
Değerlendirme: “Kazı, geçmişten kalan bir dolguya müdahaledir, doğru belgeleme yapılmadığında tahribat anlamına gelir” (Özdoğan, 2010: 20). Bu bilinç tekstillere özgü bir arkeolojik yöntem olduğu gibi, tekstil arkeolojisinin de çekirdeğidir.
Arkeolojik tekstiller için önerdiğimiz tekstil tasarımcı analizin özü bu bağlamda düşünülmelidir. Doğru saptama, tekstillerin
üretim bilgilerinin oluşturulmasından geçmektedir. Bunun için ise önce “Gözlem” adını verdiğimiz tasarımcı bakışı ile bir
yol haritasına ihtiyaç vardır. Ardından temizlik ve bakım diyebileceğimiz bir ön hazırlık koruma biçimi, ardından tasarımcı
ekibin kapsamlı analiz çalışması ve sonuç olarak tıpkı üretim ve çalışmanın sergilenmesinin geldiği görüldü. Çalışmanın
tam bir kapsamını ve hedefini canlı bir oluşumun parçası olarak eğitim, araştırma, müze, yayın aracılığıyla kalıcı bir bilgiye
dönüştürme olarak özetlemek mümkündür. Tüm bu çalışmanın bir ilk olduğu göz önüne alınarak sürecin yine doğru bir
şekilde ve üretimin tasarlama anlayışının felsefesine uygun olarak saptanması gerekecek; bu da bir belgesel film ile mümkün
olacaktır. Çekim ekibi tüm süreci estetik bir bakışla saptayacaktır. Belgeselin temel ilkesi; süreci ve bu projenin felsefesini;
yeniden üretimin bir araştırma yöntemi olarak projelendirilmesindeki bakış açısını, görsel olarak saptamak olacaktır. Bu tür
çalışmaları gerçekleştirmeyi isteyecek başka kazı çalışmalarında ve Balatlar’da yapılmış çalışma üzerinde araştırma yapmak
isteyen araştırmacılar için de bir örnek sunum olarak, bu belgesel filmin çekimi önem kazanacaktır. Türkiye’de tekstil tasarım
ekibinin arkeolojik tekstiller üzerinde ve önerdiğimiz bu yöntemle çalışması bir ilktir. Çalışmanın yöntemsel yaklaşımı bir ilktir. Ekip çalışmasının denenmesi(teknik, tasarım, belgesel ekibi), ayrıca başka ülkelerde yapılmış çalışmaların yöntemlerinin
bir bileşkesi olarak da bir ilk olmaktadır. Bu ilk çalışmanın yararları ise eğitim, istihdam, araştırma, kültüre hizmet ve sanat
projeleri olarak ön görülmektedir.
Eğitim: Üniversitelerin restorasyon ve konservasyon bölümü (iki ve dört yıllık) öğrencileri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin
Tekstil ve Geleneksel El Sanatları Bölümünde tekstil altyapısı edinen öğrenciler için gerçek alan çalışması ve staj olanağı
yaratacaktır.
İstihdam: Bu tür uygulamalara katılan ve stajları yapan öğrenciler, hem yüksek lisans çalışmaları için hem de profesyonel
çalışma alanı olarak, bu çalışmanın sürdürüleceği müze ortamını talep edecektir. Müzeler tekstil uzmanı talep etmek gerekliliğini somut olarak ortaya koyacaktır. Bu da nitelikli eleman ve yeni iş alanı demektir.
-

-
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Araştırma: Tekstil objelerine sahip olan müzeler, sürekli araştırma yapılması imkânlarını stajlar aracılığı ile sürdürülebilecek,
çalışma sonuçları müze yayını olarak bilim ve araştırma dünyasına kazandırılacaktır. Bu nedenle çalışma kayıtlarının uluslararası platformda, diğer bilim dallarına da hizmet edebilecek şekilde açık ve anlaşılır bir ortak dilde oluşturulması ve analitik
bir yöntem uygulanması gerekli görülmektedir.
Kültürel Hizmet: Eserin yeniden üretilebilirlik kazanmasıyla, bilgi değerinden bir şey kaybetmeden ekonomik ve sosyal kazanım olarak, topluma yansıtılması sağlanacak, kültürel kimlikli anı eşyası üretimleri ortaya çıkacaktır. Bu tür araştırmalar
doğru saptamalar ortaya koyduğunda, doğru bilgi, sanatçıların yaratıcılığını desteklemekte, sanatsal üretim projelerin ortaya
çıkması ve duyarlılıkların artmasına hizmet etmektedir.
Özgün Sanatsal Projeler: Kültürel bir değerin güne katkısı olarak tarihe düşülen bir not, tarihe sanatsal bir bakış olarak nitelenecek bireysel projelerin kaynağını oluşturacaktır. Sanatsal yaratıcılığa katkı; projenin uzun vadede ve bugün öne çıkmayan
varış noktasıdır.
Sonuç: Yeniden üretim adını verdiğimiz “tarihsel objelerin tıpkı üretimleri” projesi, sunduğumuz ilkelerle ve bu yöntemle
gerçekleştirildiğinde hem bilimsel araştırmalar, hem de sanatsal çalışmalar için iyi bir kaynak oluşacaktır. Bir araştırma yöntemi olarak yeniden üretim, yukarıda sayılan alanlara hizmet üretecek, istihdam yaratacak bir uygulama olarak öngörülmüş ve
Balatlar 1- Gözlem deneysel çalışma anlayışı ile örneklem olarak gerçekleştirilmiştir. Bu alanlarda projelere örnek bir altyapı
oluşturulacaktır. Daha açık bir ifadeyle; yeniden üretim bir araştırma yöntemi örneklemi olarak değerlendirildiğinde a)üretim
koşullarının sağlanması birinci koşuldur. b) o üretim nesnesinin doğru verileri gerekir. c)Analiz bunun üzerine oluşturulur.
d)Yeniden üretim daha önce var olan bir nesnenin tıpkı üretimi demektir. Uygulama aşamasının, arkeolojik buluntular söz
konusu olduğunda daha farklı bir önem taşıdığı ve bu yüzden özen gerektirdiği görülmektedir.
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ÖZET
Batik, korumalı bir kumaş boyama ve desenlendirme tekniğidir. Genel olarak kumaş üzerinde kapatma-koruma (rezerve) yöntemi kullanarak gerçekleştirilen geleneksel bir el sanatı olarak tanınır. Bu yöntem aslında sadece balmumu, parafin veya başka özel maddelerle yapılan çalışmaları kapsamaz. Aynı zamanda dikiş,
bağlama gibi farklı kapatma elemanları ve işlemlerle de boyanın kumaşı boyaması önlenebilir. Böylece kumaşta desenlendirme sağlanır. Güneydoğu, Asya kökenli
bir teknik olarak kabul edilirse de, araştırmalar bu desenlendirme yönteminin farklı malzeme ve elemanlarla Dünyanın pek çok yerinde yapıldığını ve halen bilinen
geleneksel şekliyle uygulandığını göstermektedir. Günümüzde Endonezya, Hindistan, Japonya, Çin, Afrika, İran ve birçok ülkede yaşamaktadır. Türkiye’de ise geleneksel olarak, Bervanik baskıcılığı, mumlu bez, mavi bez, mavi öncek gibi adlarla söz edilen, Malatya ve özellikle Adıyaman’da uygulanmakta olan bir elsanatı
olarak bilinmektedir. Bu makalede öncelikle, eritilmiş balmumu ve parafin kullanılan bu tekniğin çağdaş uygulamalarının tanıtılması amacıyla, uluslar arası planda
bu tekniği kullanan ustalardan söz edilecektir. Türkiye’de ise bu tekniğin özgün bir kimlikle güncel uygulamalarını yapan bir atölyenin, bu sanata olan katkıları ele
alınacaktır. Çalışmada; Türkiye’de benzeri olmayan bu atölyede, mumlama kalemi (tjanting), mumlama kalıbı (tjap) yapımı ve üretimi, kullanımı, boyama deneyleri, Anadolu kültürlerinden kaynaklanmış motifleriyle, sanatçının yorumları ve özgün desenleri irdelenecektir. Dünyaca tanınmış bu geleneksel tekniğe yapılan
katkılar bir tekstil tasarımcının deneysel birikimi üzerinden farklılıklar, benzer yönler ve yenilikler olarak gözlemlenecektir. Geleneksel teknikle üretilen el sanatı, bir
sanatçının özgün bakışıyla yeni, güncel, bir yaratıcılığa dönüşmektedir. Böylece özgün bir üretim nesnesi yaratmada katkı sağlanırken, aynı zamanda bir yaratıcılık
tekniği deneysel çalışmalarla gelişmekte ve kültürel birikim olarak eğitimde sanatsal bilgiye dönüşmektedir. Bu sunum kapsamında Dünya kültür mirası diyebileceğimiz bir değer olarak; bir geleneksel sanatın günümüz sanatına yansıtılmasında iki noktaya dikkat çekilecektir. Birincisi, özgün sanatçı kimliğinin önemidir.
İkincisi ise bu kimliği oluşturan (Bauhaus) Tatbiki Güzel Sanatlar Eğitim Anlayışıdır.
Anahtar Sözcükler: Batik, Atıf Atalayer Atölyesi, Bervanik, Mumlama Batik, Rezerve Baskı.

DEVELOPMENT OF A TRADITIONAL TECHNIQUE AS A CREATIVE METHOD IN TEXTILE DESIGN AND
ITS AUTHENTIC APPLICATIONS
ABSTRACT
Batik is a resist dyeing and patterning technique. It is generally known as a traditional handcraft made by reserve technique. This technique does not cover only the
works done by wax, paraffin or any other special material. Indeed diffusion of dye on fabric can be overcome by covering elements and processes like sewing, tying.
In this way patterning in the fabric can be achieved. Although batik is generally accepted as a technique originated in South East Asia, researches indicate that this
patterning technique was applied with different materials and in most places of the world and has still been practiced in its traditional way. It lives in Indonesia,
India, Japan, China, Africa, Iran and in many more countries. In Turkey, it is traditionally known as an handcraft applied in Malatya and particularly in Adıyaman,
named as Bervanik printing, waxed blue cloth, mavi öncek. In this paper; firstly the masters who practice this technique internationally will be addressed with the
intention that contemporary application of this technique be introduced. Moreover the contributions of an atelier to this art which makes contemporary practices
of this technique with an authentic identity in Turkey will be addressed. Making and production of waxing pen (tjanting), waxing molds (tjap), their usage, dyeing
experiments and motifs originated from Anatolian cultures, the artist’s interpretations and his authentic patterns which all are in this atelier with no alike in Turkey.
Contributions done to this worldwide known traditional technique will be observed within experiential accumulations of a textile designer; as differences, similarities and innovations. A handcraft, a traditional technique transforms into a new, contemporary creativity with artist’s original look. While contributing in creating
an original production object, a creativity technique developing with experiential works transforms to artistic knowledge in education as cultural accumulation.
Within the scope of this presentation, two points will be emphasized in reflecting a traditional art to contemporary art as a value that we can call as world’s cultural heritage. First is the importance of an authentic artist’s identity. Second is the approach of Applied Fine Arts education (Bauhaus) which makes of this identity.
Keywords: Batik, Atıf Atalayer Atelier, Bervanik, Waxing Batik, Reserved Print.
Giriş: Bu makalede Türkiye’deki batik uygulama örneği ele alınacaktır. Atalarımızdan gelen bu sanat, kültür değişimi ve
fabrikasyon üretimine bağlı olarak unutulmaya yüz tutmuştur. Sanat okullarında batik sanatı bir teknik uygulama olarak
öğretilmekte ancak tüm sanatsal olanakları bilinmemektedir. Bu yüzden bu sanatın unutulmasına izin vermeyen ve Türkiye’de
bu sanatın özgün üslubuyla değerlendiren bir sanat atölyesini, batik sanatının yaşatılmasının araştırılması için uygun bir
örnek olarak belirledik. Uygulamaları, tekniği ve felsefesi ile araştırdığımız bu atölyeyi yaşatan ustanın, mumlama batik ve
yazma sanatına önemli katkılar sunduğunu belirledik. Geleneksel sanatları ve teknikleri kullanmayı hedefleyen sanatçılar için
bu örnek uygulamayı ele almak yararlı olacaktır.
Genel Olarak Batik: Kumaş üzerine rezerve yöntemi kullanarak gerçekleştirilen bir boyama desenlendirme yöntemi olan
batik, kapatma malzemesi olarak mum, parafin veya başka maddeler (pirinç lapası, çamur, reçine) kullanılarak yapılan
desenlendirme çalışmalarını kapsamaktadır. Öte yandan bağlama, dikiş gibi tekniklerle de boyanın kumaşa nüfuz etmesi ön* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “1.
Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Sanatta Yeterlik Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü.
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lenebildiği ve bir çeşit rezerve sağlandığı için batik kapsamı altında ele alınabilmektedir. Bu tekniklerle de kumaşta koruma,
boyama ve desenlendirme yapılmaktadır. Günümüzde Endonezya, Hindistan, Japonya, Çin, Afrika, İran ve birçok ülkede
yaşayan batik tekniğine Türkiye’de ise geleneksel olarak Bervanik baskıcılığı, mumlu bez, mavi bez, mavi öncek gibi adlarla
rastlanılmaktadır. Malatya ve özellikle Adıyaman’da uygulanmakta olan bir el sanatı olarak bilinen batik, geçmişten günümüze
sosyal yaşamda, özel günlerde, günlük kullanımda ve kültür taşıyıcısı ürün olarak ta iç mekân dekorasyonlarda, giyimlerde,
aksesuarlarda kullanılmaktadır.
-

Türkiye’de Batiğin Kısa Bir Geçmişi: Türkiye’de bugüne kadar gelmiş örnekleri ele aldığımızda, müzelerdeki örnekler ve halen halk sanatı olarak yaşayan örnekler olmak üzere üç örnekten söz edebiliriz. Yaşayan örneklerden birincisi mumlama batik
örneği olan, yöreye özgü renk ve kullanım özelliği ile Mavi baskı (Bervanik) denilen yöresel önlüktür (Malatya Adıyaman,
Arapkir). İkinci örnek el dokuma kumaşın ipliklerle bağlanarak daha sonra boyaya batırıldığı ve yine önlük olarak kullanıldığı
Keles önlüğüdür. Saray Baskıları ise Topkapı sarayı geleneğinde yer alan işleme ve baskı ile birlikte desenlendirilmiş batik
örneklerin olduğu ve peşkir, yağlık ve örtü olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bunlara günümüzde müze ve koleksiyonlarda
rastlanmaktadır.
Günümüz Türkiye’sinde Farklı Bir Örnek: Araştırma konusu olan günümüz Türkiye’sinde, geleneksel uygulamasıyla bu
sanatı yaşatan Atölye “Atıf Atalayer Mumlama Batik-Yazma Atölyesi”dir. Bu atölyede bilinen bir el sanatı, dünyaca tanınmış
geleneksel bir teknik, bir sanatçının özgün bakışıyla yeni, güncel bir yaratıcılığa dönüşmektedir. Bu uygulamalarla özgün bir
üretim nesnesi yaratmada katkı sağlanırken, aynı zamanda yaratıcılık tekniği deneysel çalışmalarla geliştirilmekte kültürel
birikim olarak ta eğitim alanında sanatsal bilgiyi oluşturmaktadır. Atıf Atalayer’in atölyesi çalışma konuları ile özgün bir
kimlik taşımaktadır. Hem özgün üretim hem de mumlama batik araçlarını, aletlerin üretimini, kişisel tekniklerini ve birikimini öğrencilere sunmakta, tekniğinin gelişim basamaklarını bilgi olarak paylaşmaktadır. Çünkü sanatçı Bauhaus temelli bir
sanat eğitimi aldığını ve serbest çalışmaları dışında genel olarak seri üretime yönelik çalışmaları ile toplumsal bir sorumluluk
taşıdığını belirtmektedir. Batik sanatının bütün araç ve gereçlerini yaratıcı fikirleri ve kendi el becerileri ile özgün şekilde
üretmektedir.
Mumlama Batik ve Yazma Atölyesi- Atıf Atalayer: Türkiye’de bu donanım ve üretim özellikleriyle tek atölye olmanın yanında en belirgin özelliği, mumlama kalıp (tjap) ve mumlama kalemlerinin (tijanting) sanatçı tarafından tasarlanması ve seri üretime yönelik olarak üretilmesidir. Anadolu’daki tarihöncesi ve tarihsel kültürleri, temel araştırma konusu yapan sanatçı, lisans
eğitimini D.T.G.S.Y.O’nda 1972’de tamamlamış ve o tarihten beri batik araştırma ve uygulamalarını sürdürmektedir. 1972
yılında Beşiktaş’ta Atıf ve Günay Atalayer tarafından (batik- ikat- yazma) atölyesinde çalışmalarına başlamıştır. Günümüzde
ise Küçükyalı’daki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçı bilinen batik (kapatarak kumaş boyama desenlendirme
el sanatı) ve yazma (el baskı) yöntemlerini Anadolu kumaş desenlendirme teknikleri ile ilişkilendirerek uygulayan bir tekstil
tasarımcısıdır. Türkiye’de 40 yıllık deneyimini tüm Güzel Sanatlar eğitimi alan öğrenciler ve mezunlar ile paylaşmaktadır.
Sanatçı ve tasarımcı adaylarının zorunlu stajları, tez çalışmaları ile özel meraklı tüm tasarımcı adayları için eğitici-öğretici
çalışmaların yapıldığı atölye, özgün yapısı ile bugüne dek bir eğitim yeri olmuştur. Sanatçı, hem atölyesinin olanaklarını, birikimlerini çeşitli kuruluşların istekleri üzerine paylaşmış hem de bu kurumlarda batik-yazma atölyeleri oluşturmuş uygulama
dersleri vermiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı tekstil ve el sanatları fuarlarında atölye (work shop) çalışmaları yapmış, deneyim
ve özgün üretimlerini geniş bir izleyici gurubu ile paylaşmıştır. Kendine özgü batik teknikleri ile Türkiye’yi Dünyaya tanıtmıştır. Kültür Bakanlığının, ülkeler arası kültürel tanıtım programları çerçevesinde, Türkmenistan (1995), Pakistan (1997),
Çin (2007) ve Umman’da (2008), Türkiye’de, Ankara, Aydın, İstanbul, İzmir, Efes, Denizli, Kars, Urfa, Mardin ve İstanbul
Pendik İlçesi’nde çalışmalar yapmıştır (KK 1).
Mumlama Batik Araç ve Gereçleri: Atölyede mumlama masası, mum eritme kapları, mum eritme ocağı, boya hanede boya
kapları, boyalar, mum söküm odası, mum söküm kazanları, kumaş yıkama bölümü ve kapları bulunmaktadır. Mumlama batik
işlemleri bu yazı kapsamında ele alınmayıp, özellikle atölyenin en önemli yanı olarak gördüğümüz kalem ve kalıpları konu
edinilmiştir. Çünkü üretimin en temel belirleyicisi, desenlerin oluşturulduğu kalıplar ve kalemlerdir. Bu araçların yapımı ve
kullanımı inceleme konusu yapılmıştır.
Mumlama Kalıp ve Kalem Özellikleri: Metal kalıpların kullanıldığı Uzak Asya’da (genelde Endonezya) bakır, pirinç, demir
şeritler tahta yüzeylere gömülerek uygulanmaktadırlar. Atalayer Atölyesinde ise 0.20- 0.40- 0.60- 0.80 ve 1 milimetre kalınlıktaki bakır şeritler 2,4 cm. genişlikte kesilmektedir. Bu şeritler elde kıvrılıp bükülerek istenilen kalıbın özelliklerine göre mumun kumaşta yayılma payı da göz önüne alınarak motif aralıkları şekillendirilir. Şekillendirilmiş bakır şeritler oksijen gümüş
kaynağıyla birleştirilir (900-1200 C derece). Şekillendirilmiş şeritler bakır çubuklu zemine kaynatılır (3-4 mm. kalınlıkta).
Kalıbın tutularak rahat kullanılması için sökülüp takılabilen (demonte) tahta tutamaç takılır. Kalıbın mum basan yüzeyi zımpara ile aynı seviyede düzgünleştirilerek kullanıma hazır hale getirilir. Kalıplar kullanımdan dolayı eğilip, kırılır veya bozulur
ise tahta tutamaç sökülüp çıkartılarak gerekli onarım yüksek sıcaklıkta gümüş kaynağı ile yapılıp tekrar sap takılır ve kalıp
kullanılır duruma getirilmiş olur (KK 1).
Mumlama Kalemleri, Mumlama Fırçaları (Atıf Atalayer) ve Mumlama Kalem (Tijanting) ve Mumlama Fırçanın (Brush
Tijanting) Özellikleri: Klasik Endonezya mumlama kalemleri çoğunlukla hazneleri bakır veya pirinçten yarım daire şeklinde
üstü (ağzı) açık olup düz kalemlerdir. Bakır uçları tıkandıkları zaman ince bir iğne ile temizlenir. Bu zaman kaybına neden
olmaktadır. Atalayer’in geliştirdiği mumlama kalemleri ise kullanım kolaylığı taşıyan teknik özelliklere sahiptir. Örneğin; düz
pompalı, süzmeli, çok uçlu, fırçalı olmak üzere çok çeşitlidirler. Genelde mumlama kalem hazneleri bakır levhadan yapılır.
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Bu levhadan kesilen iki adet konik şekil, tabanları birbirine gelecek şekilde birleştirilir. Bu birleşim yerinden 1cm. çapında ağızlık açılır. Değişik çaplı borular uç olarak koniye kaynak yapılır. Özel kamış, dal ve tahtadan saplar takılarak kalem
tamamlanır. Bütün metal birleşimleri gümüş kaynağı ile birleştirilir (Atalayer kalemlerinin uçlarının iç çapları 0.30, 0.50,
0.80, 1, 1.5 ve 2 mm.dir), (KK 1). Özellikle, pompalı mumlama kalemleri çok kullanışlı olup, uçları tıkandığında pompa
mekanizması sayesinde tıkanıklık temizlenir, mumlamaya büyük hız, düzgünlük ve kolaylık sağlanır. Ayrıca mumlama fırça
kalemleri (brush tijanting) ile büyük yüzeyler kısa zamanda ve düzgün bir şekilde mumlanır. Fırçalarında ince, kalın tek uçlu
ve çok uçlu çeşitleri vardır. Sanatçının tasarlayıp ürettiği pergel mumlama kalemleri ile daire çizimleri mumlamada kolaylık
ve düzgünlük sağlamaktadır.
Mumlama Kalıpları: Atalayer atölyesinde mumlama kalıpları mumu taşıma miktarına bağlı olarak, dolgulu (ana mum kalıbı),
dolgusuz (çizgi mumlama kalıbı) ve tamamlayıcı (köşe, nokta) kalıpları olarak üç çeşittir (KK 1).
Metal Yazma Kalıplar: Anadolu’da yazma kalıbı çoğunlukla tahta (ıhlamur ağacından) oyularak üretilmiştir. Atalayer atölyesinde ise yazma kalıplarını bakır şeritleri, gümüş kaynağı ve Rovertman (sert dişçi alçısı) ile dolgu yaparak üretmektedir. Tahta
kalıplarda çizgiler en ince 1mm. kalınlığında ince ve net şekilde kumaşlara basılabilmektedirler (KK 1).
Mumlama Kalıpların Kaynak ve Konuları: Atalayer, kalıplarının kaynak ve konuları üzerine şu açıklamayı yapmıştır; “mumlama kalıpları birbirleri ile düzenli veya rastgele olsa bile kumaş üstünde düzenlendiğinde hayal ötesi, eşsiz, soyut, somut bezemelerle yeni sentezler oluşturur. İzleyene, kullanana geçmişle günümüz ve geleceğin ince var oluş çizgisinde kültürel devamlılığı sağlayarak derin haz ve mutluluklar sunar”. Atalayer, mumlama kalıplarının kaynaklarını tarih öncesi ve tarihsel olmak
üzere iki bölümde ele almaktadır. Buna göre; “inanç ve yaşam kültüründe (neolitik M.Ö. 10000- 6000) alem, kozmos, evren,
yıldızlar, yeryüzü, doğum, ölüm, yaşam, hayvan, bitki ve insan her şey ana tanrıçanın benliğindendir. Kadın ve doğurganlık,
bereket, cinsellik şefkat, analık duygusu, liderlik; tanrıçaların simgeledikleri özelliklerdir. Bu özellikler günümüzde Anadolu
halı ve kilimlerinde, tahta oymalarında ve taş kabartmalarında, eli belinde, koçboynuzu, bereket, insan, hayvan, bitki, saç bağı,
aşk ve birleşme (ying-yang) gibi adlarla yaşamaktadırlar”. Atölyenin kalıpları dört dönemden kaynaklanmaktadır. Tarih öncesi
neolitik dönem kaynaklı mumlama kalıpları, (M.Ö. 11000-6000). Tarihöncesi Kalkolitik dönem kaynaklı mumlama kalıpları,
(M.Ö. 6000- 3500). Tarihsel Tunç ve Demir Çağı kaynaklı mumlama kalıpları, (M.Ö. 3500-1000). Atölyede az da olsa Anadolu
Asur, Truva, Lidya, Urartu, Bizans kültürlerinden kaynaklanmış kalıpların örnekleri de vardır. Mumlama kalıplarının çoğu
Selçuklu ve Osmanlı kültürüne dayanmakta olup, sanatçının özgün uyarlamalardır (KK 1).
Işıklı Kumaş Boya Resim Tekniği: Sanatçı batik ve yazma tekniklerini kullanarak geliştirdiği kendine özgü bir kumaş boyama
resim tekniğiyle çalışmaktadır. Yazma (kalıp baskı) ayrı bir araştırma konusu olduğundan ayrıntısına girilmeyecektir. Sanatçı
daha çok mumlama kalem kullanarak portre, duvar panosu ve kumaş resimleri üretmektedir. Bu özgün tekniğe “ışıklı kumaş
boyama resim tekniği” adını vermektedir. Bu teknikte yapılan resimler iki cam arasına konulduğunda arkadan gelen ışığın
pırıltısıyla şekiller ve renkler canlanmakta ve derinleşerek şeffaflaşmaktadır. Resimlerde oluşan üçüncü boyut hissi izleyene
değişik görsel etkiler sunmaktadır. Sanatçı; “bu ruh hali içinde, insan resmin içine girerek onunla bütünleşiyor, var oluş ile
yok oluşun ışıkla yolculuğunda insan yeniden doğuyor. İşte bu ışıklı kumaş boyama resim tekniğidir. Bu teknikte özel boyama
fırçaları ile ışık gölgeye dikkat ederek renk geçişleri yapılır, sulu boya resim etkisi veren açıktan koyuya doğru boyanır” açıklamasıyla kumaş boyama ve resimlemenin, görsel etkilerini ve başka resim tekniklerinden farkını dile getirmektedir (KK 1).
Sonuç: Araştırmanın sonucunda, atölyenin özelliklerini saptarken, atölyede seri batik üretiminin önemli özellik oluşturduğu,
kültür turizmi için üretmenin hedeflendiği görülmüştür. Atıf Atalayer, Anadolu kültürlerini çağdaş bir tasarımcı bakışıyla sentezler yapıp kumaşlara aktarmaktadır. Çatalhöyük’ten, Hititlerden, Ayasofya’dan, Sultanahmet Camisinden, Topkapı
Sarayından, müzelerden, antik Anadolu şehirlerinden aldığı ilhamla ürettiği kalıplarla nitelikli hatıra ve hediyelik eşya üretimi yaparak geleneğin yaşatılmasını hedeflemektedir. Gezginlerin ülkeden ayrılırken yanlarında kolaylıkla götürebilecekleri
az yer tutan, kültürel kimlikli hafif anı eşyaları (bandanalar, eşarplar, fularlar, kravatlar, elbiseler, pareolar (parça kumaşlar),
masa örtüleri, duvar pano resimleri) üreten sanatçı, böylelikle ülkeyi ziyaret eden kişilerin geleneksel Anadolu el sanatları
ile bağ kurmasına ve ülke tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Bu araştırmada geleneksel bir tekniğin gelişimi için çağdaş
sanatçının özgün kimliğinin anlamını ve bu kimliği oluşturmada tasarım eğitiminin önemini, özgün bir örnek üzerinden
görmekteyiz. Mumlama batik- yazma atölye araştırması, atölyede hem sanatsal hem de seri üretim amaçlı faaliyet yapıldığını
göstermektedir. Ayrıca atölyede geleneksel çalışmaların yanında çağdaş çalışmaların da uygulanması, üniversitelerdeki sanat
atölyelerine örnek olmaktadır. Hem araştırma görevlilerine ve hem öğrencilere teknik olarak bilimsel ve sanatsal bilgi desteği
oluşturmaktadır. Üniversitelerin sanat- tasarım birimlerindeki atölyelerde araç gereç donanım eksikleri, deneyimli atölye
öğretim elemanı azlığı sorun olarak görülmektedir. Bu nedenle uygulamaya verilen önemin giderek zayıfladığı söylenebilir.
Gözlem ve araştırmalarımız, üniversitelerde sanat atölyelerine gerektiği kadar önem verilmediği ve bunun sonucu olarak ta
yetenekleri kültürel zenginliklerle bağ kurmakta zorlanan ve deneysel çalışmalara daha az yönelen yeni nesillerin oluşacağı
endişemizi doğruluyor. Bu özgün atölye araştırması göstermektedir ki tekstil üretiminde atölye ve deneysel çalışmalar sanat
eğitiminin en önünde gelen şartıdır.
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KİMLİK YARATAN BİR SÜREÇ OLARAK TASARIM VE TASARIM YÖNETİMİ KAVRAMLARI*
Irmak BAYBURTLU*
ÖZET

Günümüzde, giyim nesnelerinin görselliği, insanlar arası iletişim üzerinde etkili bir kavram olarak önem kazanmaktadır. Giysiler ve aksesuarları giyinme işlevinin
ötesinde cinsiyet, eğitim düzeyi, dünya ve yaşam görüşü, estetik birikim, sosyal ve ekonomik konum gibi birçok konuda mesajlar ileten işaretler taşımaktadırlar. Bu
işaretler, görsel bir dil oluştururken, tek ve sürekli bir söylem üreterek kimlik kavramını oluşturmakta ve markaya ait belirleyici özellikleri yüklemektedirler. Marka
kimliğini, bir markaya kazandırılmış ve algıda seçicilik yaratmak amacıyla, tüketicilerde “satın alma” istemi oluşturan, rakipler arasında ayırt edilmeyi sağlayan,
zihinlerde belirginleşen, sürdürülebilir genel tarz, biçem, görünüş olarak nitelendirmek mümkündür. Çalışmada ortaya koyulmaya çalışılan ana düşünce tasarıma
ait kavramlar ve bu kavramların bir markanın oluşmasında belirleyici etken olan; kimlik, kimlik oluşturan süreç olarak tasarım ve tasarımın önemi, marka kimliği
yaratmaktaki gücü ve bu gücün doğru kullanılmasını sağlayan, yönlendiren yönetim faaliyetinin etkileridir.
Anahtar Sözcükler: Tasarım, Tasarım Yönetimi, Marka, Marka Kimliği, Moda.

DESIGN AND DESIGN MANAGEMENT CONCEPTS AS A PROCESS OF CREATING IDENTITY
ABSTRACT

Today visuality of clothing is gaining importance as a concept of communication among people. The clothing and their accessories convey signs that transmit messages beyond the function of wearing in many areas like gender, educational level, view of life, aesthetic vision, social and economic position. These signs generate
an identity concept by creating a single and continuous discourse as well as composing a visual language and set defining features of the brand. It is possible to
describe the brand identity as a sustainable general style an outlook that constitute a desire of purchase in the consumer and provide to be distinguished among
other competitors and become clear in minds. Main idea is to be aimed in this work are the concepts of design and identity which is a determining factor in branding,
the importance of design as a process for creating an identity; and its power in creating a brand identity and the effects of this management activity as it provides
the proper usage of this power and guides it.
Keywords: Design, Design Management, Brand, Brand Identity, Fashion
Giriş: Bir markaya ait kimlik, tüketicilerin seçimleri üzerinde etken olan ve bu markanın belleklerde yer edinerek diğerleri
arasında ayırt edilebilir olmasını sağlayan önemli unsurlardan biri olarak belirmektedir. “Marka kimliği” olarak nitelenen
bu kavramı, belirli bir isim veya markaya ait imge, görsel bir sembol/sembolleri veya çağrışım nesnesi/nesneleri arasında
kurulan ortak, özgün görsel dil ve bunun zihinlerde yarattığı etki olarak nitelendirmek mümkündür. Görsel kimlik yaratmak,
temel işlevi, yaratıcı estetik kullanım nesneleri ortaya koymak olan tasarımın gerçekleştirebileceği bir yetidir. Bu çerçevede ele
alınacak konu kimlik yaratma gücü bulunan tasarım ve bu gücün doğru kullanılmasını sağlayan yönetim faaliyetlerinin, görsel kimlik olarak algılanabilecek bir oluşum yaratmadaki etkileri üzerinedir (Pringle, 2000: 52), (Tungate, 2006:41). Çalışma
iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tasarım, tasarımın sanatla ilişkisi, estetik, moda, marka, görsel kimlik, ikinci
bölümde ise tasarım yönetim ilişkisi doğrultusunda marka ve kimlik yaratmak ele alınmıştır. Marka kimliğinin yaratım süreci
ve bu süreçle ilişkili olarak tasarımın marka kimliği yaratmaktaki gücü, tasarım-yönetim faaliyetleri kapsamında değerlendirilmektedir. Öte taraftan tasarım yönetiminin gerekliliği ve önemi konusunda gerçekleştirilmiş özgün bir (anket) “sormaca”
çalışmasının sonuçlarına da yer verilmiştir.
Tasarım Yönetimi Kavramının Bilinci-Tanımı-Yeri Üzerine Bir Araştırma (Araştırma Yöntemi): Sormaca (anket)
çalışmasında amaç büyük ve kapsamlı bir istatistik araştırması olmaktan öteye, Türkiye’de faaliyet gösteren 36 firmaya ait
24 tasarımcı ve 12 firma yöneticisinin “tasarım yönetimi” konusundaki düşüncelerini alarak bir tür düşünce kesiti sunmayı
amaçlamıştır.
Tasarımcı Bölümü: Firmaların büyük, orta ve küçük bölümlerine ait sayısal oranlarla ilgili olarak; tasarım ve tasarım kavramının bir firma bünyesinde yer alması bakımından büyük ölçekli firmalar çoğunlukta olduğundan 13 adet büyük, buna
paralel olarak 9 adet orta ve tasarımcı çalıştırma bakımından yok denecek kadar az sayıda olmaları dolayısıyla da 2 adet küçük
ölçekli firma tasarımcısına konu hakkında sorular sorulmuştur.
Yönetici Bölümü: Bu bölümde yer alan yöneticilerden 3’ü koleksiyon yöneticisi/sorumlusu, 2’si tasarım yöneticisi/sorumlusu, 2’si moda yöneticisi/sorumlusu, 2’si ürün yöneticisi/sorumlusu ve 3’ü de diğer olarak firma içindeki konumlarını adlandırmışlardır. Yönetici firma ölçekleri, 2 büyük, 6 orta ve 4 küçüktür. Burada büyük firmalar tasarım kavramıyla tanışık
olduklarından ve küçük firmaların da büyük çoğunluğu tasarımcı istihdamına yer vermediğinden sayısal ağırlık orta ölçekli firmalara verilmiştir. Çalışma Türk Giyim Endüstrisindeki yönetici ve tasarımcıların “tasarım yönetimi” konusundaki
görüşlerine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Çalışmada söz konusu firmalardaki yönetici ve tasarımcıların “tasarım” ve
“tasarım yönetiminin” bir kavram olarak nasıl algılandığına yönelik bakış açılarını anlamaya yönelik sorular ve bu sorulara ait
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Marmara Üniversitesi GSE- Tekstil Ana Sanat Dalı, Sanatta Yeterlik öğrencisi, irmak8@gmail.com.
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seçeneklerden oluşmaktadır. Sormaca (anket ) tekniği, “Tasarım Yönetimi Kavramının Giyim Tasarımı Üzerindeki Etkileri”
üzerine sektörün belirli bir kesitine ait genel bakışı elde etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tasarımcıların eğitim durumları
şöyledir; % 92 Üniversite, % 25 Lisans Üstü ve % 8 lise mezunu. Yönetici bölümünde 12 kişinin görüşüne başvurulmuştur.
Yönetici eğitim profiline bakıldığında ise; % 58 Üniversite, %25 Lise, % 17 Lisansüstü, % 17 ilköğretim mezunlarından oluşmaktadır. Ankette yer alan sorular, verilen cevaplar ve yüzdeleri özetle aşağıdaki gibidir;
a)Tasarımcı Bölümü: % 100’lük bir oranla tüm tasarımcılar “tasarım yönetimi” kavramını duyduklarını veya bildiklerini
ifade etmişlerdir. Yine bu tasarımcılara ait firmalarında gerektiğinde yaratıcılıklarını ileri düzeyde kullanabilme oranları; % 54
kısmen, % 42 evet, % 4 hayır olarak belirlenmiştir. “Firmamda tasarımın diğer bölümlerle, dışarıda ilişkili olduğu birimlerle ve
tüm iş akışı içerisindeki koordinasyonunda tasarımın kendi doğasıyla çelişmeyen yöntemler uygulanmaktadır” sorusuna ; %
42 kısmen, % 29 evet, % 29 hayır cevabını vermiştir. “Firmanızda tasarıma uygun yöntemlerin etkin bir biçimde uygulandığını
düşünüyor musunuz?” sorusuna ise % 50 kısmen, % 37,5 evet, % 12,5 hayır cevabını vermiştir.
b)Yönetici Bölümü: “Firmanızdaki tasarım faaliyeti yaratıcı bir faaliyet olmaktan öteye, değer yaratıcı bir faaliyet olarak
nitelendiğinde aşağıdaki tanımlamalardan hangisi sizin firmanıza uymaktadır.” Sorusunda bulunan “Tasarım marka ve ürün
kimliği yaratan değerdir” seçeneğine: % 92 evet, % 8 kısmen cevabını vermiştir.
“Sizce yaratıcı bir faaliyetin yönetimi diğer faaliyetlerin yönetim uygulamalarıyla aynı olmalı mıdır ?” sorusuna; % 84 hayır
olmamalıdır, % 16 ise evet olmalıdır cevaplarını vermişlerdir. “Firmanızda tasarıma ait yönetsel yöntemlerinin uygulanması
veya bu düşünce yapısına göre tasarım faaliyetinin yürütülmesi sizce” sorusunun “Tasarım faaliyetini daha verimli hale getirir” seçeneğine; % 83 evet, % 8 kısmen, % 8 hayır cevabını vermiştir. Aynı sorunun “Yaratıcılığın önündeki engelleri kaldırır”
seçeneğine; % 58 evet, % 33 kısmen, % 8 hayır cevaplarını vermişlerdir. Yukarıda konuya ilişkin belirli bir kısmı ele alınan
anket çalışmasına ait sayısal değerlendirmeler ışığında, yöneticilerin tamamına yakını, tasarımın kimlik yaratan değer olduğu
görüşünde birleşmektedir. Nitekim bu düşünüş şekli ankete katılan yöneticiler tarafından % 92 gibi büyük bir oranda kabul
görmüştür. Buna bağlı olarak Yaratıcı bir faaliyetin diğer faaliyetler gibi yönetilmemesi gerektiği konusunda da yöneticilerin
büyük çoğunluğu tasarım yönetiminin tasarımın hedefine ulaşmasında önemli etken olduğu yönünde görüşlerini bildirmişlerdir (Bayburtlu, 2010:179).
Tasarımın İlişkili Olduğu Kavramlar: Tasarım, endüstri devrimiyle birlikte sanat nesnelerinden ayrı olarak makinalar
tarafından üretilen kullanım nesnelerinin estetik bir görünümü ve problem çözmedeki işlevselliğini geliştirmek için ortaya
çıkmış bir kavramdır. Konu, “kimlik yaratmak” çerçevesinde irdeleneceğinden tasarımın sanatla olan bağı, yaratıcılık, özgünlük, estetik, işlev, felsefe gibi temel kavramları ele almak doğru olacaktır. Tasarım, sanatla bağı olan ve diğer alanlardan ayrılan
farklı birçok kavramın rol oynadığı bir süreçtir. Bu kavramlar olmadan tasarım veya tasarım faaliyetinden söz etmek doğru
olmayacaktır. Nitekim bu kavramlar bir görsel kimlik ortaya koymada, belirli/amaçlanmış görselliğin oluşmasını sağlayan
önemli etkenler olarak ortaya çıkmaktadırlar.
Tasarım ve sanat ilişkisinde, görsel sanat felsefi olarak düşündüren, insan psikolojisini, duygularını, görme algısını etkileyecek
kavramlar yaratırken tasarım, işlevi olan estetik-plastik değerlere sahip yaratıcı fikirleri bir nesne üzerinde görünür kılmaktadır. Bu bağlamda sanat, tasarımı doğuran ve kuşatan bir kavram olarak ya da tasarımın beslendiği kaynak olarak algılanabilir. Tasarım ve yaratıcılık ilişkisinde zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya şeklinde belirtilen “imge”
fiziksel boyutta bulunmayan ancak hayal olarak ve düşünsel yollarla zihinde oluşturulmaktadır. Bu oluşumun fiziksel boyuta
teknik ve estetik bilgi ile aktarılması sonucunda yaratıcılık eylemi gerçekleşmektedir. Atalayer’e göre; bilginin, (emek ve teknik
kullanarak) kurgunun tasavvuru, düşünmenin yeniden maddeye dökülüşü, üç boyutlu varlık durumunda dışarlanması süreci
tasarımdır (2001: 15). Günümüz piyasa koşulları düşünüldüğünde yaratıcılık, katma değer yaratan ve marka kimliğinin görsel
ve felsefi alanlarını belirleyen/yaratan önemli kavramlardan biri olarak belirmektedir. Tasarım ve özgünlük ilişkisinde, özgünlük bireyin kendi iç dünyasındaki değerlerin ve karakterinin yaratıcılık eylemiyle dışa vurumu sırasında ortaya çıkan etkiler ve
bu etkilerin ürün veya eserdeki görsel izdüşümleri olarak nitelendirilebilir. Bu durumu Atalayer şöyle açıklamaktadır; “özetle tasarım yararlı çoğaltılabilir özgün bir üründür. Tasarımcı özgün üretim yapandır. Sanatsal yaratıcılığını çağdaş teknikle
birleştirendir” (1997: 38). Bir marka rakipleri arasında ayırt edilebilir olmak ve marka kimliğini oluşturup koruyabilmek adına aynı zamanda özgün görsel öğelerin oluşturduğu bir çizgiye de sahip olmak zorundadır. Nitekim bir markanın görselliğine
ait tüm işaretler ve bu işaretlerin ürünlerin kimliğine yansıması ancak diğer markalar arasında ayırt edilebilirliğini sağlayan
özel, özgün görsel dili kurmakla mümkün olabilmektedir.
Tasarım ve estetik ilişkisinde, bir tasarım ürünü estetik anlamda belirli oran, denge, renk, malzeme, doku, ışık ilişkisi doğrultusunda bir araya gelen öğelerin doğru ilişki içerisinde oldukları birlikteliklerden doğmuş olan görsel bütünü oluşturmaktadır.
Tasarım nesnesi öncelikle beğenilmek, haz yaratmak ve işlevine uygunluk bakımından değerlendirilmelidir. Tasarım ve işlev
ilişkisinde, estetik, teknik, felsefi, diğer kavramlar tasarım ürününün biçimlenmesini sağlarken bunların yanında işlev de
ürünün biçimsel özelliklerine etki eden bir başka kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ürünün işlevi biçimi üzerinde belirleyicidir. Markalar işlev özelliklerine göre de kimlik oluştururlar (Örneğin, Caterpillar markası ürünlerine ait biçim özellikleri;
ağır endüstriyel alanlarda çalışan veya dayanıklılık gerektiren faaliyetlerde kullanılması amacıyla üretilmektedir. Bu öncelikli
işlevsellik ürünlerin görsellikleri üzerinde belirleyici olarak bir marka kimliği oluşmasını sağlamaktadır). Tasarım ve felsefe
ilişkisinde, felsefe görsel sanatların ve dolayısıyla tasarımın temelini oluşturan önemli unsurlardan birisi olarak görülmektedir. Yada’ya göre; güzel sanatlar, ileri şekillerinde –bilim gibi, felsefe gibi- bütün insanlığı ilgilendiren büyük kültür problemlerinin, dünya görüşlerinin öncülüğünü yapar, büyük insanlık davalarını, insan ruhunun ve tabiatın derinliğindeki büyük
-
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sırları açıklar somutlaştırır (1966:538). Tasarım nesnesinin gerek biçim özellikleri gerekse işlevsel özellikleri bir düşünceden
doğan imgelemle başlamaktadır. Nitekim görsel kimlik oluşturmuş markalara bakıldığında tümünün görselliğinin oluşmasını
sağlayan bir yaşam görüşü, kültürel öğeler, imgeler ve düşünce sistemlerinin gözle algılanabilen estetik yansımaları söz konusudur.
Görsel Kimlik: Türkçe sözlükte “görsel”; “görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan”, “kimlik” ise “herhangi bir nesneyi
belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü” olarak ifade edilmektedir. Sözcük anlamlarına ilişkin bu ifadelerden de anlaşılacağı
gibi bir nesne üzerinde belirleyici olan tüm unsurlar o nesneye özel olan bütünü oluşturmaktadırlar. Bu bütün ise taşıdığı
tüm görsel öğelerle diğerlerinden ayırt edilerek belirginlik kazanmaktadır. Marka Kimliği, marka olarak nitelenebilecek bir
oluşumun ürünlerinin, tüm imgelerinin (logo, tanıtım görselleri, mağaza ve şirket tasarımları, ambalaj v.b) görsel ve işlevsel
yönlerinde estetik, teknik unsurlarla oluşturulmuş ortak, belirgin ve diğerlerinden ayırt edilebilir olmasını sağlayan anlatım
dilidir. Örneğin; Anna Sui, Missoni, Diesel gibi Dünya ölçeğinde belirli bir yer ve konuma sahip markalar incelendiğinde
bunların tüm görselliklerinin, sürdürülebilir ortak bir anlatımı olan mesajlar içeren ve tek görsel dil birliği ile oluşumlarını
devam ettirmekte oldukları gözlemlenmektedir. Bu dil, görme duyusuyla algılanabilen ortak görsel unsurların birlikteliğinden oluşmuş bir dildir. Bu noktada tasarım; yaratıcılık, estetik, özgünlük, felsefi ve işlevsel boyutlarını kullanarak söz konusu
dili yaratmaktadır. Nitekim marka tanımları arasında bir ismin marka olup, olmadığı yönünde belirleyici olanın, müşteri ve
tüketiciler tarafından kimlikle ilişkilendirilmesi yönünde görüşler bulunmaktadır. Randall bu durumu, “eğer onlar bir ürünün
onu benzer ürünlerden ayıran kendine özgü bir kimliği olduğunu algılayabiliyor, bunu tanımlayabiliyor ve sunduğu benzersiz
özelliklerin neler olduğunu söyleyebiliyorlarsa, o ürün bir markadır” şeklinde açıklamaktadır (2005: 17). Diğer taraftan söz
konusu “görsel kimlik” (görsel anlatım dili) kavramı, daha anlaşılabilir olması açısından bazı seçilmiş örnek markalar üzerinden kısaca ele alınabilir. Anna Sui’de görsel kimlik oluşturacak unsurların, genel olarak bitki, çiçek, kelebek desenlerinin, yer
yer Barok ve Art-Nouveau desenlerle, fırfır, biye, dantel, farbela gibi ayrıntıların iç içe geçirilerek yoğun bir şekilde bir araya
getirildiği ve tasarımların bu genel ortak görsel dil birliği ile oluşturulduğu ve sürdürüldüğü gözlemlenmektedir. Örme ve
triko kumaş üzerine odaklı koleksiyonlar yapan Missoni’de, tasarımlar üzerinde sürdürülen ve dikkate değer olan unsur, farklı
renklerin bir araya gelerek oluşturduğu zikzak ve çizgilerden oluşan kompozisyonlardır. Bu konuyla ilgili olarak Anna Sui
2000, 2007 Sonbahar ve 2012 İlkbahar koleksiyonları Missoni 2000, 2007 Sonbahar ve 2012 Resort koleksiyonları, “For Target
reklam kampanyası” mağaza görselleri incelenerek karşılaştırma yapılmıştır.
Tasarım Faaliyeti Açısından Yönetim: Tasarım bir işlev nesnesi üzerinden estetik güzellik yaratma faaliyetidir. Dolayısıyla bu
yaratıcı faaliyet görsel bir oluşum (kimlik, koleksiyon v.b) oluşturma aşamalarında ana rolü üstlenerek, daha önce olmayanı
ortaya koymak için tüm estetik, teknik ve yaratıcı bilgilerini kullanmaktadır. Yaratıcılık; duygulanım ve esinden sonra gelen imgelemin teknik bilgiyle somut bir nesne olarak varlık alanına kazandırılması eylemidir. Çivitçi’ye göre; tasarımcının
firmanın kuruluşu ile birlikte oluşturulan ve bir markanın kimliğini meydana getirecek olan başlangıç koleksiyonu oluşturarak sunması yeni bir koleksiyon, hiç üretilmemiş ve bütünüyle yeni bir oluşumu gerektirmektedir (2004:153). Bu noktada
tasarımın, marka stratejilerinde etkin rol oynayan, pazarlama, üretim, tanıtım v.b gibi tasarım dışındaki faaliyetler üzerindeki
konumlandırılması ve ilişkileri önem taşımaktadır.
Yönetim Faaliyeti Açısından Tasarım: Tasarım yönetimi kavramının ilk uygulamaları Endüstriyel Tasarım alanında,
1930’lardan itibaren ortaya çıkmıştır. Bir kavram olarak ele alınıp adından söz edilmesi ise 1966 yılında Michael Farr tarafından çıkarılan bir kitapla gerçekleştirilmiştir. Konunun uzmanlarınca yapılan açıklamalardan yola çıkarak denebilir ki, tasarım
yönetimi henüz ortak ve belirli bir tanımlamaya sahip olmamakla birlikte, kapsam olarak tasarımın firma için hedeflenen
amaçları gerçekleştirmesinde önemli bir rol üstlenen ve tasarım faaliyetinin performansı üzerinde geniş ve olumlu etkilere
sahip bir kavram olarak değerlendirilmektedir (Bayburtlu, 2010: 94). Bir diğer taraftan tasarım yönetiminin, yalnızca tasarıma
ait işlevleri ve süreci yönetmekten öteye, tasarımın bir firmanın stratejileri üzerinde belirleyici yönlerini de ortaya çıkaran bir
güç olarak algılanması gerektiği konunun uzmanlarınca vurgulanmaktadır. Sözgelimi Er bu durumu şöyle açıklamaktadır;
“tasarımın firma stratejisini belirleyen, yenilik ve değişimin öncüsü olan bir unsur olarak değerlendirilmesi, tasarım yönetimi
kavramı yerine stratejik tasarım ya da tasarımın yönetilmesi yerine tasarım tarafından yönlendirilen yönetim kavramlarını
öne çıkarmaktadır” (2006 ).
a) Geleneksel Yönetim Bakış Açısıyla Tasarım: Geleneksel yönetim anlayışı; yapısında yaratıcılık, özgünlük, felsefe, estetik
gibi eylemleri barındırmayan ve tasarım dışındaki tüm alanlarda uygulanmakta olan bir yönetim anlayışı olarak nitelenebilir. Söz konusu yönetim uygulamalarına göre belirli yetkileri almış yöneticiler analitik gerçeklikler üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yönettikleri birimlere ait malzeme, mekân, zaman gibi kavramlara ait ölçünler (standartlar) estetik
yaratım faaliyetinin gerektirdiği şekilde düzenlenmiş olmayabilir. Örneğin finans veya bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren
firmalara ait malzeme, mekân ve zaman kavramları ayrıdır. Dolayısıyla bu faaliyetlerin yönetim süreçleri de kendilerine özgü
algı ve yöntemler gerektirmektedir. Esinlenme ve duygulanım, imgelemin itici güçleridir. Bu güçler belirli zaman aralıklarına
sıkıştırılmış, görsel düzenlemesi bilinçsizce oluşturulmuş, yeterli malzemenin sağlanamadığı ortamlarda güçlükle oluşabilecektir. Duygulanım ve esinlenme içsel güçler olarak insan isteminin dışında gelişen olgulardır. Bu olguların uygun bir yaklaşım, algılama biçimi ve doğru ortamlarda gelişebilecekleri yadsınamayacak bir gerçektir. Çivitci’ye göre; “moda yaratıcıları
toplum içinde dolaşırlar ve toplum içinden, panoramasından toplu bir izlenim edinirler, sanat yaşamına katılırlar, ilk geceleri
ve sergileri görürler, olay yaratan kitapları okurlar. Yani esin kaynakları canlı bir güncelliğin itici gücü ile harekete geçer”
(2004:154).
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Tasarımın bilinçle yapılan bir faaliyet olduğu gerçeğinden yola çıkarak tasarımın yönetiminin de bu bilinçle donanmış olması
önem taşımaktadır. Bu noktada tasarımın bir markanın oluşmasında en önemli etkenlerden biri olduğu; yaratıcı sürecin
tüm düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi, uygun mekan, çalışma için belirlenmiş zaman aralıkları ve üretim, pazarlama gibi
yönetime ait süreçlere tasarımın/tasarımcının dahil edilmesi, gibi koşulların sağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Tüm
bu sayılan koşullardan uzaklaştırılmış tasarım ekibi/tasarımcı, temel amacı estetik bilinçle oluşturulmuş bir görsel bütünlük
yaratmakta ne derece başarılı olabilecektir? Konuyla ilgili temel sorun bu noktada görülmektedir.
b) “Tasarım Yönetimi’nin” Bakış Açısıyla Tasarım: Tasarım kavramını tüm yönleriyle bilen ve algılayan tasarımın doğasına
uygun yöntemler geliştirebilmiş bir yönetim sistemi, görsel kimlik yaratma sürecinde ve faaliyetinde tasarıma temel hazırlayan en önemli güç olarak görülebilir. Tasarımın ilişkili olduğu kavramları, algılayabilen ve bu kavramlarla ilgili yöntemler
geliştirebilen ve bunların sonucunda tasarımla bütünleşmiş bir yönetim sistemi açısından, tasarım öncelikle yaratıcı, estetik,
duygulanım gerektiren, felsefi bir faaliyettir. Ürünün yaratımından tüketimine kadar geçen tüm süreçlerde etken ve belirleyici
rol oynamaktadır. Bu noktada tasarım yönetimi, görme duyusuna hitap eden nesneler yaratan bir faaliyet alanını (tasarım)
yöneten güçtür. Dolayısıyla görsellikle ilgili bilgilere de hakim konumda bulunması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.
Görsel ayırt edebilme kavramı, nesnelerin plastik yönlerine ilişkin yorum yapabilme yeterliliğidir. Bir nesneye ait tüm plastik değerlerin ışık, gölge, biçim, doku, renk ve tüm bu unsurların birbirleriyle olan miktar, oran ilişkisi bağlamında yorum
yapabilmek ve diğer nesnelerle olan görsel ilişkisini sorgulayabilmektir. Bu noktada bir tasarımcı kadar olmasa da belirli
düzeyde sanat/ tasarım/ estetik bilgi, tasarım yöneticisi için de gerekli görünmektedir. “Tasarım Yönetimi” konusu uzmanlarından Mozota tasarım yönetiminin amacını, “tasarımcı olmayanların tasarımı anlamasını sağlamak” olarak özetlemektedir
(2003:75). Nitekim yönetim, tasarıma sağlayacağı olanakları (zaman, mekan, malzeme v.b) ve tüm kaynakları doğru bir şekilde belirlerken diğer yandan da yaratım, üretim gibi süreçlerde tasarımla birlikte doğru stratejiler geliştirebilecektir. Tüm bu
bakış açısıyla yönetilen bir tasarım faaliyeti ise amaçlanan görsel bütünlüğe ait ortak estetik, özgün dili yaratmadaki en doğru
hedefe daha nitelikli bir eylemle ulaşılmasını sağlayabilecektir.
Sonuç: Günümüzde “giyim modası” alanında faaliyet gösteren Dünya ölçeğinde markalar incelendiğinde, büyük çoğunluğunun gerek ürünleri üzerinde gerekse diğer görünür alanlarında kendilerine özgü, özel bir görsel dil oluşturdukları
görülmüştür. Bu bağlamda bir marka kimliği oluşturabilmek için üretilen ürünlerin genel tarzıyla bu ürünlerin tüketime
sunulacağı tüm süreçler üzerindeki görsellik arasında ortak bir dil yaratılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Çalışma verileri, seçilmiş giyim markalarına ait örnekler ve sormaca (anket) sonuçlarından elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre; sektördeki
ilgililerin tasarım konusundaki görüşleri, tasarımın görsel kimlik yaratan temel güç olarak kabul edildiği yönündedir. Tasarım
yönetimi konusunda ki görüşler ise, tasarım yönetiminin tasarımın işlerliğini sağlayan diğer bir güç olarak algılandığını ortaya koymaktadır. Öte yandan saptanan durum; tasarım yönetimine ait uygulamaların etkin bir şekilde ele alınmadığı, daha
açık bir ifadeyle tasarım yönetimini etkin kılan bir sistemlerinin olmadığı şeklindedir. Sormacadaki verilerin de desteklediği gibi tasarıma ait özel yönetim uygulamaları henüz tasarım ve tasarımcıya ait tüm kavramların anlaşıldığı ve işlerliğini
sürdürdüğü bir görünüm sunmamaktadır. Ancak zihinlerde gelişen bakış açısı tasarımın görsel kimlik yaratan bir faaliyet
olduğu yönündedir. Tasarım; görsel anlatım dilini yaratan temel etken olarak, duygulanım, esinlenme, yaratım, özgünlük
ve felsefi yaklaşım gibi tüm yönlerini uygun zemin ve faaliyet alanlarında ortaya koyarken, bir markaya ait görselliği yaratır.
Tasarıma ait yönetim sistemi ise (tasarımı kavram ve boyutlarıyla algılamış olarak) stratejik, teknik, geri hizmet (lojistik)
anlamlarda olanakları sağlayan, tasarımın hareket alanını yaratan önemli bir güçtür. Çalışma sonucunda ortaya çıkan temel
düşüncemiz, tasarımın görsel kimlik oluşturmada etken güç olduğudur. Bu güç kendi doğasına uygun olarak yönlendirilip,
yönetilir ve başarılı nitelikli bir tasarım faaliyeti gerçekleşir. Böylece amaçlanan doğru sonuca ulaşılması sağlanır ve oluşumdaki doğru süreç gerçekleştirilir.
-

-

-

EK: Söz konusu sormaca (anket) çalışmasına katılan kişiler tasarımcı ve yöneticilerden oluşmaktadır. Çalışma 2010 yılında
M.Ü G.S.E’de tamamlanan “Türk Tekstil Endüstrisinde Tasarım Yönetimi Kavramının Giyim Tasarımı Üzerindeki Etkileri”
adlı yüksek lisans tezine sayısal veri sağlamak ve giyim endüstrisinde çoğunluğu belirli bir yer edinmiş firma ve markaların
tasarımcıları ve yöneticilerinin “tasarım”, “tasarım yönetimi” kavramlarına ilişkin fikirlerini almaya yönelik yapılmıştır. Çalışma yapılan tüm firmalar “Nazenin Abiye” (Kocaeli) hariç olmak üzere İstanbul ili sınırlarındadır. Çalışmada hem katılım
sağlamak açısından hem de elde etmek istediğimiz sonuçlara katkı sağlamayacağı düşünüldüğünden firma adı, kişi adı, yaş
gibi bilgilere yer verilmemiştir. Firma niteliği, tasarımcı ve yönetici listesi aşağıda sunulmaktadır.
1-Büyük Mağaza/ (kadın, erkek, çocuk, ev, kozmetik),Tasarımcı (Görüşme Tarihi: Ekim-Kasım 2010)
2- Büyük Mağaza/ (kadın, erkek, çocuk, ev, kozmetik),Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
3-Kadın-Erkek-Çocuk Giyim Firması (hazır giyim) ,Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
4- Kadın-Erkek Denim, Spor Giyim Firması (hazır giyim) ,Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
5- Büyük Mağaza/ (kadın, erkek, çocuk, ev) ,Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
6-Erkek Giyim Firması (hazır giyim) ,Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
7- Erkek Giyim Firması (hazır giyim) ,Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
8-Kadın, Erkek Giyim Firması (hazır giyim),Tasarımcı (Kasım 2010)
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9- Kadın, Erkek Giyim Firması (hazır giyim),Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
10-Kadın Giyim Firması (abiye ağırlıklı hazır giyim),Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
11- Erkek Giyim Firması (hazır giyim) ,Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
12-Kadın, Erkek Giyim, Günlük kullanım eşyaları Firması (pazarlama), Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
13- Kadın-Erkek Denim, Spor Giyim Firması (hazır giyim) ,Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
14-Kadın Giyim Firması (hazır giyim),Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
15-Genç-Kadın, Erkek Giyim Firması (hazır giyim),Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
16-Kadın, Deri, Aksesuar, Abiye ve Tasarım ağırlıklı Giyim Firması (hazır giyim),Tasarımcı (Kasım 2010)
17-Kadın Giyim Firması (hazır giyim),Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
18- Kadın, Erkek Giyim Firması (hazır giyim),Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
19-Çocuk Giyim Firması (hazır giyim) (Ekim-Kasım 2010)
20-Marka Tasarımcısı/Büyük Mağaza için koleksiyon hazırlayan (Ekim-Kasım 2010)
21-Kadın, Erkek, Çocuk İç Giyim Firması (hazır giyim),Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
22-Gömlek Firması (hazır giyim),Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
23-Denim Giyim Firması (hazır giyim),Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
24-Kadın, Abiye, Gelinlik (atölye),Tasarımcı (Ekim-Kasım 2010)
25- Büyük Mağaza (kadın, erkek, çocuk, ev, kozmetik),Koleksiyon ve Ürün Yöneticisi (2 kişi) (Ekim-Kasım 2010)
26-Kadın, Erkek, Mayo İç Giyim Firması (hazır giyim),Koleksiyon yöneticisi (Ekim-Kasım 2010)
27- Erkek Giyim Firması (hazır giyim), Koleksiyon yöneticisi (Ekim-Kasım 2010)
28- Çocuk Giyim Firması (hazır giyim),Yönetici (Ekim-Kasım 2010)
29-Kadın İç Çamaşırı Firması (hazır giyim),Yönetici (Ekim-Kasım 2010)
30-Erkek Pijama Firması (hazır giyim),Yönetici (Ekim-Kasım 2010)
31-Kız Çocuk Giyim Firması (hazır giyim), Tasarım Yöneticisi (Ekim-Kasım 2010)
32-Spor Gömlek Firması/farklı Markalara Üretim (hazır giyim), Tasarım Yöneticisi (Ekim-Kasım 2010)
33-Farklı Markalar için Üretim yapan Giyim firması (hazır giyim),Ürün Yöneticisi (Ekim-Kasım 2010)
34-Gömlek Firması (hazır giyim),Moda Yöneticisi (Ekim-Kasım 2010)
35-Kadın Triko Firması, Moda Yöneticisi (Ekim-Kasım 2010)
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Halide SARIOĞLU*, Mehmet ÇAĞLAYAN**, Hilal YILDIZ***
ÖZET
Malzeme, tasarımda dikkate alınması gereken başlıca faktörlerden birisidir. Temel malzeme olarak kumaşın kullanıldığı ürün tasarımlarında ise kumaş önemli bir
değişkendir. Bunun yanında hedef kitlenin özelliği, işlev, günün modası, üretim şartları, maliyet gibi birçok etken birbiriyle bağlantılıdır. Kumaş seçimi tasarımın
başarısında önemli rol oynar. Hatta çoğu zaman tasarıma hakim unsur olarak öne çıkar. Temel malzemesi kumaş olan tasarımcının farklı kumaş çeşitleri, yapısal
özellikleri, kullanım performansları, pazar ve fiyat durumu hakkında bilgi birikimine sahip olması gerekir. Bu bağlamda bildiride tasarımı etkileyen faktörler açıklanarak temel malzeme olan kumaşlara ilişkin bilgi verilmiştir. Doğru kumaş seçiminin tasarımcının başarısına ve başarının sürekliliğine etkisi örneklerle tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Tekstil, Kumaş, Tasarım, Giysi Tasarımı.

FABRIC INFORMATION AND ITS SIGNIFICANCE IN DESIGN
ABSTRACT
Material is one of the primary factors which should be taken into consideration. In product designs in which fabric is used as the basic material, however, fabric is a
crucial parameter. In addition to this, a lot of factors such as the characteristics of the target population, functionality, the fashion of the day, production conditions
and cost are intertwined to one another. The selection of the fabric plays an important role in the success of the design. Moreover, the fabric chosen stands out as the
dominating element most of the time. A designer whose primary material is fabric should be well aware of various fabric types, the structural features of the fabric,
the performance of the fabric during its usage, its state in the market and financial efficiency. In this context, the factors that affect the design are explained and
information about the fabric as the basic material is given. The effect of the correct fabric choice on the success of the designer and the permanence of that success
are discussed through.
Keywords: Textile, Fabric, Design, Clothing Design.
Tasarıma Etki Eden Faktörler: Tasarım ürününün sanatsal yaratma ve diğer dış faktörlerden yarı yarıya etkilendiği söylenebilir. Ürünün sanatsal tasarım kimliği kazanması bu etmenlerin ilişkisinin çok sağlam kurulmasına bağlıdır. Bu her şeyin
ötesinde bilgiye dayalı, konuya odaklanmış, yoğun ve özel bir çaba gerektirmektedir. Tasarımcı farkındalık ve duyarlılık bilinci
yüksek, gören, yüksek algılama yeteneği ile gördüğünü estetik değerlerle öğütüp soyutlayarak değer üretendir. Hiç kuşkusuz sanatçıdan farklı olarak sınırlılıklarla kuşatılmıştır. Tasarımında hedef malzeme, işlev, üretim teknolojisi, hedef kitle ve
çoğu zaman ekonomiklik faktörlerini de dikkate almak durumundadır (Şekil 1). Tasarıma etki eden bu faktörlerin, özellikle
yaratıcılık (Küçükerman,1997; Gehlar, 2006, Bilge, 2006 ) ve işlevin (Önlü, 2004) tasarımla olan ilişkisi üzerinde bazı yayınlar bulunmaktadır (Gürbüz ve Egüz; Gürsoy, 2010; Varol, 2004; Saldıray,1984). Ancak bu anlamda kumaşı konu alan yayına
rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmada tasarım ürününün oluşumuna etki eden faktörler ve ilişkilerine kısaca değinilmiş,
hedef malzeme olan kumaş faktörüne ağırlık verilmiştir. Bilindiği gibi giysi, aksesuarı ve mekan düzenlemelerinde kullanılan
bazı eşya ve aksesuar tasarımlarının temel malzemesi kumaştır. Kumaş bu tasarımlarda en az yaratıcılık ve işlev kadar etken
faktördür. Bu bakış açısıyla bildiride kumaşın tasarımı etkilemede öne çıkan özellikleri sistematik olarak ortaya koyulmuş,
diğer bazı tasarım ürünlerinde kullanılan malzeme faktörüne göre daha ağırlıklı bulunan etkisi irdelenmiştir. Şekil 1’de de
açıkça görüldüğü gibi tasarım faaliyeti, yaratıcılık ve sanatsal bilgi yanında, başta hedef malzeme olmak üzere belirtilen diğer
dinamiklerle sıkı etkileşim içindedir. Kullanıma yönelik ürünlerde işlevsellik büyük öneme sahip olmakla birlikte, özgünlük
yaratıcı düşünceyi gerektirir. Örneğin yazlık bir giysi için, farklı ve estetik kesime sahip model ile birlikte vücudu sarmayan,
hafiflik, hava geçirgenliği ve nem iletimi işlevine sahip, kullanım konforu sunan kumaş seçimi de önem taşır. Ayrıca hedef kitle,
ilgili teknoloji ve ekonomiklik gibi faktörlerinde dikkate alınması gerekir. Bir salon perdesi için de aynı durum söz konusudur.
Hedef malzeme/kumaş, tasarımcı tarafından, tasarımın anlam ve amacına hizmet edebilme niteliği analiz edilerek, çok çeşitli
malzeme arasından seçilir. Malzeme işlev başta olmak üzere tasarımı etkileyen diğer faktörlerle bağlantılı düşünülmelidir.
Malzeme seçiminde daha önce sınanmış, davranışı bilinen malzemeleri seçmek tasarımcının kendini güvende hissetmesini
-

-
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sağlar. Ancak katma değeri yüksek malzemelerin kullanılması tasarımların rekabet gücünü artırır. Bu nedenle tasarımcının
kumaş bilgisine hakim olarak, ilgili gelişmeleri takip etmesi ve güncel bilgiye sahip olması gerekmektedir. Diğer yandan yeni
malzemeler fiziksel ve kimyasal özellikler bakımından önemli ölçüde geliştirilmiş olsalar da, performansları ispatlanmadıkça
tasarımcı bunları kullanmakta dikkatli olmalıdır. Tüketici için kumaşın dokusu ve kalitesi kadar rengi de önem taşımaktadır.
Kumaş ve renk seçimleri yanlış olan bir tasarımının başarısından söz etmek güçtür (Gürsoy, 2010). Tasarımda kumaş seçimi
kadar fonksiyonel ve süsleme amaçlı malzemelerin seçimindeki uyum da önemlidir (Varol, 2004). Seçilmiş malzemeler deneme üretimi sırasında karşılaşılan bir takım zorluklar nedeniyle değiştirilebilir. Ancak bu tür bir değişiklik zaman kaybına
neden olacağı için analiz aşaması iyi değerlendirilmelidir. Malzeme seçimi tasarım maliyetini önemli ölçüde etkileyebilir. Eğer
maliyetteki artış göze alınabilecek düzeyde ise kaliteli malzeme tercih edilmelidir.

Şekil 1: Tasarımı etkileyen faktörler

Kumaş Yapısı ve Özelliklerini Etkileyen Faktörler: Kumaşlar liflerin ya da ipliklerin çeşitli yöntemlerle birbirine bağlanması
sureti ile oluşturulan kaplayıcı, koruyucu tekstil ürünleridir. Tanımından da anlaşılacağı üzere birçok ham maddeden farklı
yöntemlerle kumaş oluşturmak mümkündür. Oluşturulan her kumaş, düzgün yüzey, incelik, esneklik, sağlamlık, örtme gibi
tekstil materyali olarak kullanımını sağlayan temel nitelikleri yanında, gerek yüzey görünümünü, gerekse kullanım koşullarında davranışlarını belirleyen birçok özelliğe sahiptir (Tablo 1). Bu özellikler “hammadde”, “iplik” ve “üretim biçimi”
gibi değişkenlerin karmaşık etkileşimleri sonucu olarak ortaya çıkar (Başer, 1998). Hammadde kumaş yapısını ve kullanım
davranışını, kumaşta aranan temel özellikleri başta dayanıklılık ve tuşe olmak üzere kullanım amacına göre yapılan apre
işlemlerini, hatta ekonomiklik özelliğini büyük ölçüde etkiler. Ürünü konfor ve estetik açıdan iyileştirmek, üretimde verimlilik ve ekonomiklik sağlamak amacıyla elyaf karışımlarından yararlanılır. Burada elyaf çeşitlerinin iyi özellikleri öne çıkarak
birbirlerini tamamlar, kötü özellikleri ise giderilir. İplik, dokunma ve örme kumaşların üretiminde kullanılır. Lif cinsi aynı olsa
bile ipliğin numarası, büküm özelliği, standart ya da efekt iplik oluşu kumaşın yapısal ve görünüş özelliğini doğrudan etkiler
(Ömeroğlu, 1999). Üretim tekniği, kumaş performansını buna bağlı olarak ta kullanım alanını belirleyen en önemli etkendir.
Kumaşlar üretim tekniklerine göre temelde “dokuma”, “örme” ve “dokunmamış” yapılar olarak sınıflandırılır. Bununla birlikte, bu yapıların bileşiminden oluşan lamine (bir polimer madde ile yapıştırılmasından) ve kaplama (dokuma, örme ya da
dokusuz kumaşın bir veya her iki yüzünü kimyasal bir madde ile kaplamak suretiyle oluşturulan) kumaşların performansı,
birleştirilen kumaş yapılarının ya da kaplama maddesinin kumaşta gösterdiği özelliklere bağlıdır (Tablo 1).
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Tablo 1. Üretim Tekniklerine Göre Kumaş Özellikleri

Özel bir tasarım ve hayal gücü anlayışıyla ürüne dönüştürülmediği sürece her kumaşın kabul görmüş kullanım alanları belirlidir. Kumaşın kullanım amacının gerektirdiği niteliklerde, o amaca en uygun hammadde ile, sunulan pazar ve mevsim
şartlarına, beğeni ölçülerine uygun güzellikte üretilmiş olması gerekir. Diğer yandan da sunan kurum için en yüksek karlılığı
getirebilecek ekonomik değerlerde olması önemlidir (Acuner, 2001). Bu nitelik kumaş tasarımcıları ve üreticilerinin lif, iplik
ve yapı oluşturma yöntemi ile bitim işlemlerini ve teknolojik olanakları en uygun şekilde kullanmasıyla elde edilir.
Kumaşların Kullanım Performansları: Kumaşların kullanım performanslarını, materyal olarak kullanıldığı üretim
süreçlerindeki verimliliği, mamul (kullanıma hazır) durumda ise kullanıcıyı etkileyen özellikleri belirler.
Üretim Performansları: Üretim aşamasında kullanımda kumaştan beklenen yeterlilik, yani çalışma etkinliği; üretimde kaliteyi, verimliliği ve maliyeti etkilemesi açısından büyük önem taşır. Kumaşların başlıca üretim performansları “şekil alabilme” ve
“dikilebilirlik”tir. Şekil alabilme, kumaşın düzlemde birden çok düz çizginin yönünün değiştirilmesiyle yoluyla biçimlendirilebilme derecesidir. Kumaşların şekil alabilmesi, bir düzlemde nem, ısı ve basınç (ütü veya baskı) ile ya da nemli kumaşa kalıp
üzerinde katlama, esnetme ve sıkıştırma sureti sağlanır. Tasarımda istenen kavislerin verilebilmesi kumaşın şekil alabilirliği
oranında sağlanabilir. Seyrek dokulu, esnek ve yumuşak kumaşlar daha kolay şekil alabilme özelliğine sahiptirler. Ancak bu
kumaşların şeklini hangi şartlarda, ne kadar süre koruduğu, tutumunda değişiklik olup olmadığı, germe, sıkıştırma, nem, ısı
vb. işlemlerden nasıl etkilendiği de önemlidir. Dikilebilirlik, teknolojik gelişmeler doğrultusunda çok farklı dikiş tekniklerine
imkan sağlayan özel makinelerin varlığı, kumaşların buna bağlı olarak kontrol edilmesini ve değerlendirilmesini gerektirir.
Kumaşla çalışan tasarımcı, seçeceği kumaşın dikilebilirliğini üretim yöntemlerine, dikiş makinelerine ve operatörün becerisine kadar geniş kapsamda dikkate almalıdır. Yeterli sayı ve hızda, kaliteli dikiş, dikilebilirliğin ölçüsüdür. Kumaşın istenen
kalitede üretimi için zorunlu hız ne kadar düşükse, kumaşın dikilebilirlik değeri de o kadar düşük demektir. Dolayısıyla kumaşların elyaf cinsi, iplik özelliği, ağırlık ve hacim, esneklik, dokuma ya da örgü tasarımları ve yüzey karakteristiklerine göre
sınıflandırılmaları, dikilebilirlik açısından kumaşların göstereceği davranış, buna bağlı olarak izlenecek tutumlar bakımından
önemlidir (Yıldırım, 2005). Örneğin bazı makineler yüksek dikiş hızına ulaştıklarında termoplastik özellikli kumaşı eritir.
Yine düz ve yuvarlak örme kumaşlar esnek bir yapıya sahip oldukları için pastal atılırken kumaşın esnetilmemesine, fazla kat
atılmamasına çok dikkat edilir ve kesimden önce pastal halinde dinlendirilmeleri gerekir. Birçok çeşidinde kesim kenarlarından kıvrılma eğilimi vardır. Dokuma kumaşlar ise stabil yapıya sahip oldukları için daha kolay pastal atılır ve kesim yapılır.
Kesim kenarlarında kıvrılma görülmez. Ayrıca statik elektrik yüklü kumaşların dikiş kontrolü güçtür. Yapışma ya da potluk
yapma eğilimleri makine hareketine karşı uyumsuzluk yaratır ve operatörün çalışmasını engeller. Elektriklenmeyi önlemek
için, üretimi engellemeyecek şekilde çalışma alanı nemlendirilmelidir. Bu yapılamazsa ya da çok pahalı ise toprak, radyum
-

-

-
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çubuk ve elektrikli makineler gibi statik yük yok etme araçları kullanılır.
Bitmiş/Mamul Ürün Performansları: Yaşam kalitesinin giderek önem kazandığı günümüzde, tüketicilerin de bilinçlenmesiyle birlikte, kullanım ürünlerinden beklenen özellikler artmış “İnsan vücudu ile çevresi arasında fizyolojik ve psikolojik
uyumun memnuniyet verici durumda olması” (Önder ve Sarıer 2006) olarak tanımlanan konfor aranan özellikler olarak öne
çıkmıştır. Konfor birçok fiziksel, psikolojik ve fizyolojik faktörü içeren karmaşık bir kavramdır. Kumaştan üretilen ürünlerde, özellikle de giyside konfor, kalıpla birlikte kumaş özelliklerine bağlıdır. Aşağıda bitmiş ürün konforunu büyük ölçüde
etkileyen ve tasarımda kullanım alanına göre dikkate alınması gereken temel malzeme kumaşın başlıca kullanım özellikleri
kısaca açıklanmıştır. Dayanıklılık kumaşların kullanımı sırasında karşılaştığı gerilim zorlama, sürtünme gibi etkilere karşı
koyma gücüdür. Ürünün kullanım ömrü içerisinde söz konusu etkilere karşı direnç göstermesi beklenir. Kumaşların yırtılma,
kopma, patlama ve aşınma mukavemetleri, belirlenmiş standartlara göre objektif yöntemlerle test edilebilmektedir. Boncuklanma iplikteki yüzey liflerinin migrasyonu sonucu kumaş yüzeyine çıkan serbest haldeki liflerin birbirlerine dolaşması ile
meydana gelen küçük düğümcüklerdir. Genellikle yaka ve kol ağızlarında, sürtünme etkisine maruz kalan bölgelerde meydana gelen istenmeyen bir durumdur. Boncuklar genellikle yabancı madde içerirler ve bu durum arzu edilmeyen kumaş
görünümünü daha da belirgin hale getirir. Buruşmazlık tekstil mamullerinin kullanımı sırasında bükülme ezilme, katlama ya
da yıkama sonrasında oluşan buruşmanın geri esneme yeteneğidir. Bu tür bozulmalardan sonra ilk durumuna kolaylıkla geri
dönebilen kumaşlar iyi görünümlerini uzun süre korurlar. Bu elyafın yapısal özelliği ile ilgilidir. Ancak bu yapı ütü tutmaya
direnç gösterir. Pamuklu ve keten kumaşlar ütü izini uzun süre korurken yünlü kumaş kuru durumda ütü izi oluşturmaz. Nem
etkisi ile oluşturulan ütü izi ise kullanım sırasında kısa sürede bozulur. Elastikiyet kumaşların gerilim altında esneyip, gerilim
kaldırıldığında hızlı bir şekilde eski boyutlarına dönme yeteneğidir. Esneme derecesi bir kumaşın % 2 uzamadan sonra eski
haline dönebilme durumuna göre belirlenir. Eski boyutuna göre ortaya çıkan fark “kalıcı uzunluk” olarak tanımlanır. Kumaşlar
da kalıcı uzunluğun yüksek olmaması istenir. Elastik özelliğe sahip kumaşlar, ergonomik, giyildiğinde vücut hatlarına uyumlu,
kullanıma bağlı potluk oluşturmayan, dikiş gerilimleri düşük, kopma mukavemetleri yüksek olup rahat giysi üretimine uygundurlar. Dökümlülük, tutum ya da tuşe kumaş kalitesinin belirlenmesinde etkendir. Yumuşaklık, dolgunluk, dirilik, hareketlilik, kayganlık v.b. şekilde tanımlanır. Kumaş tuşesi germe, sıkıştırma, şekil verme, kalıba sokma ya da kuvvet uygulanması
sonunda kumaş düzleminde meydana gelen tutum karakteristiklerine bağlı olarak algılanır. Kumaş yatay ve dikey konumda
kendi ağırlığını ne kadar az desteklerse dökümü yumuşak olur ve küçük kıvrımlar oluşturur. Isıl konfor, giyim konforunun
belirlenmesinde ana karakteristiklerdendir. Isıl konforda belirleyici olan etkenler, ısı ve nem transferi, hava geçirgenliği, ısı
tutma yeteneği, statik elektriklenme eğilimi, su buharı geçirgenliği ve su emiciliği olarak sıralanmaktadır. Kumaşlarda, yapısına göre farklılaşmakla beraber hava geçirgenliği ve nem iletimi arttıkça ısı tutma yeteneği (ısıl direnç) düşmektedir. Geçirgenlikle, kumaşta iplik aralıklarının düzen ve sıklığının ifadesi olan örtme faktörü arasında sıkı ilişki vardır. Işık geçirgenliği,
kumaşın belli bir alanından geçen ışık miktarı, yüzeyde ki aydınlanma ölçüsüdür. Kumaşın saydamlık, yarı saydamlık ya da
ışık geçirmezlik özelliği doğrultusunda genellikle subjektif olarak değerlendirilmektedir. Kir tutmama ve kolay temizlenme
her kumaştan beklenen özelliktir. Kirlenme yıkama ya da kuru temizleme işlemi ile giderilebildiğinden kumaşın kolay temizlenmesi ve bu işlemlere dayanıklı olması gerekir. Kir tutmazlık apresi sayesinde bazı kumaşların kirlenme süresi kalıcı
olmamakla birlikte uzatılabilmektedir. Elektriklenme/Statik elektriklenme, kumaşın nem içeriği ve sürtünmeye bağlı olarak
yüzeyinde birikim oluşması ile havadan elektrik yüklerini çekme ve tutma durumudur. Statik elektriklenme kumaşın kendi
kendine ya da bir başka kumaş ya da cisme sürtünmesi ile oluşur ve hem çalışma hem de kullanım karakteristiğidir. Bu özellik,
kumaşın çarpmasına, birbirine ya da kullanana yapışmasına, kir ve toz çekerek rengin değişmesine ve parlaklığının kaybolmasına neden olur. Antistatik terbiyeler sorunu geçici olarak çözse de, tüketici için yıkama sonrasında ne kadar kalıcı olduğu
önemlidir. Yanmazlık kumaşın yanma karakteristiğine göre değerlendirilir. Özellikle insan topluluklarının bulunduğu tiyatro,
huzurevi, hastane, kreş gibi yerlerde güç tutuşurluk kazandırılmış kumaşlar kullanılmalıdır. Renk giyimde, kişinin kendini
değişik renklerle ifade etmesi ve içinde bulunduğu toplumla olan ilişkisini belirlemesi açısından önemli bir faktördür.
-
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Bu nedenle renk, tekstil ürünlerinde, ürünün kullanım amacı ve koşullarına göre seçilmelidir. Tüm biçimler ve yüzeyler farklı
renk seçimleriyle olduğundan daha ilgi çekici algılanabilir ya da hiç fark edilmeyebilirler. Tekstilde oldukça önemli bir yere
sahip olan renkler günün modasına uygunluğunun yanında kişilerde bıraktıkları izlenim ve psikolojik etkilere dikkat edilerek
seçilirler. Tasarımcının renk konusundaki bilgisi, kumaş renginin doğru seçimi açısından önemlidir.
Kumaşın Tasarımdaki Önemi: Bir ressam için boya nasıl yaratıcı ifadeyi ileten bir araç ise, kumaş ta giysi, ev tekstili ve ilgili
aksesuar tasarımı için aynı hatta daha yüksek bir anlam taşır. Ürüne her anlamda uygun malzeme seçimi önemlidir. Anlaşıldığı
gibi konumuz olan kumaşın karakteristik özellikleri tasarımcıya, onu nerede nasıl kullanacağına dair bilgi verir. Kumaş seçimi
tasarımın başarısında çok önemli rol oynar. Hatta çoğu zaman tasarıma hakim unsur olarak öne çıkar. Moda hareketlerinin
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geçmişine bakıldığında bunun birçok örneğini görmek mümkündür. Denim kumaşın dayanıklı olması nedeni ile jeanlerde
ve işçi kıyafetlerinde, teflon kaplı kotonun ise spor giyimde ve yağmurluklarda kullanılması buna örnek olarak gösterilebilir
(Seivewright, 2007; Keiser ve Myrna, 2003). Blue jean, model ile kumaşın başarılı buluşmasına çarpıcı bir örnektir. Bu efsane
pantolon, doğduğu günden bu güne rahatlığı, sağlamlığı, bakım kolaylığı ve her zaman giyilebilmesi ile hemen herkes tarafından vazgeçilemeyen bir giysidir. Kaynaklara göre “Blue jean mucidi” olarak tanınan Levi Strauss (ki gerçek mucit Nevada’lı
bir Amerikan vatandaşı olan Jacop Davis’tir) bu ürüne Levi’s adını verir. İcat ettiği dayanıklı pantolonun büyük çapta imalatını
yapabilmek için, kumaş satın aldığı Strauss’a ortaklık teklif eder. Bu pantolonun 1873 yılında patentini alır. Büyük talep
görmesi üzerine ortaya çıkan daha sağlam kumaş ihtiyacı Fransa’nın Nimes şehrinde bulunur ve bu kumaşa “Nim’den gelen”
anlamına gelen “denim” denir ve öyle tanınır (Gürsoy, 2010). Halil İnalcık ise “Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar”
(2008) adlı kitabında denim kumaşın menşeinin Anadolu olduğunu belirtmektedir. Denimin 18. yüzyılda Türkiye’den mavi ve
beyaz pamuklu ithal eden Güney Fransa’daki Nimes şehrinde bu adı aldığını ileri sürmektedir. Bu bilgi Fransız tarihçisi Paul
Mason’un Marsilya Ticaret Odası arşivindeki (Fransa’nın Levant -Doğu-Akdeniz ve hinterlandı- ile ticareti üzerinde başlıca
arşivlerden) araştırmalarına dayanan eserine dayalıdır. Eserde İzmir’den Marsilya’ya büyük ölçüde kaba mavi pamuklularının
ihraç edildiği ve bu malın İspanya tarafından satın alındığından söz edilmektedir. Denimden üretilen bu pantolonlar artık San
Francisco’da altın arayıcılarının günlük giysisi haline gelmiştir. Zaman içinde çeşitli modelleri üretilerek Amerika’ya, oradan
da Dünya’ya yayılmıştır. Halen güncelliğini korumaktadır. Yine Paris modasını yaklaşık 60 yıl boyunca yönlendiren, rahatlığı
ve yalınlığı vurgulayan tasarımlarıyla moda dünyasına egemen olan Coco Chanel’in modada ilk zaferi jarse kumaşın yenilikçi
kullanımıdır. Öyle ki Rodier firması tarafından onun için bir makine üretilir (Charles, 1981) ve geleneksel iç çamaşırları üretiminin yerini alır. Yine kendi adıyla anılan ve çok taklit edilen tayyör modasını yaratır. Bu yakasız, kenarlarına şerit geçirilmiş
hırka biçimli bir ceket ile zarif bir etekten oluşan tayyör modeli ve kumaşı moda üstü bir özellik göstererek, günümüzde de
beğeni kazanmaktadır. Chanel, ölümsüzleştirdiği tayyörle giyimde klasik olmayı başarmıştır. Chanel tayyör modeli kumaş
özelliği ile birlikte bir imaj olarak benimsenmiştir. Fantezi ipliklerle dokunmuş, nopeli, kabarık doku etkisi veren günümüzde
de sonbahar kış sezonu kumaş modasını etkisi altına alan bu kumaşlar modelle o kadar özdeşleştirilmiştir ki benzer kumaşlar
“Chanel kumaş” olarak tanınmıştır (Şekil 2). Tasarlanan model için doğru seçim olduğu, marka olması ile ispatlanmış söz
konusu kumaş yerine farklı bir kumaş seçilmiş olsa idi, belki de yüzlerce tasarım gibi çoktan unutulmuş olacaktı.

Şekil 2: Orijinal “Chanel tayyör”(1962) (http://www.staedtereisen.de/berlin/bericht/ausstellung_romy_schneider) ve
günümüz uygulamaları (http://ondagordum.com/tag/kumas/) ve (3) “Chanel kumaşı” (felintekstil.com.tr)
Şekil 3: Burberry markalı giysi ve aksesur tasarımlarından örnekler
(meleklermekani.com; modakulvar.com; temaciyiz.com; dujufashion.blogspot.com; itusozluk.com)

Diğer bir örnek ismini İngiliz Thomas Burberry’den alan dünyanın en köklü eski markalarından Burberry’dir. 1870’lerde
dış giyim üzerine odaklanan Burberry 1879 yılında gabardin kumaş türünü icat ederek özel bir apre ile yağmur ve rüzgara
karşı dayanıklı hale getirir. 1888 yılında patentini de alır. Özellikle suya karşı korumalı bu kumaş yüzde yüz pamuk ipliğindendir. Uzun ve ince elyaflı ipliklerden yüksek sıklıkta dokunan bu kumaş gabardin örgüsü ile daha dayanıklı özellik kazanmıştır. Patentin geçerliliğini kaybettiği 1917 yılına kadar Burberry bu kumaşın tek imalatçısıdır. 1914 yılında İngiliz Savunma
Bakanlığı kumaşın özelliklerinden dolayı subay ve erler için kruvaze trençkotlar yapmasını ister. 1. Dünya Savaşı sonuna
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kadar bu trençkottan 500 bin adet üretilir. Böylece ünü dünyaya yayılır (Gürsoy, 2010). Firmanın kendine özgü tasarımı olan
günümüzde de bilinen açık kahverengi, kırmızı siyah çizgili kumaş tasarımı ise 1924 yılında ilk defa trençkot pardösülerde
kullanılmıştır. Şirketin kendine özgü ekose deseni şirketi dünyanın en yaygın olarak taklit edilen ticari markalardan biri hâline
getirmiştir. Kurulduğundan bu yana modanın nabzını tutan Firma, üretimini yaptığı kıyafet, parfüm ve moda aksesuarlarında
her zaman dikkat çeken, önde gelen markalardandır (Şekil 3). Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Giysi tasarımı alanında
daha yoğun ve çarpıcı örneklemeleri görülebilen bu olgu pek tabii ev tekstiline yönelik ürün tasarımları için de geçerlidir.
Gerçek bir tasarım görüldüğü gibi yıllara meydan okuyabilmektedir. Şüphesiz her tasarımcının ulaşmak istediği nokta budur.
Burada tasarımdaki önemi açısından kumaşı diğer malzemelerden farklı kılan etken, kumaşın kendisinin başlı başına estetik
değer taşıyan bir meta oluşudur. Yani kumaş yaratıcı ve teknik süreçler sonrasında ortaya çıkmış, dokusu, deseni ve rengi ile
tam bir tasarım ürünüdür. Bu bağlamda hedef malzemesi kumaş olan ürün tasarımlarında, halihazırda estetik değer taşıyan
bir ürüne artı bir değer yüklenmektedir. Bu açıdan malzeme konumundaki kumaşın tasarıma etkisi çoğu zaman şaşırtıcı
sonuçlar ortaya koyabilir. Seramik, cam, takı ya da çoğu endüstriyel ürün tasarımlarında ise kullanılan malzeme doğaldır ve
tasarım ürününe etkisi tasarımcı tarafından bilinir. Bu nedenle tasarımcının hedef malzemesi olan kumaşlarla, tanımadan
öte özel bir bağ kurması gerekir. İlgili kuramsal bilgiye sahip olarak, ancak salt bilgi ile değil, hissetmeye çalışarak, sezgiyle
doğru yolu bulmak önemlidir. Bu ise gerçek bir profesyonellik gerektirir. Bir moda tasarımcısının dediği gibi “Profesyonellik
doğru modele doğru kumaşı bağlamaktır. Bu ise çizmek ve ilk doğuş kadar önemlidir” (Gürbüz ve Egüz t.y). Bu arada kumaş
tasarımının ne denli önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır. Tasarım ve üretim açısından kaliteli kumaş ihtiyacı, hedef malzemesi kumaş olan tasarım çalışmalarını yakından ilgilendirmektedir.
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ÖZET
Giysi tasarımında amaç kumaş ve bedeni saran üç boyutlu nesne olan giysiyi; estetik görünüm, mühendislik bilgisi ve tasarım problemlerinin çözümüyle gerekli
başarıya ulaştırmaktır. Deneysel bir düzlemde gelişen giysi-giyinme ve moda olgusu, değişen dönemin ruhunu yorumlarken, yeni materyal ve tekniklerde bu
süreçte hızlı değişimine tanıklık etmektedir. Yeni teknolojiler yaratıcılığı kullanırken öncelikle tasarımcılara yenilikçi, kalıcı imkânlar ve hayal edilemeyen yollar
sunmaktadır. Geleceğin giysilerinde yeni teknolojilerin ve materyallerin etkili olacağı bu dönemde giysilerde kullanılan materyalleri; tasarımcılar, kimyagerler,
mühendisler gibi farklı disiplinden gelen kişilerin şekillendireceği ortak çalışmaların belirleyeceği öngörülmektedir. Moda ve tekstil tasarımında teknoloji kavramı;
konfor, özgürlük, çok yönlülük ve fonksiyonellik uygulamaları ile yaşam tarzı değişkenlerine hızla adapte olan anahtar kelimeleri içermektedir. Geleneksel giysi
yapım teknikleri ve süreçlerinin az ya da hiç kullanılmadığı uygulamaların hızla geliştiği görülmektedir. Bu çalışmada, genel hatlarıyla, teknolojinin gelecekte giysi
formlarında kullanılacak olan materyalleri, formu ve estetik beğeniyi nasıl şekillendireceği üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Yeni Materyal Arayışları, Yeni Formlar, Materyal-Form İlişkisi, Disiplinlerarası Etkileşim.

RADICAL MATERIAL SEARCHES IN FUTURE FASHION
ABSTRACT
Objective in clothing design is to achieve success in clothing which is fabric and three-dimensional object that covers body by using aesthetical appearance, engineering information and solving design problems. Wearing, cloth phenomenon which had been developed in experimental medium interprets changing period’s
spirit in new era and witnesses the rapid change in new materials and techniques in this process. Besides new technologies use innovation they immediately present
innovative, permanent opportunities and ways which cannot be imagined for the designers. Technology concept, in fashion design includes keywords which rapidly
adapts to life style variables such as comfort, freedom, versatility, and functionality. Traditional clothing production methods and processes seems to be less or none
used and applications are rapidly developing. In general terms this study will insist materials which will be used in technologies that will be used in future clothing
and how will they reconfigure the form and aesthetical like.
Keywords: New Material Searches, Innovative Forms, Material -Form Relationship, Interdisciplinary Interaction.
Giriş: Giysi tasarımında amaç, kumaş ve bedeni saran üç boyutlu nesne olan giysiyi estetik görünüm, mühendislik bilgisi ve
tasarım problemlerinin çözümüyle gerekli başarıya ulaştırmaktadır. Deneysel bir düzlemde gelişen giysi-giyinme ve moda
olgusu, dönemin değişen ruhunu yorumlarken yeni materyal ve tekniklerinde bu süreçte hızlı değişimine tanıklık etmektedir. Gelişen teknolojiye karşı bir yeni öngörü olarak değişen yaşam şartları ile birlikte tasarım ve üretim maliyetleri öncelikle düşünülerek önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar aynı zamanda çevreyle uyumlu, geri kazanılabilir materyal
arayışlarını da gündeme getirmiştir. Daniel Goleman ekolojik zeka kavramından bahsederken bireyin; yarattığı etkileri bilerek, iyileştirmeleri destekleyerek ve öğrendiğini paylaşarak çevreye duyarlı üretici ve tüketici olabileceğini vurgulamaktadır
(Goleman, 2010:51). Victor Papanek “Green Imperative: Ecology and Ethics in Design and Architecture” isimli kitabında
tasarımcıların 1990’lı yıllarda sürekli kullanılabilecek tasarımların kolay bir şekilde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir olması gerektiği ikilemi ile karşılaştıklarını ifade etmektedir. Tasarımda “Yeşil” kavramının etkisi; ürün için üretim süreci ile başlarken artık bunun yerine gerçekten bu ürüne ihtiyaç olup olmadığı sorusuyla başlamaktadır (Braddock,
2005:138). Bu çalışma iki ana noktaya odaklanmıştır. İlk olarak tarihsel süreç içerisinde moda tasarımcılarının materyal ve
teknik araştırmalarında teknolojik gelişmeler ile olan etkileşimleri üzerinde durulacaktır. Bu bölümde 1960’lı yıllarda uzay
çalışmalarının ve diğer teknolojik gelişmelerin moda tasarımcılarına nasıl ilham verdiği üzerine örnekler sunulmaktadır.
İkinci olarak, dünyada var olan kaynakların giderek tükenmesi, maliyetlerin artması ile yeni üretim teknikleri ve materyal
arayışları, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi gibi nedenlerle tasarımcıların yeni materyal arayışlarına yönelmeleri
üzerine planlanarak ve yürütülecektir. Bu bölümde deneysel olarak başlayan ve üretime dönük çalışmalarla devam eden ra* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, cemal.meydan@deu.edu.tr.
** Araş. Gör. Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Moda Tasarımı Bölümü
nurcankutlun@hotmail.com
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dikal materyal ve teknik araştırmaları örneklerle sunulmaktadır. Her iki bölümde de sanatsal ve tüketim nesnesi anlamında
giysiler örneklendirilmektedir. Günümüzde giysi tasarımı ve üretiminde konvansiyonel (geleneksel) teknikler, yerini hayal
gücünü zorlayan yeni materyal ve yeni tekniklere bırakmaya başladığından, tasarımcının daha az sanatçı daha fazla teknolog
olma yolunda ilerlediği ön görülmektedir. Teknolojik yenilikler bakımından moda ve teknoloji bağlamında geleceğin modası;
laboratuar araştırmacıları, akademisyenler ve moda dünyasınca şekillendirilecektir. Geleceğin modası kavramı, yarının giysi
dolaplarında yerini alacak ilham verici giysilere rehber olmayı amaçlamaktadır (Lee, 2005:16). Teknoloji yalnız materyalle sınırlı kalmamaktadır. Materyalin giysi formuna dönüşümünde kullanılacak tekniklerde de yeni arayışlar görülmektedir.
Dokuma teknolojisindeki gelişmeler, lazerli kesim, yeni yüzey düzenlemeleri, birbiri içine geçmiş yapılar, kimyasal boyamalar, yeni baskı teknikleri, dijital baskılar, yansıtıcı yüzeyli baskılar, olağanüstü rölyef etkileri etkileyici örnekler sunmaktadır
(Quinn, 2002:164). Günümüzde kumaş yapısında ve giysi üretiminde pek çok değişim gözlemlenmektedir. Gelecekte kumaşın
yerini alacak sıvı ya da toz malzemeden doğrudan yaratılan giysilerin geleceğin görünümünü oluşturacağı öngörülmektedir.
Püskürtme yöntemi, programlanabilir ya da akıllı tekstil yapılarının kullanımı, giyside bireysel ihtiyaçlarımıza cevap verme
noktasında kesmek ve dikmek gibi geleneksel yöntemleri tehdit ettiği düşünülmektedir (Lee, 2005:15). Son yıllarda mikro
teknoloji ile uğraşan bilim adamları lifler ve kumaşlar üzerinde ayrıntılı bir biçimde çalışmaktadırlar. Araştırmacılar, öncelikle
sporcular için yüksek performans özelliklerine sahip giysiler üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Spor giyim ile başlayan mikro
lifler bugün artık yalnızca spor giyim değil, iç mimaride hatta sanat galerilerinde ki çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır (Braddock, 2005:14-5). Her yeni dönemin değişen ruhuna uygun düşen moda arzusu, modanın hızlıca alışılmışın dışında farklı
malzemeleri teknikleri benimsemesiyle açıklanmaktadır. Örneğin; 1960’lı yılların sonunda İspanyol moda tasarımcısı Paco
Rabanne ve Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin couture tarzını modern bir sürece iten tasarımcılar olmuştur. Paco Rabanne 1968 yılında metal, kâğıt ve plastik materyal ile dikiş tekniklerini ve geleneksel materyalleri kullanmadığı bir koleksiyon
hazırladı. Bu anlamda moda tasarımcıları materyal simyacıları olarak görülmeye başlandı. 1970’li yıllara gelindiğinde birkaç
moda tasarımcısı manipülasyona (seçme-ekleme-çıkarma) uğratıp değiştirdikleri materyalleri kullandı. Bu tasarımcılardan;
Issey Miyake at kılı, Jean-Charles de Castelbajac doğal sünger, Oilver Lapidus keten ve deniz bitkileri, Leoanet Hemant
ananas lifi, Thierry Mugler rattan-hint kamışı ve Versace köpek balığı derisi gibi işlenmemiş materyalleri tasarımlarında kullanmışlardır. Giysi ve aksesuar tasarımcıları materyalleri; buhar, kimyasal çözelti ile inceltme, dönüştürme, kıvırma-bükme
ve yırtma gibi çeşitli testlere tabi tutarak değişime uğratarak kullanmayı denemişlerdir (http://www.textileweb.com/doc.mvc/
mutationsmode-Exhibition-Offers-a-New-Take-on-000 ErişimTarihi: 14. 07. 2012). Moda tasarımcılarının kumaşa ve giysiye uyguladıkları bu manüpülasyona (seçme-ekleme-çıkarma) uğratma çalışmalarına en güzel örnek Hüseyin Çağlayan’ın
Tanget Flows temalı koleksiyonudur. Çağlayan, 1993 yılında Saint Martin School mezuniyet çalışmasında giysinin içerisine
demir tozu koyarak toprağın altına gömmüştür. Altı hafta sonra demir tozu paslandığında bakır tonunda bir renk almış olarak
toprağın altından çıkarmıştır. İlk ticari koleksiyonu olan Cartesia da aynı tekniği kullanmıştır (Evans, 2005:16).

Res. 1: Giffo Dres 1968, Paco Rabanne, Elbise 1967, Paco Rabanne, alüminyum plakalar ve pirinç tel.

Martin Margiela ise 1997 yılında Boijmans Van Beuningen müzesinde mikrobiyologlarla işbirliği ile açtığı sergisinde deniz yosunları, yeşil renkli küf, pembe renkli maya ve sarı renkli bakterileri giysiler üzerine püskürterek dört gün boyunca
oluşturduğu özel sera ortamında bekleterek çalışmalarını sergilemiştir (Evans, 2003:253-254). Teknolojideki gelişmeler ve
kendilerine öncülük eden moda tasarımcılardan aldıkları ilham ile günümüz moda tasarımcıları, disiplinler arası çalışmanın
kapısını aralayarak hayal edilemeyen yeni çalışmalara imza atmaktadırlar. Çalışmanın ikinci kısmında ise, dünyada var olan
kaynakların giderek tükenmesinden dolayı tasarımcıların yeni materyal arayışlarına yönelmeleri ele alınmaktadır. Victor
Papanek “Green Imperative” isimli kitabında tasarımcıların 1990’lı yıllarda karşılaşmış olduğu tasarımların kolay bir şekilde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir olması gerektiği ikileminden bahsetmektedir. Bu ifade yeşil zorunluluklar
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konusundaki düşüncede tamamen bir değişimi ifade etmektedir. Tasarımda Yeşil konusunun etkisi artık ürün için imalat
süreci ile başlamamakta gerçektende bu ürüne ihtiyaç olup olmadığı sorusu ile başlamaktadır (Braddock, 2005:138). Deneysel olarak başlayan ve üretime dönük çalışmalarla devam eden radikal materyal ve teknik araştırmalara ilk örnek Manel
Torres’in çalışmalarıdır. Tasarımcı Manel Torres, dikiş makinesini, top top kumaşları, giysi kalıplarını, kesip dikmeyi unutan
bir moda tasarımcısıdır. Londra da bir laboratuar da yaptığı araştırmalarıyla aerosol ile bir giysi nasıl oluşturulabilir üzerine
çalışmalar yapmaktadır. Sprey ile beden üzerinde dokusuz bir yüzey oluşturmayı hedeflemiştir (Lee, 2005: 27). Manel Torres, geliştirdiği ve kolaylıkla hazırlanan dokunmamış yüzeyli sprey kumaşın patentini 2000 yılında almıştır. Imperial College
London’ın Kimya Mühendisliği bölümünde başlanan çalışma ticari ismi ile “Fabrican” teknolojisi, bir tasarımcının hayal gücü
ile yakaladığı bir fikir olarak endüstride ve tüm dünya çapında ses getirmiştir. Kumaş yüzeyi olarak oluşum biçimi liflerin
çapraz olarak birbirine bağlandığı ve dokunmamış kumaş formunda spreyle kolaylıkla yüzeyde bir yapı oluşturulmaktadır.
Prototip uygulamasında sentetikten doğal liflerle farklı tipte lifler kullanılmıştır. Koku ve renkleri birleştirmekte (öncelikle
floresan) modern tüketicinin endüstriyel ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir esneklik sağlamaktadır. Dokusuz yüzeyler gibi
Sprey Kumaşta; kenar temizliği, astarlama, onarım, kaplama ve süsleme gibi birçok olanak sunmaktadır (http://www.fabricanltd.com (Erişim Tarihi: 06.06.2012). İkinci örnek ise; Suzanne Lee’nin yaptığı araştırmalar kapsamında tanıştığı madde
bilimci Dr. David Hepworth’un “Bir fıçı sıvıdan elbise yapmaya ne dersin?” sorusu ile başlayan sürecin çalışmalarıdır. Suzanne
Lee bu süreçte yaptığı çalışmasını “biocouture” olarak adlandırmaktadır. BioCouture bir kıyafeti yapmak için gereken kumaşı
oluşturmada, bitkiler veya petrokimyasal hammaddeler yerine, mikroplar incelenerek laboratuar ortamında yetiştirilmektedir. Laboratuarlarda üretilen sentetik bakteriler mayalanma sırasında saf selüloza ağ örerek, biçimlendirilebilen ve kurutulabilen sıkı bir tabaka halini alıyor. Esnek bir selüloz kalıbı üretmek için şekerli yeşil çaya bakteriyel selüloz, maya ve diğer
mikroorganizmalar ekleniyor. Bakteri şekerle besleniyor ve selüloza ince bir ağ örüyor. Bunlar birbirine yapışırken, karışımın
üst tabakasında bir zar oluşuyor. İki ya da üç hafta sonra 1,5 cm kalınlığına ulaşan bu zar kaldırılıyor ve kalıba dökülerek ya da
kurutulup kesilerek giysi haline getiriliyor. Bu yöntem oldukça zor ve caydırıcı görünse de özellikle çevre dostu ve sürdürülebilir olması bakımından önemli olduğu söylenebilir. BioCouture’un hedefi; minimum doğal maddeyle, maksimum ürün elde
etmek olarak ifade edilmektedir.

Res. 2: Manel Torres’in Fabrican uygulamaları. Res. 3: Biocouture Ceket, Suzanna Lee.

Selülozik kumaş diğer elyaf ve ipliklerden daha az boyaya ihtiyaç duyduğu için çevreye verilen zararı minimuma indirdiği
ileri sürülmektedir. Biocouture, kıyafetin geri dönüşümü konusunda da çevreci bir özelliğe sahip bulunmaktadır. Deneme
aşamasında olan bu çalışmada, giysinin yıkanması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Çünkü su ile temas halinde
yumuşayarak eski haline dönmektedir. Bu açıdan çevreci olduğu söylenebilir. Yıkanabilme özelliğini kazandırma üzerine
çalışmalar devam etmektedir. Canlı organizmaların kullanıldığı diğer bir deneysel çalışma ise Donna Franklin ve Gary Cass
tarafından ortaklaşa yürütülmekte olan Micro‘be’projesidir. Bu proje, bir sanatçı ve bir bilim adamının ortak çalışmasının
ürünüdür. “Dikişsiz bir giysi formu…kumaş yetiştirdiğinizi hayal edin. Moda bir şişe şarapta başladı” çalışmanın amacını
özetleyen bu cümle, gelecekte giysilerin nasıl yapılacağını ve tekstil teknolojisinin nasıl olacağı üzerine odaklanmaktadır.
Micro‘be’ malzemelerin geleneksel tekstillere nazaran en büyük avantajı üreticiye son kıyafeti modelleme, kesim, dikim işlemlerinde yüksek emek maliyetlerinde tasarruf yapma imkânı sağlamasıdır. Mayalanmış kumaşlarda en önemli problem giyildikçe esnekliğinin zamanla azalmasıdır. Esneklik probleminin çözümünde çeşitli kimyasallarla işleme tabi tutulmasının
bu sorunu çözeceğine inanılmakta ve bunun üzerine çalışmalar devam etmektedir. Mikro’be’ projesinin gelecekteki amacı
dikişsiz giysiler üretmektir. Giysi üretiminde bakteri kullanmak, üç boyutlu dikişsiz giysi üretmede başarısız olan dokuma
teknolojisini değiştirme imkânına sahip olmayı amaçlamaktadır (Resim 5), (Franklin et.al.,http://www.fibre2fashion.com/
industry-article/11/1030/microbe-fermented-fashion-a-fabric-that-grows1.asp (Erişim Tarihi: 22.07.2012).
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Res. 4: Micro‘be’projesinden tasarım çalışmaları, Donna Franklin ve Gary Cass.
Res. 5, 6: “Tissue +Culture” ve “Tissue +Culture” ceket çalışması, 2004.

Farklı diğer bir çalışma ise Ingiliz CellTran şirketinin çalışmasıdır. Şirket, hastalarının deri hücrelerini kullanarak “MySkin”
biyolojik bandajları üretmiştir. İlk testler bu materyalin çeşitli yanık ve uzun dönemli yaralarda hastalarda iyileşme sürecini hızlandırdığı gözlemlenmiştir. İnsan hücrelerinin daha aykırı şekilde kullanılma şekli Avustralya da ortaya çıkmıştır.
Sanatçılar Oron Catts ve Oinat Zurr, “Tissue +Culture” isimli çalışmaları ile tartışma yaratacak bir fikir olan insan hücresi ve
dokusundan oluşan çalışmayı yapmışlardır. Sanatçılar, çalışma alanı olarak doku kültürü alanını incelemektedirler. Gelecekteki bioteknoloji endüstrisi hakkındaki soruları kışkırtan sanat çalışmaları üretmek üzere kullanmaktadırlar. Tissue Ceket en
aykırı “Tissue +Culture” sanat çalışması örneklerinden birisidir (Resim 6) . Çünkü insan hücreleri kullanmaktadır. Bu sanatçılar çalışmalarından birçoğunu Batı Avustralya da yer alan SymbioticA araştırma laboratuarının bir parçası olarak bilim
adamlarının işbirliği ile gerçekleştirmiştir (Braddock, 2005: 142-146).
-

-

Sonuç: Bu çalışma göstermektedir ki; ikinci bir ten fenomeni yaratan giysiler, radikal materyal araştırmalarında insan bedeni
ile uyumlu yaşayan organik giysilere dönüştürülme eğilimindedir. Disiplinler arası çalışmalar; sanatçı-tasarımcı ve bilim
adamı üçlemesiyle yeni alanları ve fikirleri doğurmaktadır. Teknolojik gelişmelerin hızla geliştiği-değiştiği günümüzde laboratuarlar artık bilim adamlarının çalışma alanı olmaktan da çıkmaktadır. Bağımsız araştırma yapan pek çok kurum ve
üniversite bu çalışmalara ciddi yatırımlar yapmakta ve üretime dönük sorunların çözümü üzerinde çalışmaktadırlar. Medikal
alanda ki bioteknolojik gelişmelere paralel yürütülen bazı çalışmalarda göstermektedir ki insan bedeni ile uyumlu, iyileştirici
etkisi bulunan ve organik materyal içeren ve geri kazanılabilen çalışmalar hızla gelişmektedir. Doku mühendisliği sanatçısı
olarak nitelendirilen bu kişiler, insan bedeninden alınan hücre ve dokular ile yaptıkları çalışmaları en radikal biçimde yaşayan
giysiler olarak hayatımıza dahil etmeye çalışmaktadırlar. Sanat ve biyoloji alanında da bu tür deneysel çalışmalar sergilenmektedir.
-
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GÜNÜMÜZ BASKI DESENLİ KUMAŞLARINDA DESEN TARZLARI ve TEKNİKLERİ*
Füsun ÖZPULAT*, Dilek YURT**
ÖZET
Günümüzde tekstil tasarımı ve baskıcılığı, göze doğal olarak hoş görünen desenleri üretmede yenilikçi yaklaşımlar ve geleneksel teknikler üzerine odaklanılmıştır.
Bu tasarımlar ağırlıklı olarak ev tekstilleri ve giysilik kumaş ile ilgilidir. Tasarımları yaratmada bazı örnekler ticari şablon baskıyla basılmasına rağmen, sanatçıların
çoğu çalışmalarında şablon baskıyı ve el baskısını kullanmaktadır. Bir dizi tasarımcı tasarımlarını daha iyi detaylar ve daha fazla renk seçeneğine imkân vermesinden
dolayı dijital baskı teknikleriyle üretmektedir. Öncü olan diğer bir kısım sanatçı da kendi özgün çalışmalarını yaratmada batik, elle boyama, ahşap kalıpla desenlendirme gibi geleneksel teknikleri dijital baskı gibi yeni tekniklerle birleştirmektedir. Tekstil tasarımcıların bazıları da ek yöntemlerden yararlanarak yüzeyde yeni
etkiler elde etmişlerdir. Yenilikçi tasarımlar içinde eko-baskılar, yeniden yapılandırılan baskı teknikleri öne çıkmaktadır. Makale, günümüz tekstil baskıcılığındaki
gelişmeler, desenler ve teknikler açısından yenilikçi yönleriyle ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Dijital Baskı, Geleneksel Teknikler, Baskı Deseni, Yenilikçi Tasarımlar, Yüzey Tasarımı.

DESIGN STYLES AND TECHNIQUES IN CURRENT PRINT PATTERNED FABRICS
ABSTRACT
Contemporary textile design and printing focuses on innovative or traditional techniques to produce patterns that are inherently pleasing to the eye. These designs
are predominantly concerned with home textiles and garment fabrics. To create designs, the majority of artists have used screen-printing, and have hand printed
their work, though some examples have been commercially screen-printed. A number of designers have produced their designs with digital printing, a process that
allows for finer detail and a much larger colour range. To create original own works, a group of pioneering artist has combined new techniques such as digital printing
with traditional techniques such as batik, hand dyeing, wood block printing. Several of the textile designers have achieved some new effects on the surface by using
additional methods. Eco-printing and decostructed printing have prominenced in innovative designs. In this paper, developments in today textile printing deal with
innovative ways of patterns and techniques.
Keywords: Digital Printing, Traditional Techniques, Printed Pattern, Innovative Designs, Surface Design.
Giriş: Bir kumaş yüzeyini süsleyen, ona albeni kazandıran en önemli unsurlardan biri desendir. Çağdaş tekstil tasarımında
yeterince anlaşılamayan bu konusunun esin kaynakları; insanın doğal dünyası, inançları, korkuları, umutları, sosyal hayatındaki olguların simgelenmesine kadar uzanan değişimlerdir. Tarihsel süreçte her dönem ve uygarlıkta desenler ve üslupları
değişse de insan deneyimlerinin kalıcı sonuçları olan temel formlar aynı kalmıştır (Humbert, 1975: 3). Bilimsel araştırmalar
insanın süsleme arzusunun altında yatan gerçeği “boşluk korkusu” olarak tanımlar (Read, 1981:179). Etnolog Percy Smith,
süslemenin antik dönemde başlayan, o dönem insanı için inkâr edilmez bir gereksinim olduğunu ve onun geçmişte fazlasıyla
yerine getirildiğini söyler (Ware, Stafford,1974:1). Süsleme tarihi ve gelişimi, süs motiflerinin doğası ve seçimi bize uygarlıkların sanat duyarlılıkları konusunda bilgi verir. Bu bakış açısıyla desen dünyası adeta bin yılların arşivine sahiptir. Bugün
küreselleşen desen anlayışımız esin kaynaklarını geçmişten ve günümüzün uzak görüşünden alır. Geçmişin zengin desen
arşivleri dünden bugüne bir yaklaşımla günümüze taşınır. Yeni eğilimler ise modern insanın yaşam enerjisini yüceltecek
dekoratif tarzı benimser. Desenler gibi teknikler de eski ile yeniyi buluşturur. Ev, giysi ya da ilgili piyasalar için boyalı, baskılı,
göze hoş görünecek desenli kumaşların ticari amaçla olanları genellikle film baskı ile basılmaktadır. Tasarımların melez uygulamalarıyla ilgili deneyimler ise tekstil sanatçılarının kendi yalın ve özgür deneyleriyle ortaya çıkan sonuçlar olup, eski ve yeni
baskı tekniklerinden destek alır.
Baskı Desenli Kumaşlarda Tasarım Tipleri: Baskılı kumaşlar tekstillerin diğer teknikleri içinde desen çeşitliliği açısından
en büyük zenginliğe sahip olan grubudur. Gerçekçi ya da stilize, tek renkliden çoğa giden renk paletleriyle baskılı kumaşlar
tiplerine göre adlandırılırlar. Giysili kumaştan mefruşata kadar basılan ticari kumaşlar modanın her sezonu için belirlenen
tiplerine göre çalışırlar. Çiçek ve bitkilerin yer aldığı floral desen tipleri baskı desenleri içinde en yaygın olan gruptur. İnsanın
taklit etme arzusunu sürekli kamçılayan doğal nesneler tasarımcılar için zenginlik sunar. Bu desenler gerçekçi bir tarz içinde
olduğu gibi üsluplaştırılmış ta olabilir. Floral desenler; çiçekleri, otsu ve odunsu bitkileri kapsar. Kendi grubu dışında şifalı ot
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç., Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü, fusun.ozpulat@deu.edu.tr.
** Sanatta Yeterlik Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü, dilekyurt969@hotmail.com.
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ve çiçeklerin gerçekçi resimlerinin basıldığı bilimsel botanik illüstrasyonlar stilize ve gerçekçi çiçek, ağaç motiflerinin bulunduğu Chintz’ler, inceden inceye işlenmiş simetrik ayrıntılara eşik eden palmiye, servi ağacı ya da kıvrılan soyut figürleriyle şal
(Paisley) desenleri dünyanın bol güneşli tropik bölgelerinde yetişen çiçek, yaprak ve ağaçların konu edildiği tropik desenler,
1870’lerden beri basılı tekstil pazarlarında yer alan çiçek desenlerinin orta ve küçük boyutlarda çalışıldığı Liberty desenler
çiçek-bitki formlarının en yaygın kullanıldığı tasarım tiplerindendir (Joyce, 1993: 41-53). Dünyanın florası kadar faunasındaki hayvanlar, kuşlar, böcekler basma desenli kumaşların zenginliğidir. Deniz kabukluları, taş, çakıl, dalgalar ve peyzajlar, manzara resimleri, pastoraller, figüratif resimler, mimari öğeler, dışa vurumcu anlatımcı desenler, belgesel desenler hem giysi hem
de mefruşat için kullanılırlar. Desen tipleri içinde çiçek- bitki grubu kadar çok bilinen ve kullanılan diğer bir grup, geometrik
desenlerdir. Geometrik desenlerin kullanımı neredeyse insanlık tarihi kadar eskilere uzanmaktadır. Çizgiler, şeritler ve taramaları süsleme öğesi olarak ilk kullanan neolitik atalarımız geometrik süslemeciliğin öncüleridirler. Birbirine dolanmış kenar
süsleri gibi karmaşık düzen versiyonları ise Grek süslemeciliğinde görülür (Ware, Stafford,1974: 3). Modern tasarım tipleri
genellikle figürsüzdür. Aşırı stilize edilmiş basit motifler, kaligrafik fırça darbeleri tarzın tipik özelliğidir. Gözde yanılsatmalar oluşturan desenler ikat, kasuri, tie-dye, shibori ve benzeri geleneksel tekstillerin baskı simülasyonları, farklı kültürlerden
esinlenen etnik desenler, Art Deco, Art Nouveau, Op ve Postmodern sanat ve mimari hareketlerden alınan desenler, belgesel
desen tipleri, dokuma, işleme, dikiş-nakış, aplike, örme gibi farklı tekniklerle üretilen tekstil desenlerinin görsel taklitlerini kumaş yüzeyine ucuz yollu taşıma olanakları da baskı teknikleriyle yapılabilir ve bütün bunlar baskılı kumaşların desen
zenginliğini oluşturur (Joyce, 1993: 53-75).
-

Günümüz Baskı Desenleri: Baskılı kumaşlarda bugün gelinen noktada desen; akılda kavramsal bir iz bırakacak kadar kişiyi kuşatan ve yeniden duyarlı hale getirecek kadar güçlü, bize tanıdık gelecek kadar günlük hayatımızın içinden, kültürel
farklılıkları sentezleyecek kadar yeni ve evrensel, göze hem tanıdık aynı zamanda oldukça yabancı gelecek kadar yepyeni bir
akışkanlığa sahiptir (Clarke& O’Mahony, 2005:122). Geçmişte var olan “boşluk korkusunun” yenilmesiyle birlikte günümüz
desenlerinde “boşluk doyumunun” getirdiği titiz bir minimalizim vardır (Uçkan, 2008: 54). Bu eğilim baskılı kumaş desenlerine cesur ve net basitleştirilmiş şekiller, geniş tutulmuş ölçekler ve pratik oluşu nedeniyle az sayıda kullanılmış renkler olarak
yansıtılmıştır (Clarke& O’Mahony, 2005:122). Moda aracılığıyla insanların birbirine benzeme arzusu, tekstil moda eğilimlerinin kararlarını bir merkezden dünyaya iletme pratikliğini zorunlu hale getirmiştir. Sezonun bir sonraki sezonu hedefleyen
kumaş-desen- renklerinin tanıtımları giyim ve ev tekstilleri için de böyledir. Moda kumaşlar tasarım tiplerine göre teknolojilerinin imkânlarıyla tekstil pazarlarına sunulur. Modanın yükselen eğilimlerini belirleyen esinlemeler ilginç kaynaklara dikkat çeker. Bu kaynaklar sadece çevresel konular değildir. Bazen de sosyo-ekonomik-psikolojik gibi toplumsal konulardan da
şekillenmelerdir. Örneğin 1960’ların ekonomik refahı ve hızla büyüyen genç tüketici kitlesi dramatik bir tasarım değişimini
teşvik etmiştir. Kumaş desenleri farklı psikoloji ve temaları yansıtmaktadır. Uzayla ilgili bilimsel çalışmalar tekstil modasını
etkilemiş, uzay çağı motiflerini ön plana çıkarmıştır. Aynı dönemlerde çağdaş sanatın gücü Op-Art’ın optik etkilerine dikkatleri çekmiştir. Gençleri hedef alan uyuşturucu kullanımıyla ortaya çıkan varsanım görüntüleri ve bu algı sonucu görülen
canlı, parlak, hatta göze batan “psikodelik renkler” baskı desenli kumaş modalarını etkilemiştir. Moda eğilimlerindeki gelgitler nedeniyle eski desenler bazen kendi içlerinde bazen yeni modalarla harmanlanmaktadır. Bu durumda bir Art Nouveau
desenin kendi tarzının dışına çıkarak psikodelik renklerle birleştirilmesi mümkündür (Gingsburg, 1993: 98). Bugün baskı
sektöründe büyük firmaların yanı sıra küçük tasarımcı gruplarının bir araya gelmesiyle oluşan pek çok küçük baskı stüdyoları
bulunmaktadır. Onların birlikte çalıştıkları tasarımcı, serbest tasarımcı ve tasarımcı-sanatçılardır. Büyük ya da küçük işletmeler olsun, hepsinin amacı yenilikçi fikirle hedef kitlelerine ulaşmak ve toplum zevkini geliştiren bir sorumluluğu üstlenmektir. Onlar tekstilin bin yıllık arşivini karıştırırlarken tarihsel desenleri günümüze yorumlarken yenilikçi fikir de getirirler.
Örneğin 1990’ların küçük tasarım grubu 19. yüzyıla ait böcek ve kabuklu hayvanların bilimsel çizimlerinden türetilen sürreal,
sıra dışı ve kışkırtıcı çalışmalarıyla tasarım topluluğunda tanınır hale geldiler. Aynı grubun arşiv baskıları adapte etme becerisi
“Glaskow Toile 2001” adlı çalışmalarında görülmüştür. Grubun çağdaş ve güncel talepleri karşılayan desenlerinden biri olan
bu çalışma 18. yüzyıla ait orijinal bir Fransız kumaşın yeni yorumudur (Gingsburg, 1993: 98).

Res. 1: Fransız orjinli Toile de Jouy örneği (İnternet 1) Res. 2: Glaskow Toile deseni (İnternet 2) Res. 3: LondonToile deseni (İnternet 3)
Res. 4: Günümüze ait bir Toile örneği (İnternet 3). Res. 5: Cressida Bell’e ait baskılı kumaş örnekleri (İnternet 5).
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Fransa’nın Jouy kentinden peyzajların ve orada yaşayan insanların yaşam kesitinden sahnelerin yer aldığı kompozisyonuyla
Toile de Jouy kumaşının desenini yaşadığı şehir olan Glaskow’a yorumlayan tasarımcı Timorous Beasties, insan figürlerinin
yer aldığı tasarımında manzaraları, mekânları, giysileri ve diğer küçük objeleri benzer çağdaş örneklerle değiştirmiş ama
desenin ana temasına ve genel havasına bağlı kalmıştır. Bugün de moda olan Toile de Jouy desenleri farklı kültürler ve farklı
coğrafyalarda kendi karakteristiği içinde London Toile, Harlem Toile vb. isimlerle kumaş yüzeyine taşınmaktadır (Clarke&
O’Mahony, 2005: 114). Baskı tasarımcısı tekrarlarla adeta bir kısır döndü içine girmiş gibi görünen desen dünyasında Toile
örneğine olduğu gibi çıkış yolları bulmak ve satacak kumaşları tasarlamaktan sorumludur.
Günümüz Baskı Teknolojileri: Günümüzde baskıcılık çok pahalı ekipmanlarla giyim modası, iç mekan ve ya sanayiyle ilgili pazar için üretim yapan büyük bir sektördür. Hızla ilerleyen teknolojide gelinen nokta dijital teknolojilerdir. Deneysel
çalışmalara daha fazla olanak sağlayan, büyük ve son derece detaylı desenleri bir defada basabilecek kapasitede olan dijital
baskı makineleri sınırsız renk kullanımına da imkan sağlamaktadır. Ekolojik açıdan geriye atık boya bırakmayan, kumaşa
tutunduktan sonra kimyasal olarak işlemden geçirilebilme özelliğine sahip olan bu teknoloji ile basma endüstrisi önemli
bir yenilik kazanmıştır. Tekniğin bunca avantajına rağmen önemli bir dezavantajı deseni renklendiren mürekkep/boya
püskürtücülerinin her boya için uyumlu olmayışıdır (Colchester, 2007:184 ). Isı transfer de gelişen teknolojinin tekstil endüstrisine kazandırdıklarındandır. Isı ve basınç yardımıyla sentetik kumaşa deseni taşıyabilen transfer baskı deseni olduğu gibi
kumaşa transfer edebilmeyi sağlar. Bu teknikte deneysel araştırmalara da olanak sağlanır. Elle üretilmiş fotografik veya dijital
görüntüyü kullanan karmaşık baskılara izin verir. Şablon gerektirmediğinden sevilen bir tekniktir (Clarke& O’Mahony, 2005:
85). Gelişmiş bilgisayar donanımları ve yazılımlarını kullanmaksa tasarımcının hayal gücünü farkına varacağı bir zenginlik
sağar. Orijinal çizimler, kolajlar, fotoğraflar ve hatta üç boyutlu nesneler taranabilir, manipüle edilebilir ve tekrarlı desenler
olarak hazırlanabilir (Clarke& O’Mahony, 2005: 91). Baskıcılığa özgü çok sayıda bitirme tekniğinin olması da günümüz baskı
desenli kumaşların diğer zenginliğidir. Örneğin kontur rölyef baskıda kullanılan sentetik lastikler cezp edici estetik ve doku
yaratır. Çeşitli reçinelerle birleşen metalik tozlar görülmeye değer optik etkiler verir. Gelişmiş baskı mürekkepleri sıcaklık
değişimine göre renk değişimi sağlar. Hidrokromik tekstiller suya karşı tepkilidir. Sonucu göz alıcı ve şaşırtıcı olan kalıcı bitim
işlemi serpme (spattering), solüsyonda eritilmiş metal tozunun vakumla ince bir tabaka şeklinde kumaş yüzeyini kaplaması
işlemidir. Bu örnekler bitirme işlemine ait sadece birkaç örnektir (Clarke& O’Mahony, 2005: 81). Tekstil basma işletmelerinde
kullanılan film baskı tekniği üretim açısından geleneksel bir tekniktir. Tekstil tasarımcıları kadar çağdaş tekstil sanatçıları da
tekstilin tekniklerini bir araya getirerek melez teknikler oluştururlar. Bazı tasarımcılar tasarımlarını dijital olarak üretmekte
batik, dikiş teknikleri ve boyama süreçleriyle oluşturdukları çalışmalarında kendilerine özgü bir tarz meydana getirmektedir.
Bu işlemler sıra dışı ve özgün yüzeylere olanak sağlar. Başka bir grup ise ipek üzerine doğrudan boya ve pigmentleri uygular.
Gutta, mumla rezerve ya da örneğin bölgesel bir boyama tekniği desenleme ve renklendirmede farklı bir etki yaratabilir.
Bütün bu teknik kurgular dekoratif bir yüzey elde etmek içindir ve baskılı tekstillerin zenginliğidir (Cole, 2008:85).
Sonuç: Baskı desenli kumaşların da üretiminde hedef satıştır. Kumaşın cazibe merkezi öncelikli olarak deseni ve rengidir. Her
sezon farklı temalara göre belirlenen yükselen eğilimlere göre hazırlanan desenler, tekstil ve moda dünyasına tanıtılırlar. Küreselleşen tasarım dünyasında tasarımcıların anonim çalışmaları, firmaların çok uluslu yapıları moda kumaş ve desenlerinin yenilikçi fikirlerle beslenmelerine ve dünyanın her yerine yayılmalarına yardımcı olur. Bu dinamik yapı içinde tekstil sanatçıları
baskının yeni formlarını araştırırken tasarımcılar baskıya özgü çok sayıda yeni bitim işlemleri ile kumaşlara estetik değerler
kazandırırlar. Tarihsel süreçte kullandığı her nesneyi bezeklerle süsleyen hatta bedenini boyayan insanın bilinçaltında doğayı
yenmek gibi gizil bir dinamizm yatmaktadır. Her ne kadar ulaştığımız kültürel evrim süsten arınmayla ilişkilendiriliyorsa da
kumaş yüzeyinin dekoratif amaçlı bezemeciliği modayı tetikleyen eğilimlerle bazen minimalist bazen de aşırı bezemeci bir
tavır takınmaktadır.
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A SARTORIAL VIEW NATURE*
Susan Taber AVILA*
ABSTRACT
This article discusses the research methodologies, conceptual ideas and inspiration for a series of wearable art pieces included in a recent solo exhibition titled A
Sartorial Nature. The work is inspired by nature, especially the organization and perception of nature by humans, and explores a range of ideas including beauty,
metaphor, abstraction, memory, and artifice. Consisting of unique stitched constructions, the work intersects art, design, and fashion exposing a relationship to the
body through skin, scale, and structure. The body is intended as a living armature to enhance the nature theme. A Sartorial Nature offers the experience of nature
as a familiar reference point without any of the inconveniences such as hay fever, ticks, bugs, dirt, or weather. Whether literal, metaphorical, or abstracted, nature is
an integral and important aspect of everyday psyche. Ideally the work in this series will inspire people to think about their own relationship with the natural world.
Keywords: Nature, Recycled, Textile, Fashion, Art.

BİR TERZİ DOĞASI
ÖZET
Bu makale yakın zamanda “Bir Terzi Doğası” başlığı ile gerçekleşen bireysel sergi kapsamındaki, giyilebilir sanat serisine ilişkin araştırma metinleri, kavramsal fikirler ve ilham kaynaklarını tartışmaktadır. Bu çalışma doğadan özellikle de doğanın insanlar tarafından algılanması ve organize edilmesinden ilham almaktadır ve
aralarında güzellik, metafor, soyutlama, hafıza ve sanat eseri olan birçok kurguyu araştırmaktadır. Özgün dikişli konstrüksiyonlardan oluşan çalışma ten, oran ve
strüktür üzerinden beden ile ilişkileri ortaya çıkarırken sanat tasarım ve moda alanlarını kesiştirmektedir. Beden, doğa temasını vurgulamak amacıyla yaşayan bir
omurga olarak ele alınmıştır. Bir terzi doğası; doğadaki sakıncalı öğeleri dikkate almaksızın, doğayı tanıdık bir referans noktası olarak deneyimleme olanağını sunmaktadır. Doğa; edebi metaforik veya soyutlanmış boyutlarıyla günlük ruh halinin bütünleşik ve önemli bir parçasıdır. İdeal olarak bu sergideki çalışma insanların
doğal dünya ile ilişkilerini sorgulamaları konusunda bir ilham kaynağı olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Doğa, Geridönüşüm, Tekstil, Moda, Sanat.
In March 2010 I presented a solo exhibition, “Oh Naturale”, at the Robert Hillestad Textiles Gallery, University of Nebraska
Lincoln. “Oh Naturale” included a body of textile art work inspired by nature, especially the organization and perception of
nature by humans. Incorporated into the exhibition were previously made pieces that fit the nature theme as well as several
works created specifically for the exhibition. Explored ideas included issues of beauty, metaphor, abstraction, memory, and
artifice. I was subsequently invited to reprise the nature series for a solo exhibition at The Hong Kong Polytechnic University,
Institute of Textiles & Clothing, Fashion Gallery. Realizing that the majority of the Hong Kong Polytechnic students viewing the exhibition would be fashion focused, I challenged myself to create several wearable pieces in direct reaction to the
non-functional works. The results, exhibited September 1-30, 2011 in the exhibition, “A Sartorial Nature”, were a collection of
nine garments responding to the nature theme. While I have worked as a practicing textile artist for twenty-five years, my new
work hovers in the uncomfortable territory between fashion, craft and art. Although exhibited as “art,” it is also functional. As
conceptual objects they avoid the realm of costume, if costume is described as a mask or disguise. Because they are not meant
to be worn in typical daily life, they also circumvent the idea of artistic dress that prevailed amongst the avant-garde in the
early 20th century. Many artists of this time period, including Giacomo Balla and Sonia Delaunay, chose to focus on simple,
clean futuristic shapes and structures that strove to reinvent fashion (Stern, 2004: 65).
Ironically images of nature were rarely present as artist/designers aligned themselves with prevailing modernist art movements. The work in A Sartorial Nature most closely fits in with the wearable art movement that burst into existence in the late
1960s, led by a group of artists interested in revitalizing traditional crafts. This group also planted the seeds for what we now
call sustainable design, creating beautiful objects outside of mainstream fads and meant to last (Dale, 1986:13). Melissa Leventon provides a concise and excellent history of wearable art in Artwear. Fashion and Antifashion, published in conjunction
with the pivotal exhibition of the same name on view in the Fine Arts Museums of San Francisco, Legion of Honor, 14 May
* This study was presented as a paper at the “1st International Fashion and Textile Design Symposium” organized between the 8th and 10th
October 2012 by the Department of Fashion and Textile Design, Faculty of Fine Arts, Akdeniz University.
* Professor of Design, M.F.A., University of California, Davis, USA, stavila@ucdavis.edu
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– 30 October, 2005. Not surprisingly, concerns about the environment and inspiration from the beauty of nature are prevalent
themes in art to wear (Leventon, 2005: 92). Nature themes have often paralleled other conceptual ideas in my own work, the
exhibitions Oh Naturale and A Sartorial Nature focus primarily on the natural world and create a contextual environment
for observing and interpreting the work. The juxtaposition of nature and artifice feature prominently in The Forest (2006),
a large installation occupying a space approximately four meters square. The Forest was originally made for the Museum of
Contemporary Craft (formerly Contemporary Crafts Museum and Gallery) in Portland, Oregon, USA, in 2006 as part of a
narrative about shoes. It consists of ten pairs of legs, each 274 cm high, wearing oversized shoes made from industrial felt
covered in fabric and machine stitched. Digitally printed fabric images of the natural forest floor in Joaquin Miller park, near
my Oakland, California home, form the skins on each pair of shoes. Each leg is a tubular net created from small hand cut
triangles of recycled fabric sewn to a dissolvable polyvinyl alcohol (PVA) backing. The Forest expresses human readiness to
create faux surfaces to stand in for nature. Plastic plants do not need water; Astroturf is forever green; artificial Christmas trees
do not shed. Natural artifice also offers the next best thing to the erections of technology as in the case of cell phone towers
disguised to look like trees. These examples imply an intrinsic belief in the beauty of nature and yet visual artifice is a familiar
and growingly acceptable surrogate. The fanciful and humorous appearance of The Forest contrasts to the reality of dismembered limbs and a fragmented society devoid of human contact. Each pair of legs looks animated, as if a group of anonymous
strangers were standing around in a crowd. The piece reflects on the idea of population and urbanization as a substitute for
nature. Originally exhibited with a soundtrack of birds, insects, and other soothing forest sounds, The Forest offers the experience of nature without any of the inconveniences such as changes in climate, insects, unwanted animals or dirt; thus amusingly
playing on the paradoxical belief that nature can be controlled (Avila, 2010:44).
The garment, Falling Leaves (2011) (see fig. 1), is a response to The Forest both conceptually and materially. Visually it appears
that the leaves from the shoe trees have attached themselves to a wearable structure, in a sense falling onto the body rather
than off of the tree. The dress is created from fabric scraps sewn to a cotton twill understructure, the floating elements were
developed by stitching on a dissolvable PVA substrate. The fabric scraps are twice recycled- they are the leftover pieces cut
originally for The Forest from hand dyed and recycled fabrics. Even the garment understructure is made from a drop cloth
previously used to protect the printing tables. I have a strong interest and commitment to recycle and repurpose materials
whenever possible. Many of the initial pieces I created for A Sartorial Nature were developed spontaneously in response to material explorations; I was basically trying to use up scraps and fabric remnants I had salvaged from the garbage bin. Some were
from my own waste while other materials were discarded by the Shady Grove factory, a now defunct Northern California fashion company (My studio is conveniently located in their old building). I worked on creating a symbiotic relationship between
many of my material experimentations and my nature series. Since the physical life form, i.e. the body, was conspicuously
absent in my previous work, and my exhibition was destined for a Fashion Gallery, it seemed logical and self challenging to
create new work that placed significant importance on the body. The body thus functions as a living armature to enhance the
nature theme. The Garden Wall (2009) (fig. 2) was created as a site specific piece for the Oh Naturale exhibition, and tailored
to fit the dimensions of the gallery side wall, 9.3 meters long and 2.8 meters high. In its original installation it was built into
the wall creating an illusion of endless depth and ambiguity. The piece consists of three layers, a base layer of digitally printed
silk and two net layers of laser cut fabric leaves stitched onto a net grid.
When installed in The Fashion Gallery at Hong Kong Polytechnic University, the space required a different configuration; the
piece was hung as two curtains farther away from the wall mounted base layer. This allowed movement through the piece inadvertently placing the body within the structure and a part of the installation. Conceptually the piece looks at the relationship
of urban mythology to nature, specifically considering the idea of the Garden of Eden as an environment containing objects
that humans covet and crave albeit that are not always attainable. Embroidered words on the face of the piece include signifiers
of desire such as “happiness”, “wealth,” “adventure” and ”love”. In addition to these intentional words, I’ve included language
from my email inbox. Usually referred to as spam, these are the unsolicited emails that usually request some type of financial
transaction. I maintain a collection of spam. I’m quite intrigued by these random messages because they all promise us an easy
solution to the trials and tribulations of everyday life. I’ve embroidered the subject lines from several of these spam messages
as they promise a sexually enhanced life, how to get a degree without studying, a low paying mortgage, or the opportunity to
buy any drug we want without a prescription! The machine embroidered text floats on top of the net in a floppy manner that
questions the seriousness of the statements. Another type of email spam that features prominently on the piece is the narrative
scam that frequently arrives with the subject line all in capital letters. Often referred to as Nigerian scams, these are emails
supposedly from somebody who has a lot of money in a foreign country and needs help getting the money out safely. Their
email claims to have chosen you as the entrusted recipient of millions of dollars, all they require is a small percentage of the
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money. There are many varieties of this scam, in the past two years I have collected over three hundred of these messages and
five of them are included in The Garden Wall. One embroidered on the front, and four printed on the back. These emails are
obviously a farce and yet they prey on a portion of human avarice that longs to believe in the possibility of instant wealth, a
significant component of the blatant materialism of contemporary Western society (Avila, 2010: 43). The laser cut fabric leaf
shapes on the piece were created from leaves I scanned in from my own garden. I took many pieces of discarded silk leftover
from my hand printed fabric business of a decade earlier and dyed everything shades of green. The upcycled fabric was then
cut into squares and basted into eight layer bundles to fit on the laser cutting machine. The leaves were cut and I was left with
all the negative spaces remaining in the bundles. I used some of these leftovers in the piece Garden Metaphors (2010) however
many fabric scraps remained. By exploring different manipulations of this material I discovered that when the cut fabric was
dipped in white glue and dried the result looked just like seaweed! Since the work was headed for Hong Kong-- the Far East-- it
seemed appropriate to create something with a strong western sensibility. Cowboy del Mar (2011) and Cowgirl del Mar (2011)
(see fig. 3) are typical of the fringed western wear clothing in the style of Nudie Cohn, the most famous designer of western
fashions in the United States. Since Hong Kong is also surrounded by ocean, fabric seaweed seemed like an ideal replacement
for the leather fringe that personifies this western style (Nudie & Cabrall, 2004: 122, 93). The jacket and pants for Cowboy del
Mar are made from pre-consumer cotton denim purchased as excess fabric. The fabric was upcycled through hand dyeing and
machine stitching to add to the oceanic implications. Pearl covered snaps are typical findings on this style of jacket. Cowgirl
del Mar consists of a sleeveless yoked shift made from recycled lyocell fabric, also hand dyed to relate to the sea with pearl
covered snaps. An outer skirt of “seaweed” is worn over the short dress alluding to the western fringe but with greater artistic
liberty. Nudie Cohn is especially known for his over the top excessively embellished garments so these pieces try to honor his
exuberance. Several of the garments in A Sartorial Nature reference water, inspired by rivers, streams, and the ocean. The hand
dyed and stitched fabrics mimic bubbles, moving currents, reflections, moss and similar elements attributed to natural bodies
of water. Rocks on Water (2011) provides an immediate reference to water and the bubbles that occur as the water moves
over rocks. The surface design was created using a non toxic soy wax resist on cotton lycra remnants. A stiff bristle brush was
dipped into the eco-friendly hot wax and then blotted onto the fabric for the bubbly affect. The fabric was then immersed in
an indigo dye bath and oxidized to create the blue color. Finally the wax was removed with hot, soapy water. The garment was
self lined and a row of machine stitching was traced around each rock formation. The lining was then slit and stuffed with
recycled shoulder pads to create the dimension. The effect is a lumpy, bumpy form on a figure hugging silhouette. Additionally
the garment is meant to critique the perfect body image typically associated with fashion. In a sense it is an homage to Rei
Kawakubo’s garments from the Commes de Garcon Spring/Summer 1997 collection that featured padded irregular forms that
deformed the human body freeing it from preconceived fashion shapes (Fukai, 2002: 658).
Another piece that mimics qualities of water is Splash (2011) (fig. 4). This garment is meant to capture the feeling of moving,
splashing water. The netted modules are all created from machine stitched and dissolved PVA, stiffened with acrylic polymer.
A series of these modules were constructed and then hand sewn to turquoise colored tulle embellished with free motion stitching and supported by a polyester fabric understructure. While Splash appears irregular because of the extreme dimensionality
of the surface, it is still basically a fitted one shoulder cocktail dress. Almost all of the garments in A Sartorial Nature build
off traditional shapes and forms. There is very little avant-garde construction or unusual structural forms in the garment patterns. The emphasis is on the surface, the textile materials and manipulations, and the conceptual idea. In this sense my work
follows the path of Elsa Schiaparelli who is well known for her surrealist fashions. What is most distinctive of Schiaparelli is
that she mostly used basic, even conservative garment designs but it was her decoration or embellishment that distinguished
or subverted her fashions. This is evident in one of her most famous designs, the Organza Dress with Painted Lobster (1937)
created in collaboration with Salvador Dali. The gown itself is a very simple garment structure but the provocative image of a
cooked lobster removed from the sea and surrounded by parsley subverts the natural theme in a classic surreal fashion (Martin, 1987: 146). Fishing Net (2011) is probably the most wearable of the garments included in A Sartorial Nature. It is a simple,
elegant gown consisting of two layers. The under dress is a dyed silk broadcloth while the overdress is a specially created fabric
consisting of recycled silk remnants cut into tiny squares, sewn together on a PVA ground, dissolved and then overdyed. The
stitched net is reminiscent of a fishing net cast out over a reflective sea in early morning. While the effect is a beautiful evening
gown, it is essentially made from garbage and thus has the power to tell the story of discarded trash, including broken fishing
nets, floating in the ocean as unwanted pollution (NOAA.gov). One of my artistic goals is to help enhance perception of contemporary culture. I am especially interested in drawing awareness to trash in all its complexities—both the physical discards
from society and the metaphorical implications of unwanted and excess materials. This motivates me to develop new fabric
structures from rejected materials. In 2010 I acquired an industrial computerized embroidery machine thanks to an Investing
in Artists equipment grant from the Center for Cultural Innovation in California. I am using this new tool to develop new
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fabric structures out of textile waste. This is an extension of previous work; manually using a free motion stitching machine
to develop textile structures is extremely time consuming and it is difficult to create any kind of uniformity. The embroidery
machine allows me to create a digitized pattern that can be the basis of the fabric structure as well as providing surface decoration. Additionally I have more flexibility for creating endless yardage or even engineered prints. Moss (2011) was created in
an engineered manner. This is a basic princess seamed structure with godets in the hemline. The fabric consists of the tiniest
textile remnants leftover from other projects. The fabric scraps were laid out according to the required pattern pieces and then
basted into a PVA sandwich, After the structural embroidery stitching was completed the garment was sewed together before
dissolving the substrate. Unfortunately, while this idea worked in theory, in actuality many holes were left in the fabric which
required several manual repairs. Billowing Stream (2011) was approached in a simpler manner by blocking out a kimono
form. Working with the rectangular kimono blocks meant it was a lot easier to control the material and then required less
complexity to hand sew the blocks together. The rayon threads, also discards from the Shady Grove garment company, were
removed from their cones and dyed varying shades of blues and greens in keeping with the water theme. The threads were
then laid out between two layers of PVA and stitched together on the embroidery machine. This process was then repeated
for the piece (see fig. 5). Garden Sack (2011) (see fig. 6). Garden Sack appears to grow onto the body form from a long train of
embroidered greenery. Approximately ten meters of fabric was created from many discarded spools of green thread. Various
shades and dye lot discrepancies add variation and visual interest to the green fabric. The thread was cut off the spool with
a knife and laid out on the non-woven PVA material. Another layer of PVA was placed on top, once again forming a type of
sandwich which was then hooped and placed under the embroidery machine. A temporary adhesive helped keep the threads
in place while it was being sewn; the yardage was made in sections and then hand sewn together. Not surprisingly, this was
the last garment created for the exhibition and it is the least garment-like, it is in fact merely a simple sack that slips on over
the head pinning the arms inside. The physical structure of the garment -being trapped in a garden- is meant to enhance the
conceptual idea that even beautiful surroundings can illicit feelings of entrapment or immobility. A Sartorial Nature offers
the experience of nature as a familiar reference point without any of the inconveniences such as hay fever, ticks, bugs, dirt, or
weather. Consisting of unique stitched constructions, the work intersects art, design, and fashion exposing a relationship to
the body through skin, scale, and structure. Whether literal, metaphorical, or abstracted, nature is an integral and important
aspect of everyday psyche. Including wearable garments in the exhibition connects the viewer in a tangible way to experience
the work through the familiarity of size and object. Ideally the work in this series will inspire people to think about their own
relationship with the natural world.
Note: Additional images of artwork can be found at www.suta.com.
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Fig. 1: Falling Leaves (A Sartorial Nature exhibition overview), The Forest in background.
Fig. 2: Detail, The Garden Wall. Photo: Larry Gawel
Fig. 3: Cowgirl del Mar & Cowboy del Mar, Photo: John Bagley,Models: Haley Gilhooly, Leelye Tesfamariam
Fig. 4: Splash, Photo: John Bagley, Model: Andrea Castillo Avila
Fig. 5: Shows process of laying out loose threads that will be sewn together to form a new fabric.
Fig. 6: Garden Sack (A Sartorial Nature exhibition overview), The Garden Wall on left.
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LİF SANATI’NIN KAVRAMSAL SANATLA İLİŞKİSİ*
Jovita SAKALAUSKAITE*
ÖZET
Günümüzde lif sanatı, plastik sanatlar kavramlarını içermektedir. Tekstil sanatı çok uzun zamandır el işçiliği olarak ortaya çıkan ve günümüzde sanat dalları içersinde
yer alan lif sanatına dönüşmüştür. Lif sanatı- farklı tekstil teknikleri kullanılarak, malzemeye, renge bağlı kalmadan her hangi bir teknik ile oluşturulmuş sanatsal
çalışmalardır. Lif sanatı ve Kavramsal sanatın bağlantısı çok önemlidir. Fakat bu iki sanatın arasındaki bağlantı kurulurken önemli sorunlar yaşanmaktadır. Kavramsal
sanat, 1960 yılında ortaya çıkmış ve çoğu sanat ölçütlerini kabul etmemiştir. Fakat zamanla sanat tarihinde önemli bir yer kazanarak diğer sanat dallarını da etkilemiştir. Kavram özünde kendi kendine oluşan bir olgu ve felsefedir. Kavramsal sanatının amacı izleyiciyi düşündürmektir. Fakat bazen (günümüzde lif sanatçıları
arasında yaygın olan hareket) etkili olabilmek için basit bir şekilde izleyiciyi şoka sokmak gerekmektedir. Günümüzde lif sanatında kavramlar, estetik ve işlevselliğin
önüne geçmektedir. Ancak lif sanatının en önemli değerleri estetik ve işlevselliktir. Bu nedenle kavramsal sanat ve lif sanatının bir biri ile ilişkisine dikkat çekmek gerekmektedir. Bu çalışmada sanat tarihinde kavramsal sanatın ve lif sanatının önemli noktaları, yapısı, amacı araştırılmakta, aralarındaki ilişki, benzerlikler, farklılıklar
incelenmektedir. Makalede kaynakça taramasının yanı sıra, sergiler, kataloglar, akademik makaleler ve internette bulunan veriler kullanılmakta ve ayrıca her bölümde kişisel tecrübeler ışığında tartışmalar ve fikirler ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Tekstil, Dokuma, Lif, Kavramsal Sanat.

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONCEPTUAL ART AND FIBER ART
ABSTRACT
Nowadays Fiber Art term is covering fine arts as well as visual art categories. The fiber art moved ahead from traditional handcrafted art areas. Fiber art can be considered in this way; using different textile techniques, making free selection of materials and color, creating artwork based on chosen consept of any size. It is very
important conceptual art influence to fiber art, but connection between them is very complicated. Conceptual art emerged in 1960 with the anti-art idea, denying
the criteria of traditional art concept. Over time it has gained an important place in art history and affected other branches of art, also fiber art. The purpose of conceptual art is to impel audience for thinking, without ingrained esthetic and beauty skills, just discovering its philosophy and concept. But nowadays traditional part
of aesthetic or functional characteristics of fiber art work loses its great importance. Moreover sometimes it is chosen most simple way to influence the audience – to
shock him or her and provides him or her disgust. This article is to explore the most important points, aim and structure of conceptual and fiber art. The references of
the article as follow - different bibliographies, exhibition catalogs, Internet resources; and personal discussions, ideas of author are given separately for each section.
Keywords: Textile, Fiber Art, Conceptual Art, Design.
Kavramsal Sanatın Tarihi: Oxford Felsefe Sözlüğüne göre; kavramsallık; nominalizm ve gerçeklik arasında olan, felsefenin
doktrindir. Ve evrensel varlığın, sadece kavram ile gerçekleşebileceğini ve hiç bir dış görüntü ya da var olan gerçeğin sahibi
olmadığını açıklar (Blackburn, 1996). “Kavramsal sanat” hareketinin ilk dalgası 1978’den 1960 yılına kadar uzanmaktadır.
İlk kavramsal sanatçının Andy Warhol olduğunu düşünebiliriz. ‘Marlyn Monroe” portreleri kavramsal sanatın önemli çıkış
noktalarını belirtmektedir. Onun yapıtları aslında o zamandaki sanatsal durumu göstermektedir. Sanat bir satış ürünüdür. Bu
noktada kavramsal sanatın çıkış amacı ortaya çıkmaktadır. 1961 yılında “kavramsal sanat” terimi sanatçı Henry Flynt tarafından icat edildi. Bu terim sanat tarihi açısından çok önemli bir terimdir. Henry Flynt, nihilist ve anti- art aktivist olduğu için
kavramsal sanatın gelişmesinde fikirleri ile çok etkili bir sanatçı oldu. İlk kavramsal sanatçılar Henry Flynt, Robert Morris ve
Ray Johnson’dır. Fransız sanatçı Marcel Duchamp, kavramsal çalışmalarını (readymades) sergileyerek, yeni bir yol açtı. Duchamp’ın en ünlü “readymades” eseri, ‘R. Mutt’ imzalı standart bir pisuar’dır ve Fountain (1917) adı ile tanınmaktadır. Fakat
bahsedilen bu çalışma New York Bağımsız Sanatçılar Topluğunun sergisinde kabul görmemiştir. Kavramsal sanat alanındaki
ilk geniş kapsamlı sergi; Joseph Kosuth ve İngiltere’deki ‘sanat ve dil’ grubu tarafından 1970’de New York Kültür Merkezinde
“Conceptual Art and Conceptual Aspects” adıyla gerçekleşti. Bu tarihten itibaren kavramsal sanat, sanat tarihi içinde yer
almaya başladı.
Kavramsal Sanat Nedir?: Kavramsal sanat eseri fikir veya kavramın tek önem taşıyan unsur olduğu sanat eserleridir. Malzemelere, fiziksel veya teknik yeteneklere hiçbir değer ya da önem atfedilmez. Birçok kişi için sorun, fikirlerin ve kavramların
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Master of Art Student, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Moda Tasarım Bölümü, jovita_sakalauskaite@yahoo.com.
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fazlasıyla sıradan görünmesi, eserlerin herhangi bir görsel veya estetik boyut taşımamasıdır” (Cumming, 2008, 487). Kavramsal sanat aslında felsefi bir temele dayanmaktadır. Bu tarz sanat çalışmalarında asıl bilgi alttan örtülenmiş halinde izleyiciye
sunulmaktadır. Hiç bir zaman (ne kadar açık görünse bile) açık ‘nude’ kavramı ortaya çıkmaz. Kavramsal sanatçı, bir fikir
üretmek için çabalar, bir sanat eseri üretmek için değil. Bu bağlamda kavramsal sanat geleneksel resim ya da heykel sanat dalları içersine girmez, onları reddeder. Kavramsal sanatın köklerinde olan anti-art’ın bazı özelikleri onun anlamını açıklar. Anti-art nihilist yapısı ile alıştığımız estetik ve sosyal değerleri/ kuralları inkâr eden sanattır. Kavramsal sanatta fikir ve kavram,
sanat eserinin en önemli kısmıdır. Tüm planlamalar ve kararlar önceden yapılır ve fikrin uygulamaya geçirilmesi ikinci planda
kalır. Fikir, sanat yapan bir makine haline gelir” (Sol Le Witt, 1967, 79–83). Lynton’a göre kavramsal sanatçı, “…her seferinde
ne tür araçlar seçip kullanırsa kullansın- kavram sanatçısı olağanüstü bir yaratıcılığa sahip olmalıdır- her şeyden önce bize
bir fikir önermelidir” (2004, 329). Anlaşıldığı gibi kavramsal sanatın alt yapısında en önemli nokta kavramdır. Ondan sonra
gelen eleman dönüşümdür. Konvansiyonel işaretler (video, medya ya da her hangi bir materyal nesne) kavram gücü ile sanata
dönüşmektedir. Kavramsal sanatın görevi güzelliği ya da estetiği sağlamak değildir. Tam tersine izleyiciyi kalıplaşmış sanatın
görevinden kurtarmaktır. Amaç, izleyiciyi düşündürmek, sanatın farklılıklarını göstermektir.

Res.1: Joseph Kosuth. Clock (One and Five) 1974. Res. 2: Brett Alexander. “Playing with the dolls”. 2006.
Res. 3: Laima Orzekauskiene “Woman. Archats”. 2002-2005

J. Kosuth, Resim 1’de yer alan işi ‘Art as idea as idea’da (7 Nisan 1970 tarihinde WBAI yayınlanan Joseph Kosuth ile röportajından), kavramdan yola çıkarak fikir üretmiş ve aynı zamanda o fikrin kendisinin de bir kavram olduğunu göstermektedir. Bu iş,
zamanın doğası ve saat kavramını temsil etme yolları üzerinde bir derin düşünme olarak görülebilir (http://www.tate.org.uk/
art/artworks/kosuth-clock-one-and-five-englishlatin-version-exhibition-version-t07319 (Erişim Tarihi: 2004). J. Kosuth’un
‘Saat’ işinde, saat’in kendisi açık bir tanım olarak yer alıyor ve başka hiçbir işleve sahip olmadığı sunuluyor. Bu eserinin en
önemli noktası; bu bir tekil görsel ifadesi değildir. Bu unsurlarla, eşleşen herhangi bir obje/ nesne kullanılabilir ‘Clock ( One
and Five)’ diğer birçok eser gibi burada, “düşünce eylemi” bir örnek olarak yansıtılıyor (http://www.e-flux.com/journal/oneand-three-ideas-conceptualism-before-during-and-after-conceptual-art/#_ftn15 Terry Smith).
Son olarak aşağıda kavramsal sanatın hükümlerinin tablosu verilmektedir:

Bu yazılara göre kavramsal sanat- sanat kuralarına uygun olanlar irrasyonel fikirleri mantık kullanarak izleyiciye ve yaratıcı
arasında ilişki oluşturarak uygun bir anlatım formu ile yapılmış kavramdır. İrrasyonel fikirlerin mantık ile kullanılması, hayal
dünyasının ve gerçeğin birleşmesi demektir. Bu nedenle izleyiciyi etkileyen önemli bir noktadır. İyi yapılmış/oluşturulmuş
kavramsal sanatı herkes izleyebilir, fakat sadece bazıları anlayabilir. Belki bu nedenle kavramın anlatımının formu genelde
çok basit olur. Çok ‘güçlü’ bir fikir saklansa bile. İzleyicinin gördüğü, anlayabildiği şeyler, onun iç algısı/ farkındalığını yansıtır.
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Lif Sanatının Tarihi ve Anlamı: Lif Sanatının çıkış noktası ya da ana yapısı dokuma sanatıdır. “Dokuma Sanatı” terimi ilk
olarak II. Dünya Savaşından sonra Larsen ve Constantine tarafından kullanmıştır. Larsen ve Constantine, Dokuma Sanatını
şöyle ifade etmiştir: “dokuma sanatı, sanatçı tarafından özgür olarak tasarlanmış bir yapıdır. Bu yapı hem dokuma tezgâhından, hem onun dışında öteki tekstil teknikleri kullanarak yapılmış sanatsal bir çalışmadır. Aynı zamanda sanatçının hayal
gücü, tutkusu ve yeteneği teknik ve malzeme ile yansıtılır” (Lunin, 1990, 698). Anlaşıldığı gibi dokuma sanatının en önemli
noktaları, tasarım (renk, form, doku), teknik ve fikirdir. Dokuma sanatında dönüm noktası, Bauhaus Okuludur. İlk temsilcileri; Anni Albers, Otto Berger, Gunta Stözl’dür. Stözl’a göre statik, dinamik, heykelimsi, işlevsel, yapı ve uzamsal doğa unsurları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yönüyle tekstil sanatı geleneksel sanat kapsamından çıkmıştır. Fakat lif sanatının
başlangıcı 1960 yılında Lozan Bienali’ndeki tekstil sanatçıları olan; O. Amaral, M. Abakanowicz, J. Owdzka, W. Sandley, J,
Lurcat, M. Cuttoli ile olmuştur. Bu isimler, tekstil sanatına farklı bir bakış açısı kazandırmışlardır (Demirkan, 2001, 25- 52).
Lif sanatı olarak ilk kez Biennales İnternationales de la Tapisserie, Laussanne, İsviçre’de görülmüştür (Lunin, 1990, 697- 699).
Dokuma sanatı, tekstil sanatı ve lif sanatı adları, aslında tarihsel akışı göstermektedir. İlk olarak geleneksel sanatlardan doğan
ve sonra sanatsal ifade biçimine dönüşen dokuma sanatı, el sanatlarının daha üstüne çıkmış ve diğer tekstil tekniklerinden
yararlanılarak oluşturulan kumaş tasarımlarının kullanılmasıyla da tekstil sanatı olarak çıkmıştır. Artık malzeme, teknik ve
sanatsal görüntü açısından, ön planda kavramsal yaklaşımı getiren lif sanatı ortaya çıkmıştır.
Lif Sanatı ve Kavram: Günümüzde değişik malzemeler, el işi ve makina teknikleri kullanılarak, üç boyutlu yada enstalasyon
grubuna girmiş kavramlaşmış sanatsal eserler üretilmektedir. Konu olarak sosyal, felsefe ile ilgili sorunlar seçilmektedir. Öyle
ki kavramsal çalışmalar yapan sanatçılar lif sanatçısı haline gelirken lif sanatçıları da kavramsal çalışmalara yönelmektedir.
Fakat “Lif Sanatı”nın kendisi “kavram” ile doğmuş olup fakat aynı zamanda tekstil/dokuma sanatından çıkmış olduğu için onun
özeliklerini, estetik ve sanatsal görüntüsünü taşımalıdır. Tam da bu noktada iki farklı disiplinin içerik çatışması gerçekleşmektedir. Lif sanatının ve kavramsal sanatın birbirleri ile olan ilişkilerini daha doğru bir şekilde anlayabilmek için onların üretim
sürecinin şemaları izlenmelidir. Burada görüldüğü gibi kavramsal sanat ve lif sanatı arasında benzer olan şeyler; kavram, fikir
ve objedir. Çıkış noktaları ikisinde de aynı olsa bile üretim süresinde olan şeyler ve sonuçları farklıdır. Dolayısı ile en önemli
nokta burada kavramın çıkış noktasıdır. Sanatçı, kavramsal sanatta fikrini üretiyor, lif sanatında ise sanatsal objeyi. Kavramsal
sanat, alıştığımız sanat anlamına karşı olduğu için başka bir yolda izleyiciyi etkisi altına alıyor. Fakat lif sanatı tekstil/dokuma
sanatından çıkmış olduğu için izleyiciye; estetik, çağdaşlık, seçilmiş olan fikir ile üretilmiş obje etkisi verilmektedir.

Şekil 1: Kavramsal Sanatın üretim süreci. Şekil 2: Lif Sanatının üretim süreci.

Sonuç: Sanatta kavramsal eserler için kavram en önemli unsurdur. Fakat kavramsal sanat gibi lif sanatının da belli kuralları
vardır ve bu iki farklı sanat dalı birbirinden ayrılmaktadır. Bu nedenle “kavramsal lif sanatı” terimi yanlıştır. Eğer bir lif
sanatı estetik ya da yapısal olarak değişik geliyorsa ya da izleyici düşündürmek yerine tiksindiriyorsa ya da şoka sokuyorsa
eseri savunmak adına esere “kavramsal sanat” demek yanlıştır. Lif sanatını araştırırken ‘Kaunas Tekstil Bienale 2005, 2007’de
sergilenmiş çalışmalardan yararlanılabilinir. Avrupa’daki bu Tekstil Bienali, tekstil sanatında büyük bir iz bırakmıştı. ‘Kaunas
Tekstil Bienali’, günümüz lif sanatı sergilerine, bienallerine sanat dünyasında çok önemli bir yer kazanmıştır.
Çalışmamız için Brett Alexander’in “Playing with dolls” eseri kavramsal sanata benzetilebilir. Sanatçı bu eserinde küçük kız
çocukları için üretilen mavi üniformaları duvara asarak sergilemiştir. Her elbise/üniforma göğüs bölgesinde (genelde bu yerde
kız veya okul adı yazılır) nakışla farklı bir not yazılıdır. Fakat bırakılmış notlar ‘tatlı’ çocukluk ile alakalı değil, okulun farklı
yönlerini gösteren notlardır; ‘şişman’, ‘esmer (brown)’, ‘kraliçe’, ‘hayat kadını’ v.s.. Bu çalışmada elbiselerden sarkan uzun bacaklar sonunda külotlu çoraplar bulunmaktadır. Sanki çocuk ve yetişkin arasında bir bağlantı kurulur. Yumuşak, pamuklu
kumaş üzerinde, ‘ağır’, kötü kelimelerle sanki kontrastlık yaratılmıştır. Malzeme, seçilmiş kavram, kullandığı teknikle üretil038
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miş sanatsal objeler sanatçının göstermek istediği fikri yansıtmaktadır. Bu çalışma başarılı bir lif sanatı eseri örneği olarak
gösterilebilir.
Kavramı yansıtmak için her şey kullanılmaktadır. Sanatçı bizim duyu hislerimizi etkilemeye çalışmıştır (görüntü, doku, psikolojik baskı ile). Kavramsal sanatçı burada doku, kumaş, renk ile farklı teknikler kullanarak bir fikir göstermeye çalışmamıştır.
Çünkü izleyiciye bir sır bırakmak istemiştir. Bu sırrı, izleyicinin düşünmesi ve bir yol bulması gerekir. Sanatçı kendisinin
çalışmalarında çok farklı ve değişik (altın ipliklerden insan saçına kadar) malzemeler kullanmış olup kişisel bir örgü tekniği
geliştirmiştir. Sözgelimi dijital baskı ile çözgü kullanarak dokuma yapmaktadır. L. Orzekauskiene’nin dokumalarında vücut
haritalaması ve mitolojik kadınların arketipi izlenmektedir. L. Orzekauskiene, her çalışması için güçlü kavramları seçmekte
ve eserlerini genelde sosyal konulardan oluşturmaktadır. Aynı zamanda daha etkileyici olmak için eserlerinin formu, tekniği
ve malzemesini özel seçmektedir. Fakat bu eserinde kullandığı malzeme, insan vücudunun saçlarıdır. Neden bu kadar değişik
ve anti estetik (aynı zamanda hijyenik açısından tartışabilir bir konu) malzeme kullanmaktadır? Herhalde sanatçı çok büyük
bir etki yaratmak istemiş olmalıdır. Günümüzde böyle değişik olan çalışmalara kavramsal denmektedir. Kanımızca bu tarz
çalışmaların kavramsal sanat ile fazla bir alakası olmamakla birlikte sadece değişik olarak değerlendirilebilir. Kavramsal sanat
ve lif sanatı çağdaş sanatından gelen yeni sanat akımlarıdır. Bu iki farklı sanat dalını araştırmak, anlamak ve üstünde yorum
yapmak zor, uzun meşakkatli bir iştir. Fakat bu iki farklı sanat akımının aynı zamanda çağdaş sanat dalları arasında yerini
de kavramak durumundayız. Böylece hem terim acısından hem onların sanatsal yapısında sorun çıkmayacaktır. Kavramsal
sanata başvuran lif sanatçılarının kavram gerçekleştirirken sanatın gerçek görevleri unutmaması gerekir. Sanatçının kullandığı
malzeme ya da forma önem vermesi gerekmektedir. Bazı çalışmalar ile izleyicinin düşünmesi değil onun tiksinmesine neden
olurlar. Akılda kalması için etkileyici bir yöntem olarak görülse de, kalitesi için aynı şeyler söylenemez. Lif sanatındaki malzeme serbestliği, boyut ve teknikler çeşitliliği sanatçıyı zor durumda bırakabilir. Kavramsal sanatı farklı kılan ise; ortaya fikir
değil o fikirden çıkan bir obje sunulmasıdır. İşte her zaman hatırlanması gereken nokta da budur.
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ÖZET
Dünyanın birçok kentinde çok katlı binaların ve gökdelenlerin benzer nitelikler taşıdığı izlenmektedir. Büyük kentlerin mimarisinin biçimsel kimliksiz benzerlikleri,
genel görünüm dokusu, sosyal dar alanlarda sıkışma psikolojisi ve gökyüzünün gökdelenlerle kapanma fobisi, insan yaşamını negatif etkileyen değişimlerdir.
Kamusal alanda gerçekleştirilen lif özlü tekstil materyaller veya “kavramsal tekstil” sanat yapıtları, kentsel yaşamın sorunsal negatif yapısına, pozitif renkli alternatif
önermeler sunarlar. Kamusal alan; sınıf farklılıkları ve ayrıcalıkları gözetilmeden, meydan, park, yeşil alanlar, sokak, cadde, müze, üniversite, toplu taşıma açık olan
gar, metro, liman, iskele vb. toplumdaki bireylerin ortak kullanımına açık olan alanlardır. Kamusal alanda lif sanatları uygulamaları, beton bloklara karşı insanın
renkli yaşamını sembolize ederler. Lif özlü yapıtların doğal çevre, açık hava veya kapalı mekânlarda oluşturduğu etki; kamusal alanı paylaşan, etkileşen bireylere lif
sanatını uyum ve yumuşaklık ile sunar. Kamusal alanda lif sanatı uygulamaları gerçekleştiren sanatçı için alan, deneysel laboratuvar niteliğindedir. Kamusal alanlar;
pedogojik kullanıma, tekstil sanatlarında lif bilinci ve belleğinin oluşmasına katkısı olan kentsel alanlardır. Bu alanların kolay erişilebilir nitelikte olması ve kısa süreli
yoğun izleyici katılımı ile toplumsal lif sanatı belleğinin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Çalışmada konu bu eksende irdelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kamusal Sanat, Kamusal Lif Sanatı, Deneysel tekstil, Lif Sanatı.

FIBRE ART IN PUBLIC SPACE
ABSTRACT
There have been great similarities in the aerial view, sociological and cultural structure and social life of big cities. In the last twenty years, it has been observed that
multi storey buildings and skyscrapers in many parts of the world have more common features. The unidentified architectural and formal similarities, general outlook of the buildings, the psychology of being stuck in narrow spaces and the phobia of a sky covered by skyscrapers are negative transformations in human life. This
transformation has increased the number of similarities in the sociological and cultural practices in the life styles of individuals leading an urban life. In public space,
positive and colourful alternatives are proposed for the negative and problematic structure of public life in the art platforms created by fibrous textile materials or
“conceptual textile” art works. Public space covers all such places as squares, parks, green fields, streets, museums, universities, stations, metro stations, harbours,
seaports etc. open to everybody regardless of class differences and priorities. Practices of fibre arts in public space symbolize people’s colourful lives in reaction to
concrete blocks. The impression left by fibrous works on natural open or closed environments, the harmony and softness created by them have had positive reflections on individuals sharing the public space. Space is an experimental laboratory for an artist who works on fibre art. Public spaces are urban spaces that contribute
to the formation of pedagogic usage, consciousness and memory of fibre in textile arts. The accessibility of public spaces and the fast and short participations of
viewers have made important contribution the formation of a memory regarding social fibre art. This study has been carried out within this frame of understanding.
Keywords: Public Art, Public Space, Experimental Textiles, Fiber Art.
Kamu ve Kamusal Alan: Türk Dil Kurumunun Sözlüğü’ne göre kamu; halk hizmeti gören devlet organlarının tümü (2005:
1055), amme, bütün, hep sözcükleri ile eş anlamlı kullanılmakta, “kamusal” ise kamu ile ilişkilendirilmektedir. “Kamu” terimi
aynı zamanda devlet misyonunu da temsil etmektedir. “Kamusal”ın ise, kavramsal güncel tartışmalar ile tam olarak anlam
sınırları belli olmayan, geniş kapsamlı kullanıldığı görülmektedir. “Kamusal Alan” kullanımı, mana bakımından herkese açık
olan alan ve mekân paylaşımıdır. Kamusal Yapı (İng, Public Building); bireylerin özel kullanımları için değil de, tüm toplum
üyelerinin serbestçe kullanımı, yararlanması ya da toplumsal hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılmış her tür yapıyı,
toplumsal kullanıma açık kamusal binaların tümünü kapsar (Sözen, 2001: 122). Ancak Habermas’a göre salt “kamusal binalar”
sözü bile, söz konusu binaların herkese açık oluşundan öte bir şeyi ifade etmektedir. Bu binaların kamunun gidiş gelişine
açık olmaları bile zorunlu değildir. Bunlar devletin kurumlarını barındırdıkları için, bizzat bu nitelikleri gereği kamusaldırlar. Devlet “kamu erki”dir (1997: 58). Toplum yaşamında kullanımda olan kamusal alanlar, hiç bir sınıf ve zümreye ait özel
değildir, tüm halka açıktır. Özbek’e göre; “her ne kadar sözün gelişi olarak devlet otoritesi için kamusal alanın yürütücüsü
deniyor olsa da, devlet aslında kamusal alanın bir parçası değildir. Kuşkusuz devlet otoritesi genellikle “kamu” otoritesi olarak
ele alınır; ama bu kabul, kamusal alanın özelliğinden, yani devletin tüm yurttaşlarının selametiyle ilgilenmesi görevinden
türetilmiştir” (2004: 33).
Kamusal alan tartışmalarındaki; “kamu” kimdir ve nasıl bir görünüşe sahiptir? Bu alanda sanatın özgürlüğü ne dereceye kadar kabul edebilir veya kabul edemediği yapıtlara karşı nasıl tepki verir? gibi sorular, bize göre kamusal alanda sergilenen sanat uygulamalarında izleyici konumundaki toplumun kültür yapısı ve sunulan yapıtların algılanması bakımından önemlidir.
Ayrıca bilindiği gibi toplumsal kültürel değerler, coğrafi bölgelere göre tipolojik değişkenlik gösterir, bir bölgenin her noktasında eş değer değildir. Kamusal alanlar kentin ortak kullandığı yaşam alanlarıdır. Bu nedenle kamusal alanlar olan yollar,
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “1.
Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç., Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, caferarslan@beykent.edu.tr
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meydanlar, yeşil alanlar çağdaş kentlerin dinamiği içinde, üstün bir yere sahiptir. Aynı zamanda kentsel gelişim süreçlerinin
çok önemli bir görünümünü oluşturmaktadırlar. Gökgür’e göre söz konusu alanlar “kamusal alan kullanıcıları” için, pozitif
bir imaj oluşturmayı sağlar (2008: 7). Öte yandan kamu yönetimini elinde bulunduran siyasi iradelerin, kentin kamusal alanlarını kendi tercihlerine göre değişikliklere gittiği bilinmektedir. Antmen bu durumu “Ülkemizde açık alanlara yerleştirilen
heykellerin akıbeti belli. Bizim kültürümüzde heykel, açıkça hâlâ sevilmiyor. Figüratifi de soyutu da açık alanlardaki doğa
koşullarına değil, kültür koşullarına maruz kalıyor” şeklinde betimlemektedir (2011). Bu duruma göre kamusal alanda bir eser
gerçekleştirecek olan sanatçının baz alacağı kıstaslar sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Sanatçı, evrensel estetik değer ve normlarına uygun bir eser üretirken eserin sergileneceği kamusal alanın toplumsal kamu düzeyine göre mi yapıtlarını sunacaktır. Bu
duruma değinen Antmen’e göre; kamusal alana geçici veya kalıcı bir sanat eseri yerleştirmek söz konusu olduğunda, kamunun
bu sürece nasıl katıldığı, süreci veya sonucu nasıl sahiplendiği veya sahiplenebileceğine dair somut cevapların olmaması
karşılaşılan bir diğer önemli sorundur. Kamusal alanlara yerleştirilen heykellere kimlerin, nasıl karar verdiği, bu kararların
alınmasında herhangi bir sanat uzmanı veya kurulunun rol oynayıp oynamadığı ve kamusal alanda sanat yapıtlarının yerel
yönetimlerce ve yönetimin değişmesi durumunda korunma koşullarının hangi yasal çerçevede düzenlendiği sorularına net
bir şekilde yanıt verilebilmesi büyük önem taşımaktadır (2011).
Lif Sanatları ve Kamusal Alan İlişkisi: Lif sanatlarının sergilenmesinde; kent meydanları, caddeler, sokaklar, parklar, toplu
taşıma araçları, metro istasyon ve iç mekanları, vapur ve vapur iskeleleri, hastaneler, üniversite ve okul bina ve açık alanları
oteller, alış veriş merkezleri açık veya kapalı vb. uygulama alanları kullanılır. Bu alanlar, bir ücret ödemeden erişilebilen alanlardır. Kamusal alanda yer alan tekstil sanat ürünleri kısa süreli değişkenliğe olanak sağlayan yapıtlar ile gerçekleştirilmektedir. Lif sanatı; makro ölçekte kentte uygulanacağı gibi, çıplak gözle görülebilen ayrıntılardan oluşan kamusal yaşam alanında
fark edilebilen mikro ölçekte de kullanılmaktadır. Lif sanatı yapıtları sergilenme türlerine göre yüzeysel, üç boyutlu yumuşak
heykel formları, inter- aktif uygulamalar ve belirli mekânda yerleştirme (enstelasyon) veya giyilebilir giysi düzenlemeleri ile
kamu paylaşımına açık alanlarda sergilenir ve sunulur. Kamusal alanda sergilenen yapıtlar, galerilerdeki gibi koruma altında
değildir. Güncel yaşamın parçası haline dönüşürler. Bazen hoş karşılanmayan, benimsenemeyen yapıtlara müdahale veya
imha edilme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Lif sanatı, öncelikle doğayı sevmekle başlar. Doğa sevgisi, bilinci ne kadar erken
yaşlarda bireylere kazandırılırsa, lif sanatlarının gelişiminden o oranda daha çok söz edebiliriz. Örneğin; Japonya’da, orta
öğretim programlarında yer verilen lif eğitim programları ve lif sanatı yarışmaları lif bilincinin gelişmesine katkı vermektedir. Uluslararası sergi katılımlarında Japonya’dan gelen sanatçıların lif sanatı uygulamalarında daha tutarlı estetik düzeyi
yüksek nitelikli yapıtlarla karşılaşılmaktadır. Hollanda’lı görsel sanatçı Antoon Versteegde, hafif bambu çubukları kullanarak
kurduğu projesini, gönüllü katılımcılar ile birlikte uygulamaktadır. Sanatçı kurduğu yapılarda; bambu kamışlar, bayraklar,
halat ve lastik bantlar gibi hafif malzemeler ile açık havada kamusal alan projeleri gerçekleştirmektedir. Versteegde, büyük
ölçekli interaktif projeler ile geniş deneyim kazanmıştır. Sanatçı, gönüllü gruplarla yaptığı çalışması sırasında geliştirdiği yapı
tekniğini katılımcılara aktarır. Bu çalışmalarda kamusal alandaki halk, aktif bir rol üstlenmektedir. Kısa sürede hazırlanan
eserlerinin çoğu, uzun süreli kalıcı sergileme için uygun değildir. Yapılar, kısa süreli sergi sunumunu tamamladıktan sonra
kaldırılırlar. Versteegde’nin kişisel rüyası, somut görsel görüntüye dönüştükten sonra, deneyim kolektif bir bellek olarak akıllarda ve fotoğraflarda kalır (www.versteegde.nl). Christo’nun çizimlerini 1979 yılında yaptığı “The Gates” adlı çalışması, New
York Central Park’da 2005 yılında tamamlandı. Eser, kamusal alan olan Central Park’ın yürüyüş yolları üzerinde uygulandı.
Projenin hazırlanmasında; 96,5 km safran renkli vinil kumaş kullanıldı. Proje, asfalt yol üzerine konumlandırılmış dikey
direk üzerinde inşa edildi. Projenin tamamı Christo ve Jeanne Claude tarafından desteklendi. Sançılar çalışma için ayrıca
bir başka destek ve bağış kabul etmediler. Central Park’ı çevreleyen kentin blokları arasında safran renkli kumaşlar, yürüyüş
yollarında ve ağaçların arasında rüzgârın hareketleriyle birbirleri takip eden akan kumaşlar sürekli değişen hareketlerle dalgalandılar. NewYork halkı, parkı her zamanki gibi kullanıma devam etti. Soğuk kış günlerinde, “The Gates” altında yürüyen
insanların üzerinde, safran renkli kumaş sıcak gölgelerle dalgalandı. Christo’nun safran renkli vinil kumaşlarla bir kentin
nasıl değiştiğini gösteren başarılı uygulamalarından birisi olarak kabul edilen çalışması, “Land art” olarak tanımlanmaktadır
(www.christojeanneclaude.net). Kamusal alanda lif sanatı uygulamaları kullanan sanatçılardan Magdalena Abakanowıcz, lif
özlü çalışmalarını açık havada iklim şartlarına karşı daha kalıcı malzeme olan demir döküme dönüştürmüştür. “Agora” adlı
106 parça figür uygulamasının her biri yaklaşık; 2.75 cm yükseklikte olup, yürüyüş hareketinin donmuş kabuk görünümlü
figürlerden oluşmaktadır. 2006 yılında Chicago Grant Park’ta sergi kurulumu gerçekleştiren sanatçı, sergideki her figürün lif
modelini ve her kalıbın modelini üç yardımcısı ile birlikte hazırladı. Sanatçının çalışmasında figürlerin yüzeysel dokuları, her
birinden farklı bireysellik ifade etmektedir. Polonya’da 2004 - 2006 yılları arası dökülmüş olan heykeller daha sonra ABD’de
Chicago Grant Park’ta sergilenmiştir (www.abakanowicz.art.pl).
-

Fot. 1: Antoon Versteegde. Fot. 2: “The Gates” New York Central Park, ‘05
Fot. 3: Magdalena Abakanowıcz, Chicago Grant Park, 2006. Fot. 4: Toshiko Horiuchi, Oyun parkı.
Fot. 5: “Under The Baobab” South Bank Center, 2012, Londra.
Fot. 6: “Düğüm” Cafer Arslan, 2008, Beykent Üniversitesi Ana bina girişi, Ayazağa yerleşkesi, İstanbul
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Japonya doğumlu Toshiko Horiuchi, lif özlü tekstil yapılar kullanarak, kamusal alanda yenilikçi uygulamalar gerçekleştirmektedir. Sanatçının burada yer verdiğimiz çalışması, kamusal alan olan çocuk parklarında, tığ örme tekniği ile gerçekleştirmiş olduğu uygulamalarıdır. Çocuklar için tığla örülmüş oyun parkı alanları gerçekleştiren sanatçının çalışmalarında oyun alanının
tamamı örgü yapı ağ üzerine kuruludur ve soğuk metal- plastik yüzeyler kullanılmamaktadır. Sanatçı böylece, çocukların
çarpma, düşme vb. oyun kazalarına karşı, daha güvenli oyun alanları imkânı sunmuştur. Ayrıca çocukların örgü ağlara kolay
tırmanabilmeleri, pedogojik psiko motor gelişim sürecini destekleyici niteliktedir. Sanatçı oyun- heykel kavramını geliştirmek
için ilk uygulamasını 1992 yılında Japonya’da bir kamusal alan olan milli parkta gerçekleştirdi. Sanatçı uygulamalarını; “onlar
en ufak bir harekete duyarlı, esnek renkli ağlardan oluşan güvenli güçlü yapılar” olarak tanımlamaktadır (www.treehugger.
com). “Under The Baobab” isimli proje South Bank Center’da Chelsea College’in Tekstil Sanat ve Tasarımı Yüksek Lisans
öğrencileri tarafından tasarlanmış ve uygulanmıştır. 2012 yılında dört ay boyunca Waterloo Köprüsü yanında sergilenen
çalışma, 2012 Londra yaz olimpiyatları kapsamında gerçekleştirilen kamusal alanda lif sanatı uygulamalarına örnek uygulamalardan birisidir. Dünyanın birçok yerinden gelen renkli kumaşlardan seçilerek yapılmıştır. Olimpiyatlar için düzenlenen
festival kapsamında hazırlanan on beş metre yüksekliğindeki ağaç, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kumaşlarla tasarlanmış
ve aralarında Türk kumaşlarının da bulunduğu ağacın yapım projesinde Londra’da yaşayan Türk tasarımcı Serap Pollard’da
yer almıştır (www.dha.com.tr).
-

Türkiye’de Tekstil Lif Sanatının Durumu ve Kamusal Alanda Lif Uygulamaları: Öncelikle Türkiye’de, tekstil sanatları hakkında toplumsal düzeyde lif bilincinin yaygın bilinir düzeye henüz oluşmadığını belirtmemiz gerekmektedir. Güncel disiplinler arası sanatsal tekstil üretimlere bakıldığında; heykel, resim gibi farklı disiplinlerden sanatçıların, lif özlü materyalleri tercih
ederek ürettikleri yapıtların güncel sanat ortamında izlendiği görülmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tekstil lif sanatı
uygulamaların çoğunlukla akademisyenler tarafından yapıldığı ifade edilebilir. Lif sanatlarını yaşam biçimine dönüştüren
sanatçı akademisyenlerin sayısı ise oldukça azdır. Tekstil lif sanatları açısından bugün görülen tablo üzücüdür. Tekstil lif sanatlarına ilişkin sergi vb. organizasyonların devamlılığının olmadığı izlenmektedir. Bu bağlamda, “1. Uluslararası Antalya Moda
ve Tekstil Tasarım Bienali” ve “1. Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı ve Sempozyumu” gibi önemli organizasyonların başlamış
olması, bu alanın gelişmesine yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Ülkemiz açısından olumlu olan bu gelişmelerin sürekliliği
önem taşımaktadır. Bu tür organizasyonların ulusal estetik değerler ile kolektif çağdaş lif belleğinin oluşmasına ve gelişmesine
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Uluslararası yurtdışı tekstil sanatı disiplininde düzenlenen tekstil lif sanatı sergilerine Türkiye’den katılımın her geçen yıl sayısal olarak artış göstermesi ayrıca sevindirici gelişmedir. Aşağıda Ülkemizde kamusal alanda
gerçekleşen lif sanatı uygulamalarından birkaç örneğe ve bunların farklı uygulama bilgilerine yer verilmiştir. Ayla Salman
Görüney’in 1974 yılında İstanbul Sheraton otelinde yer alan, yüzeysel nitelikteki “Narlar” adlı yapıtı, 850 x 300 cm boyutunda olup, pamuk ve sisal’ın kullanıldığı el dokuması uygulamasıdır (Özay, S.2001:152). Gül Bolulu’nun hazırladığı “Dokunmuş ağaçlar sergisi” Kadıköy- İstanbul’da Özgürlük Parkı’nda 2008 yılında sergilenmiştir. Sergide, parkta bulunan ağaçların
gövdeleri üzerine kendir liflerle hazırlanmış dokumalar giydirilmiştir. Cafer Arslan’ın “Düğüm” adlı çalışmasında ise, kamusal
alanda, tekstil lif özlü kumaş kullanımı ile plastik değerler üretilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; sergi alanına, ana
binaya giren her hangi bir izleyicinin; sorunsal her hangi bir durum karşısında; problemi, bir düğüm sembolü, somut bir form
olarak görmesi ve farklı açılardan bakabilme olanağının sağlanmasıdır. Gri tonların hakim olduğu sergileme mekanında çelik
konstrüksiyonlar arasında düzenlenen çalışmada, özellikle renkli kumaşların kullanılması tercih edilmiştir. Çalışma; Beykent
Üniversitesi ana bina girişinde 2008 yılı Kasım ayında, bir ay süreyle sergilenmiştir. Çalışmada 10 m. uzunluğunda farklı
çaplarda, esnek vinil havalandırma hortumları üzerine, farklı kalınlıkta ve renkte, çizgili, pamuklu ve örgü kumaşlar kaplanmıştır. Elde edilen serbest düğüm formlarından oluşan birimler, zeminden 3m. ve 10m. arasında farklı yükseklikte tavandan
giriş mekan boşluğunda serbest dağılımlarla sarkıtılmıştır. Ülkemizde kamusal alanda lif sanatına ilişkin yapılan çalışmalara, öğrenci işleri de örnek verilebilir. Söz gelimi “Hayatımda Kablo” başlıklı serginin ilki 6 Haziran 2008 tarihine kadar
Fındıklı Parkı Rıhtımında sergilendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu yirmi proje
kapsamında, gerçekleşen projenin çalışmaları Mudanya’da bir kablo firmasının atölyelerinde gerçekleşmiştir. Öğrencilerin
elektrik kablolarından ürettikleri yapıtlar, ikinci bir sergi ile ve yine aynı kablo firmasının desteğiyle, bu kez on yedi katılımcı
ile 27 Mayıs -11 Haziran 2011 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde sergilenmiştir. Ayrıca, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile birlikte Şile fenerinin 150. yılı kutlamaları kapsamında “Işığa
Kavuşmak” adlı çalışmayı gerçekleştirdiler. Proje; çevrede lif sanatı - paketleme projesi olarak, 18 -26 Temmuz 2010 tarihleri
arasında halka açık kamusal alanda gerçekleşmiştir.
-

-

Sonuç ve Öneriler: Görülmektedir ki, lif sanatı uygulamaları yalnızca, kapalı galeri salonlarıyla sınırlı kalmayıp, sokağa, iş
merkezlerine, parklara, meydanlara vb. herkesin geçerken görebileceği kamusal alanlar da düzenlenmekte ve yaşamın bir
parçası olmaktadır. Kamusal alanda, uluslararası lif sanatı örnekleri incelendiğinde; lif bilinci ile lif sanatı anlatım dilinden
söz edebilmekteyiz. Üç boyutlu lif sanatı uygulamaları gerçekleştiren lif sanatçıları, en az bir heykeltraş kadar estetik bilgi ve
beceriye sahip olmak zorundadır. Bugün günümüzde gördüğümüz pek çok örnekte maalesef geleneksel tekstil sanatı/ zanaatı
ile çağdaş tekstil lif sanatı arasındaki farkın anlaşılamadığını görüyoruz. Bu bir çeşit cendere olarak yorumlanabilir. Folklorik
lif değerlerin korunması geliştirilmesi konusu bir başka konu başlığı altında değerlendirilebilirken, çağdaş özgün tekstil lif
sanatları uygulamaları farklı bir yaklaşım olarak algılanmalıdır. Ayrıca “wearable art” olarak tanımlanan sanatsal nitelikli giysi
ve moda tasarım uygulamaları, lif sanatı çatısı altında değerlendirilen yine ayrı çalışma alanı olarak görülmelidir. Özellikle
Uluslararası sergi organizasyonlarında lif sanatı uygulamaları ile giysi formunda uygulamalar ayrı sınıflandırılıp sunulmasını
öneriyoruz. Sergi izleyicisi açısından, her türden işin bir arada sergilenmesi, sergilerin nitelik olarak düzeyini düşürmekte
ve izleyicinin dikkatinin dağılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle sergi organizasyonları ayrı kategori başlıkları altında
düzenlenmesi bu karışıklığın ortadan kalkmasına ve daha nitelikli sergilerin oluşmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle biraz önce yukarıda değindiğimiz geniş kapsamlı etkinliklerin bundan sonraki tekrarlarında kamusal alanda lif sanatı başlığı
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altında kapsamlı bir etkinliğe yer vermeleri lif bilincinin de gelişimine çok önemli katkı verecektir. Eğitim, önemli sergiler ve
sanatçı duyarlılığıyla birlikte gelişecek olan kamusal alanda lif sanatının başvurduğu görsel estetik lif dili aracılığıyla, izleyici
kitlesi arasında bir bağ kurması lif sanatlarının ortak kazanımı olacaktır. Kamusal alanda lif sanatı uygulamalarının çoğalması
toplumsal lif bilincinin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Açık hava veya kapalı kamusal alanlarda gerçekleştirilecek her
sergi toplumsal lif kültümüzün ve aslında zengin tekstil geleneğimizin de anlaşılmasına, gelişmesine katkı sağlayacaktır.
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GİYİM MODASI VE GÜNCEL SANAT İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME- POP ART*
Özge USLUCA*
ÖZET
Bu makalede; günümüz popüler kültürü ve yaşam tarzının çıkış noktası da sayılabilecek 1960’lı yılların başında ortaya çıkan Pop Art akımının oluşum ve gelişim
sebepleri üzerinde durularak, sanatçılar ve yapıtlar bağlamında giyim ve tekstil tasarımı üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Bilimsel ve teknolojik çalışmalar, endüstrinin de desteğiyle gelişerek insan hayatını kolaylaştırıcı ve konforlu tüketim nesnelerinin üretilmesini sağlamıştır. Bu yeni nesneler ile kurulan bağ sonucu oluşan
tüketim kültürü sanatçıların dikkatini çekmiş, ilişkilendirdikleri nesneleri sembolleştirip yapıtlarına adapte etmişlerdir. Pop Art, güncel nesneleri sanatsal yapıtlarına
dönüştürmüş, izleyicileri de yapıtları farklı yorumlayarak tekrar nesneye dönüştürmüşlerdir. Günümüzde de ekonomik, siyasi, teknolojik ve sosyo-kültürel oluşum ve
gelişimlerin Pop Art akımıyla yakın ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Akımın giyim ve tekstil tasarımını etkilediği de görülmektedir. Bu nedenle makale, 1960’lı
yıllarda yaşam, sanat ve giyim ile ilgili düşünceleri ifade eden, sanat ve tasarım olgularını içeren bir akışla ele alınacaktır. Çalışmada, bir sanat akımı ile giyim tasarımı
arasında oluşan renk, form ve doku özellikleri ile kurulan bağın, günümüze dek uzanan etkileşimi irdelenecek ve Pop Art ile güncel sanat- giyim tasarımı olgusu
karşılaştırılarak, sanat ve tasarım arasındaki bağın önemi vurgulanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Pop Art, 1960’lar, Tüketim Toplumu, Giyim Tasarımı, Güncel Sanat.

AN EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CLOTHING FASHION AND CONTEMPORARY ART - POP ART
ABSTRACT
In this paper, artists and their works will be discussed in the context of their effects on the clothing and textile design, considered the starting point of today’s popular
culture and life style Pop Art movement emerged in the early 1960s with emphasis on the reasons for the formation and development. Scientific and technological
studies developed with the support of industry provided facilitating people’s lives and production of consumer objects comfortably. These objects are able to take
part many of the hallmarks of life adopting a short period of time. The consumer culture that is established by the bond as a result of new objects has attracted the
attention of artists. Artists, have adapted the works associate with the objects in the formation of symbolization. Pop Art, transformed contemporary works to art objects, its spectators convert to a different object in interpreting the works again. Today, it’s seen that economic, political, technological and socio-cultural formation
and developments are in close relation with the formation of Pop Art movement, Pop Art’s on the rise again, providing an important role in these changes and social
changes affect the design of clothing and textiles. For this reason, papers will be presented with a selection of visuals including cases of in the 1960s the life, art and
clothing that expresses ideas about art and design. It will be discussed that the interaction extends to the present between an art movement and the clothing design
established by the bond with the color, form and texture characteristics. It will be emphasized the importance of the link between art and design by examining the
comparative Pop art movement which is the beginning of consumer society in the 1960s, contemporary art and clothing design .
Keywords: Pop Art, 1960s, Consumer Society, Clothing Design, Contemporary Art.
Giriş: 1960’lı yılların başında İngiltere ve ABD’de çıkan Pop Art, endüstriyel yaşamla birlikte tüketim toplumunu ilk kez fark
eden ve bunu yapıtlarında kullanan birkaç sanatçının oluşturduğu bir akım olarak başlamıştır. Kadın hakları savunucuları,
kendi ayakları üzerinde durabilen günümüz çağdaş kadın modelinin temelini atmışlardır. Gençlik hareketleri, yaşam tarzından müziğe, sanata ve modaya etki ederek, gençliğin beğenisi yönünde gelişme göstermiştir. Ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmeler, hayatın birçok alanında tüketim nesnelerinin üretilmesini sağlamış ve genç kitlelerce benimsenerek yaşamın
vazgeçilmezlerini oluşturmuştur. Bu gelişmelerin sonunda oluşan tüketim kültürü, sanatçıların dikkatini çekerek, Pop Art’ın
doğmasına sebep olmuştur. Giyim tasarımı da bu olgudan etkilenmiş, Dior, Chanel, Givenchy gibi moda tasarımcıları kadın
görünümünü yeniden ele almışlardır. Sonraki yıllarda popüler kültürün etkisiyle yeni ve farklı malzemelerle tasarım anlayışı
farklı bir boyut kazanmıştır.
Pop Olgusu ve Dönemin Simgeleri: 1960’lı yıllarda, tüketim toplumunun bakış açısı, medya ve teknolojik gelişmelerin büyük
bir bölümü Pop’un temaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağın yıldız kültürü sembol olarak karşımıza çıkmakta, makyajlı
yüzler, 60’ların ikonaları olarak adapte edilmektedir. Elizabeth Taylor’un depresyonları, Marilyn Monroe’nun intiharı, Elvis
Presley’in ölümü bunlardan birkaçıdır. Andy Warhol’un “Marilyn Serisi” yıldızın ölümünden sonra yapılandırılmış, yüzündeki sahtelik tekrarlanan aksi veya yalnızca dudaklarının tekrarı şeklinde irdelenmiştir. Robert Indiana, kendince resimsel bir
forma dönüştürdüğü “LOVE” isimli çalışmasında kullandığı tekniği, rengi ve formu kullanış şekli ile yeni bir tasarım kavramı
yaratmıştır.
-

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “1.
Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç., Mersin Üniversitesi, GSF, Tekstil Bölümü, ozgeusluca@gmail.com
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Res. 1: Andy Warhol, “The Twenty Five Marilyns”,1962. Res. 2: Robert Indiana “Love Rising”, 1968.
Res. 3: Dior Tasarımı “New Look” Elbise.
Res. 4: Mondrian’ın 1928 tarihli eseri ve YSL’nin 1965 Sonbahar-Kış için hazırlamış olduğu Mondrian Elbisesi.
Res. 5: YSL, Le Smoking, çizgili takım elbise tasarımı, 1967.
Res 6: Dolce&Gabbana tasarımı İngiliz Bayrağı Desenli Elbise, 1999.

60’lı yıllar boyunca tasarım gelişerek mükemmel bir yapıya erişmiştir. Güncel yaşamdan, toplumsal ilginin odaklandığı materyallerden oluşan sembolik anlatımlar kullanılmıştır. Dondurmalar, kekler, Seven Up, Pepsi, Coca Cola, diş macunu, sigaralar yeni tüketim kültürü, pop art’ın ikonografisini oluşturmaktadır. Kullanılan diğer semboller; ABD para birimi Dolar,
yıldızlar ve çizgiler, ABD bayrağıdır. Pop art toplumdan aldığını yansıtması açısından dönemin ekonomik, siyasi, askeri ve
sosyal durum analizlerini sergilemekte, bunu kullandığı semboller aracılığıyla dile getirmektedir (Marck, 1973: 3- 49).
Pop Art (İngiltere’de Pop Art): İngiliz sanatçıların Çağdaş Sanatlar Enstitüsü’nde bir araya gelerek kendilerine Bağımsız
Grup adını vererek sanatın toplum içindeki yerini vurgulamaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Endüstri ürünleri tasarımcısı
Richard Hamilton, tekstil tasarımcısı Eduardo Paolozzi, heykeltraş William Turnbull, fotoğraf sanatçısı Nigel Henderson,
mimar Theo Crosby bulunmaktadır. 1956’da Londra Whitechapel Sanat Galerisi’nde açılan “Bu Yarındır” sergisi, Richard
Hamilton’un “Günümüz evlerini bu kadar farklı ve baştan çıkarıcı yapan nedir?”başlıklı resmi Londra’da Pop-Art’ın ilk ürünü
niteliğindedir. İngiliz Pop-Art’ın ilk evresi (1953-1956) teknoloji ile ilgili ve figüratif olduğu; ikinci evresinin soyut yaklaşımlar
gösterdiği; üçüncü evresinin ise 1961’deki Genç Çağdaşlar sergisiyle başladığı kabul edilir. Peter Blake ve R. B. Kitaj dönemin
önemli isimleridir (Osterwold, 2003: 63- 81).
-

ABD’de Pop Art: Pop hareketi New York’ta 1950’li yılların sonlarında kendini göstermeye başlamış, 1960’ların başında ise
zirveye oturmuştur. ABD’de Pop Art, estetik kaygıdan tamamen uzak, gündelik hayattan seçilen nesne ve bireylerin imajları
üzerine çalışılmıştır.
Önemli Sanatçılar: Robert Rauschenberg, birleşik resim (combine painting) adını verdiği kolajlar yapmıştır. Çarşaf ve yorganına boya döküp duvara astığı yatağı bunun en çarpıcı örneğidir. Resimle yaşamı bir bütün olarak algılamış ve resimde bir
anlam aranmaması gerektiğini savunmuştur (Osterwold, 2003:144-156). Nesneyi resim haline getiren Jasper Johns’un amacı
yapıtlarında çok anlamlılığı yakalamaktır. Bayraklar, sayılar, haritalar en çok kullandığı imgelerdir. Bu bir bayrak mı, resim
mi? Sorusunun yanıtının olmadığının-yanıtının öneminin olmadığının anlaşılması Pop Art’ın yolunu açmıştır (Castleman,
1986: 9-31). Kopyanın kopyasının kopyasını yapan Roy Lichtenstein, Pop Art’ı; “şehirdir bir ağacın önüne oturamam, çünkü
şehirlerde hiç ağaç yok. Ve bir ağacı düşündüğümde, ağacın medya (filmler, fotoğraflar, reklamlar…) tarafından yapılan taklididir aslında aklıma gelen. Ben nesnenin kendisinden çok, taklidini algılarım” olarak özetlemektedir (Osterwold, 2003:182192). Andy Warhol, New York’ta kurduğu ve “Fabrika” adını verdiği atölyesinde sade yaratıcılığın sınırlarını aşarak yeniliklere
imza atmıştır. Parlak renklerle Marilyn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor portreleri yapmış, Coca Cola şişelerini, Campbell çorbalarını Heinz ketçaplarının kutularını boyamıştır (Feldman-Schellman, 1989: 2-16).
-

1960’lı Yıllarda Giyimde Önemli Noktalar: Levi Strauss’un denim pantolonları 1955 yılından itibaren gençlerin ilgi odağı
olmuştur. Kadın vücudunun hareketlerini kısıtlayıcı giysilerin atılmasıyla birçok kadın sutyen takmayı bırakmıştır. “Korse”
kullanımı giderek azalmıştır. Genç kadın ve erkekler benzer kıyafetleri giymeye başlamışlardır (Zinn, 2005: 567). Form; 196064 arası dönemde etek boyları diz hizasında veya altındadır. Gece kıyafetleri ve özel toplantılarda eldiven önemli bir aksesuardır. İç etek ve korse ile kabarık elbiselerle kalem ve pilili etekler kullanılmaya devam etmektedir. Pantolonlar sadece
sportif aktivitelerde kullanılmaktadır. Bele kadar önden düğmeli gömlek-elbiseler ve dar kesim etek-ceket takımlar 1960’lı
yıllarda Amerikalı kadınların gözdesi olmuştur. 1960’lı yılların ikinci yarısında yaşanan sosyal, kültürel ve siyasal olaylardan etkilenen genç ve çalışan kuşak giyimi de etkilemiştir. Genç, enerjik, romantik aynı zamanda umut dolu yaşam tarzları dış görünümlerine yansımıştır. Cesur ve modern kadının simgesi haline gelen rengarenk mini etek ve elbiselerde çizgi
sıkça kullanılmıştır. Siyah ve beyaz geometrik formlardan oluşan desenli kumaşlar, özellikle Ossie Clark ve Pierre Cardin gibi
tasarımcılar tarafından kullanılmıştır (Worsley, 2004: 490, 527). 1960’lı yılların ortasında yapılan Uzay yolculuğu ve Ay’da
yürüyüş hayatı etkilemiş; bu konuda filmler çevrilmiş, iç mekanlar ve ürünler Uzay Çağı konsepti ile tasarlanmıştır. Giyimde
ise bu kavram beyaz-gümüş renkler ile yeni polyester kumaşların kullanımıyla bedenlerde görülmeye başlanmıştır (Garner,
2003: 104). Canlı renkleriyle, hem düz hem baskılı tercih edilen dar kesimli, yüksek belli, geniş kemerli pantolonlar 1960’lı
yılların sonlarında özellikle denim veya pamuklu baskılı kumaşlardan yapılmıştır. Örme kumaştan atletler günlük hayatta
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rahat kullanım sağladığı için tercih sebebi olmuşlardır (Worsley, 2004: 446). Çiçek çocukları kuşağının vazgeçilmezlerinden
olan düşük belli, geniş paçalı, desenli pantolonlar protestocu gençliğin vazgeçilmezleri arasında olmuştur. 1960’lı yıllara kadar
kadınlar arasında çok az ve oldukça kapalı olarak kullanılan mayo ve bikiniler, yeni, genç ve özgür moda akımı ve mini etekle
beraber daha cesur modellerle karşımıza çıkmaktadır (Worsley, 2004:536). Renk ve Desen; 1960’lı yılların idealist, özgür
hareketleri insanların hayatlarını renklendirmiş, bu çok renklilikten kumaşlar da etkilenmişlerdir. Parlak renklerde desenler,
keskin hatlı baskılar sıkça kullanılmıştır. Kontrast renklerde, büyük küçük ilişkisi ile oluşturulan bu desenlerde geometrik
formların sıkça kullanıldığı görülmektedir. Warner Kumaşçılık için Sue Thatcher’in “Ayda Yürüyüş” isimli baskı tasarımı
ve Mr. Freedom’un King’s Road’da tasarladığı “İngiliz Kahvaltısı (British Breakfast)” isimli renkli baskılı çalışması dönemin
ikonlarını günlük yaşama taşıyan Pop-Art akımı için tekstil alanında verilebilecek örneklerdir. Emilio Pucci, kendi ismi ile
tanınan renkli, geometrik ve soyut biçimler ile oluşturduğu emprime desenleri ile günümüze kadar ulaşmıştır. Doku; 1960’lı
yıllarından itibaren dokuma ve giyim endüstrisinde sentetik ve doğal elyaf karışımlı kumaşlar üretilmeye ve kullanılmaya
başlanmıştır. Dupont’un Quiana naylonu 1969’da Dior tarafından bir kokteyl elbisesinde kullanılınca büyük bir saygınlık kazanmıştır. Charles Jourdan’ın pleksi sandalyeleri, Paco Rabanne’nin yeşil tonlarında vinil platform ayakkabıları ve siyah beyaz
yuvarlak küpeleri sayılabilir. Scott Kağıt Sanayii tek kullanımlık elbiseler, masa örtüleri, kağıt tabaklar, bardaklar, peçeteler
üretmiştir. Devamında dokuma olmayan viskon-polyester karışımlı örme bikini ve mayolar üretilmeye başlanmıştır. Örme
sanayinin gelişimi sonucunda naylon ve dikişsiz çoraplar ve ince iç çamaşırları diğer yenilikler olarak karşımıza çıkmaktadır
(Mongo, C., The Fabric of Change by “Mutations/Mode 1960-2000).
1960’lı Yılların Önemli Giyim Tasarımcıları Coco Chanel, Pierre Cardin, Andre Courreges, Christian Dior, Hubert De
Givenchy, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Mary Quant’tır. Yeni dünyanın yeni görüntüsü içinde kendine güvenen kadının
simgesi olan Coco Chanel, tasarladığı şık aynı zamanda rahat takımlarla önce Paris’te sonra da tüm dünyada ün kazanmıştır (Boudot, 1996:79). İtalya’da doğan Pierre Cardin, iş hayatında bir süre Courreges’la beraber çalıştıktan sonra kendi
ismiyle uzay çağı tarzı elbiseler ile ortaya çıkmıştır. Çemberli elbiseler, asimetrik biçimler, yakasız erkek ceketleri en önemli
tasarımları arasında yer almıştır (Worsley, 2004:551). Andre Courreges, 1964’te uzay çağı konusundan etkilenerek, diz üstü
eteklerden, beyaz ve gümüş renklerde ve geometrik fornlardan oluşan “Ay Kızı” koleksiyonu ile tanınmıştır. Kullanmış olduğu
beyaz ve gümüş renkleri parlak beyaz PVC çizmeler ile tamamlamıştır. Mininin yaratıcısı olarak da bilinmektedir. Pantolon
takımları koleksiyonlarında kullanmaya başlayarak bu akımın başlamasında önemli katkılarda bulunmuştur (The Kyoto Costume Institute 2004:146). Dior, 1927 yılında Paris’te açtığı sanat galerisini ekonomik kriz sebebiyle kapatmak zorunda kalınca,
şapka tasarımlarıyla tekstil dünyasına adımını atmıştır. 1947’de masalsı kıyafetlerden oluşan koleksiyonu ile tüm dünyayı
etkilemiş ve çağdaş kadınsı giyim tarzını gündeme getirmiştir (Worsley, 2004:415-441). Robert Piguet, Lucien Lelong ve Elsa
Schiaparelli gibi isimlerin yanında çalışarak deneyim kazanan Givenchy, Audrey Hepburn’un 1954 tarihli Sabrina filmi için
kıyafetlerini tasarlamış, Jackie Kennedy, Mariene Dietrich ve Liz Taylor yıllarca Givenchy’nin müşterileri arasında yer almıştır
(Worsley, 2004: 434-475). 1957’de Dior Moda evinin baş tasarımcısı olarak çalışan Laurent, 1962’de kendi moda evini açmıştır.
Tasarımlarında her zaman sanattan ilham almış, 1965’te Mondrian’ın resimlerinden yararlanmıştır. Pop-Art akımından etkilenerek elbiselerini karikatür desenlerle süslemiştir. İlk kez bayanlar için smokin ve pantolon takımlar yaratmıştır. Bu stil
1966’da kadınlar için bir smokinle başlar (The Kyoto Costume Institute, 2004:150,151), (Worsley, 2004: 628). Plastik metal
zincirler, parlak ve canlı renk deriler, devekuşu tüyü, alüminyum, kağıt, plastik şişelerden yaptığı elbiselerle İspanyol Rabanne,
Dada etkisinde farklı bir moda yaratmıştır. 60’lı yılların ortalarında yirmi parçadan oluşan ilk giysi koleksiyonunu tanıtır.
Değişik malzemelerden oluşan bu kıyafetler, doku, renk açısından zengin, biçimsel yönden sadedir (The Kyoto Costume Institute, 2004:155), (Worsley, 2004: 561). 60’lı yıllarda mini etek konusunda önemli adımlar atan Andre Courreges’den daha cesur
davranan Mary Quant caddeleri podyuma dönüştürmüş, mini etekle beraber rengarenk naylon çorapları ve PVC koleksiyonu
hayatımıza dahil etmiştir (Worsley, 2004: 531).
Pop-Art’ın 1960’lı Yıllardan Günümüz Giyim Tasarımına Yansıması: Pop-Art sanatçıları yapıtlarında reklamlar, tüketim
malları ve giyim eşyalarını kullanmışlardır. 1961 yılında Andy Warhol’un Pop Art resimleri elbiselere uyarlanmıştır. Bunlar yeni tüketim toplumunun görüntüsü olmuştur. Bunların başında Warhol’un tasarladığı “The Soup Dress” gelmektedir.
Resimlerinde kullandığı Campbell marka konserve çorbanın logosunu tekrarlayarak A formunda kağıt elbise baskı tekniği ile
hazırlanmıştır. Bunu kaynak olarak kullanan Gianni Versace “Marilyn Monroe” elbisesinin yer aldığı bir koleksiyon hazırlamıştır. 2000’li yıllarda Warhol’un Campbell logo baskılı kağıt elbisesinin yeni yorumunu Amerikalı Charlotte Kruk n’Kempken tarafından orijinal meyve suyu ambalajlarından oluşturduğu “Peach Nektar” çalışmasında görülmektedir. Coca Cola’yı
kendi yöntemi ile ifade eden ve iki kültür arasında ironik bir bağ kuran Japon tasarımcı Yoshiko Wada’nın 1975’te tasarladığı
“Coca-Cola Kimono” adlı çalışması, yöresel giysi kimono üzerine Coca Cola ambleminin baskı tekniği ile kumaşa uygulamasıyla oluşmuştur. Yves Saint Laurent, Warhol’un Pop Art çalışmalarından etkilenmiş ve 1962 yılı sonbahar-kış koleksiyonunun temasını oluşturmuştur. Pop Art sanatçısı Jasper Jones’un nesneyi resme dönüştürdüğü bayrak resimleri, günümüz
tasarımcıları tarafından koleksiyonlarında yeniden yorumlanmıştır. Giyim tasarımını doğrudan etkileyen diğer Pop Art sanatçısı Roy Lichtenstein’dır. Çizgi roman desenleri çevremizdeki giysi ve aksesuarları süslemeye devam etmektedir. Amerikalı
sanatçı Dina Knapp, “Kimono#1” adlı çalışmasında Florida’nın flamingo ve palmiye ağaçları desenlerini güncel yaşamın silah
resimleri ve gazete kupürlerindeki şiddet haberleriyle birleştirerek kullanmıştır. Amerikalı tasarımcı Joan Steiner, “Kitchen
Vest” adlı tasarımı ile güncel yaşamdaki mutfak kavramını ele alarak yelek tasarımı ile giysiye taşımıştır. Günümüzde halen
Pop Art sanatçılarının yapıtları, baskı tekniği uygulanarak giysi, aksesuar ve dekorasyon nesnesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
-

-

Sonuç: Dünyada meydana gelen ekonomik değişiklikler, protestolar, özgürlük arayışları içinde kalan ve bu durumun özgün
analizini yapan, kendi eleştirisini ortaya koyan Pop-Art sanatçıları, güncel yaşama dair obje ve yüzleri çalışmalarında kullanarak, “Amerika”yı “ihtişamlı” yorumlamışlardır. Nesneler dünyası kuran Pop-Art, nesneleri toplumdan alarak sanata
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dönüştürmüş, tasarım aracılığıyla sanat da tekrar nesnelere dönüşmüştür. Bu değişim ve dönüşüm, doğrudan ya da dolaylı
yollarla günümüzde de varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Sanat akımlarının giyim tasarımı ile kurulan bağ ve etkileşimini değerlendirilen bu çalışma, dönemin popüler kültürünün o yıllardan günümüze kadar geldiğinin göstergesidir. Dönemin sanat akımı, medya ve iletişimin güçlü olduğu günümüzde, farklı şekillerde yorumlanıp biçim değiştirerek etkinliğini
korumaktadır. Üretimle doğru orantıda artışı istenen nesne ve bağlamındaki kişiler bir anda popüler olup, on beş dakika
sonra unutulabilmektedir. Tüketim çılgınlığı günümüzde de etkisini artırarak, farklı yorumlarla yaşamaya devam etmektedir.
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TEKSTİL VE MODA TASARIMI AÇISINDAN SANAT VE BİLİM*
Nuray ERBIYIKLI*
ÖZET
Geleneksel veya bilinen uygulamaların yaratıcı ve yenilikçi gelişmelerle yorumlanması, sıra dışı malzemelere yeni imkânlar sunulmasıyla tasarım alanlarında yeni
kavramlar gelişmekte, yeni anlayışlar oluşmaktadır. Son yıllarda farklı disiplinlerin birbirlerine olan ilgilerinin ve meraklarının artması sanat, tasarım, mühendislik ve
bilim alanlarının kendi içlerine dönük yapılarını değiştirirken; tekstil ve giysi ürün tasarımında yaratıcılık açısından mucize olarak tanımlanabilecek, tasarım + teknoloji içeren yeni ve farklı ürünler, yaşamımızın pek çok alanında yerini almaktadır. Tasarımın bilim mi yoksa sanat mı olduğu yıllardır tartışılan bir konudur. Bu bağlamda, tasarımı; yaratım, teknik, yenilik, estetik, bilim gibi kavramları kapsayan uygulamalı bir alan olarak tanımlarsak, beraberinde tasarımı; teknik ve teknolojinin
bilimsel yaklaşımı ile yaratıcı düşüncenin estetikle birleştiği bir alandır diyerek özetlersek; tasarım hem bilim hem de sanattır diyebiliriz. Başka bir ifade ile tasarım;
bilim ve sanat gibi birbirine bazen yakın bazen uzak olan iki farklı disiplin arasında bir köprü de kurmaktadır. İyi bir tasarım, içinde hem sanatsal değerler barındır,
hem de bilimsel yöntemlerle desteklenirse ortaya çıkan ürün, sanatı endüstriyel üretimle birleştirme yetisi de sergilemiş olur. Son yıllarda bilim, tasarım ve üretim
alanlarında yer alan ürün ve hizmetlerin yenilikçi fikirler öncülüğünde yeni yöntemler kullanılarak tekrar ele alınması ile daha önce çözülmemiş sorunlar çözülebilmekte veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap verilerek daha çok bireyin yararlanmasını amaçlayan ürünler geliştirilebilmektedir. Teknolojik tekstiller,
nano teknolojik kumaşlar, akıllı tekstiller gibi kavramlarla tanımlanan yenilikçi uygulama alanları tekstil ve giysi tasarımında sanat ve teknolojinin birleştiği cesur ve
oldukça başarılı tasarımlar ve ürünler geliştirilebilmesine imkân vermektedir. Günümüz tekstil tasarımcıları, yeni materyallerin özelliklerine ve üretim teknolojilerine
bağlı olarak gelişen tekstil ürünlerine daha önceki yıllarda tahmin edilemeyen özellikler kazandırılarak daha da yararlı kılmayı öngörmektedir. Tekstilin tüm alanları
için biçim ve işlev olarak çeşitlilik gösteren, yeni iplik ve malzemelerle tasarlanmış, farklı disiplinlerin bir arada çözüm getirdiği tasarımlar üretmek bugün ve gelecek
için hedef bir olgudur. Estetiği işlevle birleştiren günümüz tekstil tasarımcıları farklı uygulama ve bilim alanlarından da yararlanmakta ve bilinen bir yöntemi yeni bir
yaklaşımla ele alarak ürünlere farklılık kazandırabilmektedirler.
Anahtar Sözcükler: Tekstil, Tasarım, Sanat, Bilim.
-

ART AND SCIENCE IN TERMS OF TEXTILE AND FASHION DESIGN
ABSTRACT
With innovative developments; reinterpretation of traditional and known applications with a creative and innovative way; presentation of new opportunities with
extraordinary materials, new concepts are improved and new understandings emerge. In recent years, while increasing interest and curiosity of different disciplines
to each other change the inward-looking structures of art, design, engineering and science, new and different products that contains design and technology and can
be counted as miracles in terms of creativity in textile and costume design , take place in different areas of our lives. It has been discussed for year whether design is
art or science. In this sense, if we define design an applied area that is composed of concepts such as creating, technique, aesthetic, science, herewith if we summarise
design as an area that is a merge of the scientific approach of technology and science and creative thinking, then we can say design is both science and art. In other
words, design constructs a bridge between two disciplines of art and science that are sometimes close and sometimes far away. A good design contains both artistic
values and if supported by scientific methods, the emerged product presents an ability to combine arts with industrial production. In recent years with the re-dealing
of the products and services in the fields of science, design and production with the innovative ideas and methods enables to solve the unsolved problems or to meet
the need that could not have been fulfilled. In this way products that aim to benefit more individuals can be improved. Innovative fields of application defined with
concepts such as technological textiles, nanotechnological fabrics, smart textiles enables courageous and successful designs and products where art and technology
is merged in textiles and clothe design. In this sense with innovative textile and clothe designs (in other words industrial art applications) that are produced by starting from the concept of interdisciplinary design and by benefiting from the materials and techniques that are developed for entirely different purposes, the variety
of future textile products and usage fields are increased. With these improvements the textile products of our day are not composed of known fabrics, design-filled
surfaces and common clothes anymore. The textile designers of our day propose to make those textile products that are improved by the new material properties
and manufacturing technologies more benefiting by adding properties that were not anticipated before. It is purposed today and for future to produce designs that
present format and function variety for all fields of textile, that are designed with new material and fibres, and that different disciplines bring solutions for. Today’s
textile designers who combine aesthetics with functionality are able to add different properties to products by benefiting from different fields of application and
science and by dealing a known method with a new approach.
Keywords: Textile, Design, Art, Science.
Tekstil ve giysi ürünlerin tasarım anlayışında pazar büyümesi, yeni elyaf ve iplikler, dokular ve yenilikçi bitim işlemi teknolojilerinin gelişmesiyle önemli bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu süreçte “Alanlar arası Etkileşim” bugün ve gelecek için
önemli bir kavramdır. Bu durum, tasarım açısından geçmiş yılların tecrübesine ek olarak, gelişen hayal gücü ve uyum içinde
-

-

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Böl., nurayerbiyikli@gmail.com.
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sürekli arayış içinde olan, fark yaratan, yenilikçi birçok alan oluşmasına da öncülük etmiştir. Bu bağlamda geliştirilen teknolojik tekstiller, nano teknolojik kumaşlar, akıllı tekstiller gibi yenilikçi uygulama alanları tekstil, sanat ve teknolojinin birleşimi
olan ürünler üretilmesine imkân vermektedir. Günümüzde tekstil ve moda tasarımcıları kumaş ve ürün tasarım sürecinde
farklı uygulama ve bilim alanlarından yararlanmaktadırlar. Bu bağlamda ürünlerine farklılık kazandırabilme arayışı içinde
olan tekstil ve moda tasarımının bilinen anlayışı artık değişmekte, farklı malzemeleri kullanarak yeni ve farklı ürünler üretmek
yönünde sürekli gelişen bir eğilime yönelmektedir. Böylece tamamen farklı amaçlar için geliştirilmiş malzeme ve tekniklerden
yararlanılarak üretilen tekstil ve giysi tasarımlarıyla geleceğin tekstil ürünlerinin ve kullanım alanlarının çeşitliliği de artmaktadır. Farklı alanların birbirlerine olan ilgilerinin ve meraklarının artmasıyla estetik değerler ve bilimsel özellikler taşıyan
ürünler yaşamımızın pek çok alanında da yerini almaktadır. Morphotex, Morpho kelebeğinin renk prensibinden esinlenilerek
üretilen dünyanın ilk renkli madde içeren (kromojenik) optik lifidir. “Yaşayan mücevherler” olarak adlandırılan Morpho
kelebeğinin kobalt-mavisi kanatları pigmentasyona sahip olmamalarına rağmen, hayatları boyunca mavi renkte kalabilmektedirler. Kanatlarındaki kabuk, ışığı değişik yönlerden kıran birçok protein tabakasında oluşmaktadır. Bu nedenle görünen renk
ışık pigmentlerin varlığından daha çok ışık ve yapının bir oyunudur. Kumaşın üretiminde ise birbirini izleyen tabakalarda
polyester ve naylon lifi nanoteknoloji ile birleştirilerek, kelebeğin kanatlarındaki etki yaratılmıştır. Herhangi bir boya ve pigment kullanılmamasına rağmen, liflerin teknik yapısından dolayı ışığın açısı ve yoğunluğuna göre renkler ortaya çıkmaktadır.
Tekstil ürünlerin üretiminde kullanılan malzeme anlayışı da hızlı bir değişim süreci içerisindedir. Fotonik Bandgap Bragg
Lifleri (PBG); yeni tür fotonik liflerdendir. Sol-gel döküm tekniği kullanılarak elde edilmektedir. PBG adıyla adlandırılan
bu lif türü, optik liflerle karşılaştırıldıklarında oldukça farklı görsel özellikler de sunmaktadır. Bu lifler üretilmeleri sırasında
hiçbir boya veya renklendirici madde kullanılmamasına rağmen, mikro yapıları sayesinde çevre ışıklandırması altında renkli
görünmektedirler. Lifin içinden geçen beyaz ışık liflere renkli bir parlaklık kazandırmaktadır. Optik liflerden farklı olarak bu
renkli görünüm herhangi bir aşınmaya yâda kırılmaya gerek kalmaksızın gerçekleşmektedir.
-

-

-

Res. 1: Morpho kelebeği ve Morphotex, Res. 2: Belgium Futurotextiel 2008 sergilenen Fotonik Band Gap Lifleri.
Res. 3: Fotonik Band Gap liflerinin dokuma sırasında ve dokunmuş görüntüleri

Bragg liflerinde çevre ışığının veya life verilen ışın şiddetine göre farklı renkler oluşurken, ışıkla renk değiştirebilen başka
bir ifadeyle akort edilebilen, yeni tür tekstil yüzeyleri tasarlanmasına da imkân vermektedir. Farklı birçok alana yönelerek
geliştirilen fikirlerinin zenginleşmesi, bilim, teknoloji ve sanat alanları arasında yeni iletişim yolları geliştirilmesi ile günümüz
tekstil ürünleri bilinen kumaşlar, desenli yüzeyler ve sıradan giysilerden oluşmamaktadır. Elektronik ve sosyal ilişkiler kurmak anlayışından yola çıkarak, insanları mekanik ve elektronik olarak bir araya getirmenin amaçlandığı The Constellation
Dresses (Resim 4) isimli bu tasarımda, giysinin gövde ve basen bölgelerine takımyıldızı görüntüsü içerisinde on iki manyetik
çıtçıt ve ışık yayıcı diyotlar, tek sıra iletken bir ip ile bağlanarak yerleştirilmiştir. Çıtçıtların bir kısmı LED devresi için açma/
kapama düğmesi görevi görür ve başka bir giysideki çıtçıtlarla birleştirildiklerinde ise giysi üzerindeki devre kapalı hale gelir
ve LED’ler yanmaya başlar. Tasarımcı Maggi Orth’un ateş böceğinden esinlenerek tasarladığı Firefly Dress & Necklace (Resim 5) isimli giysi ve aksesuar tasarımı projesi. Bu giyside; ipek organze, metalik ve iletken iplik, iletken Velcro, Led’ler, ipek
kumaş, batarya kullanılmıştır. Elbisenin eteği iletken malzemenin olduğu katman ve üsteki şeffaf katman olmak üzere iki katlıdır. LED’ler iletken Velcro’nun kancalı (Hook) yüzü ile tüle eklenmiştir. Giyen kişi hareket ettikçe gerekleşen titreşim iletken
velcro ile LED’lere enerji taşınmakta ve böylece görsel olarak elbisenin eteğinde yanıp sonen bir etki oluşmaktadır.
Yeni teknolojilerle oluşturulan günümüz kumaşları fark yaratacak önermelere dönüştürülerek yeni bir estetik anlayış oluşmaktadır. Tekstil ve moda tasarımı artık¸ çeşitli çağ ve kültürlerden gelen üretim yöntemlerini günümüzün dokuma, baskı
ve bitim işlemi teknolojileriyle geliştirerek, özellikle de farklı karışımları ve yenilikçi malzemeleri bir arada kullanarak, yeni
ürünler tasarlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, tekstilin tüm alanları için üretimde gelişen teknolojiler sayesinde ürünlerle şimdiye kadar hayal edilmeyen imkânlar yaratılırken, bilimsel ve teknolojik yeniliklerle gelişim ve değişim hızla devam
etmektedir. Tasarımcı Reiko Sudo’nun %100 polyester Coal (Resim 6) isimli bu kumaş tasarımında, bilinen bir malzeme olan
polyester liflerle dokunmuş yüzey üzerine, kumaşın daha yumuşak olması için alkaline çözücülü bir çözelti ile terbiye işlemi
uygulanmıştır. Başlangıçta siyah renkte üretilen kumaş bu işlemden sonra tamamen değişerek pürüzsüz bir görünüm kazanmıştır. Karbona benzeyen görünümü nedeniyle bu isim verilmiştir. Tasarımcılar yenilikçi tekstiller tasarlarken, ürünün belirli
bir özelliğini, işlevini ve/veya etkisini artırmak için, bilinen teknolojilerin yanı sıra bazı özel teknolojiler de kullanmaktadırlar. Tasarımcı Jacob Schlaepfer’in ipek ve çeliğin bir arada kullandığı, Dot Design Award 2009 ürün tasarımında ödül alan
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Phantom (Resim 7) isimli kumaş tasarımları. Tekstilin ve moda tasarımının tüm alanları için biçim ve işlev olarak çeşitlilik
gösteren, yeni iplik ve malzemelerle tasarlanmış, farklı disiplinlerin bir arada çözüm getirdiği tasarımlar üretmek bugün ve
gelecek için hedef bir olgudur.

Res. 4, 5: The Constellation Dresses. Firefly Dress & Necklace Res. 6, 7 : Coal. Phantom
Res. 8: Jacob Schlaepfer’in perdelik kumaş tasarımı

Tekstil terbiye ve bitim işlemleri; çeşitli malzeme ve farklı mühendislik bilimlerindeki araştırma ve geliştirmelerin sonuçları
olan önermeler; tekstil tasarımcılarının tasarıma bakış açılarını değiştirerek farklı bir yaklaşım şekli getirmektedir. Estetiği
işlevle birleştiren günümüz tekstil ve moda tasarımcıları da farklı uygulama ve çeşitli bilim alanlarından da yararlanmakta
ve bilinen bir yöntemi yeni bir yaklaşımla ele alarak ürünlere farklılık kazandırabilmeyi hedeflemektedirler. Tekstil ve moda
tasarımcıları, yeni materyallerin özelliklerine ve üretim teknolojilerine bağlı olarak gelişen tekstil ürünlerine daha önceki
yıllarda tahmin edilemeyen özellikler kazandırılarak daha da yararlı kılmayı öngörmektedir. Bu bağlamda, tekstil endüstrisinin ve araştırma konularının yoğunlaşmaya başladığı alanlar ileri teknoloji ürünü ve çevreye duyarlı tekstilleri üretmek
için yeni ve özel nitelikleri olan lifler, üretim ve terbiye yöntemleri geliştirmek doğrultusunda hızla ilerlemektedir. Tekstil ve
giysi tasarımı ürünlerinde deneyim, bilgi, ileri teknoloji, farklı bilim ve üretim alanlarıyla iletişim içinde olma ve beraberinde
gerçekleşen fikir paylaşımı günümüzün başarı getiren unsurları olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda geliştirilen tekstil
ve giysi tasarımı ürünleri teknoloji, diğer tüm tasarım ve üretim alanlarındaki gelişmelerden etkilenerek fikirleri oluşturulan, farklı amaçlar için geliştirilmiş birçok malzeme ve teknikten yararlanılarak üretilmişlerdir, bu bağlamda tekstil ve moda
tasarımı açısından sanat bilimle bütünleşmektedir diyebiliyoruz. Bilgi çağında, ürün ve malzeme teknolojisine sahip yüksek
nitelikli ürünlerin tasarlama biçimleri değiştikçe; insanların bu ürünlere olan ilgisi arttıkça; performans özellikli, ileri teknoloji ürünlerinin çevremize daha da hakim olacağı öngörülmektedir. Gelişen moleküler ve nano teknolojilerle tasarlanan yenilikçi tekstil ürünlerinin giderek daha da değer kazanması ve kullanımlarının giderek artması, yaşantımızın köklü bir değişime
girdiğinin de göstergesidir. İleri teknolojilerle üretilmiş estetik değerler taşıyan kumaşların ve giysi ürünlerin da önemsenmesiyle, bu ürünlerin günlük moda akımları içerisinde yerini bulması giderek daha da kolaylaşacaktır.
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GİYSİDE SANATSAL YAKLAŞIM*
Ayşe GÜNAY*
ÖZET
Tekstil tasarımı ve moda tasarımı ürünleri, tasarımcıların yaratıcılıklarının yanı sıra seri üretime ve müşteri kitlesine uygunluk gibi kriterler çerçevesinde biçimlenirler.
Sanat nesneleri ise yaratıcının estetik kaygıları ve sezgisel dürtülerinin ağır bastığı bir süreç sonrasında ortaya çıkar. Giyilebilir sanat terimi ile tanımlanan nesneler
ise tasarım ve sanatın sınırlarının belirsizleştiği bir noktada yer alır. Giyilebilir sanat nesnesinin sanata ne kadar yakın durduğu ya da sanat çerçevesinde ele alınıp
alınamayacağına dair tartışmaların hararetlendiği 1960’lardan günümüze gelindiğinde, artık bir giysi tasarımının sanat eseri olarak algılanmasına onu yaratan kişinin karar verdiği; onun ne amaçla nesneyi meydana getirdiğinin önem kazandığı görülmektedir.İlk tanımlarına bakıldığında, giyilebilir sanat, geleneksel süreçlerle
üretilen el yapımı tekstillerle tekstil sanatçısının yarattığı bir ve tek ürüne işaret eder. Sanat ve lif sanatına dayanan kökleri ile kendisini modadan farklı bir yerde
konumlandırır. Bu anlamda, emeğe dayanan kumaş üretimi, etnik giysi formlarından etkilenme, tek elden çıkma eşsiz ve tek ürün olma gibi özellikleri bünyesinde
barındırır. Moda tasarımcılarının yanı sıra güzel sanatlarla uğraşan sanatçılar da bu alanda eserler vermektedir. Giyilebilir sanat olarak tanımlanan giysiler plastik
sanatların sergilendiği galeri ve müzelerde yer alabilmektedir. Bu geniş alanda eser veren tasarımcıların/ sanatçıların çalışmaları tuval benzeri iki boyutlu duruşları,
kavramsal bakış açıları ya da heykelsi duruşları ile öne çıkmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Giysi, Tasarım, Sanat, Moda, Sanatçı

ARTISTIC APPROACH TO GARMENT
ABSTRACT
Textile and fashion design products are created within the criteria of fitting to the mass production conditions and target customer segment’s preferences, as well
as being dependent on the designers’ creativity. Whereas art objects come out as a result of the creative process where the creator’s aesthetic concerns and intuitive
impulses play a major role. The objects defined as artwear (wearable art, art to wear) are the ones that lay in a fuzzy zone where the boundaries of design and art
can’t be distinguished clearly. If we consider the period from the 1960’s when the debates were at peak point about how an artwear object positions itself in relation
to art and whether it can be considered within the art framework, to today; we can say that the decision on these questions is made by the creator and he/she decides
on the reasons that the object is created for. When we look at its first definitions, artwear addresses to a one and only product that is made through traditional processes and a handmade textile that is made by a textile artist. It positions itsef at a different point than fashion by its roots based on art and fibre art. In this manner
it includes the features such as the labor based fabric production, a sympathy for ethnic dress forms, being one and unique in production. Besides fashion designers,
artists also make works in the field of artwear. The garments defined as wearable art can be exhibited in galleries and museums where the plastic art objects are
exhibited. Designers/artists’ works become prominent by their canvas-like two dimensional stance, conceptual content or sculptural stance.
Keywords: Garment, Design, Art, Fashion, Artist
Giysi nesnesi, duyusal ve düşünsel olarak deneyimlediğimiz ve de yansıtmak istediğimiz tüm yaşantılarımızın en öncelikli
dışavurum aracıdır. Basit hali ile ilk olarak örtünmede kullandığımız ve temel ihtiyaçlarımızla ilişkilendirdiğimiz bu nesne,
oldukça uzun bir süredir sosyal ve psikolojik anlamda bizi nasıl temsil ettiği, kendimizi nasıl hissettirdiği gibi kavramlar
çerçevesinde ele alınmaktadır. Temsil ettiği bu büyük kavramlar havuzundaki önemli ögelerden biri de giyilebilir sanattır.
Giysi öncelikle tasarım ile ilişkilendirilmektedir. Ancak tasarımın da sanat ile olan ilişkisi giysi, moda, sanat, giyilebilir sanat
kavramlarının birbiri içine geçmesini kaçınılmaz kılar. Bildiri metninde giyilebilir sanat kavramının doğuş süreci ve felsefesi
ele alınırken bu kavramın sanat, tasarım ve moda ile ilişkisini betimlemek amaçlanmaktadır. Giyilebilir sanat (Artwear, Wearable Art, Art to Wear), her şeyden önce kullanılan malzeme ve yaşanan süreçlerde tekstil malzemesinin kullanıldığı bir sanat
dalı olarak tanımlanabilir (Leventon, 2006: 12). Endüstrileşme sonrası batıda, sanat ve zanaat arasında yaşanan mücadelenin
ürünü olan lif sanatının1 bir alt dalı olarak kabul edilebileceğimiz bu sanat, moda ile yakın ilişki içinde bulunmakta; ancak sanat olarak kabul edilmek adına modadan bağımsız algılanmayı istemektedir (Resim 1). 1960’lardan günümüze uzanan süreçte
giyilebilir sanat, sanat ve moda arasındaki iletişim, etkileşim ve mücadele devam etmektedir.
Giyilebilir sanatta genelde basit bir kesime sahip olan, üstünde boyama, baskı, nakış, çeşitli kimyasal ve el ile yapılan doku
çalışmaları v.b. uygulamaların bulunduğu kumaş yüzeyleri, tamamen liflerden yapılan ve giysiyi andıran özgün yapılar
oluşturulabildiği ve tekstil malzemesinin yanı sıra kağıt, plastik, tahta, madeni para gibi akla gelebilecek her türlü malzeme
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Araştırma Görevlisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, aysegunaymoon@
gmail.com.
1. Lif sanatı: Batıda 1970’lerde teknoloji, bilim ve seri üretim ekseninde şekillenen sosyal ve kültürel sisteme tepki duyulmasıyla sanat ve
zanaatlara karşı oluşan ilginin sonucunda ortaya çıkıp şekillenen sanat dalı (Colchester, 1996: 8).
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kullanılabildiği gibi; literatürde bazı tanımlarda bedeni süsleyen saç ve dövme gibi tasarımlar da bu sanatın içerisinde tanımlanabilmektedir (Eicher v.d., 2000: 348-349). Bu sanatı destekleyenler, bir resme bakarak sanatçısının vizyonunun deneyimlenmesi gibi, giyilebilir sanatta da izleyicinin yaratıcı eylemin içine dahil edilmesinin benzer bir yaklaşım olacağını belirtiyorlar
(Aimone, 2003: 8-9). Sanatçılar, yarattıkları giysileri genelde içinde insan olmadan, bir yerden sarkıtarak; bir askıda veya da
başı olmayan kimliksiz duran bir mankenin üstünde sergilerler (Resim 2). Bunun amacı giysinin sıradan, gündelik kimlik
arayışlarından sıyrılmasını sağlamaktır. Birçoğu da kendini genelde etnik kökenli giysiler üzerinden, özellikle kimono üzerinden ifade eder. Bu, aslında etnik kültüre heveslenmekten çok, kimononun tuvali andıran düz ve geniş yüzeylerinin sanatçıya
kullanılması daha doğru bir araç gibi görünmesinden olabilir (Leventon, 2006: 20).

Resim 1: Caroline Broadhead, 1992. Resim 2: Chunghie Lee, 2000. Resim 3: Hüseyin Çağlayan, 2000.
Resim 4: Artforum dergisi kapak, 1982. Resim 5: İssey Miyake, 1990.

Sanatsal giyimin kökeni Sanat& Zanaat (Arts&Crafts) Hareketi, Art Nouveau, Jugendstil, The Vienna Secession, Bauhaus gibi
sanatla zanaatı birleştiren akım ve düşünce okullarına dayanmaktadır. Sanat ve zanaat arasında ayırım gözetmeyen bir kültür
yaratmış olan Japonya’nın 1850’lerde batıya açılması batıdaki dekoratif sanatlar üzerinde önemli bir etki yaratmıştı. Japon
kültürü zanaata verdiği önem, malzeme ve doğaya duyduğu saygı, zanaatkârlardaki bilgelik ile büyük hayranlık uyandırmış
ve başta Sanat&Zanaat Hareketi olmak üzere benzeri akımlara ilham kaynağı olmuştu. Sanat&Zanaat Hareketi estetiğin yanı
sıra politik ve ekonomik mesajları da olan bir akımdı. Öncelikle İngiltere’de başlayan hareket, endüstriyel devrimin toplumda
üretilen ve tüketilen ürünlere dair yarattığı olumsuz etkiye tepki olarak ortaya çıkmıştı. Buna çare olarak sanatın, özellikle
dekoratif sanatın öne çıkması gerektiği, geleneksel yöntemlerle el işçiliğine dayalı ve ustanın bilgeliğini takdir eden bir tavrın oluşması gerektiği dile getirilmişti. Fonksiyonel dekoratif sanat ile fonksiyonsuz güzel sanatlar arasındaki mücadelenin
kızıştığı bu dönemde Avrupa’da birçok sanatçı artistik giysi yaratmaya heveslendi (Leventon, 2006: 12-14). Bauhaus düşünce
okulu Amerikan sanat tekstilleri camiasına felsefik anlamda etkide bulunmuştu. Giysi üretmek başlıca amacı değildi ancak
önemli bir Tekstil Bölümü vardı. Okul, sanat ve zanaatin beraberliğine vurgu yaparken, aynı zamanda makina çağını kutsamakta ve geleceğe bakmaktaydı. Ancak tekstili sadece kadınların uğraşı olarak algılaması lif sanatçıları ve giyilebilen sanat
yapan sanatçılar için olumsuz bir yönüydü (Leventon, 2006: 20). Giysi, tarih boyunca kadınların ve azınlıkların kendini estetik
ve kültürel anlamda ifade edebildikleri nadir araçlardan biri olmuştur. Bu anlamda giyilebilir sanatta da 1960’lar ve 1970’lerde öne çıkan feminist ya da azınlıkları vurgulayan bir bakış açısı bulunduğunu söyleyebiliriz; çünkü bu kitleler kendileri ile
özdeşleşen tekstil dünyası ile erkek egemenliğindeki minimalist sanata karşı mücadele etmekte ve kendi malzemelerini ve
emeklerini kutsamaktadırlar (Leventon, 2006: 146). Giyilebilir sanat ile uğraşanlar çoğunlukla güzel sanatlar veya dekoratif
sanatlar eğitimi almış kişilerdi ve yarattıkları eserleri modadan ziyade sanat nesnesi biçiminde algılar ve konumlandırırlardı.
Ancak yine de, sanat nesnesinin fonksiyonsuz olma niteliğini, yansıttığı modaya ve kullanıma yakın olma hissi ve çağrışımları
sebebi ile karşılamakta zorlanması, giyilebilir sanat ürünlerinin hem genel olarak sanat dünyasınca hem de lif sanatının kendi
içinde kabulünü zorlaştırmıştır (Leventon, 2006: 12). Bu, tasarımcıların kendini sanat çerçevesinde tanımlaması gibi bazı sanatçılar da kendini giysi tasarımı çerçevesinde tanımlıyor ya da her iki alanda da eserler yaratabiliyordu. Örneğin Mario Fortuny resim ve teknik resim üzerine çalışırken giysi tasarımına geçiş yapmış ve 19.yüzyılın sonlarında sanatsal yanı da kuvvetli
olan en önemli haute-couture tasarımcılarından biri olarak tarihe geçmiştir. Aynı şekilde Elsa Schiaparelli 1930’larda sürrealist akımdan etkilenmiş ve ünlü sürrealist ressam Salvador Dali ve Jean Cocteau ile ortak giysi tasarımları gerçekleştirmiştir.
İspanyol ressam Pablo Picasso’nun resimleri 1960’larda tişörtlere basılmıştır. Sanat ve modanın ilişkisi bakımından geçmişe
bakarsak Batı’da 18. yüzyılda sanat ve zanaat birbirinden ayrıldığında terzilik zanaat olarak sınıflanmış; böylece de sanattan
kopmuştu. 1860’larda ısmarlama giyimin (haute couture) ortaya çıkması modanın sanatsal bir yorum kazanmasına neden
oldu. Bu yolda özgür ve eşsiz tasarımlar yapmak için savaşan ve tasarımlarına imza atmaya başlayan ilk tasarımcı Charles
Frederick Worth (1826-1895) olmuştur. Aynı şekilde Paul Poiret (1879-1944) de “ben bir sanatçıyım, giysi üreticisi değil,” diyerek kendini nasıl tanımladığını göstermiştir (Swendsen, 2008: 87-90). Ancak 2. Dünya Savaşı sonrası başlayan yeni dönemde sanatın merkezi Paris’ten New York’a taşındığında, haute couture geleneğinin Paris’te kalması sanat ile modanın arasındaki
mesafenin doğal olarak açılmasına neden olur (Wollen, 1998: 14). Sanatla modanın tekrar yakınlaşması 1950’lerde öne çıkan
performans sanatı ile olmuştur. Performans sanatçısı eylemlerinin bir parçası olarak kostüm tasarlamakta ve onu bedeninde
veya başka nesneler üzerinde sunmakta veya da performansının sonucu olarak bir sanat nesnesiymişçesine ona kimlik vermekteydi (Wollen, 1998: 14-15). 1980’lerde giyilebilir sanat ve kavramsal giysi (Resim 3) gibi kavramlar ortaya çıktı (Wollen,
1998: 16). Bu alanda çalışan sanatçıların hem güzel sanatlar hem de el sanatları alanından gelmesi sanat ile zanaat arasındaki
ayrımı bulanıklaştırmaktaydı. 1990’lar, insan bedeninden soyutlanarak kullanılan giysinin sanat nesnesi olarak baştan yaratıl052
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masına sahne oldu. Giysinin bedensiz kullanımı, onun bedenle ilişkilendirilen geleneksel kimliğini değiştirerek 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 varolmayan bedenin bıraktığı boşluk, sanatçının o bedene ilişkin yansıtmak istediği duygu ve düşüncelerin dile getirilmesinde çarpıcı bir rol üstlendi (Felshin, 1995: 20,22). 1982’de Artforum isimli
sanat dergisinin kapağında Japon moda tasarımcısı İssey Miyake ile bambu sanatçısı Koshige Shochikudo’nun ortak çalışması
olan ve el işçiliği, moda ve heykeli bir arada barındıran tasarımın yer almasıyla sanat ve giysi tasarımının ilişkisi farklı bir
boyut kazandı (Resim 4). Resim ve heykelin sanat alanı içindeki egemenliğinin zayıfladığı ve kavramsal sanat, enstelasyon gibi
kavramların öne çıktığı bu dönemde tasarlanan giysiler sanatın bir parçası olarak yeralmaya başlamıştı. Bunun devamında da
giysi tasarımları giysi sanatı ismiyle kendi başına sanat arenasında var olmaya başladı. Böylece giysi tasarımcıları ve haute couture yapanlar sanat nesnesi olarak tasarımlarını sergileme imkânı bulurken sanatçılar da giysi tasarımı yoluyla veya malzeme
olarak giysiyi kullanarak kendilerine hem sanat hem de moda dünyasında yer açtılar (Wollen, 1998: 15).
Bu dönemde örneğin Roberto Capucci ve İssey Miyake pileleriyle heykelsi hacimler yarattılar ve beden dış çizgisine farklı bir
yorum getirdiler. (Resim 5) New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi ve Paris’teki Louvre Müzesi’nin öncülüğünde birçok
sanat müzesinde kostüm tarihi sergilerinden farklı olarak ilk defa moda tasarımcılarının tasarımları sergilenmeye başlandı.
Moda tasarımlarının geçici eğilimler olmanın yanı sıra kültürel ve estetik birikimin bir parçası da olabildikleri fark edildi
(Ewing, 2001: 153). Floransa’da 1996’da düzenlenen “Il Tempe e la Moda” Moda Bienali (Mackrell, 2005: 154) ile Londra’da
1998’de gerçekleşen “Addressing the Century: 100 Years of Art and Fashion” isimli sergi moda tasarımcıları ile ressam ve
heykeltıraşların eserlerini bir araya getirerek sanat ve modanın yaratıcı birlikteliğini sergiledi (Ewing, 2001: 308). Çağdaş sanatın yükselişte olduğu 1980’ler ve 1990’larda moda kendini sanat olarak tanımlamayı önemsemişti. Anne Hollander “Sex
and Suits” adlı kitabında (1994) modanın hem görsel hem dokunsal bir niteliği olduğundan bahseder. Bu iki nitelik, sanatla
zanaatın ilişkisinde de belirleyici rolü oynar. Sanatla moda günümüzde barışmıştır; çünkü sanat dokunsal olanı reddetmekten vazgeçmiş ve güzel sanatlar uygulamalı sanatları yok saymaktan vazgeçmiştir (Wollen, 1998: 18’den). Sanatla modanın
çok yakın bir temasta olduğuna inanan Japon ressam Tadanori Yokoo’nun ise bu konuda dile getirdiği şu düşünceleri kayda
değerdir: “Sanat ve moda gün geçtikçe birbirine yaklaşıyor. Bir giysi giymek çoğu zaman bir artwork giymek, bir tasarımcının
hayal gücünü giymek anlamına geliyor. Giysi giymek deneyimdir. Bence modada karmaşık fikirler geliştirilebilir ve ifade
edilebilir. Yakın bir zamanda moda, kitap okumak veya bir sanat eseri görmek gibi bir deneyime dönüşecek” (Koren, 1984:
27). Giyilebilir sanat ilk olarak 1960’ların sonlarında 1970’lerin başında New York ve The San Francisco Bay Bölgesi’nde ortaya
çıktı.
Moda karşıtı bir söylemi olsa da ironik bir şekilde Batı Yakası Sokak modasından esinlenmişti. 1960’ların başında oluşan
genç ve çalışan sınıfın sokak stili, Fransız moda akımlarını zayıflatmakta ve yeni bir alternatif oluşturmaktaydı. 1960’ların ortasında 2. Dünya Savaşı sonrası doğan ve ailelerinin yaşam tarzını, değerlerini ve modasını reddeden gençler enerjik, idealist,
fütüristik, romantik, ve umut dolu giysiler giymeyi tercih ettiler. Bu atmosferde oluşan Hippi giyim tarzının felsefesine göre
insanlar fikirlerini, duygularını ve inançlarını özgürce ifade edebilmeliydi ve giysi de bunun en iyi araçlarından biriydi. Teknoloji, hız ve seri üretim eşliğinde sıradanlaşmayı ve aynılaşmayı reddediyorlardı. Elle yapılan giysiler bir ruha sahip oldukları
düşüncesi ile el üstünde tutulmaktaydı. Bu tutum giyilebilir sanatın gelişmesinde katalizör görevi görmüştür. Bu dönemde elle
yapılan giysilerin yanı sıra kullanılmış giysiler de insanlar arasında değiş tokuş edilmekte veya satın alınmaktaydı. Diğer kıtaları gezen genç Amerikalı’lar farklı olan bu kültürlerden çok etkilenmiş ve döndüklerinde etnik giysilerin popülerleşmesine
önayak olmuşlardı (Leventon, 2006: 28). New York’taki sanatsal giyim oluşumu, Pratt Sanat Enstitüsü’nde lisans öğrencisi
olan Jean William Cacicedo’nun 1968 yazında tığ işi öğrenmesi, bunu etrafına yayması ve kendi işlerine bütünleşmesi ile
oldu. Kaliforniya The Bay Bölgesi’nde oluşan ve başını Marian Clayden, K. Lee Manuel, Kaisik Wong gibi sanatçıların çektiği
sanatsal giyimde ise kolaj ve boya kullanımı öne çıkmaktaydı. Bu dönemde California Üniversitesi’ndeki tekstil programının
yanı sıra Yarn Depot, Pacific Basin School of Textile Arts ve belki de en önemlisi Fiberworks Center for the Textile Arts gibi
bağımsız kuruluşlar bu konuda öğrenmek, paylaşmak, işlerini sergilemek isteyen herkese kapılarını açmıştı. Bir Japon tekstil
tekniği olan shibori de başta Yoshiko Wada olmak üzere Donna Larsen ve Ana Lisa Hedstrom sayesinde sanatsal giyimde öne
çıkmıştı (Leventon, 2006: 30,37,38). Sanatsal giyim nesneleri önceleri sanatçılar arasında hediye, değiş tokuş gibi yollarla el
değiştirir; sergi ya da performanslara yollanırdı. Zamanla müze ve galerilerde sergilenmeye başlayan işlerin bir piyasası oluştu
ve 1980’lerde bu sistem iyice oturdu. Bazı sanatçılar tek ve eşsiz eserler yapmak yerine üretim maliyetleri sebebi ile sınırlı
sayıda koleksiyonlar yaptılar (Leventon, 2006: 38,45). 1990’lardaki ekonomik durgunluğun lüks tüketim, sanat ve yüksek
modayı etkilemesi sonucu başka sanat dallarına yönelen ya da tamamen vazgeçen sanatçılar oldu. Yeni yetişen genç kuşak
ise giyilebilir sanattan ziyade kendini genelde modayla ifade etti (Leventon, 2006: 47). A.B.D. dışında oluşan sanatsal giyim,
A.B.D.’ de 1970’lerde gerçekleşen kültürel hareketlenmelere benzer sebeplere dayansa da moda ve giyim endüstrisi ile arasına
mesafe koymak ve sanat dünyasına dâhil olmak gibi amaçlar edinmemişti. Örneğin İngilizler hem modanın sınırlarını aşmak
istemiş hem de onun formlarını kullanmıştı. Fransa’da ise moda ve giyilebilir sanat arasındaki sınırı ya da ilişkiyi tanımlamak
zordu; çünkü buradaki güçlü haute couture geleneğinde çalışan tasarımcı ve zanaatkârlar zaten sanatsal niteliği çok yüksek
el yapımı işlere imza atmaktaydı (Leventon, 2006: 106-119). Asya’da Amerikan tarzı bir sanatsal giyim anlayışı tanımlamak
mümkün değildi; çünkü burada sanat ve zanaat arasında keskin ayırımlar ve ayrıca da değerli tekstillerin batıdaki gibi sergilenmesi anlayışı yoktu. Doğu sanat-zanaat-estetik felsefesi anlamında yol gösterici olmuş; ancak giyilebilir sanatın özünde
bulunan feminist düşüncelere yakın olmadığı için bu sanatı kendi içinde yaratıp tanımlamamıştır (Leventon, 2006: 112-124).
-

Benzer şekilde, batıda sanatsal giyimin en güçlü olduğu 1980’ler İssey Miyake ve çağdaşı diğer Japon tasarımcıların batı modasına köklü ve sarsıcı değişiklikler sundukları dönemdir (Black, 2006: 13). Sonuç olarak; Giyilebilir sanat, sanatın ve tasarımın
içiçe geçebildiği günümüzde, ele alınan bakış açılarına göre farklı yorumlarla tanımlanabilmektedir. Moda tasarımcısı olup
bunu sanatsal bir çerçeveye oturtanlar kavramsal sanat ya da heykelsi hacimler vasıtası ile sanat nesnesi yaratıyorlar. Kul053
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lanılan renkler ve biçimlerin bir tuval üstündeki renk ve biçimler gibi değer görmesi, aynı sanatsal endişeler ile yaratıldıkları
düşünülürse şaşırtıcı olmayacaktır. Bunun yanı sıra sanatçı kimliği ile sanat nesnelerini yaratırken giysi formunu kullanan
ya da onun yüzeyini bir tuval gibi tasarlayan sanatçılar da bulunmaktadır. Giyilebilir sanat içerisinde kavramsal sanata yakın
duranlar, sanattaki bir işe yaramak için var olmayan ve fakat sanat nesnesi olarak var olan nesneye kendilerini daha yakın
hissediyor ve one göre kendilerini konumlandırıyorlar. Yaratılan nesnelere giyilebilir sanat deniyor; çünkü bir giysi formunu
andırma durumu var; ancak fonksiyonellik özelliği giysinin geleneksel anlamından uzaklaşıldığı ölçüde yok oluyor ve giysi
bir ressamın tuvali ya da bir heykeltraşın çamuru gibi bir konum elde ediyor. Başka bir deyişle, yaratılan nesne sanat yapma
dürtüsü ile yaratılıyor ve giysi kelimesinin sıradan basit tanımından farklı bir anlam kazanarak sanatçının onu başka bir boyuta taşıması ile sanat nesnesi haline geliyor. Sanatın içeriği ve tanımının zaman içinde farklı yorumlanabilmesi gibi, yaratılan
işlerin tasarım ya da sanat nesnesi olmasının kararı da, artık yaratıcısının onu ne amaçla yarattığı ile belirleniyor. Genel
olarak giyilebilir sanat nesnelerine bakıldığında bunları iki boyutlu, kavramsal ve üç boyutlu nesneler şeklinde gruplandırmak
olasıdır. İki boyut ile kastedilen sanatçıların giysi üzerine boyama ya da diğer tekniklerle yaptıkları uygulamalar, kavramsal
olanlar Hüseyin Çağlayan gibi tasarımcı/sanatçıların yaptığı kavramsallığı öne çıkaran eserler, üç boyutlu şeklinde tanımlananlar ise heykelsi hacimleri ve biçimleri ile öne çıkan işlerdir. Bir giysinin moda, kostüm, sanat, tasarım gibi başlıklardan
herhangi biri ile tanımlanması, tamamen sunulan içerik, oluşturulmak istenen anlam ve amaç ile ilgilidir. Bu anlamda, içinde
bulunduğumuz disiplinlerarası ortamda sanatçı ve tasarımcılar istekleri ve eğilimleri doğrultusunda bu tanımlamaların sınırlarında gezmekte ve eserlerini ortaya koymaktadır.
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MODA VE TEKSTİL TASARIMI SÜRECİNDE SANAT / SANATÇI İLİŞKİSİ*
Şöhret AKTEPE*
ÖZET
Moda’nın kendini en etkin biçimde ortaya çıkardığı ‘’giyinme olgusu’’ temelde dördüncü bedensel fonksiyonumuz olarak tanımlanır. Giyinmek; nefes alma, beslenme
ve uyumanın ardından insan bedeninin gereksinimi olan en temel eylemlerden biridir. Moda kavramı, giyinme eylemini öylesine etkileyici bir biçimde içine alır ki,
yalnızca etkili bir anlatım ve eğlence aracı olmakla kalmaz, aynı zamanda yaşanılan dönemin sosyo-kültürel ve siyasi göstergelerini de tanımlar. Böylelikle geçmişin
ve bugünün değerleri tanımlanırken geleceğin kararlarına da ışık tutulur. Modanın değişimi, sürekliliği yani ‘’döngüsü’’ için bu gereklidir. Moda olgusu içinde birinci
derecede sorumluluk sahibi olan tasarımcılar, bir anlamda oyunun baş aktörleri konumundadırlar. Tasarımcılar, algıları açık, içinde bulunulan zamanı ve ötesini doğru
algılayıp, iyi ölçümlendirebilen, yaratma cesaretini ve yeteneklerini, kültürel, sanatsal birikim ve deneyimleri üzerinde yükseltebilen, fikirlerini doğru anlatabilmek
için özgün anlatım dilini geliştirmeyi başarabilmiş kişilerdir. Kavram olarak modanın tanımlanmaya başlandığı zaman dilimi 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyıl gibi
belirtilmekle beraber, 20. yüzyıl modayı endüstriyel üretim başarısıyla sosyal katmanlara ulaştırıp kabul ettiren bilinçli bir dönem olma özelliği taşımaktadır. 20.
yüzyıl sanatsal yaratıcılık anlamında dinamikleri çok güçlü bir zaman dilimidir. Birçok modern, post modern sanat akımı ve bu akımların öncü sanatçıları, moda
tasarımının gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Aydın, sanatsal estetiğin bilinçli sahiplenicisi ve uygulayıcısı olan tasarımcı ve sanatçılar, modanın günümüze
kadar oluşturduğu gelişim sürecine ciddi katkılar sağlamışlardır. Ayrıca son otuz yılda çoklu üretim, transport, dolaşım özgürlüğü, iletişim, haberleşme sistem ve
teknolojilerinde ulaşılan başarılar, moda döngüsünün sağlıklı ve hızlı bir şekilde gelişiminde etkili olmuştur. Moda sanat mıdır? Moda tasarımcısı sanata ne kadar
yakındır? Moda tasarımcısı sanatsal kimliğini, kişiliğini nasıl oluşturacaktır? Farklı sanat dallarından beslenerek, kendini moda tasarımı alanında nasıl özgünleştirecek ve markalaştıracaktır? Bu makalede, moda ve tekstil tasarımı sürecinde tasarım, sanat, sanatçı kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiye değinilerek, yanıt
bekleyen soru ve sorunlara açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Moda, Giysi, Tekstil, Tasarım, Sanat.
-

RELATIONSHIP OF THE ART / ARTIST IN THE PROCESS OF FASHION AND TEXTILE DESIGN
ABSTRACT
“A case of getting dressed”, fashion’s most effective way to reveal itself, is fundamentally our fourth pysical function. Getting dressed; after breathing, eating and
sleeping is one of the fundamental things that a human body needs. The concept of fashion, contains getting dressed concept in such a fascinating way that, it
doesn’t only remain as an effective way of revealing oneself and entertainment also it reveals socio-cultural and political indicator of that æra. That way, while
defining yesterday’s and today’s values, it also sheds a light on tomorrow’s decisions. For Fashion’s change ”cycle” this is essential. The designers, who have the most
responsibility within the fashion concept; are also the leading actor in this game. Designers, are people that can fully understand their time and the future. They
use their courage, experience to achieve their goals. They are people who use their cultural and artistic experiences and their effective way of expression to reveal
themselves. It was the end of 18th century-beginning of the 19th century when fashion emerged as a concept. It was the 20th century, that reached fashion to
different social strata with it’s huge succes in industrial production. 20th century is a very important æra for artistic creativities. Many modern and post-modern
art movement and the leading artist of these movements had played a major role in fashion-designs evolution. Artists and designers contributed a lot to fashion’s
evolution process. Also, in the last 30 years; mass production, trasportation, the advencements in communications and the technology such as the internet played
an important role in fashion’s evolution. Is fashion a true art form? How close a designer is to art? How does a designer form his/ her artistic identity? How will he/
she differentiate himself/herself from other and become a brand by inspiring from different branchs of art. In this edict; I will be trying to clarify the questions and
problems in the process of fashion and textile design by referring fashion, art and artist concepts and their relationships.
Keywords: Fashion, Clothing, Textile, Design, Art.
Giriş: Latince “Modus” yani oluşmayan sınır ya da sınırlanamayan anlamına gelen Moda’nın sözlük anlamı; “değişiklik ihtiyacı veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik, belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı
gösterilen aşırı düşkünlük, geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygunluk, yaygın duruma gelmek ve herkesçe kabul
edilmek” şeklinde ifade edilmiştir (http://www.tdk.gov.tr, 2012). Moda en yaygın anlamıyla değişimi ifade etmekle birlikte
giyim-kuşamla özdeşleştirilen bir kavramdır. Aslında Moda dönemin düşünce ve yaşam tarzlarına göre estetik değerleri oluşturan, sonrada o estetik değerlerden vazgeçilip yeni önerilerle değişen bir döngüdür. Moda olgusu bu yönüyle sosyo-kültürel,
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Öğr. Gör., Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, sohretaktepe@hotmail.com / saktepe@isikun.edu.
tr.
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ekonomik açılardan toplumun her alanını kapsayan beğenilerdeki kısa ya da uzun vadeli değişimleri içine alır. Modanın
değişiminde dönemin sanatsal eğilimleri, düşünce yapısı, inanç, istek, ihtiyaç ve benzeri oluşumlar modanın varoluşu ve
yenilenmesinin temelini oluşturan başlıca etkenlerdir. “Moda ilk çağlardan beri sosyal, psikolojik, estetik bir fenomendir
ve bugüne de bu özellikler çerçevesinde gücünü katlayarak ulaşmıştır. İnsan yaşamının her evresinde, moda bu gelişime
ayak uydurmuş, böylece moda kavramı, giysi tasarımı kavramı olarak algılanma başarısını yakalamıştır” (Özay, 2000: 127).
Sanatın sözlük anlamı; “bir duygu, tasarı, estetik ve benzeri öğelerin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık, sanatçıda yaratıcı ve olağandışı nitelikleri olan, sanat yapabilecek yetkide olan
kişi” olarak tanımlanmıştır (http://www.tdk.gov.tr, 2012). Sanatın tanımı konusunda birbirlerini destekleyen bazen de çelişen
birçok faklı görüş olmakla birlikte; “hayal gücü, heyecan, yaratıcılık, algı, estetik haz, yetenek, biçimlendirme, düşünme, anlatım gibi unsurların birleşiminde duygu, düşünce ve algının ifade ediliş yöntemi” ortak görüştür. Bu düşünceyle sanatın ilk
çağlardan beri çeşitli inanış ya da düşüncelerle mağara duvarlarına yapılan resimlerle başladığı, insanoğlunun var oluşuyla
beraber doğduğu söylenebilir. Sanatın tanımının ifadesindeki farklı görüşlerle beraber, neyin sanat eseri, kimin sanatçı ya da
hangi alanların sanat dalı olarak değerlendirileceği yani belli sınıf ve kategorilere alınması konuları da günümüzde tartışılmaktadır. Bu bağlamda Moda Sanat mıdır? Moda Tasarımcısı sanatçımıdır? Moda tasarımcısı sanata ne kadar yakındır? Çeşitli sanat dallarından ne ölçüde beslenmektedir? gibi konular da tartışma konularıdır. Bu sorular tartışılırken tasarımcılar,
akademisyenler ve sanat çevreleri tam olarak bir fikir birliği sağlayamamaktadır. Moda ürünlerinin, tüketime yönelik eşyalar
olduğunu savunup, sanat eseri olarak değerlendirilemeyeceği görüşlerine karşılık bugün müzelerde gördüğümüz pek çok
nesnenin zamanında günlük tüketime yönelik tasarlanmış eşyalar olduğunu, böylelikle tasarım ürünü ve sanat yapıtı arasındaki hiyerarşik ayrımın yıkıldığı görüşleri de mevcuttur. Aslında bu hiyerarşik ayırım çizgisi tarih boyunca bazı dönemlerde
belirginleşmiş, bazı dönemlerde kaybolmuştur. Sözgelimi Rönesansı yaşayan sanatçıların birçok becerisi vardı ve bu dönemde
sanat dalları arasında ayrım yapıldığı söylenemezdi. Bellini, aynı zamanda kumaş desenleri de çizmiş, Leonardo Da Vinci
Vatikan muhafızlarının giysilerinin tasarımını yapmıştır. Moda ve sanat/ sanatçı ilişkisinde sanatla modanın her zaman iç içe
olduğu, geçmişten günümüze birçok moda tasarımcısın sanatı tanımlayıcı birçok prensip ve mantıkla çalıştığı yazılı ve görsel
kaynaklar araştırıldığında somut olarak görülebilir.
Sanat disiplinlerinin sınıflandırılması XIV. Louis Dönemi’nde (1643-1715) Akademi’nin kurulması ile beliren temel sanat
düşüncesi, beraberinde birincil ve ikincil sanatlar ayrımını getirmiştir. Bu düşünceyle sanat disiplinleri sınıflandırılmış ve
bugün dahi tartışıla gelen ayırımların temelini oluşturmuştur. Tarih boyunca sanattaki dönemler ve akımlar, dönemin giysi
modasını da doğrudan etkilemiştir. Toplumda yeni bakış açılarının şekillendiği (1050-1200) Romanesk Dönemde Haçlıların
zırhlar, zincirler ve tuniklerden oluşan giysileri dönemin giysilerine de ilham vermiş, bol aksesuarların kullanıldığı tunik ve
cübbe havasında giysilerin tasarlandığı görülmüştür. (1250-1500) Gotik dönemde sivri ve dikey hatlarla kendini gösteren
mimari detaylar, dönemin kostümlerini etkilemiştir. Daha iddialı ve yenilikçi siluetler gotik mimari ile büyük bir uyum sergilemiştir (Dereboy 2004: 25-50). 15. ve 16. yüzyıllarda Rönesans döneminde toplumsal bütün değişimleri ve bütün sanat
dallarını içine alan yenilikler yaşanmıştır. Bu dönemde estetik değerler daha çok öne çıkarak yaratıcılık ve yenilik kaygısı
doğmuş, bu görüşler modaya da yansımıştır. Ardından gelen 1580-1750 yılları arasında hüküm süren Barok Dönemi’nde
mimari ve dekorasyonlardaki gösteriş, dönemin giysilerinde de kendini göstermiş parlak, göz alıcı, aşırıya kaçan giysiler tasarlanmıştır. 18. yüzyılın ortalarına kadar etkili olmuş Rokoko dönemi ise toplumsal hareketlere paralel giyim-kuşamda radikal
değişiklerin yaşandığı bir dönemdir. 1880 yılında, tarihte tasarladığı giysilere ilk defa imzasını atarak adını markalaştıran ve
böylelikle ilk “Moda Tasarımcısı” unvanını elde eden, Houte Couture’ün de kurucusu olan Charles Frederick Worth, giysi
tasarlayan kişilere bir statü kazandırarak sanat çevreleriyle yakınlaşmayı sağlamıştır. Bu yakınlaşmaya 1910’lu yıllarda moda
tasarımcısı Paul Poiret’nin araştırma ve denemeleri hızlı bir ivme kazanmıştır. Poiret, 1911 yılında Martin Dekorasyon Atölyelerini kurarak birçok ressam, moda tasarımcısı ve kumaş desinatörünü bir araya getirmiştir. Değişik sanat kollarının ve sanatçılarının birbirlerinden beslenerek bunları çalışmalarına yansıtmalarını sağlamıştır. Böylelikle moda ve sanatı birbirlerine
hiç olmadığı kadar yakınlaştırmıştır (Müller,1999: 34). Sanatla moda arasında kurulan yakınlığın en önemli nedeni, dönemin
gerçekliğiydi. Moda tasarımcıları ve sanatçılar hem aynı dönemin insanları, hem de arkadaştılar. Dönemin düşünce yapısını
oluşturan değerleri, araştırmalarının sonuçlarını, dönemin havasını, onları çevreleyen ortamı değiştiriyordu. Böylelikle moda
ve sanat bütünleşti (Givry, 1999: 16-19). Bu bütünleşme ve etkileşime verilecek en belirgin örneklerden biri de, 1930’lu yıllarda sürrealist yaklaşımlarla döneminin çok ilerisinde tasarımlar yapan modacı Elsa Schiaparelli ve Salvador Dali buluşmasıdır.
İki sanatçı birlikte kumaş deseni çalışmaları yapmışlardır. Dali, Elsa için çeşitli aksesuarlar tasarlamıştır. Schiaparelli’nin
1936’da tasarladığı; ceplerinde çekmece kulplarını andıran düğmelerin olduğu “çekmece- elbise” adlı tasarımı, Dali’nin 1935’te
gerçekleştirdiği “yanan zürafa” adlı yapıtındaki mobilya-kadın kavramının yeni yorumuydu (Givry, 1999: 16-19). Bundan
başka Henri Matisse, Roul Duffey ile Paul Poiret, Roy Lichtenstein ile Gianni Versace, Tony Grag ile Karl Lagerfeld gibi birçok
sanatçı ve modacı birbirlerinden etkilenerek farklı tatlarda çalışmalar yapmıştır. Gustav Klimt giysi tasarımcısı eşi Emilie Flöge
Klimt’in beraber ortak çalışmalara imza atmışlardır. Moda tasarımcıları eskiden beri sanata yakın durarak, bilhassa heykel ve
resim sanatından beslendikleri gibi, birçok sanatçı da modayla ilgilenmiş, bazı dönemlerde içinde yer almışlardır. Cezanne,
Monet gibi ustalar moda dergileri için de çizim yapmıştır. Bazı portre ressamları müşterilerinin beğenisine bağlı kalmışlar ve
onları kendi giyim kuşamları içinde resmetmiştir. Whistler, 1873 tarihli Mrs. Leyland portresinde olduğu gibi, modellerinin
portrelerindeki giysilerini tasarlamıştır (Laver,1997:13). Fütürist İtalyan ressam Tullio Crali’nin 1932 tarihli “dört elbise” adlı
-
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yapıtı, Sonia Delaunay’ın 1918 tarihli “Kleopatra İçin Kostüm” adlı çalışmasına esin kaynağı olmuştur. Bu etkileşimlerde
amaç, yapılan bir eseri taklit etmek değil, bir düşüncenin bambaşka bir yorumla yeni bir konuma yerleştirilmesiydi.
Şekil 2’de, Raymond Hains’in 1962 tarihli çalışmasının, moda tasarımcısı Christian Lacroix’in 1996 tarihli koleksiyonundaki
yorumuyla seyirlik bir sanat eseri yaşama sızarak vücut buluyor ve hayatın içine karışıyor. Bu iki dünyayı yakınlaştıran en
önemli ortak payda yaratıcılık ve özgünlüktür. Ressamları, üslupları olarak belirlenen renk, çizgi ya da biçime göre birbirinden
ayırmaya dayanan gelenek moda tasarımcıları için de geçerlidir. Bazıları Dior gibi biçimi desene göre tasarlarken, bazıları da
Balenciaga gibi hacimden yola çıkmışlardır. Modanın çeşitli yaratım süreçleri incelendiğinde, çok sayıda plastik sanatlardakine benzeyen yöntemlerle karşılaşılır. Bir giysiden yayılan ideoloji ya da kavram kimi kez bize bir tabloyu ya da heykeli
seyrederken tattığımız duyguların yankısını getirilebilir (Givry, 1999: 28). Klasik dönemlerden sonra beliren modern sanat ve
bu süreçteki sanatçıların yenilikçi deneme ve arayışları, giysi modasına da yansıyarak moda tasarımcılarının tasarımlarında
etkisini göstermiştir. Postmodernizm, pop-art, kavramsal sanat ve daha birçok yenilikçi akım modaya da katkılar sağlayarak
yenilik ve ivme kazandırmıştır. 1980’li yıllar moda alanında Postmodernizm’in en çok yükseldiği dönemdir. Günümüzde
postmodernizmin modadaki öncülerinden olan İssey Miyake, yaratıcılığa dayalı çalışmalarında, tasarımda sürekli yeni bakış
açılarını sorgulamış ve araştırmıştır. 1998 yılında Paris’te Making Things adlı sergisinde de giysiyi salt moda kalıplarından arındırdığı gözlemlenmiştir. Sanat yapıtı değeri taşıyan giysilerin sanat müzelerinde sergileniyor olması, birçok moda
tasarımcısının defilelerini müzelerde sergilemesi günümüzde modanın, sanatın içine çoktan girdiğinin, hatta bu ürünlerin
bir sanat yapıtı olarak algılanmaya başladığının bir göstergesidir. Madeleine Vionnet’in, Mariska Karasz’ın, Yves Saint Loren’in giysileri Newyork Metropolitan Sanat müzesinde sergilenmesi sayısız örneklerden ilk akla gelenlerdir. Dünya’da moda
sanat ilişkisini gösteren birçok sergi açılırken Türkiye’de bunun örneği 2008 yılında İstanbul Modern’de “Tasarım Kentleri”
sergisinde Hüseyin Çağlayan 1994-2000 sergisiyle başlamıştır. Bugün dünyada isim olmuş moda tasarımcıları sanatçı olarak
kabul görmektedirler ve kumaşlar onların tuvali olmuştur.

Şekil 1: Tulia Crali, “Dört Elbise” Sonia Delaunay, “Kleopatra için Kostüm” (Givry, 1999: 22,23).
Şekil 2: Sonia Delaunay. Şekil 3: Christian Lacroix ve Raymond Hains “ İsimsiz”, (Givry, 1999: 24,25).
Şekil 4: Pierre Cardin ve Réne Magritte, “Kırmızı Model” (Givry, 1999: 26,27).
Şekil 5: İssey Miyake,”Making Things”, (Baton,1999:42).
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Sonuç: Sanatın sözlük tanımına bakıldığında, sanatla moda arasındaki ilişkilerin kaynağını anlamamızı sağlayacak önemli ipuçları da ortaya çıkıyor; “Sanat belirli bir becerideki ustalık; bir yapıt aracılığıyla belirli bir estetik ideali dile getiren yaratıcı etkinliktir” şeklinde ifade edilirken moda/moda tasarımcısı da bu tanımın geniş anlamı içinde yer alabilir. “Bir ürünün sanatsallaşması, bir sanatçı eliyle tasarlanmış olması nedeniyle, üstüne de imza konduğu anda düpedüz bir eser haline gelmektedir”
(Küçükerman, 2012: 22). Moda- sanat/sanatçı ilişkisi ve birçok disiplinin sanata yakınlığı konuşulurken, geçmişte sanatçılar
aynı anda sanatın hemen her alanında sayısız eserler üretirken, sanatı sınıflandırıp, neyin sanat, sanat eseri ya da kimin
sanatçı sayılacağı konuları gündeme dahi gelmiyordu. Aslında temelinde insan, tabiat, hareket ve amaç gibi öğelerin içinde
barındırdığı sanat kavramı; hayal gücü, yaratıcılık, kabiliyet, duygu, zekâ, ifade, serbestlik, üslup vb. unsurların bileşimi sonucu
yaratıcının kendine özgü ifadesiyle dışavurumudur. Başka bir ifadeyle sanat kişinin duygularının, düşüncelerinin ifadesinde
ilgi duyduğu alanı, araç olarak kullanarak oluşturduğu eserdir. Bu çerçevede bakıldığında bütün sorular kendiliğinden cevap
bulacaktır.
-
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YVES SAINT LAURENT GİYSİ TASARIMLARINDA PIET MONDRIAN ETKİSİ*
Safiye SARİ*, Leyla KODAMAN**
ÖZET
“Sanat nedir” sorusuna Picasso tarafından verilen “Sanat ne değildir ki” cevabı, çok yoğun bir anlam taşımaktadır. Fakat aynı Picasso aynı soruya “Bilseydim onu
kendime saklardım” diyerek olaya bir gizem katmıştır. Sanat öncelikle olgu, gerçeklik, var oluş ve var olandır. Bu anlamda resmin nesnel bir varlık olarak karşımızda
bulunması onun başka sanat alanlarına da ilham kaynağı olacağı anlamına gelebilir. Resim sanatı ve modanın sürekli kesiştiği günümüz dünyasında ünlü ressamların eserleri modacılara ilham kaynağı olmuştur. Resim sanatına ilgi duyan Yves Saint Laurent bunlardan biridir. Mondrian, Picasso, Matisse gibi ünlü ressamların
eserlerinden etkilenerek giysi tasarımları yapan Laurent, özellikle 60’lı yıllarda hazırladığı koleksiyonlarda, ressamların tablolarının orijinallerine sadık kalarak yeni
giysi tasarımları yaratmıştır. Giysi tasarımlarını özel dikiş teknikleriyle diken sanatçı ilham kaynağı olarak Ressam Mondrian’ı seçmiştir. Aynı yıllarda Mondrian’dan
etkilenerek tasarladığı kostümlerle kadın modasında etkisi günümüze kadar uzanan yeni giysi tarzları geliştirmiştir. Bu çalışmanın amacı, resim sanatının moda
tasarımına etkisini Yves Saint Laurent ve Mondrian örnekleri üzerinden açıklamaktır. Ayrıca bu çalışmanın resim ve moda sanatı alanında disiplinler arası etkileşime
bilimsel katkı sağlayacağı da düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Yves Saint Laurent, Piet Mondrian, Laurent Giysi Tasarımları, Mondrian Kompozisyonları, Moda ve Resim.

PIET MONDRIAN EFFECT IN YVES SAINT LAURENT CLOTHING
ABSTRACT
The response ‘what art is not…’ given by Picasso to the question ‘what is art’ bears a very profound meaning. Yet, the same Picasso has added some mystery to the
same question at another time by saying that ‘If I knew it, I would keep it for myself’. Art, principally, is a matter of fact, reality, existence and existing. In this sense,
a picture’s existence as an objective entity before us might also mean that it could be a source of inspiration to other fields of art. In today’s world, where the art of
painting and fashion continually intersects with each other, the works of famous artists have become a source of inspiration to many fashion designers. In almost
any period, there have been numerous artists who refer to emulation and deal with making similar works of art of various artists whom they admire or perceive the
works as a source of inspiration. Fashion designer Yves Saint Laurent, who is interested in the art of painting, is one of these persons. Laurent, influenced by the works
of famous artists such as Mondrian, Picasso and Matisse, has created new clothing designs by remaining faithful to the originals of artists’ paintings in the collections
he prepared in sixties in particular. In identical years, influenced by Mondrian, he has developed new clothing designs in woman fashion through costumes designed
the effect of which extends to the present day. The aim of this study is to explain the effect of art of painting on fashion design over the samples of Yves Saint Laurent
and Mondrian. The clothing forms, chosen as subject matter, designed by Yves Saint Laurent by getting emulated out of the compositions of Mondrian are going to
be examined stylistically over the works and viewpoints of both artists to art.
Keywords: Yves Saint Laurent, Piet Mondrian, Laurent Clothing Designs, Mondrian Compositions, Fashion and Art.
Giriş: Roche’ye göre moda; kent ekonomisinin bir motoru, toplumsal ilişkilerin değişmesi yönünde etkili bir araçtır. Bin bir
yüzüyle, değişimi canlandıran bir farklılık büyücüsü, toplumsal eşitlik yaratıcısı görünümünün eşitsizliğini sahneye koyan bir
unsurdur (1989). Bir başka deyişle moda; kimi nesnelerin birden bire yaygınlık kazanmasıyla oluşan hızlı, aralıksız, kendinden başka amacı olmayan ve kısa süreli bir dizidir (Hakko, 1983). Moda bu süreçte ilham kaynağı olarak sanatın bizzat kendisinden de etkilenebilmektedir. Ressam Mondiran’ın soyut kompozisyonlarının 1920-1940’lı yıllar arasında modacı Yves Saint
Laurent’in giysi tasarımlarına kullanılmış olması buna bir örnektir. Yves Saint Laurent, 1965 yılında Piet Mondrian’ın karakteristik kalın siyah çizgilerle çizilmiş ve parlak renklere boyanmış dikdörtgenlerden oluşan desenlerini kullanarak bir koleksiyon hazırlamış, ardından Andy Worhol ve Roy Lichtenstein gibi ressamların eserlerinden yararlandığı tasarımlar yapmıştır
(Svendsen, 2008). Sanatçı tasarladığı bu yeni modellerinde 60’lı yılların modası olan “Sack Line” roblar üzerine uyarlamalar
yaparak moda alanında yeni bir çığır açmıştır. Yves Saint Laurent, 1960 - 1970’li yıllar arasında ilgilendiği resim sanatından
öykünerek ya da alıntı yaparak moda dünyasına kazandırdığı giysi tasarımları, modaya yeni bir bakış açısı kazandırmış, Piet
Mondrian kompozisyonları Yves Saint Laurent çizgisinde yeni bir anlam bulmuştur. YSL’in tasarımlarını algılamak için Mondrian’ın sanatına kısaca bakmalıyız. Mondiran, kalıplaşmamış bir denge sorunu üzerinde durmakta ve bunun için de simetri
yoluyla kurulacak dengeden kaçınmaktaydı. Kaçındığı bu eşitlik yaşamda edilginliğe, sanatta da monotonluğa yol açacaktı.
-

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Öğr. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Öğretim Görevlisi, safiyesari@sdu.
edu.tr.
** Öğr. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, leylakodaman@sdu.edu.tr.
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Mondiran bu nedenle, resimlerinde dengeyi ararken, yüzeyi eşit parçalara bölmüyordu. Dengenin belli bir kalıp içinde donma
tehlikesini önleyebilmek için, resim yüzeyini bölen siyah yatay ve dikeyleri 20 yıl bıkmadan usanmadan, sağa- sola, aşağı- yukarı oynatarak çeşitli biçim bütünlemeleri elde etmeye çalıştı (İpşiroğlu ve İpşiroğlu, 1993). Mondrian’in tek amacı, dişi- erkek,
durgun- devinimli, tin (ruh)- madde gibi karşıtların arasındaki birliği anlatmak için biçimi, yalın çizgi ve renk karşıtlarına
indirgemekti. Geometrik biçimler ve ana renkler onun simgesi durumuna gelmişti (Altınöz, 2007). Mondrian “doğada biçim
ve renk özelliklerinin öznel duygular uyandırarak, salt gerçekliğe gölge düşürdüğünü bulgulayıncaya değin çok zaman geçti”
diyerek salt gerçekliğe varabilmek için, doğadaki biçim ve renklerden temel yönlere ve renklere (mavi, kırmızı, sarı) gitmişti
(İpşiroğlu ve İpşiroğlu, 1993). Bilincin eleme gücünü anlayan ve bu gücü yerine göre “yok etme ” ve “yıkma ” (destruction)
olarak tanımlayan Mondrian, yazılarında sıklıkla karşıtlıklara yer veriyordu. İşte bu karşıtlıklardan doğan denge bozuklukları,
Mondrian’ın sanatının çıkış noktasıydı. Bu sanatın ereği ise uyum ve dengeye ulaşmaktı (İpşiroğlu ve İpşiroğlu: 1993). Yves
Saint Laurent tasarım hayatı boyunca ünlülerin kıyafetleri arasında ikon haline dönüşmüş tasarımlara imza atmıştır. Resim
dersleri alan YSL, Mondrian, Pablo Picasso, Henry Matisse gibi ressamların eserlerini toplayarak bunları koleksiyonlarında
kullanmayı amaçlamıştır. Piet Mondrian’dan esinlenerek tasarladığı “shift dress- daily dress’’ isimli elbise serisi moda tarihinin gelmiş geçmiş en iyi parçalarından biri olarak gösterilmektedir. Bu koleksiyonda Mondrian resimleri bire bir olarak
moda siluetine aktarılmıştır. Yedi farklı halini hazırladığı yuvarlak yaka, tüp-line, “sack line” roblarını şeritlerle bölerek beyaz,
kırmızı, sarı ve mavi renkleri tablonun orijinaline bağlı kalarak tasarımına yansıttı. Eserine “Pop-Art Look” adını verdi ve
renk bloklarında özel dikiş teknikleri kullandı. Ünlü Fransız film yıldızı Catherine Deneuve, Monako Prensesi Grace Kelly ve
birçok ünlü müşterisi onun “Pop-Art Look” kreasyonunu satın aldı. Piet Mondrian’ın 1930 yılında yaptığı “Composition with
red, blue and yellow” adlı tablosu Yves Saint Laurent tarafından resim sanatından moda sanatına aktarılan resimlerden biridir.
Sanatçının 1921 yılından başlayarak yaptığı tablolarda çizgiler incelerek, daha az sayıda belirmeye başlar. 1930’lu yıllarda
yaptığı Lozenge çalışmalarında beyaz fon üstüne yalnızca birkaç çizgiyle düzenleme çalışmaları yapmıştır.			
		

Fot. 1: Mondrian, 1921,Composition with Red, Yelow, Blue. Fot. 2: Yves Saint Laurent, 1965.

Evrenle ilgili (kozmik) ilişkilerin dikkatli yeniden oluşturulması yoluyla ele alınan çalışma ritmiyle, plastik biçiminin maddesel gerçekliği ile sanatçının bireysel öznelliğini anlatır ve evrenselin doğrudan bir anlatımıdır (Altunöz, 2007). “Composition
with red, yelow, blue”, 72.7x 69,2 cm boyutlarında tual üzerine yağlı boya tekniği kullanılarak yapılmıştır. Resimdeki dikey
ve yataylar temel yönlerdir. Dikeyler; evrensel, nesnel, düşünsel ve erkeksi olanı; yataylar ise bireysel, öznel, maddesel, dişisel
olanı dile getirmektedir. Kompozisyon sadelik duygusuna sahip iken aynı zamanda karmaşıklığı da vurgular. Resimde ana
renkler kullanılmıştır. Kare bir alanı farklı boyutta yedi parçaya bölen renk yüzeylerinde en büyük leke kırmızıdır. Renkler
siyah ve eş kalınlıkta olmayan konturlarla birbirinden ayrılmaktadır. Böylece kompozisyonda derinlik etkisi yaratılmıştır.
Ünlü modacı Yves Saint Laurent’ in Piet Mondrian tasarımlarında terzilik sanatını usta bir işçilikle süslediği, vücut uyumuna göre biçimsel bir zenginlik uğraşı içine girdiği görülür. Tasarımda kullanılan renk ve çizgilerin birebir alıntılandığı bu
modelde dikey hatların yatay hatlarla doksan derecelik bir açıyla dikilmiş olması, tasarım üzerinde kullanılan ana renkler ile
dikdörtgen\ kare hatların mozaik oluşturacak şekilde bir araya gelmesi elbette ki tesadüfî değildir. Nitekim sonsuzluğu ifade
eden boyuna çizgiler yine aynı kuralı bozan sonsuzluğun içinde açık uçlu olmayan kübizmin sembolü üç boyutlu (en, boy,
derinlik) nesneleri canlandıracak bir şekilde modelin roba, basen ve elbise boyu üzerindeki yatay hatlarına taşınmıştır. Aynı
zamanda renklerin zıtlık (siyah- beyaz) oluşturacak şekilde kırmızı ve sarı renkle bir arada kullanılması, tasarıma iddialı bir
form kazandırmakla beraber tasarımda kullanılan dikiş teknikleriyle de farklı bir şıklık kazanmıştır (Sari, 2008). Mondrian
imzalı “Composition with red, yelow, blue” adlı resimde yer alan temel yönlerin bir ifadesi olarak karşımıza çıkan dikey ve
yatay çizgiler, YSL giysi tasarımında, dikdörtgen formlar içinde sınır oluşturacak şekilde bloklara bölünerek tasarlanmıştır.
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Giysinin ana formunu oluşturan bu bloklar, resimde kullanılan ana renklerle canlandırılmış, en büyük leke olarak kullanılan
“kırmızı” renk tasarımın göğüs ile basen arasına simetrik olarak yerleştirilerek tasarımın renk ve model dengesi sağlanmıştır.
Tasarımda blok geçişlerini sağlayan siyah bantlar, üstün bir dikiş tekniğiyle dikilerek giysiye dikim aşamasında tutturulmuştur. Kolsuz ve yakasız olarak tasarlanan bu sade model, renk geçişlerinin bantlar yardımıyla birbirini tamamlamakta, vücuda oturarak kadının dişiliğini ortaya çıkarmaktadır. YSL, bu tasarımı büyük ilgi çekmiş ve Vogue’a kapak olmuştu (http://
www.elifprideuysal.com/2012/01/moda-ilham-piet-mondrian.html). Mondrian’ın YSL’e esin kaynağı olan resimler serisinin
bir diğeri “Composition with red/ Kırmızılı kompozisyon” adlı resim çalışmasıdır. Mondrian,1930’lu yıllara ait resimlerinde;
yeni bir dinamizm getirdiğine inandığı çift çizgiler kullanmaya başlar. Bu resimlerde renk alanları gittikçe azalır (Altunöz,
2007). Sadece kırmızı rengin çok küçük bir alanda kullanıldığı resimde siyah konturlar yüzeyi farklı boyutlarda dikdörtgenlere bölmüştür. Bir ızgara görüntüsünü andıran yatay ve dikey siyah çizgiler hemen hemen birbirine eş kalınlıktadır. Resimdeki simetriye yakın görüntü kırmızı leke ile yok olmaktadır. Resimde tekrarların, zıtlıkların ve dengenin orantılı bir şekilde
uygulandığı açıkça görülmektedir. Sanatçı doğal biçim ve renk görünümünün ayrıntılarına önem vermemiştir. Mondrian’ın
1930’lu dönemlerine ait olan “Composition with red”, modacı YSL’in 1966 yılında ünlü moda dergisi “Vogue”da yayınlanan
tasarımına ilham kaynağı olmuştur. Tasarımcı, Mondrian resminin orijinaline sadık kalarak tasarladığı modelinde resme yeni
bir dinamizm getiren ince çizgileri tasarımında dikey ve yatay hatlar şeklinde kullanmıştır. Giysinin ön ortasından simetrik
olarak dikey bölen bu çizgi, modelin etek ucuna kadar uzanmaktadır. Ön yaka düşüklüğünden etek ucuna kadar tek sıra inen
bu hat, etek ucu ve göğüs hattında dikey hattı doksan derecelik açıyla yatay kesen siyah bantlarla tamamlanmıştır. Yalın çizgilerin ve “I” formun kullanıldığı modelde, tasarımcı siyah ve beyaz zıtlığını bedenin tek taraflı asimetrik kısmını oluşturan roba
kısmında kullandığı kırmızı renkle zenginleştirerek, blok geçişlerini birbirini tamamlayan dikdörtgen formlarla tekrarlamak
suretiyle tasarımın “simetri ve tekrar” ilkesini en iyi şekilde kullanmıştır. YSL imzalı tasarım aynı zamanda Monaco Prensesi
Grace Kelly tarafından satın alınarak kraliyetin resmi kokteyl açılışlarında giyilmiştir (http://dresstokillmagazine.com/fashion/ high/268/permalink/). Mondrian’ın saf plastik sanat kavramı, anlatım tarzının en basite indirgenmesine dayanmıştır.
Mondrian yalnızca yansıtmacılığı ve üç boyutlu resim mekânını değil, aynı zamanda kıvrımlı çizgileri doku, yüzey ve renk
kullanımı yoluyla sağlanan duygusal nitelikleri de yadsımış, resmin asal öğelerini dik açılarla birleşen düz çizgiler ve birkaç
ana renkle sınırlandırmıştır. Sanatçı bu sınırlılığın, teosofik inançları gereği mistik bir “mutlaklık” arayışı olduğu görüşünü
savunmuştur. Birçok soyut sanat tekniği üzerinde önemli bir etki yaratmış olan Mondrian 1930’lardan sonraki endüstriyel
ve dekoratif sanatlar ile reklam sanatlarını etkilemiştir. Sanatçının 1930’lu yıllarda çalışmalarında form değişikliğine giderek
farklı boyutlarda geometrik formlar kullanmıştır (Şekil 5).

Fot. 3: Mondrian, 1930. Composition with Red. Fot. 4: YSL, 1966
Fot. 5: Mondrian, 1930, Lozenge with four lines/ Kompozisyon black and white Fot. 6: YSL, 1966

Mondrian’ın kırk beş derece döndürülmüş tuvallerin biçimi ile içlerinde yer alan düşey ve yatay çizgiler zıtlık oluşturmaktadır.
Ayrıca renk yüzeylerinin alanları asimetrik olarak dengelenmiştir (Altunöz, 2007). Kompozisyonda renk kullanılmamıştır.
Eş kenar dörtgen bir alanın içine yerleştirilen ve eş olmayan konturlarla çizilen yine kare bir form yüzeyde farklı boyutlarda
üçgenler oluşturmaktadır. Kareyi tamamlaması gereken siyah konturlar, resim yüzeyinin dışında birleşecek gibi bir etki yaratmakta ve yine küçük üçgenler meydana getirir gibidirler. “Lozenge with four lines/ kompozisyon black and white” adlı tablonun siyah- beyaz kontrastlığı ile buluştuğu YSL imzalı bir başka tasarım “Vogue” dergisinde yayınlanan 1966 tarihli “kokteyl
elbisesi”dir. Yatay siyah hatların etek ucu ve manşetler de kullanıldığı model de, stil ve oran tasarımın siluetiyle uyumlu şekilde
oluşturulmuştur. Elbisenin siluetle bağlantısını sağlayan kollar, tasarımcı tarafından takma kol şeklinde tasarlanarak siyahbeyaz kontrastlığı doğru bir kombinasyonla birleştirilmiştir. Tasarımın robasında siyah rengin tercih edildiği bu model de,
Mondrian’ın resminde olduğu gibi, tasarımda geometrik formların düzenli bir biçimde tekrarını sağlayan biçimlerle tasarıma
çoklu etki yaratılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, tasarımın ön bedeninde bulunan roba ve etek ucunda birbirine paralel olarak
uzanan yatay hatlar, tasarımda güçlü yön etkisi yaratarak giysiye feminen bir görüntü kazandırmıştır. Çalışmaya konu olan
YSL’in, Mondrian kompozisyonlarından öykünerek ya da alıntı yaparak gerçekleştirdiği giysi tasarımları ile her iki sanatçının
sanata bakış açılarının ve yapıtlarının biçimsel (ön-ikonografik) olarak incelenmesi ile bazı sonuçlar elde edilmiştir. Buna
göre; YSL’nin tasarımlarına yeni bir bakış açısı kazandırdığı “Mondrian kompozisyonları”nın moda kariyeri üzerinde doğrudan etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmaların, sanatçının aynı yıllarda moda kariyerinde zirve yaptığı yıllara karşılık
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gelmesi bu etkinin ispatı olarak kabul edilebilir. Mondiran’ın eserlerinin YSL tarafından birebir alıntılanarak aktarılması, bu
iki disiplin arası bakışı güçlendirmiş ve bunun kadın modasındaki etkisi günümüze kadar uzanmış, yeni giysi tarzlarının
doğmasına da imkân sağlamıştır. Mondrian resimlerinin Haute Couture dikim tekniği ile ustaca birleştirilmesi ayrıca dikiş
teknikleri açısından büyük bir yenilik olarak görülmüş, başyapıt olarak görülmesine yol açmıştır. Bu çalışmalar moda alanında bir moda yeniliği olarak da değerlendirilmiştir.
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TEKSTİL TASARIMI EĞİTİMİNDE “TAPESTRY”LERDE RENK UYGULAMALARINA BİR ÖRNEK*
Sedef ACAR*, Leyla YILDIRIM**
ÖZET
Tekstillerin renklendirilmesi, tekstil tarihinin ilk dönemlerine kadar uzanmakla birlikte, renk sistemlerinin geliştirilmesi için 17. ve 18. yüzyıllarda, fizikçilerden
tasarımcılara kadar birçok kişinin yoğun çalışması gerekmiştir. Genel olarak tekstil tasarımında renk, önemli bir tasarım öğesi iken, resimli dokumalarda rengin işlevi
daha da artmakta ve dolayısıyla rengi elde etme çabaları büyük önem kazanmaktadır. Özellikle dokuma sanatının resim sanatına paralel gelişiminde, iplikleri istenen
renge boyama çalışmaları, tapestry atölyelerinde çalışan tasarımcıların ve ressamların temel sorunlarından biri olmuştur. Resimli dokuma sanatı olarak da bilinen
tapestry tekniğinde, yüzey oluşturulması devamsız atkılarla sağlandığından, bir resim için gerekli olan tüm tonlamalar ipliklerle ve bu ipliklerin belirli oranlarda
dokuma sırasındaki karışımlarıyla elde edilmeye çalışılmaktadır. Tekstillerin renklendirilmesi için sentetik boyarmaddelere geçilmeden önce boyamanın çeşitliliğinin
sağlanması için denemeler yapılmış ve yapılan bu çalışmalar genel renk teorilerinin geliştirilmesinde etkili olmuştur. Tapestry atölyesinde çalışmış bir kimyacı olarak
Michel-Eugène Chevreul’ün renk konusunda deneyimi ise kendinden sonra gelen ve renk üzerinde çalışan birçok tekstil sanatçısını da etkilemiştir. Özellikle günümüz
tasarımında ve temel tasarım eğitiminin renkle ilgili olan aşamasında Bauhaus sanatçıları kendinden önceki bu çalışmalardan etkilenmişlerdir. Bu çalışmada, tarihsel
alt yapıya dayanan renk çalışmalarından yola çıkarak, renk denemelerinin esas alındığı tapestry uygulamaları yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Tekstil Tasarımı, Tapestry, Renk, Tekstil Boyamacılığı, Sanat Eğitimi.

AN EXAMPLE FOR COLOR APPLICATIONS IN TAPESTRIES IN THE TRAINING OF TEXTILE DESIGN
ABSTRACT
Colouring textiles, dating back to the first ages of textile history, an intensive work of many people including physicians and designers has been performed to develop colour systems in 17th and 18th centuries. Generally, colour is an important factor in textile design; and its functionality increases in terms of pictorial tapestry,
thus, the endeavours to gather the colour has been attributed great importance. Colouring strands to desired colour has been an essential problem of the designers
and artists working in tapestry workshops during the times of development of the texture art parallel to picture art in particular. In tapestry technique, also known
as pictorial weaving art, forming the surface is provided by discontinuous wefts, all the required toning is tried to be provided by wefts and mixture of these wefts
with certain ratios during the weaving. Before passing to artificial colorants to colour the textiles, various testing has been performed to ensure the variety of the
colouring; and these works have had an impact on developing general colour theories. Michel-Eugène Chevreul’s experiences as a chemist worked in tapestry workshop has influenced many texture artists coming afterwards. Particularly in today’s design and basic design training’s phase related to colour, Bauhaus artists have
been influenced by these previous works. This work consists of tapestry applications grounded on colour trials, considering the colour works based on infrastructure.
Keywords: Textile Design, Tapestry, Color, Textile Dyeing, Art Education.
Giriş: Cisimlerin algılanmasında önemli bir etkiye sahip olan renk, tekstil tasarımında da vazgeçilmez unsurlardan birisidir.
Tekstillerin algılanmasında ve tercih edilmesinde rengin algıda yarattığı olumlu veya olumsuz etkiler tüketicinin tercihlerini birincil derecede etkilemektedir. Rengin yarattığı yanılsama sayesinde cisimler, yakın veya uzak, büyük veya küçük algılanabilmekte, şeklini veya konumunu değiştirebilmektedir. Renk, rahatlatıcı veya strese sokabilen etkisiyle kişinin duygu
dünyasını da etkileyebilmektedir. Aynı zamanda kültürlere göre değişiklik gösteren sembolik anlamlarıyla dil gibi iletişim
kurmayı sağlayabilen renk, bir enerjidir. Bir çok rengin olduğu bir ortamda hiç bir renk tek başına algılanmaz. Bir rengin belli
bir algısı varken yan yana gelmiş renklerin birbirleriyle olan etkileşiminden farklı algılar çıkabilmektedir. İki renk birlikte
görüldüğünde bir optik ilişki söz konusudur. Bu bazen her iki rengin de büyük ölçüde değişik algılanmasına neden olabilir.
Dolayısıyla bir rengi değerlendirirken fizik, kimya, psikoloji, biyoloji vs. gibi birçok disiplinlerarası ilişki söz konusudur.
Günümüzdeki Renk Teorisinin Gelişimi: Renkle ilgili düşünceler ve tartışmalar antik dönemden günümüze çeşitli boyutlarda süregelmiş ve renk olgusu fizik, psikoloji, sanat gibi farklı alanlar açısından ele alınmıştır. Alberti’nin “De Pictura” adlı kitabında söz ettiği ve diğer çalışmalarında da belirttiği gibi antik dönem sanatçıları tarafından renkle ilgili birçok yazı yazılmış
ancak hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Bu nedenle bu konudaki görüşler büyük ölçüde Vitruvius ve Pliny’ye dayanan erken
dönem Yunan resimleri yorumlarına bağlı kalmıştır. Temel metin ise Apelles ve çağdaşlarının, arkaik Yunan prensibi olan dört
renk elamanı üzerine kurulmuştur. Birçok modern sanat okulu Pliny’nin İ.Ö. 5. ve 4.yy’daki renk ilkesini izlemiştir (Gage,
1990: 526). Bir ressam olmamakla birlikte, Alberti’nin eserinde renkle ilgili oldukça önemli teorik bilgiler bulunmaktadır.
-

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Öğr.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, sedef.acar@deu.edu.tr.
** Öğr.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, leyla.yildirim@deu.edu.tr.
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Rengin sembolik özellikleri ise ayrı bir inceleme alanıdır. 19. yüzyılda Romantik sanatçılar rengin sembolizmi ile ilgilenmişler
ve tuvallerinde bunu yansıtmışlardır. Rengin boyarmadde olarak elde edilmesi ise ekonomik güç göstergesi olmuştur. Resim
sanatını destekleyen patronlar arasında ultramarin gibi nadir bulunan parlak ve pahalı renkleri temin etmek ayrıcalık kabul
edilmiştir. Leonardo da Vinci, renk hakkındaki kitabı “The Tract About Painting”de beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve siyah
olmak üzere altı temel renkten söz etmektedir. Kendi çağdaşları, beyaz ve siyahı renk olarak kabul etmeseler de, günümüzde
birçok bilim adamı renk sistemlerinin temelini bu altı rengin oluşturduğunu düşünmektedir (Bkz. Jerstorp & Köhlamark,
1986, 143). Romantik ressam ve teorisyenlerden Philipp Otto Runge, renk çemberini gerçek değerlerin ve idealin bir ifadesi
şeklinde bölümlemiş, sarı ve portakal gibi sıcak renkleri erkeksilik ifadesi olarak kullanırken, mavi ve mor gibi soğuk renkleri
dişilik ifadesi olarak kullanmıştır. Bu şema, yüzyıl sonra Münih’te Neo Romantik Ekpresyonistler tarafından devralınmış ve
korunmuştur. Franz Marc’ta ise tam tersine mavi, erkeksi prensiplere, sarı dişiliğe, yumuşaklığa, neşeye ve şehvete dönüşmüştür
(Gage, 1990: 519). Renkle ilgili çalışmalar, Newton’un güneş ışığından, bir prizma yardımıyla renk tayfı yaratması sonucunda
oldukça farklı bir yol almaya başlamıştır. Beyaz bir ışıktan yedi rengi elde etmenin heyecanı, bir dizi araştırma ve geliştirmeyi
sağlamak için önemli bir itici güç oluşturmuş ve rengin bir bilim dalı olarak gelişmesine katkı sağlamıştır. Newton’dan sonra,
Young, Schopenhauer Helmhotz, Chevreul, gibi fizikçi ve kimyagerler ışık ve renk konusunda çalışmaya devam etmişlerdir.
1810 yılında Goethe tarafından yayınlanan üç bölümlük Farbenlehre adlı çalışma ise renkle ilgili yapılan çalışmalarda önemli bir boşluğu doldurmuştur. Goethe prizmadan bir ışık geçirildiğinde temel renklerin Newton’un spektrometresindeki gibi
yedi renk değil, sarı, kırmızı ve mavi olmak üzere üç renk gözlemlemiştir. Bu bulgu günümüz renk teorisinin gelişimi açısından belirleyici bir adım olmuştur. 1839 yılında Michel Eugène Chevreul tarafından yazılan “The Law of Simultaneous Color
Contrast/ De la loi du contraste simultané des couleurs et de l’assortiment des object colorés, Paris 1839” adlı eser, renk algısı
ve tasarımda renk ilkeleri üzerine yazılmış ilk sistematik çalışmadır. Renkle ilgili çalışmalara başlamadan önce organik kimya
alanında birçok ilke imza atan kimyacı, 1824 yılında Gobelin’deki tapestry atölyesine boya müdürü olarak girdikten sonra
kariyerinde önemli değişiklikler olmuştur. Chevreul, Gobelin “tapestry”lerindeki renklerin canlı olmayışı nedeniyle aldığı
şikâyetler üzerine, inceleme yaptıktan sonra problemin kimyasal değil, optik olduğu kararına varmıştır. Renk karışımları ile
ilgili geniş araştırması onun çeşitli renk ve ton kontrastlıkları üzerine tespitler yapmasına ve eş zamanlı renklerin kontrastlığı
yasasını geliştirmesine neden olmuştur (Bkz: Britannica Web). Renkle ilgili şikâyetler özellikle siyah rengin mora kaçması,
mavi ve açık morun gri ve kahverengi gölgeli gibi görünmesi üzerineydi. Chevreul yan yana gelen renklerin birbirlerinin
yoğunluğunu nasıl arttırıp azaltacağına, renk alanlarının nasıl geniş ya da daha dar görüneceğine ve istenen renk etkisinin tek
renkli nokta kümeleriyle nasıl elde edilebileceğine dair birçok örnek vermiştir. Aynı zamanda renklerin belirli standartlarda
olması için renk çemberi hazırlayarak yüzlerce pastel ton skalası sunmuş ve renk spektrumları hazırlamıştır. Elde ettiği
sonuçlarını ise “gobelin tapestry”lerinde, tekstillerde, duvar kâğıtlarında uygulamıştır. Yan yana duran iki rengin hem ton hem
de değerinin değiştiğini tanımlamak için “eş zamanlı kontrast” ifadesini kullanmıştır. Örneğin bu kontrastlığa göre kırmızı ve
mavi yan yana geldiğinde kırmızı daha açık ve daha turuncu görünürken, mavi daha koyu ve daha mor görünecektir. Chevreul,
gözün aynı anda iki ardışık renge bakması durumunda bu renklerin hem optik kompozisyon hem de renk tonu açısından
farklı göründüğünü yazmıştır. Sanatta ve tasarımda önemli bir etki yaratacak ve kendinden sonrakileri etkileyecek ilkelerin,
resim sanatı paralelinde gelişen tapestry dokumalardan kaynaklanması oldukça önemlidir. Bu durum, tekstil sanatının plastik
sanatları etkilediğinin bir göstergesidir. Kimyager M.E. Chevreul’den etkilenen Delacroix’nın renk konusundaki düşünceleri
ise Empresyonizm üzerinde büyük etki yaratmıştır. Renkleri noktalayarak resim yapan Puantilist’ler Chevreul’e çok şey
borçludurlar. Özellikle Seurat‘ın çalışmalarında Chevreul’un etkilerini görmek mümkündür. Empresyonistler resimlerine sık
küçük fırça darbeleriyle verdikleri hareketin gücünü yine Chevreul’un renk tavsiyelerinden almışlardır. Bireysel sanatçıların
yanı sıra Orfizm, Rus konstruktivistleri ve De Stijl gibi gruplar da renk teorileri konusuyla ilgilenmişlerdir. Sanatçı ve tekstil
tasarımcısı Sonia Delaunay da eş zamanlı kontrastlıktan etkilenmiş ve 1913 yılında “simültane giysi” adını verdiği çalışmasını
yapmıştır (Yıldırım, 2010: 65). Uygulamalı sanatların endüstriyle buluştuğu, malzeme, teknik ve uygulamaların çağdaş yaklaşımla ele alındığı Bauhaus Okulu’nda renk çalışmalarının özel bir yeri olmuştur. Seri üretimde standartlaşmaya duyulan
ihtiyaç, renk olgusunda da teorik alt yapının gereğini ortaya koymuştur. Rengin bir ders olarak okutulması ise tasarım alanında önemli bir adımdır. Okulun önde gelen eğitmenlerinden Johannes Itten önceleri serbest bir şekilde verilen renk dersinin
tüm öğrenciler için zorunlu olmasını istemiştir. Ancak 1920’deki ustalar toplantısına kadar renk konusu gündeme gelmemiştir.
1923’te Itten’in ayrılmasından sonra Kandinsky Temel Eğitim (Vorlehre) dersinde rengin verilmesini önermiş ve Moholy-Nagy, Klee ve Kandinsky’nin yürüttüğü biçim ve çizim derslerine haftada bir saatlik renk dersi eklenmiştir. Okul, Dessau’ya
taşındıktan sonra Moholy-Nagy ve Josef Albers sorumluluğundaki Temel Eğitim’de verilen renk dersleri diğer derslerden
bağımsız hale gelmiştir. Itten yeni bir renk teorisi geliştirmemiş, ancak farklı renk teorilerden oluşmuş nesnel bilgi ile kişisel
renk deneyimlerini bir araya getirmiştir. Özellikle Chevreul’e kadar dayanan Hölzel’in sistematik yedi renk kontrastı ile arasındaki ayırt edici özellikleri izlemiştir (Schuster, 2000: 394). Itten’in renk teorisine katkılarından biri de renk psikolojisi üzerinedir. Bir renk algılandığında kişi üzerinde nasıl bir psikolojik etki bırakacağını araştırmış ve kişilerin kendi renk ifadelerini
bulması için bir eğitim almaya ihtiyacı olmadığına inanmıştır. Ayrıca sanatçı, Hölzel’in 12 renkli çemberine birincil renkleri
(kırmızı, sarı ve mavi), ikincil renkleri (yeşil, turuncu ve mor), birincil ve ikincil renklerin karışımından oluşmuş üçüncül
renkleri yerleştirerek çemberi genişletmiştir (http://wanderingmoonpr.wordpress.com/2008/10/20/the-colour-wheel/). Bauhaus’taki renk derslerinin bağımsızlaşması ve yapılan uygulamalar, Albers’in 1963’deki yazdığı “Interaction of Colors” adlı
kitabına bir zemin hazırlamıştır. Renk konusunda uzmanlaşan Albers kitabında, öğrencilere yaptırdığı uygulamalarla renk
teorilerindeki benzer sonuçlara ulaşmıştır. Albers’in kitabında belirttiği gibi ve kendinden önceki teorisyenlerin de görüşlerine paralel olarak göz, bir kenar gördüğünde bunun her iki tarafındaki rengi karşılaştırır, hesaplar ve farklılıkları en belirgin
şekilde algılar. Bu görsel olgu, eş zamanlı kontraslık olarak bilinmektedir ve rengi, sanatta en göreceli ve devamlı hayal
kırıklığına uğratan bir araç haline getirebilir (Miller, 1997: 61). Albers’in bu görüşü Chevreul’in “eş zamanlı kontrastlık” yasasıyla paralellik göstermekte ve Bauhaus Okulu eğitmenlerinin renk teorisi gelişiminde kendilerinden önceki çalışmaları izlediklerini göstermektedir.
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Resim 1: Itten’in renk çemberi (a), (b) (a) Schuster, 2000: 93) (b) Jerstrop, Köhlmark, 1995: 144).
Resim2: Şekil-zemin-renk ilişkisi (Jerstorp, Köhlmark, 1995: 133)

Amerika’daki sanat tarihçileri arasında Munsell sistemi daha çok benimsenmiştir. Ancak şartlara, duruma ve ışığa bağlı olarak
diğer renk sistemleriyle arasında farklar görülmektedir. Renk ayrımı yapabilmek için birçok ressam kişisel kapasitelerinden
elde ettikleri deneyimi ve Maxwell disklerini kullanmıştır. İlk değer skalası, 16 eşit aralıklı siyahtan beyaza giden ve seyreltilmiş hint mürekkebiyle hazırlanmış bir skala olmuştur (Munsell, 1912: 236).
Tasarımda Renk: 1950 ve 60’lı yıllarda sanatçı ve tasarımcıların çeşitli renk önerileri ve optik sanatla beraber renge karşı
olan tutumlar değişmiştir. Sanat ve tasarım açısından bakıldığında renk uyumlarıyla ilgili mutlak bir formül bulunmamakta
“güzel” anlayışındaki değişikliklere bağlı olarak farklı kombinasyonlar tercih edilmektedir. Ancak bütün tasarımlarda vermek
istenen duyguya ve amaca bağlı olarak oluşturulmuş bir renk uyumu bulunmaktadır. Renk teorisi birçok tanımı, kavramları ve
tasarım uygulamalarını kapsamaktadır. İlk renk diyagramını geliştiren Newton’dan sonra birçok bilim adamı ve sanatçı bu diyagram üzerine çalışmış ve çeşitli alternatifler tasarlamışlardır. Bir kompozisyonda boyarmadde renginden daha çok, görünen
renk vardır. Bu durum boyarmaddenin şeffaflığına ve çeşitli optik etkilere bağlı nedenlerden kaynaklanabilir. Bu optik etkiler
iki rengin yan yana olma durumundan, ardışık algılanma durumuna kadar değişiklik gösterir. Geleneksel renk teorisinde
başka hiçbir rengin karışımından elde edilemeyen, kırmızı, sarı ve mavi, temel renkleri oluştururlar. Bu üç rengin karışımı ile
oluşan yeşil, turuncu ve mor ise ikincil renkleri ve bunların tekrar ikili karışımlarından oluşan Sarı-turuncu, kırmızı-turuncu,
kırmızı-mor, mavi-mor, mavi-yeşil ve sarı-yeşil ise üçüncül renkleri meydana getirirler.
Munsell’in renk teorisi ise üç temel kavram üzerinde yapılandırılmıştır. 1. Renk (hue), 2. Rengin açıklık ve koyuluk değeri
(value), 3. Işığı yansıtma durumuna göre rengin şiddeti olan kromadır (Munsell, 1912: 237). Tasarımda şekiller renkle birlikte kullanıldıklarında uyum yakalamak oldukça karmaşık bir hal almaktadır. Renklerin birbirleriyle olan ilişkisi, algılamada
yanıltıcı bir etki yaratabilir. Özellikle rengin tonu, doyum miktarı, sıcaklık ve soğukluğu oldukça önemlidir. Örneğin aynı
renkteki yeşil dairelerin beyaz zeminde duran yarım alanları diğer yarılarına göre daha açık görünmektedir. Mavi zeminde
ise daha sarımtırak görünürken, koyu yeşil zeminde renk şiddetini kaybeder. Siyah zeminde ise daha parlak görünür. Benzer
durum, aynı renkteki üçgenler için de söz konusudur (Resim 2). Renk teorisyeni olarak Itten, renk kontrastlığını yedi gruba
ayırarak Bauhaus’ta uygulamalı olarak öğretmiştir.
Yalın Renk Kontrastlığı: Kırmızı, sarı ve mavi üç temel renk arasındaki kontrastlıktır. Yedi kontrastlık arasında en basit olan
bu kontrastlık sarı, kırmızı ve mavi arasında en güçlü ifadesini bulur. Renklerin en saf şekilleriyle bir araya getirilerek bu tip
kontrastlık oluşturulabilir.
Açık-Koyu Kontrastlığı: Değer, bir rengin açıklık veya koyuluk derecesini gösterir. Bu tip kontrastlık aynı rengin açık değeri
ile koyu değerinin yan yana gelmesiyle oluşur. Böyle bir durumda açık renk koyu zemin üzerinde olduğundan daha açık, koyu
renk ise açık zemin üzerinde daha koyu görünür.
Sıcak–Soğuk Kontrastı: Renk çemberinde bazı renkler sıcak bazıları ise soğuk renkler olarak bilinmektedir bunların yan
yana gelmesiyle sıcak–soğuk kontrastlığı oluşur. Tekstil tasarımında en sık kullanılan kontrastlıklardan birisidir. Mavi-yeşil
en soğuk, kırmızı-turuncu en sıcak renkler olarak yan yana geldiklerinde sıcak-soğuk renk kontrastlığının en uç örneğini
oluştururlar.
Tamamlayıcı Kontrast: Renk çemberinde karşılıklı yer alan sarı-mor, kırmızı-yeşil, mavi-turuncu gibi renklere tamamlayıcı
renkler denilmekte ve bu renklerin yan yana gelmesiyle oluşan kontrastlık da tamamlayıcı kontrastlık olarak bilinmektedir.
Kontrastlığa bu açıdan bakıldığında renkleri ışık şiddetlerinin aynı olması gerekir.
Yanıltıcı Kontrast: Doymamış bir rengin siyah, beyaz ve gri zemin üzerindeki algılanışları farklıdır. Bunun yanı sıra gri bir
renkle yan yana geldiğinde gri, rengin kontrastı gibi davranma eğilimi gösterir. Herhangi bir renk ile siyah, beyaz ve grinin gerek şekil, gerekse zemin olarak kullanılmasından kaynaklanan bu farklı algılanışa yanıltıcı kontrastlık denir. Siyah bir zeminde
renkler beyaz zemine göre daha aydınlık, daha ışıklı, parlak ve daha büyük görünür.
Kalite Kontrastı: Bir rengin karışmamış saf halinden başlayarak daha koyuya giderken veya tam tersi en koyu tonundan açığa
doğru gelirken elde edilen ara tonlar o rengin kalitesini oluşturur. Kalite kontrastı aynı rengin farklı tonlarıyla bir arada kullanılması şeklinde uygulanır. En saf doymuş parlak renklerle mat renklerin karşıt olma durumudur. Renkler beyazla, siyahla,
griyle ve kendi kontrastlığıyla kırılabilir. En belirgin kalite karşıtı ise mat olan bir renkle onun içindeki saf rengin birlikte
kullanılmasıyla elde edilir.
Miktar Kontrastı: İki ya da daha çok renkli alanların arasındaki orantıyla yapılır. Kullanılan renkler bir birinin alanı üzerine
çıkmamalıdır. Örneğin bir yüzeyde turuncuyla mor eşit alanda kullanılırsa turuncu morun üzerine çıkar. Renklerin uyumlu
halde kullanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Renkler parlak görünme durumuna göre farklı oran-
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larda kullanıldığında bir denge yakalanabilir. Goethe’ye göre bunun en ideal durumu 1 sarı 3 mor, 1 turuncu 2 mavi, 1 kırmızı
1 yeşildir. Rengin etkisi parlaklık ve büyüklükle değişir.
Deneysel Çalışmanın Amacı: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı, Tekstil Anasanat
Dalı’nda yapılan çalışma kapsamında, tekstil tasarımının en önemli öğelerinden olan renkle ilgili verilen teorik bilgilerin, tapestry dokuma uygulamalarında bir sistem içinde kullanılması esas alınmıştır. Birden fazla sayıda tapestry düzenlenmesi şeklinde düşünülen çalışmada her bir tapestrynin kendi alanı içinde derece, değer, yoğunluk, sıcaklık-soğukluk gibi renk ilişkileri
açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, “tapestry”lerin belirli bir düzenleme çerçevesinde birbirleriyle
olan şekil, boyut, yerleşim, sıralama gibi ilişkilerinin renk açısından irdelenmesi hedeflenmiştir.

Resim 3: Boyanmış iplikler Resim 4: Chevreul’ün renk oranları
(a), tapestry çalışmasında renk karışımları (b) (Birren, 1987 :170).,

Resim 5: Dokuma sırasında farklı renkli atkıların ince sıralar şeklinde dokunarak renk karışımlarının elde edilmesi
Resim 6: “Tapestry”nin kesim aşaması. Resim 7: Tapestry düzenlemesi, Selen Karayürek, 2011.Ölçüler: 300X122 cm.
Yöntem: Çağımızın birçok tasarım okuluna kaynaklık eden Bauhaus Okulu’nun renk yaklaşımından hareketle, öğrenciye
yedi adet tapestry dokuması yaptırılarak, teorik araştırmasının uygulama ile pekiştirilmesi sağlanmıştır. Tasarım eğitimi
sürecinde eğitimcilerin verdiği renk bilgisi doğrultusunda öğrencinin konuyu araştırması ve bu bilgileri kullanarak tapestry
uygulamalarına ulaşması hedeflenmiştir. Renklerin değer, ton, derece, yoğunluk, sıcaklık-soğukluk gibi özellikleri ve bunların
birbirleri üzerindeki etkilerinin ne zaman ve neden var olduğu hakkındaki bilgiler, renklerin birbirlerine olan etkilerini anlamayı mümkün kılmaktadır. Itten’in 12 renkten oluşan renk çemberi konuyla ilgili teorik bilgiler doğrultusunda incelenmiş
bu renk çemberi dikkate alınarak eskizler yapılmıştır. Eskizlerde çemberin merkezinde bulunan birincil renkler yani sarı,
kırmızı ve mavinin bir biriyle kontrastlık ilişkilerinden faydalanılmak istenmiştir. Önceden kazanılmış bilgiler ışığında birincil renkler olan sarı, kırmızı, mavinin birbirleri üzerindeki kontrastlık etkisini azaltmak üzere ikincil renkler olarak bilinen
ara renklerle dengelenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Yan yana bulunan renklerin bir birlerinin kontrastı gibi davranma
eğilimi nedeniyle birincil renkler olan sarı, kırmızı ve mavinin tek başına olduklarından farklı etkiler taşıyacağı gerçeği göz
önünde bulundurulmuştur. Bu duruma göre örneğin mavi, kırmızıyla yan yana durduğunda kırmızı renk mavinin kontrastı
olan turuncu renge kayma eğilimi gösterecektir. Ya da tersine kırmızının kontrastı yeşil olduğu için yanında bulunan mavi,
yeşile kaçma eğilimi gösterecektir. Renk çemberi üzerinde birbirine bitişik tonlar, birbirlerinden etkilenmeme eğilimi gösterip,
farklılıklarını en fazla ortaya çıkaracak şekilde davranmaktadırlar (Miller, 1997: 6). Bu tespitten hareketle doğal haline daha
yakın algılanabilmesi için birincil renklerin aralarına algıda kontrastlığı azaltmak için ikincil ve üçüncül renklerin sırasıyla
yerleştirilmesi uygun görülmüştür. Eskizlerde, birincil renk olan sarı ile kırmızının arasında ikincil rengi oluşturan turuncunun ve geçiş değeri olarak üçüncül renklerden kırmızı-turuncu ve sarı-turuncunun sırasıyla kullanımı düşünülmüştür.
Aynı düşünceden hareketle sarı-mavi ilişkisi ve mavi-kırmızı ilişkisi ve bunlar arsında oluşan ikincil ve üçüncül renk ilişkileri temel alınarak çalışma sürdürülmüştür. Bu düşüncelerden hareketle yapılan eskizler arasından şekil, boyut, düzenleme
açısından en uygun olanı seçilmiştir. Eskizde dikdörtgenler mevcuttur. Merkezdeki 64 x 128 cm’lik kırmızı parçadan iki yana
doğru simetrik olarak 1/5 oranında küçülen yedi adet dikdörtgen şekilli dokuma söz konusudur. Birincil renklere odaklı
tasarlanan düzenlemede merkezdeki kırmızı parçadan sağ tarafta sarı renge, sol tarafında mavi renge doğru renkler sıralanmaktadır. Tasarımda parçaların düzenlenmesi sırasında renklerin algıya göre kapladıkları alana (kırmızı-yeşil:1/1, turun-
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cu-mavi:1/2, sarı-mor:1/3) dikkat edilmeye çalışılmıştır. Yedi tapestry parçasından her biri, renk çemberi üzerindeki kademeli
renk geçişlerini karşılayacak şekilde sıralanmış, en solda mavi-yeşil renkle başlayan düzenleme sağda yeşil renkli “tapestry”
ile son bulmuştur. Birincil ve ikincil renkler, dikdörtgenlerin merkezlerine sırasıyla yerleştirilmiştir. Her tapestry parçasının
iki yanına ise renk çemberindeki sıralamayla üçüncül renk karışımları uygulanmıştır. Tasarımın uygulanması aşamasında
her tapestry parçası için renk geçişlerini sağlamak üzere yün atkı iplikleri farklı renk değerlerinde boyanmıştır (Resim 3).
Chevreul, Gobelin “tapestry”lerinde renkli atkı ipliklerinin farklı oranlarda bükülmesi ya da sırayla dokunmasıyla karışım
renkler elde etmiş ve bunlarla ilgili karışım oranları vermiştir (Birren, 1987:102).
Bu çalışmada tapestrylerin dokunması sırasında farklı renk değerindeki ipliklerle haşur (hachure/hatching) tekniği uygulanmıştır. Haşur (hachure/hatching); resimli dokuma olan tapesrtylerde devamsız atkılarla yapılan dokuma tekniğiyle, ressamların yaptıkları çalışmaların kopyalarını renk karışımlarıyla birlikte üretmek için kullanılan bir gölgeleme tekniğidir. Teknik
farklı renklerdeki atkı ipliklerinin belirli sıralarda birbiri üzerine dokunması ya da farklı renkli ipliklerin büküldükten sonra
kullanılmasıyla oluşan karışım renk bölgelerinden oluşmaktadır. Farklı renkte atkı iplikleri kullanılarak tapestry parçalarının
kenarlarında renk karışımları elde edilebilmiştir (Resim 4, 5). Bu sayede, az sayıda farklı renk ipliğin kullanımıyla çok sayıda
yeni renk oluşturma avantajı sağlanmaktadır. Dokuma bağlantılarıyla karışan renkler yeni “toplam renk bölgeleri” oluşturmaktadır (Acar, 2006: 20).
Sonuç: Görsellikte uyumu yakalamak için en çok kullanılan öğeler arasında yer alan renkler arasında uyumu yaratmak için
birçok düşünce geliştirilmiştir. Renklerin birbirini değer, yoğunluk, ton, sıcaklık-soğukluk ilişkisi açısından etkilemesi dokuma tasarımlarını doğrudan etkilemektedir. Renklere, ipliğin ve dokuma tekniğinin özelliğinden dolayı dikkat edilmesi
gerekmektedir. Renk olgusunun günümüze kadar gelen gelişiminde rengin optik özelliği ve boyarmadde olarak değeri sürekli araştırılmıştır. Sanat eğitiminde ve tekstil tasarımında malzemeden kaynaklı renk ve renk ilişkilerinin önemi büyüktür.
Tasarım ve tekstil tasarımında günümüzde kullanılan renk teorisinin oluşturulmasında Bauhaus Okulu eğitimcisi Johannes
Itten ve öğrencisi Josef Albers’in katkıları büyüktür. Kendinden önceki renk çalışmalarının birer sentezi şeklinde gelişen
renk teorisi günümüz çalışmalarına da ışık tutmaktadır. Özellikle temel ve ara renkler, bunlar arasındaki ilişkiler, renk kontrastlıkları bu teoride sistemleştirilmiştir. Bu çalışmada tekstil tasarımında vazgeçilmez unsurlar olan renk ve renk bilgisi,
verilen teorik bilgilerin ışığında öğrencinin uyguladığı tapestry dokumalarıyla bir yöntem içinde aktarılmıştır. Sonuç olarak
öğrenci, kendi boyadığı ipliklerle yaptığı dokumalarında rengin derece, değer, yoğunluk, sıcaklık-soğukluk vb. kalitelerini
sorgulayarak uygulamalı sanatlarda renk ilişkilerini ve renk olgusunu irdelemiştir.
Teşekkür: Bu çalışmaya konu olan “tapestry”ler Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölümü 2011-2012 Öğretim yılı 4. sınıf öğrencisi, Selen KARAYÜREK tarafından mezuniyet projesi kapsamında yapılmıştır.
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ÖZET
Bu çalışmada büyük beden bayanlar için hazır giyim üretiminde kullanılmak üzere vücuda oturan pantolon temel kalıp oluşturmayı amaçlamaktadır. Büyük beden bayanların kilo almadan dolayı vücut ölçüleri belirgin farklılıklar gösterdiği için, hazır giyim üretiminde farklı temel kalıpların oluşturulması gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Çalışmada iki ayrı hazır giyim imalatı yapan işletme incelenmiştir. Bu işletmelerde yapılan çalışmalarda, büyük beden standart canlı mankenden ölçüler
alınmış, numune dikimi yapılıp, denemeler sonucunda temel kalıplar oluşturulmuştur. Bu temel kalıplar çok farklı kumaşlar için de denenip, seri üretim yapılarak
piyasaya satışa sunulmuştur. İşletmenin müşteri portföyü ve günün moda eğilimleri incelenmiş, müşteriden gelen olumlu ve olumsuz eleştiriler dikkate alınarak, iki
ayrı temel kalıp kullanılmasına karar verilmiştir. Bayan pantolonu için esneyen ve esnemeyen olmak üzere iki tür kumaşa uygulanabilir kalıplar elde edilmiştir. Bu
temel kalıplar hazır giyim imalatı yapan, büyük beden bayan pantolonu imalatına başlamak isteyen ve yeni kurulacak işletmelere ışık tutacak bir çalışmadır. Ayrıca,
hazır giyime yönelik eğitim veren kurum ve kuruluşlara da faydalı olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak iki ayrı firmada seri üretimi yapılan denenmiş bu temel
pantolon kalıpları ile tecrübeye dayalı yeni bir pantolon kalıp hazırlama sistemi geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kalıp Hazırlama Teknikleri, Pantolon, Büyük Beden Bayan, Giysi Kalıbı.

ORIGINAL PATTERNMAKING FOR WOMEN’S OVERSIZED TROUSERS FOR GARMENT INDUSTRY
ABSTRACT
This work aims to prepare an original pattern for oversized women for use of garment industry. As oversized women’s body measurements differ because of the
gained weight, different original patterns are needed in garment industry. In this work two different ready-made clothing manufacturers are examined. In the
studies of these two manufacturers, a standard, oversized live model was measured, a sample was sewed and after fittings, original patterns were created. These
original patterns were tested for various fabrics, and released to the market after mass production. Customer portfolio of the business and the current fashion trends
were examined, positive and negative feedback from the customers was also taken into account and it was decided upon that two different original patterns should
be used. Patterns which can be applied to two different fabrics –flexibl and non-flexible- were created for women’s trousers. The original patterns examined in
this work will serve as a guide for businesses in garment industry which are interested in extending into the manufacture of oversized women’s trousers or newly
enterprises. Additionally, it is thought to be useful for organizations that provide education for garment industry. As a result, a new trousers patternmaking system
based on experience was developed upon the original patterns mass-produced by two different companies.
Keywords: Patternmaking, Trousers, Oversized Women’s Clothing, Pattern.
Giriş: Giyinmek insan için çeşitli fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçları karşılayan bir unsur olup, tüm bireylerin sos yal etkileşimi,
fiziksel refahı ve tatmini açısından büyük önem taşımaktadır. Tekstil sektörünün hızla gelişmesi ve günümüz toplumumuzun
sosyo-kültürel yapısı gereği çalışan bayanların sayısının artması, günün moda, renk ve çizgilerini yansıtacak şekilde çok sayıda, kaliteli, ucuz ve düzgün kalıplı giysilerinin üretilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Günümüzde tekstil imalatçıları talep
karşısında çeşitli kumaşlardan çok farklı modeller üretmektedirler. Günün modasına uygun tasarlanan bu modellerin; giyildiğinde estetik durması, vücuda uyum ve hareket serbestliğinin sağlanması ise ancak giysi kalıplarının düzgün yapılması ile
mümkün olabilir. Kalıbı düzgün olmayan bir giysi, kumaş özelliği çok iyi veya fiyatı düşük olsun yine de satılmasını engelleyen
bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Yirminci yüzyıldaki teknolojik gelişmelere paralel olarak hazır giyim üretiminde de
büyük gelişmeler yaşanmıştır. Geniş tüketici kitlesinin ihtiyacını karşılaması istenen hazır giyim sektörünün, bu beklentileri karşılayabilmesi için üretilen ürünlerin beden ölçülerine, vücut tipine, günün modasına uyum sağlaması gerekmektedir.
Şişmanlık; genetik, çevre faktörleri ve psiko-sosyal etkenlerin bileşimi ile oluşmaktadır. Şişmanlığı oluşturan bu faktörler
bireyde estetik, sosyal ve tıbbi sorunlara neden olmakta, bu da şişmanlığı bütün ülkelerde sosyal ve medikal bir sorun olarak
ön sıralara yerleştirmektedir (Türk Diyabet Cemiyeti, 2003). Şişmanlığın (obetize) giderek artması bu çalışmanın önemini
arttırmaktadır. Bayanlar kilo aldıkları zaman standart vücut yapıları bozulmakta ve bel, basen, göğüs arasındaki standart
farklar değişmektedir. Bu durum küçük yapılmış temel kalıptan büyük bedene seri yapılamayacağını anlamına gelir. Hazır
giyim firmalarında küçük bedenler temel kalıp 38 veya 36 beden olarak tespit edilmektedir. Bu temel kalıplar serileme yani
çoğaltma yapılalar seri üretime geçilir. Bu temel kalıp 44 veya 46 beden ve üzerinde seri yapıldığında kalıbın temel yapısı bozulmaktadır. Bundan dolayı büyük bedenler için ayrı temel kalıp oluşturulmalıdır. Bedenlere ait bazı temel ölçü sistemleri ile
ilgili araştırmalarda, büyük beden vücut ölçülerinin belirgin ölçüde farklı olduğu ve büyük beden kadınlar için hazır giyim
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Öğr. Gör., İstanbul GelişimÜniversitesi, sbottan09@hotmail.com

068

HAZIR GİYİM FİRMALARINA YÖNELİK BÜYÜK BEDEN BAYANLAR İÇİN PANTOLON BAZ KALIP HAZIRLAMA

üretiminde farklı ölçü ve kalıp sistemlerinin kullanılması gerektiği belirtilmiştir (Bayraktar, 2007: s. ii). Kumaş cinsi kalıbın
düzgün hazırlanmasını etkileyen bir faktördür. Pantolonun hammaddesi dokuma kumaştan oluşmaktadır. Dokuma kumaşlar
hangi cinste olursa olsun esneyenler esnemeyenler olarak ikiye ayrılır. Esneme özelliği olan kumaş türleri vücuda daha güzel
uyum sağlamaktadır. Dolaysıyla bu kumaşlardan pantolon kalıbı yapmak sonuca daha kolay ulaşılmasını sağlar. Esneyen
veya esnemeyen kumaşlar için hazırlanan temel kalıplar aralarında kumaşın yapısı gereği farklılıklar vardır. Pantolon kalıbı
esnemeyen kumaşlarda ölçülere bolluk payı verilerek, esneyen kumaşlarda likra oranına göre bolluk payı vermeden veya
ölçüyü azaltılarak çalışılmıştır. Hazırlanan kalıplar standart 44 beden ölçülerde oluşmaktadır.
Temel Büyük Beden Pantolon Ölçüleri: Kalıp yapımında, vücuda saran dar giysi üzerinde alınan ölçüler kullanılır. Kalıp
hazırlamada önemli unsurlardan birisi iyi ve sağlıklı alınan ölçülerdir. Özellikle pantolonun vücuda tam oturması, günümüz
moda anlayışına göre çok önemlidir. İnsan vücudu üç boyutludur. Bunlar en, boy ve derinlikten oluşmaktadır. Vücut bölümleri arasında belli oranlar vardır. Duran vücut ile hareket eden vücut ölçüleri arasında belirgin farklılıklar gösterir. Kalıp
hazırlığı yaparken büyük beden bayanların vücut yapı ve özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir.
Materyal Metod: Bu çalışmada geleneksel çizim yöntemi kullanılarak önce ön beden sonra arka beden çalışılmıştır. Hazırlanan bu kalıplar üretime girecek kumaşa kesilip, numune dikimi yapılmıştır. Ölçüleri alınmış temel beden olarak belirtilen
canlı mankene giydirilip, manken yürütülerek üzerindeki pantolonun duruşu ile ilgili analiz yapılmıştır. Kalıpta ortaya çıkan
eksiklikler düzeltilerek tekrar aynı kumaşa dikilmiştir. Bu işlem birkaç kez tekrarlandıktan sonra, serilemesi yapılıp imalata
geçilmesine karar verilmiştir. Pantolon provasında cansız manken kullanılmaz. İnsan vücudunun hareket etmesi durumundaki sorunları görebilmek için bu şarttır. Bu çalışma sırasında karşılaşılan sorunlar aşağıdaki gibidir: 1. Pantolonun ön ağında
potlukların (bıyık) oluşması. İlk önce ön ağ genişliği azaltılmış ve pantolon yeniden dikilmiş tamamen yok olmadığı gözlemlenmiştir. Daha sonra 0,5 cm kadar ön ağ oyuntusu derinleştirilmiş ve tekrar dikim sonrasında ön ağdaki potluğun yok olduğu tespit edilmiştir. 2. Pantolonun arka ağında potlukların (bıyık) oluşması. Arka ağ genişliği azaltılmış ve prova esnasında
potlukların yok olduğu gözlemlenmiştir. 3. Arkada iki popo arasına dikişin girmesi. Arka ağ oyuntusunun derinleştirilmesi
ile düzeltilmiştir.
44 Beden Pantolon Temel Kalıp Hazırlama (Pantolon İçin Gerekli Ölçüler):
Bel Çevresi: 88 cm (Esas ölçü) Düşük bel ölçüsü = 92 cm Alt Bel Çevresi: 99 cm
Basen Çevresi: 112 cm (Esas ölçü)
Likralı kalıpta basen: 112-6 = 106,5 cm
Likrasız kalıpta basen=112+2 =114 cm
Kalça Düşüklüğü : 18 cm Oturuş Yüksekliği: 24,8 cm
Diz Yeri: 59,5 cm
Yan Boy
:107 cm (kemer hariç)
İç Boy		
: 75,3 cm
Diz 		
: 50 cm			
Paça 		
: 50 cm
Likralı ve Likrasız Temel Pantolon Kalıpların Anform1 Kemer Çalışması (Ön Kemer İşlem Basamakları): Sayfanın sağ
tarafında yukarıya ve sola doğru dik çizgi çizilir (1). Bu noktadan yukarıya 3,5 cm kemer genişliği (2) ve sola doğru 4 cm dil
payı (4) ve tekrar bu noktadan 24 cm ön alt bel genişliği alınır (5). 2 noktasından sola doğru 4 cm dil payı düz olarak çizilir (3).
5 noktasından yukarıya doğru bir miktar düz çizilir. Üzerinde 4 cm (6) ve tekrar kemer genişliği 3,5 cm alınır (7). 7 noktasından sağa doğru 1,5 cm girilir (8). 8-3, 6-4 ve 8-6 noktaları arası kavisli birleştirilerek ön kemer tamamlanır.

Şekil 3: Ön Kemer Çalışması

Arka Kemer İşlem Basamakları: Ön kemerin kopyası alınır. Ön ortasından 0,5 cm sağa doğru fazlalık verilerek arka ortası
düz çizilir. Ön kemerden yukarıya doğru 1 cm (9) ve tekrar kemer genişliği 3,5 cm alınır (10). Kemerin yanı ve 9 ile 10 noktaları kavisli olarak tamamlanır. Arka ortasından kumaş katı açılır.

Şekil 4: Arka Kemer Çalışması
1. Anform: Düşük bel pantolon ve eteklerde belin şekline göre hazırlanan üst ve alt ölçüsü değişken kavisli kemer.
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Likralı Pantolon Kalıbı Hazırlama2 (Ön Kalıp İşlem Basamakları): Sayfanın sol köşesinden boyuna düz çizgi çizilir. Köşe
noktası oluşturulur(1). 1 noktasından yan boy ölçüsü 107 cm alınır (2), kalça düşüklüğü 19 cm (3), oturuş yüksekliği 28,8
cm (4) ve diz yeri 59,5 cm işaretlenir. 1, 2, 3, 4, 5 noktalar çizgiye dik olarak bir miktar uzatılır. 3 noktasındaki çizgi üzerinde
basen ¼ - 0,5 = 26,5 cm işaretlenir (6). Bu noktadan bele ve baldır hattına kadar dik olarak çizilir. Beldeki kesişen nokta (7),
baldırda kesişen nokta (8) olarak belirlenir. 8 köşesinden sağa doğru ön ağ derinliği 3,2 cm işaretlenir (9). 9 ve 4 noktaları
arası ikiye bölünür. Aşağıya ve yukarıya dik olarak, ütü hattı /düz boy iplik çizilir. Düz boy ipliğin dizde kesişen noktası (10),
paçadaki kesişen nokta (11) olarak belirlenir. Diz hattında 10 noktasından sola (12) ve sağa (13) diz genişliği ½ -2 = 23 cm / 2
= 11,5 cm işaretlenir. Paça hattında 11 noktasından sola (14) ve sağa (15) paça genişliği ½ -2 = 23 cm / 2 = 11,5 cm işaretlenir.
7 noktasından yana ön bel ¼ = 24,5 cm işaretlenir (16), aşağıya bel düşüklüğü 1,5 cm işaretlenir (17). 16-17 bel, 16-3 basen ve
9-6 noktaları ön ağ kavisi çizilir. 12-15 ve 13-14 diz ile paça düz cetvelle birleştirilir. İç paça 9-12noktaları kavisli birleştirilir.
Ön kalıbın yanı 13-4 noktaları kavisli çizilerek ön kalıp tamamlanır.
Arka Kalıp İşlem Basamakları: Ön pantolonun kopyası alınır. Basen, bel, baldır, diz ve paça hatları bir miktar uzatılır. Arka
pantolon fark ölçüsü diz ve paça hattında 2 cm verilir (1-2,5-6). 4 noktasından dışarıya 3,5 cm (7) ve 3 noktasından 4,5 cm
arka genişlik payları verilir (8). 8 noktasından sağa doğru basen ¼ +0,5 +( 0,5 fark)= 27,8 cm işaretlenir (9). Bu noktadan
yukarıya ve baldır hattına kadar dik çizilir (10). 9 noktasından arka ağ farkı 4 cm işaretlenir (11). Basen hattı yeniden çizilir.
Yeni çizilen basen hatta dik açı yapılarak bele doğru düz çizgi çizilir. Üzerinde kalça düşüklüğü 19 cm işaretlenir (12). 12
noktasından bel çizgisi üzerinde (önceden uzatılmış çizgi üzerinde ölçü bulunur)bel ¼ = 24,5 +1cm= 25,5 işaretlenir (13). Bu
iki nokta düz birleştirilir. 12 noktası bele doğru 1 cm işaretlenir (14). 13-14 noktaları bel içeriye doğru kavisli ve 14-11 düz
çizilir. 10 noktasından sağa doğru arka ağ oyuntusu 12,8 cm işaretlenir (15). Bu noktadan aşağıya 1 cm. 3 düşülür (16). Arka ağ
çizimi için 10 noktasından sağa doğru 5 cm nokta alınır. Bu nokta, 11 ve 16 noktaları kavisli olarak arka ağ tamamlanır. 1-2 ve
5-6 noktaları düz çizilir. 1-7 noktaları düz birleştirilip, üçe bölünür. 1/3 noktasından 0,8 cm içeriye girilir ve çizgi tamamlanır.
7, 8 ve 13 noktaları birleştirilerek basen kavisi çizilir. 16-5 noktaları düz çizilir, ikiye bölünür ve içeriye 1,5 cm nokta alınıp iç
bacak kavisi çizilir.

Şekil 1: 44 Beden Likralı Pantolon Kalıbı Çizimi Şekil 2: Likrasız Pantolon Kalıbı Çalışması

Likrasız Pantolon Kalıbı Hazırlama4 (Ön Kalıp İşlem Basamakları): Sayfanın sol köşesinden boyuna düz çizgi çizilir. Köşe
noktası oluşturulur (1). 1 noktasından çizgi üzerinde, kalça düşüklüğü 19 cm (3), oturuş yüksekliği 28,8 cm (4) ve diz yeri
59,5 cm işaretlenir. 1-2-3-4 ve5 noktaları yana doğru bir miktar uzatılır. 3 noktasındaki çizgi üzerinde basen ¼ - 0,5 = 28
cm işaretlenir (6). Bu noktadan yukarıda bele ve aşağıda baldıra kadar dik olarak çizilir. Beldeki kesişen nokta (7), baldırda
kesişen nokta (8) olarak belirtilir. 8 noktasından dışarıya ön ağ derinliği 3,5 cm işaretlenir (9). 9 ile 4 noktaları ikiye bölünür.
Aşağıya ve yukarıya dik olarak, ütü hattı /düz boy iplik çizilir. Düz boy ipliğin dizde kesişen noktası (10), paçadaki kesişen
nokta (11) olarak belirlenir. 10 noktasından diz hattında diz genişliği ½ -2 = 23 cm / 2 = 11,5 cm sola (12) ve sağa (13) işaretlenir. 11 paça hattında paça genişliği ½ -2 = 23 cm / 2 = 11,5 cm sola (14) ve sağa (15) işaretlenir. 7 noktasından sola ön bel
¼ - 0,2+ 0,7(girinti payı)= 25,2 cm işaretlenir (16) ve aşağıya ön bel düşüklüğü 1,2 cm ve içeriye girinti payı 0,7 cm işaretlenir
(17). 17-6 noktaları düz çizilir. 17-16 noktaları bel, 16-3 noktaları basen ve 6-9 noktaları arası ön ağ oyuntusu kavisli çizilir.
9-12 noktaları önce düz birleştirilir, ikiye bölünüp, 0,6 cm içeriye nokta alınır. Bu noktadan geçecek şekilde kavisli olarak iç
bacak çizilir. 4 noktasından içeriye doğru 0,5 cm girilir ve bu noktadan geçecek şekilde 3 ile 13 noktaları arası kavisli çizilir.
12-15 ve 13-14 noktaları diz ile paça arası düz cetvelle birleştirilir.
-

2. Pantolon boyu, şema hazırlanırken 8 cm kısa (sayfada fazla yer oluşturmaması) çalışılmıştır.
3. Arka iç paça esnediği için ön iç paçaya göre 1- 0,5 cm eksik yapılır.
4. Pantolon boyu, şema hazırlanırken 5 cm kısa (sayfada fazla yer oluşturmaması) çalışılmıştır.
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Arka Kalıp İşlem Basamakları: Ön pantolonun kopyası alınır. Basen, bel, baldır, diz, paça hatları çizgileri sağ ve sola bir miktar uzatılır. Arka diz (18-20) ve paça (21-22) ölçü farkı 1,5 cm verilir. Bu noktalar düz olarak birleştirilir. 4 noktasından dışa
doğru çizgi üzerinde 3,7 cm (23), ve 3 noktasında dışa doğru 5 cm arka genişlik payları verilir (24). 24 noktandan sağa doğru
basen ¼ +1= 29 cm işaretlenir (25). Bu noktadan yukarıya bele doğru ve aşağıya baldır hattına (26) kadar dik çizilir. Buradan
bele doğru çizilen dik çizgi üzerinde arka ağ farkı 4,5 cm işaretlenir (27). Basen hattı (24-27) yeniden çizilir. Yeni yapılan basen
hattına dik açı yaparak bele doğru düz çizgi çizilir. Bu çizgi (27) üzerinde kalça düşüklüğü 19 cm işaretlenir (28). (Yandaki
düz çizgi ile bu nokta arası 2,4 cm olması gereklidir.) 28 noktasından bel çizgisi üzerinde bel ¼ +0,2 +2,5 (pens payı) = 27,5
cm bulunur ve işaretlenir (29). 28-29 noktaları düz çizilir ve bu çizgi ikiye bölünür (30). Bu noktadan (30) dik olarak aşağıya
pens boyu7,5 cm (31) ve yukarıya bel kavisi için 1 cm yükseltilir (32). 32 noktası sağ ve sola pens genişliği 1,2 cm alınır. Bu
noktalar 31 noktası ile birleştirilerek pens tamamlanır. 28-29 noktaları ile pens ucu ile kavisli çizilerek bel tamamlanır. 26
noktasından sağa doğru arka ağ oyuntusu 12,8 cm işaretlenir (33). Bu noktadan aşağıya 1 cm aşağıya düşülür (34). 28-27 arası
biraz dışa doğru kavis çizilir . 25-34 arası kavisli olarak arka ağ tamamlanır. 18-34 noktaları arası düz çizilip, ikiye bölünür ve
bu noktadan içeriye 0,7 cm girilerek iç bacak kavisi çizilir. 29-24-23 noktaları arası basen kavisli çizilir. 23-21 noktaları düz
birleştirilip, ikiye bölünür ve bu noktasından 1 cm içeriye girilerek yan çizgi kavisli tamamlanır.
Sonuç: Bu çalışmada, büyük beden bayanların giydiği çeşitli kumaşlar için muhtelif pantolon kalıpları hazırlandı. Öncelikle
bir adet numune dikimi yapılıp, canlı 44 beden manken üzerinde prova yapıldı. Kalıpta görülen hatalar düzeltilip tekrar numune dikimi ve kontrolleri yapıldı. Pantolon kalıpları vücuda oturan, rahat kullanımlı düzgün olduğu kabul edildikten sonra
seri üretime dört beden olarak (44-46-48-50) girildi. Bu kalıplarla üretilen pantolonlar satıldı ve tüketiciden gelen tepkiler
doğrultusunda revize edilerek yeniden düzenlendi. Sonuç olarak esneyen ve esnemeyen kumaşlar için iki ayrı temel kalıp
kullanılmasına karar verildi. Büyük beden bayanlar vücut yapıları normal standart vücut yapılarına göre farklılık göstermesi
sebebiyle, her çeşit giysi kalıbının ayrı çalışılması ve 50 beden üstü kadınlar için ayrı temel kalıplar oluşturulması gereklidir.
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DOKUMA KUMAŞLARIN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI*
Gabil ABDULLA *, Rashid ABDULLAYEV **
ÖZET
Tekstil ve hazır giyim üreticileri, ticaretin serbestleşmesi ve piyasanın küreselleşmesinden dolayı yüksek bir rekabetle karşı karşıyadırlar. Bu rekabete karşı koymanın yolu yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmaya konulmasından geçer. Tekstil ürünlerinin tasarım ve üretiminin tüm aşamalarında olduğu gibi kumaş
tasarımında da yeni tasarım yöntem ve metotlarının kullanımı kaçınılmaz duruma gelmiştir. Bu yöntemlerin başında tasarım ve üretim aşamasında CAD sistemlerinin kullanılması gelmektedir. Bildiride dokuma kumaşlarda en fazla kullanılan örgülerden biri olan bez ayağı örgüsünün ‘3dsMax’ programı kullanılarak üç boyutlu
modelinin çizilmesi işlemi ele alınmıştır. Model kumaşın gerçek geometrik yapısına uygun olarak yapıldığından gelecek araştırmalarda kumaşta oluşan gerilmelerin
hesaplanması ve kumaşın simülasyonunun gerçekleştirilmesi mümkündür. CAD sistemlerinde nesnelerin üç boyutlu görünümünün çizilmesi işlemine nesnenin iki
boyutlu geometrik görünümünün çizilmesi ile başlanıldığından, araştırmada kumaşın geometrik görünümünün ortaya çıkarılması için gerekli analizler yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kumaş, Bez Ayağı, Cad, Üç Boyutlu Çizim.
-

WOVEN FABRICS IN THE CREATION OF THREE DIMENSIONAL MODELS
ABSTRACT
Textile and garment manufacturers due to trade liberalization and globalization of the market faced with a high competition. The way to fend off competition is in
the development and implementation of new technologies through the initiation. As in all phases of design and production of textiles fabric design has become
inevitable in the use of new design techniques and methods. At the beginning stage of design and production of these methods CAD systems is needed to use. In this
article we are discussing the drawing three-dimensional model of the linen weave, which is one of the most commonly used woven fabrics in ‘3DsMax’ programme.
Model of fabric made in accordance with the actual geometrical structure and allows in future researches to make the calculation of stresses of fabric and its simulations. The process of appearance of drawn three-dimensional CAD systems objects starting with the drawing a two-dimensional geometric objects. The research
analyzes were made to reveal the appearance of geometric fabric.
Keywords: Fabric, Linen Weave, Cad, Three-Dimension.
Dokuma Kumaş ve Kumaş Raporu: Dokuma kumaş çözgü ve atkı olarak adlandırılan iki iplik grubunun bağlanması sonucu
ile oluşmaktadır (Şekil 1). İplik gruplarının bağlantı yapması çözgü ve atkı ipliklerinin birbirilerinin altından ve üstünden
geçmesi ile gerçekleştirilir. Kabul edilmiş kurallara göre çizim ve fotolarda kumaşları gösterirken atkı ipliklerini yatay, çözgü
ipliklerini ise dikey yönde yerleştirilirler. Kumaşın Şekil 1’de verilmiş görüntüsü kumaşın doğal görüntüsüdür. Çizimlerde
kolaylık açısından çözgü ve atkı ipliklerinin kesitleri daire olarak kabul edildiğinden kumaş düzleminde ipliklerin birbirilerinin altından ve üstünden geçme alanları kare şeklinde alınır (Şekil 2a). Bu alanlara örtü denilir. Kumaş tasarım ve analizinde,
çözgü örtüleri boyalı, atkı örtüleri ise beyaz olarak gösterilirler. Çözgü ve atkı örtüleri aralıklarında kalan boş alanların kumaş
yapısını etkilemediklerinden dolayı kaldırılması sonucu kumaşın ancak örtülerle ifade edilmiş basit görünümü elde edilir. Bu
görünüme kumaşın ızgara görünümü denir (Şekil 2b).

Şekil 1. Kumaşın doğal Görünümü
Şekil 2: Kumaşın analizi: a) kumaş yapısı, b) kumaşın ızgara görünümü, c) bez ayağı örgüsünün raporu.
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Prof. Dr., SDÜ MF Tekstil Mühendisliği Bölümü, gabilabdulla@sdu.edu.tr.
** Yük. Müh., SDÜ MF Tekstil Mühendisliği Bölümü, d0940124006@stud.sdu.edu.tr.
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Kumaş örgüsünün en küçük tekrarlanan birimi örgü raporudur. Bez ayağı örgüsünün raporu dört, iki çözgü ve iki atkı
örtüsünden oluşur (Şekil 2c).
Tekstil biliminde ipliklerin en kesit alanlarını ipliklerin silindirik forma sahip olduklarını varsayarak ortalama çap dor ile ifade
edilir. İpliğin Tex. ile verilmiş kalınlığı bilindiğinde ortalama çap

			
denkleminden bulunur (А.А.Мартынова, Г.Л.Слостина, Н.А. Власова, 1999). Denklemde µor ipliğin özgül ağırlığıdır (mg/
mm3). Kumaş oluşumu sırasında değer ve yönü değişen kuvvetlerin ve kumaşta ipliklerin karşılıklı etkisinden ipliklerin
eğilmesi, kıvrılması ve gerilmesi sonucu ipliklerin geometrik form ve kesitlerinde değişmeler gözlenilir. Araştırmalarda yün
ve pamuk ipliklerin formlarında görülen değişikliklerin çok küçük olduğunu ve ipliklerin silindirik formlarını muhafıza ettiklerini veya büyük ekseninin küçük eksenine oranı 1.1:1 – 1.3: 1 aralığında olan elips şeklini aldıkları tespit edilmiştir. Buna
karşın ipliklerin uzaması ve sıkıştırılması sonucu olarak kesit alanlarında %10 - % 35 aralığında bir azalma görülür. İplik
formlarında görülen değişiklikler çok küçük olduğundan, ilkin aşamada üç boyutlu modellerin iplik kesitleri silindir olduğu
varsayılarak oluşturulurlar.
Bez Ayağı Kumaşların Geometrisi: Kumaş kesitinde eğime maruz kalan iplikler dalgaya benzer bir görünüm sergilediğinden, çözgü veya atkı iplik sistemlerinin üst ve alt yerleşim düzlemleri arası uzaklıklarına dalga yüksekliği denir. Kumaşta
çözgü ve atkı ipliklerinin karşılıklı yerleşmesi dalga yükseklikleri (hç, ha) ve komşu iplikler arası uzaklıklarla (lç, la) belirlenir
(Şekil 2a). Kumaş oluşum teorisine göre dalga yüksekliklerinin toplamı iplik çaplarının toplamına eşit olmalıdır. Yani
hç + ha = dç + da
		 (2)
hç ve ha’ nın değerlerinin değiştirilmesi ile farklı yapıya sahip kumaşların elde edilmesi mümkündür.
lç ve la kumaşın çözgü ve atkısı sıklıklarına bağlı olarak aşağıdaki denklemlerden bulunabilirler:
lç = 100 / Pç, la = 100 / Pa			
		
(3)
Pç ve Pa - kumaşın çözgü ve atkı sıklığıdır (iplik sayısı / 10 cm).
Çözgü veya atkı ipliklerinden birinin bir düzlemde bulunması (hç=0 veya ha=0) durumunda lç veya la minimum değere ulaşırlar.
lç min = la min = dç + da
		
(4)
lç min , la min- çözgü ve atkı ipliklerinin kritik yerleşme uzaklığıdır. Bu durumda kumaşın sıklığı maksimum değerine varır.
Pmax = 100 / dç + da
		

(5)

(2)-(5) denklemlerinin analizi çapları dç ve da’ya eşit ipliklerden çok sayıda farklı görünüme sahip bez ayağı örgüsü elde etmenin mümkün olduğunu gösterir.
Kumaşın Üç Boyutlu Modelinin Oluşturulması:
Sonsuz sayıda bez ayağı örgülerinin karakteristik sayılabilecek dört farklı örgü ile tanımlanması kabul edilmiştir.
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Çalışmada örgülerin üç boyutlu modellerinin oluşturulma sırası bez ayağı örgülerin görünümüne bağlı olmadığından üç
boyutlu model bu örgülerden en yaygın olanı 1. örgü için oluşturulmuştur.
Örgü verileri: ipliğin türü – pamuk iplik; kalınlığı – 30 tex.; ipliğin özgün ağırlığı - µor = 0,828.
1’nolu denklemden

Ve örgü özelliklerine göre

Kumaşın modelini bilinen tüm üç boyutlu çizim programlarında oluşturmak mümkündür. Bu araştırmada, iki boyutlu geometrik çizimlerin ‘3dsMax’ programı’nda çizilmesinin AutoCAD programı’na nazaran zor olması göz önünde bulundurularak
iki boyutlu çizimler AutoCAD Mechanical-2008, üç boyutlu modeller ise ‘3dsMax’ programında oluşturulmuştur. Kumaşın
modeli oluşturulduğunda çözgü ve atkı iplikleri katı cisim olarak varsayıldılar.
Hesap Sonuçlarına Göre Kumaşın İki Boyutlu Görünümünün Çizilmesi- İpliklerin Yerleşme Düzlemlerinin Seçimi:
Klasik dokuma makinelerinde kumaş yatay düzlemde yerleştiğinden model üstten görünüm (top) düzleminde oluşturuldu.
Bu durumda atkı ipliklerinin kıvrım düzlemi önden görünüm (front), çözgü ipliklerinin kıvrım düzlemi ise soldan görünüm
(left) düzleminde yerleşmiş olur. Çizim işlemine yeni bir sayfanın açılması ile başlanılır. Yeni bir sayfanın açılması ve kaydı:
File – new – acadiso – open – save – file name ‘Kumaş’ – save; Atkı İpliklerinin Çizimi: Referans parametresi olarak atkı
ipliklerinin kıvrım ekseninin seçilmesi uygundur. Modelin oluşturulması sırasında iplik çapının küçük olmasından dolayı
çizimler 100:1 ölçeğinde yapılır. Çizime istenilen bir noktadan başlamak mümkün olmasına rağmen önceden belirlenmiş bir
nokta ve düzlemden başlanması uygun görülmektedir. Başlangıç noktası olarak 0,0,0 koordinatları seçildi. Çizim düzleminin
seçilmesi ve merkez çizgisinin çizilmesi: (View) front – Centerline – 0,0 – 600,0 – end
Modelde yer alacak atkı ve çözgü iplik sayısı örnek olarak 14 olduğu durumda atkı ve çözgü kıvrım sayısı da 14 olacaktır. Atkı
kıvrımları arası uzaklık la = 0.372 mm.
Atkı kıvrımlarının merkezleri çizimde dikey yardımcı çizgilerle, “array” (çoğaltma) komutunu kullanılarak çizilir (Şekil 3a).
0,0,0 noktasından geçecek olan ilk çizgi Construction komutları kullanılarak çizilir.
(Construction) vertical – 0,0 – end
“Array” komutu çalıştırıldığında Şekil 3a’da gösterilen pencere açılır. Pencerede yer alan gerekli bilgiler yerine yazılıp “Ok”
butonu ile onaylandığında kıvrım merkezlerini ifade eden dikey yardımcı çizgilerin çizilmesi gerçekleştirilir. Atkı kıvrımlarını
basit yöntemlerle çizmek için atkıların merkez çizgisi ile kesişme noktalarını belirleyerek merkez çizgisinden ha/2 = 0.1075
mm uzaklıkta iki yardımcı çizgi çizilir (Şekil 3b). Önde gelen atkı ipliğinin başlangıç noktasının koordinatı (0,-0.1075)’tir.
İpliği ifade edecek eğri bu noktadan başlayarak Polyline komutu ile çizilir. (Draw) polyline – 0,-0.1075 – Specify next point or
[Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:a –
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/ Second pt/Undo/Width]: birinci kesişme noktası. İlk yayın son noktası olarak birinci kesişme noktasını seçilir. Eğrinin referans noktaları belli olduğundan işlem
manüel olarak veya koordinat değerleri girilerek yapılabilir. İlk eğrimizi çizdikten sonra program ikinci eğrinin son noktasının koordinatlarının girilmesini ister. Bu nokta ikinci kıvırma merkezi ile üst yardımcı çizginin kesişme noktasıdır. Söz
konusu noktaları takip ederek eğri tamamlanır (Şekil 3c).
Çözgü İpliklerinin Çizimi: Örgü 1. tip olduğundan çözgü ipliğinin referans eğrisi atkı ipliğinin referans eğrisinin aynısı olacaktır. Fark çözgü ipliğinin referans eğrisinin soldan görünüm (left) düzleminde yerleşmesindedir.
Çizim Düzleminin Seçilmesi ve Merkez Çizgisinin Çizilmesi: (View) left – Centerline – 0,0 – 600,0 – end
Önde gelen çözgü ipliğinin başlangıç noktasının koordinatı (0,+0.1075)’dir. Çözgü ipliğini ifade edecek eğri bu noktadan başlayarak çizilir. Çizim sırası atkı ipliği için izlenen sıranın aynısıdır. Çizim sonucu Şekil 3d’de verilmiştir. Bez ayağı örgüsünde
çözgü ve atkı raporu ikiye eşit olduğundan üç boyutlu görünümün oluşturulması için iki çözgü ve iki atkı ipliğinin referans
eğrisinin çizilmesi zorunludur. Bunun için atkı ve çözgü ipliklerinin referans eğrileri kopyalanarak referans düzleminde lç ve
la kadar kaydırıldıktan sonra 1800 açı altında döndürülürler.
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Kumaşın Üç Boyutlu Görünümünün Çizilmesi: ‘3dsMax’ programında yeni bir sayfa açarak ‘AutoCAD’ programında
çizilmiş ‘Kumaş’ dosyası bu sayfaya gönderilir (Şekil 2a). İşlem sırası:
(File) İmport – kumaş.dwg – open – ok. İşlem sonucu Şekil 2b’de gösterilmiştir.

Şekil 3: a) Array komutu penceresi; b) Yardımcı çizgiler; c) Atkı ipliğinin referans eğrisi; d) Çözgü ipliğinin referans eğrisi. Şekil 4: a)
Import işleminde açılan pencereler; b) Import işlemi sonucu.
Şekil 5: a) İpliklere kalınlık ve renk verilmesi; b) Çoğaltma işlemi; c) Bez ayağı kumaşın üç boyutlu görünümü.

Çözgü ve atkı ipliklerinin çoğaltılması ve ipliklere gerekli kalınlıkların verilmesi için onlar tek-tek seçilerek bağımsız hale
getirilirler. komut paneli – modify – editable spline – spline – Geometry – detach. Bağımsız hale gelen ipliklere isim verilerek
onaylanır ve üç boyutlu görünümün efektliğini vurgulamak amacıyla atkı ve çözgü ipliklerine farklı renkler verilebilir.
İpliklere Kalınlıkların Verilmesi: ‘atkı 01’ ipliği için; komut paneli – modify – rendering – enable in viewport – thickness
21.5 Aynı işlem diğer iplikler için de gerçekleştirilir (Şekil 5). Atkı ipliklerinin çoğaltılması: tools – array
Açılan pencerede çoğaltma için gerekli veriler yazılarak onaylama işlemi yapılır (Şekil 5b). Benzer işlem çözgü iplikleri için
de gerçekleştirilir (Şekil 5b). Çoğaltma sonucu Şekil 5c’de verilmiştir. Şekil 5c sol tarafında bez ayağı kumaşın üç boyutlu
perspektif görünümü, sağda ise kumaşın üstten görünüm düzleminde görünümü yer almaktadır.
-

Sonuç: Bu araştırmada ulaşılan sonuçlar şunlardır: Bez ayağı kumaşların geometrisi incelendi ve hesap denklemleri oluşturuldu. Elde edilmiş denklemler kullanılarak örnek bir kumaş için geometrik parametreler hesaplandı. ‘AutoCAD-2008’ programı
kullanılarak atkı ve çözgü ipliklerinin referans eğrileri çizild. Referans eğrileri ‘3DsMax’ programına transfer edilerek kumaşın üç boyutlu perspektif modeli elde edildi. Model kumaşın gerçek geometrik yapısına uygun olarak yapıldığından gelecek
araştırmalarda kumaşta oluşan gerilmelerin hesaplanması ve kumaşın simülasyonunun gerçekleştirilmesinde kullanılabilir.
KAYNAKÇA
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YAŞLI GRUP İNSANLAR İÇİN ÇOK KATMANLI GİYSİLERİN HAZIRLANMASINDA YAPIŞTIRMA TEKNOLOJİSİNİN
KULLANIMI*
İbrahim ÜÇGÜL*, Rashid ABDULLAYEV**, Serap Gamze SERDAR***
ÖZET
Son yıllarda tekstil sanayisinde kimyasal polimer ve kimyasal teknolojilerin intensif gelişmesi ve giysi üretiminin farklı etaplarında kimyasal madde kullanımın artması görülmektedir. Kimyasal hammaddelerin, materyallerin ve teknolojik metotlarının geniş çapta kullanımı nihai ürünlerin kalitesi ve çeşitliliğin arttırılmasının,
kısıtlı iş ve çevre maddelerin verimli kullanımını sunmaktadır. Kimyasal maddeler parça ve bileşenlerinin temel özelliklerini birleştirmek ve değiştirmek amacı ile
kullanılabilir. Kimyasal yöntemler, farklı bileşenlerden (kumaş, kimyasal maddeler) ve bu bileşenlerin ilişkilendirilmesi ile, niteliksel yeni düzeyde çalışan metotların
elde edilmesine ve uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Giysi üretim teknik parametrelerini değişmeden kimyasal uygulanması ile elde edilen etki emek-kaynak-materyal tasarrufu, operasyon sayısının azaltılması, atıksız teknoloji, yüksek kaliteli giysi oluşumunda önemli yer almaktadır. Ortaya çıkan etkiler, kullanılan
termoplastik ve termoreaktif kimyasal maddelerin faz değişimleri ve tekstil materyallerinin kimyasal modifikasyonunun nihai sonucu olabilir. Bu da geleneksel
imalatın her aşamasında materyallerin sabit özellikleri ile giysi üretimindeki kimyasal teknoloji arasındaki temel farktır. Geleneksel teknolojiye ilişkin parçaların dikiş
yöntemleriyle birleştirilme ve mekanik, nem, ısıl etki metotları ile karşılaştırdığımızda kimyasal yöntemler büyük bir çeşitlilik sergilemektedir.
Anahtar Sözcükler: Katman, Kumaş, Yaş, Makine.

THE PREPARATION OF MULTI-LAYERED CLOTHING FOR THE ELDERLY GROUP OF PEOPLE USING BONDING TECHNOLOGY
ABSTRACT
The intensive development, which have polymer chemistry and chemical technology of textile materials in recent years, caused the appearance of a new direction
- chemicalization of of clothing manufacture processes. From a single chemicalization of technological process has begun a gradual transition to integrated use of
chemical materials at various stages of clothing manufacture. The widespread use of chemical materials and technological methods can improve product quality
and expand its assortment, efficient use of limited labor and natural resources. Use of chemicals technological processes should be considered as a substitute of traditional materials and operating agents to non-traditional chemical materials (high-molecular, oligomeric, low molecular). Chemicals can be used in operations on
the connection and change from baseline properties of parts and assemblies. The aim of chemical methods is to obtain from individual source components (fabrics,
chemical materials) through their connection, using one of the known methods of systems, working as one unit on qualitatively new level. The effect achieved by
chemicalization, with no change in the current scheme of clothing manufacturing, is in the formation of laborg-resource-material saving, low-operating, non-waste
technology, providing high level of quality garments. Obtained effect may be the end result of phase changes used thermoset and thermoplastic chemical materials
and chemical modification of textile materials. This is the fundamental difference between the chemical technology of clothing manufacturing from traditional,
that deals with constant properties of materials at all stages of manufacturing of clothing. In comparison with the sewing processes and mechanical-wet-thermal
influence related to traditional sewing technology, chemical engineering methods differ in a great variety.
Keywords: Layer, Fabric, Age, The Machine.
Giriş: Günümüzde, malzeme seçimi ve giysi üretimi Türkiye bölgelerinin iklim, sağlık ve hijyen şartları, yaş ve nüfusun sosyal özellikleri dikkate alınmadan yapılmaktadır. En az çalışılmış gruplardan birisi yaşlı insanlardır. Yaşa bağlı değişiklikler
insan vücudunun ana fonksiyonlarının solması ve böylece adaptasyon kapasitesinin azalması ile karakterize edilir (Gönen,
E. Özgen, Ö., 1991). Çalışma 55 yaş ve üzeri kişiler için giysi tasarımı üzerinde dayanmıştır. Çalışma, modern insanın tıbbi
ve sosyal sorunu temsilin, küresel olarak nüfusun yaşlanması doğrultusunda önem taşımaktadır. Giyim için temel şart insan
yaşamının sağlık ve güvenliğini sağlamaktır. Yaşlılar için üretilen giyim elektrostatik nötral, hafif, kullanımı kolay, aşınmaya
karşı dayanıklı, boyutsal yapısı değişmez, yeterince sağlam ve modaya uyan, yüksek hijyenik özelliklerine ve uygun fiyatlara
sahip olmalıdır (Ж.Ж.Вильнав, 2007).
Materyal ve Metod: Giyim, görünüm ve performans özellikleri kullanılan ana ve yardımcı malzemelere bağlı olan, katmanlı
bütüncül bir üründür. Malzemelerin bilim-esaslı doğru seçimi büyük ölçüde giysi kalitesi, görünüş, üretim ekonomisi, mo* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç. Dr., SDÜ MF Tekstil Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi, ibrahimucgul@sdu.edu.tr.
** Yüksek Mühendis, SDÜ MF Tekstil Mühendisliği Bölümü, d0940124006@stud.sdu.edu.tr.
*** Mühendis, SDÜ MF Tekstil Mühendisliği Bölümü, gserd@hotmail.com.
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dern teknolojik ekipmanın uygulama imkanını belirtiyor. Giyim üretiminde öngörülen bu gereksinimler, çok katmanlı malzeme ürününe tekabül eder, çünkü önemli ölçüde tüketim özelliklerinin geliştirilmesini, ürün yelpazesinin genişletilmesini ve
teknolojik dikiş süreçlerinin azaltılmasını sağlamaktadır. Bu da aşağıda gösterilen yaygın yapıştırma yöntemlerinden birinin
kullanılması ile mümkündür. 1. Termal yapıştırma (poliamid, poliüretan, vs), 2. Poliüretan köpük erimesi ile yapıştırma, 3.
Dokuma esnasında kumaş birleştirilmesi.
En sık kullanılan ve en verimli olarak bilinen ilk yöntemdir. Ve bu durumda farklı görünüme, hammadde kompozisyona,
yüzey yoğunluğa, kalınlığa, sertliğe ve dokuya sahip olan malzemelerin yapıştırılmasında rulo teknolojisi kullanır. Kullanılan
yapıştırıcılar hijyen açısından çevresel olarak zararsız ve kuru temizleme ve yıkamaya oldukça dayanıklıdır. Oluşturulacak
malzeme şartları açısından ve yapıştırma proses parametrelerinin değiştirilmesi suretiyle (sıcaklık, basınç ve ona maruz kalma
süresi, yapıştırıcı uygulama yoğunluğu) optimum bileşim elde edilir. Bu makalede çok katmanlı malzeme üretimindeki ilk
yöntem yer almaktadır, yani - yapıştırıcılar kullanılarak tekstil kumaşların termal yöntemle yapıştırılması yöntemi bulunmaktadır.
Araştırma Bulguları: Katmanlı malzemeler iki ya da üç farklı tipte tekstil materyaller birleştirilmesi ile yapılır. Bu durumda, sonuçta ortaya çıkan materyal giysilerin üretimi için çok farklı özelliklere sahip olabilir. Katmanlı malzemeler önemli
ölçüde giyim üretim teknolojisini değiştirmekte ve hazır giyim ürünlerini çeşitlendirmektedir. Giyim üretiminde kullanımı,
üretim (kesim ve dikimde) giderlerini düşürerek bitmiş ürün maliyetini azaltacaktır. Üretim maliyetleri, üretim sürecinde
teknolojik işlemlerin sayısını azaltarak önemli, ölçüde azalır (Д.А.Кардашов, 1976). Hazırlama ve kesme - iki tür materyal
yerine (üst ve astar) kesme ve kesilen parçalar paketlenmesi tek malzemeden (katmandan) yapılır. Katmanlı malzemelerin
kullanımı yapışkan astar malzemelerin kullanımını ve onlarla ilgili ilerideki bütün işlemleri ortadan kaldırır. Böylece tekstil
kumaşlarının sıra dışı bireşimleri ile özgün kompozisyonlar oluşturulabilir. Örneğin, üst kumaşların kullanımı çift taraflı giysiler oluşturmasını mümkün kılar. Astarlı örme kumaşların ve suni kürk birleşimi ise - yalıtımlı mont, ceket, yelek çeşitliliğini
artırabilir. Ayrıca, orijinal şekliyle kısıtlı kullanım alanı olan malzemelerin işlenmesi mümkündür, örneğin: dokumasız kumaşlar (düşük form istikrarından), kenar kesimlerin dökülmesiyle karakterize edilen sentetik-kimyasal elyaf kumaşlar. Tasarlanmış kıyafet konstrüksiyonlarının kullanım esnasında form sabitliğini koruması katmanlı malzemelerin uygulanmasını
ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle katmanlı malzemeler tüketici güvenliğini karakterize eden özelliklere sahip olmalıdır.
Bunlar, her şeyden önce: katmanları arasındaki bağlantıların gücü, sertlik, elastikiyet ve kimyasal temizliğe olan dirençtir.
Araştırma esnasında katmanlı malzemeler için teknik gereksinimler çıkarılmıştır (Tablo 1).
Tablo 1: Katmanlı malzemelerin tüketici özellikleri için teknik gereksinimler.

Katmanlar arasındaki bağ gücüne hammaddeler dokusunun yüzeyi, yani makro ve mikro rölyefi (kabartmalar) etki göstermektedir. Mikro rölyef malzemenin yapılmış olduğu lifin türüne bağlıdır. Örneğin, pamuk, viskoz elyafların yüzey kıvrım ve
oluklar içeren fibril yapısı vardır ve bu nedenle, naylon veya polyester gibi düzgün elyaflardan farklı olarak daha iyi yapışma
özellikleri ile karakterize edilirler. Makro rölyef kumaş veya trikotaj liflerinin (ipliklerinin) örme veya dokumasız kumaş
liflerinin yönü sayesinde oluşur. Bu doğrultuda, yapıştırıcı ile bu malzemelerin adezyon özellikleri farklı olacaktır. Katmanlı
malzemelerin bağlantı kuvveti, yanı sıra sertlik ve elastikliği büyük ölçüde yapıştırıcının uygulama yöntemi ve yoğunluğuna
bağlıdır. En iyi sonuçlar rasgele noktalı yapıştırma tekniği uygulaması ile elde edilir. Üretilen katmanlı malzemelerin kalitesi
büyük ölçüde proses ekipman tiplerine ve yapıştırma yöntemlerine bağlıdır. Rulo yapıştırma teknolojisi tarafımızca “Vilars”
(İsviçre) şirketi donanımlarında test yapılmıştır. Üst üste bir dizi deney sonucu olarak aşağıdaki malzeme paketi için (Tablo 2)
en uygun rulo yapıştırma yöntemleri tanımlanmıştır.
Yapıştırılmış katmanlı malzemelerin dikiş süreçlerinde zor taşınabilirlik ve onlardan astarsız ürünlerin yapılabilme özellikleri
dikkate alınarak üretim işlem özellikleri belirlenmiştir.
Sonuç: Çalışmada yapıştırma işlemi sırasında aşağıdakiler belirlenmiştir: En uygun, kesimleri büküme tabi kalmayan, örmeli
“pike” tipli trikotaj kumaşlardır. Yapıştırılan malzemelerin yüzey yoğunluğu üst tabaka için - 300 g/m2, alt tabaka için - 150 g/
m2 aşmamalıdır. Kompleks (katmanlı) malzemelerden hazır giyim ürün imalatının teknolojik süreçlerin gelişiminde kullanıma tavsiye edilen; Materyal taşıma için ek mekanizmalar (yürüme ayak, iğne sapma, vb) ile donatılmış özel dikiş makinelerdir.
Paralel olarak kesit ve dikişlerin işlenmesini sağlayan çok fonksiyonlu yassı zincir ilmekli dikiş makinelerdir.
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Tablo 2: Yapıştırma proses parametreleri.
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SAĞLIK PERSONELİ İÇİN KLİNİK ÇOK KULLANIMLIK HASTANE ÖNLÜĞÜ TASARIMI*
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ÖZET
Hastane giysilerinden beklenilen temel özellikler; toz ve uçuntu oluşturmaması, uygun gözenek yapısına sahip olması, sıvıları geçirmemesi, defalarca sterilize edilebilmesi, anti bakteriyel ve anti mikrobiyal özellik göstermesi, yırtılma vb. mekanik hasara dayanıklı olması, giyim konforu, kullanıcıya hareket kolaylığı ve hafiflik
sağlamasıdır. Bu özellikler hastane giysisi tasarımını yönlendiren en önemli faktörlerdir. Bu çalışmanın amacı sağlık personelinin klinik çok kullanımlık önlüklerden
beklentilerini fiziksel açıdan bedensel ihtiyaçlar- hareket, rahatlık, ısı ve koruma ve model tercihi, renk, biçim, modaya uygunluk vb. açısından belirlemek, hastanelere ve üretici firmalara öneriler sunabilmektir. Bu çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak fiziksel ya da bedensel olarak doktor ve hemşirelerin önlüklerden
beklentileri belirlenmiş, ikinci olarak ruhun, aklın ve duyguların ihtiyaçları açısından kullanıcının talepleri değerlendirilmiş, yani moda olan modeller ve renk gibi
kavramlar üzere veriler toplanmıştır. Üçüncü aşamada ise beklentiler doğrultusunda doktor ve hemşire önlükleri için çeşitli modellerin tasarımları yapılmış, farklı
renk ve model alternatifleri arasından seçilen-tercih edilen modellerin, üretimleri yapılarak bu modellerin üretim aşamaları incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Giysi Tasarımı, Hastane Giysisi, Klinik Önlük, Konfor.
-

REUSABLE APRON DESIGN FOR MEDICAL PERSONNEL
ABSTRACT
There are several essential factors that is expected from the dresses for medical purposes such as not to cause cotton dusts, having appropriate porous pattern, liquid
proof, re-sanitized, antibacterial and antimicrobial character, resistant to tear and mechanical damages, comfortable and lightness. The purpose of this study is to
determine the expectations of health personnel from reusable medical aprons in terms of physical (body needs - movement, easiness, heat and protection) and
model preferences (color, style, fashionable etc.); and to provide suggestions to hospitals and producer companies. This study implemented in three stages. First
of all, physical and sensual expectations of doctors and nurses from aprons were determined; then secondly, users’ demands in terms of their spirits, minds and
emotions are considered, in other words data about concepts such as fashionable models and colors were collected. At the third stage, along with the expectations,
several model designs for doctor and nurse aprons prepared; preferred models among different colors and model alternatives are produced; and finally their stages
in the production process were investigated.
Keywords: Dress Design, Medical Dress, Comfort, Clinical Uniforms.
Giriş: Sağlık ve hijyen alanında kullanılan ürünler, AIDS veya hepatit virüsü taşıyabilecek vücut sıvılarının en küçük miktarlarına karşı koruma sağlayan cerrahi önlükler ve steril giysi grubundan oluşmaktadır. Bu gruptaki tekstil ürünlerinin temel
fonksiyonları, hastayı ve personeli korumak ve hijyen sağlamak, yara enfeksiyonunu önlemek, operasyon yeri ve steril teçhizatın bakteri taşıyan partiküller ile doğrudan temasını kesmek ve hastadan cerraha ve cerrahtan hastaya enfeksiyon taşıma
riskini azaltmaktır. AIDS, Hepatit B ve diğer tehlikeli hastalıklar göz önüne alındığında, özellikle hastadan cerraha hastalık
taşıma riski önem kazanmıştır. Cerrahi ortamda kullanılan giysileri, çok kullanımlık ve tek kullanımlık olmak üzere iki ayrı
grupta toplamak mümkündür. Çok kullanımlık cerrahi giysiler genellikle dokuma kumaş, tek kullanımlık cerrahi giysiler
ise dokusuz yüzey kumaş kullanılarak üretilmektedirler. Bu çalışmanın amacı sağlık personelinin klinik çok kullanımlık önlüklerden beklentilerini fiziksel açıdan (bedensel ihtiyaçlar- hareket, rahatlık, ısı ve koruma) ve model tercihi (renk, biçim,
modaya uygunluk vb.) açısından belirlemek, hastanelere ve üretici firmalara öneriler sunabilmektir. Çok kullanımlık sağlık
giysilerinde kullanılan hammaddeler genellikle pamuk, polyester, pamuk - polyester karışımları, polyester - karbon karışımlarıdır (Pamuk, 2002).
Sağlık Giysisi Tasarımı- Hastane Giysisi Tasarımını Etkileyen Faktörler: Hastane giysilerinden beklenen temel özellikler
(toz ve uçuntu oluşturmaması, uygun gözenek yapısına sahip olması, sıvıları geçirmemesi, defalarca sterilize edilebilmesi,
anti bakteriyel ve anti mikrobiyal özellik göstermesi, yırtılma vb. mekanik hasara dayanıklı olması, giyim konforu, kullanıcıya
hareket kolaylığı ve hafiflik sağlaması) gibi özellikler, hastane giysisi tasarımını yönlendiren en önemli faktörün, “giysinin
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “1.
Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Buldan Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, E-posta: mkalkanci@pau.edu.tr
** Denizli Meslek Yüksekokulu Tekstil Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, E-posta: akaydin09@hotmail.com
*** Servergazi Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü, Denizli, E-posta: dr.kalkanci@gmail.com

079

Mihriban KALKANCI, Muhammet AKAYDIN, Özgür KALKANCI

işlevselliği” olduğunu ortaya koymaktadır. Sağlık giysisi tasarımında Konforun Önemi: Sağlık giysilerinden de beklenen yüksek giysi konforu için hareket rahatlığı, optimum ısı ve nem ayarı, iyi nem absorbe etme ve nem iletme kapasitesi, ısı geçirgenliği ve sıcaklığı dışarı verebilme, çabuk kuruma, yumuşaklık ve deriyi tahriş etmeme, hafiflik, dayanıklılık, kolay bakım,
beğenilen tutum özelliklerini sunması gibi özellikleri sağlaması beklenmektedir (Gülsevin, 2005).
Sağlık Giysilerinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Ergonomi, insanların anatomik, antropometrik özelliklerini,
psikolojik ve fiziksel kapasitelerini ve toleranslarını göz önüne alarak, endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile
olabilecek organik ve psikososyal stresler karşısında, sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını
ortaya koymaya çalışan disiplinlinler arası bir araştırma geliştirme alanıdır. “İnsan faktörleri mühendisliği” olarak da bilinen
ergonomi, insan ile kullandığı donanım ve çalışma ortamı arasındaki ilişkileri inceleyerek uygulama alanına aktarır (Sağocak,
2005). Giysi Tasarım Aşamaları: Moda tasarımı sürecinde yapılan çalışmalar ayrıntılı bir şekilde sırasıyla aşağıdaki gibidir: Piyasa araştırması, Özgün model geliştirme, Temel kalıp hazırlama, Deneme kalıbı hazırlama, Giysinin kontrolü, Üretim kalıbı
hazırlama, Serileştirme, Kesim planı hazırlama, Dikim planı hazırlama, Seri dikimi, Maliyet hesabı (Vural ve Çoruh, 2003).
Materyal ve Metod: Bu çalışmasının amacı olan, klinik ortamda kullanılan çok kullanımlık doktor ve hemşire giysilerinin,
kullanım, güvenirlilik, fonksiyonellik açısından tasarımında iki ayrı materyal ve yöntem grubu ile çalışılmıştır. Bunlar; 1.
Çok kullanımlık klinik önlüklerden beklentilerin belirlenmesi için anket uygulaması, 2. Seçilen modele ait tasarım ve üretim
analizi. Bu amaçla çok kullanımlık önlükler için Bursa’da faaliyet gösteren Akrida Tekstil’den alınan çeşitli karışımlardaki
bezayağı örgüsünde dokunan dokuma kumaşlar ile çalışılmıştır. Çok kullanımlık önlüklerde pamuk, pamuk-polyester ve
polyester-karbon kumaşlar kullanılmıştır. Çalışmalar Uçak Tekstil A.Ş. de yapılmıştır.
Tablo 1: Çalışmada kullanılan çok kullanımlık kumaş özellikleri

Çalışmada, % 68 polyester- %31 pamuk- %1 karbon karışımlı bezayağı dokuma kumaştan M beden çok kullanımlık bay ve
bayan klinik önlükleri dikilmiştir. Anket çalışması: Hazırlanan anketteki sorular üç grup şeklinde düşünülmüştür. İlk grup
sorular hastane çalışanlarının uzmanlık alanı, cinsiyet, önlük değişim yılı gibi genel bilgiler olup, ikinci grup sorularda yukarıda bahsedildiği gibi tasarımın fonksiyonelliğini ortaya çıkaran kumaş hammaddesi, bitim işlemleri, hastane çalışanlarının
giysilerinden beklentileri gibi konularda tercih ve öncelikleri sorulmuştur. 3. grup sorularda ise tasarım dekorasyonunun
belirlenmesi için, model, renk tercihleri sorulmuştur.
Anket Çalışması İle İlgili Bulgular: Çok kullanımlık giysiler ile ilgili sağlık personeline uygulanan ankete verilen cevaplar
incelendiğinde, aşağıdaki bulguların ortaya çıktığı görülmektedir.
Soru 1: Uzmanlık alanı: Anket Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, çeşitli alanlardan (Tablo 2) doktor ve
hemşire olmak üzere toplam 70 personele uygulanmıştır.
Tablo 2: Uzmanlık alanına göre ankete katılanlar
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Soru 2: Cinsiyet: Ankete katılan toplam 70 personelin 48’i doktor, 22’i hemşire olup, hemşire grubunun çalıştığı alan, uzmanlık alanı içerisinde değerlendirilmiştir. Ankete katılan personelin cinsiyet oranları Tablo 3’ de verilmiştir.
Tablo 3: Cinsiyet ve mesleğe göre ankete katılanlar

Soru 3: Kullanılan önlüklerin değişim süresi: Ankete katılan 70 personelin kullandıkları önlüklerin değişim süresine verdiği
cevaplarda bay ve bayanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Tablo 4’de bay ve bayanların önlük değişim sürelerine
göre kişi sayıları ve bunların toplamdaki yüzdeleri verilmiştir. Sağlık personelinin % 37’sinin önlüklerini yenileme süresi 1 -2
yıldır.
Tablo 4: Cinsiyete göre önlüklerin yenilenme süresi

Soru 4: Tercih edilen kumaş türü: Önlük kumaşı için 1. tercihte en fazla istenen materyal % 40 oranla % 100 pamuklu kumaştır.
Şekil 1’de istenen materyal türlerinin % değerleri verilmiştir. % 37 gibi dikkat çekici bir oran olan “fikrim yok” seçeneğini
işaretleyenlerin fazlalığı, sağlık personelinin konu hakkında bilgi düzeyinin yeterli olmadığını düşündürtmektedir. Sıvı iticilik, antistatik özelliğin sabitlenmesi gibi konularda avantaj sağlayan karbon karışımlı kumaşlardan (% 68 polyester- % 31
pamuk- % 1 karbon karışımlı kumaştan) önlük için hiç tercih yapılmamış olması da bu durumu desteklemektedir.

Şekil 1: Kumaş tercihleri

Soru 5: Önlükte renk tercihi: Önlük rengi için % 47 lik bir oranla en fazla tercih edilen renk her iki model için beyaz renktir.
Bayanlar ikinci renk olarak en fazla lacivert rengini tercih ederken, erkekler mavi ve lacivert rengini tercih etmiştir. Tablo 5
renklerin cinsiyetlere göre tercih oranlarını göstermektedir.
Tablo 5: Cinsiyete göre renk tercihi
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Soru 6: Kullanım ile ilgili bitim işlemi tercihi: Sağlık personelinin kullandıkları çok kullanımlık klinik önlüklerinde tercih
etmeleri istenilen 5 bitim işlemi arasında % 44 lük bir pay ile en fazla önem verilen bitim işlemi bariyer görevi üstlenen anti
mikrobiyal/ anti bakteriyel bitim işlemidir. %38 ile kan sıvı itici bitim işlemi, %11 kullanım haslığı, ışık ve ter haslığı, %5 i
buruşmazlık apresi tercihinde bulunulmuştur. Alev almama, güç tutuşurluk bitim işlemi için ilk sırada tercih yapılmamıştır.

Şekil 2: Bitim işlemi tercihleri Şekil 3: Kullanım esnasında önlük kumaşından beklenen özellikler

Soru 7: Kullanım esnasında önlük kumaşından beklenen özellikler: Kullanılan önlük kumaşından beklentiler için sunulan
9 ayrı seçenek arasından ilk tercihe yazılan % 37’lik payla en fazla beklenti “giyen kişiyi rahatsız etmeme, konfor ve hareket
kolaylığı sağlama” özelliğidir. İkinci sırada yakın bir oranla“anti bakteriyel / anti mikrobiyal özellikte olması” diğer önemli
beklentidir. “Yırtılma vb. mekanik hasara dayanıklılık”, “Tüy, toz ve uçuntu oluşturmaması”, “Anti statik özellik göstermesi”
birinci tercihte hiç yer almamıştır.
Soru 8: Kullanılan önlüklerden duyulan şikâyetler: Sağlık personelinin kullandıkları önlükler hakkındaki şikâyetlerindeki sıklık oranları Tablo 6’da verilmiştir. En fazla oran % 23’lük pay ile ölçü problemlerinden kaynaklanan “bedene tam
oturmaması” sorunudur. Tabloda terletme, hareket kolaylığı sağlamama gibi en fazla şikâyet gelen diğer konular gösterilmiştir.
Tablo 6: Kullanılan önlüklerden duyulan şikayetler

Soru 9: Sağlık personelinin giysileri hakkındaki önerileri : Çoğu katılımcı öneri belirtmemiş olmasına rağmen, bazı öneriler
aşağıdaki gibidir. Özellikle bayan kullanıcıların, modaya göre ve kişi zevklerine uygun, değişik kıyafet seçenekleri. Model tercihleri arasında bedenden çıkan reglân kol vb. hareket kolaylığı, sağlayacak kol modelleri talebi. Beden ölçülerine göre vücuda
uyan, oturan, kişiye özel geniş seçenekler. Yıkamadan sonra görülen sararma problemi. Model renginin alternatifli olması.
Soru 10: Hastane personelinin model tercihleri: Model tercihi olarak erkekler ve bayanlar için ayrı olarak tasarlanmış altı
model arasında erkeklerin en çok tercih ettikleri model % 66 oranla 5 no’lu modeldir(Tablo 7). Erkek modeli için model özelliliği üst; erkek yaka, önden 6 düğmeli, 1 göğüs cebi, 2 önlük cebi, kısa koldur. Bayan modeli için; önerilen modeller içinde
bayanlar arasında diğerlerine göre belirgin bir fark ile herhangi bir model seçilmemiş, fakat 5 nolu model % 26 oranında en
fazla tercih edilmiştir. Model özelliği üst için: yuvarlak sıfır yaka, yandan düğmeli, arkadan pensli, göğüs cebi, 2 önlük cebi,
kısa koldur.
Tablo 7: Cinsiyete göre tercih edilen modeller
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Seçilen Modellerin Tasarım Planı Bulguları- Piyasa Araştırması: Giysi tasarımının ilk aşaması olan piyasa araştırması
kapsamında, seçilen hedef kitle sağlık personelinin; renk, model, kumaş talepleri yapılan anket çalışması ile belirlenmiştir.
Özgün model geliştirme: Tasarım yapılacak konuda özgün modellerin geliştirmesi kapsamında çalışma çizimleri Adobe Illustrator de yapılmış daha önceki kısımlarda bu çalışmadan bahsedilmiştir. Çizimlerde vücut ölçüleri ve oranlar dahilinde
çalışılarak giysiyi tamamlayan dikişler, büzgüler vb. bütün detaylar gösterilmiştir. Çizilen modellere karar verme işi için ise
anket sonuçları kullanılmıştır.
Modeller: Çalışmada anket sonucuna göre bay ve bayanlarda en fazla tercih edilen modellerin analizi yapılmıştır. Çok kullanımlık önlükler konusunda üretim yapan firmalara klinik önlükler hakkında, kullanıcı yorumlarından hareketle dikkate
alınması gereken öneriler sunup, fikirler verebilmek amaçlanmıştır. Erkek modeli ve bayan modeli teknik çizimleri Şekil 4’deki
gibidir. Erkek modeli; Erkek modeli için; model teknik çizimi Model özelliği; erkek yaka, önden 6 düğmeli, 1 göğüs cebi, 2
önlük cebi, kısa kolludur.

Şekil 4: Erkek ve bayan modeli teknik çizimi

Bayan Modeli; Model özelliği; üst bedende yuvarlak sıfır yaka, yandan düğmeli, arkadan pensli, göğüs cebi, 2 önlük cebi, kısa
kolludur. Pantolon Modeli; Bel 4 cm lastikli, pileli, yandan 2 cepli, arka tek ceplidir. Bu alt modeli hem bayan hemde erkek için
de uygun görülmüştür. Üretilebilirlik açısından inceleme: Çizimler, estetik, maliyet ve üretilebilirlik açısından incelenmiştir.
Sağlık personelinin tercihleri doğrultusunda işletme politikaları, mevcut pazarlama, üretim, finasman, iş gücü, teknoloji, makine araç gereçler, tüketici tercihleri göz önüne alınarak tasarlanan modellerin incelemesi yapılmıştır.
Kalıp Hazırlama: Tasarlanan model türünde temel kalıplar hazırlanmıştır. Kalıp tasarımında Konsan Kalıp Tasarım Sistemi
kullanılmıştır. Kalıp, bilgisayar ortamında sıfırdan hazırlanmıştır. Giysinin kontrolü: Model detayları uygulanmış deneme
kalıbı, geçici bir kumaşa uygulanıp dikilmiştir. Kumaş olarak % 68 polyester- % 31 pamuk- % 1 karbon karışımlı bezayağı
dokuma kumaş kullanılmıştır. Üretim kalıbı hazırlama: Seçilen modele ait kalıp üzerinde, model numarası, beden numarası,
kalıp parçalarının ismi veya numarası, kaç adet kesileceği, tarihi vb. bilgiler yazılmıştır. Ölçü tablosu netleştirilmiştir.
Serileştirme: Bilgisayar üzerindeki kalıp serilendirme temel bedene göre tasarımda dikkate alınarak yapılmıştır. Sıçrama
oranları dikkate alınarak S, M, L, XL bedenlerde serilendirme işlemi kısa sürede yapılmıştır.
Kesim planı hazırlama: Pastal boyu her modelde dört beden çalışılmış ve metraj vb. bilgiler Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8: Modellere ait pastal bilgileri

Pastal kat adedi düşük olduğu için model kumaşlarının kesiminde elektromakas kullanılmıştır.

Dikim Organizasyon Planlamasının Yapılması: Dikim planı; her ayrı model için operasyon listesinin hazırlanması, her
operasyon için gerekli makine çeşidi ve aparatlarının belirlenmesi, yine her operasyon için standart zamanların ölçülüp hesaplanması, makine ve işçi sayılarının bulunması, uygun dikim hattının oluşturulması şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Dikim İşlemi: Dikim planına göre operasyon listesi ve kullanılan makineler ile gerekli olan aparatlar hazırlanmıştır. Dikim
işlemleri sırasında kesik elyaf polyester/ pamuk karışımlı dikiş iplikleri kullanılmıştır. Maliyet analizi: Yapılan üretim sonucunda model giysilerle ilgili olarak hesaplanan temel malzeme maliyet kalemleri ve oranları Tablo 9’da verilmiştir.
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Tablo 9: Maliyet analizi a. Erkek önlük modeli, b. Bayan alt giysi modeli

Tartışma ve Sonuç: Yapılan araştırma, deneysel çalışma ve ölçümler sonunda çok kullanımlık klinik önlük hakkında öneriler
aşağıda yer almaktadır. Klinik ortamda giyilebilecek modellerde sağlık personelinin beklentileri klasik modellerin dışına çıkmamaktadır. Bayan sağlık personelinin acil durumlarda klinik ortamda kullanılacak giysi tercihi önlük-pantolon takımıdır.
Erkek sağlık personelinde giysi tercihi klasik önlüktür. Giyen kişiye ağırlık açısından düşünüldüğünde göz önüne alındığında
m2 olarak %100 pamuklu kumaşlar ağır olduğundan, PES – pamuk karışımlı daha hafif kumaş karışımları önerilmektedir.
KAYNAKÇA:
Gülsevin, N. (2005). “Spor Giysilerin Konfor Özellikleri Üzerine Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, İzmir, s. 80.
Pamuk, O. (2002). Cerrahi Operasyonlarda Kullanılan Giysilerin Çalışma Ortamına Uyumluluğunun Araştırılması., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, s. 87.
Sağocak, M. (2005). “Ergonomik Tasarımda Renk”, Trakya Univ J Sci, 6(1): 77-83
Vural, T. Çoruh, E., Moda Tasarımı Süreci, Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı , Ya-pa Yayınları, Ankara, 2003, s. 105.
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ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA AMAÇLI KORUYUCU TEKSTİLLER*
Öznur AYDIN*, Gizem KARAKAN GÜNAYDIN**
ÖZET
Koruyucu tekstiller kişinin zararlı maddelere, kötü çevre koşullarına maruz kalma riskini önlemek ve bu riskten korunmasını sağlamak ve/veya bu riski azaltmak için
kullanılan teknik tekstil ürünleridir. Koruyucu tekstiller çeşitli risk ortamlarında çalışan itfaiyeciler, güvenlik personeli, otomobil yarışçıları, tıbbi personel, ağır sanayi
işçileri v.b. insanların dış etkilerden korunması amacı ile üretilir. Bu yapıların özellikleri kullanıldıkları endüstrinin ihtiyaç ve beklentilerine göre değişmektedir. Son
yıllarda elektronik cihazların günlük hayattaki yeri ve önemi artmıştır. Cep telefonları, bilgisayarlar, radyo ve televizyonlar, elektronik cihazların bulunduğu ortamlar
hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Geniş bir alana etki eden baz istasyonları, cep telefonları, internet ağları, tüm canlıların yaşam kalitelerine etki edebilmektedir. Elektromanyetik radyasyona maruz kalan insanlarda kalp atışlarının değişimi, bilinç kaybı, halsizlik gibi pek çok etki ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle
çevremizi kaplayan elektromanyetik yayımının neden olduğu zararların azaltılması çevre ve insan sağlığı açısından son derece önemli hale gelmiştir. Son yıllarda
elektrik iletkenliği gösteren tekstil yüzeylerinin zararlı elektromanyetik dalgaların kalkanlanması amacı ile kullanımına yönelik pek çok çalışma yürütülmektedir.
Çeşitli tekstil liflerinin metal lifler ile bir arada eğrilerek karışım ipliği elde edildiği ve bu ipliklerden dokuma, örme veya dokusuz yüzeyler oluşturularak bu yüzeylerin
kalkanlama etkinliğinin ölçüldüğü çalışmalara sıkça rastlamaktayız. Metal lifleri ile takviye edilmiş tekstil yüzeylerinde kalkanlama etkinliğinin dalga boyu, sinyal
kaynağı ile aradaki mesafe, ortam nemliliğinin yanında; yüzey içindeki iletken liflerin yoğunluğu, geometrik yerleşimi, katman sayısı, kumaş kalınlığı gibi faktörlere bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Bu çalışmada Koruyucu tekstiller, elektromanyetik kalkanlama amaçlı kullanılan iletken tekstil yüzeyleri ve bu yüzeylerin
kalkanlama etkinliğinin ölçülmesi ile ilgili bilgiler verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Koruyucu Tekstil, Elektromanyetik Kalkanlama.
-

ELECTROMAGNETIC SHIELDING PURPOSED PROTECTIVE TEXTILES
ABSTRACT
The Protective textiles are the technical textile products prevending or reducing the risk of human exposuring to the poor environment conditions. The Protective
textiles are produced for the working in a variety of risk environments, security staff, car racers, medical personnel, heavy industry workers with the aim of protecting
people from external influences.These properties of these structures change accourding to the need and expectations of the industry in which they are being used.
The place and importance of electronic devices in daily life has increased in recent years. Cell phones, computers, radio and television and the environments with the
electronic devices appear in our daily lives. Base stations affecting a large area, mobile phones, internet networks may influence the quality of life of all living things.
In the humans exposed to electromagnetic radiation; Change in heart rate, loss of consciousness, weakness may occur . Therefore the reduction of harm caused by
the electromagnetic dissemination covering the environment has become extremely important in terms of environmental and human health.There have been many
studies carrying on related to the usage of conductive textile materials for Electromagnetic Shielding purpose. The studies related to obtaining the blended yarn by
spinning the different textile fibers with metal fibers and also the generation of the woven, knitted and nonwoven surfaces, and the studies aimed to measure the
shielding effect of all these surfaces are very common seen. The Shielding effect of the textile surfaces reinforced with metal fibers varies depending on the wavelength, the distance to the signal source, the atmosphere humidity, the density and the geometric orientation of the conductive fibers in the surface, the number of
layers, the thickness of the fabric. In this study the information about the the protective textiles, the conductive textile surfaces used for electromagnetic shielding
and the measurement of the shielding effect of these surfaces will be given.
Keywords: Protective Textiles, Electromagnetic Shielding
Giriş: Koruyucu tekstiller kişinin zararlı maddelere kötü çevre koşullarına maruz kalma riskini önlemek ve bu riskten korunmasını sağlamak veya bu riski azaltmak için kullanılan teknik tekstil ürünleridir. Teknik tekstil deyince ise “estetik ve dekoratif
özelliklerinden ziyade, öncelikle teknik performansları ve fonksiyonel özellikleri için üretilen tekstil malzemeleri ve ürünleri”
anlaşılmaktadır. Teknik tekstiller pahalı, katma değeri yüksek ürünlerdir. Kimyasallara, hava şartlarına, mikro organizmalara
dayanıklı, yüksek mukavemet, yanmazlık gibi üstün performans özelliklerine sahip ürünlerdir. Bu ürünler tekstil dışındaki
alanlarda da kullanılırlar; ancak alıcı bizzat teknik tekstil ürününü kullanmaz, herhangi bir malzemenin parçası olarak kullanılır. Bu ürünlerin kullanım amaçları: Balistik koruma, bıçak darbelerine karşı koruma, düşük hızlı etkilere karşı koruma,
alevden koruma, atıklardan koruma, nükleer etkilerden koruma, biyolojik ve kimyasal zararlılardan koruma, kamuflaj, yüksek voltajdan koruma, statik elektriklenmeden korumadır. Koruyucu tekstillerin ve diğer ürünlerin yapıldığı iş ve faaliyet
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç., Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Bşk., oznuraydin69@gmail.com.
** Öğr.Gör.Dr., Akdeniz Üniversitesi Serik Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi.
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tipleri şunlardır: Polis, güvenlik görevlileri, dağcılık, mağaracılık, tırmanma, kayak, uçak personeli (askeri ve sivil), askerler,
denizciler, denizaltıcılar, dökümhane ve cam işçileri, itfaiyeciler, su sporları, kış sporları, ticari balıkçılık ve dağcılık, deniz
dibi petrol ve benzin ekipmanı işçileri, sağlık bakımı, yarış sürücüleri, astronotlar, kömür madenciliği ve sağlık depo işçileri.
Koruyucu giysilerin, konforlu, hafif, kompakt bir yapıda ve sağlam olması istenmektedir.
-

Koruyucu Tekstillerde Kullanılan Yüksek Performanslı Lifler: Yüksek performanslı lif tanımı ile yüksek gerilme mukavemeti, yüksek ısı direncine sahip, yüksek modüllü, iyi boyanma özelliğine sahip, yüksek kimyasal dirençli üstün mekanik
özelliklere sahip lifler anlaşılır. Sıradan liflerle karsılaştırdığımızda oldukça pahalı olan bu liflerin üretimi ve tüketimi Avrupa,
Amerika ve Japonya gibi ülkelerde sınırlı kalmıştır. Koruyucu tekstillerde aramid (Kevlar®, Twaron®), poliester, poliamid ve
yüksek mukavemetli polietilen (Dyneema®) lifleri kullanılmaktadır. Alevden koruma giysilerinin üretiminde karbon, aramid,
polibenzimidazol (PBI), polieter eter keton (PEEK) gibi yüksek performanslı lifler tercih edilmektedir. Nükleer-biyolojikkimyasal maddelerden koruyucu giysi ve çadırların yüzeylerinde ise, ağırlıklı olarak aktif karbon bulunmaktadır. Yüksek
performanslı liflerden bazıları kısaca özetlenmiştir (Karakan, 2008).
Poliamid Lifleri: Balistik amaçlı kullanılan ilk liflerden olan Poliamid lifleri pürüzsüz bir yüzey ve yüksek aşınma direncine
sahiptirler ancak, 60 °C’ nin üzerindeki sıcaklıklarda hava ile temas durumunda yüzey renginin bozulması, darbe mukavemetinin düşmesi söz konusudur.
Kevlar Lifleri: Moleküler oryantasyonu son derece iyidir. Aromatik halka yapısı sayesinde termal dayanımı oldukça yüksektir.
Para konfigürasyonu yüksek mukavemetli ve yüksek Young modüllü olmasını sağlar. Bu özelliklerinden dolayı dış lastik kuvvetlendirmelerinde, balistik uygulamalarda, halatlarda, kablolarda ve yüksek mukavemet, ısısal ve kesilme dayanımı gerektiren koruyucu yapılarda kullanılırlar.
Twaron Lifleri: Para-aramid liflerinden en son geliştirilen yüksek performanslı lif grubundan olan Twaron; Teijin firması
tarafından üretilmektedir. Enerji yutabilme kapasitesinin oldukça yüksek olması balistik korumada yaygın kullanılmasını
sağlamıştır. Hafif ve yüksek mukavemetli bir liftir.
Örümcek İpeği Lifleri: Son yıllarda balistik korumalarda kullanılabilirliği araştırılan bu liflerin diğerlerinden farklı olarak
doğal bir lif olmaları dikkat çekmektedir. Balistik tekstilde kullanılabilirlik açısından yüksek mukavemetli olmaları önemli bir
avantaj olsa da elastikiyetlerinin yüksek olması henüz kullanımda önemli bir sınırlandırma getirmektedir.
-

Şekil 1: Örümcek ipeği (www.dupont.com). Şekil 2: Güç tutuşur özellikteki elyafların aleve tabi tutulmasından önce ve sonraki
görüntüleri (www.dupont.com) Şekil 3: Soğuk iklim tekstil materyallerinin katmanlı yapısı ; dışta su geçirmeyen yapı, orta kısımda
nefes alabilen membran bir yapı, iç kısımda da ince örme bir astar bulunmaktadır. (http://tubitaktam.ege.edu.tr/dosyalar/balistik_lifler.
pdf,2007) Şekil 4: Tek bir lifte gerçekleşen darbe görüntüsü (Çerkez, D. (2007).

Koruyucu Tekstil Yapılarının Sınıflandırılması: Genel anlamda koruyucu tekstiller kullanım amacına göre sınıflandırıldığında balistik amaçlı koruyucu tekstiller, mekanik etkilerden koruyucu tekstiller, temiz oda giysileri, nukleer-biyolojik, kimyasal
zararlılardan koruyucu tekstiller, statik elektriklenmeden koruyucu tekstiller, elektromanyetik alandan koruyucu tekstiller,
yüksek ısı ve alevden koruyucu tekstiller, solunum sistemini koruyucu sistemler, radyasyondan koruyucu tekstiller şeklinde
sınıflandırılabilmektedir.
Yüksek Isı ve Alevden Koruyucu Tekstiller: Isıya, aleve, eriyen metallerin sıçramalarına karşı koruma sağlamaktadırlar.
İtfaiye, petrokimya, askeriye, mühendislik, dökümhane, havacılık-uzay gibi aleve ve ısıya maruz kalmaya yönelik tehlikeli iş
alanlarında kullanılabilen tekstil yapılarından oluşmaktadır. Burada kullanılan kumaşlar birkaç katlı olarak kullanılabilmektedir. Temel olarak bu giysilerde termal konfor öne çıkmaktadır. Dış kısımda yüksek nem ve ısı olduğundan, giysiyi giyen
kişinin konforunu arttırmak gerekmektedir. Bu tip tekstiller en çok itfaiyeciler tarafından kullanılmaktadır (Karakan, 2009).
-

Soğuk İklim Giysileri: Ağır hava koşulları altında çalışanlar için tasarlanmış çeşitli iş giysileri, kayak giysileri, eldivenler,
botlar ve yağmurlukları kapsayan, nefes alabilen (vücut terini dışarı atabilen) ancak su geçirmeyen özel kumaşlardan mamul
ürünleri içermektedir. Nükleer-Biyolojik-Kimyasal Zararlılardan Koruyucu Tekstiller: Bunlar çoğu zaman sentetik veya doğal
elyaftan dokunmuş ayrıca karbon elyaf ve köpükten oluşan çok katlı yapılardır (Emek, 2004). Özellikle kimya sanayinde çeşitli
kimyasallara maruz kalmamak için koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Çalışma esnasında kimyasal madde atağına maruz kalabilecek kişiler, kimyagerler, ziraatçiler, bahçivanlar, acil durum kurtarma ekipleri, zararlı atık temizleme işçileri, off-shore
petrol işçileri, tekstil boyama ve apre ya da kağıt basım endüstrisi işçileri olabilir (Mürk ve Cireli, 2007).
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Balistik Koruma Amaçlı Koruyucu Tekstiller: Balistik koruma ile yüksek hızdaki çarpma etkisinden oluşan darbeyi en aza
indirmek ve merminin vücuda temasını önlemek amaçlanmaktadır. Darbenin en aza inmesiyle birlikte vücutta gerçekleşecek
çöküntü değerini minimumda tutabilme ve vücut dokularının zarara uğramasının engellenmesi hedeflenmektedir. Kumaşta
meydana gelen darbe olayını analiz edebilmek amacıyla tek bir lifte gerçeklesen darbe olayı incelenmiş ve merminin life çarpması ile birlikte enine ve boyuna dalga olmak üzere iki tip dalganın darbe noktasından yayıldığı görülmüştür (Çerkez, 2007).
Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Koruyucu Giysiler: Bir aygıt, donanım veya sistemin, bulunduğu elektromanyetik
çevre içinde, bu çevreyi veya diğer donanımları rahatsız edecek düzeylerde elektromanyetik gürültü oluşturmadan ve ortamdaki diğer sistemlerin oluşturduğu girişimden etkilenmeden, kendisinden beklenen işlevlerini yerine getirme yeteneğine
elektromanyetik uyumluluk (EMC, electromagnetic compability) denir. Diğer bir deyişle EMC, cihaz ve sistemlerin hedeflenmiş çalışma koşullarında olumsuz şekilde diğer sistemlerden etkilenmeden veya diğer sistemleri etkilemeden çalışabilme
yeteneğidir. Elektromanyetik kirliliğin artması ve elektronik sistemlerin elektromanyetik duyarlılığının artmasıyla birlikte,
elektromanyetik uyumluluk önem kazanmıştır (Cengiz, 2009). Elektromanyetik radyasyondan korunma için üretilen tekstil
yüzeylerini, kullanım alanlarına göre iki temel grup altında incelemek mümkündür. Bunlar; 1. Sağlık alanında kullanılan
tekstil yüzeyleri, 2. Endüstri ve savunma sistemlerinde kullanılan tekstil yüzeyleridir. Çevremizi saran elektromanyetik dalgaların neden olduğu zararların azaltılması için kullanılan başlıca yöntemlerden birisi ekranlamadır. Ekranlamayı; bir cihaz,
bir platform (uçak, gemi v.b), belirli bir yapı (oda, bina v.b) veya canlı bir organizmanın elektromanyetik dalgalardan izole
edilmesi şeklinde ifade etmek mümkündür. Ekranlama amacıyla kullanılacak malzeme; iyi elektrik iletkenliğine (dalgaların
malzemeye nüfuzunu mimimize etmek için) ve yüksek manyetik geçirgenliğe sahip olmalıdır (manyetik enerjiyi ısıya çevirmek için) Ekranlamada kullanılan klasik metal malzemelerinin sınırlı esneklik, ağırlık, korozyon ve ekranlama verimliliğini ayarlama zorluğu gibi çeşitli dezavantajları bulunmaktadır. Bu nedenle günümüzde ekranlamada daha hafif, esnek ve daha
düşük maliyetli tekstiller tercih edilmektedir (Okyay ve ark, 2011).
-

Şekil 5: Elektromanyetik Radyasyondan koruyucu tekstil ürünlerinin kullanım alanları (Okyay, G., vd. 2011).

Literatürde, elektromanyetik dalgaları ekranlama özelliğine sahip dokuma kumaş yapıları ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Cheng ve arkadaşları, açık-uç friksiyon iplik eğirme tekniği ile çalışan DREF III model makinede merkezinde
paslanmaz çelik tel, örtü lifi olarak ise paslanmaz çelik, kevlar ve viskon kesik elyafının kullanıldığı iplikler üretmişlerdir.
Ardından bu iplikleri, farklı yapılardaki dokuma kumaşların üretiminde kullanmışlardır. Üretilen kumaşlara uygulanan testlerle, kumaşların, elektriksel olarak iletkenliği ve elektromanyetik radyasyona karşı koruyucu özellikleri araştırılmıştır. Ueng
ve Cheng, açık-uç friksiyon iplik eğirme tekniği ile kompozit iplikler üretmişlerdir. Ardından bu ipliklerden mamul iletken
dokuma kumaşların elektromanyetik ekranlama ve elektrostatik deşarj özelliklerini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda,
kumaşların elektromanyetik ekranlama özelliği ile elektrostatik deşarj özelliğinin, kumaşın konstrüksiyonuna, sıklıklarına ve
yapısındaki iletken madde oranına göre değiştiğini belirtmişlerdir (Okyay ve ark, 2011).
-

Sonuçlar: Kullandığımız elektriksel cihazlara her geçen gün bir yenisinin eklenmesi, özel radyo ve televizyonların sayılarının
artması, bilgisayarların işlemci hızlarının yükselmesi hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte “elektrosmog” olarak adlandırılan
elektromanyetik çevre kirliliği sorununu da beraberinde getirmiştir. Elektromanyetik kirliliğin artması ve elektronik sistemlerin elektromanyetik duyarlılığının artmasıyla birlikte, elektromanyetik kalkanlama amaçlı kullanılabilen tekstil ürünleri ile
ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Gelecekte giyenlere, kullananlara örtme ve süslemenin yanında, başta sağlık, güvenlik
ve enformasyon alanlarında olmak üzere, başka hizmetler de sunabilen çok fonksiyonlu akıllı (interaktif) tekstil ürünlerinin
de üretimi ve kullanımının artması beklenmektedir.
KAYNAKÇA
Cengiz, S. (2009). Elektromanyetik Girişimden Korunmada Ekranlama Etkinliği ve Elektromanyetik Uygulama Alanları, Yayınlanmamış
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ORTAÇAĞ DÖNEMİNE AİT İKİ KAYNAKTA ( İBN BÎBÎ-SELÇUK NÂME VE
İBN BATUTA SEYAHATNAMESİ) İSMİ GEÇEN KUMAŞ VE KIYAFET TASVİRLERİ*
Hatice DEMİR*
ÖZET
Ortaçağ Türk dönemine ait çok az birinci el kaynak günümüze gelebilmiştir. Bunlardan İbn Bîbî’nin El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk Nâme) ve İbn
Batuta’nın Seyahatnamesi en önemli kaynaklar arasındadır. Bu iki eser, Ortaçağ Anadolu’sunun siyasi ve kültürel ortamı ile ilgili bize aydınlatıcı bilgiler verir. Özellikle
İbn Bîbî’nin Selçuk Nâme’sinde, günlük hayat oldukça lirik bir dille tasvir edilmiştir. Gerek saray çevresi ve gerekse halk arasında geçen olaylar şiirsel bir şekilde
anlatılmıştır. İbn Bîbî ve İbn Batuta’nın eserlerinde oldukça çeşitli kumaş ve kıyafet ismi yer alır. Bunlardan atlas, çuha, sırmalı, ipekli, keten kumaşlar, altın yaldız işlemeli kadifeler gibi bildiğimiz kumaş isimlerinin yanı sıra günümüzde bilinmeyen Şuster ( İran’ın Huzistan bölgesine özgü) ve Sakilatun Attabî (Bağdat’ta kumaşıyla
ünlü bir yer) kumaşları gibi özel kumaş isimleri de geçmektedir. Diğer taraftan iki eserde de, Ortaçağ Türk dönemine ait kıyafetler ayrıntılı bir şekilde tasvir edilmiştir.
Selçuklu döneminde kıyafetler günlük olabileceği gibi cülus/ tahta geçme törenleri, matem, savaş, düğün gibi özel günlerdeki ritüellere göre de sınıflanmıştır.
Sarıklar, külahlar, cübbeler, şalvarlar, halhallar, çizmeler çeşitli ritüellere göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca sarayda kıyafetlerden sorumlu kimseler bulunmakla
birlikte câme-hane isminde özel tahsis edilen elbise depoları da mevcuttur.
Anahtar Sözcükler: İbn Bîbî, İbn Batuta, Selçuklular, Kıyafet, Kumaş.

THE NAMES AND THE DEPICTIONS OF FABRICS AND CLOTHES IN TWO MEDIEVAL FIRST HAND SOURCES:
İBN BÎBÎ’S SELÇUK NÂME AND İBN BATTUTA’S TRAVEL BOOK
ABSTRACT
Only a few first hand source books could come to our day from Medieval Turkish period. İbn Bibi’s El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk Nâme) and İbn Batuta’s Travel Book are the most important of them. These two books give us important informations about the political and cultural era of the Medieval Anatolia. We
are going to study these two books in two parts. In first part we will introduce the textiles of the medieval period. Baize, satin, brocaded, silky, flaxen textiles, golden
inlaid valvets were some of the textiles we know. But there are some extraordinary textiles were told which were not heard in our days. For example Şuster (a fabric
from Huzistan of Iran) and Sakilatun Attabî (a fabric of Baghdad). In second part we will try to introduce the clothes of Medieval Turkish Period. In Medieval period
the clothes are both daily and for important days such as accession, lament, wedding ceremonies or wars. Conical hats, turbans, vestments, salwars are some of
those. There were some servants in palace who were responsible for clothes and some chambers in palace called as câme-hane are very common in Seljuks’ Anatolia.
Keywords: İbn Bîbî, İbn Batuta, Seljuks, Clothes, Fabrics.
Kıyafetler tarih boyunca çeşitlerine ve yapıldıkları kumaşlara göre toplumları oluşturan sınıfları ve o sınıfları oluşturan insanların sosyal hayatlarını belirlemede önemli bir yere sahip olmuştur. Biz bu çalışmamızda Ortaçağ Türk dönemine ait birinci
el kaynaklardan iki tanesinde geçen kumaş ve kıyafet isimlerini dönemin sosyal, siyasi ve kültürel ortamı çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu eserlerden ilki İbn Bîbî’nin Selçuk Nâme’si diğeri ise İbn Battuta’nın Seyahatnamesi’ dir. Çalışma
kapsamında, her iki eserde adı geçen kumaş ve kıyafet tasvirlerini toplumsal tabakaları ve bu tabakaların sosyal hayatlarındaki
ritüellerde kullanış şekillerine göre bir sınıflama yaparak değerlendireceğiz. İlk eserimiz kısa adıyla İbn Bîbî olarak bilinen
Nasıreddin Hüseyin bin Muhammed bin Ali er-Ca’ferî el Rugadî’nin 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti siyasi ve sosyal
ortamını lirik bir dille anlattığı Farsça yazılmış El Evamirü’l- Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk Name) adlı eseridir. Bugün
İran/ Gülistan Eyaleti topraklarında yer alan Cürcan’da doğan İbn Bîbî Anadolu Selçuklu Sarayı’na yakın bir anne-babadan
doğmuştur. Dolayısıyla İbn Bîbî’nin Selçuk Nâme’si daha çok saray ve çevresini anlatan bir eserdir. Bu nedenle, eserde ismi
geçen kumaşlar ve tasviri yapılan kıyafetler daha çok aristokrat kesimi kapsamaktadır. İbn Bîbî’nin bize aktardığına göre
Selçuklu Sarayı’nda “Câmehâne-i Saltanat” isminde Sultan ve yakın ailesinin kıyafetlerinin ve çeşitli değerli kumaşların yer
aldığı bir Saltanat Elbise Deposu bulunmakta ve Câmehâne’den sorumlu kişiye ise “Câmedâr” denmektedir. Anadolu Selçuklu
Sultanı I. Alâeddin KeykÛbad’ın Konya Sarayı’nda tahta çıkması (1220) esnasında 60 camedârın ona hizmet ettiğini bilmekteyiz. Sultan’ın kıyafetlerinin her türlü bakımından bu kişiler sorumludur (Bîbî, 1996a: 39, 91, 233).
Selçuk Nâme’de sıklıkla geçen kumaş isimleri; çuha, keten, atlas, ipek, pamuklu, kadife, yünlü, kutnu kumaş şeklindedir.
Bunun yanı sıra bazı özel kumaş isimlerine de rastlanır. Bu kumaşlar geldikleri bölgelerin isimleri ile anılır ve sadece özel
kişiler tarafından özel günlerde giyilecek kıyafetler için kullanılırdı. Bunlardan ilki “Şuster” kumaşıdır. Bu kumaş ismini do* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* İngilizce Okutmanı, Kastamonu Üniversitesi, haticedemir99@hotmail.com.
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kunduğu yer olan İran’ın Huzistan Bölgesi’ndeki Şuster bölgesinden alır. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in (1192-1196/1205-1211) dokuz yıl süren sürgün hayatı boyunca Hıtte-i Ahlat’a gelişinde dönemin Ahlat Meliki Balaban,
Sultanın attan inişi sırasında onun ayaklarının altına çeşitli Rumî giyecekler ve Şuster kumaşı sermiştir. Bu önemli bir saygı
göstergesidir (Bîbî, 1996a: 67-68). Diğer bir özel kumaş ise çeşitli renkleri olan “Sakilatun Attabî” kumaşıdır. Bu kumaş ise
ismini Bağdat’ta kumaşlarıyla ünlü Attab mahallesinden almıştır. Attabî kumaşı da yine önemli ritüel ve olaylar için kullanılan
bir kumaş türüdür. I. Gıyâseddin Keyhüsrev padişahlık günlerinde ona kaside yazan İranlı şair Zahireddin Faryabî’ye bu
övgüsünün karşılığı olarak iki bin Sultanî dinarı, on baş at, on baş katır, on hörgüçlü deve, beş erkek köle, beş güzel yüzlü Rûm
cariye ve altın işlemeli Sakilatun Attabî kumaşından oluşan elli takım elbise hediye etmiştir (Bîbî, 1996a: 82).
Selçuk Nâme’de diğer kıymetli kumaşlara da sık sık yer verilir. Bîbî, bu kumaşlara bir genelleme yaparak kısaca “Mısır kumaşları” olarak bize aktarmıştır. Karamanlılar Konya’yı işgal edip Anadolu Selçuklu Sarayı’na girdiklerinde, ilk yağmaladıkları
şeylerden bazıları bu kıymetli Mısır kumaşları olmuştur. Bîbî, bu olayı şu cümlelerle ifade eder “…Dilenci ve kızıl külahlı
Türkmenler, altın sırmalı kıymetli Mısır kumaşlarını, pahalı ve nadide muallim ipeklilerini başlarına sardılar. Çarıklı, hatta
bazıları yalınayak olan bu kimseler saygıdeğer kimselerin elbiselerini giydiler…” (Bîbî, 1996b: 205).
Selçuk Nâme’de geçen kıyafetler; cübbe, kemer, külah, iç çamaşırları, gelinlik, çeşitli başlıklar, başörtüleri, sarık, peçe, çarık,
çizme, yelek, elbise şeklindedir. Kıyafetler, Anadolu Selçuklu Dönemi’nde yukarıda da belirttiğimiz üzere toplumda sosyal
tabakaları, sosyal statüleri belirlemede önemli rol oynamıştır. Örneğin başa giyilen sarık, külah, başlık ve benzeri kıyafetlerdeki çeşitlilik gerek sarayda ve gerekse halk arasındaki sosyal tabakayı belirlemede mühim bir yere sahiptir. Bîbî’nin bize aktardığı üzere sarık ve külah sahipleri genelde aristokrat kesimi oluşturmaktadır. Karamanlıların Konya Sarayı’nı yağmalaması
esnasında Bîbî’nin şu ifadesi bizim için önemlidir; “… büyüğe küçüğe, sarık ve külah sahiplerine (destarbend u külahdar)
acıyıp merhamet etmediler…” (Bîbî, 1996b: 210). Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere sarık ve külah giymek bir sınıfa
özgüdür. Sarık genelde ûlema sınıfına mahsusken, çeşitli değerli taşlarla süslü külah ve başlıklar ise sultan, melik ve beylere özgüdür. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Rükneddin Süleyman-şâh (1196-1204) tahta geçip kardeşi I. Gıyâseddin Keyhüsrev’i sürgün hayatına gönderdiği ilk günlerde, iki oğlu I. İzzeddin Keykâvus ve I. Alâeddin Keykûbad’ın babalarının yanına
gitmelerine izin vermemiş ve yanında kalmalarını istemiştir. Çocuk yaşta olan iki melik ağlamışlar ve babalarının yanına
gönderilmeyi istemişlerdir. Bunun üzerine Sultan Süleyman-şâh onlara altın ve gümüş işlemeli birer külah hediye edip babalarının yanına göndermiştir (Bîbî, 1996a: 57).
-

-

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere külah, Selçuklu aristokrat hayatında önemli bir prestij göstergesi ve hediyesidir.
I. Gıyâseddin Keyhüsrev sürgün hayatının devamında Elbistan şehrinden Malatya’ya giderken Elbistan Meliki Mugiseddin
ona altın işlemeli bir cübbe, şahane bir kemer ve padişahlara layık bir külahtan oluşan hediyeler vermiştir (Bîbî, 1996a: 60).
Daha sonra tahta çıktığında ise I. Gıyâseddin Keyhüsrev (1205) kardeşi Süleyman-şah’ın oğluna kemer, altın saplı kılıç ve
külah hediye etmiştir (Bîbî, 1996a: 108). Külah hediye verme ritüeline diğer bir örnek ise Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykûbad’ın kardeşi I. İzzeddin Keykâvus’u taht mücadelesi nedeniyle Kayseri’de kuşattığı dönemde yaşanmıştır. Selçuk
Name’de Tekfur olarak adı geçen Ermeni Kralı, Keykâvus’u desteklemek için Kayseri’ye gelmiştir. Devlet adamı Celâleddin
Kayser Tekfur’u ikna etmek ve Keykâvus’un yanında yer almamasını sağlamak için onun önüne mücevherli baş sargısını
koymuştur ve şöyle demiştir; “…Bunun değeri 12 bin Mısır dinarıdır. Bunu sefer akçası (nal baha/vergi) olarak kabul edin…”.
Tekfur mücevherli başlığı görünce Keykâvus’un yanında yer almaktan vaz geçmiş ve ülkesi Ermeni topraklarına geri dönmüştür (Bîbî, 1996a: 137). Anadolu Selçuklu Devleti’nin gerileme dönemlerinde Selçuklu vezirleri Selçuklu sultanları kadar
önemli bir yere sahip olmuştur. Bîbî’de Sahib lakabıya anılan Şemseddin İsfahanî kendini bir sultan gibi görmüştür. Bîbî, İsfahanî’nin kendisini bir sultan gibi göstermesi şu ifadelerle aktarılır; “…Sahib saltanat tacını başına koyar, bazan altın işlemeli
yün sarığını takar, attabî, kutnu ve ipekli kumaşlardan yapılmış külaha uygun şatafatlı cübbeler giyinip kuşandıktan sonra ata
binerdi…” (Bîbî, 1996b: 107). Kan olarak saray soyundan gelmeyen bir vezirin kıyafetlerindeki şatafatla belki de bu açığını
kapatmaya çalıştığını ifade edebiliriz.
Kıyafetler aynı zamanda çeşitli törenlere göre de farklılıklar göstermektedir. Selçuklu Devletinde; cülus, düğün, cenaze/
matem, eğlence törenlerinde o törene uygun kıyafetler giyilmesi bir gelenek haline gelmiştir. Anadolu Selçuklu Sultanlarının
tahta çıkış törenlerine “cülus törenleri” denir. Selçuk Nâme’de, Anadolu Selçuklu sultanlarından, I. Gıyâseddin Keyhüsrev
(1192-1196/1205-1211) ve I. Alâeddin KeykÛbad’ın (1220-1237) tahta çıkış törenlerinde tören kıyafetleri ve hediye edilen
kumaşlar ayrıntısıyla tasvir edilir (Bîbî, 1996a: 108-109; 228-232).
Selçuklu Sarayı’nda sultanların ölümünden sonra geniş çaplı bir cenaze töreni düzenlenirdi. Bu törenden sonra bir müddet matem kıyafetleri giyilip matem tutulur ve daha sonra sıradaki veliaht, beyaz atlastan yapılmış taziye elbisesi içerisinde
taziyeleri kabul eder ve bu merasim yaklaşık dört gün sürerdi. Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un (1211-1220) ölümü üzerine
kardeşi I. Alâeddin KeykÛbad (1220-1237) tahta çıkmadan önce matem kıyafeti giymiş, daha sonra bunu taziyet kıyafeti ile
değiştirmiştir. Diğer devlet büyükleri de elbiselerinin üzerini beyaz gâşiye/örtü ile örtüp külahlarını ters çevirerek üç gün yas
tutmuşlardır (Bîbî, 1996a: 228).
Anadolu Selçuklu Sarayı’nda düğün törenleri ve özellikle gelinin çeyizi için çok önceden hazırlıklar başlardı. I. İzzeddin
Keykâvus’un Erzincan Meliki’nin kızıyla evlenmesinden önceki hazırlık yaklaşık üç ay sürmüştür. Üç aylık sürede çeşitli sanatçı ve ustalar, değerli taşlardan oluşan çeyizi hazırlamıştır. Selçuk Name’de gelinin çeyizi şu şekilde anlatılır; “…Sanatkârlar,
kumaşları kesme biçme, işleme ve mücevherlerle süsleme işlerini yaptılar. Sultan’ın temiz haremine huri olacak olan o gelin
için mücevher işlemeli başörtülerinden, kıymetli taşlarla süslenmiş hallallardan, nefis yüzüklerden, kıymetli küpelerden, sır092
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malı paha biçilmez elbiselerden… çeyizi hazırladı…” (Bîbî, 1996a: 194). Düğünlerde düğüne katılan gelinin yakını kadınların
kıyafetleri genelde ipekten ve renklidir. Bîbî, bunu bize “ilkbahar gibi renkli elbiseler” olarak betimler (Bîbî, 1996a: 198; Bîbî,
1996b: 38).
Ortaçağ Anadolu’sunda tören ve günlük kıyafetleri tamamlayan aksesuarlarda mevcuttur. Elbiseler genellikle altın sırmalı,
değerli taşlarla işlidir. Değerli taşlar içerisinde en çok adı geçen yeşim taşı ve lâldir. Özellikle doğu Türkistan’dan “Bedehşan”
isminde getirtilen lâl çok kıymetlidir (Bîbî, 1996a:105). Diğer taraftan küpe, halhal kadınların en çok kullandığı takılardır.
Türk kadınları bölgeye göre yüzlerini kapatır ya da açık bırakırlardı. Örneğin Diyarbakır çevresinde kadınların günlük hayatta
yüzlerine peçe ve örtü taktıklarını I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in Diyarbekir yolculuğu esnasında Bîbî bize şu cümlelerle aktarır;
“…haremin mensupları ve kadınlar kocalarının hoşlarına gitmeyecek şekilde peçelerini ve örtülerini takmayı ihmal edip o işi
hafife aldılar…” (Bîbî, 1996a: 64). Saray mensubu erkekler bir saygınlık göstergesi olan saltanat yüzüğü takardı. Ayağa giyilen
çizme de saygınlığın bir başka göstergesidir. Çizme daha çok saray ve saray yakın tabakaya mahsus bir giyecek iken, çarık
sıradan halk tarafından giyilirdi. Bîbî’nin, eserinde çarık giyenleri küçük gören bir tavrı olduğunu gözlemleriz. Türkmenlerin
çoğunluğunu oluşturduğu Karamanlılar için; “…çarıklı hatta yalınayak olan kimseler…” ifadesini kullanarak olanları küçük
görmüştür (Bîbî, 1996b: 205). Ortaçağ dönemine ait diğer önemli bir eser ise 14. yüzyılda İbn Battuta tarafından yazılmış ve
kendi adıyla bilinen seyahatnamesidir. İbn Battuta’nın tam ismi Ebû Abdullah Muhammed bin Abdullah el Levati et-Tancî’dir.
1304 tarihinde Fas’a bağlı Marunî Sultanlığı’nda doğmuştur. Battuta, birçok kadı yetiştirmiş soylu ve aristokrat bir aileden
gelmektedir. Battuta’nın yolculuğu Mekke’ye gidip hacı olmak amacıyla memleketi Tanca’dan başlamış ve seyahatleri; Kuzey
Afrika kıyıları-Mezopotamya toprakları-Irak-Anadolu-Kafkas -Orta Asya ülkelerini kapsamıştır (Battuta, 1907:18). Battuta’nın seyahatnamesi 14. yüzyıl İslam dünyası için önemli bir kaynaktır.
Biz, bu çalışmamızda seyahatnamenin daha çok Türk ülkeleri bölümlerinde geçen kumaş ve kıyafet tasvirlerini ayrıntılı bir
şekilde değerlendirirken, Anadolu’ya kadar ve Anadolu sonrasındaki seyahatinde geçen kumaş ve kıyafet tasvirlerinin ise
kısa bir özetini vereceğiz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, Battuta’nın seyahati memleketi Tanca’dan başlar. Tanca yakınlarında
Konstantin denen bölgede kendisine “Baalbek” kumaşından dokunmuş bir ihram hediye edilir (Battuta, 1907: 31). Battuta’nın
bize aktardığı üzere Kuzey Afrika ülkelerinde kadılar, üzerlerine çoğunluğu siyah cübbe, başlarına “İmame” denilen sarıklar
takarlardı (Battuta, 1907: 35, 39). Kuzey Afrika’da yer alan Makdusu şehrinin kıyafetlerini çok ayrıntılı betimler; “… bunların
elbiseleri don bilmedikleri için şalvar yerine bele bağlanan ipek bir peştamal ile Mısır yününden mamul kenarlı bir gömlek
ve Kudüs kumaşından içi astarlı bir cübbe ve Mısır mamulatından kenarlı bir imameden (sarıktan) ibarettir… ayaklarına ise
sadece soylular yalın/nalın giyer halk ise yalın ayaklıdır… Şeyhin/Sultanın üzerinde Kudüs mamulatından yeşil bir cübbe olup
altında Mısır mamulatından güzel ve bol bir elbise giyinmiş ve beline ipekten bir peştamal ve başına büyük bir imame sarmış
idi…” (Battuta, 1907: 182-183). Kuzey Afrika toprakları sıcak olduğu için kıyafetlerde rahatlık önemlidir. Zafar bölgesinde
halkın Hint Bölgesinden getirtilen pamuklu kumaştan yapılmış peştamallara sarındıklarını ve başlarının açık olduğunu ifade
eder (Battuta, 1907: 186). Diğer bir yer Zafar bölgesinde ise ipek, pamuk ve keten dokumacılığının gelişmiş olduğunu söyler.
Mısır yakınlarına geldiğinde, Abyâr şehrinde nefis kumaşların imal edildiğini ve bu kumaşların Şam, Irak ve Mısır gibi yerlerde çok rağbet görmesine rağmen kendi şehrinde tutulmamasına çok şaşırdığını dile getirir. Yine Nil yakınlarında Münye-i
Kaid isminde bir beldenin önemli bir keten üretim merkezi olduğunu ve burada dokunan ketenli kumaşların birçok yere ihraç
edildiğini dile getirir (Battuta, 1907: 40, 52). Mezopotamya topraklarında bulunduğu zaman zarfında, Şiraz yöresinde Türk
kadınlarının yüzlerini örtmediğini ve çarşı pazarda yüzleri açık gezdiğini hayretle anlatır (Battuta, 1907: 155).
Çalışmamızın asıl bölümünü oluşturan İbn Battuta’nın Anadolu seyahati Alanya limanından başlar. Alanya halkı için “temiz
giyinişli” ifadesini kullanır (Battuta, 1907:202). Battuta Anadolu seyahati esnasında Alanya’da ve diğer Anadolu topraklarında
Ahi zaviyelerinde ikamet etmiştir. Alanya’da Ahilerden birinin Şeyh Şehabeddin Hamevî’yi ziyarete geldiğinde üzerinde çok
eski bir elbisenin ve başında ise keçe bir külahın olduğunu belirtir. Ziyaret ettiği başka bir zaviyede oturma odasında Ahi
gençlerinin üzerinde kaba/aba, ayaklarında mest, başlarında beyaz softan yapılmış sarıklar olup, sarıkların tepesinde bir arşın
uzunluğunda ve iki parmak eninde bir taylasan olduğunun belirterek, bu gençlerin yan yana geldiklerinde başlarından bu
sarıkları çıkartıp yerine oldukça şık “zerdhani” ya da başka ipekli bir kumaştan yapılmış takke taktıklarını söyler (Battuta,
1907: 204-205).
Denizli seyahati esnasında bu yörenin kumaşları için; “…burada altın işlemeli olan öyle kaliteli pamuklu kumaşlar dokunur
ki, bunların dünyada bir eşi yoktur. Yörenin pamuğu çok iyi cins olup kuvvetlice iğrildiğinden, bundan yapılan kumaşlar da
uzun süre dayanır. Bu kaliteli kumaş şehrin adıyla ün salmıştır…” ifadesini kullanır (Battuta, 1907: 208). Ramazan Bayramı’nı
geçirdiği Denizli/ Ladik yöresinde Ahilerin bayramda çok güzel ve temiz giyindiklerini belirtir. Konya’ya geldiğinde ikamet
ettiği zaviye İbn-i Kalem’e aittir. Buradaki tarikat müridleri için; “…Sûfiler nasıl hırka giymekle tanınırsa, bunların simgesi de giyindikleri şalvardır…” tanımlamasını yapar (Battuta, 1907: 21). Erzincan için ise; “…dokuma tezgâhlarında şehrin
adıyla anılan kumaşlar dokunur ve çeşitli beldelere ihraç edilir…” der (Battuta, 1907: 215). Battuta Birgi’de uzun bir süre
kalmış ve seyahatnamesinde Birgi’yi uzun bir şekilde anlatmıştır. Birgi günlerinde kıyafetler ilgili olarak ilk izlenimlerini
Muhyiddin isminde bir müderrisin kıyafeti üzerinden verir. Müderrisin üzerinde altın işlemeli, geniş bir elbise vardır. Birgi
Sarayı’nı ziyareti esnasında, Rûm asıllı iç oğlanların beyaz ipek kıyafetli olduğundan bahseder (Battuta, 1907: 216). İzmir’e
geldiğinde Aydınoğlularından Umur Bey, Battuta’ya; Bağdat, Tebriz, Nişabur ve Çin’de dokunan ipekli bir kumaş olan “kemha”, “bürümcek”, “mır’ız” ve “kuseyden” imal edilmiş elbiseler hediye etmiştir (Battuta, 1907: 221).
Manisa’da Saruhanoğluları Beyi, Saruhan Bey’in oğlunun ölümünden sonra vücudunun mumyalanarak bir kümbetin tavanına asıldığını belirtir. Cenazenin bir süre orada kaldıktan sonra üzerine elbiselerinin serilerek bu törenin tamamlanacağını
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ekler (Battuta, 1907: 222). Bu, bize Türklerin törenlerde bir Orta Asya geleneği olan kıyafetle gömülme geleneğinin ne kadar
önemli olduğunun bir göstergesidir. Battuta Anadolu seyahatine Sinop limanında son vermiş, oradan Kırım topraklarına
geçmiştir. Kırım kıyafetlerini ve kumaşlarını anlatırken bu yörenin zengin olmasını sık sık dile getirir. Kırım toprakları soğuk
iklime sahip olduğu için burada daha çok yün ve tiftik ağırlıklı günlük kıyafetler kullanıldığını söyler ve günlük hayatta tiftik ferace giyildiğini belirtir (Battuta, 1907: 245). Kırımlı Türk kadınlarına seyahatnamesinde ayrıntılı bir şekilde yer verir.
Battuta’nın bize aktardığı kadarıyla Kırımlı kadınlar; Şiraz’da olduğu gibi erkeklerden kaçmazlar ve yüzleri açıktır. Herkesin
bir arabası vardır ve bu arabalar ağır ve mavi renkli kumaşlarla süslüdür. Kırım Sultanı Saltuya Bey’in zevcesinin başında ön
tarafı tavus kuşu tüyünden bir sorgucu bulunan mücevherlerle dolu bir hotoz vardır ve Türkler arasında bu hotoza “Bağtak”
denir. Diğer Kırımlı kadınlarda başlarına buna benzer ama daha az süslü bağtak takarlar. Sırtlarına ise Rûm prenseslerinin
giydiğine benzer mücevherlerle işlenmiş “Maluta” ismi verilen bir elbise ya da “Nah” dedikleri başka bir elbise giyerler. Ulu ve
küçük kadınların başında hotoz yerine kenarları altın ve inci işlemeli birer örtü bulunur. Küçük kızların başında yine hotoza
benzeyen bir külah olup bunun tepesinde mücevherlerle işlenmiş bir altın halka ve ucunda bir tavus kuşu tüyü yer alır (Battuta, 1907:246-249). Battuta’nın Kırım’dan sonraki durağı Konstantiniyye/ İstanbul ve oradan Baba Saltuk denen yerdir. Seyahat
sürecinde burada oldukça şiddetli bir kış mevsimi yaşanmıştır. Battuta, soğuktan korunmak için çok kalın giyinmiş olduğunu
bize şöyle ifade eder; “…üç kat kürkle, biri astarlı olmak üzere iki şalvar giyiyordum. Ayaklarımda ise yün çoraplar, onların
üstünde keten astarlı bir çorap, onların üstünde de “bizgali” denilen içleri kurt derisiyle kaplı, dışları at derisinden yapılmış
çizmeler vardır…” (Battuta, 1907: 270). Seyahatte Orta Asya topraklarına doğru yaklaşıldığında, Harezm, Maveraünnehir gibi
soğuk yerlerde tiftik ve yünlü kumaşların yerini samur kürk almıştır. Samur kürk burada en değerli hediyelerden biridir ancak
özellikle Nişabur’da “nah ve kemha” isminde ipekli kumaşlarda bulmak mümkündür (Battuta, 1907: 281, 293).
Sonuç olarak; çalışma kapsamında ortaçağa ait iki birinci el kaynakta kıyafetlerin ve o kıyafetleri oluşturan kumaşların bir
değerlendirmesini yapmış bulunmaktayız. Keten, pamuklu, yünlü gibi günümüzde de sık kullanılan kumaşlar o dönemde
de günlük hayatta sıkça tercih edilen kumaşlar olmuştur. Diğer taraftan ipekli, atlas, kutnu gibi pahalı ve nadide kumaşlar
günümüzde olduğu gibi özel günler ve törenler için tercih edilmiştir. Özellikle ipekli kumaşlar dokundukları yörelere göre
adlandırılmış ve kıymetlenmişlerdir.
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Topkapı Sarayı Müzesi Padişah Elbiseleri bakımından zengin bir koleksiyona sahip olmasına rağmen saray kadın kıyafetleri bakımından daha az birikime sahiptir.
Bununla beraber yapılan dikkatli gözlemlerle, eski kayıtlar ve saray arşivinden gelen belgelerle saraylı kadının giyim kuşamıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler edinilebilmiştir. Bu dokümanlar daha çok Osmanlı kıyafetlerinin Batılılaşma sürecinde 18. yüzyıldan itibaren artmaya başlar. Saraylı kadınların günlük yaşamına, gardırobuna ve terzileriyle olan ilişkilerine ışık tutan en önemli kaynaklar 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren görülmeye başlayan terzi defterleridir. 19. yüzyılda ise bu
dokümanlar çeşitlenir ve saraylı kadınların Avrupa’dan getirilen model sayfalarına göre giyindikleri izlenir. Terziler artık saray dışındadır ve beğenilen modeller,
üzerlerine notlar yazılarak, numune kumaşlar tespit edilerek kendilerine gönderilir. Saraylı kadın bu siparişleri kalfaları veya saray ağaları vasıtasıyla terziye ulaştırırlar. Masraflar ve siparişler bir deftere yazılır, bir kopyası da terzide bulunur. İş bitiminde karşılıklı olarak hesaplar kapanır ve mühürlenir. Bu defterler vasıtasıyla
18.- 19.yüzyılda İstanbul’da faaliyet gösteren ve şehir elitine dikiş diken terzi atölyelerinin de geçmişini öğrenmek mümkün olmaktadır. Bildiride saray kadının
kıyafetlerine genel bir bakıştan sonra, 18.- 19. yüzyıla ait terzi defterlerin den örnekler gösterilerek, saraylı kadınların terzileriyle olan iş ilişkileri, kalfaların rolleri ve
terzilerin saray karşısındaki tutumları ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Moda, Doküman, Numune, Terzi Defteri, Batılılaşma.

HISTORICAL DOCUMENTS ILLUMINATING THE FASHIONS OF WOMEN
IN THE OTTOMAN PALACE
ABSTRACT
Topkapi Palace Museum has a rich collection of Sultan’s clothes for women’s clothes, although in terms of the palace has less knowledge. However, careful observations, old records and documents from the archives of the palace courtier more detailed information on women’s clothing. These documents are in the process of
Westernisation Ottoman dress more than 18th Century begins to increase. Victorian women’s daily life, the most important sources shed light on the relationship
with wardrobe and tailors. Appears from the last quarter of the 18th century, tailor-made books. 19th Century model of the pages of these documents were brought
from Europe by women dressed courtier varied and monitored. Tailors are now outside the palace and admired models, writing notes on them, they sent the sample
fabrics were determined. Victorian women to tailor these orders assistants or transmit through the palace landlords. Costs and orders are written in a note book, is a
copy of the tailor. At the end of the business is closed and sealed the mutual accounts. These books through the 18th - 19th century, active in Istanbul and the city it
is possible to learn the history of the elite sewing tailor-made workshops. After a general view on woman’s clothes palace statement, 18th - 19th century examples
from the books by showing courtier business relations with women tailors, journeymen tailors roles and attitudes towards the palace will be revealed.
Keywords: Fashion, document, samples, tailor account, Westernisation.
Osmanlılarda kadın, erkek ve çocuk kıyafetleri; şalvar, gömlek, iç ve dış kaftanından oluşurdu. Ölçüleri dışında kumaş ve
kesimlerinde fark yoktu. Topkapı Sarayı Padişah Elbiseleri giyim koleksiyonu bizi bu konuda aydınlatacak önemli bir birikimdir. Koleksiyona terzilik ve moda açısından bakıldığında gerek saray arşivinde, gerek elbiseler üzerine iliştirilmiş etiketlerde
önemli ipuçlarına rastlanır. Bu dokümanlar 15.- 16. yüzyılda az olmasına karşın 18. yüzyılda kendini hissettiren Batılılaşma
hareketleriyle beraber artar. Giysiler hakkında bilgi veren erken belgelere örnek olarak 16. yüzyıla ait kıyafet ve aksamını
içeren tek sayfalık bir liste gösterilebilir (TSMA. D.10735). Bir başkası ise sultanın hizmetine yeni giren bir terzinin yaptığı
işleri gösterir (TSMA. D.2950/4, 1670- 1672). Padişahların terzilerle iletişimi doğrudan değil, Enderun ağalarından padişahın
özel hizmetine bakan ve saray sanatkârlarından sorumlu olan Hazinedar ağa aracılığı ile olmuştur. Haremde de erken dönemlerde kadınların saray terzileriyle olan ilişkilerini Haremin yönetiminden sorumlu Hazinedar usta aracılığıyla sağlanmış olması muhtemeldir. 18. yüzyıl sonundan itibaren saraylı kadınların dışardaki terzilere kalfaları aracılığı ile sipariş verdikleri,
terzi defterlerindeki kayıtlardan anlaşılır. Padişahlar kıyafetlerine çok önem verirlerdi. Özellikle halka göründükleri Cuma
namazlarında veya elçi kabullerinde çok gösterişli giyindiği, maiyetinin ve hatta atının bile mücevherli koşum takımlarıyla donatıldığı bilinir. Sultanların, hanedan kadın ve çocuklarının kıyafetleri, saray terzileri tarafından saray atölyelerinde önceden
hazırlanmış numunelere göre dikilirdi.
Bugün saray koleksiyonunda muhafaza edilen bazı numune kıyafet ve giysi parçalarından bahsetmek istiyoruz. Örneğin, diz
üstü kalın çorabın üzerinde; “numune çıkışlı, güvez, sarı ve alaca (renklerde olsun)....dört çakşır (şalvar) kırmızı ve alaca dört
çakşır ...simind ruzî ve alaca, yazısı okunan bir etiket vardır (TSM. 13/1229). Yeşil ipekten sarı kılaptanla desenli, içi beyaz
tafta ile astarlı, tepesi on iki dilimli takkenin etiketinde; “ağzın(ı) bolca idiniz. Sultan Murat Hazretlerinindir”, yazısı okunur
(TSM. 13/793). Parlak sarı taraklı atlastan dikilmiş içi pamukla kapitone edilmiş bir kışlık kaftan üzerinde; “…Rıdvan hocanın
çıkardığı numuneye göre olandır.” yazılı bir etiket vardır (TSM.13/245). Dikilen numune ceketin beğenilmediğini, yapılması
gereken değişiklikleri anlatan aşağıdaki etiket, bu konuyu aydınlatması bakımından oldukça önemlidir. Ceket, krem renkli
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü, hlytezcan@hotmail.com.
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atlastan, içi pamukla kapitone edilmiş, etrafı nohudi renk tafta ile pervazlıdır. Bedeni daha sonra iki yandan içeri alınarak daraltılmıştır. Üzerindeki etikette; “…bu dolama sultan Mahmud’un sırt dolaması (dır), kısadur uzun eylen, çaprazı (ön açıklığı
kapatan karşılıklı dikilmiş ilik-düğme bantları) dört takım eylen, nişanları vardır. Dolamanın yenini bol eylen, kolunu bol
eylen, eteklice olsun..”, kaydı okunur (TSM. 13/747). 18. yüzyılın son çeyreğine kadar hanedan kadınları ve çocuklarının
giysilerinde de saray atölyelerinde numunelere göre dikildiğine işaret eden giysiler üzerine iliştirilmiş etiketler vardır. Bir
padişah kızına ait krem rengi atlastan dikilmiş, tepesi on iki dilimli bir takkenin etiketindeki yazı ilgi çekicidir; “… Hûmaşah
sultan(ın), buna göre zenne nakış olacaktır”, (TSM. 13/801). Sultan I. Ahmed’in (1603- 1617) kızına ait seraser (baştanbaşa
gümüş üzerine altın yaldızlı kılaptanla dokunmuş kumaş) terpuş (yüksek baş giyimi) etiketinde; “… Hanzade Sultan Hazretlerinindir, işte bu arakçin’e göre dikilsin, dibası güzel olsun”, yazısı okunur (TSM. 13/792). Hanzade Sultan 1623 yılında
Bayram Ağa ile evlenmiş, 1650 yılında ölmüştür. Hanzade Sultan’ın çocukluk kaftanı, kutnu kumaştan, sarı, mavi, krem, siyah
renklerle yollu desenlidir. İçi pamukla kapitoneli, kalın, kışlık bir giysidir. Padişah bu kaftanı çocuk için koyu bulmuş ve terziye çıkışmıştır. Kızgınlığı giysinin göğsü üzerine iliştirilmiş etikete yansımıştır; “… niçin kaftanları çirkin dikersiz, bunu nasıl
insan giyer, bu kara çakşırları kim giyer, al kumaş yok mudur, ak atlas yok mudur?” (TSM. 13/275). Elbette ki hanedanın saray
atölyelerinde dikilen elbiseleriyle ilgili doküman bu kadarla sınırlı değildir. Biz daha çok 18. yüzyıldan itibaren görülmeye
başlayan ve yeni bir ruhla saraylı kadınların dışarıya açıldıkları dönemden bahsetmek istiyoruz.
Batı etkilerinin arttığı bu dönem Osmanlı tarihine zevk ve eğlencenin doruk noktasına ulaştığı Lâle Devri olarak geçmiştir.
18.- 19. yüzyıl Osmanlı saray kadın modasına ışık tutan görsel kaynak olarak; minyatürler, gravürler, tuval resimleri, fotoğraflar sayılabilir. Aynı dönemdeki yazılı malzeme ise terzi ve tüccar terzi defterleri, kumaş numune defterleri, model sayfaları ve terzilere verilen talimatlarla üzerine iliştirilen numune kumaşlardır. Lâle Devrinin ünlü saray sanatçısı Levnî, kadınları kıyafetleri içinde, eğlenirken, dans ederken en şuh halleriyle ayrıntılı olarak resmetmiştir. Sokak kıyafetlerinde kadınları
üzerlerine giydikleri ferace ve ince, şeffaf yaşmaklarıyla gösterir (Levnî TSMK H. 2164 yp. (7a, 7b). /Bkz.: Bkz. Gül İrepoğlu, Levnî, Nakış, Şiir, Renk, İstanbul 1999, s. 180-181.) Aynı yıllarda İstanbul’da görevli bulunan İngiltere elçisinin eşi Lady
Montagu, Osmanlı kadın yaşamını ve giysilerini merak etmiş, onları çok beğenmiştir. Tespitlerini ablası Lady Mar’a yazdığı
mektuplarda anlatmıştır (Refik, 1933). Bu çok beğendiği kıyafetlerden kendisine de diktirmekle kalmamış bir de portresini
yaptırmıştır.1 Onun mektupları ve portresi Avrupa’da Osmanlı kadın modasının tanınmasında ve yayılmasında en önemli
faktörlerden biri olmuştur. Avrupa’da elit ailelerin kadınları Doğulu kadın kıyafetleri giyerek resim yaptırmaları moda olmuş
ve bu durumdan en fazla yararlananlar Oryantalist adıyla tanımlanan ressamlar olmuştur. 18.yüzyılın ikinci yarısından sonra
doğan şehzadelerin sancağa gönderilmeyip, sarayda kafes hayatına alınmalarıyla önemleri azalmış, buna karşın padişah kızlarının önemi artmış, daha çok zenginleşmişler, ekonomik özgürlüklerini kazanınca daha serbest bir hayat yaşar olmuşlardır.
Önceleri evlenerek kocalarının evlerine gelin giden sultan hanımlar, artık kendi yaptırdıkları saraylara gider olmuşlardır.
Değişen âdetin ilk öncüleri III. Mustafa’nın (1757- 1774) kızları Beyhan (1766- 1824) ve Hatice (1768- 1822) sultanlardır.
Beyhan sultan önce Eyüp Defterdar iskelesi civarındaki konağına sonra Çırağan ve Bebek’te Akıntı burnu sarayına taşınmıştır.
Kendisi oldukça varlıklı bir kadın olmakla beraber çok da müsriftir. Dikişleri artık saray dışındaki terzilere sipariş edilmektedir. Siparişler sultan hanımların kalfaları aracılığı ile yapılır ve deftere kaydedilir. Konumuza ışık tutan belgeler de işte bu
defterlerdir (genel bilgi için Bkz.: Tezcan 2006; 613- 631). Terzilerin siparişleri kaydettikleri defterler, iş tesliminden sonra
terzi mührüyle mühürlenerek kapatılırdı. Bu kayıtlardan kumaş cinsleri, modeller, terzilik malzemeleri, aksesuarlar hakkında
önemli bilgiler edinildiği gibi, haremin yapısı, sultan hanımların kocaları için yaptığı siparişler, bayramlıklar, (İpek, 2009; 6479) köşklerinin tefrişi ve mefruşatı hakkında da bilgi edinilir.
Defterlerden başka, terzilere bir kâğıt üzerine numune kumaşlar iğnelenerek ve notlar yazılarak gönderilen siparişler de
vardır. 1796- 1830 arasında tarih taşıyan böyle yirmi iki adet belge Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde muhafaza edilmektedir.
En erkeni 11 Ocak 1796 tarihli olan belge III. Selim’in (1789- 1808) validesi Mihrişah’a aittir. Kumaş numunelerinin çoğu sarı,
al, gül rengi, tarçın rengindedir. Yanındaki kâğıtta; elvan pullu, çiçekli ve sırma şerit tel işlemeli ve kılaptan oyalı olacaktır,
notu yazılıdır (Ağca ve Palamut, 2012, 205)2. Aynı özellikte işlemeli numune kumaş iliştirilmiş iki sayfadan biri 1796 tarihli
(TSMA. 3751/10), diğeri 1830 tarihlidir (TSMA. E.3751/11) (Delibaş, 2008; 266- 276). Numune kumaş tespit edilmiş sayfalardan biri Behice Sultan’a aittir (TSMA. E. 3751/20). Kumaşlar gri, siyah ve kırmızı ipek atlastır. Numunelerin içine konulduğu
zarfın üzerinde; “Behice Sultan hazretlerinin kumaşları”, kumaşın iliştirildiği kâğıtta; “bu renk ipek atlastan bir alafranga bir
elbise dikilecek, diğer alafranga elbise beyaz atlastan dikilecek”, şeklinde terziye hitaben yazılmış notlar bulunur. III. Mustafa’nın diğer kızı Hatice Sultan’ın terzilerle iletişimini daha önce rastlanmamış şekilde bir yabancı sanatçı sağlar. Fransız
sanatçı Antoine- Ignace Melling (1763- 1831), Hatice Sultan’ın bir çeşit moda danışmanlığını yapmış ve İstanbul’da bulunduğu 1784- 1802 yılları arasında 18 yıl Hatice sultanın korumasında kalmıştır. Önce Defterdar burnunda inşa edilen köşkün
mimarisinden sonra dekoratörlüğünü yapar. Köşkün tefrişinden başka sultan hanımın giysilerine model çizmek ve dikişlerini
takip etmekle de görevlidir. Hatice Sultan, Melling kalfa diye hitap ettiği sanatçıyla küçük pusulalar aracılığı ile haberleşmiştir.
Melling kalfa Türkçe öğrenmiş, Hatice Sultan’a da Lâtin alfabesiyle Fransızca yazmayı ve konuşmayı öğretmiştir. Türkçe ve
Fransızca yazılmış bu belgeler, Melling’in İstanbul’da kaldığı sürede yaptığı İstanbul’un panoramik resimleri, Fransa’da açılan
bir sergide gösterilmiştir.3 Bu küçük serginin bir de kataloğu hazırlanmış ve Türkçe’ye çevrilmiştir (Perot vd., 2001). Aşağıda
bu yazışmalardan konuyla ilgili bulduğumuz bir mektubu aktarıyoruz;
“Melling Kalfa, bu resim bu mavi atlas üstüne sarı beyaz rengâmiz pul ile ve tirtir ile işletesin. Bir parça örnek işletesin pulların
çeşidini sen koyasın. Heman örnek çabuk getiresin. Başka yere verip işletirim ama örneği sen güzel yaparsın, onun için sana
irsal eyledim. İstanbul resmi irsaldir, bu solmadı. Bu entari resim kenarına alafırangaya bir resim su yapasın. Bu esvabı beğenirsen alasın getirmeyesin. 20 kuruş sana irsaldir” (Perot vd., 2001).
-

1.Lady Montagu’nun Osmanlı kadın kıyafetleri içindeki portresi için (Tezcan, 1988: 44-52, 46).
2. Sergi Topkapı Sarayı Müzesi, Has Ahırlar sergi salonunda açılmıştır.
3. Sergi; Paris, Musée Carnavalet, 19 Mayıs – 19 Temmuz 1991 tarihleri arasında açık kalmıştır.
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Modanın izlerini sürebildiğimiz terzi defterlerinden kıyafetlerde önce gelenekselden Batılılaşmaya geçişte bir geçiş döneminin
yaşandığı anlaşılıyor. Şalvar, entari, kaftandan oluşan geleneksel tarzın aynı kaldığı, ancak kıyafeti zenginleştiren harçlarda
abartının başladığı görülüyor. Geçiş dönemine ait defterlerden birinde; ev içi giyiminde entari yerine libade denilen kısa ceketlerin de kullanıldığı, dış giyimde geleneksel dolama ve feracenin yanısıra kavuşdurma/koşdurmanın da kullanıldığı tespit
edilir. Batılılaşmanın kadın kıyafetine henüz aksesuar aşamasında yansıdığını gösteren bu defterdeki kayıtlardan geleneksel
sırma bükmelerin bazen Avrupa’dan ithal edilen nevzuhur (yeni ortaya çıkan) harçlarla, bazen hüseynî denilen yerli üretim
şeritlerle zenginleştiği anlaşılır (Tezcan, 2006; 619 (yp.3a).)4
18. yüzyılın son çeyreğinde belgelenen kadın modasındaki bu hareketlilik 19. yüzyılın ilk çeyreğinde de devam eder. Özellikle
kadınların giyim-kuşam konusundaki aşırılıkları ve Batıya özentileri giderek artmaktadır. Başlarına renkli, çiçekli yemenileri silindirik şekilde bükerek bir kalıp etrafına sardıkları yüksek baş giyimleri (Mahir, 2000; 64- 76), dışarı çıkarken üzerini
örttüklerinde kocaman, garip bir görüntü kazanınca sarayı çok kızdırmıştır. Bu durum, padişahın kadınların böyle “köçek
başla” dedirtecek kadar sokağa çıkmalarını yasaklayan emirler çıkarmasına neden olmuştur. Batılılaşma sürecinde kadın feracelerinin yakaları da sarayın uzun süreli uğraştığı konulardan biridir. 18.yüzyıl başlarına kadar yakasız olan feracelere bu
dönemde bir karış uzunluğunda bahriye yaka olarak bilinen yakalar eklenmiştir. Zaman içinde bu yakaların boyları giderek
uzamış, önce bele kadar, sonra etek ucuna kadar inmiştir. Yakaların bu kadar uzaması, feracelerin pembe, mavi, yeşil, mor gibi
parlak ve göz alıcı ipeklilerden dikilmesi, başı örten yaşmağın şeffaf ince kumaştan dikilmesi, kısaca kadınların, erkeklerin
başını döndürecek kadar cazip hale gelmesi sarayı kızdırmıştır. Bu konuyla ilgili olarak ilki 1725’te olmak üzere 1791, 1811,
1812, 1818’de peş peşe gelen ve dozu gittikçe artan emirlerle, uzun yakalı ferace giymek ve ince yaşmak takmak yasaklanmıştır.
Ancak saray kadınlarının buna aldırış etmediği Sultan Abdülmecid’in (1839-1861) üçüncü kadını Mahinev’in terzi defterinden anlaşılmaktadır. Mahinev, defterdeki 18 Mart 1855 tarihli kayıtta; terziden, feracesinin yakasının yeniden kumaş alınarak
büyütülmesini ister (Tezcan,1987; 166, 184, 168) (yp 3a ). 5
Erkek kıyafetlerindeki Batılılaşma, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla (1826) başlar. Padişahlar yeni kurulan ordunun komutanları olarak pantolon ve ceketten oluşan iki parçalı üniformalar giymiştir. Fes de 1828’den sonra giyilmeye başlamıştır.
Erkek giyimindeki geçiş süresi daha kısadır, ağı bol, paçaları daralmış, beli kemerli ve ön açıklığı ilik – düğme ile kapanan
şalvar – pantolon arası giyim geçiş döneminin en iyi temsilcisidir. Askeri kıyafetlerdeki Batılılaşma giderek sivil halk kesiminin erkekleri arasında yaygınlaşmıştır. Uzun ceketler de önce Batıdan geldiği şekilde, boyna oturacak kadar sıkı sıkıya
bedene oturan redingotlardır. Daha sonra yakaları biraz daha oyularak içinden gömleğin görünmesine imkân verecek şekilde İstanbulin denilen kesimde Osmanlı tarzına uyarlanmıştır. Pantolon, ceket ve fes ile tamamlanan kıyafetler Cumhuriyet
dönemine kadar kullanılmıştır. II. Abdülhamid (1876 – 1909) dönemi padişah ve devlet görevlilerinin kıyafetleri ve devrin
modası konusunda bir araştırma tarafımızdan yayınlanmıştır (Tezcan, 2008). Kadın modasının tam Batılı tarz kazanması
19.yüzyılın son çeyreğine rastlar. Saraylı kadınlar kıyafetlerini Batıdan gelen kumaş ve harçlarla hazırlatmaya özen göstermişler, çeyizlerini Avrupa’ya ısmarlayarak saray hazinesinden büyük miktarda paranın çıkmasına sebep olmuşlardır. Hanedan
kadınlarının yaşlıları geleneksel tarzı korurken genç hanım sultanlar 1875’lerden sonra tamamen Batılı tarzı uygulamışlardır.
Üstü kısa, bedene oturmuş, içleri balenle dikleştirilmiş, nervür, dantel ve kurdelelerle süslü ceketler, alta giyilen uzun eteklerle
tamamlanmıştır. Saray Arşivi’nde muhafaza edilen Paris’ten getirilmiş yedi model sayfası onların Batılı giyim tarzını belgeler
(Tezcan, 1999- 98; 82- 87).6 Modellerin üzerine dikilecek kumaşın numunesi ile terziye verilen talimat model sayfası üzerine
iliştirilmiştir. Bu talimatlardan biri aşağıdadır. “İşbu sarı parçanın renginde olarak güzel sarı atlas ile bu figurenin kutû’su ve
kıyafetinde bir kat elbise dikilecek. Nizamı dahi kendisinden olacak. Numune entari iki eteklidir. Bunun arka eteği olsun da
öne etek istemez. Yani yalnız arka etekli önü kısa olsun nizamı harici çirkin olmayub güzel olsun” (Tezcan, 1998- 99; 83). 7
Bütün bu tarihi dokümanların ışığında padişahın ve saray kadınlarının kıyafetlerinin batılılaşma süreci belgelenebilmiştir.
Batılılaşma hareketi daha sonra halk kıyafetlerine de yansımıştır.
-

-
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ABSTRACT
Interest in folk culture and costumes emerged in central Europe in the romanticism period, clothes of country people became a hallmark of patriotism and identification with one’s country folk. In the 20th century, during the First and Second World War folk culture and its forms such as ornament and embroidery became
manifestations of the specific nature of Czech and Slovak nations, as well as a shield against foreign interference and a declaration of patriotism in the time of danger.
The communist coup in 1948 brought about the closing of the state borders and the separation of the country from the western world. Folk Art Production Centre
continued the tradition where it was still alive and restored it where it had been interrupted, involved domestic materials and manual techniques and preserved specific regional manufacture. Young artists and students create a distinct stylization that employed materials, techniques and decoration from the folk environment,
and assemble them into a whole that complied with the modern lifestyle.
Keywords: Folk Culture, Folk Costume, Czech Fashion.

20. YÜZYIL ÇEK MODASINDA HALK KÜLTÜRÜNDEN ESİNTİLER
ÖZET
Romantik Çağ Orta Avrupa’sında ortaya çıkan halk kültürü ve kostümlerine olan ilgi, yöresel halk kıyafetini vatanseverliğin bir işareti ve yöre halkının kimliği haline
getirdi. Halk kültürüne ait süsleme, işleme gibi formlar, 20. yüzyılda I. ve II. Dünya savaşları sırasında, Çek ve Slovak uluslarının doğal manifestosuna dönüştü. Bunlar
düşmana karşı bir kalkan olmasının yanı sıra tehlike anında vatanseverliğin bir bildirgesi oldu. 1948’de gerçekleşen komünist darbe, devlet sınırlarının kapatılmasını
ve ülkenin Batı dünyasından ayrılmasını getirdi. Halk sanatı üretim merkezi, geleneği yaşamış olduğu yerlerde koruma altına aldı, restore etti. Yerel malzemeler ve el
işi teknikleri kullandı ve özel bölgesel üretimin korunması devam etti. Genç sanatçılar ve öğrenciler, halk kültürünün dekorasyon teknik ve malzemelerini ayırd edici
bir stilizasyonla tasarlayarak, onları modern yaşam tarzıyla uyumlu bir bütün haline getirdiler.
Anahtar Sözcükler: Halk Kültürü, Halk Giyisisi ve Çek Modası
Interest in folk culture and costumes emerged in central Europe in the romanticism period. To the upper social strata, anything
related to country life appeared exotic and clothes in particular. Austrian burgher women would wear various “foreign” costumes as ball gowns, appraising their originality and attractiveness, including Slav folk costumes that combined elements from
the clothing of several ethnic groups. Some gowns only employed characteristic decorative features of folk costumes. When
the constituting of European nations culminated, in the 1840s, clothes of country people became a hallmark of patriotism
and identification with one’s country folk, considered to be the guardians of national traditions. The awareness of differences
in folk costumes and the need for the capturing of their variety led to the creation of series of prints that were subsequently
assembled into albums. These served for the identification of various types of regional costumes, as well as templates for the
making of new ones. Endeavours at equal status of all nations within the Austrian monarchy reached their peak in 1848. The
Slav Assembly held in Prague in spring 1848 saw Yugoslav and Polish delegations dressed in folk costumes. This event gave rise
to efforts at the creation of a Czech national folk costume that would replace burgher clothes (that obviously had international
character). Its wearers would thus differ from the ruling German classes and would publicly demonstrate their Czechness.
The first written record of these efforts is a brochure penned by an anonymous author, written in German but calling for the
creation of a folk costume that would be based on the clothes of country people (Aufruf an die böhmische Nation zur Bildung
einer zweckmässigen Nationaltracht, 1848). These activities also involved women who saw them as part of the emancipation
struggle and political engagement, alongside their fathers, brothers and husbands. The Národní noviny newspaper published
an appeal by Josipa Kubínová, a Croat married to a Czech, for whom Croatian women wearing blue coats called kaftans and
red hats were exemplary in this respect. Kubínová recommended white, red and blue as suitable colours for Slavs (Provolání
k mým slovanským sestrám! 1848).
Another group engaged in these activities was a circle of women known as Sestry slovanské (Slav Sisters) led by Johanna
Fričová from a prominent Prague burgher family. The association closely collaborated with artists from the Slovanská lípa
* This study was presented as a paper at the “1st International Fashion and Textile Design Symposium” organized between the 8th and
10th October 2012 by the Department of Fashion and Textile Design, Faculty of Fine Arts, Akdeniz University.
* Doc. PhDr., Masaryk University, Faculty of Fine Arts, Institut of European Ethnology, Brno, Czech Republic, krizova@phil.muni.cz.

098

FOLK CULTURE INSPIRATION IN CZECH FASHION OF THE 20th CENTURY

(Slav Lime Tree) group. The Slav Lime Tree set up a committee whose members collected information about folk costumes in
the Czech lands and other Slav regions and studied medieval illuminations. On the basis of this groundwork (intended for the
National Museum) artists were asked to produce designs for the new national folk costume. At the end of the revolutionary
year 1848, the Slav Lime Tree issued several lithographs with designs for men’s and women’s folk costumes by painter Josef
Václav Hellich. The men’s costume drew inspiration from folk clothing in the Czech lands and from Polish models, typified by
plentiful decorative cords and buttons. The women’s costume, rooted in late medieval models, was rejected by the public. Only
red or blue jackets with white hems were found acceptable, while the hats in the manner of medieval bonnets met with harsh
criticism. Another design, inspired by a Slovak folk costume for men, was drawn by the famous Czech artist Josef Mánes. As
complete folk costume sets were far too expensive, the majority of Czechs demonstrated their patriotism in a more simple
fashion: with ribbons in national colours, hats and red caps. With the political pressures escalating, such open manifestations
were persecuted, as they came too close to Jacobinism that the absolutist Austrian state had feared since the late 18th century
(Moravcová, 1986a, 1986d).
After 1860 the political situation calmed down and the establishment of new cultural associations was no longer prohibited.
At the same time, efforts at the design of the national costume gained momentum. These were no longer spurred by Czech
intellectuals; they were spontaneous activities of Prague tailors and their customers. A new coat for men called čamara was
designed after Polish models. It was a black or blue cloak decorated with gold cords and buttons, or with a silk hem. For festive occasions men also wore a red sash around the waist, finished with an embroidered lion, symbol of the Czech nation and
state. However, there was no national folk costume for women. Appeals for its creation were published in the first number of
the new Lada magazine in April 1861. The submitted designs did not show anything new: fashionable garments were supplemented with decorative cords or with a women’s version of the čamara cloak. The only new feature was a bodice, symbolising
folk costume. Fashion magazines also recommended a small round hat with an upturned brim, viewed as typically Slavic,
despite the fact that in the country it was only worn by men. This costume was recommended for a national pilgrimage fair
held in 1863 in Velehrad, Moravia, marking the thousandth anniversary of the arrival of Sts. Cyril and Methodius from the
Byzantium to Moravia and the adoption of Christianity. The 1860s saw the mushrooming of communal activities; numerous
choirs and readers’ societies were established, tourism and sports thrived. One of the most important organisations was Sokol,
a physical education association celebrating 150 years of its existence this year. Painter Josef Mánes designed a uniform for the
Sokol members into which he incorporated elements from Moravian, Slovak, Polish and Yugoslav folk costumes. Uniforms of
craftsmen’s associations that accentuated the trademark features of each guild came into existence in parallel. These uniforms
were worn, for example, for the celebration marking the laying of the foundation stone of the National Theatre, Prague in 1868.
Efforts at the creation of the national folk costume ceased in the 1870s and experts’ interests turned to the collecting of parts
of folk clothing. In Prague these activities were pursued by a group around Josefa Náprstková who in 1877 established a collection called Our Mothers’ Work within the Czech Museum of Applied Arts, and in 1880 organised the first exhibition of folk
costumes and embroideries with over 300 exhibits. People were advised not to sell folk costumes and embroideries to junk
dealers but to keep them and supply them for exhibitions, or donate them to museums. In Moravia, a museum association
in Olomouc and its women’s section were the most important in this respect. Their first exhibition held in Olomouc in 1885
was visited by Emilie Bach, director of the Embroidery Department of the School of Applied Arts in Vienna. Inspired by the
Moravian example, Bach organised an exhibition in Vienna showcasing embroideries from the Austrian monarchy. Museum
collections were to serve as sources of information about one’s culture, as well as wellsprings of ideas for new clothes. In reality,
there were yet no tendencies to study materials or cuts and to explore the functions of individual parts of folk clothing. Only
the elements of form noticeable at first sight such as attractive multicolour embroideries were adopted for everyday clothes
(Procházková, 1866). One of the folk costume trademark features was the apron that became part of burgher clothes even on
social occasions. The Domácí hospodyně magazine and its supplement Náš kroj published designs with aprons inspired by the
folk costume in eastern Moravia, from around Kyjov.
Embroidery was one of the symbols of folk culture. The Committee for the Spreading of National Embroidery was established
within the Art Association group in 1886. The committee members, especially artists and handicraft teachers, put together a
collection of embroideries that were to make templates for the drawing of ornaments at schools. At first they were only copied, but soon motifs from the embroideries were developed and applied on fabrics, cushions and clothes. Folk ornamentation
was combined with neo-renaissance and art nouveau motifs, giving rise to specific Czech forms of these international styles.
Similar tendencies can be traced in many European countries, notably Germany, Austria, Poland, Hungary and Scandinavia.
In the Czech society, however, views on the use of folk ornamentation soon grew radical, from its eulogizing to total rejection.
Demonstrations of patriotism among Czech intellectuals included the wearing of a “Slovak men’s shirt” with an embroidered
front the popularity of which stretched to the first half of the 1920s. Its women’s counterpart was a blouse called Isabella, after
a Habsburg countess who promoted embroidery. The Czech-Slavic Ethnographic Exhibition held in 1895 became a patriotic
celebration of Czech and Slovak nations that only existed as parts of the Habsburg monarchy. The exhibition objective was
to present the wealth of their folk culture, its ancient roots and, in particular, its difference from German culture. This was to
support the claims for the autonomy of Czechs and Slovaks and their equal status within Austria-Hungary (Štěpánová, 2000).
On the other hand, authentic folk culture in the country was in slow decline in the late 19th and the early 20th century. Country people tended to abandon their traditional agricultural activities and left to work in towns and cities, chiefly in industry.
In consequence, they abandoned folk costumes and replaced them with more practical clothes. Collectors and ethnographers
strove to preserve knowledge about folk crafts and similar skills. Schools of arts and crafts and girls’ schools played a very
important part in these endeavours (In the Czech lands there was the highest number of specialist schools within the Austro-Hungarian monarchy in the last quarter of the 19th century. The most important girls’ schools with progressive curricula
included the Vesna School in Brno. See Kalinová, Nováková, 2007). They taught the drawing of folk ornaments, embroidery,
making bobbin lace and small decorative objects for the interior (modelled on those in country houses). Folk fabrics that had
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a ceremonial function in their original environment were used in burgher households for interior decoration; sometimes only
the embroideries were cut out and sewn onto cushions and blankets. Cooperatives centred upon embroidering were established in Bohemia, Moravia and Slovakia; their products were sold in spa towns and shops in Vienna and Berlin (The Isabella
cooperative in Bratislava was the first in 1898, renamed Detva in 1919 (after the establishment of Czechoslovakia). Zádruha
in Prague was established in 1901, Moravská ústředna pro lidový průmysl umělecký in Brno and Lípa in Turčanský sv. Martin
in 1908, Družstvo in Skalica, western Slovakia in 1909).
In the 20th century folk culture and its forms such as ornament became manifestations of the specific nature of Czech and
Slovak nations, as well as a shield against foreign interference and a declaration of patriotism in the time of danger (Křížková,
1952). In 1915, during the First World War, an exhibition of “national peculiarity” was held in the Municipal House, Prague.
The majority of exhibits were women’s and children’s clothes. The exhibition was organised by Renata Tyršová whose objective
was to create new, stylish versions of clothing rooted in the Czech milieu. The designs were to compete with Austrian and German fashion promoting “Dirndlkostym”, or “Dirndlkleid”. Elements derived from Czech, Moravian and Slovak folk costumes
included plisse, full skirt, sleeves tied at the wrist and a short tight female jacket called kordulka. The clothes were decorated
with elaborate embroideries, lace and cords, which, however, increased their cost and was the main reason why they did not
become more popular. One of the conditions for the spreading of clothes inspired by folk costumes was their material and
production accessibility to the middle classes (Mulačová, 1917). This prerequisite lay behind the success of simple embroidered girls’ blouses and children’s clothes made by the Zádruha cooperative. Their models were folk costumes from Slovakia
and eastern Moravia: linen trousers, shirts and fur coats for boys, and sleeveless dresses and aprons imitating folk costume
for girls (Moravcová, 1989. Apart from Marie Fischerová-Kvěchová, children’s fashion was designed by Anna Lukášová and
Anna Suchardová-Brichtová). These products were also intended to boost local clothes manufacture and secure jobs for embroiderers and their families when men fought in the war (Tyršová, Kožmínová, 1918). The topical nature of the use of folk
ornaments and embroidery in clothing is illustrated by copious articles in magazines such as Ženský svět, Móda a vkus, Eva,
Lada and Šťastný domov.
Towards the end of the First World War and after the establishment of Czechoslovakia in 1918 the number of associations and
political parties demonstrating through their ideology and clothes - as the most obvious external features - their difference
from the rest of the society, increased. Simple uniforms were designed for this purpose. Members of the Catholic youth and
the agrarian party drew inspiration from folk costumes and multicolour embroideries. Folk costumes and their imitations
were also often worn at national festivals and various celebrations, as well as when welcoming official international visitors, as
political symbols and expressions of patriotism. This custom became widespread both in towns and in the country, and folk
costumes saw a revival even in areas where they had been previously discarded. The manufacture of new folk costumes was,
however, still costly and so those who wanted to wear them would sometimes resort to random elements that did not exactly
go together or combined old and new pieces. There were also costume hires that, nonetheless, did not respect any regional
particularities and their outfits resembled theatre and carnival costumes. Western Europe was then steeped in the elegant art
deco style. In many countries of central Europe it took the shape of national decorativism: ornamentation of sharp perpendicular lines blended with floral motifs derived from folk embroideries, and the colour scheme (dominated by the colours
of the national flag, red, blue and white) got expanded. Teachers from the School of Applied Arts, Prague such as František
Kysela designed the patterns of fabrics that were subsequently produced by Czech textile companies (Josef Sochor in Dvůr
Králové, Ladislav Bartoň in Česká Skalice, Bedřich Kubínský in Prague-Holešovice). Part of the philosophy of the budding
Czechoslovak state was the reinforcement of the relationship between the townspeople and the country (the first Czechoslovak president T.G. Masaryk came from a poor working-class background, from the area around the Moravian-Slovak border),
and associations of friends of folk art proliferated. Another prominent feature of the new state was the democratization of
the society. These were the main prerequisites for the creation of a new type of everyday clothing with the use of folk culture
elements. A group of young female artists in collaboration with an ethnographer (A. Suchardová-Brichtová, A. HoužvováDostálová, R. Houšková-Tillnerová, A. Lukášová, M. Dokoupilová, B. Kotlářová in collaboration with Vlasta Havelková from
the Ethnographic Museum) designed several models of summer dresses made of fabrics with patterns of tiny flowers, hearts
and dots, with cuts borrowed from folk costumes. Due to their simple design, these dresses could be made at home. Period
photographs show that they became widespread among the middle strata and were later adopted by working-class women
(Moravcová, 1986b). Thanks to the promotion in the press these summer dresses were also known abroad, in countries with a
Czech minority (Serbia, northern Italy, France and the USA). National decorativism peaked in the year of the tenth anniversary of the Czechoslovak Republic and the St. Wenceslas millennium in 1929. The celebrations of these events turned into mass
demonstrations of the independence of Czechs and Slovaks, and folk costumes and their imitations were considered more or
less obligatory for the participants. For that matter, it should be pointed out that in towns and cities folk costumes were exclusively work by girls and women, men only wore them in traditional areas of eastern Moravia.
Another surge of interest in folk clothing and culture emerged with the change in political situation. In the late 1930s, after the
establishment of the Protectorate of Bohemia and Moravia and during the Second World War Czechs felt the need to openly manifest their nationality (Three most important periods when folk costume inspiration was reflected in urban clothing
were described by Vydra, 1952-1953). At the beginning of the 1930s European fashion was swept by influences from Alpine
countries bringing back the dirndl that the German Fashion Office viewed as an essential part of the attire of national socialist
women. The Czech intelligentsia, fearing the increasing German pressure, especially in border regions, responded with the
“outfit of Czech women”. A group of artists from the Melantrich fashion studio (V. Michal, H. Vlková, Z. Fuchsová-Mayerová
and A. Zenkerová) produced in 1936 designs for a summer dress of printed cotton in white, red and blue called šohajka (country girl). It was a casual dress intended for spending time in the country. Pinafores, skirts, blouses and short waistcoats designed in the same spirit proved particularly popular among burgher classes and became- though briefly - a kind of a uniform
of Czech patriotic women. At the same time, voices were heard calling for the return of genuine folk costumes with which the
100

FOLK CULTURE INSPIRATION IN CZECH FASHION OF THE 20th CENTURY

Czech nation could intellectually counter the German claims for the Czechoslovak territory. One of successful compromises
in this respect was a ski jacket modelled on embroidered woollen coats from the Sub-Carpathian Ukraine.
Embroideries based on folk patterns were back in fashion in the late 1930s. A new trend involved their functional use: they
were incorporated into the design and were not merely decorative. The Isabella blouse made by Slovak embroiderers remained
a steady favourite. It was marketed by the Zádruha cooperative and its price was relatively high. In order to make embroidered clothing more accessible, fashion journals started to publish cuts with embroidery patterns that could be easily copied.
As a result, the standard of embroideries varied considerably, from professional craft to amateur efforts. Red skirts and embroidered blouses and ties with embroidered national ornaments were the most popular items of everyday wear. These open
demonstrations of patriotism were silently tolerated on the German part, and there were even attempts to merge them with
the propaganda of fascism that would thus demonstrate its benevolence towards the subjugated nation.
A new initiative based on genuinely expert views took shape around then. Czech women in the Czech-German city of Brno
wanted to distance themselves, through their clothing, from the German dirndls and the like. A group of girls’ schools teachers, most of them from the Vesna school, and professors from the School of Arts and Crafts led by Marie Zapletalová, established the Czech Fashion Association that promoted fashionable clothes even with the limited choice of materials available
during the war, with folk costume inspiration reflected in cuts and embroideries. The members of the association studied
original materials and old handicraft techniques that they employed in the manufacture of accessories such as woven belts.
Fashion designs were enriched by folk motifs (with regards to practicality), simple embroideries and further decorative elements. The association published its own magazine, Práce ženy (Women’s Work), and organised fashion shows for lower-class
women. Their activities were hailed in Prague as well as in other towns where they were picked up by professional artists
trying to create a national style. Their efforts can be termed folklorism in clothing, meaning the use of folk elements in new
contexts, especially urban clothes. The progressive direction of the Czech Fashion Association was confirmed after the Second
World War when companies such as Textilní tvorba and clothing cooperatives followed in its footsteps (Moravcová, 1986c,
1990). Political situation in Czechoslovakia changed soon after the end of the Second World War. The communist coup in
1948 brought about the closing of the state borders and the separation of the country from the western world. Czechoslovakia
was to turn to its rich history and culture. In the spirit of this ideology, folk art as the product of the poor country masses was
elevated to the benchmark of social values, with the state promoting activities associated with the presentation of folk music
and dancing and material culture. New folk costumes were made for the performances of amateur ensembles, and plentiful
books with cuts of folk costumes and embroidery ornaments were published (Šotková, 1940-1941, 1951). Unfortunately, some
of these efforts resulted in clothing resembling theatre costumes; folk costumes were cut down to a white blouse, a skirt and an
apron. Outfits for mass gymnastic performances known as Spartakiads, which replaced assemblies of the now-banned Sokol
association, were designed in the same fashion.
Inspiration derived from folk costumes was repeatedly projected into everyday clothes, in the shape of embroideries as decorative elements of dresses and blouses. The limited supply of fabrics and off-the-peg clothes in shops forced women to alter
pre-war models and to make their own clothing. The knowledge of sewing, knitting, crocheting and other handicrafts was
common among Czech women, and was also supported by women’s magazines containing instructions for making clothes.
This enabled women to expand the wardrobes of their families after their own tastes and skills. Homemade clothes frequently
featured stylized embroideries with flowers, leaves and hearts. When the wave of ethnic style from the West swept the socialist bloc in the 1970s, it found a suitable breeding ground. It was not necessary to seek inspiration in exotic cultures; one
could use domestic sources and simply make the most of grandmother’s clothes. Embroidered blouses and nightdresses, linen
and cotton jackets were dyed, tie-dyed or supplemented with more embroidery. The Isabella blouse saw a revival, albeit in
a modernised version. Blueprint fabric [modrotisk] with patterns and traditional chequered fabrics were back in fashion as
well. Novelties included trousers, skirts and waistcoats made of denim that was then produced by some of the Czech textile
companies and was thus more available than before.
The activities of pre-war cooperatives including their fashion clothes design were followed, after 1945, by the Folk Art Production Centre (ÚLUV). In its first phase (1945-1954) the company continued the tradition where it was still alive and restored
it where it had been interrupted. The production involved domestic materials and manual techniques and preserved specific
regional manufacture. The ÚLUV output changed significantly with the arrival of art theoreticians and artists who, on the
basis of deep research and knowledge of the regions and museum collections, started to design new items and standardize the
production of individual workshops. The new “ecru style” that took shape in the late 1950s dictated the use of different kinds
of natural materials. A small group of artists created a distinct stylization that employed materials, techniques and decoration
from the folk environment, and assembled them into a whole that complied with the modern lifestyle (Ludmila Kaprasová
designed lace screens and curtains, Jaroslava Černíková, Jaroslava Bloudková, Alfréd Hynek, Stanislav Kučera, Josef Zdražil
and Eva Jandíková designed fabrics, Arnoštka Eberhardová designed blueprint fabric. Modern and yet timeless garments were
created by Zdenka Gottwaldová, Helena Wahnerová and Milada Jochcová, Eva Vítová designed textile ornaments). One of the
leading figures who understood the nature of folk art and were able to capture its essence and employ it in modern clothing
was Milada Jochcová (b. 1928), a designer who worked in the Brno branch of the Folk Art Production Centre. The key to her
successful approach was a detail knowledge of folk fabrics, their properties and the possibilities of their use in contemporary
clothing, rooted in research into material evidence both in the field and in museums. Thanks to Jochcová’s approach, old
techniques existing since the Middle Ages were revived. Designers working in the Folk Art Production Centre had the advantage that they could commission the manufacture of fabrics after their own design and could also set the colour scheme and
pattern for each part of clothing. In collaboration with further artists, Jochcová designed embroideries and lace after models
from Moravian and Slovak regions. Her compositions of quality materials with refined decoration, both elaborate and austere,
never succumbed to a primitive, kitschy use of folk ornamentation. The results were attractive collections of fashion clothes
typified by their timeless character. Although the quality materials and a large proportion of handwork classified Milada
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Jochcová’s models with the high price category, their durability and exclusivity compared to the standard supply of socialist
shops brought her a number of intellectual customers who demonstrated their progressive views by wearing these garments
(Holešovský, 1974).
Fashion designer Liběna Rochová (b. 1951) followed in Milada Jochcová’s footsteps. Rochová collaborated with studios and
workshops of the Folk Art Production Centre in Brno, designed stylized parts of folk costumes and studied traditional techniques. Her models employed classic materials such as wool, and the designer coined an elegant minimalist style. She presented her inspiration with Czech and Moravian folk culture at the CPD fashion shown in Düsseldorf where she introduced
blueprint fabric in modern clothing and 2010 project Memory at EXPO Shanghai. She now lectures at the College of Applied
Arts, Prague, passing her knowledge to further generations. Young designers draw inspiration from folk art even today, as
illustrated by a recent project of art-school students and artists under 35 from the Visegrád Group countries. These young
people share a Central European background, as well as historical experience of the Austrian monarchy (The Visegrád Group
comprising four Central European states, Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary was established in 1991). The “Folklore is Alive!” exhibition has manifested that young artists nowadays adopt folk-art impetuses freely. What they find important
is the use of natural materials and traditional techniques as they are in accord with the designers’ views on ecology. These
artists are economical with such typical external features as embroidery and ornament, and centre on traditional handicrafts.
In clothes designs, inspiration with folk costumes is more or less latent and not obvious at first sight, yet the artists’ awareness
of their roots is apparent. Return to national traditions is a natural response to the contemporary globalized world. This need
is felt not only by artists and designers but also by art lovers and the followers of fashion. It is not an outdated or obsolete approach – as inclinations to folk art were once seen and criticised – but a rediscovery of qualities with lasting value.
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Figure 1, 2, 3: Women´s evening dress. Beginning of 20th Century Women´s dress, 1915.Childern´s coat, 1915-1918

Figure 4, 5, 6: Men´s sports jackets, 1940-1945. Milada Jochcová: Women´s coat, 1972. Milada Jochcová: Women´s tunic, 1973
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ÖZET
İnsanoğlu var olduğu günden beri yaşam mücadelesi vermiş ve bireysel yaşamdan toplu halde yaşama geçmiştir. Topluluk olarak yaşamaya başlayan insanlar yazılı
kuralları olmayan bilinçsiz bir şekilde kendiliğinden oluşan kurallara uymaya başlamış ve her topluluk kendi kültürünü oluşturmuştur. Bu kurallara uyarak toplumlar,
değer yargıları, yaşam biçimleri, dini inanışları, davranışları ve anlayışları ile gelenek ve görenekleri meydana getirmişlerdir. Gelenek ve görenekler ise toplumların
oluşturduğu bu kurallar ile varlığını sürdürmüştür. İnsanların yaşam şekli ile oluşan gelenek ve görenekler, tarihi süreç içerisinde toplumların yaşamlarını şekillendirmekte ve her toplumun kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmaktadır. Toplumsal ve kişisel değer yargılarının, dini inançların, kültürün ve ekonomik koşulların şekil
verdiği önemli bir kültür taşıyıcısı olan giyim kuşam ise bu tarihi süreç içerisinde en çok etkilenen olgulardan olmuştur. İnsanlar bir bütün içerisinde gelenekleri ve
toplumdaki yerlerine göre, neyi, nerede, ne zaman, nasıl giyeceğini, yaşayarak öğrenmişlerdir. İnsanların yaşadığı bölgelerin tarih, coğrafya, ekonomik ve sosyal
durum, gibi farklılıkları, doğal olarak kıyafet hayatını da etkilemiş, yörelere özgü tarzların oluşmasında rol oynamıştır. Bu çalışmanın amacı; Çorum ilinde yaşayan 50
yaş üzeri kadınların giyim tercihlerinde kültürün etkisini belirlemektir. Bu yörede yaşayan 50 yaş ve üzeri kadınlara anket çalışması uygulanarak, giysi tercihlerinde
yaşadığı yörenin, geleneklerin ve çevrenin etkisi ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kültür, Çorum İli, Giyim Tarzı, Geleneksel Giysi, Giysi Tercihi.

THE EFFECT OF CULTURE ON CLOTHING PREFERENCES; SAMPLE OF ÇORUM
ABSTRACT
Human being has been living collectively after struggled for life to survive. Since they started to live in community, they have obeyed the non-written rules, consisted
by themselves. Every community has created its own culture. By complying with these rules, societies created the customs and traditions with their values, lifestyles,
religious beliefs. Customs and traditions endure with the aid of these rules. Customs and traditions, has shaped the lives of communities in the historical process and
transmitted the culture of society from generation to generation. Clothing is an important carrier of culture in the historical process and has been formed with the
effect of social and personal values, religious beliefs, culture and economic conditions. People according to their traditions and status, have learned what, where,
when and how to wear by living. The region’s unique style of clothing has been formed with the help of region’s history, geography, economic and social conditions.
The aim of this research was to examine the effect of culture on clothing preferences of women aged 50 and older living in Çorum. The data was collected through
the survey in Çorum through a questionnaire. The data gathered through this questionnaire were analyzed and several recommendations were put forward.
Keywords: Culture, Çorum, Clothing Style, Traditional Clothes, Clothing Preference.
Giriş: Ulusların geçmişlerini geleceklerine bağlayan en önemli köprülerden birisi olan kültür varlıkları içerisinde önemli bir
yeri olan el sanatları ile bunlara bağlı olarak çeşitlilik gösteren giysiler bir bütün olarak kültür ürünüdür. Giyim insanın yaşama biçimini belirten göstergelerden biridir (Onuk, Akpınarlı, 2005: 27). Giyim tarihi incelendiğinde eski devirlerden bugüne
kadar pek çok aşamalar geçirdiği görülür. İnsanlar içinde bulundukları uygarlık seviyesine göre giyimler yaratmışlardır. Her
ulus kendi gelenek ve inanışlarına göre giyimlerini şekillendirmiştir (Arslaner, 2012).
Kültür Kavramı: Kültür bir milletin yaşayış, düşünüş, düşündüklerini ifade ediş tarzına ve karakterine verilen genel bir addır. Her toplumun yaşayış biçimi farklı olduğuna göre kültürleri de çeşitlidir ve kendine has özellikler taşır. Kültür daha
çok toplumsal ihtiyaçlara verilen cevaplar olarak ortaya çıkmıştır. Teknoloji, araç, gereç, eşya vb. ürünler kültürün maddi
boyutunu; örf, adet, gelenekler, inançlar gibi olgular ise kültürün manevi boyutunu oluşturmaktadır (Eren, 2008: 4). Ulusal
kültür, ulus-devletin içindeki kültürel çeşitliliği içine alan ve ortak dil, din ve tarih ile şekillenen bir kültür olarak tanımlanır
(İlkkurşun, 2006). Gelenek sözcüğü, Türkçe “gelmekten” türetilen sözcüktür. Bir toplumda kuşaktan kuşağa geçen kültür
kalıtları, alışkanlıklar, bilgiler, davranışları ifade eder. Bir şeyi görüle geldiği gibi yapma alışkanlığı olarak tanımlanan görenek,
öteki sosyal alışkanlıklar gibi gerekli ve uygun, görülenleri kapsar, ama bunların mutlaka yerine getirilmesini istemez zamanla
ortadan kalkabilirler ama bir kez yerleşip de, geniş kitlelerce benimsenince olağan ve doğal olarak kabul edilirler. İnanç, genel
anlamda toplumun zaman içerisinde bir şeyle ya da olguyla ilgili olarak oluşturduğu ortak kanıya güvenme ve bağlanmadır
(http://www.kultur.gov.tr). Geleneksel kültür ise belli bir bölgenin ortak değerlerini ve elde ettiği birikimlerini ifade eder.
Geleneksel kültürün zaman içinde modern kültür özelliklerine ulaşması beklenir. Modern kültür karşısında yer alan geleneksel kültür geçmişteki değerlere bağlı ön plana çıkan tutuculuk, törensellik ve tekrara dayanan bir yapıya sahiptir (İlkkurşun,
2006).
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Öğr. Gör., Gazi Üniversitesi, Ankara MYO, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, ozgeural@gazi.edu.tr.
** Öğr. Gör., Gazi Üniversitesi, Ankara MYO, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, serapmutlu@gazi.edu.tr.
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Giyim ve Geleneksel Kültür: Giyim insanlıkla birlikte var olan, ilkel toplumlardan çağdaş toplumlara geçerken önemini
fazlasıyla arttıran bir olgudur. Giyim, aslında maddi kültürün bir öğesidir ve aynı zamanda toplumsal bir içeriğe sahiptir. Giyim, elbise, çamaşır, saç şekilleri, makyaj, aksesuar, başa ve ayağa giyilenlerin tümü demektir. Ailenin ortaya çıkışı ile örtünme
başlamış ve zamanla gelenek olmuştur. İnsanların giyimi, birçok etmene bağlıdır. Onların toplumsal ve estetik değerleri, dinsel
inançları ve uygulamaları, cinsiyet ve yaş, tabaka ve meslekleri ve o andaki durumları (evlenme, gömülme, yas) gibi. Birçok
etmenler (bazıları teknolojik) ne, nasıl, nerede, ne zaman giyiniliri etkiler. Giyim, bir kültürde milliliği oluşturan öğelerden
birisidir. Giyim, bir ülkenin, bir devrin, bir kişinin özelliklerini belirten bir araçtır. Uygarlığın değişimlerini yansıtır. Her
uygarlık, karakter ve yaşam biçiminin etkisiyle giyimde farklılıklar yaratmıştır. Beğeninin ve ayrıca uygarlıkla, ahlakı etkileyen
değerlerin bir ifadesidir. Toplumun ahlaksal değer yargılarının giyimde önemi oldukça fazladır. Hiçbir kimse, yaşadığı toplumun bu değer yargılarının biçimlendirdiği giyim tarzından farklı giyinemez. Aksi durumda toplum dışı bırakılan, olumsuz
yönde eleştirilen bir kişi durumuna düşer (Tezcan, 2012). Toplumda giyimle ilgili değer yargılarına büyük önem verilir. Kişi,
içinde bulunduğu toplumun düzenini ve kurallarını bozmayacak biçimde giyinmeli, topluma ters düşmemelidir (Komşuoğlu
vd.,1986). Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türk milleti, geniş bir coğrafyada varlığını sürdürdüğünden zengin bir kültür
yapısına sahiptir (Yakar, 2007). Bu zenginlik giyim kuşam kültürüne de yansımış ve her bölgede kendine özgü giyim şekli
ortaya çıkmıştır. Giysiler birçok özelliğiyle birbirine benzer biçimlerde olsa da bölgelerin coğrafi konumu, yöresel gelenekler
ve sosyo ekonomik yapı nedeniyle giysi çeşitleri ortaya çıkmıştır. Giysilerde görülen yöresel farklılaşma, köy ve kent yerleşme
birimlerine göre de kendini göstermektedir. Kırsal kesimde geleneksel giysiler kısmen devam etmektedir. Oysaki il ve ilçelerde
standart ve modaya uygun giysiler giyilmektedir. Ayrıca köylerdeki genç kuşak da kent giyimini benimsemiştir. Bununla birlikte köyde ve kentte yaşayan orta ve yaşlı kuşak, eski giyim geleneğini birtakım değişmelerle birlikte sürdürmektedir (Tezcan,
2012).
Çorum İli Geleneksel Giyim Kuşamı: Anadolu’nun birçok ilinde olduğu gibi, Çorum ili de kültür ve sanat geleneğini devam
ettirmiş, çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış, değişik kültür ürünlerini ve tarihi mirası bünyesinde barındırmıştır. Köklü tarihi
ve zengin kültürü ile uygarlık tarihinde önemli yeri olan Çorum, kültür turizmi açısından ülkemizin en önemli merkezlerinden biridir (Anonim, 1996a: 41). Cumhuriyet ilan edildiğinde dışa kapalı, dinin toplumsal yaşamı yönlendirdiği geleneksel
bir toplumsal yapıya sahip olan ilde, ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesi, ekonomik ilişkilerin değişmesiyle 1950’lerden
sonra burada yaşayanların içe dönüklüklerinden kurtularak yaşamını sürdürdüğü gözlemlenmiştir (Anonim, 2012a). Yörede
en gelişkin el sanatı dokumacılıktır. Temizlenen kivli yapağının taranmasıyla elde edilen iplerle kilim, çarpana, heybe, yastık,
çuval dokunur. Ayrıca beş şişle örülen çoraplarda 100’ü aşkın motif kullanılır. Bu çoraplar motiflerine uygun olarak elifli,
sarhoş yolu, fıstıklı, örümcek ağı gibi adlar alır. Ayrıca, yörenin eski bir el sanatı olan bakırcılık da varlığını sürdürmektedir
(Anonim, 2012b). Çorum ilinin kültürel zenginliği birçok alana ilham kaynağı olarak, el sanatlarında ve giyim kuşamda da
kendisini göstermiştir. Çorum halkı giysilerini; gündelik ve konukluk diye adlandırılan (yabanlık) diye iki gruba ayırmıştır.
Çorum ili kadın giysileri; üste giyilenler, içe giyilenler, başa ve ayağa giyilenler olarak gruplara ayrılmıştır.
Üste giyilen giysiler: Üçetek, şalvar, salta ve bohça kuşağından oluşmaktadır.
Üçetek: Ayak üzerine kadar uzanan tam boy elbisedir. Arka tek parça ön iki parça olduğu için üçetek denir. Yakası V-U şeklindedir iki ucu göğüslerin altında birleşir. Kollar uzun derin yırtmaçlıdır. Genelde kutnu kumaşlardan yapılır. Bu kumaşlarında kemha, taş, bıçak, tefarik ve mecidiye gibi çeşitleri vardır. Üçeteğin yaka, etek, kol kenarları sim şerit, sim işlemelerle
süslenir.
Şalvar: Üçeteğin altına giyilir. Sevli, kutnu, çitari denilen kumaştan geniş ve uzun olarak yapılır. Şalvarın yukarı kısmında ve
paçalarda daha geniş bezekler yapılır. Paçalar bu bezeklere takılan kaytan ile ayak bileğine bağlanır. Kumaş bezekleri kapatacak şekilde ayağın üzerine zengin bolluklarla dökülür. Yukarı kısım 15-20 cm. eninde uzun, uçları simle işlenmiş bir uçkurla
büzülerek bele bağlanır. Uçkurun işli uçları şalvarın üzerine sıktırılır (Arık vd., 1972: 40).
Salta: Üçetek entarinin üzerine giyilen yörede kazaki, libade, erkane, fermene gibi adlar alır. Genellikle mor, bordo renkli
kadife ve çuhadan yapılır. Boyu belin altına gelecek şekilde önü açık olan saltanın yakası üç parmak genişliğinde dik yakalı ve
uzun kolludur. Kol altında üçgen ‘’kuş’’ parçası vardır. Yaka, arka, önler omuz ve kol üzerleri simli iplerden oluşan stilize çiçek
motifleri ile süslenmiştir. Yaka kenarları ve kol ağızlarına simli kaytandan dört sıra şeklinde süsleme yapılmıştır.
Bohça kuşağı: Üçeteğin üzerinden bel kısmına bağlanır. Pamuklu ve yün dokumadan yapılır. İki cm. eninde çeşitli renkte
çizgileri olup ince ve zarif çiçeklerle süslüdür. Buna şal kuşak denir. Diğer bir çeşidi dalabülüz (Trablus) ipekli olup inceli,
kalınlı mor, turuncu, yeşil, sarı, kırmızı, siyah beyaz çizgili kare şeklinde ucunda uzun saçakları bulunan dokumadır. Üçgen
katlandıktan sonra uzun tarafı arkaya gelecek şekilde uçlardaki bağlarla bele bağlanır.
İçe giyilenler: İç donu (paça), içlik, sıktırma, gömlek.
İç donu (paça): Bir nevi kilot olup, şalvar altına giyilir. Halk arasında mandik, tuman, don veya çakşır denir.
İçlik: Kenefi denilen Çorum dokumasından bir gömlektir.kumaşla astar arasına pamuk konarak kapitone dikildiğinden buna
pamuklu içlik denir (Arık vd.,1972: 39).
Sıktırma: Bir cins kolsuz yelek korsesidir. Önü sık kopçalarla kapanır. Badeni sıkıca sarar.
Gömlek: Yakalı, yakasız iki çeşit olduğu gibi süs bakımından güzel oyalı, kirpik oyalı, sıçandişi oyalı olmak üzere üç çeşidi
vardır. Önünde uzunca bir yırtmacı vardır. Yırtmaç ve yaka kenarına iki cm. eninde beyaz ipekli kumaş geçirilir. Ön kısım
dört beş adet düğme ile kapatılır.
Başa giyilenler: Canfes, yazma.
Canfes: Al, mor, renklerde olup küçük dar festir. Püsküllüdür, genelde püsküller siyah renktedir. Canfes üç parmak eninde ve
makara şeklinde yapılır. Tepesi incilerle süslenir. Tepenin ortasında büyük bir mahmudiye altını vardır. Kenar kısımlarına üst
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üste sık sık yirmilik altınlar dikilir. Fesin etrafına çeki bağlanır, üçgen katlanan çeki, ince kumaştan ve elbisenin rengindendir.
Saçak şeklindeki siyah ipekten püsküller fesin arkasından yere kadar uzanır. Püskülün fese tutturulan ucu sarı tel ile iki sıra
şeklinde süslenir.
Yazma: Canfes üzerine bağlanır. Güllü ve çiçekli basmadır. Pamuk dokumadan yapılmıştır. Genelde beyaz ve siyah renktedir. Fesin önü açık olacak şekilde saçları ise kapatacak şekilde kullanılır. Fesin üzerine örtülen örtüler elbisenin rengine göre
değişir. İpek kıvrak, oyalı krep, çember denilen örtü yaşlılar tarafından kullanılır.
Ayağa giyilenler: Çorap, ayakkabı.
Çorap: Yünden, iplikten ve tiftikten örülen çoraplar giyilir. Beyaz, siyah, kahverengidir. Beyaz olanlar kendinden nakışlı olduğu gibi düz örgüde olur. Çoraplardaki nakışlar, civan kaşı, tavşan izi, süt yüzü, melek hanım camdan sallandı, kaseli masalı,
çevre örneği gibi isimler alır (Anonim, 2012b).
Ayakkabı: Çorabın üzerine mes ve edik adı verilen ayakkabılar giyilir. Derileri (sahtiyan) tamamen Çorumda imal edilen
mesler sarı, kırmızı ve siyah renkli olup uzun boğazlı, kısa boğazlı, kopça ile yandan sarhatlı olarak üretilmektedir.
Araştırma Yöntemi: Bu araştırmanın amacı; Çorum ilinde yaşayan 50 yaş ve üzeri kadınların giyim tercihlerinde kültürün
etkisini belirlemektir. Araştırma evreni, Çorum ilinde yaşayan 50 yaş ve üzeri kadınlar olup, örneklem grup ise araştırmaya
gönüllü olarak katılan ve bu yörede yaşayan 50 yaş ve üzeri 42 kadından oluşmaktadır.
Araştırmanın Bulguları: Anket formu yardımıyla toplanan veriler değerlendirilerek yorumlanmıştır. Anket formundan elde
edilen demografik bilgilere göre; araştırmaya katılanların % 73,3’ü 50-55 yaş arası, % 21,4’ü 70 yaş ve üzeri, % 16,7’si 56-60
yaş arası, % 14,3’ü 61-65 yaş arası ve % 14,3’ü 65-70 yaş arası olup, %69’u ilköğretim, % 13’ü lise mezunudur. % 54,8’inin
aylık geliri 1000-2000 TL arası, % 45,2’sinin ise 2001-3000 TL arası olarak belirlenmiştir. Araştırmada anket sorularına verilen
cevaplar aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 1: Geleneksel giysileri kullanımı

Tablo 2: Geleneksel giysilerin kullanıldığı durumlar

Tablo 3: Geleneksel giysilerin kullanılmama sebepleri

Tablo 4: Giyim Tarzına Ait Bilgiler
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Tablo 5.Giyim Tarzını Etkileyen Faktörler

Tablo 6. Giyimde Renk Tercihi

Tablo 7. Giyimde Renk Seçimini Etkileyen Faktörler

Tablo 8. Giyimde Marka Seçimi

Tablo 9. Giyimde Satın Almayı Etkileyen Faktörler

Sonuç: Modern Dünya düzeninin ve gelişen teknolojinin etkisiyle gelişmiş ülke kültürlerinin baskın hale geldiği günümüzde
giyim tercihleri moda faktörünün de etkisiyle değişime uğramaktadır. Çorum ilinde yaşayan kadınların giyim tercihlerinde
kültürün etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada kadınların giyim tercihlerinde kültürün etkisinin olmadığı,
kadınların bireysel zevk ve düşüncelerine göre giyim seçimi yaptıkları belirlenmiştir. Geleneksel giysilerin modaya uygun
olmaması, kullanışsız olması ve dikkat çekici olması nedeniyle çoğunlukla kına, düğün gibi özel günlerde tercih edildiği
görülmüştür. Giyim tercihinde mütevazı ve nispeten kapalı modellere yönelim olduğu tespit edilmiştir. Giyim tarzında vücut
ve yaş faktörü etkili olurken, renk seçiminde bireysel tercihler ve zevkler ön plana çıkmaktadır. Giyimde markanın tercih
belirleyici bir unsur olmadığı, kalite ve fiyat ölçütlerinin değerlendirildiği dikkat çekmektedir. Çevrenin giyim üzerinde belirleyici bir etkisi olmadığı görülmüştür.
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ABSTRACT
This contribution discusses the current status of folk costumes in south-eastern Moravia. At the theoretical level, it categorizes levels of clothing culture as they
pertain to folk costumes and further addresses the political, social and economic conditions and associations that enable, or even support, the parallel existence
of these categories of folk costumes. Although folk costumes, in the strictest sense, are only worn these days by a small proportion of elderly women, their festive
equivalents grace a great many people, across the generations, at various kinds of celebrations. New folk costume outfits are supplied by a specialist workshop in
Uherský Ostroh, the activities of which are also described in the article. The workshop specialises in the manufacture of complete folk costumes, their maintenance,
and the restoration of their parts. It was established with financial assistance from the European Union, in accordance with its policy of support for the diversity of
European regional culture. Since then, submitting to the economic pressures of the free market, it has been forced to extend the range of its production programme.
In the social and historical context of Central Europe, the term “folk costume” denotes clothing worn by rural communities largely engaged in agricultural work.
Unlike some of the more familiar clothing worn in the past, folk costumes originate and develop anonymously, and are intimately linked to the geographical
environment that supplies the material for their manufacture, of animal or plant origin. The environment also plays its part in the style of the clothing, while new
elements and influences (e.g. population movements, changes in more routine historical clothing, military uniforms, etc.) are invariably adopted after some time. In
the festival versions of folk costumes a major part is played by aesthetic and socially demonstrative components and by regional affiliations. In contrast, more archaic
elements such as non-sewn components (Jeřábková 2007), are evident from the clothes of the poorest social classes, through working clothes and up to ceremonial
garments. From simple clothing, the primary function of which was the protection from the elements, folk costume evolved into an intricately structured, multifaceted phenomenon of fascinating complexity, a phenomenon that both explicitly demonstrates and implicitly conceals many of its meanings. The folk costumes
in south-eastern Moravia hold a specific position in regard to the other regions of the Czech Republic. Several categories of clothing that relate to folk costumes
exist there in parallel, blending into one another: actual folk costumes; their festival versions, chiefly intended for the younger generation and only worn for a few
occasions a year; and modified, stylized folk costumes.
Keywords: South-Eastern Moravia, Photographic Archive, Folk Costume, Contemporary Situation, Folk Art Workshop.

GÜNÜMÜZ GÜNEY- DOĞU MORAVYA HALK KOSTÜMLERİ
ÖZET
Bu çalışmada Güney- Doğu Moravya halk kostümlerinin mevcut durumu tartışılmaktadır. Makale teorik düzeyde, giyim kültürünün aşamalarını halk giysileri gibi
kategorize eder. Dahası politik, sosyal, ekonomik koşullar ve işbirliklerinin halk giysileri kategorilerinin benzer varlığını sağladığını veya hatta desteklediğini belirtir.
Halk giysileri günümüzde yalnızca küçük bir grup yaşlı kadın tarafından giyilmesine rağmen, çok sayıda insanın katıldığı festival benzeri çok çeşitli kutlamalarda
nesiller boyunca muhafazakâr bir duygu olarak yaşanır. Yeni halk giysileri ve onların donanımları, makalede çalışmalarına yer verilecek olan Uherske Ostroh’taki özel
bir atölye tarafından sağlanır. Atölye, halk giysilerinin tüm takımının üretiminde, bakımında ve restorasyonunda uzmanlaşmıştır. Avrupa bölgesel kültür çeşitliliği
için destek politikası çerçevesinde Avrupa Birliği ekonomik katkısı ile kurulmuş olan atölye, serbest piyasa ekonomisinin baskılarına bağlı olarak üretim programının
aralığını genişletmek zorunda kalmıştır. Orta Avrupa’da “halk giyimi” büyük ölçüde tarım işi yapan kırsal topluluklar tarafından giyilen giysi anlamına gelir. Geçmişte
giyilen daha tanıdık bazı giyimlerin aksine, halk giysilerinin köken ve gelişimi hayvansal ya da bitkisel kökenli malzemenin üretildiği coğrafi ortam ile yakından
bağlantılıdır. Çevresel unsurlar da giyim tarzının bir parçası olarak etkendir (örneğin nüfus hareketleri, daha rutin tarihsel giyim değişiklikleri, askeri üniforma, vb).
Festival için hazırlanan halk giysilerinde büyük ölçüde estetik ve sosyal bileşenler ve yöresel özellikler göze çarpar. Bunun dışında, giysi tamamlayıcısı gibi daha
arkaik unsurlar yoksul sosyal sınıfların iş giysileri ve tören giysilerinde belirgindir. Başlangıçtan beri giyimin öncelikli işlevi, koruyucu unsurlar taşımasıydı. Halk
giyimi, büyüleyici karmaşık çok yönlü yapısı ile açıkça kendini gösteren aynı zamanda da çok sayıda anlamı gizleyen bir olguya dönüştü. Güney- Doğu Moravia halk
kostümleri Çek Cumhuriyeti’nde diğer bölgelerden daha özellikli bir konumda tutulmalıdır. Halk kostümleriyle ilişkilendirilen giyimin çeşitli kategorilerinde, biri
diğerine karışarak ortaya çıkan durumda; gerçek halk giysilerinin festival versiyonları başta genç kuşak için tasarlanır ve bunlar yılda yalnızca birkaç kez giyilen stilize
giysilerdir.
Anahtar Sözcükler: Güney-Doğu Moravia, Fotografik Arşiv, Halk Giyimi, Çağdaş Durum, Halk Sanat Atölyesi.

* This study was presented as a paper at the “1st International Fashion and Textile Design Symposium” organized between the 8th and
10th October 2012 by the Department of Fashion and Textile Design, Faculty of Fine Arts, Akdeniz University.
* PhDr., Ethnographic Institute of the Moravian Museum, Brno, Czech Republic, hberankova@mzm.cz.
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Folk Costume as a Necessity of Life: Lay observations and nostalgia lamenting the passing of folk costume in favour of dull
town clothing appear in literature from the late 19th century onwards (Klvaňa 1918: 250). Everyday, festival and ceremonial
variants of folk costume are currently worn in south-eastern Moravia by women around eighty years old. They combine inherited items of clothing with those bought in shops and, apart from natural materials, employ synthetics without interfering
with the set configuration of components: the silhouette, colour scheme and decoration of folk costume. Significantly, the
wardrobes of these women hardly feature anything else. In this case folk costume presents a continuously evolving structure,
the preservation of which is influenced by the economic activities of these women (work in agriculture), as well as by their
active religiosity (Brožovičová 2008:105). Men gave up folk costumes in favour of off-the-peg clothing around forty years ago;
evidently the consistency and conservatism of the female holds true here, as in so many other fields. It may be presumed that
after this generation of women, those who may be, without doubt, considered authentic wearers of authentic folk costumes,
the apparel will disappear forever, consigned to exist in museum collections (a parallel with certain prognoses about the viability of folk music is obvious). However, this is far from universal: in this region, festival variants of folk costumes have become
an inseparable part of the wardrobe of a large number of people across the generations, even the young.
Folk Costume as a Means af Social Differentiation: Festival, and in some cases ceremonial, variants of folk costumes may be
worn for special occasions by those who don ordinary, mass-produced clothes for everyday life. This trend is quite clear and
has intensified since the turn of the new millennium, associated with the series of political, social and economic changes occurring after the collapse of totalitarian socialism in 1989. The relief from imposed conformity, the creation of a “civil society”
and the larger degree of independence granted to local authorities naturally generated a pressing need for self-identification.
Folk costumes provided a highly convenient means to this end: they are geographically differentiated to an extraordinary degree; unique and distinctive in the given region; impossible to confuse with those from other locations; and may serve as clear
and unambiguous signs and symbols beyond the geographical. Folk culture, as “the proletariat” they so painfully exploited,
was falsely lauded and celebrated for decades by totalitarian socialist administrations, and the immediate post-1989 reaction
was to denigrate and avoid it. This attitude is now largely thing of the past. Furthermore, the younger generation has discovered that, with a slight shift of perspective, there may be as much in the culture closest to them as in the phenomena generated
in remote exotic cultures that appear in the global cultural mainstream after the prefixes “ethno-” and “world-”. Consequently,
they respond in positive fashion to the folk music and dance, as well as to the clothing culture, of previous generations, a
culture that they have come to admire, imitate, explore, experience, even protect and try to preserve. In contrast to the high
individualism of the past two decades, the occasional wearing of folk costumes may be understood as a declaration of affinity
to a regional or local community, a manifestation of a connection with a collective with a similar moral and aesthetic system
of values and, at the same time, a confirmation and enhancement of one’s identity.
Reconstructed Folk Costume: Many elements of folk culture, including folk costumes, were used in the Czech environment
as tokens of national identity and as evidence in arguments for national emancipation (Smrčka 2011: 115) as late as the end of
the 19th century. The tenets of the Enlightenment movement dictated that folk costume be protected and supported by people
far further up the social scale than those who wore it. The preservation and restoration of folk costumes were promoted, in
the first decades of the 20th century, by members of the Czech intelligentsia as well as by patriotic associations. As a science,
ethnography more or less distanced itself from these activities at first. It considered its objective to describe and interpret folk
phenomena, not actively to participate in their development with its expert positions, resources and aesthetic views, so remote
from the folk environment. Over the years, however, it transpired that the efforts to reconstruct folk costume as a national
(regional, local) symbol should be assisted by specialists (Jančář 2001: 29).
Workshops participating in the restoration of folk costumes have existed since the 1920s. Applying techniques as sophisticated
as specialist field research, they subsidised the producers of folk costumes and their components, and they also employed folk
culture morphology in original art (Jeřábek 2007). In socialist Czechoslovakia, the activities of these workshops (e.g. Chodovia, Lipta in Liptál, Moravská ústředna and Slovač) were picked up by Ústředí lidové umělecké výroby (Folk Art Production
Centre, ÚLUV). It produced the special fabrics required for folk costumes (brocade, print on canvas, blueprint fabric and
others) that were no longer manufactured for the general market. The ÚLUV studios employed trained designers to direct the
work. It also helped manufacturers market their products through its own network of shops (Krásná jizba). The institution’s
activities were well-planned and highly competitive, even on the free market. Only a few years after the end of the socialist
regime, in 1995, the institution was dissolved upon direct edict from the Ministry of Culture (sic) of the Czech Republic,
unprofessionally and without a replacement, and its large and valuable archive containing, for example, detailed descriptions
of technical and manufacturing procedures and plentiful photo-documentation, was divided between several museum institutions. The fact that this decision was considerably less than wise was confirmed by developments in the following years. The
need for such research, production and commercial accessibility re-emerged – not only among those who had once purchased
such products, but also in the form of pressures from European organs concerned with the regional diversification of European culture.
In the region of south-eastern Moravia, the society that has developed in the new political environment has re-traced the steps
of traditional folk culture and now bases much of its identity upon tradition. Public presentation of folk costumes – the most
important aspect, not the relationship to a garment as an object of everyday use – is associated with festive occasions. These
sometimes follow and develop the traditional high points of the rural year (feasts on saints’ days, harvest festival, etc.) and
religious fairs (often associated with pilgrimages). In addition, new occasions arise, from minor local events to nationwide
celebrations (Habartová 2010). At these events, folk costumes (or rather, garments more or less inspired by folk costumes) are
109

Helena BERÁNKOVÁ

de rigeur for many of the participants. The need for certain modifications and stylization of folk costumes was first dictated by
the requirements of music and dance performances held by numerous ensembles. Moreover, reconstructions of folk costumes
frequently occur in regions or locations where people stopped wearing folk costumes decades, even centuries, ago but where
the social atmosphere calls for their revival. Consultations with specialists are a vital part of the process, and those interested
sometimes organise their own research among older generations, seek iconographic records and specialist literature. Some
of the reconstructions of folk costumes go back as much as two centuries. Nonetheless, the justification for these reconstructions, as well as stylizations in locations where folk costumes are alive and where they have continuously evolved (including
south-eastern Moravia), is highly debatable and has yet to be addressed by specialist literature.
The Folk Traditions And Crafts Workshop in Uherský Ostroh: Some of the demand for the manufacture of folk costumes
and their elements that emerged at the turn of the new millennium was filled by the Folk Traditions and Crafts Workshop
in Uherský Ostroh (Uherské Hradiště district, Zlín region), established in 2006 as part of a project co-financed by European
Union funds and state, regional and local institutions. Although its initial production programme was clearly outlined, it was
also highly ambitious and, as it later transpired, impossible to implement in the light of a dearth of experience and expertise.
Targets included the manufacture, sale and hire of folk costumes and accessories, the collecting of information about the
history and development of folk costumes, the preservation and restoration of folk costumes in south-eastern Moravia, the
preservation and development of traditional crafts, the promotion and presentation of folk costumes and traditional crafts,
the publication of informative material about folk costumes and traditional crafts, the teaching of traditional crafts, and the
organisation of exhibitions (that inspiration was largely derived from the wide spectrum of activities of ÚLUV is obvious).
The former outbuildings of a renaissance castle were reconstructed to house the workshop. Its director was a graduate of the
University of Textiles, Pardubice; further seven local women (who had no initial knowledge of folk costume manufacture)
are employed there. The production programme has been expanded by the maintenance of folk costumes, since washing and
ironing them is highly demanding and requires specific knowledge and skills (before the mid-20th century, these skills were
only mastered by a few women in every region, who would perform these tasks for their community and were paid to do so).
The workshop also modifies and reconstructs old parts of folk costumes; this is very important, since authentic parts, as much
as a hundred years old, are given new life, thwarting quick changes in aesthetic attitudes and curbing the adoption of new
influences. When making costumes from their own area, known first-hand, the staff try to adhere to certain unique manufacturing procedures (special heavy starching, plisse tools, etc.) and special materials (camel fur for the decoration of bodices and
waistcoats). Where this knowledge is lacking, they try to obtain information from authentic wearers or those who remember
the particular costumes. However, the workshop does not specialize in the production of folk costumes from the area and
the surroundings (as similar workshops once did); it has also produced costumes for folk ensembles and people interested
in folk costumes from the entire Czech Republic, Slovakia, and even Austria. The workshop has its own archive: all products
and accessories are documented as written and photographic records and stored in a computer database. It organises courses
of sewing, embroidery and maintenance of folk costumes for the public; most of the participants are middle-aged and elderly
women. The organisers face a serious problem here: what to teach, where to go into detail and where not to, as information
is also a commodity. The economic situation has necessitated the expansion of the production programme: apart from folk
costumes, the workshop manufactures women’s clothes, religious robes and souvenirs. The enterprise is partially subsidised
by local authorities, largely due to its recognised cultural and economic contribution (it employs locals, and also enhances
the attractiveness of the location for tourists). The positive role in preserving traditions aside, the production and commercial concept of the workshop involves certain shortcomings. These chiefly include the vast range of products and enormous
geographical scope which, given the lack of specialist and theoretical background, lead to the simplification of production
procedures and standardisation; the aesthetic standard of the workshop’s souvenirs also appears problematic.
The growing demand for folk costumes is also met by other workshops providing comprehensive services. There are four
of them in central and southern Moravia- Blatnička, Bořetice, Němčice and Troubky, and many individuals who specialise.
Czech ethnology, for which folk costume was one of the first study subjects, boasts a rich tradition in this respect and an
abundance of excellent results, both in the general subject and its branches. Despite unfavourable prognoses for the viability
of folk costumes, this phenomenon is far from a closed historical chapter. On the contrary, its development continues even in
our globalised society in which it has sought and found its own place.
This article was financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic by institutional financing of long-term
conceptual development of the research institution (the Moravian Museum, MK000094862).
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AZERBAYCAN RAKS GİYİMLERİNDE ULUSAL GELENEKSELLİK*
Terlan Mehdiyeva AZİZZADE*
ÖZET
Türk kültüründe toplumsal ifade biçimlerinden biri de dans olmuştur. Dolayısıyla Azerbaycan Türklerinin dans tarihinde giyim kültürü son derece önemli olmuştur.
Kendi tarih ve kültürümüzden kök alarak şekillenen Azerbaycan Türklerinin giyim kuşamı, aynı zamanda farklı kültürel unsurları bir araya getirip harmanlayarak
küresel kavram yolunda da olumlu bir çaba göstermektedir. Geleneksel ve yerel olanı bugünün yapıtları içerisinde tutmak ne derece mümkündür sorusu çalışmanın
temelini oluşturacaktır. Bildiride Azerbaycan Türklerinin dans giyim kuşam kültürünün çağdaş yorumları ve modayla ilişkisi araştırılarak, gelenekselden moderne
doğru değişim ele alınacaktır. Giyim kültürümüzün dans alanı üzerine odaklanarak çağdaş moda tasarımlarından örneklendirmeler yapılacaktır. Azerbaycan Devlet
Dans grubu için hazırlanan giyimler analiz edilerek, onların dikiliş, tasarım özellikleri üzerinde durulacaktır. Azerbaycan’ın çağdaş giyim ressamlarının yaratıcılığı,
(yeni konstruktiv formların ve giyim unsurlarının araştırılması ile sınırlanmadığından) yüzyıllardır geleneklerin yaşatılması ve geliştirilmesine çalışan ressamlardan
örnekler verilerek anlatılacaktır. Azerbaycan Türklerinin geleneksel dansları “Uzundere”, “Enzeli”, “Gaytağı” vs. giyim kuşağının karakteristik özellikleri, aynı zamanda
“Minbir Gece”,”Nizami”,”Leyli ve Mecnun” operası giyimlerindeki bedii tasarımlar ele alınacaktır. Azerbaycan milli giyimlerinin tebliğinde özellikle emeği olan Devlet
sanatçıları Bedire Efganlı, Maral Rehmanzade, Mayis Ağabeyov, Tahir Tahirov, Elçin Aslanov vb. tasarımlarından örneklerle sunum sonuçlanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, Milli, Giyim, Raks, Folklor, Dekor, Ressam, Kumaş

NATIONAL TRADITIONS IN THE DRESSING OF AZERBAIJANI DANCE
ABSTRACT
Dance is one of the forms of expression in Turkish culture. Thus the dressing culture of Azerbaijani Turks was very important in their history of dance. Dressing of
Azerbaijanis which was originated and shaped through Turks’ history and culture includes elements from other different cultures too, which is a positive thing for the
global motivations of the culture. Main concern of this article will be the question of the possibility of binding today’s work with the traditional and local characteristics. In this presentation I will discuss the contemporary approaches to dressing of Azerbaijani dancers and its relation to fashion. I will also mention its historical
development from tradition to modern forms. I will give examples of contemporary fashion designs from the perspective of dressing style of our dance culture. Costumes prepared for Azerbaijani State Group of Dance will be analyzed and their design and sewing methods will be elaborated. The creativity of contemporary Azerbaijani dress painters is not limited to the research of new constructive forms and dressing elements. Thus I will mention such painters whose work tends to improve
the traditions and sustain their existence at the same time. Main characteristics of the traditional dances of Azerbaijanis such as “Uzundere”, “Enzeli”, “Gaytağı” will
be mentioned as well as the dressing design of the operas “Minbir Gece”, “Nizami”, “Leyli ve Mecnun”. I will finalize my presentation by mentioning the state artists
such as Bedire Efganlı, Maral Rehmanzade, Mayis Ağabeyov, Tahir Tahirov, Elçin Aslanov who worked to sustain and improve the national dressing of Azerbaijanis.
Keywords: Azerbaijan, national dressing, dance, folklore, decoration, painter, fabric.
Giriş: Türk kültürünün toplumsal ifade biçimlerinden olan dansın, Azerbaycan Türklerinin de kültüründe önemli yeri vardır.
Dans tarihinde giyim kültürünün tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Kendi tarih ve kültürünü ve farklı kültürel unsurları bir
arada harmanlayarak şekillenen Azerbaycan Türklerinin giyim kuşamı, zenginliği ve çok çeşitliliği ile ilgi odağı olmuştur
(Şekil 1). Azerbaycan halkının tarihi ve milli kültürü ile ilgili temel vasıflarından biri de milli giysilerdir. 17. yüzyılda Yakın
Doğu’nun en büyük ipekçilik ülkesi olarak tanınan Azerbaycan’ın Şirvan eyaleti ipekçilik bölgesi idi. Ayrıca Şamahı, Baskal,
Gence, Şeki, Şuşa bölgelerinde da ipekçilik üretimi çok gelişmişti. Bu bölgelerde ipek kumaştan şık, süslü, işlemeli, zarif kadın
başörtüleri üretiliyordu. Giysinin stili onun sahibinin aile durumunu ve yaşını yansıtıyordu. Bekar kızlar ve evli kadınların
giysilerinden farklıydı. Genç kızlar parlak kumaşlar kullanır ve şık giyinirlerdi (http://azerbaijans.com/content). Azerbaycan
geleneksel giyiminde çeşitli baş giysileri, ayakkabılar ve yerli kuyumcuların yarattığı kuyumculuk ürünleri kullanılır. Süslemelerin basit unsurları olan düz ve kırık çizgi, zikzak, daire, üçgen, küçük eşkenar dörtgen ve nokta vb.’rine erken bronz
(M.Ö. üçüncü binyıllık) dönemine ait pişmiş kaplar üzerinde de rastlanır. Bu, Azerbaycan Türklerinin eski bezeme sanatının
benzeridir. Azerbaycan sanatının gelişimi hakkında birçok tüccar, seyyah ve diplomat ilginç bilgiler verirler. İtalya seyyahı
Marko Polo (19. yüzyıl) Şamahı ve Berde’nin ipek ürünlerinin güzelliğini anlatır. İngiliz seyyahı- tüccar Antony Cenkinson
(16. yüzyıl) yaz sarayının debdebesini açıklar; “Kral ipek ve altınla bezeli zengin bir çadırda oturuyordu, onun elbisesi inci ve
kıymetli taşlarla kaplıydı” (İbadova, 2011). 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında nakış işlemelerinde kullanılan kumaşlar
yerli üretime ait ganovuz, darayı ve kadife idi. İnci ve boncukla işlemeler büyük ilgi uyandırır. Onlarla eskiden beri kostüm
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Öğr. Gör. Dr., Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, terlanm@gmail.com.
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unsurlarını ve eşyalarını donatırlardı. Parlak süslerle dikme, aplikasyon ve spiral dikme daha geç dönem yöntemleridir (Şekil
2). İbadova’nın; “beşeriyeti müziksiz, danssız düşünemeyiz. İlk çağlardan günümüze insanoğlu sevincini ve kederini, nefretini
şarkı ve dans aracılığıyla ifade etmiştir. Danslar eski dini düşüncelerin zaruri keyfiyeti olmuştur. Eski insanlar kendi dansları
için süjeleri dövüş ve sahnelerden alıyorlardı. Tüm dönemlerde ibadet dansları insanları ilahi güce, transsendental dünyaya
kavuşması için yol, yöntem olmuştur. Orta çağlarda dini tarikatların merasim dansları da günümüze kadar ulaşmıştır. Halk
danslarının muhtelif türleri daha orta çağlarda tören danslarından şekillenmiştir” (2011a) bu betimlemesi, dansın önemini
anlatmaktadır. Azerbaycan hükümdarlarının saraylarında yüksek ustalığı ile dikkat çeken dans grupları olmuştur. 16. yüzyıl
Azerbaycan minyatür sanatının gelişmesinde özel yeri olan Tebrizli ressam Soltan Mehemmed’in eserlerinde de dansların ve
müzik aletlerinin tasvirine geniş yer verilmiştir. İbadova kadın giysileri ayrıntılı biçimde açıklar;
“Kaynaklardan da bilindiği gibi, 16. yüzyılın birinci yarısının ananesine göre uygun olarak iki elbise giymişlerdir. Kadın
dansözleri yakası oymalı ve çok sayıda düğmelerle kapanan düz kesimli sinelikli alt elbise kullanmışlardır. Onun üstünden
uzun dar kollu, göbeğin kenarında kapanan, aşağıda ise dizleri hizasında yeniden aralanan, burun şekilli yakası olan, uzunluğu topuğa kadar uzanan başka bir elbise giyinilirdi. Bu elbiseler düz kesimliydi ve bele bağlanan kemerle büzdürülüyordu.
Rakkaseler (dansöz kadınlar) alna düşen, yassı tepeli kısa başlığa tutturulmuş beyaz örtü kullanırdı. Bu rakkaselerin giysilerinde rastlanmamış bir uygulama da, ucu kemere tutturulmuş ikinci ucu omuza çevrilerek baş giysisine bağlanmış ince uzun
kumaş şerittir. Başörtüsünün arkasına tutturulmuş olan bu küçük atkının serbest uçları omuzun üstünden arkaya atılarak
sarkıtılıyordu. Üst elbiseler uzun ve dirseklere kadar yarım kolluydu. Bazı giysiler daha kısaydı. Yine bu yüzyılda “Cengi”
adı verilen dansçı kadın grubunun giyimi ipek, şifon ve tülden dikiliyordu. Ayakkapları yumuşak deriden yapılıyordu, iç
ayakkabılar ise daha ince deri türü olan kırmızı tumaçtan, bazen de kalın ipek kumaştan yapılarak güle betinle (paftayla)
çevrilerek, şiş dik burunlu, alçak topuklu arkası açık yapılıyordu. Bu daha sonraki yüzyıllarda (19.yy) doğal olarak değişime
uğramıştır” (2011a). Şair Nizami Gencevi de (1141-1209) saray rakslarına yapıtlarında yer vermiştir. Şunu da belirtelim ki
“raks” sözünü ilk defa Nizami eserlerinde kullanmıştır. Çok eski zamanlardan oyun ve raksın tek bir süjede birleştiğini belirtmektedir. Halk oyunları çeviklik, güzellik, kıvraklığı, insani duygular aşılayan, kötüyü cezalandıran, iyiyi koruyan, yardım
eden folklor türlerindendir. Azerbaycan halk oyunları konuları, içerikleri ve forumları bakımından çok zengindir. Kuşkusuz
günümüze ulaşmayan, değişik özellikler eklenen birçok oyunlar vardır. Azerbaycan halk danslarının birçoğu günümüzde
bile oyun özelliklidir. Kültür tarihimizde çağımıza ulaşan, halk danslarına; “Yallı”, “Gülüm Ey”, “Cehribeyim”, “Gıtgılıda” vb.
örnekleri verebiliriz. Azerbaycan’da bugün faaliyet gösteren birçok halk dansı grupları yurt dışında da başarıyla ülkemizi
temsil etmektedir.
-

Azerbaycan Devlet Dans Grubu’nun repertuarına dahil olan halk danslarımız için hazırlanan giyim biçimleri, kuşkusuz geleneksel halk giyimlerinden kumaş, renk seçimi ve başka unsurların stilize olunması nedeniyle farklılık oluşturur. Bu tür
yaklaşım kadın ve erkek dans giyimlerinde ortaya çıkmaktadır. Öyle ki bazen kollar sadece omuzda birleştirilmektedir. Bu
da kanımızca giysiye estetik bir kaygının yanıs sıra işlevsel bir tasarımdır. Başka bir örnek de, erkek dansçılar tarafından kullanılan “finka” adlı şalvardır. Finka, dansta hareket özgürlüğü sağlayan esnek kumaştan yapılan bir alt giysidir. Azerbaycan
geleneksel giyimleri temelinde dans giyim modellerini tasarlayan ressamlar bu noktaları dikkate alarak, göze hitap eden, her
bir dansın icra tarzına uygun dans kostümleri hazırlamışlardır. Azerbaycan’da sahne dekoru ve kostüm tasarımı alanında uzun
yıllar son derece verimli çalışmış ressamlardan Devlet sanatçıları Bedure Efganlı, Maral Hehmanzade, Mayis Ağabeyov, emektar sanatçılardan Elçin Aslanov, Tahir Tahirov’un geleneksel Azerbaycan giyimlerini günümüz taleplerine uyarlayan tasarımları dikkat çekicidir. Qasımova, Efganlı’yı şöyle tanımlar; “uzun yıllar tiyatro, sinema ve balede kostüm tasarımcısı gibi faaliyet
gösteren Azerbaycan Cumuriyeti halk sanatçısı Bedure Efganlı (1912–1990) milli sanatımızın gelişmesi ve şekillenmesinde
emeği olan sanatçılarımızdan biridir. Azerbaycan’ın sahne ve kostüm tasarım alanında muntazam çalışarak sanatın derin
sırlarına vakıf olmak için durmadan çalışmıştır (2000). Efganlı, 1930’lu yılların ikinci yarısında yükseliş gösteren Azerbaycan tiyatrosunun görkemli yönetmen ve aktörleri olan; Adil İskenderov, Mehdi Memmedov, Hesen Seyidzade, dünyaca ünlü
besteci Fikret Emirov vb. diğer yaratıcı insanların arasında çalışıyordu. Qasımova O’nun tasarımları için; “Bedure Efganlı’nın
ortaya koyduğu tasarımlardaki zariflik, lirizm, doğa manzaralarının romantik tasviri, lakonikliği, alanın geniş hacmi ile küçük
ölçülerinin biri birine uygunlaştırılması onun yaratıcılığının başlıca özellikleridir. Sanatçı ister çağdaş, isterse de klasik eserlerde sahne ve kostüm tasarımlarda yalnız olayın geçtiği ortam değil, karakterlerin tam açılmasına da özen gösteriyor. 1959
yılında Moskova’da geçirilen Sanat Festivalinde “Ferhat ve Şirin”, “Vagif ”, “Otello” vb. tiyatro oyunları için tasarladığı tasarımlar
yüksek değerlendirilmiştir ve “Şeref Nişanı” ile ödüllendirilmiştir” demiştir (2000). Bedire Efganlı, milli giyimleri stilize ederek
günümüze uygun tasarlamaktadır. Müziğin ve renklerin ritminin döneme uyarlanmasındaki ustalığı sanatçının yaratıcılığını
ortaya koyan özelliklerdir (Şekil 3). Azerbaycan’ın tüm bölgelerinde çok yaygın olan “Uzundere” (Şekil 4) ve “Enzeli” dansları
bir erkek ve bir kadın dansçı tarafından düet şeklinde icra edilir. Bu danslar için sanatçı Tahir Tahirov’un tasarladığı kostümler
dikkat çekicidir. İbadova, Tahirov’un yeniliklerini şöyle aktarmaktadır; “…kadın dansçılar için stilize ettiği kostümlerde, geleneksel omuz ve bel giysilerinden vaz geçerek elbise şeklinde tasarlamıştır. Elbisenin göğüs kısmı kadifeden kesilmiş ve altın
renkli kurdeleler, taşlar ve incilerle zengin tasarlanmıştır. Göğüs kısmının sanatsal tasarımını oluşturan omuzlardan uzanan
ve göbeğinin üstünde birleşerek üçgen oluşturan dekoratif çizgiler dansçının göğüs bölgesini öne çıkararak, belini ise daha da
inceltir. Bu dekoratif çizgiler, bel kısmından biraz da aşağı doğru, kalçaların üstüne dek uzatılmıştır ki, bu da Doğu kadınına
özel dolgun vücut çizgilerini öne çıkarıyor” (2011b). Tahirova’nın erkek dansçıları için yaptığı tasarımlarında dansçıların biri
birini tamamlanması için uygun dekoratif ayrıntılar dikkat çeker. Firuze renkli saten kumaştan kesilmiş yeleğin kollarında
kadın dansçının kostümünde kullanılan yenler mavi kadifeden kesilmiş ilaveler tasarlanmıştır. Sanatçı Tahirov’un bu iki dans
için tasarladığı erkek ve kadın kostümleri kendi konstrüktiv çözümü ve tasarımı ile belirginleşir. Emektar ressam Tahir Tahirov’un yaratıcılığını aynı zamanda Azerbaycan Devlet Dram Tiyatrosu, Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu sahnesindeki eserlerin
karakter çeşitliliğine, karakterlerin özelliklerini, konu ve anlamı ortaya çıkaran, yaşadığı döneme uyum sağlayan tasarımlar
-

-
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tamamlıyor. Tabii ki, geleneksel ve çağdaş milli dansların tüm olgunluğu ve mükemmelliği ile izleyiciye sunulmasında giyim
önemli olduğu gibi, bale ve opera kahramanlarının karakteristik özelliklerini çözmek için şüphesiz, sanatçının tasarladığı
kostümün mühim rolü var. Sanatçının tasarımlarındaki özelliği ortaya koyan “Nizami” ve “1001 Gece” balesini, aynı zamanda “Babek” filmi için tasarladığı dekor ve kostümler önemli çalışmalarıdır (Şekil 5,6). Pembe- sarı, kahve- sarı (Nizami
balesi), pembe- koyu kırmızı (1001 Gece balesi), koyu yeşil- kahve-gri (“Babek” filmi) renkleri kullandığı erkek kostümleri
çok uyumlu renk geçitleri ile birlikte, bale sanatının taleplerine uyan, kumaşın cazibeliliğini ve son derece işlevselliği ile
gösterinin daha da ilgi çekmesini sağlamıştır. Kostüm tasarımcısı, tasarladığı kostümde rol karakterinin açılmasına yardımcı
olacak şekilde kostümleri tasarlamalıdır. Ülkelerin tarihlerindeki gelişmeler kostümlerin biçimini değiştirdiği gibi, tiyatro
ve bale sahnesinde oynanılan konuların da değişmesinde etken olmaktadır. Bu konuyu dikkate alan ve kostümlerin bunu
yansıtmasına önem veren T.Tahirov’un tasarımları, oyuncu karakterin çözülmesinde izleyicisine bir anlamda yardımcı da
oluyor. Şekil 4’te yer alan “1001 Gece” balesinde sanatçı sahnenin ruhuna, mekâna, mevsime elverişli olmasının yanı sıra,
rolün uygunluğuna tizlikle dikkat etmiştir. Tarihsel özellikleri estetik çizgi ile birleştirmeye çalışan sanatçı, çağın karakteristik
özelliklerini vurgulamıştır. Sanatçının tüm sahne kostümlerinde, oyuncunun karakterini yansıtmasında rolü vardır. Sanatçı,
oyuncunun kostümüyle bütünleşmesine, gösterinin dekoruyla, kişiliğiyle bağlantı kurarak karakterin açılmasına yardımcı
olmuştur. “Gaytağı” raksının melodisi 19. yüzyılın sonlarında Şeki bölgesinde ortaya çıkmıştır. Ritmik, çevik, coşkulu bir
erkek dansıdır. Sanatçı, dansın melodisindeki özelliklere ve icra tarzına uygun kostümler tasarlanmıştır. Siyah-yeşil renkleri
kullanarak, altın işlemeli yeşil saten kumaştan kesilmiş yelek ve onun üstünden giyilen kadife çuha (kumaştan yapılan, beli
büzgülü ve üstten giyilen Kafkasya yöresine ait bir erkek elbisesi) desti daha yaygındır. Uzunluğu dize kadar olan çuhanın
etekleri dansa uygunlaştırılarak yelekle aynı uzunlukta tasarlanmıştır. Bitkisel motifli işlemeler yeleğin boyun ve sine kısmını,
çuhanın yaka ve kollarını kapamaktadır. Kollar omuzdan tutturularak aşağı doğru serbest bırakılır. Gaytağı dansının karakteristik özelliklerinden biri de diz üste oturmak olduğundan dizlere sırıklı (kaba dikiş) dizlikler yapılmıştır. Kenar kısımları
altın renkli kurdele ile kaplanarak, altın renkli işlemelerle uyum sağlanmıştır. Dansçının başındaki yüksek başlığın (çalma
papak) etrafını dönen kumaş sağ taraftan omuza düşer. Tasarımcı sanatçılarının yaratıcılığı, konstrüktiv biçimlerin ve giysi
unsurlarının çözülmesi ile bitmemektedir. Günümüzün hayat tarzıyla bağdaşmayan milli giysilerin uygulama yöntemlerinden
birisi, geleneksel üslubu koruyan dansların hareketlerine uygunlaştırarak tasarlanmış kostümlerdir.
-

-

-

Sonuç olarak; Azerbaycan dekor ve kostüm sanatçıları, gösterinin ruhunun görsel ifadesini, sahne ve kostüm tasarımları ile
vermeye çalışmışlardır. Azerbaycan milli giyimlerinin en karakteristik özelliklerinden biri de, tasarımcı ressamların klasiklerin eserlerine müracaat ederken yaşanan dönemle ilgili çeşitli bilgileri tasarımları aracılığıyla dönemin yaşam tarzı, zevkleri,
psikolojisi, genel olarak dönemle ilgili çeşitli bilgilerin çağdaş yorumlama ile ortaya koymalarıdır. Sahne ve kostüm tasarımları
görsel sahnenin en güçlü ifade unsurudur. Çağdaş Azerbaycan moda tasarımcıları ülkemizin sınırları içerisinde yerel ve farklı
kültürel unsurlarını bir araya getirerek, küresel kavram yolunda olumlu neticeleri olan çalışmalar gerçekleştirmektedirler.
Milliliğimizden fazla kopmadan çağdaş yorumlarıyla eski ve yeni nesil sanatçıları, çağdaş yoruma katkısı olan çalışmaları ile
izleyicisini etkilemeye devam etmektedir.
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Şekil 1,2: Azerbaycan Milli Giyimleri ve Yöresel Giysileri. Şekil 3, 4: Azerbaycan Dans Giyimleri ve “Uzun Dere” Halk Dansı Şekil 5- 6:
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ANTALYA KORKUTELİ YÖRESİ KIRKPINAR KÖYÜ GELENEKSEL GELİN GİYSİLERİ*
H. Tuba KIZILKAYA*
ÖZET
Tarihi çok eskilere dayanan Antalya, tüm tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra büyük bir incelik ve derinlik gösteren örf ve adetlere sahiptir. Antalya’nın Batı ilçelerinden olan Korkuteli’de de bu geleneklerden önemli bir kısmı günümüzde çoğu unutulsa ya da uygulanmasa bile düğünlerde ön plana çıkmaktadır. Düğünleri öncelikli kılan ise gelin giysileridir. Gelin giysileri göz alıcı renkleri ve şekilleri ile ilk kez görenleri şaşkınlığa uğratmaktadır. Günümüzde kullanılan tek renge yönelik gelin
giysilerinin sıradanlığını eski dönemlerde çok renkli ve desenli gelinlikler almaktadır. Bu özel giysilerin kumaşları, işlemeleri ve kullanılan aksesuarlarının o zamanın
şartlarında ailelerin elde edebilecekleri en iyi malzemeleri içermesi aynı zamanda toplumsal yapı içerisinde farkındalık oluşturması açısından da önem taşımaktadır.
Anahtar Sözcükler: Antalya, Korkuteli, Kırkpınar Köyü, Geleneksel Giyim, Geleneksel Gelin Giyimi.
-

TRADITIONAL BRIDAL DRESSES OF KIRKPINAR VILLAGE, KORKUTELİ COUNTRY, ANTALYA
ABSTRACT
Antalya based on the very old has a great subtlety and depth, showing the customs and traditions in addition to all the historical and natural beauties. An important
part of this tradition, even today, many forgotten or not applied come to the fore at weddings in the western district of Antalya Korkuteli. In weddings, bridal dresses
that are a priority in the Plateau of Buyukkoy, Kırkpınar village. The Cac, veil, shirt, underwear, kebe, baggy trousers and belt with eye-catching colors surprised those
who saw it first time brides. The only colors used today for the bride dresses, but there are very colorful and patterned dresses in ancient times. The need for special
fabrics, garments, accessories used in both treatments, and both families can obtain conditions of that time to include the best materials but also because it creates
awareness in the social structure is also important.
Keywords: Antalya, Korkuteli, Kırkpınar Village, Traditional Wear, Traditional Bridal Wear.
Antalya’nın yerli halkının yaylası olan Korkuteli; doğusunda Antalya merkez ilçesi, batısında Fethiye, Gölhisar ve Çavdır
ilçeleri, güneyde Elmalı ve Kumluca ile kuzeyinde ise Bucak ve Tefenni ilçelerinin çevrelediği Bey Dağlarının Akdeniz’e bakan
yüzünün arka kısmındaki düzlük ve tepelerin oluşturduğu alanda yer alan bir konuma sahiptir. Toplumsal birlikteliğin önemli yapı taşlarından biri olan düğünler ve bu süreçte geleneklerin çeşitliliği Korkuteli yöresinde de kendini göstermektedir.
Korkuteli Yöresi Evlenme Gelenekleri ve Kırkpınar Köyü Gelin Giysileri: Korkuteli yöresinde evlenme merasimi; kız
isteme, nişanlılık dönemi, dürü, çeyizin serilmesi ve düğün aşamalarından oluşur. Korkuteli’nde kız ve oğlan tarafları birbirlerine çeşitli hediyelikler alır. Bunlar arasında ziynet eşyaları, gelinin giysileri ve dürü için gerekli olan malzemeler yer
alır. Dürü; kız tarafından erkek tarafına verilen hediyelerdir. Kız evi erkek evinden dürü için pamuklu el dokuması kumaş
ve pamuklu iplik ister. Bu iplikleri dokuyarak dürü hazırlar. Dürüde; erkeklere göynek, don, ucu işlemeli uçkur, tozluk, para
kesesi ve çevre, kadınlara da dastar adı verilen dikdörtgen şeklindeki örtüler, örme para kesesi ve çorap yer alır. Çeyiz, Korkuteli’nde önem verilen bir uygulamadır. Evlenme düğünü adetlerinde, gelin çeyizinde giyim ve mekân tekstilleri ile mutfak
– banyo eşyaları yer alır. Oğuz, kültürümüzde yer alan çeyizin içeriğini şöyle aktarmaktadır. “Eski dönemlerde evlenecek
kızların çeyizinde otuz - kırk çift el örgüsü çorap bulunur ve bunlar asılan çeyizlerde görülürdü. Genç kızlar kendi aralarında
süren çeyiz yarışlarında aynı zamanda o yöre halkının zevkini, anlayışını ve motif zenginliğini ortaya koyarlar (2004: 544).
Korkuteli’nde çeyizde; kilim, iki köşe minderi, dokuma seccade, yün yatak ve yorgan, en az yirmi çift örgü çorap, on- on iki
don, ondört - onbeş göynek, on - onbeş dastar, işlemeli çevre ve uçkur bulunur. Çeyiz toplandıktan sonra bundan dürüler
çıkartılarak bohçalara konulur. Perşembeden perşembeye sekiz gün süren düğünün ilk altı gününde düğün için verilen yemekler, kadınlar arasındaki eğlenceler ile devam eder. Çarşamba günü kına yapılır. Perşembe günü kınası yıkanan geline dualar
ile zülüf (başın iki yanında yanaklara inen kısa saçlar) ve kırpma (kâkül) kesilir. Gelin evden çıkmadan babası tarafından
kuşağı bağlanarak duvağı örtülür ve ayakkabısı giydirilir. Damat evine gelen gelin için koç kesilerek ertesi gün başı geline
temizlettirilir. Düğünün ertesi günü gelin tekrar giydirilerek “gelin yüzü” adı verilen merasim yapılır ve gelin evi tarafından
hazırlanan dürüler damadın yakınlarına verilir. Büyükköy’ün yaylası iken muhtarlık verilerek köy statüsü kazanan Kırkpınar
köyü ile eski adı Alafaradın olan Büyükköy’de düğünlerde gelinler tarafından kullanılan giysiler şunlardır:
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Öğr. Gör., Niğde Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu, tkizilkaya@nigde.edu.tr
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Çaç: İnci boncuklar ve penezler (küçük para) ile süslenen, arka kısmında bulunan bir bağ ile saçların altından geçirilerek
bağlanan ve keçe ya da kalın dokunmuş pamuklu kumaştan yapılan baş giysisidir. Genellikle kırmızı ya da bordo rengin
hakim olduğu çaçın ön kısmında penezler ve pullar ile işlemeler yapılmaktadır. (Karataş, M 1994) Fes ya da keçe biçimindeki
başlığın alın kısmı boncukla bezenmiş, yalnızca uç kısmında bir veya iki dizi para dizilmiş başlığa Antalya’da “boncuklu çelgi”de denilmektedir (www.antalyakulturturizm.gov.tr).
Duvak: Üç renk (kırmızı, yeşil, pembe) ipekten dokunmuş ve oyalarla süslenen başörtüsüdür. Çaç’ın hemen üstüne bağlanan
duvaktan kırmızı olanı gelin alma süresince açılmamaktadır (Karataş, M. ve H.Karataş, 1994).
Erbi: Çaçın üzerine duvak gibi örtülen bir örtüdür. Duvaktan farkı tek kat olarak örtülmesi ve işlemelerin erbinin kenarlarında değil üstünde ve pullarla yapılmasıdır. En çok tercih edilen renkler kırmızı ve yeşildir. Kırmızı geçimi ifade ederken yeşil
bolluk, bereket ve huzuru simgelemektedir (Karataş, M ve Ş.Tunç, 1994).

Fot. 1, 2, 3: Erbi, Göynek, İşlik Korkuteli, (T. Kızılkaya, 1994). Fot. 4, 5: Gelinin önden ve arkadan görünüşü, (T. Kızılkaya, 1994).
Fot. 6: Kebe, (T. Kızılkaya, 1994).

Göynek: Pamuklu el dokuması kumaştan yapılıp üzeri ve yenleri (kol ağzı) çeşitli şekillerde süslenmektedir. En az diz altına
kadar uzanan bu göynek çitari toplandıktan sonra önden görünmektedir (Karataş M. ve H. Kılıç,1994).
İşlik: İpek kadife ya da saf ipekten dokunan kumaşlardan yapılan ve üzeri oymalı adı verilen işlemelerle süslenen bir tür yelektir. İşlik sadece gelin kıyafetlerinin değil günlük kıyafetlerin de önemli bir parçasıdır (Karataş H. ve Ş.Tunç,1994).
Üçetek: Zıbın adıyla da anılmakla birlikte yörede kumaş ismine göre çitari, altıparmak ya da telli olarak kullanılmaktadır.
Bunlar içerisinde çitari; ipekli ve iki renkli iplikle dokunmuş kumaştan yapılmış ve işlik gibi oymalı adı verilen desenlerle
süslenmiştir. Uzun kollu, kol ağzı yırtmaçlı, önü üç ya da dört düğmeli ve birit ilikli bir giysidir. Altıparmak; genellikle kırmızı,
yeşil, pembe, beyaz, sarı renklerin kullanıldığı, tüm renklerin sıralandığı, üzeri desenli ve parlak renk yoğunluğu ile dikkat
çeken bir kumaştır. Etek uçları dilimler halinde kesilerek simlerle sarılmıştır. Üst beden kısmı tam olarak oturan altıparmağın
açık kalan boyun kısmından, göynek -günlük giyimde boyunluk- ve işlik görülmektedir (Tunç Ş., H.Kılıç ve M. Karataş,1994).
Osmanlı döneminde kullanılan kumaşlardan biri olan altıparmak; çizgileri çeşitli renklerden yapılan yarı ipekli bir kumaş
türüdür. En az üç renk kullanılırken bu renk sayısı altıya kadar yükselmektedir. Renkli ipek ipliklerle hareli olarak dokunmakta ve sıklıkla peşli kadın giysileri (üçetek) ve erkek gömlekleri dikilmektedir (Apak ve diğerleri,1997: 21), (Tez, 2009: 12). Telli
ise ipekli ve desenli kumaştan yapılmakta ve kenarları gümüş simlerle işlenmektedir. Bu işlemeler kumaş kesildikten sonra
yapılmakta daha sonra kenarlardaki dilimler bu işlemelerin kenarından kesilerek şekillendirilmektedir. İçindeki astar çok ince
pamuk ipliğinden dokunarak oyulgama dikişi ile bedene tutturulmaktadır. Korkuteli ilçesi Kırkpınar köyünde çitari üçetek ile
tamamlanan giyside öndeki iki peş (parça) hareketi engellememesi için önde kuşağın içerisine sokulmaktadır (Karataş M., H.
Karataş, H. Kılıç ve Ş. Tunç,1994), (Fotoğraf 4 ve 5).
Kebe: Çitarinin üzerine giyilen ve işlikle aynı kumaştan yapılan kebe kısa cepkendir. Üzeri altın ve gümüş simlerle çeşitli şekillerde işlenmiştir. Kebe de işlik gibi sadece gelin kıyafeti olarak değil günlük giysi olarakta sıklıkla kullanılmaktadır
(Karataş M. ve A. Karataş,1994), (Fot. 6).
Şalvar (Don): Çitari, telli ya da altıparmak ile aynı kumaştan yapılmıştır ve uçkur bağı işlemelidir. Paçasından dizde bağlanan
şalvarın astar kısmı görünmeyecek şekilde aşağı indirilmektedir. Pamuklu kumaşlardan yapılan ve günlük giyimde kullanılan
şalvarlar “Don” olarak adlandırılmakta ve kız çeyizinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Karataş M. ve H. Karataş,1994).
Şalvar Anadolu’da kadınların vazgeçilmez giysilerinden biridir. Bu giysinin Türklerden önce de Anadolu’da var olduğunu
gösteren belgeler bulunmaktadır. İzmir’de “şalvar”, Eskişehir’de “dattiri”, İç Anadolu’da “don çağşır, çintiyan”, Antalya’da “don
şalvar”, Sinop’ta “paça, dizlik”, Ege’de “topan don, köncek, gök don, tuman” denilen şalvarın 100’e yakın çeşidi tesbit edilmiştir
(Aydın, 2010: 398).
Kozalı Kuşak: İpekli ipliklerle dokunan kumaştan ya da atlas kumaşından yapılmış ve kenarları süslerle bezenmiş bir kuşaktır.
Daha çok erkeklerin kullandığı ve kenarlarında süslemeler olmayan bu kuşak “Darabulus kuşak” olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle gelin giysilerinde kenarlarındaki süslemeler ilgi çekicidir. Kenarlarındaki süslere “koza” denilmesinden dolayı
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adı bu şekilde anılmaktadır. Bu süsler çok eski zamanlarda gümüş ya da altından yapılmıştır. Bele iki kez sarılarak arkada
bağlanmakta ve bu arada kozaların görülmesi sağlanmaktadır(Karataş M. ve A. Karataş, 1994). Osmanlı döneminde dokunduğu ülke dışında bir yerin adını taşıyan kumaşlar içinde Trablus (yöresel söylemle Darabulus) kuşağı bilinen örneklerden
biridir (Apak ve diğerleri,1997: 20),(Oğuz, 2004: 227).
Çorap: Saf koyunyününden örülen çorapların üzerinde değişik renk ve şekillerde motifler bulunmaktadır. Sarı, kırmızı, pembe, yeşil ve siyah renkte desenlendirilen çorapların zemini beyazdır. Antalya bölgesinde kullanılan yün çoraplarda; keçitırnağı,
sıçandişi, yan burgu, süpürgeli, çit-miti, mahpushane yanışı, kelebek kirman, gâvur kirmanı, ters makaralı, makaralı zülüflü,
sarhoş bacağı şeklinde adlandırılan nakışlar kullanılmıştır (Aydın, 2010: 408). Düğünler dışında yörede günlük kullanımda
giysilerin en önemli tamamlayıcı parçalarından biri dastardır. Dastar; ince pamuk ipliğinden dokunan ve kenarlarına iki kat
pamuk ipliğinden şerit geçirilen bir başörtüsüdür. Dastar uzun çalışılmakta ve bele kadar inmektedir. Antalya’da dokunduğu
yörenin adını almaktadır. Göynek dışında kullanılan ve pamuklu dikdörtgen bir parça üzerine boyun ve göğüs kısmı oyularak
iğne oyası ile işlenmiş kolları ve arka bedeni olmayan bir çeşit üstlük olan boyunluk; sadece önde işleme göstermek amacı ile
ön ortası dikişli olacak şekilde çalışılmaktadır. Yörüklerde göğüslük olarak geçen bu parça; entaride açıklığı kapatan, giysinin
kirlenmesini önleyen ve çocuk önlüğüne benzeyen boncuklarla süslü bir giysi olarak görülmektedir (Aydın, 2010: 410 ). Ayrıca özellikle orta yaş ve üzerindeki hanımların kullandığı çarşaf ta dikkat çekicidir. Büyük bir kare şeklinde hazırlanan çarşafın
üzerine örtü olacak kısmı uçkurdan 3-4 cm aşağıya kadar açılmıştır. Bele uçkur bağlandıktan ve örtü başa bir bağ yardımı
ile geçirildikten sonra ön kısmı içeriden bir elle tutulmuştur. Çarşaf siyah olabildiği gibi farklı renklerde ve desenli olarakta
yaygın olarak kullanılmıştır.
Sonuç: Geleneklerin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli birlikteliklerden biri olan düğünlerin her toplumun
yapısı, düşünce tarzı, inanışları ve yaşam tarzı ve beklentileri ile ilgili verdiği ipuçları çözümlenmesi gereken şifreler içermektedir. Bir ailenin düğün töreninde elinden gelenin en iyisini yapabilmesi için ürününün hasadını yapmış olması gerekliliği, düğünlerin daha çok ilk ve sonbaharda yapılmasını gerektirmiştir. Kumaşların alınması ya da dokunması, dürülerin ve
çeyizlerin hazırlanması genç kızın doğumundan başlayan bir süreci kapsarken, düğün daha kısa zaman aralığına sığdırılmış
bir gelenekler silsilesi halinde görülmektedir. Düğünde en önemli unsurlardan biri olan giyim özellikleri ise aynı coğrafyada
yaşayan topluluklar arasında hem farklılıkları hem de benzerlikleri içerebilmektedir. Bu anlamda Antalya’da Korkuteli ve
Elmalı’nın yakınlığı ve paylaştıkları coğrafyanın yapısal ve kültürel özellikleri geleneklerin ve giyimlerin benzerliğine olanak
tanımaktadır. Korkuteli’nin geleneksel yapısına daha fazla sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarabileceği bu güzel evlenme
gelenekleri ve giysi zenginliklerinin yaşatılması adına daha ayrıntılı çalışmaların yapılması gelecek kuşaklara bir borçtur.
-

-
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17. YÜZYIL HOLLANDA RESİMLERİNDEKİ KÜLTÜREL İMGE VE BU RESİMLERDEKİ MODA ANLAYIŞLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİYE BİR BAKIŞ*
İrem ARIKAN EKŞİ*
ÖZET
Bu çalışmada; 17. yüzyıl Hollanda (tür ve portre resimlerindeki altın çağ) kadın giysilerinin dönemin kültürü üzerinde yarattığı imge söylemi üzerine bir değerlendirme yapmak amaçlanmaktadır. 17. yüzyıl Hollanda ressamları, dönemin şair ve yazarları gibi içinde bulundukları toplumun kurallarına, giyenin ideallerine ve
toplumdan beklenen uygun ahlaki atmosferle uyumlu olan sembollerle çepeçevre sarılmışlardı. Giysi tasvirleri de bu semboller ve kurallar çerçevesine bağımlıydı.
Bu sunumda giysilerin yarattığı imgelemin, dönemin kültürel iklimine nasıl uyum sağlamaya çalıştığı ve giysiye ait söylemlerin nasıl işlendiği ele alınacaktır. Roland
Barthes, Moda Sistemi adlı çalışmasında moda üzerine bir göstergebilim teorisi yapılandırmaktadır. Makalede, 17. yüzyıl Hollanda portre ve tür resimlerinde yer alan
giysilerin kültürel dile etkili bir tamamlayıcı katman olarak katıldığı ve ayrıca kendi dili ile bir imgelemi anlamakta, onu aydınlatmakta ipucu olduğu varsayımları,
Barthes’in teorik temeli üzerinden açıklanacaktır. Teoriden, inceleme yapmaya olanak sağlayan bir çerçeve olarak yararlanılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Hollanda Sanatı, Moda Tarihi, Göstergebilim, Moda Kuramları.

A GLANCE TO THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURAL IMAGERY IN 17th CENTURY DUTCH PAINTINGS
AND FASHION VIEWS IN THESE PAINTINGS
ABSTRACT
This presentation aims to make an evaluation on the discourse of imagery that dress in 17 century Dutch portraiture and genre paintings reflected on the culture of
this period. 17 century Dutch painters just like the poets and writers of the period were twined together with norms of their community, with people’s ideals and
with the symbols which are in parallel with the ethical framework expected of their community. Likewise portrayal of dresses was also reliant on the framework of
symbols and norms. In this presentation how the imagery created or imposed by dress adjusted to the cultural climate of this period and how discourses on dress
operate on this climate as well, will be elaborated. Roland Barthes constructed a theory of semiotics on fashion in his work Fashion System. Dresses in 17 century
Dutch portraiture and genre paintings coming in on cultural language effectively as a supplementary layer and the supposition that dress with its own language is
trace to understand and illuminate the imagery will be accounted for Barthes’ theoretical basis. Theory is utilized as a framework which provides a proper ground for
research. Visual material of paintings will be orally presented as organized and evaluated upon the theoretical ground which semiotics provides.
Keywords: Seventeenth Century, Dutch Art, Fashion History, Semiotics, Fashion Theories.
Etüd: 17. yüzyıl Hollanda ve Flaman tür ve portre resimlerinde yer alan giysi tasvirlerini bir moda anlayışından söz edecek
şekilde ele almak için, bir grup resim kültürel değerler ve duyarlılıklara yön veren toplumsal, ekonomik, sanatsal ve entelektüel
unsurlarla birlikte incelenir. Modayı meydana getiren değişkenleri öne çıkartmak için hem giysi kodlarını tanımlamak hem
de toplumun değerlerinde belli duyarlılıkları uyarabilecek kod değişimlerine (F.Davis,1997: 26) hassas olan sanatçıların kaynaklarına bir kaç mecra üzerinden yaklaşmakla mümkün olabilir. Bu mecralar, dönemin kültürel metinleri, resimli kitaplar
ve denizaşırı ticaret ile Hollanda’ya gelen giysi nesneleridir. Resimler bu kaynaklardan faydalanılarak yapılmıştır. Resimlerin
ima ettiği kod değişikliklerini anlatımsal katmanlar içinden aramak yararlı olacaktır.
Barthes’ın Moda Sistemi: Roland Barthes’ın Moda Sistemi1 çalışmasında çizdiği çerçevenin giysi kodlarındaki değişimlerin
tahmin edilmez biçimlerinden ve dönemsel düzensizliklerinden doğan belirsizlik veya çok anlamlılık olgusuna Batı toplumunun duyduğu bir tepkiye karşılık geldiği tartışılabilir. Barthes’ın yöntemi -ki kendisi çalışmasını tamamen bir yöntem
olarak tanımlamaktadır (1990:ix) ve giysiyi üç kategoride inceler; imge olarak giysi, yazılı giysi ve bu ikisinin tek bir kimliği
üzerinde tekrar oluşturduğu katman olan gerçek giysi. Böylece her bir giyim nesnesi için üç farklı yapı vardır: biri teknolojik, biri ikonik ve üçüncüsü de sözel. İmge olarak giysi içindeki maddelerin ilişkisi uzamsal, yapısı plastik olup fotoğraf
olarak tayin ettiği genel bir sisteme bağlıdır. Yazılı giysiyi meydana getiren özlerin ilişkisi ise sözdizimsel, yapısı söz(s)el olup
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “1.
Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Sanatta Yeterlilik Öğrencisi, Marmara Üniversitesi GSE Tekstil Ana Sanat Dalı, irem.arikan9@gmail.com.
1.Moda Sistemi modanın temsiline ya da giysinin dile çevrilmesine dair yapılmış ilk çalışmadır ve çok spesifik bir döneme ait malzemeyi
çok detaylı bir analizle ele alarak bir teori modeli kurmuştur. Modayı giysileri güncel dil üzerinden anlatmak amacıyla kavramlar kurmuş ve
bu kavramlarla anlamları arasında mantıksal bağıntılar kurmuştur. Modanın içinde filizlendiği belirsizlik unsuruna karşılık modanın anlatı
kapasitesi gösterilmektedir. Modayı yaratan unsurlardan bir tanesi olan gösteren gösterilen arası değişimin sabit bir modele göre ele alması
nedeniyle indirgeyici ve katı bir yaklaşımı vardır. Modayı disiplinler diyaloğu içinde ele alan kültür çalışmaları bu değişimlerin niteliği hakkında daha fazla ipucu sağlayabilir. Modayı, kişiyi bireyselleştiren ve sosyalleştiren güçlerin çelişkili arzuları arasında bir denge yaratmak
olarak ele alan moda psikolojisinin, sosyoloji, feminist kadın çalışmaları ve göstergebilim teorileri gibi disiplinlerle kaynaştıran yaklaşımlar
da modayı yaratan belirsizlik ve anlam çokluğu kavramlarına bakış açımızı genişletebilir.
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genel sistem olarak “dil”e bağlıdır. Üçüncü kategori olan gerçek giysi ise üretim eylemlerinin çeşitli izlerinden ve bunların
gerçekleşmiş amaçlarından oluşur. Bu üçünü birbirine dönüştüren bir de mekanizma tanımlar: gerçek olandan imge giysiye
kaydıran dikiş tasarımı, gerçek olandan yazılı giysiye götüren mekanizma dikiş terminolojisi ve ikonik giysiden sözel yapıya
aktaran da dilin artgönderimsel kullanımıdır.2 Araştırma külliyatı için 1958-1959 arasındaki bir yıl içinde Fransa’da yayımlanan iki moda dergisi ve ek olarak başka iki moda dergisi ve günlük gazetelerin moda eklerini seçmiştir. Bu örneklem grubuyla
göstergebilimsel bir proje olarak Modayı genel anlamda tanımlamayı hedeflemiştir. Barthes, moda dergisindeki fotoğraflarla
metnin beraber yer aldığı bölümleri inceleyerek şu soruları düzenlemeye çalışır (1990:12); “Gerçek ya da imgesel olsun, bir
nesne dile çevrildiğinde ne olur? Ya da bir nesne dille karşılaştığında ne olur?”.
Barthes’ın dilin ve giysinin birbirine çevirisi olarak tarif ettiği çalışmasında modanın bir anlatı haline geldiği gözlemlenir. Bu
çalışma dil ve giysi arasındaki benzerliğe dikkat çekmektedir (Odile Blanc, 2004: 50). Ferdinand de Saussure’un dili incelediği
üç kavramdan bir tanesi ‘dil’, diğeri ‘konuşma eylemi’(ing. speech act), üçüncüsü de tam çevirisi olamadığı için dilimizde ve
İngilizce’de “dil” olarak adlandırılan baştanbaşa dil sisteminin tümü ile konuşma eylemi kavramının bir birleşimi olan ‘langage(fr.)’ terimi ile anlatılmaktadır. Benzer biçimde Barthes kostümü sosyal ve kurumsal gerçekliklere dayalı bir sistem olarak
tanımlamakta ve kişilerin bu kaynaktan seçerek çeşitli kombinasyonlar yapabildiklerini ima etmektedir. ‘Giyinme eylemi’,
Barthes için ‘giysiler’ olarak ifade bulurken Saussure’de ‘konuşma eylemine’ karşılık gelmektedir. ‘Giyinme’ ise Saussure’ün
baştanbaşa kapsayıcı terimi langage gibi işlev görmektedir. Genel bir bakışla; Barthes dilden başka işaret sistemleri olduğunu
ve giysinin ki bu çalışmanın ana hedefi olan yazılı giysinin bir işaret sistemi olarak incelenmesini kendi deyişiyle bir “yöntem”
olarak irdelemiştir. Barthes’ın bu çalışması giysinin toplumsal ya da kültürel önemini vurgulamak yerine, gerçek giysilerin de
bir işaret sistemi içinde incelenebileceğini dışlamamakla beraber yazılı giysinin sözel yapısına bir söylem oluşturma hedefiyle
geçiş yapmaktadır.
Barthes’a göre, dil, fotoğrafik imgenin yapabileceğinin ötesinde bir seçimi taşır, onu benimsetir ve bir giysinin belli bir yerde
durmasını gerektirir, okumayı elbisenin kumaşında, kemerinde ya da onu süsleyen aksesuarında yakalar (1990: 13); “İmge
sonsuz sayıda olasılığı dondururken; kelimeler tek bir kesinliği tespit eder”. Yazara göre bunu yapmak için birkaç strateji bulunmaktadır ki bir tanesini “keserek çıkarmalar” (ing. amputations) terimiyle açıklamaktadır. Sözgelimi, moda dergilerinden
seçtiği bir yazılı giysi- “yüksek belli ve üzerine bir gül takılı kemerle giyilen yumuşak bir şetlant elbise”- ifadesinde yer alan
kadının sadece bir gül ve yumuşaklıkla giyinip dolaştığı ifade edilmektedir. Örnek verdiği yazılı giyside malzeme, kemer ve
detaylar gibi belli bölümlerin aktarıldığını, ancak kollar, yaka, biçim ve renk gibi diğerlerinden kaçınıldığını ifade etmekte,
böylelikle de belli bir değer[ler] sınırı(ing.limits of value) öne sürmektedir (1990: 15). Retorik söz bilgisi ya da belagat olarak
bilinir. Sözlük anlamı dili başkalarını ikna etmek ya da etkilemek için kullanma sanatı, uslamlama, tartışma, söz söyleme sanatı
olarak geçmektedir (Ulaş, 2002). Retorik geniş anlamda insanın dâhil olduğu her tür sözel ifadeyi kavramak olarak ele alınmaktadır (Corbett ve Connors,1999:1,2). Corbett ve Connors’un aktardığı üzere Donald Bryant’ın tanımında retorik fikirleri
insanlara alıştırma/uydurma ya da insanları fikirlere alıştırma/uydurma işlevidir (Bryant,1953: 413). Yine aynı yazarlara göre
18. yüzyıl retorikçi George Campbell’e göre ise retorik “anlamayı aydınlatmak, imgelemi memnun etmek, tutkuları harekete
geçirmek ya da iradeyi etki altında bırakmak” olarak ele alınmıştır. Toplumumuzda bir kitleyi etkilemek üzere tasarlanmış
en çok bilinen anlatı formlarına baktığımızda modayı, reklamı ve her türlü görsel iletişimi görmekteyiz. Barthes’ın Moda
Sistemi içinde retorik, giysi kodlarından ayırd edilmiş olarak yan anlamlar üzerinden işlemektedir. Giysi kodu, birincil ya da
betimleyen anlam (ing.denotation) üzerinden hareket etmektedir. Barthes çalışmasında anlam katmanlarına düz-betimleyici
anlamdan (ing. denonation) yan ya da ideolojik anlama (ing. Connotation) doğru bir bakışı önerir gibi görünmektedir. Bu
görüşünü detaylandırdığı 7. Bölüm “türler savı” (ing.assertion of species) içinde şöyle yazmaktadır: “Bir taraftan bir giysinin
katıksız ve basit betimlenişi, yazılı giysinin tüm betimleyici/düz anlamsal düzeyinin içini boşaltmaktadır: bir türe bir varyant
eklemek hali hazırda ilk anlamdan uzaklaşmaktır, gerçek olanı “yorumlamaktır” ve doğal olarak retoriğe doğru gelişecek
olan yan anlam sürecini başlatmaktır, [...] (1990:97). Giyim konusu nesneleri “türler” terimi (bluz, kazak,gömlek,...vb.) ile
ifade etmektedir. Bunlar altmış kalemlik bir liste ile organize edilmiştir (1990:105-110). Göstergeyi (ing. signification) alan,
göstergeyi oluşturan ve göstergeyi destekleyen olmak üzere üç farklı birim içinden varyant göstergeyi oluşturandır. İki sözce
(ing. utterence) ile bu birimlere örnek vermektedir (1990: 61); “hırka•yaka•açık=spor” ve “hırka•yaka•kapalı=şık”.
Tüm sözceler gibi bölümlerden oluşan bu örnekte hırka göstergeyi alan, açık/kapalı göstergeyi oluşturan, yazarın terimiyle
varyant ve yaka da göstergeyi destekleyen ya da taşıyan birimlerdir (1990: 62-63). Türler savı bölümünün son başlığı “genel
işlev: doğadan kültüre” düz anlamdan yan anlama giden bir bakışı düşündürtmekle beraber tüm analizin hedefi yalın-betimleyici anlamı, yazara göre giysi anlamını üretmektir. Öyle ise yalın-betimleyici anlamı ya da giysi anlamını doğal bir sürecin
gerçekleriymiş gibi gösterme (ing. naturalization) işlevi retorik düzeye ya da yan anlama aitir. İşaretleri gerçek gibi göstermek
ya da mantığa uygun hale getirmek konularında yazar şunu ifade etmektedir: “[...] insan kendine doğayı ve doğaüstünü mantığa çevirme görevi değil sadece onları yorumlama görevi verir; dünya “açıklanmaz”, okunur [...] ve aksine bizim toplumlarımızın, özellikle de kitle toplumumuzun belirgin karakteristiği, işareti, burada yan anlam terimiyle tanımlanan orijinal
süreçle gerçekmiş gibi göstermektir; bu da toplumlarımız tarafından özenle hazırlanan kültürel nesnelerin keyfi(işaretler
sistemi olarak) ve yine de sağlam temelli (mantık süreçleriyle) olduklarını açıklar; [...]”(1990: 285, 286).
Barthes’a göre modanın tarihsel ve hatırlanan olmak üzere iki farklı devam süreci bulunmaktadır. Barthes tarihsel olanı Kroeber’in (Kroeber ve Richardson,1940) çalışması üzerinden tanımlar; tarih belli moda değişikliklerini azıcık da olsa hızlandırmanın dışında modaya müdahalede bulunmaz. Her durumda tarih, biçimleri üreten değildir ve böylece Napolyon dönemi
ile yukarıya alınmış bel yükseklikleri arasında bir benzeşim (analoji) bulunmamaktadır. Bununla beraber modadaki değişimlerin düzenli olduğunu ve düzen aralığının aşağı yukarı yarım yüzyıl, tam bir periyodun da bir yüzyıla denk geldiğini iddia etmektedir. Kısaca söylemek gerekirse tarihsel perspektiften bakıldığında moda düzenli bir olgudur. Bu düzen modanın
-

-

2. Artgönderimsel, ing.Anaphorics of language anlamında kullanılmıştır. Sözcük tekrarı yapmamak için ima anlamında kullanılan
sözcükler.: “bu” kesim takım, “bu” giysi vb. (Barthes,1990:7).
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kendisinden, içten gelen (endojen) yapısından kaynaklanır; bunun sonucu olarak biçim ve tarihsel bağlam arasında kalıtsal
bir ilişki yoktur. Barthes mikro-artzamanlılıklar (ing.micro-diachronies) terimiyle kısa dönemli modaya değinir. Mikro art
zamanlılıklar en son modanın mevsimlik çeşitlemeleriyle (varyasyon) ifade edilebilir. Bu mikro artzamanlılıklarda, retorik ve
sistemin kendisi nedeniyle hiçbir değişim kuralı öngörülemez. Moda, tarihi düzeyinde yapılandırılmış olup sadece algılandığı
düzey olan güncellik içinde parçalanmıştır (Barthes, 1990: 299). Yazara göre bu nedenle, moda üzerine kafa karışıklıkları onun
kendi statüsünden değil, kendi hafızamızın sınırlarından kaynaklanmaktadır; “moda çehrelerinin sayısı yüksek olsa da sonsuz
değildir. Moda yapılarının kombinasyonları mitlere özgü biçimde keyif verici bir olguya, sezgisel bir yaratıma, önlenemez
böylece de canlı bir yeni biçimlerin açılımına dönüştürülür.”
Barthes’ın Retorik Araçlarına Göre: Hollanda portre ve tür ressamları da toplumlarının normlarıyla paralellik içinde resimlerinde yer alan geleri birer retorikçi gibi kültürel iklim içinde kullanmışlardır (Gordenker,1999: 87-104). Barthes sisteminde
metine ve dilbilimin yöntemlerine öncelik vermiştir. Onun için imgelerden oluşan moda metnin öncülüdür. 17. yüzyılın
moda anlayışını Barthes’in göstergebilim modeline göre ortaya koymak gerekli olduğunda metine denk gelecek bir araç kullanmak mantıklı olmaktadır. 17. yüzyıl portre ve tür resimlerinde yer alan giysi tasvirlerinin böyle birer araç olabileceği burada tartışılmaktadır. Klasik retoriğin bir prensibi olan zaman ve mekâna uygun sosyal davranışlar olarak tanımlanabilecek
decorum içinde yer alan giysiler işte bu prensibin takip edilmesine elverişli, bu nedenle de dil ile benzeşiminin kurulabileceği
bir araç olarak öne sürülmektedir. Resimlerdeki giysi ögeleri, Barthes’ın retorik düzeye yerleştirdiği yan anlam süreçlerini
tartışmak için elverişlidir. Bu süreçlerin düz anlam biçiminde görünen giysi betimlemelerini “işaret” olarak rasyonalize etmek için uygun bir zemin olduğu düşünülmektedir. Klasik retoriğin dil için uyguladığı beş bileşeninden ilk üçünü (Corbett,
Connors:17-21) Hollandalı ressamların eylemlerinde gözlemleyebiliriz. Inventio- konunun ya da öznenin keşfedilmesi ya da
seçilmesi- dispositio- konuyu, özneyi oluşturan resimsel elemanların organizasyonu ya da kompozisyonu, elocution- üslup ya
da sanatçının sanatsal kanaatleri resimdeki giysi seçiminde rol oynayan faktörlerdir.
Moda, Eski Moda: 1662’de Amsterdamlı bir hukukçu J. Van B. El kitabında, hükümetin kadife ve satenin halktan herhangi
birileri tarafından giyilmesine karşı hazırlanan önlemleri anlatmaktadır. Bu kitapçığa göre devlet ve şehir yönetimlerinin üyeleri, yasaları da yapanlar olduklarından ne isterlerse giyebilirlerdi. Aynı şekilde kırk elli bin gulden sermayesi bulunan tüccarlara da sınırlama getirilmezdi. Bu genel kurala göre diğer tüm tüccarlar, dükkân sahipleri ve zanaatkârlar kadife ve ipek giysilerini işlerine uyacak şekilde ve bundan öte atayurtlarına daha kârlı olacak şekilde yün ve diğer malzemelerle değiştirmeliydiler.
Aynı hukukçuya göre ressamlar bu kuralın dışında tutulmalıydılar; “Ressamlara gelince; bu konuda bir çözüm bulamadım;
bu kişiler türlü türlüdür; bazıları gerçekten de her şeyi olağanüstü resmeden ressamlardır ve onlar sanatta ve ince zekâda tanrısaldırlar. Diğer tür ressamlar ise acemi ve kaba ressamlardır” (Bruyn ve van de Wetering, 2005: 48). Buradan anlaşılabildiği
kadarıyla çok yetenekli ressamlar giysi kurallarının getirdiği kısıtlamalardan muaf bir kesim olmuştu. Giysinin kodlarına dair
izler Hollanda’da çıkan gider kanunlarında da düzenlenmekteydi. Giysilerin malzeme ve renklerine göre hangi sınıf tarafından giyilmesi gerektiği toplum tarafından iyi bilinen normlardı (The Count Baldessare Castiglione,1528). 17. yüzyıl portre
ve tür resimlerindeki giysilerin, modaya uygunluğu, modelin yaşı, sosyal statüsü ve mesleğine göre değişmekteydi. Yüksek
sosyal statü ya da varlık modaya uygun giyinmenin tersine eski moda giysilerle karakterize edilmekteydi. Rembrandt’ın Rahip
Anslo ve eşi Aeltje Schouter portresindeki giysiler eski modanın tıpatıp örnekleridir. Rahip yüzyılın başından beri erkeklerin
genellikle ev içinde sıcak ve konforlu olduğu için doublet üzerine giydikleri bir üst ceket olan etrafı kürkle astarlanmış tabaard
giymektedir (Şekil1). Ayak bileklerine kadar uzun olabilen, elin ve kolun alt bölümünün dışarı çıkabilmesi için dirsekten
yırtmaçlı bol ve sarkan kollu, şal yaka bir üst ceketti. Bu giysinin resimlerde ilk kez görülmesi 15. yüzyılın sonuna denk gelir.
16. yüzyılın başında modaya en çok uygun olan erkek giysilerinden biri iken 1550’lerde ise eski moda kabul edilmekteydi. Bu
giysinin en görkemli örnekleri brokarlı, altınlı kumaşlarla dokunmuş ve çok pahalı kürklerle astarlanmıştır. Ne var ki 1531’de
altınla dokunmuş bu giysiler V. Charles’ın giderler kanunuyla toplumun en üst sınıfı için bile yasaklanmıştır. 17. yüzyılda kendini bu giysi ile resmettirmek isteyen modeller için bu ev giysisi öğrenme, gelenekler ve hatta antikiteyi temsil etmekteydi (de
Winkel, 2006: 27-29). Karısıyla birlikte kendini resmettiren Anslo giysi ticaretiyle hatırı sayılır bir servet edinmiştir. Her iki
mesleğinin ve yüksek gelirinin sağladığı ayrıcalıklı toplumsal konuma rağmen sadece siyah giysisinin üzerine giydiği tabaard
ile kendini geleneksel değerlere sadık bir vakarla resmettirmiştir.
17. yüzyıl portre ressamları eski moda olan giysilere muhafazakârlık, alçakgönüllü yaşam alışkanlığı gibi belirli bir kimliği
vurgulamak için sıkça başvurmuştur. Onlarca örnek içinden Frans Francoisz Hals’ın Maritge Claesdr Voogt portresi bunlardan bir tanesidir. Anslo’nun eşi Aeltje ve Haarlem Belediye Başkanı Pieter Jacobsz Olycan’ın eşi Maritge’nin ortak özelliği
eşlerinin mesleği ve gelir düzeyleri nedeniyle toplumun üst sınıfına mensup olmaları, yaşları ve evli olmalarıdır. Bu özelliklerini portrelerinde özellikle dindarlık ve kanaatkâr yaşam alışkanlıkları ile vurgulamak istedikleri tartışılabilir. Özellikle Maritge’nin elinde bu tür portrelerde sık kullanılan bir sembolü, Kitabı Mukaddes’i görmekteyiz. Bu kadınların üzerindeki giysi
Hollandaca vlieger denilen üç parça bir giysi kombinasyonunun en üst parçasıdır. Stomacher,3 etek ve kürkle astarlanmış, üzeri de genellikle kürklü bir yelek ceketten meydana gelen bu parçanın sadece evli kadınlar tarafından kullanıldığı görülmektedir (de Winkel, 2006: 286).4 Boucher (1996: 250-255), bu giysinin İspanyol ropa’dan türediğini5 ele alsa bile giysinin genel
görünümü ve havası ropa’dan daha sade olup ropaya eşlik eden hem fırfırlı hem dantelli kenarları olan bir yaka ye-rine ruff
denilen sadece fırfırlı, yuvarlak bir yaka ile beraber giyilmiştir (Şekil2). 17. yüzyıla ait stomacher ve etek kesimlerine detaylı bir
bakışı M. H. Hill ve P.A. Bucknell (1987: 78-111) sunmaktadır. Vlieger orta yaş üzerinde 1640’lara kadar, tabaard gibi gelenek,
ciddiyet ve yaşamın dindar bir şekilde yaşanmasının bir temsili olarak kullanılmıştır. Muhafazakâr ve gösterişsiz giysilerin
-

-

-

3. Hollandaca borst. Borstun kelime anlamı göğüs.
4. Vlieger’in sadece evli kadınlar tarafından giyildiğine dair kanaat evli olmayan kadınların öldükten sonraki giysi stoklarında/envanterlerinde bu giysiye henüz hiç rastanmamış olmasından ve evli kadınların envanterlerinde ortaya çıkmalarından kaynaklanmaktadır.
5. Ropa’ya örnek olarak Lahey, Mauritshuis’te bulunan Ball at the Court of Isabella Clara Eugenia portresindeki giysi ile 1625lere kadar tarihlenmiş herhangi bir Hollanda evlilik ya da aile portresindeki kadın giysileri bir arada düşünülmelidir.
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17. YÜZYIL HOLLANDA RESİMLERİNDEKİ KÜLTÜREL İMGE VE BU RESİMLERDEKİ MODA ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE BİR BAKIŞ

Hollanda toplumunda olumlu anlamları bulunmakla beraber eski modanın kasten kullanılması ve Mennonit mezhebine bağlı
olanların tek tip kıyafetleri dönemin etkili pastörü Teellinck(ö.1629) tarafından tepki görmüştür: “İnsan şerefini ve dindarlığını giysilerinin sadeliğinde aradığında, dervişler, Mennonitler ve bazı ikiyüzlülerin bugün yaptığı gibi sade giyindikleri için
kendilerini Allah’a daha yakın sanarak böbürlenirler. Bunların arasında ciddiyet ve sertlik içinde giyinenler arasında gerçek
bir Allah korkusundan ziyade gururdan böyle giyinenler vardır ve onlar bu alçakgönüllü kıyafet içinde havalı kıyafetler giyenlere göre daha fazla gururludurlar” (de Winkel, 2006: 77). Anslo ve Aeltje’nin evleri gelirlerinden beklenmeyecek şekilde
gösterişsizdir, pahalı mobilyalar ya da eşyalar görünmez. Kıyafetlerde egemen olan siyah 17. yüzyılda yönetici sınıfın ve muhafazakârlığın bir temsili olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehir eliti olarak adlandırılan yöneten ve zengin tüccarlar sınıfının
ortak giysi dilinin rengi her zaman siyah olmuştur.
-

Şekil 1: Rembrandt Harmeszoon van Rijn, Nicolaes Ruts portresinde tabaard örneği. Şekil 2: Frans Francoisz Hals, Dantel başlıklı kadın
Portresinde stomacher (borst), etek ve vlieger. Şekil 3: Anthony van Dycke, Lady Mary Villiers.
Şekil 4: Jan Lievens, Sarıklı, pelerinli çocuk, 1631 (İllüstrasyonlar: İrem Arıkan Ekşi, 2012)

Gerçek Olmayan Giysiler - Yabancı Giysilerin Taşıdığı Anlamlar : Hollanda sanatında farklı kültürlere ait yabancı kıyafetlerin kullanılması özellikle Rembrandt’ın eserlerinde sıkça karşımıza çıkar (SSM Kataloğu, 2012: 64).6 Jan Lievens’in Pelerinli
ve Sarıklı Erkek Çocuk portresi bu türe verilebilecek güzel örneklerden bir tanesidir. Lievens’in bu resmi yabancı ya da Doğulu
bir modelin poz vermesi sonucu yapılmamıştır. Bu resim bir troni örneğidir.7 Doğulu kimliğe sahip giysilerle bu resimlerde
yer alan yüzlerin Hollandalı görünümleri arasındaki karşıtlık çarpıcıdır. 17. yüzyılda yaşayan bir Hollandalı için Lievens’in
pelerinli anonim çocuğunun giysileri alışılmış giysilerden farklıdır. Ressamların modellerini kurgusal bir yerde betimlemek
amacıyla seçtikleri doğu kostümleri modeli uzak bir geçmişe, uzak diyarlara ya da başka bir zamana yerleştirmektedir. Modelin giysi ve aksesuarlar aracılığıyla tarihi veya mitolojik bir kahramanın karakterini giydiği tarih portresi türünde giysi
yan anlamlar yaratma niteliğini en yüksek potansiyeliyle kullanır. Lievens bu portrede bulunan sarığı kendi yaratıcı imgelemi ile olduğu kadar stüdyosunda bulunan tiyatro kostümlerine bakarak ya da 17. yüzyılda ressamların erişebildiği kostüm
kataloglarına, baskı kitaplarına bakarak da yapmış olabilir. Rembrandt’ın yakın bir meslekdaşı olan Lievens, Rembrandt’ın
sahip olduğu gibi bir giysi arşivine sahip olmuş olabilir. Lievens’in bu portrede kullandığı giysinin gerçeğe yakınlığı ya da
nereden gelmiş olabileceği resmin görsel ışık ve renk etkisinden daha geride görünmektedir. Altın sarısı bir ışık, turuncu üst
ceketin rengiyle uyum içinde ve aynı doygunluktaki bir mavi karşıtlığı ile denge içinde, çocuğun içten bakışına daha sıcak
bir hava katar. Cesare Vecellio’nun Osmanlı padişahlarını ve askerlerini çizdiği gravür kitabı gibi kitapların da gerçeği tam
anlamıyla yansıtıp yansıtmadığını net olarak bu çalışmanın içinde söylemek mümkün değil. Ancak bu kitapların Hollanda ressamları tarafından erişilebilir olması ile ressamlar tarafından seçilen doğulu kostümleri arasında bir bağlantı olduğu
söylenebilir. 17. yüzyıl sanat teorisi, ressamların gravür baskı kitaplarını kendilerine kaynak olarak kullanmalarını tavsiye
eder. William Goeree 1670’de, bir ressamın, sarıklar ve başlıklar gibi antik giysi ve aksesuarlar üzerine derinlemesine bilgilenmesi gerektiğini yazmaktadır (van de Wetering, 2005: 98). Lievens’in pelerinli ve sarıklı çocuğunun giydiği altın zincirli
üst ceket, ressamın yaratıcı imgeleminin ürünü olabilir. Altın zincir pek çok ressam tarafından portrelerde anlam taşıyıcı bir
unsur olarak kullanılmaktadır. Belediye başkanları ya da yöneten sınıf tarafından üstün başarıları için bazı ressamlara bu
yüzyılda altın zincir ve madalyon verilmiştir. Adrien van der Werff ’in eşi Margaretha van Rees ve kızı Maria’yla beraber kendi
otoportresinde kullandığı altın madalyon ve zinciri üstün başarısı nedeniyle bir Alman prensinden almıştır. Altın zinciri bir
üst sınıf kimliği anlamında madalyonla beraber başka pek çok portrede görebiliriz. Aynı şekilde Rembrandt’ın altın zincirli
yaşlı adam portresindeki madalyonlu zincir sosyal statü sembolüdür. Altın zincir, kadınlarda da stomacher üzerinde bele
geçirilen şık bir aksesuar olarak karşımıza çıkar (Şekil2). Altın zincirin olumlu anlamları Lievens’in sarıklı çocuk yüzüne
de atfedilebilir. Böyle bir zincir takacak sosyal statüye uygun bir yaşta olmamasına rağmen giyside bulunması bu aksesuarın
ressamın kendi sanatsal imgelemi sonucu seçilmiş olabileceği fikrini kuvvetlendirmektedir. Anthony van Dycke Hollanda’nın
--

6. Doğulu figür betimlemeleri Hollanda sanatında Kitabı Mukaddes’te yer alan sahnelerin resmedildiği çalışmalar içinde özellikle 1620lerde
belirginleşir.
7. Troniler anonim bir modeli ifade eden, bir başka deyişle kimliği belli olmayan bir modeli yansıtan, farklı bir milliyet ya da toplum grubunun belirgin özelliklerini vurgulayarak resmedilen yüz ve baş resimleri olarak tanımlanır.
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dışında İngiltere ve Fransa’da modellerini dönemin giysilerinden farklı görünümde kıyafetlerle resmetmiştir. Yüzyıl ortasına
gelindiğinde ruff denen fırfırlı yakalar eski moda olmuş yerini dantelli düşük yakalar almıştı, bel seviyesi biraz daha yukarı gelmişti. Anthony van Dycke İngiltere’de 1630’larda gerçekte giyilen kıyafet parçalarının dışında giysilerle resmettiği
modellerini bize sunar. Catharine Howard (1638) ve Lady Mary Villiers Herbert of Shurland (1636) portresi van Dycke’ın
giysiye kendisinin getirdiği yaratıcı unsurları göstermektedir. Onun giysilerinde yakalar, aksesuarlar, kollardaki süslemeler,
kurdeleler, iç etekler çıkarılmıştır. Giysiler görece azalmış ve bedeni daha çok gösteren kıyafetler yaratılmıştır. Antony van
Dycke’ın eserinde Catharine Howard’ın inci kolyesi ve küpeleri dönem portrelerinde görmeye alışık olduğumuz büyüklükten
daha gösterişli ve büyüktür. Kıyafetinin yakasındaki dekolte 1630’lar için oldukça derin sayılabilir. Kollar çok kabarıktır, bel
seviyesinin ise tam olarak nerede olduğu belirsiz bir hal almıştır. Bu giysileri 17. yüzyıldaki Hollanda portre resimlerindeki
giysilerle bir arada düşündüğümüzde Van Dyke’ın portrelerindeki giysilerin gerçeği yansıtmaktan çok kendi yaratıcı buluşları
olduğu ifade edilmektedir (Gordenker,1999: 97). Bu kıyafetler dönemin popüler kavramı sprezzatura ile ilişkilendirilmektedir (De Winkel, 2006:122-124). Baldassare Castiglione ‘nin Courtier kitabında geçen bu terim umursamazlık/aldırmazca bir
tavır olarak dilimize çevrilebilir. Çok gayret isteyen bir işin gerektirdiği emek gösterildiği halde, sanki hiç de oralı değilmiş
gibi yapmak. Bu terimi Marieke de Winkel da, Rembrandt’ın Jan Six portresi ve gravüründeki yakaları açıklamak için kullanmıştır. Yakaların hafifçe düzensiz oluşunu, tam kapanmamasını bu terimin getirdiği erkekler için uygun sayılabilecek hafif bir
umursa mazlık ya da dikkatini kendi ilgi alanlarına(okumak, felsefe, düşünmek ve tüm entelektüel uğraşlar ya da askeri, dış
dünyada aktif erkek rolü gibi) yöneltmek gibi anlamlarla açıklamaktadır. Van Dycke’ın bu iki portresinde de bu terimle ilişkili
bir anlam, rahatlamış belki biraz aldırmaz görünen ya da yeterince süslü giyinmemiş modeller için kullanılabileceği ifade
edilmektedir ki bunun da o dönem için yeni bir moda anlayışı, yeni bir çekicilik kimliği olduğu ima edilmektedir.
Sonuç: Gider kanunları, sanat üzerine metinler, sanatçıların topladıkları giysi nesneleri, resimli kitaplar ressamların toplum
duyarlılıkları ve kendi imgelemleri arasında bağlantılar kurmalarını sağlayan araçlardır. Bunlara dayanarak ressamların motivasyonları hakkında belli sınırlamalar ortaya konmuştur. Giysi parçalarının taşıyabileceği anlamlar öncelikle bu sınırlamalar üzerinden ve decoruma uygunlukları bakımından tartışılmıştır. Tarihsel bir resim grubunun analizini Barthes’in Moda
sistemi üzerinden yapmak için kurulan bağlantı şöyle özetlenir: Retorik düzeyde yan anlamların sanatçıların faydalandıkları
farklı mecralar üzerinden tartışılarak ifade edilmesi ve bu yan anlamların, ideolojilerin giysi betimlemeleri biçimindeki görsel
ifadelerle bir tür düz anlamlar kümesine doğru daralmakta olduğu düşünülmektedir. Modanın Dünya ile iletişime geçtiği
aşama olarak ifade ettiği “retorik sistem” içinde giysinin kültür içinden atayabileceği anlamlara yakından bakılmıştır. Bu çalışma belirsizlikler ve yan anlamlarla evrilen moda olgusu hakkında yeni iç görüler sağlayabilecek bir diyalog yöntemi olarak
önerilmektedir.
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AFYONKARAHİSAR’DA KEÇECİLİK SANATI*
Serkan İLDEN*, Elçin AKÇORA**
ÖZET
Keçenin tarihi dokumadan daha eskidir. Orta Asya’daki Uygur dönemine ve Anadolu’da Hititlere kadar uzanır. Boğazköy ve Yazılıkaya gibi Hitit şehirlerindeki rölyef
kabartmalarda keçe şapka ve kıyafetler giyinen insanlar tasvir edildiği görülmektedir. M.Ö. 5. veya 4. yy.’lara tarihlenen Orta Asya’da Pazırık kurganlarında ele geçen
buluntular da göstermektedir ki Eski Türklerde keçenin nasıl yapıldığını bilmektedirler. Arkeologlar tarafından bu mezar yapılarında ele geçirilen bulgular, keçenin
Türklerin hayatında önemli bir rol oynadığını kanıtlamaktadır. Ülkemizde keçecilik Konya, İzmir, Isparta, Şanlıurfa gibi pek çok merkezle birlikte Afyonkarahisar’da
da varlığını sürdürmektedir. Şehrin kurulduğu topraklarda Türklerden önce de keçenin varlığından söz edilebilir. M.Ö. 500’lere tarihlenen Tatarlı Tümülüsü ahşap
frizlerine resmedilen Pers başlıklarının ve at eyerlerinin keçe olduğu bilinmektedir. Afyon Müzesi’nde sergilenen Çavdarlı heykel grubunda yer alan Frig yaşamını
yansıtan Kral-Tanrı Midas ve Çoban Attis gibi örneklerde de başlıkların keçe olduğunun düşünülmesi, bu topraklarda keçenin eski bir geçmişi olduğunu anlatmaktadır. Bu bildirinin amacı; günümüzde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan keçecilik sanatını Afyonkarahisar’da yapılan keçe çalışmaları örneğinde incelemektir.
Anahtar Sözcükler: Afyonkarahisar, Geleneksel Sanatlar, Tekstil, Keçe, Keçecilik.
-

THE FELT ARTS IN AFYONKARAHİSAR
ABSTRACT
The history of felt is far older than weaving, going back to the Uighur period in Central Asia and to the Hittites in Anatolia. Relief carvings found at the Hittite cities of
Bogazköy and Yazilikaya depict people wearing felt caps and clothes, and fragments of felt dating from the 4th or 5th century BC was discovered at Pazyryk in Central
Asia, showing that the ancient Turks had also known how to make felt. On the evidence of findings in tombs archaeologists know that felt played an important part
in the lives of the Turkish people. Felt craft in Turkey continue to exist in many centers as Konya, Izmir, Isparta, Turkey, Sanliurfa with as Afyonkarahisar. It can be
mention the existence of felt making in this city before the Turks. Tatarli tumulus which he dated to the M.Ö.500 ‘s, wooden friezes painted Persian hats and horse
saddles are known to be felt. In the Çavdarlı sculpture group on display in the Museum of Afyon, illustrating the life of the Phrygian King Midas and the shepherd-god
Attis, could be seen felt hats. It is describes that felt making has got an ancient history for this city. The purpose of this paper; to examine art of felt, which is facing
extinction today, with the examples of the felt making in Afyonkarahisar.
Keywords: Afyonkarahisar, Traditional Arts, Textile, Felt, Felt Making.
Keçe: Koyun, tavşan, deve, lama gibi hayvanların yünleri ile tiftik keçisinin kıllarının su, sabun ve ısı yardımıyla oluşturulan
alkali bir ortamda liflerinin birbiri arasına girmesiyle elde edilen atkısız-çözgüsüz sıkıştırılmış tekstil örneğine keçe denir
(Topbaş ve Seyirci, 1984:10). Türk Dil Kurumu güncel sözlükte keçe; yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş olarak, keçeci; keçe yapan veya satan kişi olarak, keçecilik ise keçecinin yaptığı iş olarak tarif
edilmektedir. Yünün keçe haline gelmesi olayı keçeleşmedir. Keçeleşme yünün fiziksel özelliklerindendir. Keçeleşmede hayvansal deri ürünü olan yün lifinin özelliklerinin yanı sıra uygulanan basınç, alkali ortam, ısı, nem, hareket ve işlem süresi de
etkilidir. Zira hayvansal bir deri ürünü olan yün lifinin yapısı diğer bitkisel liflerden farklıdır. Ortasında içi hava dolu olan medula, onun etrafında korteks ve en dışında bir sıra epidel hücreden oluşan kutikula denen örtü tabakası bulunmaktadır (Bkz.
Çizim 1). Örtü hücrelerinin yapısı balık pulu görünümündedir. Keçeleşme bu yapı sayesinde gerçekleşmektedir. Kutikulanın
balık pulu gibi yapısından dolayı, kökleri aynı yönde iken birbirine paralel olan lifler keçeleşemez. Yün liflerinin keçeleşebilmesi için kök ve uçlarının dağınık olması gerekir. 2,5-5 cm uzunluğunda olan lifler daha kısa ve uzun olan liflere göre çabuk
keçeleşir. Yağ oranı yüksek lifler iyi keçeleşir. Bu oran % 0,5’den az olmalıdır. Yün lifinin esneme özelliği keçeleşmede önemli
bir etkendir. Esneme özelliği yüksek olan ince lifler, kaba liflere göre daha iyi keçeleşir. 50-80 derecede keçeleşme sağlanırken;
ısının artması keçeleşmeyi de arttırmaktadır (Yalçınkaya, 2011a: 3).
Keçenin Tarihsel Gelişimi: Tarihin en erken dönemlerinden başlayarak Türk devlet ve boyları, tam yerleşik düzene geçinceye
kadar yarı göçer bir yaşam sürmüşlerdir. Dolayısıyla da bu yaşamın gerektirdiği barınak, giysi ve eşyalar kullanmışlardır. Bu
eşyalar arasında deri ve deriden yapılmış ürünler önemli yer tutmuştur. Göçer ve kırsal kesimde yaşayan toplumun vazgeçilmez kullanım eşyası olan keçe, Proto Türkler, Altayların kuzeyi, Sayan’ın kuzeybatısında, M.Ö. 2500’den başlayarak tarih
sahnesinde görülmeye başlamıştır. İlk olarak nerede yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, araştırmacılar tekstilin ilk
örneği olan keçenin iklim ve koşulların uygun olması nedeniyle ilk kez Orta Asya’da kullanıldığını kabul etmektedir. 1865
yılında bilim adamı Radloff ve daha sonra 1925’de Kozloff ’un başlattığı arkeolojik kazılarda, Berel ve Katanda bölgelerinde;
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı, serkanilden1@hotmail.com.
** Afyon Kocatepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema TV Bölümü L. Öğrencisi, elcin_akcora@windowslive.com.
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1947 ve 1948 yıllarında ise, Sergei Rudenko’nun önderliğinde bir grup Rus arkeolog tarafından Altay Dağları eteklerinde
bulunan Nion-Ula ve Pazırık çevresindeki Hun kurganlarında yapılan kazılarda M.Ö. III. yy’la tarihlenen, çok sayıda insan
iskeleti ve eşyanın yanı sıra, tekstil tarihi açısından büyük önem taşıyan, keçeden yapılmış halı ve kumaş örnekleri, eyer
örtüleri, ongunlar ve tözler de gün ışığına çıkarılmıştır (Ergenekon, 1999:6). Orta Asya’da ki Türk topluluklarını güçlü bir
devlet anlayışıyla birleştirerek tarihte ilk göçebe imparatorluğu kuran Hunlar, keçe çadırlarda yaşamış, keçe ve deri çizmeler
giymişler; keçeyi inançlarına yansıtmışlardır. Hunlarda keçeyi kadınlar yapmış; atlı bozkır yaşamının gereksinimleri dışında, çeyiz olarak da diğer el sanatları ürünleriyle birlikte üretmişlerdir (Yalçınkaya, 2009: 8). Bununla birlikte hayvancılığın
insan yaşamında önemli yer tuttuğu tüm kültürlerde keçe veya keçeyi andırabilecek çeşitli kültürel yaratılar veya üretimler
görmek mümkündür. Zira M.Ö. 1650’den M.Ö. 1200’e kadar Anadolu’da hüküm süren Hititler’e ait Hattuşaş yakınlarındaki Yazılıkaya’da bulunan kabartmalardaki başlıkların keçe olduğunun varsayılması, Anadolu’da keçenin erken dönemde
var olduğunu kanıtlar niteliktedir (Yalçınkaya, 2009: 6). Göktürklerde Hakan’ın tahta çıkış törenlerinde keçe yaygılar kullanıldığı bilinmektedir. Türklerde keçe yaygı üzerinde Hakan’ın havaya kaldırılması, bir devlet geleneği olarak Orta Çağda,
geç dönemlere kadar sürmüştür. Göktürkler keçe giysiler, keçe çizmeler, keçe yaygılar, hayvan keçeleri kullanmışlar; keçe
çadırlarda yaşamış ve inançları içinde keçeye yer vermişlerdir. Göktürk egemenliğinde konargöçer yaşam süren Uygurlar, V.
Yüzyıl’dan başlayarak yerleşik düzene göre yaşamışlardır. Yerleşik düzen öncesi konargöçer yaşama uygun keçe giysiler, keçe
çizme, kağnıyla taşınabilen katlanabilir çadırlar, at keçeleri, yaygılar kullanmışlardır. Keçeyi sanatlarına yansıtan Uygurlar,
yaptıkları fresk ve minyatürlerde farklı keçe başlıklarla, Mevlevi sikkesi tarzında yüksek keçe başlık ve keçe yaygılara da yer
vermişlerdir (Yalçınkaya, 2009: 8). Selçuklular ve Beylikler Döneminde keçe kullanımı giysilerde, çoraplarda, çizmelerde,
başlıklarda ve çeyizlerde de devam ederek önemli bir yer tutmuştur. Bu dönemde kullanılan çoban kepenekleri de tepme
keçeden yapılmıştır. Halkın konargöçerliğini sürdüren kesiminde ve ordunun gereksinimini karşılamak üzere, keçe çadır
kullanımı sürmüştür. Osmanlılar döneminde keçe, alt kültür ürünü sayılmıştır. Saray, keçeye çok önem vermemiş; ama bazı
odaların tabanları keçe kaplanmış ve çatı yalıtımında keçe kullanılmıştır. Diğer taraftan konargöçer yaşam süren halk, keçe
çadır, yaygı, giysi ve çizmeler kullanmıştır. Keçenin yalıtım özellikleri Osmanlı ordusu için önemli bir stratejik unsur meydana
getirmiştir (Yalçınkaya, 2009: 9). Keçe, baş giysilerinde de kullanılmış ve genellikle şekli ile giyen kişinin sınıfını ya da rütbesini gösteren birer kılavuz olmuşlardır. Osmanlı döneminde yüksek rütbeli kişilerin ve halk kesiminin kullandığı bu başlıklar
dışında dini grupların giydikleri başlıklar da ayrı özellik taşımıştır. Çevrelerinde genellikle yeşil renge yer verilen ve çeşitli
formlarda yapılan bu başlıkların bazı türlerinde tepme keçe tekniği uygulanmıştır (Çeliker, 2011: 5). Osmanlı döneminin
yeniçeri askerleri, beyaz keçeden yapılmış “üsküf ” veya “börk” adı verilen baş giysileri kullanmışlardır. Börk; arkaya doğru
sarkan uzantısıyla yeniçerileri simgeleyen önemli bir baş giysisi olmuştur. Yeniçeriler tarafından kullanılan keçe başlıklar aynı
zamanda da kendi içlerinde de değişiklik göstermiştir. Yünlüklü ve yünlüksüz keçe, üsküf ve kuka yeniçerilerin başlık türleri
arasında yer almıştır. Yeniçerilerin giydikleri bu özel başlıkların dışında yine keçeden üretilen ve Osmanlı döneminin sembolü
haline gelen diğer bir başlık türünü fesler oluşturmuştur (Çeliker, 2011: 5).
Afyonkarahisar’da Keçeciliğin Geçmişi ve Keçeciler Çarşısı: Şehrin kurulduğu topraklarda Türklerden önce de keçenin
varlığından söz edilebilir. M.Ö. 500’lere tarihlenen Tatarlı Tümülüsü ahşap frizlerine resmedilen Pers başlıklarının ve at eyerlerinin keçe olduğu bilinmektedir. Afyon Müzesi’nde sergilenen Çavdarlı heykel grubunda yer alan Frig yaşamını yansıtan
Kral- Tanrı Midas ve Çoban Attis Başı gibi örneklerde de başlıkların keçe olduğunun düşünülmesi, bu topraklarda keçenin
eski bir geçmişi olduğunun kanıtıdır. Afyonkarahisar’da el sanatları, asırlardan beri o sanatın adıyla anılan arastalarda,
Keçeciler Çarşısı içinde sürdürülmüştür (Yalçınkaya, 2012: 46). Genellikle iki katlı ve ahşap olan dükkânlarda, keçe yapımında kullanılan araç gereçler, yün balyaları ve geçmişten bir anı olan hallaç yayı gibi araçlar bulunmaktadır. Çubuk, hasır, kazan,
terazi, kantar gibi araç gereçlerin yanı sıra tarak makinesi, kalıp tekme makinesi ve keçe pişirme makinesi de bu mekânlarda
yer almaktadır. Bu dükkânlar işlik olarak kullanılmakta; ticari faaliyet de burada gerçekleşmektedir. Afyonkarahisar’da keçe
üretimi, geleneksel tepme keçe tekniğiyle yapılmaktadır. 1940’lı yıllarda adına yün sürtme makinesi de denen, mekanik olarak
çalışan tarama makinesi işliklere girmiştir. İşliklerde yaygı keçesi, sedir keçeci, paspas, patik, çorap, çizme, yelek, kundak, yatak
keçesi, at keçesi, kumaş, sanayi keçesi, kapı keçesinin yanı sıra gösteri ve temsil amaçlı kullanılan başlıklar da üretilmektedir. Afyonkarahisar’da en fazla üretilen keçe ise kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyan kırsal kesimin gereksinimi olan çobanların giydikleri kepeneklerdir. Yaygı gibi iki boyutlu ürünler ya da kepenek gibi üç boyutlu ürünler; düz ya da desenli
olarak üretilmektedir. Kertik denen kabartmalar bu ürünlerde uygulanarak kertikli keçeler elde edilmektedir (Yalçınkaya,
2011b:19, 33). Geçmişte, dükkânlarda yerleşik keçeciler dışında; gezici keçeciler, köylerde ve yaylalarda açık havada keçecilik
yapılmıştır. Hayvancılığın gelişmiş olması Afyonkarahisar’da keçecilik yapılmasının en önemli etkenidir. Üretimde kuzu yünü
kullanılmaktadır. Yerli hammadde yanında ithal merinos yünlerinin de kullanıldığı görülmektedir. Keçecilik Afyonkarahisar
merkezi dışında ilçelerde de yapılmıştır. 1844 yılında Bolvadin’de 5, Sandıklı’da 20, Şuhut’ta 1 keçeci dükkânı görülmektedir.
Günümüzde kent merkezi dışında keçecilik yapılmamaktadır. Kırsal kesimin gereksinimi olan keçenin tamamı merkezden
sağlanmaktadır (Topbaş ve Seyirci, 1984:10), (Yalçınkaya 2011a:6,11), (Yalçınkaya, 2012:10). Afyonkarahisar’da ki keçeciler,
keçeciliği usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenmişlerdir. Genellikle babadan oğula ya da başka ustadan çırağa keçecilik öğretilmiştir. Küçük yaşta başlayan çıraklık altı yedi sene sürmüş ve kalfalığa geçmesi için ustanın izni gerekmiştir. Günümüzde
Afyonkarahisar’da keçeci ustaların yanında çırak olarak yetişen kimse kalmamıştır. Bu da keçe sanatının yok olma tehlikesi ile
karşı karşıya kaldığının göstergesidir. Afyonkarahisar’da keçenin pirinin Ebu Said Rubbani olduğu kabul edilmektedir. Keçe
yapmak için uğraşan pirin başaramayınca üzüntüsünden ağladığı; gözyaşı değen yerlerin ise keçeleşmesi ile su gerektiğini anlayıp böylece keçeyi icat ettiği anlatılmaktadır (Yalçınkaya, 2011a:14). Geçmişte tamamen bedensel güce dayalı olan keçecilik
Afyonkarahisar’da 1964 ve 1976 yıllarında keçe ustası Mehmet Arpaözü tarafından getirtilen tepme makinesi ve keçe pişirme
makineleri ile artık bedensel güç yerini basit makinelere bırakmıştır. Zamanla bütün işliklere bu makineler girmiş ve keçe
pişirme makinesi ile keçeci hamamları işlevini kaybetmiştir. Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen bayram törenlerinde yakın
tarihe kadar geçen esnaf alayı içinde eskiden keçeciler de yer almışlar ve keçe ustaları at arabaları üstünde çubukla etrafa yün
-

-
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saçmışlardır (KK). Hayvancılığın azalması, teknolojik imkânların güçlenmesi ile birlikte seçeneklerin artması sonucunda
Afyonkarahisar’da keçecilik olumsuz yönde etkilenmiştir. Eskiden 150’ye çıkan dükkân sayısı yerini 7 dükkâna bırakmıştır. Bu
dükkânlar içinde keçe yapımını hala devam ettiren Mehmet, Mustafa ve İsmail Erkuş kardeşler kırsal kesimden gelen kepenek
talebini karşılayarak geçimlerini sürdürmektedir. Kendileri mesleği usta-çırak ilişkisi içinde babalarından öğrenmesine karşın
kendi çocukları keçeciliği bir meslek olarak düşünmemekte ve bu da keçeciliğin varlığını sürdürmesinde bir sıkıntı yaratmaktadır. Birçok çırak yetiştiren ve keçe sanatını bildikleri ve öğrettikleri ile yaşatmaya çalışan, yapmış olduğu çalışmalarla keçe
sanatına farklı yorumlar getirilmesine de yardımcı olan Yaşar Kocataş da aktif olarak dükkânında keçe yapmayı sürdürmese
de dükkânına kilit vuramıyor ve her gün gitmeye devam ediyor.
Afyonkarahisar’da Keçe Üretiminde Kullanılan Makineler ve Araçlar: Keçe yapımında eskiden basit el araçları kullanılırken, günümüzde teknolojinin gelişmesi ile yünün atımında hallaç makinesi; tepme işleminde keçe tepme makineleri
ve pişirme işleminde keçe pişirme makineleri kullanılmaya başlanmıştır (Bkz. Resim 1). Keçe günümüzde Uşak, Konya, Eskişehir, Isparta, Balıkesir, Kars, Urfa, İzmir ve Afyonkarahisar’da varlığını sürdürmektedir. Geleneksel tepme keçe tekniği ise
bugün Afyonkarahisar, Keçeciler Çarşısı’nda devam ettirilmektedir. Tepme keçe yapımı için yay, tokmak veya hallaç makinesi,
hasır örtü, keçe tepme makinesi, kalıpgeç, makas, sepki, buhar kazanı, halat, boya kazanı gibi araçlar kullanılmaktadır. Diğer
yardımcı maddeler ise su, sabun ve boyadır. Keçe yapımında yünün keçeleşmesi için en gerekli madde sudur. Yünü ve keçeyi
renklendirmek için sentetik boyalar kullanılsa da doğal boyalar da zaman zaman tercih edilmektedir.

Çizim 1: Yün lifinin yapısı, (Yalçınkaya, 2012: 3) Resim 1. Hallaç Makinesi, Tepme Makinesi, Pişirme Makinesi (Akçora, 2012)

Resim 2, 3: Yünlerin serpilmesi ve su ile Islatılması (Akçora, 2012) Resim 4, 5: Rulo Yapılması Asılarak Kurutulması (Akçora,2012)

Geleneksel tepme keçe yapımı üç aşamada tamamlanan bir işlemdir. Birinci işlemde yün, tarak makinesinden geçirilir ve
yünün atımı yapılır, desenli keçe yapılacaksa kullanılacak desen hazırlanır. İkinci işlemde yün saçılıp sarılır, tepme ve pişirme
işlemleri gerçekleştirilir. Son olarak üçüncü işlemde ise keçeleşmesi tamamlanan ürün bolca yıkanır, süzülür ve asılarak kurutulur. Keçede kullanılacak yün koyunun Mayıs ayı kırkımından, ilk kırkımdan elde edilir. Yün kırkımdan sonra pıtrak ve
pisliklerden temizlenmesi için iyice didiklenir ve ardından yay ve tokmakla lifler birbirinden tamamen ayrılana kadar atılır.
Yere serilen bir hasır zemin üzerine, elyaf homojen bir şekilde serpilir (Bkz. Resim 2) desen oluşturmak için motifler yerleştirilir ve hafif ılık su ile ıslatılır (Bkz. Resim 3). Elyaf hasırla birlikte sarılarak rulo yapılır ve tepme aşamasına geçilir (Bkz. Resim
4). Hazırlanan rulo tepme işleminde dağılmaması için iple sarılarak sıkıca bağlanır ve o şekilde tepme işlemine geçilir. Tepme
işlemi, 30-40 dakika ayakla yapılan bir işlemdir. Tek ayakla ve sert adımla üzerine basılan rulo, bir ileri bir geri hareket ettirilerek zemin boyunca tepilir. Zemin sonuna gelindiğinde rulonun diğer tarafına geçilerek aynı işlem tekrar ettirilir. Bu tepme
işlemi sonunda rulo açılarak “Çatkı” denilen bozuk kenarların düzeltilmesi yapılır. İlk tepme işleminden sonra çatkısı yapılan
ham keçenin “pişirme” aşamasına geçilir, yeniden ıslatılıp sarılır ve ikinci kez tepme işlemine tabi tutulur. Pişirme aşaması,
sıcak ve nemli ortamda, birbirine tutunmuş elyafların sıcak su ve el veya dirsek basıncı yardımıyla iyice kenetlenmesini sağlar.
En son aşamada ise keçe yıkanır ve tekrar sıkı bir rulo yapılır. Rulo yere dik bir konumda bekletilip, içinde kalan suyun iyice
süzülmesi sağlanır ve asılarak kurutulur ( Bkz. Resim 5).
-

Sonuç: Değişen toplum yapısı ve yaşam tarzı keçenin kullanım alanlarını da sınırlamıştır. Eskiden çadır örtüsü, asker çizmesi,
çoban kepeneği, namazlık, yer yaygısı, şapka olarak kullanılan keçe günümüzde daha çok aksesuar ve dekoratif işlev boyutuyla
öne çıkmaktadır. Üretildiği toplumun duygularını, beğenilerini ve kültürel özelliklerini aktaran bir sanat ürünü haline gelen
keçe sanatı moda ve tekstil dünyasında da yerini almıştır. Keçenin kentli yaşamda ve modada yer bulması, dokusunun bedeni
tahriş etmeyen ve kokmayan bir şekle dönüşmesine bağlıdır. Keçenin giyilebilir ve kullanılabilir olması onun geleneksel for125
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muna farklı yorumların eklenmesine fırsat olmuştur. Keçenin bu çok yönlü özelliği Afyonkarahisar’da da fark edilmiş ve keçe
sanatçıları keçeyi farklı şekillerde yorumlamışlardır. Günümüzde keçe artık pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Ayakkabı keçesi, avcıların kullandığı tapa, bir çeşit termos görevi gören ve süt kazanlarına sarılan süt keçesi, Yörüklerin ve göçerlerin bebeklerini kundaklamada kullandıkları sargı keçesi, eşya ve çeyiz taşımaya yarayan yük keçesi dışında iç dekorasyondan
yalıtıma, giysiden aksesuara her alanda kullanılmıştır. Afyonkarahisar’da keçeciliği farklı boyutlara taşıyanlardan birisi de
Gülenay Yalçınkaya’dır. Yalçınkaya, keçeciliğe ilk olarak Erkuş kardeşlerin yanında başlamış ve daha sonra Yaşar Kocataş’ın
kalfası olarak keçe ustasından bu sanatı öğrenmiştir. Açmış olduğu sergilerle ve vermiş olduğu kurslarla keçeyi tanıtan ve
çocuklara keçeciliği öğreten Yalçınkaya, keçeyi birçok insana sevdirmeyi başarmış bir sanatçıdır. Ülkemizde Konya’da birçok
turistin ilgi odağı haline gelen Mehmet Girgiç’in yaptığı çalışmalar ve İzmir Tire’de Arif Cön’ün çalışmaları keçeyi gençlere
tanıtmış ve keçeye olan ilginin artmasını sağlamıştır.
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ORTAÇAĞ TAPESTRY DOKUMALARI*
Ümbülbanu HAMİDOVA*
ÖZET
Kökeni Asya’ya dayanan ve Avrupa’da da çok yaygın olarak kullanılan tapestry dokumalarının en erken örneklerine, M.Ö. III. yüzyılda Mısır ve Maya’lara ait kazılarda
rastlanılmıştır. Bu kazılardaki dokumaların uzantıları ortaçağ Avrupa dokumalarında görülür. Ortaçağ Avrupa tapestry dokumaları ile eski dokumalar arasındaki ortak yön her ikisinin de figüratif olmasıdır. Ancak ortaçağ Avrupa dokumaları eskiçağ dokumalarının aksine tam bir duvar resmi görünüşündedir. Rönesans İtalya’sında, duvarları döşemelik kumaşlarla kaplama modası vardı. Bu da tapestry üretiminde çok sayıda atölyelerin kurulmasına yol açmıştı. Tapestryler, ressamların yapmış
oldukları tasarımlar temelinde, dokumacı tarafından gerçekleşmekteydi. 1530’lu yıllarda özellikle Brüksel’in ünlü ressamları tarafından yürütülmekte olan tapestry
dokumacılığında yeni üslup şeklinin oluştuğunu görmekteyiz. Dokumalarda Flaman’lara has olan detaylı çalışma geleneği ile İtalyanların cesaretli figür ve perspektif
ilgileri birleşmiştir. Ortaya çıkan tapestryler; sanat eserleri olması yanında, renkli yün ve ipek ipliklerin farklı tonlarından oluşan atkı yüzlü bir düz dokuma türü de
olmaktadır. Böylelikle tapestry sanatı Ortaçağ Avrupa resim sanatı tarihinde de önemli rol oynamıştır.
Anahtar Sözcükler: Tapesty, Dokuma Sanatı, Dokuma Teknikleri, Figürlü Dokumalar.
-

MEDIEVAL EUROPEAN TAPESTRY WEAVINGS
ABSTRACT
Medieval European tapestry weaving products were different from others by resembling wall paintings. Those weaving products were produced in large sizes from a
single part or as a sequence based on the architecture and the orders. There was a fashion in Italy to cover the walls with decorative cloth during Renaissance.
This led to the creation of many workshops for the production of tapestry. Tapestries were made by weaver and on the basis of cardboards prepared by the painters.
In 1530s famous painters of Brussels began to continue this work. The style created by them was the combination of Flemish’s tradition of working in a detailed
way and Italian’s interest in dramatic huge figures and perspectives. There were produced the beautiful creation of tapestry representing woven pileless carpets of
colored wool or silk of various tints. Today unlimited possibilities of modern tapestry have attracted many painters. Time, space and bringing new understanding
to internal structure of the object increase number of persons interested in this art. Therefore tapestry in the style of new format continues to attract the bravest
people till our days.
Keywords: Tapesty, The Art Of Weaving, Weaving Techniques, Figured Fabrics.
Giriş: Son yüzyılların tarihi süreci içinde Hıristiyanlık dünyasına popülerlik kazandırmış tapestry dokumaları ortaçağ Avrupa’sında otaya çıkmış ve sonradan diğer ülkelere yayılmıştır. Çok yönlülüğü sayesinde iç mekânın en önemli fonksiyonel
parçası haline gelmiş tapestryler duvar örtüsü, perde ve döşemelik kumaş olarak kullanılmasının yanı sıra dekoratif süs eşya
görevini de yerine yetirmektedir. Ortaçağ Avrupa’sında devrim sırasında tapestry dokumaları duvar resimleri ile sıkı rekabet
halinde idiler. Sadece zengin insanlara hizmet eden bu dokumalar görkemli kilise ve sarayların soğuk taş duvarlarını kaplama amaçlı kullanılmaktaydılar. Büyük ebatlardaki tapestry üretimi için devasa tezgâhlar, çok sayıda işçi ve yüksek sermaye
yatırımı gerektirmektedir. Böylece 16. yüzyılda genellikle varlıklı bölgelerde kurulan dokuma atölyeleri Flandra (internet 1),
Brüksel ve Bruges’i ana üretim merkezi haline getirmiştir. Muhteşem oluşu ve karmaşıklığı nedeniyle tapestryler döneminin
yatırım, zenginlik ve gücünü temsil ederler (Verhovskaya, 1956: 35). 17. yüzyılda Paris’te Gobelin kardeşlerine mensup tapestry üretim merkezinde atölyeler birleşmesi sonucu Kraliyet fabrikası kurulmuştur. Fabrikada üretilen yüksek kaliteli dokumaların ünü kısa zaman içinde tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Ürünlerin muhteşemliğinden etkilenen bazı ülkeler Fransız tapestrylerini ve aynı teknikle dokunmuş diğer tekstil ürünlerini de “gobelins” olarak adlandırmağa başlamışlardır. Bu dokumalar
şu ânâ kadar Rusya, Moldova, Ukrayna ve diğer bazı Doğu ve Kuzey Avrupa ülkelerinde “gobelins” veya “gobelen” olarak
kullanılmaktadır. Günümüz Fransa’sında ise tüm sanatsal tekstiller için “tapisserie” deyimi geçerlidir. Tapisserie sözcüğü eski
Yunanca tapis’den gelen kalın süslü örtünün tanımıdır (Saviçkaya, 1995: 7). Tapestry dokumaları kilimler ile aynı teknikte
olsalar bile görünüm ve kullanım şekli birbirlerinden farklı dokuma türündedir. Tüm tapestryler yün veya keten çözgülerin
sabitleştirilmesi ile dikey ”haute-lisse” yâda yatay “basse-lisse” el tezgâhlarında dokunmuştur (Brokqayza, 1907: 220). Dokumada, renkli atkı iplikleri çözgülerin arkalı- önlü arasından geçirilerek figür boyunca sağdan sola veya aksine hareket etmesi
ile desenin tamamını oluşturmaktadır. Atkılar için genelde yün, keten, ipek ve ayrıcalıklı olarak altın ve gümüş iplikler de
kullanılmıştır (Birioukova, 1974: 8). Tapestry sadece bir el dokuması değil, temelinde tüm dekoratif tekniklerin sıkı hesabı,
sağlam çizimi ve net kompozisyondan oluşmuş bir sentez sanattır.
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Öğr. Gör. Dr., Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, ubanu@atauni.edu.tr.
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15. ve 17. yüzyıllar arasında Avrupa’da Tapestry Sanatı: Avrupa’da tapestry sanatı 11. ve 14. yüzyıllar arasında sürmüş ve
Haçlı Seferleri dönemi ile başlamıştır. Bu seferlerle çok sayıda Doğu ustalarının eserlerinin Avrupa’ya getirildiği bilinmektedir.
Tapestryler bu dönemde genellikle kiliselerin siparişi üzerine üretiliyordu. Sipariş dokumaların en önemli özellikleri anıtsal
oluşu, arka planın düz veya basit geometrik motifli olması, sınırlı ve parlak renkli olmalarıdır. Romanesk dönemi tapestry dokumaları kitap minyatürleri ve duvar resimleri ile sıkı bağlantılı halde gelişimlerini sürdürmüştür. Genelde arka plan
görüntüsü pürüzsüz olan bu dokumalarda hanedan sembolleri, bitkisel süslemeler ve popüler dini ve tarihi konular yer almaktadır (Birioukova, 1974: 10). Tapestry dokumaları sadece soyluların iç mekânlarını bezeme isteğinden doğmamıştır, aynı zamanda Avrupa’nın çok nemli iklim koşullarında ısıtılması zor olan kale duvarlarını soğuktan koruma amaçlı da kullanılmıştır.
Tapestryler genelde tek veya birkaç parça şeklinde üretilmekteydiler. Önemli kişiler uzun yol seyahatlerinde özellikle büyük
boyutlu tapestry dokumalarını da yanlarında taşıyarak onlardan çadır, perde, çatı ve başka işlevler için kullanmışlardır. Bu
dokumalar çeşitli kentsel törenlerde arka plan ve balkon süslemelerinde, protokol hediyesi olarak da kullanılmıştır. Avrupa’nın
ilk tapestryleri Almanya’da dokunmağa başlayıp daha sonra İskandinavya’da ve ardından da Flandra ve Fransa’da üretimi
devam ederek bu alanda büyük başarıy elde edilmiştir (Saviçkaya, 1995: 7). 14. yüzyıl, önemli bir üretim merkezi olan Paris’te, Anjou’lu I. Louis tarafından ünlü tapestry ustası Nicolas Bataille atölyesinde dokutulmuş “Apocalypse d’Angers” silsilesi,
döneminin en önemli örneğidir. Dini fantastik konu içerikli silsile, yedi bölümlü ve her bölümü ayrıca on dört parçadan oluşmaktadır. Bu önemli tapestryler için tasarımlar 1373-1379’a Fransa kralı V. Charles’in sarayında çalışan Hollandalı ressamı
Jean d’Bondolem tarafından hazırlanmıştır (Harris, 1999: 188). Toplam boyutu 5.5x144 m.den oluşan tapestry’ler, döneminin
tarzına uyumlu, ağırlıklı kırmızı ve mavi zemin renginde, yüksek kaliteli yün ve ipek iplikler kullanılmıştır (Fotoğraf 1).
-

Foto. 1: Uçurum Meleği ve Çekirge İstilası, Apocalyose d’Angers, Beşinci Trompet, Fransa 1373-1387, yün ve ipek iplik (internet 2), Foto.
2: Koku Duygusu, Hanımefendi ve Tek Boynuzlu, Dördüncü Tapestry, Brüksel 1500, yün ve ipek iplik (internet 3), Foto. 3: Kahraman ve
Leandros (detay), Haberdarlık, Üçüncü Tapestry; London- Mortlaka 1630, yün ve ipek iplik, Ladisla,1978, Tapiserie Primacialnebo palaca
Bratislave, s.34, Bratislava. Foto. 4:Kraliyet Zambağı Damgası, Birioukova,1974, Fransuzkie Şpalerı Konscha XV- XX. Veka, s. 36, Leningrad. Foto. 5: Ananias Ölümü, Havarilerin Hareketi, Tasarım serisi, Raffaello Santi, Victoria ve Albert Müzesi, London, 1515, 360x440
cm., guaş boya, tuval üzerine monte edilmiş kağıt (internet 4) Foto. 6: Ananias Ölümü, Havarilerin Hareketi, Tapestry serisi, Raffaello
Santi, Roma Vatikan Müzesi, 1519, 490x441 cm., yün, ipek, altın ve gümüş suyuna salınmış iplikler (internet 5).

Avrupa ülkelerinde tapestry üretimi 14. yüzyıldan başlayarak, aynı düzende tam anlamıyla dört yüzyıl boyunca devam etmiştir. Ortaçağda büyük bir endüstri haline dönüşen tapestry, binlerce uzman dokumacı yetiştirerek, önemli sanat eserlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Tapestry üretiminde, dokuma atölyelerinde ressamlar boyacılar ve dokumacılar ile
ekip halinde çalışmakta idiler. Dokumacılar bazen ön hazırlık işlerinde serbest çalışarak, istenilen renk tonlarını elde etmek
için klasik renk paletini değiştirmek ve kompozisyona müdahale etme yetkisine sahip olmuşlardır (Birioukova, 1974: 8).
15. yüzyılın en önemli tapestry üretimi önce Arras ve Brüksel daha sonra Tournoi şehirlerinde merkezleşmiştir. Çağın en
muhteşem tapestry dokumaları bu merkezlerde üretilerek İtalya, İspanya, İngiltere’ye ihraç edilirdi (Birioukova, 1974: 11).
1500’de Brüksel atölyelerinin birinde “millefleur” (Fr.,“mille fleur”, bin çiçek) adlı özel bir tapestry türü ortaya çıktı ve canlı
renkli oluşu ile ilgi çekti. Tapestrylere verilen bu ad tesadüfî seçilmiş değildi, çünkü dokumalarda tüm tasvirler indigo yeşil
veya kırmızı zemin üzerinde bulunmaktaydı. Millefleur’lerde nispeten düşük çözgü sıklığında şaşırtıcı derecede ayrıntıya girilmesi, Fransız tapestry ustalarının dokuma tekniklerinde en iyi sonuca eriştiklerini kanıtlamaktadır. Gotik döneminin çoğu
sanat eserlerinde olduğu gibi, bu dokumaların da yaklaşık tamamı alegorik tasvirlerden oluşmaktadır. Millefleur’lerin en ünlü
seri çalışması şu anda Paris’te Cluny müzesinde muhafaza edilen “hanımefendi ve tek boynuzlu” tapestry dokumasıdır (Birioukova, 1974: 13). Hanımefendi ve tek boynuzlu tapestry serisi 15. ve 16. yüzyıllar arasında dokunmuş altı parçadan oluşan
bir Fransız eseridir. Birçok Avrupa edebiyat eserlerinde adı geçen “hanımefendi ve tek boynuzlu” efsanesi, değişik öykülerden
ve karmaşık tahminlerden oluşmaktadır. Tapestryler üzerinde bulunan hilal görüntüsü, destansı bir aşk hikâyesinin ortaya
çıkmasına sebep olmuştur; efsaneye göre Türk Sultanı II. Muhammed’in oğlu tarafından sevdiği hanımefendi için yapılmıştır.
Daha sonra bu düşünce reddedildi ve yapılan araştırmalar sonucu, tapestrylerin 16. yüzyılın başlarında ölmüş olan Yüksek
Mahkeme Başkanı Jean Le Vista’nın sipariş etmiş olduğu ortaya çıkmıştır. Tapestrylerde görüntülenen mavi zemin üzerinde
üç gümüşü hilal ise Vista ailesinin armasıdır (Saviçkaya,1995: 7). Tapestrylerin tasarımlarının Paris’li ressam Jean Perreal’nin
(1455-1528) yapmış olduğu tahmin edilmektedir (Fotoğraf 2). 16. yüzyılın başlarında tapestry üretiminde Flandra önemli bir
merkez haline gelerek, üç asır boyunca ilk sıralarda yer almağa devam etmiştir. Burada yapılan tapestry üretimi artık bireysel
özel siparişlere bağlı kalmadan şehir atölyeleri tarafından desteklenmekteydiler. Flandra’daki merkezlerde dönemin önemli olayı olarak, büyük sanatçıların tablolarının bire bir kopyalarının tapestrylere aktarma geleneği başlatılmıştır. Zamanın
ünlü ressamı Raffaello ve onun öğrencileri 1483-1520’de bir kaç Tapestry için değerli seri tasarımlar hazırlamışlardır. Bu
dönemlerden başlayarak tapestryler artık sadece bir duvar örtüsü gibi değil, birer sanat eseri olarak değerlendirilerek, Raffaello sayesinde gösterişli resim çerçevesini hatırlatan dekoratif süslemeli kenar suları eklenmiş tablo görüntüsünü sağlamışlardır.
Aynı dönemlerde yerel dokumacılar altı renkten oluşan mütevazı renk paletleri ile gölgeleme işinde özel çizgileme yöntemini
kullanarak olağanüstü çarpıcı efektler elde etmeğe başlamışlardır. Bu tarz dokuma, Avrupa’nın gelişmiş üretim merkezlerinde
17. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. (Fotoğraf 3). 16. yüzyılda Avrupa’nın ünlü ve zengin kralları, saraylarında büyük
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Tapestry koleksiyonları toplamışlardı. Britanya kralı VIII. Henri’nin koleksiyonunda ikibinden fazla Tapestry dokumaları
vardı. Onların çoğu devrin ünlü ressamlarının eserlerinin dokunmuş kopyalarıdır (Birioukova, 1974: 13). Ortaçağda tapestry
üretim merkezleri hükümet desteğinin verilmesiyle geliştirilmiştir. Öncü sanatçılar belirli konularda dönemin modasını ve
tarzını kopyalayarak çalışırlardı. Dokuma teknolojisinde ise her merkez bireysel çalışarak kendine özgü mükemmelliği yakalama peşinde, sanatsal gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Böylece 1662-1663. yıllarında Fransa kralı XIV. Louis’in Maliye
Bakanı Jean Baptiste Colbert (1619- 1683) Paris’teki tüm atölyeleri Fransa’nın en önemli Gobelins tapestry dokuma merkezinde birleştirerek kraliyet fabrikası kurmaya karar verdi. Amacı komşu ülkelerin ürünleri ile rekabet edilebilecek sanat eserleri
yaratmaktı. Bu tür ekonomik kurumsallık tapestry üretiminin Fransa’da yenilenme başlangıcı olmuştur. 1699’da Kraliyet fabrikasında Claude Audran, Charles-Antoine Coypel, François de Troy, Jean Baptiste Oudry ve Francois Boucher gibi döneminin başarılı ressamları çalışmaya başladılar. Sanatçılar tasarımlarında dekoratifliğe az yer vererek, dokumacıların değişiklik
yapmadan renkli tasarıma bağlı kalmalarını sağlamışlardır (Harris, 1999: 194). Genel Başkanlığını Charles Le Brun’unun
(1619-1690) yaptığı kraliyet fabrikası ürünlerinin tamamı kraliyet ailesi için yapılırdı. Üretilen tüm tapestry dokumaları alt
köşesinde veya üst merkez kısmında “kraliyet zambağı” damgasını taşıyordu (Birioukova, 1974: 14) (Fotoğraf 4). Gobelins
kraliyet atölyesi 17. ve 18. yüzyıllar arası Paris’te dekoratif sanatların gelişiminde ve Fransız resim sanatı tarihinde önemli rol oynamıştır. 1730’ta Fransız tapestry dokumacılığında öncelik, olabildiğince resmin orijinal kopyasının yapılmasından
oluşuyordu (Birioukova, 1974: 8). Tapestrylerde istenilen efektlere ulaşabilmek için, çözgü sıklığı kalitesini yükselterek, sanatçılar gölgeleme işinde renk geçişlerini tutturarak çok sayıda ipin boyanmasını sağlamış oldular. Halılarda olduğu gibi ipliklerin numaralı renk skalası yapılıyordu. Artık, tapestry oluşturma sürecinde dokumacının yaratıcı inisiyatifi kaldırılmıştır.
Onlar resmin dokumaya aktarılmasında tasarım dışında herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahip değildiler (Fotoğraf
5,6). Yapılışı uzun süren zahmetli ve çok pahalı olan tapestryler usta dokumacı tarafından bir yıl içinde sadece tek metrekaresinin tamamlanması mümkün olabilirdi. Tapestry klasik dönemini 17. ve 18. yüzyıllarda yaşamıştır. Ne yazık ki 19. yüzyılda
tapestryler dekoratif özelliklerini ve iç mekândaki önemini kaybederek, giderek duvar resim görünüşünü almıştır (Saviçkaya,
1995: 11). 20. yüzyılın 30’lu yıllarında tapestry dokumaları Fransız ressamı Jean Lurçat’ın yapıtlarıyla yeni bir ifade tarzı ortaya
çıkardı ve yeniden ilgi çekti. Lurçat basit ve yalın biçim ile renk arasındaki dengeye önem vermiştir (Kiseleva, 1995:12). Uygulamada zaman kazandırmak amacıyla renk tonlarına sınırlama getirerek, kullanılan iplik sayısının azaltılmasını sağlamıştır.
Tapestrylerin belirli mekâna göre hedeflenmiş olması gerekmektedir. Önceleri duvar resmi fonksiyonu taşıyan bu dokumalar,
artık duvar için tasarlanmaktadır. Böylece Lurçat modern tapestry sanatının temelini koyarak, bu sanata orijinal özgünlüğünü
geri vermiş oldu (KHE 1981:152).
-

-

Sonuç: Tapestry sanatının Avrupa’daki gelişimini ortaya koyduğumuzda şu sonuca varabiliriz; bu sanatta Batı-Doğu karşılıklı
ilişkileri ve etkileri açıkça yer almaktadır. Doğu dokuma sanatı kuşkusuz, Avrupa sanatına büyük etki göstermişti. Avrupa’da
daha büyük nüfuz kazanan tapestry sanatı belirli gelişim sonucunda Dünya tapestry sanatında öncü olmuştur. Günümüz
sanatçıları, her türlü iç mekâna uyum sağlayabilecek modern çalışmalar üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Modern tapestrynin
sınırsız plastik olanakları çok sayıda sanatçıyı içine çekmektedir. Zaman, mekân ve nesnenin içyapısını yeni kavramlarla
vermek için bu sanatla ilgilenenlerin sayısı gittikçe çoğalmaktadır. Bu nedenle de tapestry sanatı çağın yeni arayışları ile en
cesaretli deneyimlerini sürdürmek üzeredir.
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ANTALYA VE ÇEVRESİNDE KOLANLAR*
Şerife ATLIHAN*
ÖZET
Kolanlar malzemesi iplik olan bazen dar dokunmuş, bazen de ipliklerle elde örülmüş ve toplumların yaşam biçimlerine bağlı olarak farklı işlevlerinin yanında, kullanıldıkları yere göre boyut, malzeme, teknik, motif, desen ve renkleri ile farklılıklar gösterir. Kolanlar genellikle göçebe ve çiftçilerin yaşamında çok dokunmuş ve
kullanılmışlardır. Günümüzde bu dokumaları üretenler yok denecek kadar azdır. Bunların üretilmemesinin nedenlerine gelince; öncelikle birçok eşyada olduğu gibi
kolanların kullanıldıkları alanlarda makine üretimi bant ve ipler yer almıştır. Diğer neden ise, yerleşik yaşamda kolanlara duyulan gereksinimin azlığıdır. Kolan kullanımı yaygın olduğu dönemlerde motif ve desenlere çok özen gösterilmiştir. Bu özen hem dokunan ürünün önemini hem de dokuyanın becerisini göstermek içindir.
Motifler ve renkler her bölgenin kendine özgüdür ve halı, kilim, çorap ve benzerleri tekstillerde de görülür. Makalede unutulmak üzere olan kolanların günümüzde
yeniden kullanılmasının yaygınlaşması adına öneriler sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kolan, Dokuma, Örme, Tezgâh, Göçebe.

BANDS IN ANTALYA AND THE ENVIRONMENT
ABSTRACT
Just as with other textiles, the “kolan” bands have a function in human life. They can be woven or braided. They are used in different areas for different purposes, for
which the materials, techniques, motifs, designs, colors and dimentions vary. Generally they were woved and used by nomads and farmers. Today there is almost
no band weaving done anymore, because the band have been replaced by machine –woven products, and there is no longer a demand fort them. When their use
was important in people’s lives, their materials, designs and colors were also very important, because they demonstrated the value of the bands and the skills of
the weavers. The designs and colors are unique to the area where they are woven and used. How can we preserve this traditional handcraft? We can keep it alive
by giving it new functions as bag handles, for garments and for furnishings. We can teach the technique in the schools. Band looms are easy to transport, and the
technique is capable of producing an almost limitles variety of designs. I believe it can also be used as a tool in threatments for mental healt.
Keywords: Band, Weaving, Brading, Loom, Nomad.
Giriş: Bu makale 1987- 88 yıllarında Antalya ve çevresinde geleneksel tekstiller üzerine yapılan alan araştırmasında elde edilen
bilgilerin kolanlarla ilgili kısmını kapsamaktadır. 1987 yılında kolan dokumacılığını bu tekniği sadece Cennet Kara biliyordu
(Fot. 2, 3). Döşemealtı’nda bulunan Çığlık köyü ve çevre köylerin sakinleri göçebe yaşamından yerleşik yaşama geçmiş, hayvancılık ve tarım ile uğraşmaktadırlar. Toplumların yaşam biçimleri değiştikçe sosyal yapıları, ihtiyaçları, geçim kaynakları
da değişir. Günümüzde makine üretimi tekstil ve diğer ürünlerin çabuk ve ucuz üretilebilmesi el üretimlerinin ortadan kalkmasına yol açmıştır. Konumuz olan kolanlar da diğer tekstiller gibi bu durumdan etkilenmiş ve dokunmaz olmuşlardır. Elde
kalan kolanlar kaybolmadan kayıt altına alınması gerektiği düşüncesiyle; dokuma teknikleri, kullanım alanları, malzemeleri,
desen ve renkleri açısından incelenmişlerdir.
-

Kolan Dokumaları: Kolanlar malzemesi iplik olan; bazen dokunmuş, bazen de elde örülmüş ip, bağ, kemer, kuşak, kulp
olarak da ifade edilen dar dokuma ürünlerdir (Fot.: 4). Bir tekstil türü olan kolanlar diğer tekstiller gibi, çeşitli gereksinimler
için dokunmştur. Kolanlar öncelikle göçebe yaşamı sürmüş olan toplumlarda çok dokunmuş ve kullanılmışlardır. Tarımla
uğraşan toplumlarda da kolanların önemli bir yeri vardır. İşlevlerine göre; teknikleri, malzemeleri, boyutları, renk ve desenlerinde farklılıklar görülür. Törenlerde kullanılan giysi, at koşum takımları ve çuvallarda yer alan kolanlarda desen ve renkler
çok önemlidir. Desen ve renklerin güzel görünmesi için kaliteli hammaddeye gerek vardır. Göçebe yaşamında kadından iyi
dokuma yapması, desen ve renkleri birbirine uyumlu bir şekilde yerleştirmesi beklenir. Kolanların yanısıra kilim, halı, çuval,
çorap, işleme ve oyalardaki desenler ve renklerin mükemmel uyumu bu yüzdendir. Örneğin bir kolan ala çuval kulpu olacaksa, çuvalın desenine verilen önem kulpuna da verilir. Çünkü ala çuvalların desenleri, ait oldukları toplumun simgesidir.
Kulpların desenleri yanında dikişlerinde ve uçlarındaki el örgülerinde estetik kaygı göze çarpar ( Fot.: 2, 3, 5). Bazı ala çuval
kulplarında desenli kulpun altında kulptan daha enlice desensiz başka bir kolan astar olarak kullanılır. Bu astar kulpun desenini öne çıkararak daha güzel görünmesini ve dayanıklılığını sağlar (Fot.: 3,5). Kolanlara verilen önem Anadolu’nun genelinde aynıdır. Kolanlar üzerinde 1996 yılı Temmuz ayında Çanakkale, Balıkesir, Uşak, Afyon, Konya illerinde yaptığım alan
-

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
• Prof., Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, satlihan@marmara.edu.trsatlihan@superonline.
com.
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araştırmasında desen ve renklerde bölgeler arası benzerliklerin olmasına rağmen her bölgenin de kendine özgü desenleri ve
renklerinin olduğu saptanmıştır. Antalya, Muğla- Fethiye, Burdur ve Denizli’nin bazı köylerindeki dokumalarda ortak motiflerin olduğu ve bu motiflerin de aynı isimde söylendiği görülmüştür. Çünkü Güneybatı Anadolu’da bulunan bölgede aynı
aşiretten yerleşmeler olmuştur. Dokumaya verilen önemi, eğirme ve dokumada kullanılan aletlerin üzerlerinin özenle desenlendirilmesinden anlayabiliriz (Fot.: 6, 7). Özellikle üzeri desenli bu aletler kızlara erkek akrabaları tarafından düğün hediyesi
olarak verilmişlerdir. İyi bir dokuma iyi ipliklerle yapılır. Bir kadının önce iyi bir eğirici olması gerekir. Eğime işi; bükme
kirman, iğ, çıkrık denilen aletlerle yapılır. Kolanlar boyut bakımından dar ve uzundur. Küçük olan bu dokumaların, dokuma
ve desenleme teknikleri karmaşıktır. Kolanlar çözgü yüzlü dokumalardır dolayısıyla desenleri çözgülerden oluşur. Geleneksel
yöntemlerde çözgüler yere çakılan iki kazık arasına gerilir ve dokuma yapılır (Fot.:1,8). Önemli olan çözgülerin yapılacak
desene göre hesaplanması ve çözülmesidir. Burada dokuyucunun becerisi ve zekâsı çok önemlidir. Kolanlar çarpana ve gücü
tekniği ile dokunur. Bunlara ek olarak örgü tekniği de kolan yapımında kullanılır. Dokunarak yapılan kolanların uçlarında
mutlaka örgülü bir kısım vardır (Fot.: 2, 5).
Kolan Dokuma Çeşitleri - Çarpana ile Dokuma: Çarpana, (Anadolu’nun genelinde olduğu gibi Antalya ve çevresinde de)
boyutları 5x5 cm - 7x7 cm arasında her köşede birer delik olan, deri ya da ahşap levhalardır (Fot.: 8, 9). Atkı sıkıştırmada
ahşap olan büyük bıçak görünümündeki kılıç denilen alet kullanılır. Dokuma yapmak için önce çarpanaların köşelerindeki
deliklerin her birinden bir çözgü teli geçirilir ve çözgü iplikleri eşit gerginlikte ayarlanarak kazıklar arasına gerilir. Desenler
farklı renkteki çözgülerin desene göre bu deliklerden geçirilmesiyle oluşur. Dört delikli çarpanada en fazla dört renk kullanılır.
Döşemealtı’nda ve Anadolu’da çarpana ile dokumada desenler kâğıda çizilmez. Ya önceden dokunmuş bir kolana bakılır, ya
da bir desen dokuma setindeki düzene göre 2x 2 cm kesilmiş yan yana dizilmiş fak denilen keçe parçacıklarına köşelerinde
iplik geçirilerek kopya edilir (Fot.:10). Bu desen yeniden yapılacağı zaman bu faka bakılarak çarpanalardan iplik geçirilir.
Gücülü Dokuma: Bu teknikte desene göre çözgüler gücüye alınır ve desene göre sırası gelen gücüler kaldırılıp indirilerek
dokuma yapılır (Fot.: 11). Bu teknik genellikle dayanıklı olması gereken; baskı ipi, çadır kolanı, eyer, semer ve havut kolanı
dokumasında uygulanır (Fot.: 15, 16, 17, 18), (Atlıhan, 2001). Antalya çevresinde ve Anadolu’da kolan dokuyucusu çözgüye
paralel oturarak çalışır. Çarpana ile dokurken dokunan kısmı dizinin üzerine alarak çalışır (Fot.:1, 12).
Örgülü Kolanlar (Örme): Bunlar tezgâh kullanılmadan, farklı sayıda çözgü gruplarının bir düzen içinde birbiri içinden
geçirilmesi ile bir anlamda parmaklarla dokunan ve adına “örgü” ya da “örme” denilen kolanlardır.
Kolanların Kullanım Alanları: Kadın ve erkek giyiminde bel bağı, bebek taşımak için çocuk kolanı, göç yükü sarmak baskı ipi,
keçe evlerin (topak ev) ahşap iskeletinin sabitleştirilmesinde çadır kolanı, ala çuvalların taşınmasında kaldırması ve hayvanlara yüklenmesinde çuvalın her iki yanına aralıklı dikilerek kulp, diğer tarafta binek hayvanların özellikle atların ve develerin
koşum takımlarında; eyer, semer ve havut kolanı, yular, dizgin, at üstündeki heybenin eyere bağlanması için terki kolanı
olarak kullanılmışlardır.
-

Kolanlarda Desen ve Renkler: Kolan desenleri dokuma tekniklerine ve kullanılacakları yere bağlı olarak, basit ve karmaşık
olabilir. Kolon desenleri genel olarak geometrik yapıdadır ve halı, kilim, çorap vb. da görülen motifler yer alır. En sık görülen
motifler bıçakucu (Fot.: 3, 5), göz de denilen eşkenar dörtgenler, tek sıra ya da simetrik olarak yerleştirilmiş kıvrım ya da
koçboynuzu (Fot.: 2,3) denilen motiflerdir. Karmaşık desenlerin yapılmasında tekniğin yanı sıra çözgü iplik sayısının da
önemli rolü vardır. Birim alanda çözgü sayısını ve dolayısıyla çarpana sayısını arttırmak gerekir. Çözgü ve çarpana sayıları artarken çarpana eninde artış yapılmayacak ise çözgü ipliklerinin ince olması gerekir. Çözgüler en az iki ipliğin bükülmesinden
oluştuğundan, tek katın oldukça ince eğrilmesi, bunun için de uzun ve kaliteli yün liflerine gerek vardır. Kolanlarda 15-20 cm
aralıklarla yeni desenler üretilmiş olduğu görülür. Çarpana ve gücülü dokumada desenler dokuyucu tarafından serbest olarak
değiştirilebilir. Dokumacı kendi sanatsal yeteneğini farklı desenler yaratarak gösterir. Kolanlarda desenlerin öne çıkması için
bir birine zıt ve canlı renkler kullanılmıştır. Desen yapmanın amacı bezeme ve bezemeyi göstermek olduğundan, bazen desenlerin daha da iyi öne çıkması için motiflerin etrafları çevrilir. Renklerin elde edilmesinde eskiden kök boyalar kullanılırken
daha sonraları sentetik boyalar kullanılmıştır.
Günümüzde Kolan Dokuma Uygulamaları: Unutulmak üzere olan bu kolanları günümüzde çanta, giysi ve mobilya gibi
eşyalarda kullanarak yeni işlevler kazandırıp yaşamalarını sağlayabiliriz. Geleneksel kolan dokuma ve örme teknikleri okullarda ders olarak gençlere öğretilebilir. Kolan tezgâhları her yere kolay taşınabilir oldukları için dokumada güçlük çıkarmazlar.
Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinde bu ders okutulmaktadır. Türk öğrenciler ve Erasmus
programıyla gelen öğrenciler bu derse ilgi göstermektedirler. Müzelerde ve özel koleksiyonlarda bulunan kolanların yenisi
üretilebilir. Hapishanelerde mahkûmlar zamanlarını kolan dokuyarak hoş geçirebilir hem de bir miktar para kazanabilirler.
Diğer taraftan kolan dokuma ruh sağlığı tedavisinde de kullanılabilir. En önemlisi de bu sanat unutulmayıp gelecek kuşaklara taşınır. Bu araştırma sırasında bana kapılarını açan ve sorularımı yanıtlayan, bazen de evlerinde konuk eden Antalya
köylülerine teşekkür ederim. En büyük teşekkürü de bana çarpana dokumayı uygulayarak öğreten Antalya Döşemealtı-Çığlık
köyünden Cennet Kara’ya ederim (1987 yılında 93 yaşında idi). Onların bilgileri ve gösterdikleri ilgi olmasaydı bu araştırma
ortaya çıkmazdı.
-
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ANADOLUDA “HASIR DOKUMA VE SEPET” KULLANIMINA İLİŞKİN ESKİ BİR ÖRNEK; ÇATALHÖYÜK
(VE GÜNÜMÜZDE GÖRÜLEN UZANTILARI)*
Zuhal TÜRKTAŞ*
ÖZET
Bitkisel dokumacılık, tarihten bu yana hammaddenin yaygın olarak bulunduğu durgun su kaynaklarının etrafındaki yerleşimlerde varlığını sürdürmüş bir el sanatıdır.
Tarihi belgelerin birçoğu, geçmiş tarihlerde, gerek ev kullanım eşyası, gerekse kabir hasırı gibi gelenekler doğrultusunda kullanılan çeşitli ürünlerin, Anadolu’da
Göller Bölgesi’nde önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. M.Ö. 9000 yıl önce kurulduğu bilinen Çatalhöyük de Göller Bölgesi sınırlarında yer alan bir yerleşkedir.
Anadolu’da bugün bataklık alanlarda varlığını sürdüren el sanatlarından bir tanesi hasır dokumacılığıdır. Uzmanlar tekstil dokumaların en eskisinin kesinlikle sepet
örücülüğü ve hasır dokumacılığı olduğu konusunda birleşmektedirler. Atalarına güçlü bir bağla bağlı olduklarını gösterecek şekilde, evlerinin taban kısımlarına
gömülen Çatalhöyük insanları ise, bazı ölülerini dar mezarlara koymadan önce, sepetlere yerleştirmiş, ya da kimi zaman hasıra sarmış, bazılarını ise lif şeritlerle
bağlayarak gömmeyi uygun görmüştür. Aynı bölge insanları ölülerini hasırlarla defnetmenin yanında bitkisel dokumaları ve sepetleri günlük hayatın çeşitli aşamalarında da kullanmıştır. Çalışmada hasır dokuma ve sepetlerin günlük kullanımlarına ve ölü gömme adetleri çerçevesinde kullanımına değinilmiş ve Çatalhöyük
örnekleri hammadde, teknik desen ve kullanım özelliği bakımından günümüz örnekleri ile karşılaştırılmıştır. Çatalhöyükte mezar odalarında ele geçirilen diğer el
sanatı ürünleri ve takıların malzeme, teknik ve desen özelliklerinin de Anadolu da günümüz uygulamalarında benzerlik gösterebileceği düşünülmektedir. Bunların
dikkate alınması gerekliliği ile çalışmanın diğer araştırmalara kaynak oluşturması temennimizdir.
Anahtar Sözcükler: Çatalhöyük, Hasır Dokuma, Bataklık Sazı, Sepet Örgü.

IN ANATOLIA USE OF THE “MAT WEAVING AND BASKET” THE OLDEST EXAMPLE AT; ÇATALHÖYÜK (AND SEEN EXTENSIONS ON TODAY)
ABSTRACT
Rush matting is a handicraft which has survived from historical times up to now in settlements around slack water resources where the raw material is found
abundantly. Many historical documents indicate that various materials used to make both objects used at homes and as a part of tradition like grave mat have an
important place in the Lakes Region in Anatolia. Çatalhöyük which is known to have been founded 9000 B.C. is a settlement in the Lakes Region. One of the handicrafts which are still being engaged in swamp areas in Anatolia is mat weaving. Experts agree that the mother of textile weaving is absolutely basket weaving and
mat weaving. Besides burying their deceased with mat weavings, people of the same region used herbal weavings and baskets as a part of their daily life. This study
mentions the use of mat weavings and baskets in burial rituals and samples from Çatalhöyük that compare with the current samples in terms of material, technique,
design and usage properties. It is also considered that other handicraft samples and accessories found in Çatalhöyük sepulchers can be similar to those used in Anatolia today in terms of material, technique and design characteristics. It is hoped that this study will be source of inspiration for further studies.
Keywords: Çatalhöyük, Mat Weaving, Swamp Reed, Basket Weaving.
Giriş: Bitkisel dokumacılık, tarihten bu yana hammaddenin yaygın olarak bulunduğu durgun su kaynaklarının etrafındaki
yerleşimlerde varlığını sürdürmüş bir el sanatıdır. Türkiye’de ve Dünya’da bu dokumaların kullanımına en çok sulak bölgelerde
rastlanmıştır. Tarihi belgelerin birçoğu, geçmiş tarihlerde, gerek ev kullanım eşyası, gerekse kabir hasırı gibi gelenekler doğrultusunda kullanılan çeşitli ürünlerin, özellikle Anadolu’da göller bölgesi’nde önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. M. Ö.
9000 yıl önce kurulduğu bilinen Çatalhöyük de göller bölgesi sınırlarında yer alan bir yerleşkedir. Anadolu’da bugün bataklık
alanlarda varlığını sürdüren el sanatlarından bir tanesi hasır dokumacılığıdır. Hasırın çözgüsü ve atkısı bitkisel hammaddeden
oluşmaktadır. Arkeolog ve etnologların ulaştığı çeşitli veriler, dokumanın en eski köklerinin Mezolitik çağdan kalma olduğu
yönündedir. Uzmanlar tekstil dokumaların en eskisinin kesinlikle sepet örücülüğü ve hasır dokumacılığı olduğu konusunda birleşmektedirler. Dünyanın birçok bölgesinde buzullar eriyip sular çekilmeye başlayınca yaşam kültürlerinde de sonsuz
değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır. Neolitik çağdaki bu gelişme yavaş, yavaş ev içindeki basit kullanım eşyalarında
da kendini göstermiştir. Bunun sonucunda insanlar ilk yer yaygısı olarak kullanacakları dokuma hasırları çeşitli teknikler
kullanarak üretmişlerdir. Bitki kökleri, hasır otu (saz), palmiye yaprakları ve bu işler için elverişli çok sayıda ot ve kamışlardan muhtelif kullanım eşyası üretmeye başlamışlardır. Yer yaygılarından sonra ise çeşitli kullanım alanları bulunan muhtelif
sepetler farklı teknikler kullanılarak yapılmaya başlanmıştır. Ürünlerin malzemeleri kullanılacağı yere göre seçilmiş ve çeşitli
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç., Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, zbezirci@selcuk.edu.tr.
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yapım tekniklerinin ortaya çıkması söz konusu olmuştur (Broudy, 1979). Eski tarihlerden bu yana Anadolu’nun hammadde
bulunan her yöresinde bir el sanatı niteliğinde yapılan hasır dokumalar, günlük ihtiyacı karşılamak üzere kullanılacak yere
uygun biçimde çeşitli şekillerde tasarlanmıştır. Yörelere göre değişiklik gösteren yer yaygıları gerek teknik, gerekse kullanılan
hammadde açısından da çeşitlilik göstermektedir. Anadolu’da eski tarihlerde bugünkü amacına uygun biçimde kullanıldığı
gibi gelenekler doğrultusunda ölü gömerken de tabut ya da kefen yerine de kullanılmıştır. Tarihin eski dönemlerinden beri
birçok etnik grup ölüsünü hasırı ile birlikte defnetmeyi uygun görmüştür. Zulular, ölülerinin mezarlarına, giyim eşyalarını,
uyku için gerekli örtülerini ve hasırlarını, bırakırlardı. Aynı durum çok daha çeşitli eşya ile Eweler’de de görülmüştür (Özgüç,
1948). Atalarına güçlü bir bağla bağlı olduklarını gösterecek şekilde, evlerinin taban kısımlarına gömülen Çatalhöyük insanları ise, bazı ölülerini dar mezarlara koymadan önce, sepetlere yerleştirmiş, ya da kimi zaman hasıra, kimi zamanda kumaşa
sarmış, bazılarını ise lif şeritlerle ya da iple bağlayarak gömmeyi uygun görmüştür. Tarihteki bu gelişmelere uygun olarak
bugün Anadolu’nun bazı kesimlerinde gelenekler doğrultusunda ölü gömme adetleri içinde yer alan hasır dokumalar, özellikle göller bölgesi’nde yer alan Beyşehir ve köylerinde de (Yeşildağ) bu kullanım amacından dolayı dikkat çekicidir.
Çatalhöyük Yerleşkesi ve Buluntular: Çatalhöyük, Konya’nın Çumra İlçesi’nin 10 km. doğusunda yer alan ve ilk kez 1958
yılında J. Mellaart tarafından ziyaret edilmiş, 1961–1963 ve 1965 yıllarında da kazısı yapılmış bir yerleşimdir. Yüksek tepenin
batı yamacında yapılan araştırmalar neticesinde, 13 yapı katı açığa çıkarılmıştır. Çatalhöyük’teki yerleşimin, şehirciliğin en iyi
bilinen dönemi 7. ve 11. katlardadır. Dörtgen duvarlı evlerin duvarları birbirine bitişiktir. Ortak duvar yoktur, her evin kendi
müstakil duvarı vardır. Evler ayrı, ayrı planlanmış ve ihtiyaç duyulunca yanına başka bir ev yapılmıştır. Merdivenle üstten
girilen evlerin iki odası vardır. Fırının da bulunduğu ışıklı ana odanın yemek pişirmek sepet örmek, alet ve çanak çömlek
üretmek için kullanıldığı düşünülmektedir (Şekil 1).

Şekil 1: Evlerin tavan kısımlarında kullanılan bitkisel malzeme (ilüstrasyon) (İnternet 5). Şekil 2: Evlerin tavan kısımlarında kullanılan
bitkisel malzeme (2008). Şekil 3: Egyptian yere paralel dokuma tezgâhı ve dokumaya hazırlık işlemlerini anlatan kompozisyon (New York
Metropolitan müzesi) (Sarıta,1986). Şekil 4: M.Ö. 6000 Mutfak depolama bölümü (Drawn By Kathryn Killackey) (Hoder,2005, s:115).
Şekil 5: (M.Ö. 6000) Kaynatma kapları (Drawn By John G. Swogger), (Hodder,2005, s:119).

Yakın bölgedeki bugünün evlerinde bataklık hammaddelerinin ev girişindeki (seki) kullanım biçimi Çatalhöyük evleri ile
benzerlik göstermektedir (Şekil 2). Neolitik dönemde Konya ovasının görünümü bu günkünden farklıydı. Yerleşim alanı,
Toros Dağlarından başlayıp Konya ovasına kadar ulaşan Çarşamba nehrinin kenarında kurulmuştu. Yerleşim alanı ve nehrin
etrafında bulunan bataklık alanlar periodik olarak sular altında kalırdı. Çatalhöyük’te yerleşen insanlar, bu bataklık alanlardan yakacak için odun, saz, ot, balık ve kuş yumurtaları elde ediyorlardı. Bu bataklık arazilerin ilerisinde, ova daha kuru bir
yapıya sahipti. Çatalhöyükte mutfak araçları arasında kullanılan en önemli araçlardan bir tanesi sepetlerdi. Sepetlerin çok
amaçlı olarak kullanımının yanında kavurma işleminde de kullanıldığı kaynaklardan öğrenilmektedir. Bu amaçla sepetler
içine yerleştirilen tahılların arasına konulan kızgın kil topraklar kullanılarak ısıtma işleminin gerçekleştirildiği bilinmektedir.
Araştırma Bulguları ve Tartışma- Çatalhöyükte Kullanılan (Çeşitli Amaçlarla ve Ölü Gömme İşleminde) Sepet ve Hasır
Dokumalar: Çatalhöyük te çalışmalarını uzun yıllar sürdüren James Millaart ve ekibi 1962 yılında, çalışmaları esnasında 6.
seviyede palaeobotonists Hans Helbaek ile birlikte kömürleşmiş çeşitli tekstil kalıntılarına rastlanmıştır (Barber, 1990). Bu
kalıntıların mikroskop altında analizleri yapıldığında bitkisel kaynaklı hammaddeler kullanılarak üretildikleri ortaya çıkmıştır. Keten dokuma bezlerin de olduğu kalıntılar arasında bitkisel kaynaklı sepet ve hasır dokuma parçaları elde edilmiştir.
Dünyadaki arkeolojik siteler içerisinde, Çatalhöyükte yaşamış insanların ilk uğraşları olan sepet üretimi tespit edilinceye
kadar, sepet kullanımına dair başka bir kanıt yoktur. Sarmal teknikle üretilen sepetler, dünyanın ikinci en eski kenti olarak
bilinen ve M.Ö. 6250 yılında kurulan Çatalhöyükte keşfedilmiştir (Sentance, 2001). En eski sepet ve küfe kalıntısına M.Ö.
6500 yıllarında Çatalhöyükte rastlanmıştır (İnternet 5). Çatalhöyükte özellikle sepet işçiliği kalıntıları fitolit şeklinde, in-situ
baskılarda ve bazı kil objeler üzerindeki baskılarda görülebilmektedir. Kalıntıların çoğunu tabandan başlayarak spiral şeklinde ilerleyerek yapılan sepetler veya hasırlar oluşturmaktadır, ama bazı örgü şeklinde yapılmış kalıntılar da ele geçmiştir. Bu
keşiflerin çoğu Çatalhöyük insanlarının duvarlara resmettikleri günlük hayattan sahneler ile açığa çıkmaktadır. Çatalhöyük’te
duvar resimleri incelendiğinde görülen bazı şekiller ölü gömme biçimleri ile ilgili bazı gerçekleri ortaya koymaktadır. Ayrıca,
duvar resimlerinde, ölülerin gömüldüğü sepetlere benzer şekillerin resmedildiği gözlenmektedir. Buluntulara göre akbabalar
tarafından et kısmı yenerek temizlenen kemikler, ölü yakınlarınca toparlanarak hasırlardan yapılmış bir örtüye sarılarak ev
içindeki şekillerin altına gömülmüştür. Şekiller altında yapılan araştırmalarda çok sayıda iskelet ortaya çıkarılmıştır. Bazı
durumlarda kırmızı boya ile kaplanmış ve sepet içine yerleştirilmiş gömülere rastlanmıştır. Ölü gömmede kullanılan bu sepet
ve dokumaların zirai hammaddelerin çok yetiştiği bu bölgede ev kullanım eşyası ya da yer yaygısı olarak dokunmuş olduğu
sanılmaktadır. Günümüzdeki örneklerle teknik ve desen açısından bir farklılığa rastlanmaması, bu dokumaların kullanım
amacı ne olursa olsun, dokuma ve örme özelliklerinin değişmediğini göstermiştir.
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Dokumalarda Kullanılan Hammadde: Çatalhöyük, Çarşamba nehrinin kıyısına kurulmuş olmasından dolayı bataklık alanların fazla olduğu bir bölgedir. Bataklık alanlarda kargı kamışı ve kofanın yanında çoğunlukla kendiliğinden yetişen bataklık
sazının dokuma hammaddesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bu hammaddelerden özellikle yer yaygılarının ve ölülerin
sarıldığı hasırların yapımına uygun, yumuşak ve kolay şekil alabilir özellikteki bataklık sazının daha çok yetiştiği sanılmaktadır. Ayrıca buğday saplarından örüldüğü düşünülen sepetler, bölgede buğday yetiştirildiğini ve tarımdan arta kalan sapların
el işçiliğinde kullanıldığını göstermektedir.
Tezgâh Tipi: Çatalhöyük e ait buluntularda yer alan hasır dokumalara bakıldığında, ilkel yer tezgâhlarında dokunduğu
düşünülmektedir. Tezgâhların genellikle ahşaptır ve teknik aksamları dokuyucunun kendisi tarafından ilkel yöntemlerle
oluşturulmuş olabilir. Duvar resimlerinde Çatalhöyükte hasır dokuyan bir kişiye benzeyen bir kompozisyon yer almaktadır.
Ayrıca bugün New York Metropolitan Museum of Art’da bulunan bir kompozisyon dikkat çekicidir. El Gizza yakınlarındaki
Meketre mezarlarında bulunan 11. Krallığa ait Egyptian buluntuları arasında görülen dokuma çarşısını anlatan bu kompozisyonda, ahşap, yere paralel dokuma tezgâh yapısının Çatalhöyükte kullanılan tezgâh tipleri ile benzerlik gösterebileceği
düşünülmektedir (Şekil 3). Bitkisel kaynaklı dokumaların da buna benzer tezgâhlarda dokunduğu düşünülmektedir. Ayrıca bazı örneklerde yere çakılan ahşap kazıklara bağlanan çözgüler yardımıyla dokuma yapıldığı görülmektedir. İlkel paralel
tezgâh tipindeki bu tezgâh türü bugün Anadolu’nun birçok yerleşiminde dar enli ve çözgü yüzlü dokumaların yapımında hala
kullanılmaktadır. Sepetlerin teknikleri incelendiğinde ise tezgâh kullanılmaksızın, basit el araçları yardımıyla elde örüldüğü
görülmektedir. Bu bilgiler, duvar resimlerindeki şekiller ve az sayıdaki tekstil kalıntısı ışığında verilmektedir.
Dokuma Özellikleri (Teknik, Desen): Çatalhöyük’te bulunan hasır dokumaların, tezgâhın ilkel olmasından ve desen bilincinin gelişmemiş olmasından dolayı hammaddenin kendi rengine bağlı kalınacak şekilde tek renk ve desensiz olarak bezayağı tekniğinde ve sepet örgü özelliği gösterecek teknikler kullanılarak dokunduğu görülmüştür. Bazı Çatalhöyük dokuma
örneklerinin çok geniş enli oldukları söylenemez. Karbonizasyondan dolayı çok kırılgan olduklarından, açıldığı ve 7-15 cm
genişliğinde dar tipli olarak dokundukları görülmektedir.
Dokumaların Ebatları Kullanım Biçimi: Hasır dokumaların genellikle çok amaçlı yer sergisi olarak dokunduğu ve ev içinde
pek çok ihtiyacı giderdiği düşünülmektedir. Ancak ölü gömme ihtiyacı doğduğunda aynı ürünlerin bu amaçla da kullanıldığı
sanılmaktadır. Özellikle sepet olarak dokunan ürünlerin mutfakta kullanıldığı bilinmektedir (Foto 4, 5). Ürünlerin tam ebatlarının saptanamamasının yanında tezgâh ölçülerinin ve hammadde özelliklerinin el verdiği ölçülerde yaklaşık 100x150 cm
ebatlarında dokunmuş olabileceği düşünülmektedir. Sepetlerin ise günlük kullanımda yer bulmalarından dolayı çeşitli boylarda olduğu sanılmakta, özellikle çocuk mezarlarında bulunan ölü sepetlerinin ebatlarının daha büyük olduğu düşünülmektedir.
-

Değerlendirme ve Sonuç: Çatalhöyük’te çoğunlukla kendiliğinden yetişen bataklık sazının ve buğday saplarının dokuma ve
örme hammaddesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Karbonlaşmış halde bulunan bazı hasır parçaları bitkisel hammaddeler ile dokunduklarını göstermektedir. Hammadde açısından bakıldığında her iki bölgede de aynı tür hammaddenin benzer
amaçlarla kullanıldığı dikkati çekmektedir. Bataklık sazının değerlendirilme koşulları, kabir hasırlarını yumuşak bir dokuma
olması gerekliliği ile uyum sağladığından özellikle bu tür ürünlerin yapımında bataklık sazı kullanıldığı görülmektedir. Bu her
iki bölge açısından ortak bir özelliktir.
Gerek günümüze ulaşmış dokuma parçaları incelendiğinde gerekse duvar resimleri incelendiğinde Çatalhöyük’te dokunan ve
kullanılan hasır dokumaların ebatlarının genellikle dar enli ve uzun boylu olduğu düşünülmektedir. Tezgâhlar evlerin kapı
önlerine sezonluk olarak yaz aylarında kurularak üretimi sağlamakta ve kış aylarında yakılarak depolama sorunu yaratmamaktadır. Anadolu da Göller Bölgesindeki bazı yerleşimler incelendiğinde ise kullanılan tezgâhın Çatalhöyük ile benzerlik
gösterdiği görülmektedir. Akşehir ve Beyşehir çevresinde ise dokuyucunun ahşap malzeme kullanarak oluşturduğu tezgâhlar
sezonluk olarak kullanılmakta ancak tezgah tipi farklılık göstermektedir. Dokumaların teknik ve desen özelliklerine bakıldığında özellikle kabir hasırı olarak dokunan ürünlerin hammaddenin doğal renginde ve desensiz olarak planlandığı görülmüştür.
Ayrıca dokumaların ebatları Göller bölgesindeki hasır dokuma merkezlerinde tezgâh enine uygun şekilde planlanırken Çatalhöyükteki ürünleri ile ilgili olarak tüm bir parça bulunmadığından ebat verilememiştir. Anadolu da çok amaçlı olarak günlük
kullanımda yer bulan sepetlere diğer Anadolu kentlerinde ölü gömme geleneklerinde yalnızca Beyşehir Yeşildağ kasabasında
rastlanmış, bu biçimin benzer olarak Çatalhöyük insanlarınca uygulandığı görülmüştür. Bataklık sazı ya da bitkisel hammadde yetişen ve kullanılan yörelerin tümüne, Çatalhöyük’teki bataklık hammaddelerinin kullanımını örnek göstermek mümkündür. Ancak Anadolu’nun diğer bölgelerinde yapılan ürünlerin kullanım biçimine bakılırsa, ürünlerin genellikle yer yaygısı olarak şekillendiği görülmesine rağmen, Yeşildağ daki ürün kullanımı Çatalhöyük ile benzerlik oluşturacak şekilde (ölü
gömme işleminde) olmuştur. Benzer bir kullanıma az olarak Kayseri Sindelhöyük’te rastlamak mümkündür. Ancak bu yörede
günümüze ulaşan uygulamalar söz konusu değildir. El sanatı ürünlerinin günlük kullanımının yanında belirli özel günlerde
tören ya da ritüellerde kullanımına daha çok düğün ve çeyiz geleneklerinde rastlanırken ölü gömme adetleri çerçevesinde az
görülen ürünlerden bir tanesinin hasır dokumalar olması, bazı yörelerde hasır dokumacılığının günümüze kadar taşınmasını
sağlamıştır. Hammaddenin kolay yetiştiği sulak bölgelerde görülen hasır dokumalar, bazı etnik inanışlardan da etkilenmiştir.
Ölü ile birlikte sevdiği eşyaların gömülme uygulaması, hasır yaygıların kullanımını gerekli kılmış olabilir. Yeşildağdaki uygulamada inanışın meftanın öbür dünyada bir hasırının olması gerekliliğinden doğduğu öğrenilmiştir. Ancak Çatalhöyükteki
uygulamanın amacı saptanamamaktadır. Dokumaların hammadde, teknik, uygulama ve kullanım biçimindeki benzerlik dikkati çekmektedir. M.Ö. 9000’lerdeki hammadde kullanımı ve benzer ürün planlaması bugün Anadolu kentlerindeki uygulamalarda kendini göstermektedir. Dikkatle incelendiğinde bu kullanım amaçlarındaki benzetmeleri çoğaltmak mümkün olabilir. Araştırma esnasında bir başka araştırmanın konusu olabilecek verilere de rastlanmıştır. Çatalhöyükte mezar odalarında
-
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ele geçirilen diğer el sanatı ürünleri ve takıların malzeme, teknik ve desen özelliklerinin de Anadolu da günümüz uygulamalarında benzerlik gösterebileceği düşünülmektedir. Bunların dikkate alınması gerekliliği ile çalışmanın diğer araştırmalara
kaynak oluşturması temennimizdir.
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ÖZET
18. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan endüstrileşme, 19. yüzyılda da tüm dünyaya hızla yayılmıştır. Batı’nın endüstrileşmeye bağlı olarak gösterdiği bu gelişme, az
gelişmiş ülkelerin de ilgisini çekmiş ve endüstrileşmeye yönelik çabaları beraberinde getirmiştir. Böylelikle 20. yüzyılda büyüme ve gelişmeye yönelik ulusal ekonomi
çerçevesinde imalathane sisteminden fabrika üretimine geçiş yaygınlaşmıştır. Türkiye, Dünyada bu değişimi hızla yaşayan ülkeler arasında görülmektedir. Makalede
Türkiye’deki endüstrileşmenin yerel dokumalara etkileri Denizli tekstil örneğinde ele alınacak ve yöredeki önemli dokuma merkezlerinde (Buldan, Tavas) el dokumacılığında meydana gelen değişim örneklerle ele alınacaktır. Yaşamın her alanında meydana gelen bu hızlı toplumsal değişimin, el üretiminden fabrika üretimine
geçişin yöredeki yaşama etkileri üzerinde durularak, 20. yüzyıl boyunca tekstil örneği kapsamında el dokumacılığında yaşanmış olan değişim ve günümüzdeki
örnekleri ortaya konacaktır. Alanda tarafımdan yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, bölgedeki geleneksel dokumacılığın önemi vurgulanarak korunması
için çözüm önerilerinde bulunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Denizli, Endüstrileşme, Tekstil, El Dokumacılığı, Kumaş Üretimi.

THE EFFECT OF INDUSTRIALIZATION IN TEXTILE INDUSTRY ON LOCAL FABRIC PRODUCTION: DENİZLİ (BULDAN-TAVAS)
ABSTRACT
The industrialization, emerged in England in the 18 th century and spread all over the world in the 19 th century. The development in the West depending on the
industrialization attracted the underdeveloped countries and brought about the industrialization efforts. In the way, the transition from workshops to factories
became widespread as a part of the national economy which necessitates expanding and developing. Turkey has been considered among the countries which experience this change fast. In the notification (paper) the industrialization enterprises in Turkey will be handled in Denizli Textile Sample, and also the change in hand
weaving in the main weaving centers in the region (Buldan, Tavas) will be evaluated in detail. There is no doubt that the reasons of the changes in society every part
of life, and the change experienced in hand weaving during the 20 th century will be put forth by pointing out the transition from personal production to factories,
and today’s circumstances will be put forward. As the result of my research and surveys in this field, I will put forward some resulations about the importance of the
protecting the traditional weaving in the region.
Keywords: Denizli, Industrialization, Textile, Hand Weaving, Fabric Production.
Endüstri devrimi, bir açıdan tarım ekonomisi ve üretim ilişkilerinden makine üretimine geçiş olarak görülürken, diğer taraftan toplumsal yapıda önemli dönüşümlere neden olmuştur. Bu sebeple toplumu tamamen etkileyen üretim sistemindeki
değişim olarak 18. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmış ve 19. yüzyılda da tüm dünyaya hızla yayılmıştır. Batı’nın endüstrileşmeye bağlı olarak gösterdiği bu gelişme, az gelişmiş ülkeleri de etkilemiş ve endüstrileşmeye yönelik çabaları beraberinde
getirmiştir (Quataert, 2002: 191,192). Batı’nın fabrika üretimleri Doğu’ya hızla yayılmaya başlamış ve Osmanlı toprakları kısa
sürede birçok Avrupalı imalatçı için önemli pazar haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak da Avrupa’nın ticari ürünü git gide
artan biçimde geleneksel Osmanlı ürünlerinin yerini almıştır (Edvard, 2006: 467). Bir zamanlar Osmanlı’nın ihraç ettiği el dokumaları, 19. yüzyılın başlarından itibaren makineleşen Avrupa tezgâhlarında seri halde üretilen ucuz malların rekabetinden
fazlasıyla etkilenmiş ve iç piyasa da bile tutunamaz hale gelmiştir. Avrupa’da dokuma sanayi her aşamasında makineleşirken, el
dokumacılığının önemini koruyabilmesi gittikçe güçleşmiştir (Quataert, 1999). Osmanlı’nın son dönemleri olan 19. yüzyılın
ikinci yarısında, Avrupa ülkeleri geniş pazarlar etmeye başlarken, makineyle eğrilen ipliklerin, sentetik boyarmaddelerin piyasaya sürülmesi, daha sonra da makineyle kumaş üretiminin başlaması, Osmanlı dünyasında tekstil sektörünü etkilemiş ve
genellikle pamuklu kumaş imalatına ağırlık verilmiştir. Türkiye’ye giren ithal kumaşlardan ötürü bir taraftan el emeğine dayalı
kumaş üretimi gittikçe azalırken, diğer taraftan da Avrupa’da makine endüstrisinin gelişmesi ve seri üretimin başlaması atölye
üretimlerini olumsuz yönde etkilemiştir (Öztürk, 1983: 5, 6). Bu durumun uzantısı olarak 20. yüzyıla gelindiğinde ise büyüme
ve gelişmeye yönelik ulusal ekonomi çerçevesinde imalathane sisteminden fabrika üretimine geçiş yaygınlaşmıştır. Türkiye,
Dünyada bu değişimi hızla yaşayan ülkeler arasında görülmektedir.
Makalede Türkiye’deki endüstrileşme girişimleri 20. yüzyıl ve sonrasında Denizli tekstil örneğinde ele alınmaya çalışılmıştır.
Yörede önemli dokuma merkezlerinden Buldan ve Tavas (Kızılcabölük ve Nikfer) dokumaları hakkında genel bilgi verilmiş,
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Güldeste Sok. No: 4 35320, Narlıdere / İzmir,
esra.kavci@deu.edu.tr, esra.kavci@gmail.com.
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son dönemdeki durumları üzerine incelemelerde bulunulmuştur. Denizli ve çevresinde antik dönemde siyah yünlü kumaşlardan papaz ve rahip elbiseleri dikildiği bilinmektedir. Ayrıca dar enli düz pamuklu kumaşlar, işlemeli iç çamaşırı kumaşları
yörede çok görülen dokumalardır. Anadolu’da pek çok yörede kullanılan “bükülü bez” geleneksel bir dokuma ürünüdür.
1893 yılından itibaren eni 30-60 cm. arasında değişen atkıda bükülü iplik kullanıldığı için kıvır kıvır bir görünümü olan
“Buldan Bükülü Bezi” iç çamaşırı yapımında özellikle iç gömleği olarak kullanılmıştır. 1927 yılında İzmir Valisi Kazım Dirik
Paşa’nın hazırladığı yerli mallarını koruma ve yayma cemiyetinin sergisinde, Buldan bükülü bezleri de sergilenmiş ve çok
beğenilmiştir. Serginin sonrasında ise Buldan’lı dokumacı Mehmet Çarpan’ın, valinin önerisi ile hem çözgü, hem de atkıda
bükülü iplik kullanarak dokuduğu 80 cm. enindeki beze “Bürümcük” adı verilmiştir. 1930 yılında “Gropon” adını alan bu
bez; düz renkli, çizgili ve kareli olarak dokunmuş ve Vali Kazım Dirik’in emriyle İzmir’in bütün okullarında okul forması
olarak kullanılmıştır. Bu nedenle Buldan bükülü bezi özellikle iç piyasada büyük pazar bulmuş ve bu durum 20 yıl kadar
sürmüştür. Ancak II. Dünya savaşı sonrasında fabrikalaşma el dokumacılığını olumsuz yönde etkilediğinden Buldan bükülü
bez dokuması da sınırlı şekilde üretimi ile 1970 yıllarına kadar sürmüştür. 1970 sonrasında ise Buldan bükülü bezi, şile bezi
olarak tanınıp ilgi görmeye başlayınca Buldanlılar da tekrar bu dokumayı üretmişlerdir (Foto, 1). Bükülü ipliklerden dokunduğundan kıvır kıvır ve esnektir. Bu sebeple hareket rahatlığı sağlamaktadır. Pamuklu olduğu için yazın serin, kışın sıcak tutar,
sağlıklıdır. Bütün bu özelliklerinden dolayı da piyasada çok rağbet görmektedir (Sezgin, 1981: 321). Buldan dokumalarının
bir özelliği de kasnağa gerilen dokumanın üzerine, geleneksel motiflerin renkli ipek iplikler ile kaplama, zincir ve suzeni tarzı
ile işlemelerin ve uçlarına da saçakların yapılmasıdır. Tarihi kaynaklarda; yün, pamuk, keten ve ipek gibi malzemelerin kullanıldığı “Buldan Bezi”, “Bükülü Bez”, “Ak Alemli Bez” gibi adlarla adlandırılmaktadır (Uğurlu ve Uğurlu, 2006: 280).
-

“1970’li yıllarda Şile Bezi adı ile duyulup yaygınlaşmaya başlayan bükülü bez, dokumacılık geleneği olarak her yörede karşımıza çıkabilmektedir. Bugün de giyim ve ev eşyalarında kullanılan, aranan bir dokumadır. Özellikle köylerde “Yakasız gömlek”
olarak bilinen damat gömlekleri en ince, iyi kalitede bükülü bezlerden yapılmıştır. Eski bir dokuma merkezi olan Denizli
çevresi bükülü bezin bugün de dokunduğu en tanınmış bölgedir. Özellikle Buldan da 70 numara tarak kullanılmakla beraber
genellikle çözgü düz, atkı kıvrak ipliktir. Yörede çözgü ve atkı sıklığının değiştiği örnekler de büküm sayısı eski örneklere
göre daha düşüktür. Eski bükülü bezlerin kıvraklığı ve inceliği piyasadaki dokumalarda görülmemektedir. Bu bezler motorlu
dokuma tezgâhlarında dokunmakta ve fabrika ipliği kullanılmaktadır. Çözgü düz, atkı bükülü veya tersi olan bu kaliteye
%50 bükülü denilmektedir. Artık çok az sayıda el tezgâhında bükülü bez dokunmaktadır. Son yıllarda % 100 bükülü iplik ile
yapılmış dokumalar görülmemektedir” (Atalayer, 1987: 29-31).
Yörede tarafımdan yapılan araştırmada (10/07/2012), eskiden ipek ipliğin de kullanıldığı Buldan dokumalarından yaklaşık
100-150 yıllık geçmişi olan, kadın ve erkek giyiminde kullanılmış örnekler incelenmiştir. Bu dokuma örneklerinde hem
çözgüsü hem de atkısı ipek olan dokumalar, çözgü ya da atkısından birisi ipek olan dokumalar, ayrıca çözgü ve atkısı pamuk
ipliği olan dokumalar görülmüştür (Foto, 2). Dokumacı Kadir Açar’ın atölye ve satış yerinde bulunan 5 adet el dokuma
tezgâhı ve bir numune tezgâhta yapılan dokumalarda genellikle yörenin geleneksel dokuma özelliklerine bağlı kalınmaya
çalışılmaktadır. “Buldan Sanat Evi”nin de sahibi olan 1975 doğumlu Kadir Açar’a göre zamanında saraylara da dokumaların
yapıldığı belirtilmiştir. Buldan’da 1980’lerin başında 5000 civarında yarı motorlu tezgâh varken, günümüzde bu sayı 150’ye
kadar düşmüştür. Endüstrileşme ile beraber çok sayıda üretim talepleri doğunca, yöredeki dokumacılar el tezgâhlarında ve
yarı motorlu tezgâhlarda bu ihtiyacı karşılamakta zorlandıkları için elektrikli tezgâha geçilmiştir. Ancak geleneklerine bağlı
kalan, ata dede mesleği olan dokumacılığı, yine kendine miras kaldığını düşündüğü kamçılı tezgâhta sürdürmeye çalıştığını
söyleyen Kadir usta, dokumacılıkta gelecek ile ilgili umutlarını kaybetmemiştir. 19 Şubat 1937 yılında Buldan’da Atatürk
tarafından ülkede kurulan ilk dokuma kooperatifi özelliğini taşıyan “Sınırlı Sorumlu Buldan 1 No’lu Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi” sekreteri Ferhan Okan Demirbağ’dan alınan bilgilere göre; kooperatifin ilk kurulduğu günden itibaren yöre
dokumacılarına desteği sürmektedir. Özellikle 1980’lerin başına kadar dokumacılar üzerinde sıkı bir denetim yapılmıştır.
Dokumaların kalitesinden, hammadde temini ve üretim faaliyetlerinden atölyelerde çalıştırılan kişilerin haklarına kadar
pek çok konuda takip söz konusu olmuştur. Ancak 1983 yılında serbest piyasa ekonomisine geçiş ile bu denetim bozulmaya başlamıştır. Çünkü dokumacılar artık kendi hammaddelerini kendileri temin etmeye başlamış, kooperatif bilgisi dışında
gizli siparişler alarak dokuma yapmışlardır. Kooperatifin kurulduğu günden itibaren yaklaşık 2500 dokumacı üyesi varken
bu sayı son yıllarda 190 kişiye kadar düşmüştür. Kooperatif ortağı olan bu dokumacıların ürünlerinin kalitesini arttırmak,
pazar paylarını çoğaltmak amacında olan kooperatifin satış mağazasında aynı zamanda üyelerin ürettiği dokumaların satışı
da yapılmaktadır.
Günümüzde dokumacılık Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı köy ve kasabalarda da sürdürülmektedir. Tavas merkez bucağına
bağlı 42 köy içerisinde kumaş dokuması yapılan Nikfer köyünde pamuk ipliğinin doğal renginde, çok az bükümlü çözgü ve
atkısında pamuk ipliği kullanılan dokumalarda hala iplik elle eğrilmektedir (Foto, 3). Yörede köy halkı el bükümü pamuk
ipliği konusunda çok başarılı olarak bilinmektedir. Köyün geçim kaynağı 1950’ lerde yalnızca dokumacılık olan Nikfer’de
o yıllarda her evde tezgâh varken beyaz renkte pamuk ipliği ile yalnızca bezayağı tekniğinde dokunan kaba dokumalar un
torbası olarak kullanılmıştır. Bu dokumanın dışında yün ipliğinin kullanıldığı, önlük amaçlı kullanılan dokumalar da vardır
(Cillov-Akgün, 1949: 37), (Foto, 4). Günümüzde ise neredeyse bitme noktasına gelen bu dokumalar köyde çok az sayıda 4 ya
da 5 kişi tarafından, kendi ihtiyaçları olduğu zaman kamçılı ve çukur tezgâhlarda üretilmektedir. Günümüzde özellikle bel
kuşağı olarak kullanılan Nikfer dokuması endüstrileşme çağında teknoloji ile tanışmamış, çok sınırlı kullanım alanı nedeniyle
de pek rağbet görmemiş, makineleşme konusunda direnmeleri nedeniyle çağa ayak uyduramamıştır.
Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı olan ve yöredeki diğer beldelere göre dokumacılığın sürdürüldüğü ve hala geçim kaynağı olma
özelliğini koruduğu yer Kızılcabölük’tür. İlk olarak düz bez dokumaların yapıldığı yörede, 19. yüzyılın ortasından itibaren
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desenli alacalar dokunmaya başlamıştır. Bugün ise peştamal, çarşaf, sofra bezi, kurulama bezi vb., pek çok ürün dokunmaktadır (Foto, 5). Dokumacılar endüstrileşme sonrasında makine üretimleri ile rekabet edemez duruma geldiği için dokumalarının kalitesini bozarak daha ucuz mallar üretmeye başlamışlardır. Kullandıkları ipliğin kalitesinden tarak numarasına,
dokumaların boyutlarından, kullanılan renklere kadar önemli ölçüde değişim dikkati çekmektedir. Dokumalarda daha çok
pamuk ipliği yerine akrilik (polyester) ve diğer sentetik ipliklerde kullanılmaya başlanmıştır. Elde iplik bükme işi yok denecek
kadar azalmıştır. Bugün üretilen ipliklerde pamuk ipliği numaraları 20 numaradan 40 numaraya kadar değişim göstermektedir. 1960 yılına kadar el tezgâhında üretilen dokumalar bu tarihten sonra yarı otomatik tezgâhlarda üretilmeye başlamıştır.
Esnaf ve Sanatkârlar Odası verilerine göre Kızılcabölük’te 2008 yılı itibari ile 200 adet yarı otomatik, 600 adet tam otomatik
tezgah bulunmaktadır. Zamanla “kara tezgah” olarak adlandırılan yarı otomatik tezgah sayısı 800 den 200’e düşmüştür. Yörede sadece 150 adet el tezgâhı mevcuttur (Önlü, 2008: 47-49). Konu ile ilgili olarak yörede peştemal üretimiyle adından söz
ettiren, aynı zamanda Truva film kostümlerinin üretimini de yapan Ahmet Dobulga, ilk olarak 1963 yılında, kırmızı peştamal
yapan babasına yardım etmek amacıyla dokumacılığa 8 yaşında başlamıştır. Ahmet Dobulga Kızılcabölük’de ilk kurulama
bezi dokuyan kişi oldeuğunu ifade etmiştir. 2008 yılında yörede yapılan araştırmada alınan bilgilere göre; sanayide 3 atölyesi
bulunan ustanın 17 adet tam otomatik tezgâhı, evlere fason üretim için verdiği 10 adet kara tezgâhı (yarı motorlu tezgâhı)
varken, günümüzde ise bu sayı 23 adet otomatik tezgâha ulaşmıştır. Kara tezgâh sayısı ise 2’ye düşmüştür. Eskiden 3-4 renk
ekose olarak adlandırılan gömleklikler ve mendiller dokunmaktayken; aynı zamanda %100 pamuk ipliği ile 80cm x 180 cm.
ve 100 cm. x 175 cm. olan peştamallarda dokunmuştur. Ancak günümüzde isteğe göre polyester karışımı iplikler de (% 50
pamuk, % 50 polyester) özellikle dokumaların bordür kısımlarındaki desenlerde kullanılmaya başlanmıştır. Kızılcabölük’lü
1939 doğumlu olan dokumacı Ömer Kartoğlan da Ahmet Dobulga gibi dokumacılığın bu günlere gelmesindeki tek nedenin
kendileri olduğunu düşünmektedir. 1932 yılında Denizli’de “Denizli Dokumacılar Kooperatifi” kurulmuş ve 1950’li yıllara
kadar kooperatif faaliyeti sürmüştür. Kooperatifin Denizli ve çevresindeki dokuma merkezlerinde hem üretim kapasitesi, hem
de dokumaların kalitesi açısından önemli desteği olmuştur. 1932 yılında Almanya’dan gönderilen numune kumaşlar o yıllarda
faaliyetini sürdüren “Kızılcabölük Dokumacılar Birliği” aracılığı ile dokunmuştur (Foto, 6). Avrupa’daki endüstrileşme sürecinin yoğun olduğu yıllarda özellikle el tezgâhlarında dokuma siparişi oldukça fazla gelirken, tamamının el tezgâhlarında dokunduğu bu kumaşların sıkça Almanya’ya ihracatı yapılmıştır. 1940’lı yıllarda, Kızılcabölük’de başta Tavas olmak üzere diğer
çevre ilçelere fason üretim de yaptırılmıştır. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar Kızılcabölük’de 4500 tezgâh varken şimdilerde
tezgâh sayısı 700-800’ e kadar düşmüştür. Ahşap tezgâhın ise hiç kalmadığı belirtilmektedir (Özdemir, 2008: 69,71).
-

Ahmet Dobulga ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre (05 Temmuz 2012) yörede peştamal, ham bez, sofra bezi üretimleri sürdürülmektedir. Dobulga Kızılcabölük’de 1935 yılından sonra kooperatifleşme, mali kayıt ve sigorta sisteminin olmadığını söylemektedir. Gelen müşteriye denetim de olmadığı için çoğu zaman maliyetine, hatta zararına satışlar yapılmaktadır. Esnaf artık geleneksel dokumalarına sahip çıkmak ve yeni nesillere öğretmek yerine, daha az maliyetle nasıl daha çok
kazanç sağlanır hesabı yapmaktadır. Bu düşünce nedeniyle de kendi geleneksel değerlerine endüstrileşmenin verdiği zarar
daha da artmaktadır.
Aslında tekstil endüstrisinin gelişiminin yanı sıra el dokumacılığı Anadolu insanının yaşamında büyük yer tutmaktadır. El dokumacılığı hem boş zamanları değerlendirmek için bir uğraş, hem de gelir kaynağı olarak görülmektedir. El dokumaları özellikle bazı yerleşim alanlarında yöre halkının ekonomik ihtiyaçlarını karşılarken, bazı yörelerde ise yalnızca kendi ihtiyaçları
için üretilmektedir (Atalayer, 1992: 33, 34). Ege bölgesinde el dokuması özelliği kazanmış ve manevi değer taşıyan maddi
kültürümüze ilişkin bu örnekler farklı zamanlarda çeşitli değişimlere uğramıştır. Tüm dünyada en büyük değişimlere neden
olan endüstrileşme, zaman içerisinde kültürümüzde geleneksel dokumalarda değişimi zorunlu kılmış ya da geleneksel dokumaları bütünüyle ortadan kaldırmıştır. Denizli ve çevresindeki dokuma örneklerinde de görüldüğü gibi çoğunu günümüze
taşıyan neden; gelenekler ve onların gereği olmuştur (Sürür, 1983: 224, 225).
Sonuç: Her alanda olduğu gibi dokumacılık alanında da zaman içinde değişim kaçınılmazdır. Makalede endüstrileşme sonrasında Denizli ve çevresinde örnek olarak bazı ilçe ve köylerdeki farklı yıllarda yapılan araştırma sonuçları değerlendirilmiştir.
2012 yılı itibari ile bu dokumaların son durumu yörede yapılan araştırmamda tespit edilmiştir. Bütün bu veriler ışığında genel
bir değerlendirmede bulunmak gerekirse; dokumalarda kullanılan hammadde, dokuma kaliteleri ve kullanım alanlarında
bazı değişimler dikkati çekmektedir. Eskiden %100 pamuk ipliği ya da ipek iplikle yapılan dokumaların yerine pamuk, ipek
ve akrilik iplik karışımı dokumalar üretilirken, bu dokumaların kalitelerinde de bozulmalar başlamıştır. El tezgâhı sayısında
da önemli oranda düşüş yaşanması, el emeğine dayalı üretimin azalmasına neden olmuştur. Üzerinde durulması gereken
bir diğer konu ise, toplum olarak geleneksel değerlerimizin önemini bilmemiz gerektiğidir. Endüstrileşmenin sonrasında
yoğun olarak yaşanan toplumsal değişimde üzerimize düşen bazı sorumluluklarımız vardır. Öncelikle bireysel değil toplumsal
olarak düşünmemiz gerekmektedir. Bu sebeple yöredeki dokumacıların birlik içerisinde olması, bugüne kadar yapılmış olan
dokuma örneklerinin evlerden, çeyiz sandıklarından çıkartılıp bir araya getirilmesi, kayıt altına alınması, analizleri yapılarak
uygun koşullarda sonraki nesillere tarihsel süreç içinde arşiv belgesi olarak aktarılması gerekmektedir. Ayrıca aslına bağlı
kalınarak bu örnekler birebir dokunmalı, günümüzde farklı iplik, boyut ya da kalitede, kullanım alanına göre yeni üretimleri
de yapılmalıdır. Aynı zamanda günün gereksinmelerine yönelik yeni tasarımların da uygulanması gerekmektedir. Geçmişini
bilmeden, orijinal iplik, renk, desen ve boyutta dokumaların nasıl olduğunu görmeden yeni üretimleri yapmak bir süre sonra
kendine özgü karakteristik özellikleri olan bu dokumaların yok olmasına sebep olacaktır. Değerlerimizin farkında olmazsak
pek çok alanda olacağı gibi dokumacılıkta da geleceği göremeyiz. Bu nedenle de ülke genelinde yöresel dokumalarımızı bir
arada görebileceğimiz müze çalışmalarını desteklemek gerekmektedir. Son olarak bizler ancak sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi paylaşarak ve de işbirliği içinde olarak toplumsal değerlerimizi daha iyi yerlere taşıyabiliriz.
-

-
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ERZURUM VE BAYBURT EHRAMLARI*
Ayşe Aslıhan ERGÜDER *
ÖZET
Erzurum ve Bayburt, Türk kültürü açısından önemli dokuma merkezlerindendir. Ana maddesi saf yün olan ehram; ince eğrilmiş koyun yününden yapılmış düz
yüzeyli bir dokumadır. Dokumanın iki kanadın birleştirilmesinden ehram oluşur. Bir kanadın eni yaklaşık 90 cm. boyu 2.50/2.70 cm. civarındadır. Kadınlar tarafından
geleneksel sokak örtüsü olarak kullanılan, geleneksel dokuma tezgâhlarında üretilen dokumaya “ehram” denir. Bütün aşamaları el emeği gerektiren ehram iplikleri
genellikle koyun yünlerinin doğal rengidir. Rengi mavi olan ehramdan, yeşil ve kırmızı renkli “akşam güneşi” diye adlandırılan ehrama kadar nakışı sadece iki
renkten ibaret olanlar da vardır. Önceleri ehramda kullanılan iplikler gibi kenar sularında ve nakışlarında kullanılan iplikler de doğal yollarla boyanır, orta ve kenar
nakışlarında bu iplikler kullanılırdı.
Anahtar Sözcükler: Ehram, Erzurum, Bayburt, Geleneksel giysi, Doğal Boya.

BAYBURT AND ERZURUM EHRAMS
ABSTRACT
Erzurum and Bayburt, important weaving centers of Turkish culture. The main ingredient is pure wool robe with fine bent in a flat weave sheep’s wool. Combination
of the two wing consists of fabric robe. When a sash is approximately 90cm in width, length 2.50/2.70cm around. Women are used as cover by the traditional street,
the traditional weaving looms produced “robe/ehram” is called. All stages of sheep wool yarns are often the natural color of the robe that require manual labor. In
addition to the use of the natural color of the robe of sheep yarns walnut shells, onion skins and so on. dyed with natural plant dyes, decorations, pink, green, light
blue colors are used, specifically green, red, pink, yellow and blue color robes, where users are known to prefer natural colors of wool as conn. Ehram color blue, green
and red “evening sun” from the so-called ehram consist of two colors, not only those who have embroidery. Initially the waters edge, such as yarn used ehram and
naturally dyed yarns used in embroideries, embroideries middle and the edge was used in this yarn.
Keywords: Ehram, Erzurum, Bayburt, Traditional Dress, Naturally Dye.
Ehramın Tanımı: Ehram, Arapça bir isim olup haram, mahrem gibi kelimelerden türemiştir. Üzeri örten, mahremlik manasına gelmektedir. Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Artvin, Kars gibi Erzurum’a yakın bölgelerde ve Şanlıurfa gibi Güneydoğu
illerinde kadınlar tarafından geleneksel sokak örtüsü olarak kullanılmaktadır. Eski bir Türk geleneği olan ihramın tarihi de
eskilere dayanır. Yörede ihram veya ehram olarak tabir edilen, tamamen yünden ihram tezgâhında dokunmak suretiyle hazırlanan, bayanların tek parça halinde örtündükleri yerel giysidir. Zamanla kullanımı giderek azalan ve özlenen bir kültürel
değer konumuna gerileyen “ehram”ın yaşatılması ve kullanım alanının genişletilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ehramın
doğal koşullarda elde edilmesi, yapım aşamasında hiçbir kimyevi işleme tabi tutulmaması ve tezgâhlarda elle dokunması
değerini daha da arttırmaktadır. Dünden bugüne folklor ürünü olarak yaşatılmaya çalışılan ehramın tarihine ilişkin herhangi bir resmi belge bulunmamaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Bayburt Kanunnameleri’ndeki vergilerden Bayburt’ta
dokuma tezgâhlarının bulunduğunu ve muhtelif dokumaların üretildiğinden bahsetmektedir. Ehram eskiden Erzurum’da
“culfa” denilen dokuyucular tarafından dokunurdu (Atılcan,1991). Lugatlarda culfa sözcüğü, el tezgâhında bez dokuyan
kimse, dokumacı manasındadır. Osmanlıca lügatlarda “cülah, çulha” sözcükleri çul dokuyan fakirlerin giydiği kaba kumaşı
dokuyan anlamındadır. Anadolu’nun muhtelif yerlerinde hala kullanılmakta olan “culfalık” pedallı bir tezgâhtır. Eskiden hem
yer sergisi hemde iç-dış çamaşır dokumada kullanılmıştır (Deniz, 2000). Erzurum yerli halkının “çulha” sözcüğünü “culfa” ya
dönüştürdüğü, ihramı da “ehram” olarak telaffuz ettiği bir gerçektir (Bulut, 1989). Culfa için, dışarda 80- 90 cm. boyunda üç
beş demir çubuğa iplik yumağının gerilmesiyle çözgü hazırlanırdı. Ehramın boy iplikleri demir çubuklarda ayarlanır, sonra
dükkânın içine alınarak tezgâhlarda dokunurdu (Bulut, 1989). 60-70 yıl öncesine kadar ehramcılık Erzurum’da ayrı bir zanaat dalı idi. Erzurum ve Bayburt ta dokunan ehramlar yaklaşık 1000 gr. bükülmüş ipten dokunmaktadır. İpin ince ve kalın
oluşuna bağlı olarak oran değişebilmektedir. Ehram ve ipinin tartılmasında eskiden “tuht” diye tabir edilen ağrılık ölçüsü
kullanılmaktaydı. “Tuht” 3-4 yumurta ağırlığındaki tartı birimidir. Yünün tartılmasında esas alınır. Dokunmuş bir ehram
5m. uzunluğunda, 90-100 cm. enindedir. Ehram ölçülürken “halebi” diye bir ölçü kullanılmaktadır. 1 halebi 75 cm. eşittir. 7,5
halebiden 1 ehram boyu çıkarılmaktadır. Erzurum’da dokunan ehramlar pazara çıkarılmamakta, sipariş üzerine dokutulmaktadır. Çarşılarda satılan ehramlar çoğunlukla Bayburt’ta dokunmuşlardır. Bayburt ve Erzurum ehramı arasında kalite farkı
olmasına rağmen fiyat farkı yoktur.
-

* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Erzurum, ayseaslihan@hotmail.com.
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Ehramın ham maddesi koyunyünüdür (Foto.: 1). Dokuma tezgâhları, ayak, tarak, mekik, gücüler leventler ve çeşitli gergi
çubuklarından meydana gelirler. Ehram tezgâhı; ehram, çuha, yolluk, sergen gibi dokumaları yapmak amacıyla ahşaptan
yapılmıştır. Tezgâhın parçaları arasında yer alan dağ, üzerine atılan ipliklerin düzenli bir şekilde yukarıdan dokunan kısma
doğru yürütülmesini ve düzene alınan ipliklerin gergin ve düzgün durmasını sağlar. Oturak; dağın altındaki oturağa dokuma
oturağı denir. Dokuyucu dokuma işini bu oturağa oturarak gerçekleştirir. İkinci oturak ise düzen oturağıdır. Tezgâhın arka
kısmında bulunur. Bu oturakla iplikler gücülerin arasından geçirilir. Ayakça; iki tanedir. Gücüleri hareket ettirerek dokuma
işleminin yapılmasını sağlar. Kuşlar; iki tanedir. Gücülerin üzerinde asılı dururlar. Ortalarında makaramsı bir düzenek bulunur. Gücüleri aşağı yukarı çalıştırır. Kol; iki tanedir. Tüfenin iki yanında bulunurlar. Tüfe ipleri aracılığıyla tezgâhın yukarı
kısmında bulunan bağlantı tahtasına tutturulurlar. Tüfe; Ehram tezgâhının tarağı çeken kısmının adıdır. Mitit; tezgâh üzerinde dokunmakta olan ehramı gergin tutan, her biri takriben bir helebi boyunda metremsi iki adet çubuktur. Mekik; yaklaşık
20 cm. boyutlarında orta kısmı boş olan araçtır. Boşluğun bir ucunda delik, diğer ucunda ise girinti vardır. Atkı masurası
içindeki metal çubuk aracılığıyla bu boşluğa takılır. Tezgâha gerilmiş ipliklerin arasından sağdan sola, soldan sağa atılarak
dokuma işlemi yapılır. Masura; üzerine atkı iplikleri sarılıp mekiğin içerisine yerleştirilerek kullanılır. Selman; ehramın dokunan kısmını sarmaya yarayan bölümdür. Sabitleme demiri; ehramın dokunan kısmını döndürerek sarmak, germek, için ve
sarıldıktan sonrada Selmanın sabitlenmesinde kullanılır. Dehdün; arka, orta ve üst dehdün olmak üzere üç tanedir. Selmanın
boyunda, yuvarlak olup, çözgü iplerinin düzgün durmasını sağlar. Ehram tarağı; yaklaşık 12 cm. yüksekliğinde, 1 m. uzunluğunda içinde kamıştan dişleri olan alet. Ehramın kalitesini ifade etmede de tarak sayısı kullanılır. Gücü; dört adet oklava
biçiminde, eşit yuvarlaklıkta, taraktan biraz uzunca çubuklar ve üzerine bağlanan kalınca ipliğe verilen addır. Ehram düzeni
alınır. Çözgü ipliği önce gücüye, sonra bir arkadan bir önden tarağa çekilir. Tahsil değneği; ehramın kanat genişliğinden biraz
daha uzunca yuvarlak değnektir ve çözgü ipliklerinin gergin durmasını sağlar.
Yünün Hazırlanması: Koyunyünü tokaç yardımıyla yıkanır. Tam kurutulmadan yün çubuğu yardımıyla çırpılır, elle didilir.
Yün tarağı yardımıyla tarama işlemi gerçekleştirilir. Tarak dişlerinden geçirilen yünün her iki eldeki tutamlarının adı “elçim”
dir. İki elçim bir sümek olur. Temizlenen yünler sümek haline getirilir. Kalan kısım iplik yapımında kullanılmayan kısımdır
ve adına “çöp” denir. Çöpler yorgan, minder gibi eşyaların yapımında kullanılır. Temizlenmiş taranmış yün sümekleri teşi
yardımıyla iplik haline getirilir. Daha sonra Kelepçe denilen aletle teşideki iplik nezük kısmına sardırılarak kelep haline getirilir. Sardırma işi elle döndürülerek gerçekleştirilir. Çıyrık/çıkrık yardımıyla eğrilen yünün masuralara sarılması sağlanmış
olur. Yörede “Çiriş” adı verilen bitki kurutulup, kireç taşı ile karıştırılarak bir tür bulamaç elde edilir. Yün iplikler bu bulamaca
batırıldıktan sonra uzatılır. İplikleri sağlamlaştırır, kopmalarını önler. Ehramı veya ipliklerini ölçmede kullanılan “helebi”
, uzunluk ölçü aletidir. İnsanın orta parmağı ucundan dirseğine kadar olan uzunluğu esas alır. Büyük, ortanca ve küçük
nezükler, Felemenk sarmada, ehram ipliklerinin keleplerini açmada kullanılır. Uzatma kazıklarında uzatılan yün ipliklerinin
birbirine dolaşmasını önlemek amacıyla toplanıp destelenmeden önce bağlanan ve daha sonra tezgâh direklerine bağlanarak
ehramın düzen almasında kullanılan ipe “urubat” denir. Taraktan geçirilen her kırk iplik bir çile kabul edilir. Ehramın motifleri ile kenarlarında kullanılan pamuk ipliğinin adı “Felemenk”tir (Emir, 2005). 1,5x2 metre ebadında yapılan ehram için
temizlenmiş yaklaşık 2,5 kg. koyunyünü gereklidir.
Ehram Dokumada Kullanılan Terimler: Zincir; ehramın her kanadının dış kenarından dört parmak içeride olan zincirin
iki yanı çizgili olur ise sulu zincir olarak adlandırılır. Nakış; ehramın bütününde, dokuma sırasında işlenen motiflere verilen
addır. Ehram kesme; ehram dokuma işini bitirme. Ehram başı; saçakların bulunduğu alt ve üst kenar uçları. Gündelik ehram;
ipliği kalın, nakış kullanılmamış veya basit nakışlarla dokunmuş, gündelik olarak kullanılan ehram. Gerilik ehramı; baş ehramı da denir. İpliği ince, ağır nakışlı dokunan, sadece özel günlerde kullanılan ehramdır. Gelin ehramı; çoğunlukla beyaz
olmak üzere genel olarak açık renk yünden, ağır nakışların kullanıldığı ehramdır. Bohça ehramı; çeyiz damat tarafında geline
altın takanlara karş hediye olarak hazırlanan bohçalara konur.
Ehramda Renk: Ehramda renk çok önemlidir. Genelde beyaz genç kızların, mor, boz orta yaştaki kadınların, mor-siyah ihram ise yaşlı kadınların tercih ettiği ihramlardır (Foto.: 2). Ehramlar saf koyunyününden yapılır. Koyunun üzerindeki doğal
renkler kullanılır. Bunlar, siyah, beyaz, kırmızı, boz/bej, mor, kahverengi ve bunların açık koyu tonlarıdır. Bütün aşamaları
el emeği ve göz nuru gerektiren ehram ipliklerinin günümüzdeki rengi genel olarak koyunyünlerinin doğal rengidir; ancak bu hiç boya kullanılmıyor anlamında değildir. Hatta özellikle köylerde kullanılan ehramların ipliklerinin ceviz kabuğu,
soğan kabuğu vb. doğal bitki boyaları ile boyandığı, bezemelerinde pembe, yeşil, açık mavi renklerin kullanıldığı, özel olarak
yeşil, kırmızı, pembe, sarı ve mavi renkli ehramların dokutturulduğu, yaklaşık 1960’lı senelerde kullanıcılarına bağlı bir talep
değişikliği olduğu, yünlerin doğal renklerinin tercih edildiği bilinmektedir. Bu tür renklerin bazen tek başına, bazen de birlikte bulunabildiği ender de olsa hâlâ kullanıldığı görülmektedir. Rengi mavi olan ehramdan, yeşil ve kırmızı renkli “akşam
güneşi” diye adlandırılan ehrama kadar nakışı sadece iki renkten ibaret olanlar da vardır. Önceleri ehramda kullanılan iplikler gibi kenar sularında ve nakışlarında kullanılan iplikler de doğal yollarla boyanır, orta ve kenar nakışlarında bu iplikler
kullanılırdı. Yaklaşık elli yıldır doğal boyalı ‘mor’ kenar nakışı iplikleri yerine kalın taraklarda ehram yününden daha kalınca
olan “orlon”, ince taraklarda ise yine ‘mor’ yerine günümüz nakışlarında kullanılan nakış ipliği kullanılır olmuştur. Ehram
iplikleri yaban nanelerinin kökleri ile boyanırsa mor (patlıcan moru), ayva çekirdeği ile boyanırsa bordo, ceviz kozası ile
boyanırsa yeşil, soğan kabuğu ile boyanırsa kiremit rengi elde edilir. İlgili rengi verecek bitki ile boyanan iplik, daha sonra
da tuz veya şapla kaynatılır, renk vermesi önlenir (Emir, 2005). Dokumaya başlarken “haşiye” denilen kenar bölüm dokunur.
Bu bölüm pamuk ipliğiyle dokunur. Ayaklarla gücüler birer birer sıra ile basılarak, çözgü ipliklerinin araları açılır. Açılan ipliklerin arasından ahşap mekik ile atkı iplikleri geçirilir. Desen bölümüne gelince; istenilen renkte iplikler gücüler aracılığıyla
iplerin arası açıldıkça aradan tek tek geçirilir. istenilen ölçüde dokunan kumaşın sonu başlangıcı gibi bitirilir. Kumaşın bittiği
yerden kumaş kesilir ve aynı ölçüde bir adet daha dokunur. EI dokuma tezgâhının eni dar olduğu için ikinci kumaşla dikilip
-
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en genişletilir. Dikme işlemi çapraz bir şekilde yapılır. Bu şekliyle ehram kullanıma hazırdır. İyi bir dokuyucu bir ehramı bir
günde dokuyabilir. Normal bir dokuyucu 2-3 günde dokuyabilir. Ehram evin tüm fertleri tarafından dokunabilir. Ehram
örtünmede kullanıldığı gibi elbise, yatak örtüsü şeklinde de kullanılabilmektedir. Ehram dokumacılığında kullanılan iplerin
büküm işlemi herhangi bir makine kullanılmadan yapılmaktaydı. Yapağı halinde yün satın alınır, yıkanır iplere serilerek kurutulur, yün çubuğu ile çırpar yün tarağında yıkar teşi ile büker iplik yapar ve culfalara satılırdı (Atılcan,1991). Ehram yünü
elle büküldüğü için incelik ve kalınlıkları büken kişiye göre değişir. Ehramlık iplerde büküm ne kadar ince yapılırsa o kadar
kıymetli olur. Culfalarda buna göre iplere kıymet biçilir. Ehramın bükümüne göre değeri arttığı ve dokumada güzel durduğu
için çoğunlukla ipleri ehramı dokutan kişi bükerdi. Bu yüzden büken kişi büküm işlemine özen gösterirdi. Ehramlar iki parça
halinde dokunur. Dokunan her parça birbirine dikilir. Birbirine dikilen ehramın ebatları 185x 250 cm. arasındadır.
Ehram Üzerinde Yer Alan Nakışlar: Ehram dokuması yapılırken müşterinin isteğine göre seçtiği nakışlar dokunmaktadır.
Dokuyucu 1/1 bezayağı dokumayı sürdürürken, önceden renkler ayarlanarak ipler her bir taraktan geçirilerek nakışın şekline
göre sayılmaktadır. Birinci sıradaki nakış bölümü tamamlanınca ayakça ile gücü kaldırılıp, ağız açmakta ve bir sıra içine dokuma ipi mekikle geçirilmektedir. Tarak yardımı ile elle yerleştirilen nakış ipleri ve içine dokuma atkı/ ipi sıkıştırılmaktadır.
İkinci ve diğer sıralarda nakış ipleri sırasıyla yerleştirilip nakış tamamlanmaktadır. Erzurum ve Bayburt’ta yapılan ehramlarda
nakış farklılığı olmamakta birlikte aynı şekilde isimlendirilmektedir. En yaygın kullanılan nakışlar, saat kordunu, pirinç deni,
kişmiş çöpü (hanımeli), reyhan dalı, ceviz kanadı, antika, uçan kuş, elma şeleği, yıldızın oynaşı, çark yıldızı, elmas küpe,
mercimek, arı dala kondu, ceylan boynuzu, narçiçeği, mum desteği, saç örgüsü, burma, düz sıra, tavan örneği v.s. (Fot.:3).
Bunların dışında haşiye ve aynalı kutu (peten) isimlerini alan, ehram çerçevesini oluşturan nakışlar bulunmaktadır. Yaklaşık
elli yıl öncesine kadar çeyiz sandıklarında gelin ehramı olarak yer alan, daha sonra yaşlıların ehramı olarak gördüğümüz; fakat
bugün örneğini çok eski ehramlarda bulabildiğimiz, artık dokunmayan, örgüsünde doğal boyalı iplik “akşam güneşi” nakışlı
ehramlar da mevcuttur (Emir, 2005).
Sonuç: Ehram, Erzurum ve Bayburt’ta yaşlı kadınların, köylerde ise hemen hemen bütün kadınların sokak giysisi idi. Eskiden örtünme gayesiyle yapılan ehram, bugün perde, yatak örtüsü v.b amaçlarla kullanılmaktadır. Bir kısmı sandıklarda saklı
olan dokumanın iki kanadının birleştirilmesinden ehram oluşur. Bir kanadın eni yaklaşık 90cm, boyu 2.50/2.70cm civarındadır. Geçmişte hemen her evde ehram tezgâhlarının bulunduğu ve kadınların bu işi meslek edindikleri bilinmektedir. Ehramın yörede 1980’li yıllara kadar dokunduğu bilinmektedir. Son yıllarda ehram eskisi kadar kullanılmadığından tezgâhlarda
üretilen ehramdan çeşitli giysiler, yatak örtüleri, kadın giysileri yelekler, heybe, şal, fular, kravat, çanta gibi ürünler yapılmaktadır. Genç kızların çeyiz sandıklarını süsleyen, ancak yörede eskisi kadar rağbet görmeyen bir tür yün kumaş olan “ehram”
geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Geleneksel kumaşın tanıtımını sağlamak farklı işlevler kazandırmak, dünya moda çevrelerinde bu kumaştan üretilen tasarımların yer almasını sağlamak amacıyla
Prof. Hüsamettin Koçan başkanlığında Baksı Kültür Sanat Vakfı’nca projeler yürütülmektedir (Foto.:5). Yine Erzurum’ da
Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından ehramdan hazırladıkları günümüz beğenisine uygun yeni tasarımlarla, işlevsellik
kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Teşekkür: Göstermiş oldukları destek ve katkılarından dolayı Baksı Kültür Sanat Vakfı Başkanı Prof. Hüsamettin Koçan ve
eşi Oya Koçan’a, Erzurum Yakutiye Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi Müdiresi Nimet Demircioğlu’na, Araştırmacı Dursun Ali
Emir’e çok teşekkür ederim.
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Fot. 1-2-3: Ehram Tezgahı. Ehram çeşitleri. Arı dala ters kondu, üç mercimekler, çift kartlar, elma şeleği;
kenarlarda tetikli zincir motiflerinden oluşan ehram.
Fot. 4: Ehram yapımı. Fot.5: Erzurum Yakutiye Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi nde ehramdan tasarlanan giysi.
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ÖZET
Bu bildiride, Isparta ilinin Yalvaç ilçesinde günümüzde işlevini yitirmiş ancak geçmişte önemli bir yeri olan Kıl haba dokumacılığı incelenecektir. Çalışmada öncelikle kıl habanın tarihi gelişimi ele alınarak, çözgü hazırlama, dokuma işlemi, kullanım yerleri ve kullanılan araçlar ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Bunun yanı sıra
ulaşılabilen kıl haba dokuma örnekleri üzerinde en, boy, çözgü ve atkı sıklığı gibi teknik özellikleri belirlenecektir. Çalışmanın amacı unutulmaya yüz tutan kıl haba
dokumacılığının var olan örneklerinin görsel ve teknik özelliklerinin belirlenerek yayınlanmasını sağlamaktır. Bir kültür mirası olarak Yalvaç Belediye Başkanı tarafından koruma altına alınan günümüze ulaşmış tek kıl haba tezgâhı incelenerek, dokumanın işlevsel özellikleri üzerinde durulacaktır. Çalışma, alan araştırmasından
elde edilen verilerden yola çıkarak ele alınmıştır. Konu ile ilgili kaynak incelemesi, alan araştırmasından kaynak kişi anlatımı, kıl haba tezgâhı ve kıl haba dokuma
örnekleri dikkate alınarak unutulmaya yüz tutan Yalvaç kıl haba dokumacılığının ilçeye gelişi, gelişimi ve yok oluşu gibi tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kıl Haba, Çuval, Yalvaç, Dokuma.

FORGOTTEN KIL HABA WEAVING IN YALVAC / ISPARTA
ABSTRACT
This paper examines kıl haba weaving, which played an important role in Yalvaç town Isparta in the past but has lost its importance nowadays. Along with the historical development of kıl haba, the paper will analyse in detail warping preparations, weaving practices, related tools and places where kıl haba is used. Furthermore,
design features such as width, length, warping and filling will be exemplified on kıl haba samples. The aim of this study is to ensure that kıl haba, which is about to
be forgotten, takes its place in literarure by specifying design and technical features of existing kıl haba samples. The only kıl haba loom, a cultural heritage under
protection of the Mayor of Yalvaç, will be examined and functional aspects of weaving will be determined. The study will be prepared by taking into consideration
data obtained from field surveys. Kıl haba weaving, which has almost disappeared completely, will be analyzed in terms of its historical development, including its
first appearance in the town, development and disappearance by taking into account review of literature on the subject, narration of resource persons derived from
field survey, loom and examples of kıl haba weaving in Yalvaç.
Keywords: Kıl Haba, Sack, Yalvaç, Weaving
Giriş: Yalvaç Isparta iline bağlı ve Isparta’nın 105 km. kuzeydoğusunda bulunmaktadır. 1415 km² yüzölçümünü sahip ilçe
çok eski bir yerleşim yeridir (Anonim: 24). Değişen ve gelişen teknolojiye bağlı olarak Anadolu’daki birçok yerleşim yerinde
olduğu gibi Yalvaç ilçesinin yaşam biçiminde de değişiklikler meydana gelmiştir. Geçmişte insanların ekonomik ihtiyaçlarını
karşılama da önemli bir yere sahip olan kıl haba dokumacılığı günümüzde işlevini yitirmiş bulunmaktadır. Yüzyıllardır Türk
kültürünün önemli bir figürü olan kıl haba, Yalvaç ve köylerinde 65’li, 70’li yıllara kadar devam etmiştir (Bayram vd. 2012).
Bir dönem tüm gelirlerini kıl habadan sağlayan aileler, zamanla tüketicilerin kıl habaya olan ilgisinin kaybolmasıyla, şimdi
ellerinde kalan nadir örnekleri çeyiz ya da atalarından kalan bir anı olarak saklamayı yeğlemektedirler.
Kıl Haba Dokumacılığı: Keçi kılından iliksiz kilim tekniğiyle, çoğu kez desensiz ve basit şekilde dokunan, en döşemesinde,
palaz gibi, kapı eşiğine, halı veya kilim altına serilen dokumalara “çul”, çadır yapımında, at arabasıyla ekin sapı (buğdağ, çavdar, arpa sapı), saman, ot taşımada kullanılan “geri”, eşya taşımak için kullanılanlara “heybe”, azık taşımak ve küçük eşyaları
saklamaya yarayanlara “torba”, buğday, un gibi yiyecekleri ve elbiseleri saklamak ve taşımak için faydalanılan dokumalara
“çuval” ya da “haral” (büyük çuval) adı verilir (Deniz, 2000: 57). Isparta Yalvaç İlçesinde ise tüm bu sınıflamalar “kıl haba”
olarak adlandırılmaktadır.
Eskiden geniş bir üretim alanı olan kıl haba dokumacılığı halı kullanılmaya başlanmadan önce halı değerinde çok kıymetli
bir yere sahipti. O zamanlar Yalvaç’ın Sücüllü kasabasından gelen tüccarlar, her Pazartesi kurulan çuval pazarından (Fot.: 1),
dokunmuş olan çul, çuval, heybe, yem torbalarını toplayıp İstanbul’a, İzmir’e vb. illere satmak için götürürdü (Uslu 2012). 1,5
kıl habaya gelin geldiğini söyleyen Sevim Kılıçlı’dan elde edilen bilgilere göre 7 kilo iplikten dokunan kıl habaların karşılığında
8 şinik buğday alınırdı. Bu nedenle bayanlar mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için takas usulü değerlendirmek için kıl haba do* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Prof., Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı, nuray.yilmaz@deu.
edu.tr
** Tekstil Dokuma Tasarımcısı, ebru.catalkaya@ogr.deu.edu.tr
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kumacılığı yaparlardı. En çok Yalvaç ilçesinin Müderris Mahallesi, Pazar mahallesi ve Karşı mahallesinde dokunan kıl habanın
hammaddesi olan kıl, yöre halkının kendisinin yetiştirmiş olduğu keçi sürülerinden elde edilirdi. Kıl habada keçi kılının
kullanılmasının amacı ise, hem soğuk, sıcak ve neme karşı dayanıklı olması, hem de özellikle akrep, yılan, çiyan gibi zehirli
böcek ve sürüngenlerden uzak tutmasıydı. Hava almadığından ve güvelenmediğinden ötürü buğdaylar, dokunan çuvallar
içinde saklanırdı. Yalvaç ilçesinin Özbayat Kasabasın’da çoban olan Osman Bancar’dan alınan bilgilere göre Yalvaç’ta keçi sadece etinden ve sütünden faydalanmak için değil, aynı zamanda kılından ve gübresinden faydalanmak için de beslenmektedir.
Yöre halkının doğrudan kendisinin yetiştirmiş olduğu keçiler her yıl Haziran ayında kırkılmaktadır. Sabah erkenden tabakhaneye gidilip, ipleri eğirmede kolaylık sağlasın diye, keçinin en uzun kılları seçilirdi. Eğer kıllar kırkılmış değil de keçi
derisi şeklinde ise Zırnıklı olarak alınırdı. Daha sonra bozu ayrı, beyazı ayrı şekilde deriden toplanıp, bu kimyasal maddeyi
temizlemek için tokmaklı yayla dövülür ve Yağcı Rastasına attırmaya götürülürdü. Kabartılarak elyaf haline gelen keçi kılları
daha sonra kola dolanarak yuvarlak hale getirilir ve eğrilirdi. Yaygıları silkme, çırpma veya tokaçla dövülerek temizlenmesi
sırasında kopmaması için iplerinin sağlam olması gerektiğinden, iplikler çift bükümlü eğrilirdi. İplikler çift bükümlü yapılmak
istenildiğinde, daha önceden (S) şeklinde eğrilen iki yumak yan yana getirilip, iplerin uçları birleştirilirdi. Bir araya getirilen
ipler kirmen veya iğ ile yeniden eğrilirdi. Böylece, ipler ikinci kez bükülüp (Z) şeklini alarak sağlamlık kazanırdı.
Yörede ilk başlarda çarkın (Fot.: 2) bulunmaması nedeniyle bu işlem bir günü alırken, daha sonra çarkın Yalvaç’a gelmesi
ile eğirme daha kısa sürede tamamlanmaya başlamıştır (Uslu 2012). Küçüklüğünde dokumacı annesi Pakize Mutaf ’a iplik
eğirerek yardım eden Yüksel Uslu’ya göre, ipler ne kadar ince eğrilirse, yaygı o derece kaliteli sayılırdı. Halkın tabiri ile “kâğıt
gibi ince” ve güzel bir dokuma ortaya çıkardı. Yörede yapılan araştırmalar sonucunda iki tezgâha (Fot.: 3) rastlanılmıştır. Bu
işle uğraşanlara mutaf denilmesi nedeniyle, babası Mutaf Ali’den Mutaf soyadını alan Pakize Mutaf ’a ait olan tezgâh, Yalvaç
Belediye Başkanı tarafından Yalvaç Kültür evi Traşzade konağında koruma altına alınmıştır. Diğeri ise Sevim Kılıçlı’nın evinin
çatı katında bulunmaktadır. Kıl haba tezgâhının boyu 2,70 cm, eni ise 1,95 cm’dir. 1 cm’de 6 çözgü ipliği bulunan dokuma
örneklerinin enleri genellikle cımbar boyundan dolayı 80- 90 cm arasında sabittir. Boyları ise, üzerinde eşit yuvalar bulunan
yan ağaçlara, istenilen dokumanın boyuna göre yere paralel olan silindirin demir çubuk ile (Fot.: 4) çakılarak ayarlanmaktadır.
Toplam çözgü tel sayıları 480 ile 540 arasında değişiklik göstermektedir. Yalvaç ilçesinde halk arasında çözgü ipi direzi olarak
isimlendirilmektedir. Kıl haba da çözgü hazırlama, halıda olduğu gibi tezgâhın üzerinde hazırlanmaktadır. Dokunuş tarzı da
halının kilim kısmının dokunmasına benzer. Bir çubuk üzerine sarılan kıl atkı iplikleri varangelen ağacının aşağı yukarı indirilip kaldırılmasıyla el ile çözgü iplikleri arasından geçirilir ve iki el ile tutulan geniş kirkitlerle vurularak atkılar sıkıştırılır.
15- 35 yaşlarında iken kıl haba dokumuş olan Cevriye Alp’ten alınan bilgilere göre, tezgâhlar genelde evlerin alt katına kurulurdu. Hali vakti yerinde olmayanlar hem yazın hem de kış dokuma yaparken, ekonomik durumları iyi olanlar sadece
yaz mevsiminde dokuma yaparlardı. Yöredeki geleneksel inanca göre bereketli olsun diye direzi çözme işlemine Cuma günü
sabahtan dualarla başlanırdı. Direzi hazırlanan tezgâh Cumartesi, Pazar dokunduktan sonra, parlak olsun diye üzerine su
serpilir, düzgün olmaları için de, yatakların altına koyup Pazartesi günleri kurulan çuval pazarına yetiştirilirdi. Pazartesi günü
erkenden gidip pazarda yer bulunurdu, yer bulmada geç kalınması durumunda dokunulan kıl haba ellerinde kalır ve haftaya
satmak durumunda kalırlardı. Dokumalar alıcıya vardığında, toptancılar kimin güzel dokuduğuna bakarlardı. Zamanla Isparta halılarının yaygınlaşması ve kıl habaya olan ilginin azalmasıyla, kıl haba üreticileri pazarda alıcı bulmakta sıkıntı çekti
ve ilerleyen dönemlerde üreticiler tarafından bu zanaat unutulmaya terk edildi.
Kıl haba Oturtma ve Seyrek olarak iki grupta sınıflandırılırdı. Eğer tarak sık vurulursa oturtma, seyrek vurulursa seyrek haba
denilirdi. İpten kar etmek için seyrek dokunan kıl habalar daha çok buğday koymak için ve kağnılarda buğday, çavdar, saman gibi ekinleri taşımak için kullanılırdı. Günümüzde artık üretilmeyen kıl haba ilerleyen dönemlerde halı, kilim gibi daha
kıymetli sayılan dokumaların altına serilir hale de gelmiştir (Kılıçlı 2012). Kıl haba dar ve uzun şekilde dokunmaktaydı. Bu
dokuma bir yaygı (Foto.: 5) olarak kullanılabildiği gibi, dokunduktan sonra her iki ucu katlanmak sureti ile kenarları dikilerek çuval olarak da kullanılabilmekteydi. Eski zamanlarda biçer- döver’ den boşaltılan buğday, arpa, yulaf gibi tahıllar bu kıl
çuvallarda taşınırdı. Bunlar dışında Yalvaç ilçesinde keçi kılından heybe, yem torbası, geri ve çul dokunulurdu (Kılıçlı 2012).
Tevfik Eşberk’e göre, kıldan dokunmuş büyük ebattaki yaygılar çul olarak adlandırılmaktadır. Bu yaygılara Sinop’ta Çopur,
Tokat ve Gümüşhane’nin bazı köylerinde dastar veya vala, Isparta köylerinde kıl haba ismi verilmektedir. Yörede ise atların
üzerine örtülen dokumalara çul, eşeklerin, semerlerin üzerine eşya taşımak için konulanlara heybe, yerde yaygı olarak kullanılanlara haba, habadan geniş ende olanlara geri, hayvanların ağızlarına geçenlere torba, buğday, un gibi yiyecekleri saklamak ve taşımak için faydalanılan dokumalara çuval denilmektedir. 80- 90 cm enindeki habalardan 2,5 metrelik heybe, 2
metrelik çuval, atların boyuna göre de 3 metrelik çul dokunulurdu. Habaların enleri standart olduğundan siparişe göre ayrı
ayrı dokunmuş olan iki parça yan yana birleştirilirdi.
Geri olarak isimlendirilen bu dokumalar daha çok çadırlarda ve kağnıların üzerinde kullanıldığı için, desensiz ve koyu renkte
dokunurlardı. Çuval ve torbalar genelde desensiz ve koyu renkte dokunmalarına rağmen isteğe göre dokumaların ortalarına
desende konulabiliyordu. Heybe ve habalar da direzi çözerken koyu renklerin arasına tellerini saya saya beyaz renkte iplikler
ile nahaş atarlardı (Kılıçlı 2012). Yörede nahaş olarak adlandırılan desenler kuşgözü, taraklı, sığır sidiği (Foto.: 6) olmak üzere
üç sınıfta toplanmaktadır. Desenler isimlerini tamamen çağrışımlarından almaktadırlar. Çözgüleri hazırlarken kuşgözü deseni için; 3 beyaz, taraklı deseni için (1 beyaz, 1 siyah) x 6, sığır sidiği deseni içinde 2 beyaz nahaş atılmaktadır. Yalvaç ilçesinde
kullanılan ipler ise keçinin sırtından elde edildiği gibi beyaz, kahverengi, boz, kırkeçi, gri, siyah gibi doğal renkleri ile kullanılmaktadır.
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Sonuç: Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram’ın desteği ile Yalvaç’ta unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatları yeniden canlandırılmaya çalışılırken, yaklaşık 50 yıl önce terkedilen bu kültür mirasımıza eskisi gibi kimse ilgi göstermemektedir. Bu
araştırma da, yakın tarihimizde önemli bir yere sahipken, günümüzde işlevini yitirmiş olan kıl haba, tekrar gün yüzeyine
çıkarılmaya çalışılmıştır. Geçmişte neredeyse her evde bir tezgâh varken, günümüzde ise ancak birkaç kişide bulunmaktadır. Kıl habanın ekonomik ömrünü tamamlaması ve değişen yaşam koşulları nedeniyle kıl haba dokumacılığı yeni nesillere
öğretilememiş ve genç nüfus tarafından da ilgisizlik oluşmuştur. Günümüzde halen dokumayı bilen 65- 85 yaş üstü dokumacı
kadınlar bulunmaktadır. Onları kaybetmeden ortak çalışmalar ile bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılmalıdır. Aksi
taktirde geleneksel dokuma kültürümüzün bir parçası olan Kıl haba dokumacılığı da yok olacaktır.

Fot. 1: Yalvaç Çuval Pazarı Fot. 2: Ayaklı Çark’ta Cevriye Alp Fot. 3: Kıl Haba Tezgahı

Fot. 4: Yan ağaç ve demir çubuk Fot. 5: Yüksel Uslu’nun evinde yaygı olarak kullanılan Kıl Haba Fot. 6: Kıl Haba Desenleri
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GÖRSEL KÜLTÜR VE GÖRSEL İMAJIN BİR İNŞA ALANI OLARAK MODANIN ENDÜSTRİYEL BÜYÜSÜ*
Funda YAĞLI*
ÖZET
Modanın kültürel alana ait bir tüketim nesnesi olarak değerlendirilmesi ve sosyo-ekonomik bağlamda güçlenen bir mecra şeklinde metalaşması, önemli bir inceleme
alanını oluşturmaktadır. Özellikle günümüz dünyasında modanın -çok perspektifli bir bakış açısıyla- içinde yer alan her materyalle imajı yeniden ürettiği, yarattığı
ve bireyin gündelik hayatının merkezine yerleştirdiği görülmektedir. Sembolik tüketim dolayımıyla moda, bir imaj transferini, kimliğin, statünün, arzu ve hazzın,
beğeni kültürünün ve bireyin moda aracılığıyla yaygınlaştırdığı ürüne/ürünlere bağlılığını temsil etmektedir. Günümüzde görsel kültürle birlikte etki gücü oldukça
ön plana çıkmış olan imaj, aynı zamanda o görsel üzerinden kurgulanan bir hayatı ve görüntüyü de kapsayan bir alana dönüşmüştür. Kültürel endüstri açısından
yaratılan anlam birincil değerdedir. Birey, öncelikle kendi bedeni, duyguları ve düşünceleri üzerinden kurduğu imgesel çağrışımı daha sonra toplumsal düzleme yayarak bir statüye/güce, kabul görüp benimsenme yani makbul olana yaygınlaştırır. Gündelik hayatın önemli bir alanı olan televizyonda yayınlanan moda programları
ilk yayınlandıkları anda etkisi, bir davranışı yaygınlaştırma ve birleştirme gücü az gibi görünse de zaman içinde aslında bu programlarda sergilenen görsel imajların
ve kültürel göstergelerin toplumsal düzlemde hızla paylaşıldığı ve tüketilmeye başlandığı gözlenmektedir. Bu programların bir örneği olan ve Show TV’de yayınlanan
“Bugün Ne Giysem”, gerek programdaki moda tasarımcılarının gerekse de programa katılan yarışmacıların söylemleri ve kıyafetleri ile çoğu zaman ulaşma-yayılma
ve benimsenme hızı yüksek yeni bir kültürel göstergeler ve gösteri platformu oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Moda, İmaj, Kültür, Tüketim, Televizyon.

INDUSTRIAL MAGIC OF FASHION AS A CONSTRUCTION SITE OF VISUAL CULTURE AND VISUAL IMAGE
ABSTRACT
The facts that fashion is considered as a consumption object which belongs to cultural area and commodified as a course which gains strength in socio-economic
context have created an important area of investigation. In today’s world, it is especially seen -with a multi-directional standpoint- that fashion reproduces and
creates the image with each material; and is placed in the center of individual’s daily life. Via figurative consumption, fashion represents an image transfer, the
attachment of identity, status, desire and pleasure, regard culture to product/products which are become widespread by individuals by the way of fashion. The
image, clout of which comes into prominence with visual culture in this day and time, has become an area which involves a life that is built through the image and
appearance. The meaning which is created in the sense of cultural industry is primary value. The individual firstly spreads the fictional association that he establishes
through his own body, feelings and thoughts on a social platform. Then, he makes it accepted by a status/power and generalized. Even though the power of fashion
programmes that are shown on television which is an important part of daily life is seen short for extending and gathering a behaviour; in time, it is seen that the
visiual images and cultural indicators, which are represented in these shows, are actually shared and consumed rapidly on social platform. “Bugün Ne Giysem”, which
is an example of these and broadcasted on Show TV, has created a new platform of cultural indicators and entertainment, reaching-extending and acception speed
of which is mostly high with the expressions and clothes of fashion designers and participants in the show.
Keywords: Fashion, Image, Culture, Consumption, Television.
Giriş: Moda, yarattığı yeni anlam dünyası, göstergeleri ve sembolleri ile bir imaj yaratım sürecinin birincil belirleyicisi olmaktadır. Moda üzerine söylenecek her şey kaçınılmaz olarak toplumsal olana ait diyalektik sürecin de bir parçasıdır. Gündelik
hayatın önemli bir alanına, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişim aşamalarına doğrudan ya da dolaylı
olarak eklemlenen moda, yeni bir görsel kültür ve imajın yaratılmasında kültürel bir tüketim nesnesi biçiminde de konumlandırılmaktadır.
Bir sembolik tüketim nesnesi olarak moda, beden ve güzellik üzerinden dolayımladığı imaj transferini aynı zamanda kimlik, statü, arzu, haz, beğeni üzerinden bir kültürel formülasyona dahil ederek her türlü mekanizmasını endüstriyel bir ürün
olarak toplumsal yaşama eklemlemektedir. İster ideolojik ister kültürel olanın verileri ile olsun toplumsal yaşam içindeki
görünmez gücü ile moda, hem toplumsal sınıflar içindeki ayrışmayı sermaye dolaşımı ile temsil etmekte hem de toplumsal farklılaşmanın sosyo-ekonomik katmanlarını yerinden etmektedir. Yaşam tarzları ve tercihleri üzerinde uylaşım ve kendiliğinden bir rıza davranışı yaratarak bireyi kendi bütünselliğine dahil eden moda, aynı zamanda endüstriyel bir kültür
ürünü olarak kitle iletişim araçları ile yaygınlaştırılan bir yönelime de sahiptir. Bu bağlamda özellikle Türkiye’deki ulusal bir
kanalın popüler kültür ürünleri ve kişileri ile başarı kazanmış olarak görülen programı “Bugün Ne Giysem”, modanın kültürel
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Doktora Programı Öğrencisi, fdortkas@hotmail.
com, fundayagli@gmail.com
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bağlamda nasıl yapı bozuma uğratıldığını başarılı bir biçimde ortaya koyan bir örnektir. Kültürel göstergelerin nasıl değiştiği/
değiştirildiği ve program içinde yaratılan gösteri platformu, modanın endüstriyel bir tüketim nesnesi olarak görsel kültür ve
görsel imaj yaratım aşamasında manipülasyonun ne denli önemli olduğunu da ortaya koymaktadır.
İmaj ve Endüstriyel Kültür Etkileşimi: Kitlenin Görsele Entegrasyonu: “Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Ne var ki başka bir anlamda da görme sözcüklerden önce gelmiştir. Bizi
çevreleyen dünyada kendi yerimizi görerek buluruz.” John Berger.
Moda öncelikle olarak “görme”nin, sonrasında da “görünme”nin eyleme yönelik bir “görüntüsü”dür. Bu nedenle de toplumsal
yaşamı doğrudan etkileyen her sürecin ayrılmaz ve parçalarından kopartılamaz bir öğesidir. Toplumsal, ekonomik, kültürel
ve hatta teknolojik gelişmelerin ve değişim süreçlerinin yönlendiriciliği ile bireyin yeni bir anlam dünyasını biçimlendiren
moda, kaçınılmaz olarak bir varolma sorunsalını da kapsamaktadır. Nesneler dünyası bir görüntüler bütünlüğüdür. Dolayısıyla toplumsal olanı görünen üzerinden anlamlandırma çabası bireyi, kendi gördüğü üzerinden değil çoğunluklu olarak görünmek istediği ya da görünmeye zorlandığı alan içinde cisimleştirmektedir. Görüntüler dönüşümlerin başlatıcısı olarak giysiyi
kılıkla, biçimle, görüntüyle, imgeyle ve kimlikle yakınlaştırarak anlamlı hale getirmektedir (Türkoğlu, 2000: 73). Moda beden
ve kimlik üzerinden tanımladığı gerçekliğini, haz ve arzunun vazgeçilmez dürtüsü ile biçimlendirmektedir. Beden ve kimliğin
birlikteliği, giysinin bedeni farklılaştıran ve değiştiren özelliği ile sadece biçimsel bir değişimi değil gerçeği de doğrudan ortaya
çıkaran kimliğin değişim sürecini kapsamaktadır. Toplumum önemli bir alanı ve unsuru olarak moda (Köse, 2010), kültürel
bir öğe olmasının yanında toplumsal belleğin içinde biçimlenen, üretilen, zenginleşen, yaygınlaşan, kamusal hale gelen ve
toplumsal sınıflar arasındaki ayrımın ve algının yaratılmasında önemli ölçüde belirleyici olan bir kimliğe ait üründür. Özel
işaretler dolayımıyla anlamlandırılan moda, dönemsel olarak farklılaşma özelliğini bu işaretlere bağlı olarak konumlamaktadır. Toplumsal kategorileştirmenin sınırlarını da belirleyen moda, tüketimin, sürekliliği esnek hale getirilmiş bir kimliğin
inşası ile mümkündür. Moda, programlanan eskime anlayışını tüketim döngüsünü reklam, satış ve pazarlama bileşenleri ile
kurmaktadır.
İster giyim tarzları ya da alışkanlıklarının bireylerin gündelik hayatındaki etkileri isterse herhangi bir davranış rutininin ya
da tercihinin süreklilik gösteren potansiyeli olsun moda, aslında bir yaşam algısının farkındalık yaratan ve bu farkındalığa
ulaşma hissi uyandıran bir genelleştirme kategorisidir. Kompleks bir yapılanma içinde moda, gelenekselleşmeye ve belli bir
rutine bağlanmaya yönelik pratik, yararlı ve yenilik sunan bir değişiklikler bütünlüğü olarak da görülebilmektedir. Yeniliğin
kimi zaman modacılar aracılığıyla kimi zaman da moda olma sıfatıyla kendini diğerlerine benimsetme durumu, toplumun
tabakaları arasındaki ilişki ve anlam boyutunu da yansıtmaktadır (Barbarosoğlu, 2012: 36-37). Bu boyut bir yandan beden
üzerindeki tahakkümün ve tüketim nesnesi olarak kurgulanan bedenin yeniden inşasına da dayanmaktadır.
Özellikle yeni bir üssel değer olarak bedenin gerek dinsel yoruma göre et olan görüntüsü gerek üretim üzerindeki işlevselliği
bağlamındaki emek üreticisi konumu gerekse kutsallaştırılan inşası, büyük ölçüde güzellik ve erotizm kavramlarıyla da
ilişkilendirilmektedir. Beden üzerindeki yeni etik anlayışın parçası olarak güzellik ve erotizm, erkeğin ve kadının, eril ve dişil
olanın mutlaklığına yeni bir nitelik olarak konumlandırılmaktadır. Modanın belirleyici unsurlarından biri olan güzellik etiği,
bedene ait her değeri bir işlevsel değişim değerine dönüştürmektedir. Bu değer, kaçınılmaz olarak kültleştirilen, kusursuz bir
beden düşüncesini, arzu ve hazzı odaklayan düşünceyi kendi bütünselliğine dâhil etmektedir. Göstergeler üzerinden anlamlandırılan güzellik, işlevini bir gösterge/değer olmasına eklemleyerek uyumlu birlikteliği bedeninde yaratan bireyi yine bedeni
üzerinden anlamlandırmaktadır (Baudrillard, 2010: 168-169). Dolayısıyla modanın beden kurgulayışı, büyük ölçüde estetik
değeri ve işlevsel değeri tüketim üzerinden dolayımlayan sermayenin ve kitleyi hedefleyen bir toplumsal kategorizasyonun
eseridir.
-

Tarihsel ve toplumsal bağlamı içinde değerlendirilerek toplumsal yaşam içinde önemi bu kadar artan bir kavram olarak
modanın yeni bir kültür yaratım aracı olduğunu kabul etmek kaçınılmaz bir durumdur. Geniş tarihselliği içinde giyim-kuşam
ve yaşam tarzı edimcisi olarak daha geniş çerçevede de değerlendirilebilecek olan moda, bir yandan sermayenin dolaşımı ve
yeniden üretiminin sağlanmasına yönelik konumlandırılan sektörel bir yönelim bir yandan da bireyin özgür karar verme yetisini bilinçli olarak sekteye uğratan kültür endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Adına ister kültür endüstrisi isterse endüstriyel
kültür diyelim, sunulan ve elde edilmesi istenen doyum ve tatmin, duyuların işlevlerini bir ölçüde yitirerek donuklaşmasına neden olmaktadır. İmgenin ve ürünlerin pasifleştirdiği edilgin birer tüketici olarak birey, ürün ve üretici pazar koşulları
arasında sınırlandırılmaktadır (Zipes, 2005: 229). Bu pazar koşullarının doğrudan eklemlendiği bir mecra olarak gündelik
hayat, modanın gerek söylemsel gerekse kurgusal olarak inşa edildiği ve yeniden üretildiği yapay bir alandır. Eski olanla yeni
olanı belirli ölçüde ve nitelikte birleştirmeye odaklanan kültür endüstrisi, kitlelere ait tüketim eyleminin içeriğine göre biçimlenen, tüketimin özelliklerini belirleyen ürünlere ait niteliklerin bireyleri nasıl tahakküm altına aldığını ve yönlendirdiğini
detaylı ve derinlemesine tanımlayan bir kavramdır (Adorno, 2003: 76). Bu bağlamda moda ve modanın endüstriyel bir kültür
olarak sürekliliği hem sermayenin kârlılık anlayışı ile etrafında bütünleştiği tüketim ideolojisinin geliştirilmesine hem de
toplumsal kültürün bu yapı ile yerinden edilmesine neden olmaktadır. Sahte mutluluk alanlarının biçimlendirilmesi kültürel
formülasyonda, gündelik hayat pratiklerinde ve bireylerin özel yaşam alanlarında kendini göstererek kültürün tüketilmesine
olanak sağlamaktadır (Gans, 2005: 54).
Bir sembolik tüketim aracısı olarak moda, birey ve beden üzerinden dolayımlanan bir varoluş ve gerçeklik konumlamasının
tezahürü olarak da görülmektedir. Anlamın ve değerin içeriğine ilişkin gerçekliğin sorgulanması, modanın toplumsal alan
içindeki belirleyici gücünü yeniden betimlemesi açısından önemlidir. Hazzın, beğeninin, arzunun ve tercih edilme potansi148
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yelinin bir bileşeni olarak moda, bireyin sıradan gündelikliği içinde toplumsal alandaki diğerlerine yakınlaşma ya da uzaklaşma eğrisinin yönelimini de belirlemektedir. Toplumsal bağlamın bütün boyutları içinde moda, kaçınılmaz olarak her bireye
doğrudan ya da dolaylı olarak açık olan bir alanı betimlemektedir ve bu sayede birey ya da bireyler, kimliklerine ait özellikleri
ve tarzı belirlerken endüstriyel moda içinde yer alan üreticilere ait stillere ulaşarak bu tarzı benimsemektedir (Crane, 2003:
17).
Bir tüketim nesnesi olarak değerlendirilen ve ekonomik olana ait bir birim olarak biçimlendirilen kültür, ister endüstriyel
kültür isterse kültür endüstrisi olarak adlandırılsın işlevsel olarak doğrudan ideolojik olana eklemlenmektedir. İleri kapitalist
toplumların ya da daha güncel bir tanımla küresel dünyanın, yeni bir kültür ve ideoloji olarak kurgulandığı, sunulduğu ve
meşru kılındığı bir alan olarak imaj, çok perspektifli ve sorgulanması gereken bir alana, imajın üretimi, yaratımı, kurgusu ile
tüketim kültürünü ve ideolojisini de eklemektedir. İmgelerin ve kimliklerin yansıtıldığı bir mecra olarak tüketim, gündelik
hayatı anlamlandırdığı düşünülen bir eylem bütünlüğüdür. Miller’a göre, imgeler yaşam tarzını biçimlendirirken, eşyalar ve
maddi nesneler aracılığıyla kimlik sürekli yeniden kurgulanmaktadır. Tüketen birey, eşya ve eşyaya ilişkin anlamı kullanırken
bir yandan da tüketim alışkanlıklarına doğrudan eklemlediği toplumsal nitelikleri, tüketici olarak kimliğini ve gündelik hayatı
çevreleyen toplumsal ilişkileri belirlemektedir. Douglas ve Isherwood, bir ürününün kullanılmasının büyük ölçüde sosyal yön
ile ilişkili olduğuna vurgu yapar. Bir ürünün sosyal anlamı, bireyin yaşamını, toplumsal alan içindeki ilişkilerini, kimliğini ve
gündelik hayat içindeki konumunu anlamlandırmak için önemlidir. Bu nedenle tüketim sadece ev alanı içinde gerçekleşen
sıradan bir süreç değil evler arası bir enformasyon aktarım sistemidir (Çağlar, 2003: 294). Kitle iletişim araçlarının ideolojik
ve kültürel olarak başkalaştırdığı kimlikler üzerinden anlamlandırılan bu sistem, gündelik hayat pratikleri ile bütünleşerek
popüler olanı biçimlendirmektedir. Moda, popüler olan içindeki en önemli güç ve aracıdır.
Tüketim toplumunun gündelik hayatına ilişkin olarak moda, hem bir iletişim hem de bir kültürel betimleme aracıdır. Yeni bir
kimliğin ve yaşam tarzının öncüsü olarak bir toplumsal sınıfın ortak düşünce ve davranışlarıyla şekillenen algısının ve belleğinin içinde biçimlendirilerek kamusal alan sınırlarında yaygınlaştırılan moda, büyük ölçüde de bir tüketim pratiğidir. Tarihsel-toplumsal neden-sonuç ilişkisi ve etkisi bağlamında moda, dönemsel olarak kimliği ayrıştıran bir katalizör, endüstriyel bir
sınıfsal ayrıştırma pratiği ve simgesel anlam bütünlüğüdür. Süreç içinde toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve teknolojik
gelişim, değişim ve dönüşüm dönemleri de oldukça önemli veriler sunmaktadır. Sanayi Devrimi öncesi ve sonrası olarak
nitelendirilebilecek bu ayrım, modanın yoğunluklu olarak somutlandığı metanın ve değişim değerinin niteliği, toplumsal
sınıflar ve kategoriler arasındaki ayrımın başlıca belirleyenidir. Günümüz toplumunun gelişim seyri içinde ise moda, önceki yüzyıllardan farklı olarak bir sınıfsal farklılık ölçütü olmasından çok bir beğeni düşüncesi üzerinden ilerleyerek siyasi,
ekonomik ve kültürel süreçler aracılığıyla anlamlandırılan bir kimlik yaratım sürecinden de uzaklaşmaktadır. Toplumsal sınıf
temelli bir moda algısının yerini alan cinsiyet temelli anlamlandırma, endüstriyel bir alan haline evrilen modanın, kimlik
olgusunu beden üzerinden maddileştirmesi ile son bulmaktadır. Kültüre ait bir maddi pratik olmasının yanında moda, yine
kimliğe ait hem ideolojik hem de siyasi bir tavrın inşa edildiği yerin tam da ortasıdır (Köse, 2010: 230-234). Modern yaşamla
birlikte özellikle zaman ve uzamdaki ayrışmayla birlikte hem gündelik hayatın hem de yeni özel yaşam alanlarının yaratılması
yeni tüketim alanlarının da ortaya çıkışını etkilemiştir. Bu durum aynı zamanda üretim zamanı dışında kalan sürece ait yeni
bir zaman dilimi olarak “boş zaman” olgusunun şekillenmesine de olanak tanımıştır. Zaman ve uzamdaki kırılma ile birlikte
üretim dışında kalan zamanın değerlendirilmesi, gündelik hayattan anlık bir kopuşu da temsil etmektedir. Genelleştirilmiş
gösteri olarak kurgulanan ve betimlenen, bireye ait olan bu yeni alan, özellikle metaların, kitle iletişim araçlarının ve sanat
eserlerinin sürekli ve yeniden tüketildiği bir alanı işaretlemektedir. Kapitalist ekonomi ve sanayi üretimine ilişkin neden ve
sonuç örgüsü bağlamında tüketim, bireylerin istek ve gereksinimlerini de ön planda tutacak şekilde ürünün yaygınlaştırılabileceği ve piyasanın tanınma gücünü arttırıcı bir yönlendiricilik ile bu sürece uygun metaları sunmaktadır (Lefebvre, 1998: 5360). Bu noktada moda da tüketim ideolojisinin ve endüstriyel kültürün bir parçası olarak Marx’ın ideoloji analizi bağlamında
iktidar ilişkilerinin etkisi ve hatta dolayımı ile toplumsal yaşamın her kanalına sızmış bir toplumsal bilinç olarak ideolojinin
doğrudan çarpıttığı ve yabancılaştırdığı bir gerçekliktir. Bu nedenle de hem yeni bir iktidar alanı hem de bireyi kendine yabancılaştıran bir tüketim evreninin müdahilidir.
Moda Dolayımıyla Medya Araçlarında Kültürel Dönüşüm: Bugün Ne Giysem Programı Bağlamında Yeni İmajların
Dolaşımı: Görsel kültür ve görsel imajın kamusal alan içinde yaygınlaştırıldığı ve gerçeğin çarpıtılmış bir görüntüsü olarak
sunulduğu en önemli mecra olan medya, endüstriyel serüveni içinde modayı toplumsal bağlamda meşrulaştıran bir düzlemdir. Medya ürünleri içinde -dizilerden sonra- Türkiye gerçekliğinde toplumsal alanda en etkileyici ve hatta ilgi uyandırıcı
programların moda programları olduğu söylenebilir.
Tüketim kültürü ve ideolojisinin önemli ve hemen hemen herkesin tüketici kimliğiyle varolduğu bu süreçte yaratılan yeni
evren, görsele ve görsel üzerinden kurgulanan imajın tahakkümüne eklemlidir. Kitle iletişim araçları aracılığıyla yerine getirilen/getirtilen ideolojik manipülasyon gücü, işlev ve rol, bireyler arasında kendiliğinden gerçekleşen bir rıza davranışının
tezahürü ile uylaşım gösterdikleri davranışlar arasındaki egemenlik biçimleri ile belirlenmektedir. İktidar kaynakları ile uygulama alanını birbirleri ile sürekli ilişkide bırakarak meşru zeminini oluşturan medya, gerçeği algılanabilir bir bütün olmaktan
çıkararak ideolojinin yönlendirdiği imge, anlam ve düşünce pratikleri ile sürekli yeniden kurgulanarak yapılandırılmaktadır.
Bu sayede toplumsal bilginin ve imgenin yeniden kurgulanmış hali, medyanın yeni kültürel işlevi olarak da görülmektedir
(Hall, 1999: 199-201). Kitle iletişim araçlarının egemen ideoloji yönlendiriciliğinde bir kültürel aracı olarak ideolojiyi bir
pratik ve kuramsal süreç olarak yeniden yaratması, temsil, değer ve düşünce kalıplarının ideoloji ile popüler olana eklemlenmesine yol açmaktadır.
149

Funda YAĞLI

Toplumsal yaşam içerisinde bireylerin özgürlük ve seçme hakkına müdahale eden tek tipleştirme yönelimi, kapitalizmin
söylem ve ideolojik araçları ile güçlenmektedir. Bu bağlamda kitle iletişim araçlarının bir diğer özelliği, egemen ideolojinin
ve iktidarın meşru kanalları olarak kurgulanması ve yayılmasıdır. Kapitalist toplumların ekonomik örgütlenişinde araçsal aklın yönelimi kapitalist üretimin piyasa için yapılmasına odaklanırken temel amaç sermayenin büyütülmesidir; ancak araçsal
aklın doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki egemenliği, üretilen ürünlerin kullanım değeri ile mübadele değerini olumsuz
olarak etkileyerek şeyleştirmektedir (Adorno, 2007: 14-15). Kitle iletişim araçları rasyonalize edilmiş, tüketime güdüleyen ve
tek tip bir pazarlama ideolojisinin yapılandırdığı bir yönelim ile bireylerden başlayarak tüm toplumsal alana yayılan bir etki
alanına sahiptir. Bu noktada Marcuse, kapitalizmin siyasal tahakküm ideolojisinin sadece toplumsal yaşamdaki örgütlenme
pratiklerini değil aynı zamanda teknolojinin biçimini ve yapısını nasıl değiştirdiği sorunsalına da odaklanmaktadır. Marcuse’e
göre; toplumsal kültür, siyasal ve toplumsal anlamda özgür ve eleştirel düşünceyi yok eden teknoloji sayesinde totaliteryan bir
topluma yönelimi de karakterize etmektedir (Zipes, 2005: 229-230). İnsanın tek boyutluluğu teknoloji aracılığıyla manipüle
edilen ve kitle iletişim araçlarıyla yönlendirilen bir süreçte yaratılan olumsuz bir gerçekliktir. Özellikle artan bir ivmeyle
teknolojik gelişmelerin varlığı, kitle iletişim araçlarının etki alanını da genişletmektedir. Kültür endüstrisinin egemen ideolojiyi toplumsal alana yayma çabası, bireyi gerçeklikten ve bilişsel özelliklerinin olması gereken niteliğinden uzaklaştırmaktadır.
-

Hiper bir gerçekliğe medya aracılığıyla dönüşen gerçek, medya ile birlikte yeniden ve bozularak tekrar üretilirken sanal bir
temsilin aktörü konumuna da evrilmektedir. Bu bağlamda Baudrillard’ın söylemi içerisinde medya niteliksel bir dönüşüme
uğramaktadır. Medya ya da onun güç odağı olan kitle iletişim araçları iletişimi sağlayan birer araç olmaktan çıkarak anlamlı
iletişimi öğüten, yok eden bir çeşit postmodern kültür ilkesi haline dönüşmektedirler (Tomlinson, 1999: 97). Yeni bir postmodern kültürün gerçekliği alt üst ederek derin bir yanılsama yaratması sadece medya ile sınırlı kalmayarak tüm toplumsal
yaşama içkin bir potansiyel güç olarak da evrilmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda Baudrillard, bütün yaşamın sökülüp
dağıtıldığını ve yeni bir taklit olarak yeniden üretildiğini ifade etmektedir; ancak bu durum toplumsal olarak bir doyum ya da
kayıtsızlık değil gerçeğin ve göndergesel olanın endişe içerisinde yeniden yaratımına yol açmaktadır. Bu sayede de gerçekten
daha gerçek bir üst gerçeklik olarak şekillenen bu süreç üretilen nesne ve deneyimler olarak toplumsal alana yerleşmektedir
(Connor, 2001: 83). Baudrillard, kapitalizmin bireyler üzerindeki tahakkümünün neyi, nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketeceklerine dair belirleme gücünün zaman, enerji ve para ile eşdeğer olduğu gerçekliğinden yola çıkarak tüketimin bir toplumsal
iş olarak görüldüğünü de vurgulamaktadır. Bu bağlamda kapitalizm, kendi gücüyle denetleyebileceği ve sömürebileceği yeni
bir tüketici kitle yaratmaktadır (Ritzer, 2000: 85). Bu bağlamda kitle iletişim araçlarının yönlendiriciliği doğrultusunda tüketime eklemlenen tüketici kitle, tüm toplumsal göstergeler için (alışveriş merkezleri, tatil yerleri, eğlence mekânları vs.) elde
edilmesi dayatılan bir arzu ve haz duygusuna mahkum olmaktadır.
Bu yönelimi içinde medya, anlık ve moda olana yönelik programları, içeriğini anlamdan ve gerçeklikten yoksun bırakarak
yaygınlaştırmaktadır. Türkiye medyasının yoğunluklu olarak tercih ettiği bu yönelim içinde1 modaya ve bireyin gündelik hayatındaki giyim-kuşam pratiklerine yeni bir soluk! getirmeyi amaçlayan “Bugün Ne Giysem” programı, modanın gündelik hayat içindeki tahakkümünün ve hatta bireyin bir diğeri dolayımıyla nasıl manipüle edilerek kapsayıcı iktidarı ile zorlandığının
ifadesidir. Popüler kültür ürünü olan jüri üyeleri ile modaya yön verme iddiasını moda dünyası içinde yer almayan kadınların
gündelik giyim pratikleri üzerindeki eleştirileri kaynak alarak yapan program, Koreograf Uğurkan Erez’in danışmanlığında
gerçekleşmektedir. Jüri üyelerini ilk, ikinci ve üçüncü dönem jüri üyeleri olarak ayıracak olursak programın moda dolayımıyla
modacılar arasındaki iktidarın ve tahakkümün, birbirleri arasındaki beğeni kültürünün nasıl işlerlik kazandığı ortaya çıkmaktadır. Nur Yerlitaş, Ivana Sert ve Hakan Akkaya ile başlayan jüri, ülkede moda denince akla gelen ilk isimler olarak
konumlandırılmaktadır. “Türkiye’nin en şık kadını”nı seçme iddiasıyla başlayan program, finale kalacak 12 kadın arasındaki
seçimi, “Gala Gecesi” olarak tanımladıkları ayrı bir platformda, mobil iletişimin dâhil olduğu kısa mesaj oylarıyla kamusal
alan içine sunarak devam etmektedir. Bu sayede Türkiye’nin en şık kadını olarak seçilecek kişi, hatırı sayılır bir para ödülü
kazanmasının yanında kısa süreliğine bir popüler kültür ürünü olarak “ünlü” yapılmaktadır. Program sayesinde aynı zamanda
imge ve tasarımlar, programa hazırlanan yarışmacıların alışveriş yaptığı semtler, o semtlerdeki mağazalar, davetkâr vitrinler
de reklam unsuru olarak sunulmaktadır. Bu yönüyle endüstriyel modanın tüm özellikleri programda karşımıza çıkmaktadır.
Jüri üyelerinde değişiklik ile kendini terzi yamağı olarak konumlayan Barbaros Şansal, yeni jüri üyesi olarak ekibin en entellektüel üyesi biçiminde lanse edilmiştir. Jüri üyelerinin kendi aralarında yaşadıkları problem ile jüriden ayrılan Barbaros Şansal,
yerini programın “Uğurlu Odası”’nın sahibi Uğurkan Erez’e bırakmıştır. Programın önemli alanlarından biri olarak görülen
Uğurlu Oda, yarışmaya katılan kadınların, podyuma hazırlandığı ve birer tüketim nesnesi olan kıyafetlerini tanıttıkları, fiyatlarını söyledikleri, kabinde giyindikten sonra podyuma adım atma deneyimini yaşamak için kırmızı halıda bir ileri bir
geri gidip gelmeleri ile sonuçlanan bir arka dekor olarak sunulmaktadır. Bu kırmızı halı imgesi yarışmacıların kendilerini
özel ve ünlü hissetmeleri bağlamında oldukça işlevseldir. Ayrıca yarışmanın önemli bir alanı da yarışmacıların programa
hazırlanmak üzere yaptıkları alışverişin takip edilmesi, girdikleri mağazalarda denedikleri kıyafetlerin sunulması, kıyafete
uygun ayakkabı, çanta ve takı aramaya yönelik devam eden alışverişin o yarışmacıya ait beğeninin ve tarzın ne kadar doğru
olduğunun jüri üyelerine takdim edilmesidir. Uğurkan Erez, Ivana Sert ve Hakan Akkaya’nın jüri üyeliği ve manken Özge
Ulusoy’un (kendisinden önce sosyete olarak sunulan cemaatin içindeki bir figür olarak Verda Penso) Uğurlu Oda takdimi ile
devam eden “Bugün Ne Giysem”, jüri üyelerinin yarışmacılara karşı sundukları eleştirileri ve hatta kimi zaman aşağılamaya
yönelik söylemleri ile mecazi anlamda bir arenayı andırmaktadır. Senaryolaştırılmış bir diyaloglar bütünlüğü ve evreni varmış gibi bir izlenim uyandıran programa katılan yarışmacıların hepsinin hedefi, ülkenin ulusal kanalındaki gala gecesinde
boy göstermek ve beden-güzellik-kadın çekiciliği ölçütlerini sunmaktır. Güzel olmanın; güzel giyinmek, doğru aksesuarı
1.Çalışma konusunu oluşturan örnek olaya ilişkin analiz, bütünüyle medya çalışmaları bağlamında ele alınmış olup bu kapsamda bir değerlendirme yapılmıştır. Söz konusu programa ilişkin öne sürülen her türlü görüş, programın içeriğine ve söylemine ilişkindir.
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seçmek, makyaj ve saçtaki uyumlu birlikteliği yakalamak, ayakkabıyı ve çantayı sürekli bir fetiş unsuru olarak görmek ile
eşdeğer görmek programın vazgeçilmez hedefleri arasında yer almaktadır; ancak buradaki ana malzeme, programa katılan
yarışmacıların “beden”leridir. Çünkü sözü edilen diğer malzemeleri taşıyacak ve jüriye göre uyumlu bir birliktelikte izleyen
program tüketicilerine yansıtacak olan şey, bu bedendir.
Modanın esas tüketicisi olarak görülen kadınlar, bu program dolayımıyla endüstriyel hale gelmiş kültürün bir tüketicisi konumuna yerleştirilerek ekonomik anlamdaki üretim ve tüketim çemberini tamamlayan nesne olmaktadır. Programda, günümüz
kültürünün en önemli bütünleştiricisi ve etkili gücü olan görsel kültürün ana malzemesi imgelerin ve imajın uyumsuzluğu
bile moda uzmanları olarak tanımlanan kişiler tarafından toplumsal düzlemde uyumlu hale getirilerek kitlelerin kabul edemeyeceği tarzları bile doğal ve meşru kılmaktadır. Modanın özünde olan karşı çıkma ve isyan duygusu, bu uyumsuz giyimkuşam üsluplarının bir arada kullanılması ile pratiğe dökülmektedir. Toplumsal ve kültürel yapıdaki ahlaki değerlerden dolayı
giyilmesi sakıncalı olan kimi kıyafetler, endüstrileşen kültür ve moda ile birlikte bu geleneksel bakış açısını yıkmaktadır.
Geleneksel olanın yerini almaya başlayan modanın, program içindeki sunumu, onu, en önemli yaşamsal materyal olarak
görme zorunluluğu biçiminde dayatılmaktadır. Ortak kültürel kodların üretildiği bir alan olarak moda, bu program aracılığıyla kitlelerde bir nevi ortak bir şeyleri paylaşma duygusu oluşturmaktadır. Bir yandan da bu ortaklık duygusu yardımıyla
cemaatçi yapıyı inşa ederek bireylerde diğerleriyle benzeş bir şey yapma duygusu yaratmaktadır. Medya ürünlerini anlamlandırmada, yorumlamada ve analiz etmede kuramsal olarak temel alınan Marksizm içerisinde belirleyici ana kavramlardan
olan ve Gramsci’nin düşüncesinde temellenen hegemonya ve hegemonik ilişki program boyunca devam eder. Moda haline
gelen kıyafetler, takılar, çanta ve ayakkabılar, makyaj stili ve saç biçimleri yarışmaya katılan kadınların kendi rızaları ile kabul
etmeleri ile tek bir merkezden (yoğunlukla jüri üyelerinden) bütün izleyicilere aşılanmaktadır. Bunun yansımaları toplumsal
düzlemde beraberce paylaşılmaktadır.
-

Program içerisinde karakterlendirme ve adlandırmalara bakıldığında Althusserci Marksizm olarak da nitelendirilen görüşün
temelini oluşturan Devletin İdeolojik Aygıtları ve Devletin Baskı Aygıtları kavramlarının da bir uygulamasını görmek mümkündür. Herhangi bir zorlama olmaksızın bireyleri adlandıran, çağıran, onlara kimlikler giydiren, neyi nasıl düşünmemiz gerektiğini belirten ve bunu kendi rızamızla yapan ideolojik aygıtlar program içerisinde gerek jüri üyelerinin gerekse
yarışmacıların söylemleri ve değerlendirmeleri ile izleyicileri yönlendirici olmuştur. Programa ait alt okuma daha derinlerde
gerçeğin parçalanarak eşit birçok parça halinde sunulduğu Horkheimer’in “Akıl Tutulması” ve Marcuse’un “İnsanın Tek Boyutluluğu” dediği, insan aklının özerkliğini tehdit eden ve bireyin kavram üretme gücünün sona erdiği noktada kapitalizm kendi
istediğini bireye dayatması gerçekliğini barındırmaktadır. Programda ele alınan, kullanılan ve gösterilen çoğu eşyanın salt
eşya olma ötesinde, özellikle farklı birçok programda olduğu gibi başka bir yaşamın göstergesi olarak sunulduğuna tanıklık
ederiz. İçeriği kurgulanan bir televizyon programı olarak Bugün Ne Giysem, esas olarak moda üzerinden kültürü biçimlendiren veya kültüre yönelik etkide bulunan bir üründür. Kültür, egemenin düşüncelerinin dolaşıma çıktığı bir mecradır. Diğer
tüm medya ürünleri gibi programda moda, ekonomik-politik yapının bir çıktısı ve o yapıya ulaşmanın önemli bir bileşeni
olarak kültür, beğeni ve tarz üzerinden sunulmaktadır.
-

Sonuç: Medya, tüketim kültürü ve iletişim araçları ilişkisi bağlamında üret(il)eni tüket(il)ene dönüştüren bir kültürel ortam
sağlamaktadır. Her şeyin, her metanın ve her ilişkinin büyük bir hızla tüketildiği bu kültürel ortam, yarattığı büyülü eğlence
dünyasını da bireylerin algısında sonsuzmuş gibi konumlandırmaktadır. İmaj ve anlık tüketim duygularının yeniden üretimi,
gündelik pratiklerin biçimlendirilmesiyle şekillenirken, medya, ideoloji dolayımı ile kendi özerkliğini güçlendirmektedir.
Dolayısıyla medya, yeni imajların gelişmesine olanak sağlarken her türlü toplumsal deneyimi bu imaj alanında kodlamaktadır.
Medyada dil yoluyla inşa edilen hayat, kitlenin güdümlenmeye çalışıldığı yeni bir gündelik hayat olmaktadır. Siyasi olan da
bir gösteri haline gelerek, bastırılan, ifade edilmesine izin verilmeyen ve sindirilen düşünceler oluşturularak edilgin tüketiciler
yaratılmaktadır (Curan, 1997: 141). Medya, gündelik hayatı ve ona dair bütün süreçleri, ilişkileri, gerçeklikleri tek başına,
tahakküm, yönlendiricilik ve tüketimcilik ile yeniden inşa eden bir araç konumuna gelmektedir.
-

Toplumsal kodların gündelik hayat üzerindeki tahakküm gücü aynı zamanda bireysel ihtiyaçların sürekli manipüle edilmesine de neden olmaktadır. Tüketim ve ideolojisi, sürekli olarak yeni bir ihtiyacın varolmasını sağlatarak, bireyleri bu ihtiyaçlarının etrafında hem bilinç hem de bilinç dışı süreçlerinde örgütlemektedir. Tüketicinin özgür olması tezinden hareket
eden ve gittikçe güçlenen kapitalizm, sembolik olana vurgu yaparken bir yandan da anlama vurgu yapmaktadır. Tüketim ve
ideolojisi, gündelik hayatın anlamını, sürekli bir şeyler satın almayı ve daha önce deneyimlenmiş satın alma eylemlerini etkin
kılmayı güdülemektedir. Tüketici olmaya yönlendiren ideoloji, egemen ideolojinin farklı bir uygulama alanı olarak bireyleri
tüketmeye bağımlı kılan bir motivasyon gücünü de kapsamaktadır (Lodziak, 2003: 45).
Tüketim, kültür ve ideoloji, hem medyanın manipülasyon gücünü çerçevelemesi hem de neyin, ne zaman ve nasıl moda
olacağına ilişkin öncülleri belirlemesi açısından müdahaleyi ve yönlendirmeyi meşru bir zemin olarak görmektedir. “Bugün
Ne Giysem” programı özelinde bu durum, programın jüri üyeleri tarafından üstlenilen bir nevi bilirkişi olma rolüyle açımlanabilir. Program meşru zeminini yarışmacıların istenen ve beklenen moda ölçütlerine uygun biçimde podyum olarak adlandırılan önemli ölçüde kamusal bir alanda görmek ve göstermektir. Bu nedenle program içinde moda, gündelik hayatın
tam da içinde gösterilmesine rağmen büyük ölçüde gerçek olamayacak kadar hayal edilmiş bir kimlik yaratma aracı olarak
sunulmaktadır. Alt metinleri bağlamında bir popüler kültür ürünü ve kişisi olmaktan çok fazla bir şey sunmayan program
ve program içindeki bireyler, olanı, olması gerekenden ayıran, beğeni ve zevkin kişisel bir tercih ile değil bireyden beklenen
ölçütte yapıldığında güzel olduğunu dayatan bir otorite aracıdır. Güzel olan; istenen, beklenen ve olması gereken olarak sunulmaktadır. Tarz ve eğilim sahibi olmak, gündelik hayatın içinde başarının ve kabul edilmenin ölçütü olarak konumlandırıldığı
-
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için entelektüel herhangi başka bir çaba gerekli görülmemektedir. Bütün bileşenleri ve boyutlarıyla program, endüstriyel bir
araç olarak modanın bir tüketim nesnesi olarak mevcut pazar içinde sürekli alınıp satılabilen bir meta olmaktan başka çok da
fazla bir anlam içermediğini ortaya koymaktadır.
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ÖZET
Günümüz tüketim ortamında yaşanan dönüşümler, toplumsal cinsiyet bağlamında yalnızca kadınları değil erkekleri de önemli ölçüde etkilemiştir. Tüketim
kültürünün, yeni hedef kitleleri tüketime yöneltilmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Reklamcılık da farklı bir ifadeyle “erkeği keşfetmiş”tir. 1990’lardan önce kadına (toplumsal cinsiyet olarak) atfedilen bazı özellikler ve ürünler 1990’larla beraber erkeğe yönelmeye başladı. Farklı erkeklik tanımları, kategorileri ortaya çıktı.
1994’ten itibaren, isim babası Mark Simpson olan, ‘Metroseksüellik’ kavramı ile birlikte onu tanımlayan özellikler sayesinde yeni bir tüketim kültürü ortaya çıktı. Artık
erkekler, daha bakımlı, sağlığına dikkat eden, spor yapan, kentli, çoğunlukla iyi eğitim almış ve kendine özen gösteren ya da tüm bunları bir gereklilik olarak gören
yeni erkeklikle tanıştı. Buradan hareketle kendine özen gösterip bakım yap(tır)an bir erkeklik ‘Metroeksüellik’le eş tutulmaya başlandı. Bakımlılık tanımları veya
özellikleri söz konusu edildiğinde iyi giyinme, bakımlı görünmenin temel niteliği olarak algılanır hale geldi. Daha önceleri kadını öncelikli hedef kitlesi kabul eden
moda, artık erkek hedef kitlesini de gözetmeye başladı. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, giyime ilişkin reklamlarda, moda fotoğraflarında erkeğin farklı halleri
ortaya çıktı. Bu çalışmada, moda fotoğraflarındaki yeni erkek görünümleri göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Toplumsal Cinsiyet, Erkeklik, Tüketim Kültürü, Moda Fotoğrafı, Göstergebilim.

CONTEMPORARY MEN’S FIGURE IN FASHION PHOTOGRAPHY
ABSTRACT
Transformations which is experiencing on today’s consumption environment, in the context of gender is influenced not only on women but also on men. Before 90’s
the features and products that attributed to women, by the 90’s, have started to target the men. Different definitions of men have emerged. By the 1994, the concept
of ‘Metrosexuality’ whose name father is Mark Simpson, took its place in public sphere. As a consequence, now men got acquainted with a form of new masculinity
which means more crispy, healthy, sportive, urban oriented, in most case well educated and taking the care of himself or see these as requirements. The fashion
that up to now takes it’s primary target of audience as women, now have started to respect also men. As a natural consequence of this state, different situations of
men emerged in the advertisements and fashion photography according to dressing. In fact, what is, emerged was not new aspects of men that the gender of men
never gained, but only those that never expressed before. In this work, the new appearances of men in fashion photographs will be studied through a method of
semiotic analysis.
Keywords: Gender, Masculinity, Culture of Consumption, Fashion Photography, Semiotics.
Toplumsal Cinsiyet ve Erkeklik: Toplumsal cinsiyet heterojen, kültüre bağlı ve genellikle bağlama özgü bir kavramdır (Der:
Sylvia Marcos, 2006: 273). Toplumsal cinsiyet, Sosyal Bilimler Sözlüğü’nde ise; cinsiyet rollerinin kültürel olarak ayrıştırılması olarak tanımlanmıştır. Kadın ve erkek arasındaki farklılığın biyolojik unsurların yanında toplumsal ve kültürel olarak
yüklenen cinsiyet rolleri biçiminde tanımlanmaktadır (Demir ve Acar, 2002). Her toplumda farklı uygulamalar, ritüeller ve
hiyerarşiler barındırabilir. Cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet rollerinin, kadınlığın ve erkekliğin toplumsal dönüşüme açık
davranış ve varoluş şekilleri olduğunu ifade etmektedir (Savran Acar, 2004: 235), (Segal, 1992: 140). Literatürde, Gender
olarak da yer alan kavram, 1968’de cinsiyetin toplumsallığını ve biyolojik cinsiyetten farkını gösterebilmek amacı ile Robert
Stoller tarafından ortaya atılmıştır (Segal, 1992: 98). Toplumsal cinsiyet, erkeklerle bütünleşen yerleri, zamanları, aletleri ve
görevleri, konuşma biçimleri düşünce tarzlarını kadınlarla bütünleşen unsurlardan ayırt eder (Illich, 1996: 13). Her ne kadar
bu eşit(siz)lik erkekten yana ağırlığını gösterse de günümüz toplumunda bu ağırlık erkeklere zaman zaman fazla gelmeye
başlamıştır. Erkeğin toplumsal rollerinin günümüz şartlarında daha ağır gelmesi, özellikle 1980’lerin feminist hareketin de
etkisiyle kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de değişimler, dönüşümler gerçekleşmeye başlamıştır. Günümüzde erkekliklerin değişim geçirdiğine tanıklık edilmektedir. Daha önceleri ataerkil toplum düzeninde geleneksel erkeklik kalıpları olarak
babalık, maçoluk gibi adlandırmalar söz konusuydu. İlk defa 1994 yılında, Mark Simpson tarafından ‘Metroseksüel’lik kavramı ortaya atılmıştır Ancak metroseksüeliteye gelmeden önce tarihsel süreçte bakımlı erkeğe bakıldığında 19. yüzyıl İngiltere’sinde ‘Dandy’ kavramı ortaya çıkmaktadır. Dönemin erkeklik sembolü olarak Brummell, model erkek imajını özgün giyim
tarzıyla yakalamış görünüyor. Brummell”in kıyafeti, esas sade ve koyu renkli elbiseleri beyaz renkte bir gömlek ve boyunbağı,
dar kesim jokey pantolonu, askıları kuyruklu, pirinç düğmeli, atletik bir görünüm verecek lacivert ceket, siyah Hessian çizmeler olarak özetlenebilir (Tungate, 2008: 55). Dandy erkeklik, yeni duyarlı erkek tipi metroseksüel erkeğe rehberlik yaptığı ifade
edilebilir. Her iki erkeklik tipini göstermesi açısından yansımaları günümüz reklamlarında, görülmektedir. Örnekte erkek
model kadınla beraber bulunmasına rağmen asıl erkeğin giyimi ilginç detaylar taşımaktadır. Modelin üzerindeki, atletik bir
-
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görünüm sağlayacak biçimde dikilmiş lacivert takım elbise, beyaz gömlek gibi Brummell’le paralellikler fark edilmektedir. Bu
örnekte siyah renkli Hessian çizmelerin yerini siyah ayakkabı ve (her ne kadar androjenik bir yapısı olsa da) çanta almıştır
(Fot.: 1). Metroseksüellik için Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde yapılan ‘bakımlı erkek’ (URL 12.02.2012) tanımı, sanki biraz
eksik kalmaktadır. Metroseksüel erkek, imajıyla yakından ilgilenmekte, zamanının ve parasının önemli bir kısmını görünüşü
ve yaşam tarzı için harcar (Çabuklu, 2008: 63). En sade biçimiyle bakımlı, yeni duyarlı erkek tipi olarak tanımlamak olasıdır.
Ancak metroseksüel, sadece dış görünüşüne ait bazı unsurların bakımına yönelmez. Kendi iç dünyasının gelişimine de önem
veren, kentli (metropolde, büyük şehirlerde yaşayan), iyi eğitimli, sporun en az bir dalını başarılı icra edebilen entelektüel ve
cinsel tercihi açısından da heteroseksüel özellik gösteren bir erkekliktir.
Tüketim Kültürü ve Moda : Günümüz postmodern toplumlarda ihtiyaçlar ve onu karşılayacak ürünler gün geçtikçe belirsizleşmeye başlamıştır. İmajlar ve yaşam tarzları tüketimin ana konuları halini almışlardır. Bir ürünün değişim değeri (Baudrillard, 2008: 53) ürünün asıl kullanım değerinden daha farklı bir takım gereksinimleri karşılar. Bunlar saygınlık, güç, para,
zenginlik, mutluluk v.b. olarak belirtilebilir. En basit Kanarya Adaları ya da banyo tozları reklamının arkasında parlak harflerle
yazılı olan mutluluk, tüketim toplumunun mutlak göndergesidir (Baudrillard, 2008: 51). Mutluluğun yanı sıra ürünlerin farklı
birçok değişim değeri sunduğu gerçeği unutulmamalıdır. Kullanım değeri imajı yaratılarak potansiyel tüketicilerin kendilerini
fark etmeleri “ürünlerin estetikleştirilmesiyle” olanaklı hale gelmektedir (Odabaşı, 2006: 50). Sıradan ve gündelik tüketim
malları lüks, egzotizm, güzellik ve cazibeyle ilintilendirilir ve bu esnada bu malların orijinal ya da işlevsel “kullanım”ı giderek
gözden yiter (Featherstone, 2005: 144). Tüketim kültüründe satın alınan mallar ulaşılmak istenen yaşam tarzının imgeleri ile
örülüdür. Reklamcılık da bu tüketicilerin bu imgeleminden fazlasıyla yararlanır. William Leiss (1983) Kanada’daki reklamlar üzerine yaptığı bir incelemede son zamanlarda yaşam tarzı imgelemlerinin bulunduğu reklamlara yatkınlık gösterildiği
sonucu ortaya çıkmıştır (Akt. Featherstone, 2005: 144). Günümüz kadının gölge işten [ev kadınlığından] (Illich, 1996: 77)
sıyrılıp profesyonel iş yaşamına girişi, erkeği toplumsal ve kültürel boyutlarda değişime zorlamıştır. İş yerindeki tutum ve
davranışların yanı sıra giyimine daha özen göstermesi gereken bir konuma gelmiştir. Tüketim ürünleri yeni bir hedef kitleye
doğru ilerlemeye başladılar. Buradan yola çıkarak modacılar, yeni erkeklik rollerine uygun seriler hazırlamak konusunda
çalışmalarına hızla başladılar. Hem erkek hem kadının tercih edebileceği giysiler olarak görülen, yeni tüketim alışkanlıklarına
destek veren uniseks [androjenite- (Demez, 2005: 40)] giyim tarzına yönelik tasarımlar ortaya çıkmaya başladı. En dar anlamıyla androjenlik, giyim eşyası ve görünümde cinsiyete özgü ögelerin, kişinin cinsiyeti konusunda biyolojik bir okumaya
olanak veren özelliklerin ötesindeki her türlü şeyi ortadan kaldıracak kadar derin bir şekilde birbirine karışmasını ya da
silinmesini içerir (Davis, 1997: 47). Oysaki her iki cins, toplumsal cinsiyet kalıplarını ve rollerini kodlayan davranış ve giyim
kuşam kodlarını öğrenmekte ve benimsemektedir (Meral, Editör yayın 2011: 298). Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra,
çok hızlı ve yoğun iletişim sayesinde, modernleşen-değişen dünyamızda, erkek giysisinin daha önceki dönemlerdeki vakar,
ağırlık ve ciddiyeti önemli yaralar almıştır. Otoritenin gölgesi gibi görülen giyim tarzı yok olmaya yüz tutmuş, bir yandan
sosyalist toplumsal mücadeleler, diğer yandan gelişmiş kapitalist piyasa sistemi ve değerlerinin erkek-kadın ortak tüketici
anlayışıyla ‘uniseks’ yaklaşımları, tüm bunların yanı sıra gelişen demokratik insan hakları konsensüsü cins ayrımını ortadan
kaldırmıştır (Anger, 1998: 27). Uniseks ürünler toplumsal tarihi köklerinden de etkilenerek baskı karşıtı söylemlere araçlık
görevi üstlenmiş bir tarz olarak ortaya çıksa da önceleri ucuz ve dikkat çekmeyen bir giysiydi (Davis, 1997: 85). Bunun gibi
birçok giyim eşyalarından söz edilse de asıl unisekslik durumu renklerin kullanımında gerçekleşmiştir. Kula’nın (2009: 87)
ifadesi ile postmodern dönemle birlikte çapraz giyim uygulamalarına rastlanılmakta, “…pastel mavi, pembe, sarı tonları erkek
kıyafetlerinde görülmeye başlanmaktadır. Bunların yanı sıra erkekler için geleneksel giyim tarzı gözlense de günümüz moda
dünyasının üretimleri incelendiğinde spor ve uniseks giyim tarzlarına yönelik üretim ve reklam örneklerine sıkça rastlanmaktadır (Tungate, 2008: 48-49). Teenage olarak belirtilen metroseksüel yeni gençliğin spor ve uniseks seçimleri dışında orta yaşlı
bir metro seksüelin daha gelenekselci ama haute couture seçimi, açıkça, farklı seçimlerle birlikte farklı yaşam tarzlarının da
ortaya konması açısından ilginç göstergelerdir.
-

Reklam Fotoğrafı Çözümlemeleri ve Bulgular: Çalışmanın evreni olarak erkek dergileri düşünülmüştür. Örneklem olarak
ise, Türkiye’de yayın hayatına henüz başlamış olan GQ dergisinin ilk sayısı olan Mart 2012’den yararlanılmıştır. Çözümlemeleri gerçekleştirilecek olan reklam örnekleri amaca yönelik örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Kullanılacak araştırma
yöntemi Göstergebilimsel Çözümleme olacaktır. Reklam fotoğraflarının incelenmesinde, sadece göstergebilimi kullanmak
yananlamları ve anlam aktarılmasını açıklamamak çözümlemeyi eksik bırakmaktadır. Göstergebilim temel anlamsal malzemeyi ortaya çıkarmada kolaylık sağlamaktadır. Gösteren ve gösterilen belirtildikten sonra, yan anlamları, çağrışımları, mitleri açıklamak için, ideoloji veya psikanalize ilişkin kavramları kullanmanın, açıklamaları daha sağlam temellere oturtacağı
düşünülmektedir.
Cesare Paciott: Değerlendirmesi yapılan ilk reklam (Fot.: 2), her ne kadar doğrudan tekstil ürünü olmasa da giyim ve modanın
vazgeçilmez aksesuarlarından bir ayakkabı markası olan Cesare Paciotti’ye aittir. Reklamın genel yapısına bakıldığında; bir
kadın ve bir erkek bir tek sandalyede (tıpkı bir yastıkta kocamak gibi…) oturuyorlar. Erkeğin kucağındaki köpek ile adeta
çekirdek ailenin bir bireyi gibi duruşu evli bir çift olasılığını göstermektedir. Arka planda yer alan palmiyeler, deniz görüntüsü
ve mobilyanın (sandalye) yazlık niteliği, bu çiftin sıcak bir coğrafyada bulunduklarını anlatmaktadır. Kadın ve erkeğin elegan giyim seçimi ve görünümleri de reklamın hedef kitlesi olarak ortanın üstü bir özelliğe işaret etmektedir. Tüm bunlar
reklamın gösterenlerini tanımlamaktadır. Gönderge sistemleri incelendiğinde ise, seçkinlik, çekirdek aile, yeni duyarlı erkek
ve dolayısıyla yer değiştirmiş, dönüşmüş geleneksel toplumsal roller göze çarpmaktadır.
Mitler: Mutlu, rahat yaşam, Amazon kadın, yeni duyarlı erkek miti iken, Analiz: Reklam unsurları açısından bakıldığında, markanın logosu dışında yazılı bir metne (başlık, slogan v.b.) rastlanmayışı, ürün tanıtımından çok ürün ve/veya marka
imajının pekiştirilmesine yönelik bir çalışma olduğunu anlatmaktadır. Görsel metinde, karakterlerin bulunduğu coğrafya ve
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karakterlerin genel görünümleri bir “Tatlı Hayat” izlenimi ve çağrışımı yapmaktadır. Erkeğin arka planda oluşu, sandalyedeki oturuş biçimi ve ayaklarının pozisyonu yeni bir tür erkekliğin belirtisi olarak değerlendirilebilir. Erkek değil de kadının,
okuyucuya daha yakın, ön planda yer alışı, rahat oturuş ve kendinden emin duruşu toplumsal cinsiyet olarak baskınlıkla
açıklanabilir. Burada erkeğin sevdiği kadın için duyarlılığını göstererek kadının öne çıkmasını sağlar bir tutum içindedir. ‘Her
başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır’ sözü bu örnekte tersine dönmüş gibi görünüyor. Bunlara ek olarak, ataerkil toplum
düzeninde, erkeğin görevi, ailesini ekonomik olanaklarını sağlamak veya arttırmaktır ve görev yeri kamusal alanda bulunur.
Ailede çocuk ve/veya çocukların bakımından kadın sorumludur. Oysa reklamda, ailenin sanki çocuğu gibi olan köpek, erkek
tarafından bakımı üstlenilmiş olarak gösterilmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerin dönüşümünü ifade etmektedir. Bir anlamda yeni cinsiyet politikalarını destekleyen çağdaş bir mitten söz edilebilir. Yeni duyarlı erkek tipine burada açıkça rastlanmaktadır.
-

Energie: Reklam fotoğrafında (Fot.: 3) yer alan marka genç giyimin temsilcisi Energie’ye aittir. Fotoğrafta, markanın da hedef
kitlesi olan gençlerden oluşan bir grup muhtemel eğlenmek için havuz yanında bir araya gelmişler. Fotoğrafın ışığı, giyim
unsurları incelendiğinde yaz mevsimine ilişkin bir ambians söz konusudur. Gençlerin kadrajdaki yerleşimleri, genç grubun
içinden sadece birisi öne çıkmıştır. Öne çıkan genç erkeğin elinde bir içecek bulunmaktadır. Elindeki içeceğin bardakta değil,
şişede bulunması reklamın gösterenleri durumundadır. Gençlik, rahat ve hareketli yaşam gönderge sistemleridir.
Mitler: Gençlik, dinamizm, ideal genç bedenler, mutluluk ve yeni duyarlı erkek ile birlikte maçoluk iken, Analiz: Reklamın
geneli incelendiğinde, markaya ait logotype dışında hiçbir yazı metni bulunmamaktadır. Ancak markanın ‘Energie’ oluşu,
reklamda kullanılan görsel metinle birleştiğinde reklamın etkiliğine güç katmaktadır. Görsel metinde, havuz etrafında birkaç
genç toplandığı görülmektedir. Toplanmalarının nedeninin bir tür eğlence nitelikli olduğu rahat giysi ve hareket içinde olduklarından anlaşılmaktadır. Genç kadın ve erkeklerin giyimlerinden bir yaz gününün ortasında bulundukları anlaşılmaktadır.
Reklamdaki aydınlatma (-ki muhtemelen doğal) yaz günü yorumunu desteklemektedir. Ön planda yer alan erkek, gömleğinin
önünün açıklığı, bıyığı ve beden dili olarak duruş şekli adeta meydan okuyucu bir maçoyu çağrıştırmaktadır. Buna rağmen
temiz tıraşlı (neredeyse ‘Baby Face’!) oluşu, gömleğinin düzgünlüğü ve çoğunlukla geleneksel toplum düzeninde kadın giysisine atfedilmiş şal desen özelliği ile yeni duyarlı bir erkek hatta metroseksüelliğe atıfta bulunmaktadır. Metroseksüelin heteroseksüelliğini elden bırakmamak için fallik sembol olarak şişesi elinde durmaktadır. Diğer elinin işaret ettiği fallus-erk ve
reklamda bu modelin öne çıkışı özenilen bir karakter olarak iktidarı da sahiplendiği anlamını içinde barındırmaktadır.

-

-

Tween: Reklamın (Fot.: 4) gösterenleri, genç erkek bir model, ceket ve ceketin ideolojik anlatımına kontrast oluşturan bir
tişört ve boyun bağı ile birlikte diğer giyim unsurları ve tıraşlı, bakımlı bir yüz görünmektedir. Bunlara ek olarak arka planın
minimalistliği diğer bir gösteren olarak değerlendirilebilir. Yeni duyarlı erkek, tanrısallık, rahatlık ve meydan okuma reklamın
gönderge sistemlerini oluşturmaktadır.
Mitler: Gençlik, tanrısallık, Dandy, yeni duyarlı erkek ile birlikte maçoluk iken, Analiz: Tween reklamına genel bakışla bir
hayli minimal yapıdan söz etmek olasıdır. Bu reklamda da markanın logotype’ının dışında yazı metnine ilişkin her hangi bir
iz görülmemektedir. Arka planın minimalliği zaman ve mekândan bağımsız bir oluşuma işaret etmektedir. Ayrıca modelin
üzerindeki ceket otoriteye dair bir söylem geliştirirken, ceketin içinden görülen tişört rahat yaşam tarzını ifade etmektedir. Modelin kullandığı boyun bağı ilginç detaylar içermektedir. Bu detaylardan ilki, Dandy erkek tipine, yani metroseksüel
erkeğin atalarına bir atıftan söz edilebilir. Erkeğin tüm kadrajda tek başına bulunuşu ve arka planın zamandan ve mekândan arındırılmışlığı dini mitlere ve tanrısallığa bir göndermenin bulunduğuna işaret olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda,
çağdaş mitler ile birlikte dini mitlere göndermenin gerçekleştirildiği söylenebilir. Doğrudan objektife (dolayısıyla okuyucuya)
yöneltilmiş sert bakışlar meydan okuyan bir maçoyu çağrıştırsa da temiz tıraşlı, modaya uygun giyimi benimsemiş bir model
oluşu, yüz bakımının yapıldığı her halinden belli oluşu yeni duyarlı erkek tipine örnek oluşturduğundan söz edilebilir.
Diesel (1): Bu reklam örneğinde (Fot.: 5) reklamın gösterenleri, vahşi hayvanlar için hazırlanmış bir kapan, yine minimalize
bir arka plan, sağlıklı genç bir erkek, serbest zaman giyim unsurları, klasik deri bir ayakkabı ve bakımlı bir yüz olmakla
birlikte hafif sakal ve bıyık. Gönderge sistemleri olarak, yeni duyarlı erkek, tanrısallık gibi unsurlar görülmektedir. Mitler:
Yupilik, tanrısallık, maçoluk, yeni duyarlı erkeklik ve eski yunan miti olarak Prometheus, James Dean efsanesi iken, Analiz:
Reklama genel olarak bakıldığında, markanın logotype’ının yanı sıra “Portraits for Successful Living” (Başarılı Yaşam Portreleri-Görünümleri) sloganı ile oluşturulmuş bir yazı metni bulunmaktadır. Fotoğrafta ise, jean ve serbest zaman giyimi
içinde genç bir erkek bulunmaktadır. Bir yandan da erkek modelin giyimindeki klasik yapılı deri ayakkabının bulunuşu, yupi
tarzına göndermelerde bulunmaktadır. Reklamda kullanılan slogansa (başarılı yaşam portreleri) başarıyı yakalamış çok genç
profesyoneller olarak yupi tarzını destekler niteliktedir. Yeni duyarlı erkeğin bir karşılığı şeklindedir. Bunlarla birlikte, bu
erkek model, özellikle vahşi hayvanlar için hazırlanmış demir kapana yakalanmış. Burada tanrılara karşı asi duruma gelmiş
Prometheus’un çağdaş yorumu görülmektedir. Bir yandan cezasını çekmesi, bir yandan da tanrıların dağına ulaşamaması
için dizginlenmiş bir Prometheus… Arka planın minimalize edilmiş olması erkeği anlamın merkezine tek başına oturtulmasına yardımcı olmuş adeta tanrısal bir ambians kazandırmıştır. Bu anlamda, tanrısallık motifleri ile örülü bir yapıdan
söz edilebilmektedir. Tüm bu unsurlar değerlendirildiğinde, geleneksel ve dini mitlerle, çağdaş mitlerin biraradalığından söz
edilebilmektedir. Beden dili, saç şekli ile Dean efsanesi çağrışımına yönlendirmekte ve modelin oturuş biçimiyse erkeğin
vazgeçemediği maçoluğa kısmen de olsa gönderme yapmaktadır.
Diesel (2): Bu reklam da bir önce değerlendirmesini yaptığımız gibi Diesel markasına ait bir örnektir (Fot.: 6). Devam niteliğindeki bir reklam çalışması olması nedeniyle diğer örnekle önemli düzeyde benzerlik taşımaktadır. Reklamın gösterenleri, güneş gözlüklü bir model, ışıklı bir daire, deri ceketli ve tişört olarak görülmektedir. Yeni duyarlı erkek, dinsel azizlik,
tanrısallık gibi örüntüler gönderge sistemleri olarak düşünülebilir.
Mitler: Tanrısallık, yeni duyarlı erkeklik, Hıristiyan inancı doğrultusunda azizlik ve James Dean efsane iken. Analiz: Genel
-

-

-
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olarak reklamda, Markanın logotype’ının yanı sıra “Portraits for Successful Living” (Başarılı Yaşam Portreleri-Görünümleri)
sloganı ile oluşturulmuş bir yazı metni bulunmaktadır. Fotoğrafta ise, güneş gözlükleri, motosikletçiyi çağrıştıran deri mont
ceketi içinde genç bir erkek bulunmaktadır. Model aynı zamanda elinde daire şeklinde bir ışık tutmaktadır ki bu görünüm
Hıristiyan inancı ve mitolojisinde belli sayıda mucize gerçekleştiren veya Hıristiyanlığa önemli katkılarda bulunan fanilerin
ölümünden sonra azizlik unvanı ile taçlandırıldıkları mitine atıfta bulunmaktadır. Reklamda kullanılan slogan ise bu anlamı
pekiştiren bir özellik taşımaktadır. Bunlara ek olarak denilebilir ki, reklamdaki ruhanilik ambiansının gücünü arttıran, zaman
ve mekândan bağımsız olduğu durumu tanımlayan arka plan tanrısallığı öne çıkaran bir başka unsur olarak yerini almıştır.
Model, temiz, bakımlı ve tıraşlı yüzüne ve yeni duyarlı erkek çağrışımına rağmen bakışlarını sertleştiren güneş gözlüğü ve deri
ceketiyle James Dean efsanesinin adeta bir canlandırması gibi kadrajda bulunmaktadır.
Sonuç: 1990’lar öncesindeki erkek ve erkekliklerin, günümüz postmodern özellikler gösteren tüketim kültüründe, gelenekselden farklı nitelikler göstermeye başladığı toplumsal cinsiyet (gender) kavramı, erkeklik çeşitleri ve Metroseksüellik kavramı
ile karşılanmaya çalışılırken, tüketim kültürünün moda ile ilişkisi toplumsal cinsiyet ve erkekler bağlamında ele alınmıştır.
Geleneksel erkek giyiminin hangi şartlar altında evrimleştiği incelenmeye çalışılmıştır. Göstergebilimsel yaklaşımla moda
reklamları, fotoğrafları analiz edilerek, reklamlar, anlam bileşenlerine ayrılarak ortaya konularak, reklam düzeyindeki gerek
yazılı ve gerekse görsel metinlerin anlamsal yapılandırılmaları incelenmiştir. Çözümleme örneklerine göz atıldığında, özellikle genç erkeğin yoğun kullanımı görülmektedir. Yeni duyarlı erkek ya da metroseksüel erkeğin işlevi yeni bir hedef kitle
oluşturulması yönündedir. Daha önceleri kadını dikkat merkezine yerleştirmiş olan moda, giyim endüstrisinin erkekleri de
ilgi odağına almış olduğu gerçeği, küresel tüketim kültürüne bir katkı olarak görülmektedir. Erkekleri de tıpkı kadınlar gibi
ana hedef kitle konumuna yükselten üretim, rekabet ve yeni moda değerlerinin Yeni Dünya düzeniyle daha zorlu bir hal
almıştır. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken üniseks unsurlar, metroseksüelite, eski efsane ve mitlerle birlikte çağdaş mitlere
de başvurulmaktadır. Yeni erkeklikler sayesinde pazarda rekabet gücünü arttırmak mümkün gözükmektedir. Bu konuda da
erkekler moda, tekstil gibi çağdaş giyim endüstrisinin gözdeleri haline gelmişlerdir.
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GÜNDELİK HAYATIN BİR ALANI OLARAK MODA ARACILIĞIYLA KÜLTÜRÜN YENİDEN İNŞASI*
Soner YAĞLI*
ÖZET
Gündelik hayatın biçimlenmesinde, benimsenmesinde ve inşasında moda önemli bir kavram ve alan olarak etkisini giderek arttırmaktadır. Özellikle toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve özellikle son dönem teknolojik unsurların değişimi gündelik hayatın her alanını olduğu gibi modanın içeriğini de değiştirmekte ve biçimlendirmektedir. Moda tüm bu unsurlarla birlikte karşılıklı etkileşim içerisinde olan bir alan halindedir. Sosyo-ekonomik ve siyasal ortamdan etkilenen moda aynı
zamanda kültürün önemli bir biçimlendiricisi ve inşa edicisi konuma evrilmiştir. Özellikle tekstil, giyim-kuşam üzerinden ciddi bir kimlik algısı oluşmaya başlamıştır.
Son dönemlerde bir geriye dönüş ya da geçmişle algılanan retro tarzların ortaya çıkışı ve yaygınlaşması günümüz sosyo-kültürel yaşamında pek mümkün değilken
kitlesel bir onaylanma ve meşruiyete dönüşmüştür. Kitle kültürünün inşasında ve kitlenin gündelik hayat içerisinde belirli davranış ve tutumlarının inşasında moda,
rıza yoluyla hegemonik bir ilişki kurmaktadır. Toplumsal statünün bir göstergesi ve belirleyicisi olan moda aynı zamanda bireysel hazzın tatminine yönelik bir mecradır. Kültür endüstrisinin bir alanı olarak moda bireylerin bir araya getirilmesinde olduğu gibi, yönlendirilmesinde de önemlidir. Modanın bireyleri etkileyen büyülü
evreni ve söylemi bireylerin hegemonik bir ilişki içinde kendi rızalarını üreterek kültürün içinde kendilerinden beklenilen refleksleri vermelerine neden olur. Moda,
genel yaklaşımlar bağlamında kültür endüstrisi içerisinde bireylerde tüketici kimliklerin oluşturulmasında ve tüketim ideolojisinin üretimi açısından etkili olduğu
kadar toplumsal cinsiyet rollerinin yerleşikleşmesinde de son derece işlevsel olmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Moda, Kültür, Gündelik Hayat, Tüketim, İdeoloji.

RECONSTRUCTION OF CULTURE VIA FASHION AS A FIELD OF DAILY LIFE
ABSTRACT
As an important concept and field, fashion has gradually increases its effect on formation, adoption and reconstruction of daily life. Especially, changes of social,
political, economical and recent technological factors change and form the content of fashion as such in each area of daily life. Fashion is a field which is in mutual
interaction with all these factors. Fashion, which is affected by socio-economic and political environment, has also evolved to be an important former and erecter of
culture. A serious sense of identity has started to be formed especially through textile and clothes. Individuals start speaking to each other by way of their clothes
before they get in oral contact with the others. While recent turnarounds or emerging and extending of retro styles are not possible in today’s socio-cultural life,
they have become a massive recognition and legitimacy. Fashion makes a hegemonic relation by common accord in construction of mass culture and their specific
behaviours in daily life. Fashion, which is an indicator and a determiner of social status, is a course that is for satisfaction of individual pleasure at the same time.
As an area of culture industry, fashion is important for separating and leading individuals as well as gathering and bonding them. Magical world and expression of
fashion, which affect individuals, cause them to give expected reflexes by producing their own assents in a hegemonic relationship. Fashion is extremely functional
for placing gender roles within overall approaches in culture industry as well as it is effective in the sense of creating consumer identities of individuals and production of consumption ideology.
Keywords: Fashion, Culture, Daily Life, Consumption, Ideology.
Gündelik Hayatın Bir Alanı Olarak Moda Aracılığıyla Kültürün Yeniden İnşası: “Bir moda ancak bir diğeri tarafından yok
edilir, daha yeni bir başkası tarafından ortadan kaldırılır…” Jean de La Bruyère1
Giriş: Gündelik hayatın inşasında ve bireylerin bu hayatı benimsemelerinde, kabul etmelerinde toplumsal, siyasal, ekonomik,
kültürel ve teknolojik süreçler bir bütün olarak kendisini bir belirleyen olarak dayatır. Bu gündelikliğin biçimlenmesinde
önemli bir alan olarak karşımıza çıkan moda, sözü edilen faktörlerden etkilendiği gibi aynı zamanda toplumsal ve kültürel
düzlemde de inşa edici bir rol oynar. Giyim-kuşam faaliyetlerini kapsar gibi görünmesine karşın, moda aslında çok biçimlidir.
Gündelik hayatın bir biçimlendiricisi olan moda, bireysel ya da toplumsal kimlik algılarımızı düzenleyen, meşrulaştıran,
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Yrd. Doç. Dr. Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Öğretim Üyesi, soner.yagli@ege.edu.tr, soneryagli@hotmail.com.
1. Çalışma konusunun ana kavramı olan moda olgusu toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve teknolojik süreçlerdeki değişimlerle birlikte bu değişimlerden etkilenen ve bu değişimleri etkileyen bağlamlara göre biçimlenmektedir. Ancak bu süreçlerin her birinin sorgulanması çalışmanın fiziksel mekânının sınırlılıklarından dolayı zor olduğundan hareketle, bu çalışma içerisinde bunu aşmak için sadece
çalışma bağlamında bir tartışma geliştirilecek ve burada detaylı bir biçimde yer veril(e)meyen bazı görüşler bir önkabul içerisinde ele
alınacaktır. Çalışma konusu bağlamında, modadan kastedilen de ağırlıklı olarak giyim dünyasıdır.
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düzene koyan, kategorize eden ve onaylayan bir yapıdadır. Özellikle teknolojik gelişimler sonucu teknik ussallığın geldiği
aşamada dijital mecraların da devreye girişiyle bireyler aynı anda ve hızlı bir biçimde birbirlerini görmeden, gizemli bir
katılımcılıkla aynı şeyleri yapar duruma gelmiştir. Moda popüler kültürün ve kitle kültürünün bir taşıyıcıdır. Medya ürünleri, müzik, sinema, reklâm vs yoluyla modanın dünyanın her tarafına hızla yayılma gücü modanın küreselleşmesinde etkili
olmuştur. Gündelik hayat gündemlerini ve kültürü değiştiren ve biçimlendiren etkin bir mecra olan moda, toplumsal yapı ve
kültürü çözümlemede önemi ve işlevsel bir anahtardır. Moda, yaşamın bir tezahürü olarak .”uzam ve zaman içinde evrensellik
taşıyan toplumsal ve psikolojik bir fenomen oluşturur” (Waquet ve Laporte, 2011: 9). Ağırlıklı olarak göze dayalı, görsel bir
kültüre seslenen ve gücünü bu görsellikten de alan moda, kamusal alana yönelik sunumlar/giysiler üretmesine karşın aynı
zamanda kamusal alanın doğasından da etkilenir (Crane, 2003: 305). Bireyler kendileri için değil, diğerleri için giyinir.
Kimliklerin inşasında ve yıkılmasında bir araç olan moda, kimliklere ilişkin görüşleri etkiler. Özellikle elektronik medya
kültürü kamusal alanı tekelleştirir, tek tipleştirir ve diğer alanları kullanma biçimlerine etki eder. Küresel ilk kültür biçimlerinden biri olan moda günümüzde küresel medya olanaklarıyla daha etkindir. Belirli bir sınıfın rollerini ve özelliklerini
ifade eden moda, küreselleşen kültür ve ideolojinin bir sonucu olarak sisteme uyumlu bireylerin üretilmesinde ve inşasında
önemlidir. İhtiyaçların manipüle edilerek, yapay gündemler ve gereksinimlerin bireyler açısından bir arzu nesnesi haline getirildiği günümüz tüketim toplumunda moda, kültür endüstrisinin karşı konulamaz bir gerçekliğidir. Geçerli olan kültüre ve
ekonomik gereksinimlere göre her dönem moda değişmekte, gücünü de bu değişkenliğinden almaktadır. Toplumsal iktidar
tarafından moda yoluyla kimliklere içkin olarak, biz ve ötekiler ayrımlaşmasında söz konusudur. Tıpkı kimlikler de olduğu
gibi bazı tutum ve davranışlar onaylanıp, bütünleştirici kabul edilirken diğerleri sistem dışı, gayrımeşru ve yasak kabul edilir.
Moda, bireylerin kendilerinden beklenen reflekslerin üretilmesinin bir aracıdır. Crane’e (2003: 314) göre, özellikle toplumsal
hayatın önemli bir alanı olan sokakta, bireyler kendilerini diğerlerine sergiler ve bedenlerini gösterirler. Bu mecrada kamusal
alandaki benlik sunumlarını gerçekleştiren bireylerin giysileri burada konuşur. Benlik sunumunun en önemli unsuru giysilerdir. Moda, toplumsal iktidarın bir denetim, gözetleme ve paylaşım aracı olarak araçsal aklın bir parçasıdır.
-

Gündelik Hayat, Kültür ve İdeoloji: “...Hiçbir dil yoktur ki aldatmasın.” I. Calvino
Gündelik hayat, modernliğin bir ürünün olarak kabul edilir ve yaşanılan hayatı tek hayatmış gibi öğretir, dayatır, benimsetir.
Tüketim ideolojisinin dekorunda yer alan gündelik hayat, verili toplumsal değerlerin kabulüne dayanır. Toplumsal düzlemde
otak kabul edilmiş değerlerin diğer toplumsal katmanlardaki insanlarca da paylaşılarak, öğrenilmesi, hatta haklılaştırılmasını
öngören gündelik hayat, 24 saatin içindeki her eyleme açıktır; alışverişe çıkmak, yemek yemek, giyinmek gibi siyasetle ilişkisiz
alanları da kapsar (Lefebvre, 1998), (Brown, 1989). Gündelik hayatın gerçekliği nesneleştirme yoluyla sağlanarak, doğal ve
meşru olan bir kabul öngörülür. Gerçekliğin toplumsal inşasında önemli ve sorunsal bir kavram olarak ideoloji, bireye kendiliğinden yerleşmeyip bireyin içinde yaşadığı evrene dair simge ve anlamların karşılıklı bir biçimde etkileşimi sonucu oluşur.
İdeoloji, toplumsal dünyanın derinlerine sızarak, o gerçekliğin kurucusu haline dönüşür (Mumby, 2005: 128). Ana amaç, egemenin ya da yöneten sınıfın kendisinin ve düşüncelerinin toplumsal düzlemde doğal ve meşru kılınarak zora dayanmayan,
kediliğinden oluşan bir onay ilişkisi yaratmaktır. Marks’ın yanlış bilinç ve yansıma kavramları, Althusser’in devlerin ideolojik aygıt nitelemesi ve Gramsci’nin hegemonya görüşü bu ilişki üzerine oldukça açımlayıcıdır. Bu yapı, iktidarın gerçeklik
tanımlarını zorunlu kıldığı gibi, kimi düşünce ve grupların onaylanmasına kimilerinin de gayrımeşru/öteki olarak algılanmasına neden olur. Kültürel inşa da bu şekilde gerçekleşir. İdeoloji, bir toplumsal bloğun birliğini koruyan ve toplumda sıva
işlevi gören bir araçtır. Bu yolla kurumsallaştırılan gerçeklik tanımları tabi sınıfların yaşanan gerçekliğini oluşturmaktadır
(Hall, 1994: 191). Böylelikle, bu hegemonik yapı içinde egemen/başat olanlar kendi görüşlerini gündelik hayatın sadece siyasal
mecralarında değil, tüm kültürel ve sanatsal düzeylerinde de kendini hissettirecek biçimde inşa eder. Gündelik hayat açımlanmasında kapsayıcı bir unsur olan kültür sorgulanması gereken bir alandır. Bir hayat biçimi ve yaşayış tarzını ifade eden
kültür, Lull’a (2001: 95) göre; “... değerler, gelenekler, inançlar, maddi objeler ve yaşanılan çevre tarafından biçimlendirilen
‘özel bir yaşam biçimi’... insanların, temelde kalıcı, ama aynı zamanda rutin iletişim ve sosyal etkileşim içinde değişebilirlik
özelliğine de sahip etkinliklerini, dünya görüşlerini, şeyleri, inançları içeren dinamik ve karmaşık çevresi... ortam... konuşma,
giyinme, beslenme, yiyeceklerin hazırlanması ve tüketilmesine ilişkin belli kalıpların geliştirilmesi... tapınmalarımızı, tapınma
biçimlerimizi, zaman ve uzayı nasıl biçimlendirdiğimizi, nasıl dans ettiğimizi, çocuklarımızı hangi değerler içinde toplumsallaştırdığımızı ve gündelik yaşamımızı oluşturan bunun dışındaki birçok ayrıntı...”. olmaktadır. Kültür içerisinde işleyiş aslında
aynıdır; denenmemiş şeyler ve onaylanmamış tarzlar ya da düşünceler sistem için tehlikeli ve risk taşır (Adorno, 2007: 65).
Üretim için tüketim prensibiyle tüketim sürekliliğinin sağlanması sistemin devamlılığı açısından önemlidir. Tüketiciyi
düşünmeye sevketmeden, hazır dünya formları sunularak onları iyi tüketiciler yapmayı amaçlayan ve toplumsal denetimin
bir aracı olan kültür endüstrisi, standardizasyonla bireyin akıl yürütme ve düşünme yetisini bozar, felce uğratır ve her türlü
manipülasyona açık hale getirir (Kellner, 2005), (Adorno, 2007). “Akıl Tutulması” ya da “İnsanın Tek Boyutluluğu” olarak
adlandırılan bu aşamada, sanat da pazarda alınıp satılabilen bir duruma evrilmiştir. Özellikle medya, eğlence ve bilgi endüstrisi yoluyla yanlış bilinç yaymakta ve bireylerdeki tek boyutluluğu gerçekleştirmek adına büyüseli ayinsel formüllerle sürekli
tekrarlamalar yapmaktadır. Bilincin ayarlandığı ve yıkandığı bu endüstri, meşruluğunu haz ve zevk üzerinden inşa eder. En
önemli inşacılardan olan medya, yeni kültürel biçimler inşa ederken diğer taraftan da kültürel sınırları da dikkatinden kaçırmaz. İhtiyaçların manipülasyonunu oluşturmak bu kültürde önemlidir. Profesyonel bir model tüketiciler üzerinde bir ihtiyaç
baskısı yaratır (Illich, 2011: 59). Bu, profesyonel kişilerin hammaddelerini döktükleri kalıbın bir kopyası olarak tüketicileri üretmek için yapılmış kuluçka hücrelerine dair bir reklâmdır aslında. Bireylerde sistemin yeniden kendini üretebilmesi
adına bireylerde ihtiyaç duyulan şeyler yaratılır ve bireyler bunları arzular hale getirilir. Eğlence ve keyif duygusu ticaret ile
ilişkilendirilir. Gündelik hayatın kapsamındaki şeyler önceden belirlenerek, ne dinleneceği, ne giyileceği, hangi kişilerin ikon
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olacağı vs önceden planlanır ve denetlenir. En iyi planlanmış tüketim tekniği ortada alıcısı yoksa değersizdir. İsteklerinin
öznesi olamayan birey, isteklerine tabidir. Bu yapıda mutluluk vaat edilir; ama aslında “...söz konusu olan, onlara üflenen
ruhtur, efendilerinin sesidir” (Adorno, 2007: 110). Bireylere sahip olmak isteyecekleri imgeler, imajlar sunulur. İmaj, tüketim kültürü için önemlidir. Bireyleri moda yoluyla tüketime teşvik etmek amacıyla sorgulamaksızın kabul edilen çok çeşitli
ikonlar yaratılır ve bu ikonlar yoluyla kültürel dönüşüm gerçekleştirilir. İkonlar, nesne olabileceği gibi birey de olabilir. İmaj
yaratımında bir takım işlemler bilinçli olarak yapılır ve esas önemli olan bunları açık ve görünür biçimde sunmak amaçtır
(Robins, 1999: 245). Ginsborg’a (2010: 124-125) göre; gündelik hayatın kapsamında yer alan çoğu modern imge, aldatıcı
tecrübenin birçok özelliğine sahiptir. Berger ve Luckmann (2008: 61-65), gündelik hayatın içerisinde bu çeşitliliğe karşın
tipleştirici temalar üret(il)erek diğerleriyle olan ilişkilerimizi belirleyen ve sınırlarımızı çizen sosyal bilgi stoğundan söz eder
ve bu stoğun kimi alanları aydınlatırken kimilerini de algılamayı zorlaştırmak için bulanıklaştırdığını belirtir. Özellikle giysi
modası, bir tarzı meşrulaştırırken, diğerini olumsuzlayarak biz ve öteki algısını güçlendirir. Gündelik hayatın kapsamında
bir toplumsal imgenin en iyi karşılığını bulduğu ve en net göründüğü yerlerden birisi, kadınlara seslenen yayın organlarıdır
(Lefebvre, 1998: 89-90). İmge ve buna yönelik pratik bunların içine sızarak kafaların karışmasına neden olur. Bu mecralar,
gündelik hayatın programlanarak mesajların ritüelleştiği ve uygulanabilir kodlar haline getirildiği yerlerdir. Gündelik hayatın
sınırlarının belirlenmesi toplumsal iktidar tarafından yaşamsal bir konudur. Bu bağlamda, toplumsal iktidar, modaya bir
takım işlevler yükleyebilir. Modanın bir kültür belirleyeni olarak yayılmasını sağlayan bir araç olan medya gibi, kültürel sınırları belirlerken iki yönü ortaya çıkmaktadır: İlki, yeni kültürel çevreler oluşturmak diğeri de (varolan) kültürel sınırları gözden
kaçırmamak (Lundby ve Ronning, 1997). Moda; kültürü yönlendirip, kontrol ederek düzenleyebilir. Moda, özelliklerinden
dolayı geçerliliğini yitirmeye mahkûmdur, sürekli olarak biçimler değişir, değişmeyen şey; modanın kavramsal değeridir.
Hegemonik Bir Güç Olarak Moda- Modanın Gündelik Hayat ve Kültürle Olan İlişkisi: “Moda sadece giysilerde var olan
bir şey değil; moda soluduğumuz havadaki bir şey. Bir rüzgârdır moda; geldiğini hissedersiniz, kokusunu duyarsınız... Havada, sokakta; moda fikirlerle, yaşam tarzımızla, olan bitenle ilgilidir.” Coco Chanel.
Çokbiçimli bir kavram olan moda, özellikle 17. yüzyıl sonunda tarz, üslup, varoluş biçimi, yaşam ve giyim kuşam üslubu olarak
kavranmaktaydı. Giyim kuşam bağlamında moda, günümüzde giysi yaratıcılığını, giysi sunumundaki yeniliği, kreasyonu ve
tekstil evrenini betimlemektedir. Moda, hem giysileri hem de dünyayı düzenleyen bir araçtır. Biçimleri, renkler ve malzemeler
önemli olduğu kadar konumlar, eylemler ve durumlar da söz konusu alanın içinde yer alır (Waquet ve Laporte, 2011: 7-8).
Modanın temel nesnesi giysidir, ancak aksesuarlar ve modanın diğer işaretleri de onu bütünleyen bir unsurdur. Bazen kullanılan bir aksesuar giysinin önüne geçebilir. Ayakkabı, beden süsleri, makyaj, saç kesimleri, hatta dekor bile modayı bütünlemektedir. Kullanılan eşyalar, mobilyalar zaman içinde stil haline gelir. Bütün bunların bir moda hareketine dönüşmesi için
belirli süreçlerden geçmesi gerekmektedir (Waquet ve Laporte, 2011: 14). Genelde moda sürecinin 5 evresi olarak görülen bu
aşamalar; yenilikçi fikir, küçük bir grubun benimsemesi, özekdeş çevrelere aktarım (yakın gruplara genişleme, değişim geçirmeden yeniden üretme), dağılma ve dönüşüm (herkesin kendi imkânları ölçüsünde sahip olması, taklit etme) ve genelleşmedir. Moda ve gündelik hayat ilişkisi tüketim toplumunun önemli bir unsurudur (Köse, 2010). Kültürel bir öge olan moda,
kendini inşa eden toplumsal yapının belleğinde biçimlenir, zenginleşir, dolaşıma çıkar, kamusal alanda kendini gösterir, sınıfsal bir algılamanın yaratılmasında öncü olarak kimliğin bir ürünüdür. Moda, özel işaretler taşıyan bir alandır. Dönem dönem
moda olan davranış ya da giyim biçimlerinin değişmesi buna yöneliktir.
Toplumsal sınıflar arasındaki ayrımı yumuşatabildiği gibi, bazen cinsiyetlerarası kimlikleri sertleştirebilen moda, biz ve öteki
ya da gayrımeşru ve meşru ayrımlarının da sınırlarını belirler. Ancak gözden kaçırılmaması gereken şey; sürekli tüketimin
temeli “esnek” bir kimliğin inşasıdır. Moda, kimlik kazanmak isteyen bireyin bunu tüketerek elde etmesinin imkânını verir. Kimliğin inşasında tüketim kültürünün en görünür biçimlerinden biri olan giyim, aynı zamanda toplumsal cinsiyet ve
statünde en belirgin göstergelerinden olup, farklı dönemlerdeki toplumsal yapılar içindeki konumların nasıl algılandığını ve
statünün sınırlarını da belirlemektedir. Bir kimlik kurucusu olan giyim, sembolik sınırların korunmasında etkili olduğu gibi
bu sınırların yıkılmasında da gücünü göstermektedir (Crane, 2003). Moda, değişen koşullara göre kendini yenileyebilen bir
mecradır; uyum ve uyumlulaştırma gücü yadsınamaz. Sorokin (1974), geleneksel toplum yapısından modern toplum yapısına geçerken cemaat ve cemiyet ayrımını ortaya koyarak, geleneksel toplum yapısında cemaat içerisinde örf ve adetleri öne
çıkarırken, modern toplum yapısında cemiyet alanında modanın örf ve adetlerin yerini aldığını belirtir. Baudrillard’a (1988:
26) göre, güncel bir kültür olan kitle kültüründe gelenekler, örf ve adetler, alışkanlıklar modanın özgürleştirici yapısı içinde
serbest kalır, beden de modanın hızı içerisinde özgürleşir. Bu insan, hızla mekân değiştiren, hareketli, ahlâka bağlılığın dışında
modaya bağımlı olan, davranışlarını ve tarzını vicdandan öte bakış açısı modellerine göre belirleyen, cinselliğini, geleneklerini
buna göre değiştiren yapıdadır. Bireyin dış görünüşünün en önemli ve ayrılmaz parçası olan giyim, iktidar tarafından kullanılan bir araçtır. Gündelik hayatın tümünde karşımıza çıkan iktidar, giyim yoluyla toplumsal kimlikleri benimsetme amacını
gerçekleştirebilir. Moda, ürünlere sürekli olarak yeni anlamlar yükleyerek toplumsal kimliklerin yeniden tanımlanmasına
neden olur. Çoğu zaman zıtlıklardan yola çıkılarak oluşturulan bu söylem, modanın büyüsel bir işlev görerek değişime sebep
olup bu çatışma noktalarının yeni tarzlara dönüşmesini sağlar. Erkekliğe karşı kadınlık, yaşlılığa karşı gençlik, uyuma karşı
isyan, çirkine karşı güzel gibi pek çok zıtlık modanın yerleşikleşmesine ve aynı zamanda içerdiği söylemin de toplumsal kimlikler tarafından benimsenmesine eden olmaktadır (Crane, 2003: 27). Giysiler toplumsal denetimin bir aracı olarak karşımıza
çıktığı gibi, sınıflararası ilişkileri de düzenler. Giysiler görünenden daha derin anlamlar taşıyan birer simgedir. Bu göstergeler
dikkatli okunduğunda toplumsal cinsiyet, sınıf ve kimlik üzerine ortak kültürel kodlarla bezeli olduğu görülür. Cinsiyete dair
normları da işaretleyen giyim, aynı zamanda bu sınırları belirsizleştirip kendi koyduğu normları da yıkma gücüne sahiptir.
Moda, eğlence endüstrisinin bir unsuru olarak güçlü bir yönlendiricidir. Bir fetiş ve kutsal hale getirilen mala hangi kural159
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larla tapınılacağını bildiren moda, cinsel çekiciliği de önemli kılar (Benjamin, 2000). Moda, toplumsal iktidar tarafından
onaylanmış kimliklerin kamusal alanda dolaşıma çıktığı bir alandır. Bu alan içinde bireyler verili kimlikler içerisinden seçme
özgürlüğüne sahipmiş gibi görünmektedir.
Toplumsal düzlemde moda, bütün bireylere açık olan bir mecradır ve bu yolla bireyler, hem kimliklerine ilişkin tarzları belirleyebilir hem de giyim endüstrisindeki üreticilerin meydana getirdiği stilleri benimseyebilir ve bunlara ulaşabilir (Crane,
2003: 17-19). Kültürel beğeniler ve onlarla ilişkili yaşam biçimlerini kapsayan toplumsal yapılar karmaşık sınıf kültürü sistemleridir. Bireyler sınıflarının içinde dolaşıma çıkmış kültürel malların içinde bulundukları sınıfa uygunluğunu denetleyerek
toplumsal farklılık ve kültürel sermaye için mücadele ederler. Bütün bu kültürel pratikler çocukluk döneminden itibaren aile
başlayarak, eğitim dönemi sürecince kazanılır, bu durum mevcut toplumsal sınıf yapısının yeniden üretilmesine katkıda bulunur. Cinsiyet rolleri de önceden öğrenilerek ve benimsenerek bir önkabul görmüştür. Bu tarz toplum yapısında egemen olan
ve saygın durumdaki kültür üst sınıflarınki olup, seçkinler belirleyici güce sahiptir. Giyim üzerinden sahip olunan zihniyetin
ne olduğu anlaşılabilir, giyim, zihniyetin sembolleşmiş biçimidir. Estetik zevkler, beğeniler, ekonomik durum, statü, ait olunan
sınıf ya da olunmak istenen sınıfa dair ipuçları giyimin dilindedir. Moda, kitleyi bu yolla kavrar en büyük dayanak noktası da
kitledir. Yapay ve kişisel olarak ikiye ayırabileceğimiz prestije ulaşmanın bir aracıdır. Aynı zamanda tüketim toplumundaki bireyin yalnızlığının da bertaraf edilmesinin bir aracı olan moda, farklı olmayı sağlarken, benzediği kişilerle arasındaki farkları
da azaltan bir alandır (Barbarosoğlu, 2012). Statünün yeniden üretilmesini ve bu yolla hazzın yüceltilmesi üst gelir grubundaki bireylerde daha sık görülen bir durumdur. Kapitalizm daha esnek ve kâr elde etmenin farklı yollarını aradıkça ön plandaki oyuncuların da giyim kuşamı değişmektedir (Kaya, 2012: 92). Özellikle sınıfsal bağlamda göz önünde olan kişilerin iş
kıyafetleri bile bu değişimden etkilenmektedir. Patron/yöneticilerin giyim tarzı artık gittikçe şık-spor ve rahat bir biçimdedir,
bu, kapitalizmin ana ilkesinin “bırakınız giyinsinler” biçimine dönüşmesidir. Sosyal gelişme ve ekonomik büyüme birbiriyle
ilişkili olup, değişimin geniş tabakalar arasında yayılmasında etkilidir. Çünkü değişimi sağlayan ana unsurlardan biri, ekonomik gelişme ile birlikte orta tabakalaşmadır. Modanın gelişimi de orta tabakanın üst ya da altlara doğru ne kadar genişlediğiyle
ilgilidir (Barbarosoğlu, 2012: 72). Son dönemde moda, toplumsal gruplar arasındaki ilişkilerin karmaşıklaşmasına ve farklı
grupların birbiriyle temasından ötürü çeşitlenmiştir. Modaya uygun tarzların yaratımı ve dolaşımı daha merkeziyetçiyken bu
yayılım merkezden çıkıp farklı gruplara da yönelmiştir. Bu süreçte örnek alınan kişiler üst sınıfı göz önünde olan bireyleridir
(Crane, 2003: 220). Geleneksel zihniyet içerisinde giysi statüyü belirlerken, modern zihniyet algısında giysiler aşağı kültürler
üst kültürün giyimlerini taklit eder (Barbarosoğlu, 2012: 23-24). Geleneksel giyimde tarz ve üsluplar uzun süreli korunurken,
günümüzde moda sayesinde kısa sürede tarzlar değişime uğramaktadır. Giysilerin hazırlanmasında el işçiliği geleneksel zihniyette daha ön planda iken, modern giysi algısında konfeksiyona dayalı seri üretim ortaya çıkmıştır.
-

Geleneksel giyim algısında ahlâki açıdan giysiler toplumdaki geçerli kuralları yansıtırken, modern algıda bu, yerini protestocu tarzlara bırakmıştır. Modanın paylaşım ve yayılım hızını değiştiren en önemli unsurlardan birisi; postmodern imgelerle
donanmış elektronik medyanın izleyici/tüketici üzerindeki karşı konulamaz gücüdür. Sürekli bir biçimde yeni olana atıf yaparak tekrarlayan moda, popülerleşmenin, popüler kültürün ve kitlesel hale gelmenin, kitle kültürünün bir yapıştırıcı malzemesidir. Moda, her şeyden haberli olmayı gerektirir, aydan aya yıldan yıla nelerin geçerli olduğunu bilip bir yeniden çevrilme oluşturulur (Baudrillard, 2010, 123). Bu yeniden çevrilme her vatandaş için bir görevdir, eğer bu yapılmazsa tüketim
toplumunun gerçek vatandaşı olunamaz. Ancak, bu hareketli ve çevrimsel moda keyfi, bireyin kendi içkinliğine çok fazla
bir şey katmaz. Lâkin, modanın baskın bir karakter olarak yaptırımı ya toplumsal başarı ve kabul ya da dışlanmadır. Moda,
belirli toplumsal gruplara seslenir, birilerini onaylarken diğerlerini dışlar ve toplumsal gündemi bu şekilde belirler. Bunu
gerçekleştirirken bireyler için önemli bir alan olan kamusal alanın yerini günümüzde elektronik medya almıştır. Kamusal
alanın kontrol edilmesi medyaya doğru kaymıştır ve görsel sunum burada gerçekleşir (Crane, 2003: 318). Güzel ve estetik
olmayanın bile güzel ve estetik olarak kabul görmesi, modanın kendini iyi pazarlayabilmesi onun bir propaganda unsuru gibi
kullanılmasından kaynaklanmaktadır (Barbarosoğlu, 2012). Belirli tiplerin yaratılması, isimlerin değiştirilmesi, seçme, yalan,
tekrarlama, iddia, düşman tesbiti (çağdaş-gerici, moda düşmanı) ve otoriteye sığınma gibi yöntemler modanın kendi propagandası için kullanılır. Kitle, modern dünyanın en büyük otoritesidir ve teslimiyet giyim yoluyla gerçekleştirilir. Başkaldıranlar ve boyun eğenler moda yoluyla denetlenebilir. Giysilere yüklenen anlamlar, öncelikle toplumsal yaşantıda ön planda olan
birey ya da kitlelerle dolaşıma çıkar(tılır).
-

-

Tasarımcılar açısından kendi müşterilerinin üst gelir grubundan, sanatçı, işkadını, televizyon, sinema, moda ve güzellik sektöründen vs. olması önemlidir. Giysiler sessizce mesaj ileten birer araçtır (Crane, 2003: 213-216). Modanın esas taşıyıcı grubu
kadınlardır. Bundan dolayı her dönem belirli kadın imajı tasarlamak ön plandadır. Günümüzde ideal kadın imajı çağdaş,
çalışan ve dinamik kadındır. Geleneksel kadın muhatap kabul edilmez, modern kadın tiplemesi yüceltilir. Basit ürün tanıtımlarında bile geleneksel kadın imajlarının dışında bakımlı, estetik, güzel ve şık kadınların kullanılması giderek geleneksel kadın
imajının sadece olumsuz mesajlarda kullanımına yol açmaktadır (Barbarosoğlu, 2012). Makbul kadın imgesine yönelik olarak
medya araçlarını kullanmak modanın en sık tercih ettiği ve etkin bir yöntemidir. Görsel-işitsel araç olarak televizyonun gücü,
kimlik belirleyebildiği gibi meşruluk kazandırma ve değişime olanak sağlama etkilerinden ileri gelmektedir. Moda da bu
güçten yararlanır. Gündelik hayatın biçimlerine dair televizyondan yararlanan moda televizyona birlikte bir estetik düzenleyici gibi işlev görmektedir (Wolton, 1992: 189). Teknolojinin gündelik hayatı içerisine sızması ve onu yeniden biçimlendirmesi
sonucu, bu teknik akılsallığın en yaygın yerlerden biri olarak karşımıza çıkan yeni mecralar en çabuk biçimde ve en fazla kişiye
ulaşmada etkililik sağlamıştır. Yeniden biçimlenen televizyon, cep telefonları ve dijital ortamlar reklâmın gücünü, hızını ve
paylaşımını arttırmıştır. Hatta giyilmesi kolayca benimsenmeyecek retro (geri dönüş) ve vintage (eskiye dair) tarzları bu yolla
hızlı bir biçimde doğal, meşru ve kabul görür hale gelmiştir. Bu yolla üst sınıfa ait olan ve kişiye özel tasarım denilebilecek Haute
Couture anlamını yitirerek parçalanan, dolaşıma çıkan ve kitlelerce paylaşılan bir biçime dönüşmeye başlamıştır. Medyanın
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en etkili alanlardan biri reklâm, toplumsal dünyanın derinliklerine işleyen mesajlar yoluyla gündelik hayatın biçimlen(diril)
mesinde önemlidir. Reklâmın hakikati bizi aldatmadığı yönündedir, aynı zamanda reklâm doğru ya da yanlışın da ötesindedir.
Reklâm, öğrenmek ve anlamak üzere değil, umut etmek temelinde biçimlendiği için yaydığı kehanet daha inandırıcıdır. Moda
da aynı strateji içindedir; moda, çirkin ve güzelin ötesinde işleyen bir mekanizmadır (Baudrillard, 2010). Reklâmın görsel bir
şölen olarak sunduğu ve işleme tabi kıldığı madde bedendir. Özellikle kadın bedeni reklâm ve moda açısından bereketli bir
mecradır. Zaten en güzel ve en bereketli bir tüketim nesnesi olarak beden, moda aracılığıyla fetişlik düzeyini daha da arttırır.
Beden, moda ve reklâmın büyülü dünyası haz ve statünün anahtarını bireylere sunar. Modanın bu karşı konulamaz cazibesi,
etkileri, uyguladığı yöntemler ve sonuçlar gündelik hayat kültürünün oluşmasında medyaya atfedilebilecek kimi özellikleri de
taşımaktadır. Moda, gündelik hayat kültüründe bir panoptikon, bir ekstravaganza ya da bir karnaval işlevi görebilir.2 Her biri
farklı değerlendirmeye tabi bu kavramlar modanın farklı işlevlerini tanımlamakta işlevsel olabilir. Bireyin uyma davranışını
düzenleyen, sisteme entegre eden ve sürekli bir gözetleme duygusuyla kabul edilmiş sınırları dışına çıkmamayı sağlayan panoptikon ile moda bu noktada birbiriyle örtüşür. Moda yoluyla da beden denetim altında tutulmaktadır. Moda, modern bir
panoptikondur. Modanın işlevi panoptikona benzediği gibi, aynı zamanda tüketicinin mallarla ilgilenmesini sağlamak adına
oluşturulan ambians, ses, ışık, söz ve her türlü faaliyeti kapsayan, içerisinde bütün ihtiyaçların görüldüğü tüketim katedrallerini betimleyen ekstravaganza kavramına yakındır. Bakışaçısına göre değişen bir biçimde moda evreni, tüketiciye göz alıcı bir
gösteri ve doygunluk sunar. Gerçekliğin içinde narkotik bir etki oluşturarak, bize seslenen ve kimi zaman kandırsa bile mutlu
eden, faztazmagorik bir algı yaratan moda, bir karnavalın kimi özelliklerini de taşır. Dışarıda kalmanın mümkün olmadığı, bir
şenlik havasında geçen, kahkakanın, neşenin ezici olduğu, beden üzerinden popüler hazların yaşandığı, bedenin anlamının
önemli olduğu ve denetime tabi tutulduğu, kuralların karşı çıkılarak, isyan duygusuyla ezildiği karnaval bu yönleriyle moda
ile örtüşmektedir. Önemli olan; şenlikteki araçların seçilen amaçlar doğrultusunda bireyler tarafından kolayca benimsenmesi,
kullanılması ve yaygınlaşmasıdır. Her koşulda ekonomi ve teknoloji gayet uyumlu bir biçimde işbirliği içindedir ve gösteri
üreterek sistem kendi işleyişini sağlamaktadır.
Sonuç: “Bir kadının elbisesi, o kadının en gizli düşüncelerinin, bir dilin ve bir sembolün kalıcı ifadesidir.” Balzac.
Gündelik hayatın inşasında, öğrenilmesinde ve benimsenmesinde, kültürel kodların üretilmesi ve paylaşımında sistemin ortak paydası ve birleştirici bir unsuru olarak moda önemli bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. Moda, hem dinamik hem
de etkileşimli bir toplumsal olgu olmasından dolayı iktidar ile karmaşık bir ilişki içerisine girmektedir (Waquet ve Laporte,
2011: 67-68). İktidarlar kendi gücünü yeniden üretebilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için bazen semboller üretir ve
bundan beslenirler. Sembolik bir ifade tarzı olarak moda, sembolikliğin maddi biçimi olarak giysinin çoklu ve çeşitli anlamlar
taşımasından dolayı iktidar için önemlidir.
Modanın, yan anlamları ister az isterse çok güçlü olsun psikolojik, toplumsal, kültürel, dinsel bütün alanlara gönderme yapabilme gücü vardır. Sistemin kendini üretebilme yeteneğini sergilemesi için egemen/başat olanın düşüncelerinin gündelik
hayat içinde doğal ve meşru kılınarak, bir onay ilişkisinde paylaşılması ve üretilmesi gereklidir. Bunun için esas alınacak
kavramlardan biri sorunsal bir alana sahip ideoloji diğeri de hegemonyadır. İdeoloji, ağırlıklı olarak siyasal mecraya atıfta
bulunur görünürken, hegemonya ise kültürel ve sanatsal alanları da içine alarak daha yaygın ve daha geniş bir kapsama işaret
etmektedir. Bu hegemonik alanlardan biri, en etkileyici ve büyüleyici biçimde karşımıza çıkan modadır. Moda endüstrileşen
kültürel alanın birleştirici ve pekiştirici taşlarından biridir. Bu yeni kültür aynı zamanda yeni kavramların kullanımını da
gündelik hayatın içine sızdırıp, bu kavramlar üzerinden bir denetlemeyi dayatmaktadır. İmaj, imaj üretimi ve ikon(laşma)
gibi yeni kavramlar dolaşıma çıkarak sorgulamaksızın kabule yönelik bir anlayış yerleşikleştirilmektedir. Modayı diğer sosyal
olaylardan ayırt eden bir özelliği de; kimi zaman uygulanması zor, zorlayıcı, eziyet içeren unsurlar içermesine rağmen etki
gücünü tutarlı bir biçimde korumasıdır. Bunun nedeni de insanların kendi bedenlerini, gövdelerini değiştirme arzusudur
(Barbarosoğlu, 2012: 31-32). Benjamin (1987), moda yaratıcılarının toplumu gözlemleyerek bir izlenim edindiklerine vurgu
yapar ve en çok satan kitaplar, sergiler vs. üzerinden bir gözlem yaptıklarını söyler. Modanın esin kaynağı, güncel olan şeylerdir, moda, güncellikten beslenir. Değişiklik yapma duygusu, güzellik, estetik, süslenme güdüsü modanın özünde vardır.
Modayı doğru yorumlamak için toplumsal nedenlerin doğru saptanması önemlidir. Moda dolayımıyla hem toplumsal baskıyı
aşmanın bir yolu hem de gerçek hayattakinden daha fazla bir toplumsal ve ekonomik kaynağa sahipmiş gibi görünmenin
başlıca aracı olan giysiler bu özelliğiyle toplumsal statüyü belirsizleştiren bir alandır.
-

-

Moda, baştan çıkarıcıdır; bireye farklı, güçlü ve çekici olma fırsatı sunar. Giysiler aynı zamanda sahip olunan statüyü gösteren,
bu statüyü pekiştiren ve belirli toplumsal katmanlarla ilişkileri sağlamlaştıran araçlardır (Crane, 2003). Belirlenmiş grupların
dışında her birey için, toplumda bir yer edinmeyi ve bir gruba aidiyet sağlayabildiği gibi farklılıklar yoluyla bir kimlik ve
özdeşlik ihtiyacını da giderir. Bireyler arasında tahakkümü gerçekleştirebildiği gibi, bireyler tarafından gruplar üzerinde ya da
grup ya da kültürler üzerinde de bu tahakkümü sağlayabilir (Waquet ve Laporte, 2011: 80). Taylor ve Saarinen’e göre, “arzu,
tatmini arzulamaz, arzu sadece arzuyu arzular” (Bauman, 1999: 95-96); arzunun tükenme ya da sönme ihtimali, arzu duyulacak bir şey kalmama ya da arzu uyandıracak hiçbir şeyin olmama olasılığı tüketim kültüründeki tüketicinin ve satıcının
en büyük kâbusudur. İhtiyaçların manipülasyonu bağlamında arzu, tüketme duyumunun dışında psikolojik gereksinimlere
de cevap eren bir mekanizmaya içkindir. Arzu, bireylerin dışta kalma korkusunu gidermeye yönelik olduğu gibi sadece belli
bir zümreye ait davranış ve biçimlerin sadece bireyin kendisinde olmasını da sağlayan bir mekanizmadır. Hem yalnızlaşma
hem de kitleselleşmeyi sağlayan şey de modadır. Moda, toplumsalı ve kültürü inşa eden bir dil gibi, bir arzu, haz, statü ve
2. Burada, Bakhtin’in “Karnavaleks”, Foucault’un “Panoptikon” ve Ritzer’in “Ekstravaganza” kavramlarına yükledikleri anlamlar üzerinden
bir görüş temellendirilmiştir.
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kimlik nesnesi olarak bireyin gereksinimlerini karşılayan, aynı zamanda kamçılayan bir şenliktir. Ve bu şenlik, gündelik hayat
kültürüne içkin olduğu için karşı konulamaz bir biçimde davetkârdır.
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BELÇİKA MODASININ YÜKSELİŞİNDE SANATSALLAŞTIRMA KAVRAMININ ROLÜ*
Şakir ÖZÜDOĞRU*
ÖZET

Belçika’nın Antwerp kentinden bir grup moda tasarımcısının 1990’larda Londra Moda Haftası’na katılmaya başlamasıyla, Belçika’nın uluslararası moda ortamında
adı duyulmuş, bu kent de Londra, Milano, Paris gibi bir moda kenti olarak anılmaya başlanmıştır. Antwerpli genç tasarımcıların dünya çapında tanınması devlet
kurumlarının, sanat ve tasarım okullarının ve özel kültür organizasyonlarının ilişki içinde olduğu bir ağ çerçevesinde gerçekleşmiştir. Kurumların yanında müzeler,
alışveriş merkezleri, butikler gibi kentin kamusal alanları da bu süreçte etkin olarak kullanılmıştır. Antwerp’in bir moda kenti olarak yükselişinde sanatın, özellikle
Avant-garde sanatın önemli bir rolü vardır. Fransız sosyal kuramcı R. Shapiro, “sanat” olmayan bir şeyin sanata dönüştürülme sürecini “sanatsallaştırma” kavramı
çerçevesinde ele almaktadır. Sanatsallaştırma sürecine dâhil olan her nesne, eylem, olgu ve kurumun değeri artmakta, daha önce kültürel bir biçim olarak algılanmayan oluşumlar sürecin sonunda kültürel bir biçim kazanmaktadır. Bu çalışmada Antwerpli moda tasarımcılarının yükselişinde sanatsallaştırma kavramının hangi
kurumlar aracılığıyla nasıl işlev gördüğü ele alınacak, kurumlar ve kişiler arasındaki ilişkiler bu kavram çerçevesinde incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Belçika Modası, Sanatsallaştırma, Avant-garde, Avant-garde Moda, Moda Kenti.

ROLE OF THE ARTIFICATION CONCEPT IN RISING OF THE BELGIUM FASHION
ABSTRACT
In the 1990s, a group of young fashion designer from a Belgium city, Antwerp started to exhibit their works in London Fashion week; in this way Belgium made a
name in the international fashion world, and Antwerp was recognized as a fashion city like other fashion cities such as London, Milan, and Paris. Acknowledgement
of young fashion designers from Antwerp in the international fashion world accrued in a frame of a web which connects formal institutions, art and design schools
and private cultural organizations. Beside these institutions, public spheres of the city such as museums, shopping centers and boutiques were effectively used
during this process. Also, art, especially avant-garde art had an important role in rising of Antwerp as a fashion city. French social theoretician R. Shapiro discusses
the concept of “artification” as a process that is transforming anything which is not art into art. Any object, act, phenomenon and institution included by artification
process get an additional value and at end of that process, formations which were not perceived as cultural forms gain cultural values and become cultural forms.
This study aims to discuss how the concept of aritification functions through institutions in rising of young fashion designers from Antwerp, and investigate relations
between institutions and individuals.
Keywords: Belgium Fashion, Artification, Avant-garde, Avant-garde Fashion, Fashion City
Giriş: 1990’lardan itibaren Belçika’nın ismi özellikle Antwerpli tasarımcılar sayesinde sıkça duyulmaya başlanmıştır. Belçika
modasının yükselişinde Antwerp’in belediye meclisi, kent konseyi, turizm ofisi gibi kent aktörlerinin yanında Flaman Moda
Akademisi ve Antwerp Kraliyet Akademisi Moda Tasarımı Bölümü gibi eğitim kurumlarının ve bağımsız tasarımcıların ortak bir plan çerçevesinde bir araya gelmesinin önemi büyüktür. 1980’lerin sonundan günümüze kadar olan bu süreci Fransız
sosyal bilimci R. Shapiro’nun ‘sanatsallaştırma’ kavramı çerçevesinde ele almak mümkündür. Belçika modasının yükselişinin
incelenmesi Antwerp’in nasıl bir moda kenti haline geldiğinin de incelenmesi olduğu gibi, Antwerp benzeri az nüfusa sahip
olan kentler için de bir model oluşturmakta yardımcı olacaktır. ‘Sanatsallaştırma’ kavramı ‘sanat olmayan bir şeyin’ sanata
dönüştürülme süreci olarak tanımlanabilir. Sanatsallaştırma sürecine tabi olan nesne, eylem ya da olgu, daha önce herhangi
bir kültürel ya da sanatsal bir biçime sahip olmasa da ya da popüler kültür kategorisinde ele alınsa da, sürecin sonunda kültürel
ve sanatsal değeri artmakta ve nihayetinde yüksek kültüre ait bir biçim olarak algılanmaktadır (Shapiro, 2004). D. Crane
sanatsallaştırma kavramının çeşitli etkinlikler aracığıyla işlev kazandığını belirtmektedir. D. Crane (2008: 9)’in sıraladığı etkinlikler şu şekildedir: 1. Etkinliğe katılan aktörlerin tiplerini, özellikle, eğitim seviyelerini, sosyal statülerini, sanatsal bilgi
ve ilgilerini, kültürel bilgi düzeylerini ve halkla kurdukları ilişkilerdeki özgürlüklerini değiştirmek, 2. Kültürel üretimlerin
karakteristiklerini değiştirerek sanatla kurdukları bağları arttırmak, 3. Okullar, müzeler, galeriler, kuruluşlar ve ticari organizasyonlar gibi organlar ve bu organların içinde kültürel etkinliğin değerini arttıracak programlar yaratmak. 4. Kültürel organizasyonlarda ve devlet organlarında kültürel biçimin algısını değiştirmek, özellikle, etkinliği müzelerin ve galerilerin koruması
altında olmaya ve bursların finansal desteğine ve diğer devlet organlarının ve kurumlarının burslarını almaya layık olan bir
kültürel miras biçimi olarak sınıflandırmak.
Belçika’nın çöken tekstil endüstrisini diriltmeye yönelik olarak 1983 yılında hazırlanan tekstil planından günümüze kadar
olan süreçte gerçekleştirilen etkinlikler yukarıdaki dört unsuru da kapsamaktadır.
* Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“1. Uluslar arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
* Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü, sharcho@gmail.com.

163

Şakir ÖZÜDOĞRU

Belçika Modasının Yükselme Süreci: 1970’lerde yaşanan kriz sonucu yok olacak seviyeye gelen Belçika tekstil endüstrisi,
hükümetin yenilikçi ve yaratıcı çözüm yolları araması sonucunda; tekstil üretimini modernize edecek teknolojilerin kullanılması ve Belçika modasını tanıtacak kimi etkinlikler yapılmasını içeren bir tekstil planı yürürlüğe konmuştur. Tekstil planı
dâhilinde, Belçika Tekstil ve Konfeksiyon Enstitüsü kurulmuş, Fashion is Belgian/Moda Belçikalı’dır isimli bir kampanya
başlatılmış ve bu kampanya çerçevesinde Belçikalı moda tasarımcılarının ürünlerini halka tanıtmak için bir dergi yayımlanmaya başlamıştır. Bunların yanı sıra Golden Spindle/Altın İğ isimli bir yarışma düzenlenmiştir. Altın İğ’de başarı gösteren altı
moda tasarımcısı Belçika Hükümeti’nin desteği ile 1986 yılında düzenlenen Londra Moda Haftası’na katılmış, moda basınında ses getirmiştir. Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Dirk van Saene, Dries van Noten, Marina Yee ve Walter van
Beirendonck daha sonra Antwerp Altılısı olara adlandırılacaktır (Klaver, 2010). Tekstil planı sayesinde genç tasarımcılar,
devlet kurumları ve medya Belçika modasının tanınırlığı için seferber edilmiştir. Bir süre sonra Moda Belçikalı’dır kampanyası yeni yetişen moda tasarımcıları için yetersiz gelmeye başlamış, giderek gelenekselleşmiş, avangart modayı dışlamıştır.
Bunun üstüne genç ve yenilikçi moda tasarımcıları, 1988 yılında Belçika Avangart Modası (BAM) isimli bir dergi çıkartarak bu derginin etrafında toplanmışlardır. BAM, deneysel tiyatrodan güncel koreografiye, çağdaş sanattan müziğe birçok
disiplini bir araya getiren bir platform işlevi görmüştür (Gimeno Martinez, 2007). Antwerp’in 1993’te Avrupa Kültür Başkenti
seçilmesi, gözleri Antwerp’e çevirmiştir. Antwerp ’93’ün amacı kentin çağdaş sanat ve moda etrafında şekillenen bir kültür
turizmi merkezi haline getirmek olarak belirlenmiştir. Antwerp ’93 etkinlikleri süresince moda, sanat, klasik müzik, tiyatro
yüksek kültür ürünleri ile bir arada sunulmuş, tüketimden soyutlanarak kültürel ve sanatsal bir alanda izleyici ile buluşmuştur
(Klaver, 2010).
-

Antwerp ’93 etkinlikleri kapsamında yapılan Moda ’93 etkinliklerinin koordinatörü ve Kraliyet Akademisi Moda Tasarımı
Bölümü’nde öğretim elemanı olan Linda Loppa’ya göre Moda ’93 etkinliklerinin amacı sadece kıyafetleri ön plana çıkarmak
değil, moda tasarımcılarının diğer yaratıcı disiplinlerle işbirliği içinde ürettikleri eserlerin sergilenmesi ve sergilenen koleksiyonların zanaat değerlerinin ötesinde, bu koleksiyonların arkasında yatan fikirlerin vurgulanmasıdır (Gimeno Martinez, 2007).
Antwerp ’93, Avrupa’nın ilgisini kentin üstüne çekmiş, kentin suları, restoranları ve ünlü ressam Rubens’ten gelen ününe
çağdaş sanat ve modaya dair olumlu izlenimleri de eklemiştir. 1997 yılında Antwerp’in kültürel etkinliklerini organize etmek
için Antwerpen Open isimli bağımsız ve ticari amaç gütmeyen bir organizasyon kurulmuştur. Aynı yıl Antwerp’in bir moda
kenti olarak varlığını güçlendirmek, gerekli kültürel birikimi sağlamak ve yapılan etkinliklerin ekonomik, sosyal ve düşünsel
kısımlarıyla ilgilenmek için Flaman Moda Enstitüsü kurulmuştur. Flaman Moda Enstitüsü kentin kültürel dokusuna modanın
dahil edilebilmesi için kente müdahale eden çeşitli etkinlikler organize etmiştir. 1998 yılında düzenlenen Vitrine ’98 profesyonel moda tasarımcılarının ve Antwerp Kraliyet Akademisi Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin yer aldığı, kentte bulunan
butiklerin vitrinlerine çeşitli yerleştirmelerin yapıldığı böyle bir etkinliktir. Vitrine ’98 kapsamında ünlü moda tasarımcılarından, moda tasarımı öğrencileri ile birlikte kentin popüler butiklerine çeşitli yerleştirmeler yapmaları istenmiştir. Tüketim
mekânlarının bir kısmının moda tasarımcılarının yerleştirilmeleri ile birer galeriye dönüştürülmesi sanat alanı-tüketim alanı
ayrımını bulanıklaştırdığı gibi, moda ürünlerini de tüketimden kopararak sanatsal bir aura ile donatmıştır. Flaman Moda Enstitüsü üyesi Gerdi Esch Vitrine ’98 etkinliği ile sanat ve moda arasındaki bağlantının altını çizmek ve kentin dolaşım güzergahına müdahale ederek, genellikle boş zaman uğraşı olarak nitelendirilen modayı entelektüel bir zemine çekmek istediklerini
belirtmişir (Gimeno Martinez, 2007).
-

2000’lerin başında kent aktörlerinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri iki proje, Antwerp’in bir moda kenti olarak uluslararası bir üne kavuşmasında ve bu ünü devam ettirmesinde hayati öneme sahiptir. Bu projelerde ilki, Antwerp Ticaret Odası,
Antwerp Belediyesi, Antwerp Turizm Departmanı ve Flaman Moda Enstitüsü’nün bir araya gelerek 2002 yılında açılışını
yaptıkları ModeNatie isimli binadır. ModeNatie, Antwerp Kraliyet Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü’nü, Flaman Moda
Enstitüsü’nü ve bir moda müzesini (MoMu) kapsayan bir binadır. Klaver’e göre, ModeNatie’nin amacı eğitimi, araştırmayı
ve arşivlemeyi temsil etmek, yanı sıra güncel koleksiyonları sergileyerek eğitim ve gerçeklik arasında bir köprü kurmaktır
(Klaver, 2010). Diğer bir proje ise, modanın ticari yanına en az dikkat çekecek şekilde kültürel bir organizasyon olarak tasarlanan Mode2001 etkinlikleridir. Mode2001’de moda haftaları ya da bireysel tasarımcı tanıtımları gibi basına yapılan gösterilere
yer verilmemiş, Antwerp modasının aşağıdaki özelliklerine dikkat çekilmek istenmiştir (Verbergt, 2008: 6): 1. Antwerp ve
Flamanler için modanın kendi kendini temsil edeceği turistik bir koz elde etmek. 2. Antwerp ve Flamanlerin yenilikçi, yaratıcı
bir şehir/bölge olarak uluslararası temsilini güçlendirmek. 3. Modanın kültürel yanını açığa çıkarmak. Modayla bir kimlik,
Mode2001 ile Antwerp’in kültürel kimliğini sunmak.
Mode2001, Antwerp’te modanın kentin kültürel ve sanatsal dokusunun bir parçası olduğunu göstermek için oldukça etkili olmuştur. Proje kapsamında, dört büyük sergi gerçekleştirilmiştir. Dirk van Saene’nin küratörlüğünde gerçekleştirilen “2
Kadın” isimli sergide, modada yenilikçilikleri ile tanınan iki kadının, Coco Chanel ve Rei Kawakubo’nun tasarımlarından
yola çıkılarak kadınlık kavramı ele alınmıştır. Diğer bir sergi olan Duygular’da 100 tanınmış sanatçı, fotoğrafçı ve tasarımcıya
üretimlerini yaparken duygularının nasıl bir rol oynadığı sorulmuş, cevaplar video kamera ile kayda alınmış ve kayıtlar şehrin
polis merkezinde sunulmuştur. Değişim isimli sergide ise kronolojik bir düzenleme ile tarihöncesi dönemlerden günümüze
insanoğlunun bedenini değiştirmek için başvurduğu dövme, korse, yaralama gibi beden modifikasyonu unsurlarının etnik,
etik, estetik yanları sorgulanmıştır. Son sergi olan Radikaller’de Scheldt nehrinin kıyısına uluslararası tanınırlığı olan moda
tasarımcılarının ürettiği moda görselleri yerleştirilmiştir. Mode2001 kapsamında yapılan etkinlikler Antwerp modasının
kültürel kimliğine vurgu yapmış, kentin uluslararası arenada yenilikçi ve yaratıcı olarak bilinen imajını güçlendirmiştir. Aynı
zamanda bir boş zaman etkinliği olarak değerlendirilen giyim ve aksesuar alışverişi, modanın kültürel bir alana taşınmasıyla
entelektüel bir olgu hâline getirilmiştir. Antwerp’in bir moda kenti olarak karakterize edilmesinde Vitrine ’98 etkinliğinde
ilki düzenlenen ve bundan sonra gelenekselleşen Antwerp Fashion Walk/Antwerp Moda Yürüyüşleri de önemli bir yer tut164
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maktadır. Vitrine ’98’in tanıtım kitapçığına kentteki sanat merkezleri, alışveriş noktaları ve eğlence mekânları işaretlenmiş,
turistler buralara yönlendirilmiştir. Vitrine ’98’in ardından, Antwerp Turizm Ofisi bugün de hâlâ düzenlenen, kentin sanat
müzelerini, mimari yapıları ve moda merkezlerini birleştiren turlar düzenlenmeye başlamıştır. Örneğin bir rota Güzel Sanatlar Müzesi’nden başamakta, Antwerp Altılısı’ndan biri olan Ann Demeulemeester’in butik dükkânında devam etmekte,
oradan Fotoğraf Müzesi’ne ve Güncel Sanatlar Müzesi’ne geçmekte; Belçikalı ünlü mimar Bob van Reeth’in mimari eserlerini
dolaşarak genç Belçikalı tasarımcıların mağazalarına ulaşmaktadır (Gimeno Martinez, 2007). Moda Yürüyüşleri, şehrin sanat
ve ticari mekânlarını bir rota üstünde birleştirerek ticari ürünleri ve sanat ürünlerini ayıran çizgiyi esnekleştirmiştir. Müzelerle aynı rotalarla gezildiklerinde Belçikalı Avant-garde tasarımcıların butik mağazaları da birer müze ya da sanat merkezi
gibi algılanmaya açık hale gelmektedir. Ayrıca, Antwerp Turizm Ofisi’nin hazırladığı kılavuzun sonunda bu tasarımcıların
mağazalarının adreslerine ve biyografilerine de yer verilmiş, sıradan tüketim ürünlerinin satıldığı yerlerle onların tasarımlarının sergilendiği ve satıldığı dükkânlar biribirinden ayrılmıştır. Böylece moda kentin ekonomik, sanatsal, kültürel, sosyal
ve kamusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası kılınmıştır. Antwerp’in kent aktörlerinin ve tasarımcılarının bir araya gelmesi
sonucu yukarıda ortaya koyulduğu gibi 1970-1980’lerde çöken tekstil endüstrisi, hazırlanan tekstil planı ile kalkındırılmıştır.
Sözü edilen süreç tekstil üretimini ve tüketimini sadece ekonomik alana ait bir unsur olarak değil, kentin kültürel kimliğini
bir parçası olarak yeniden inşa etmiş, uluslararası bir üne kavuşturmuştur. Bu yanıyla Belçika, özellikle Antwerp modasının
yükselişi, R. Schapiro’nun ortaya koyduğu “sanatsallaştırma” kavramının eksiksiz bir örneğini oluşturmuştur.
Sonuç Yerine “Bir Sanatsallaştırma Modeli Olarak Belçika Modası”: Modanın Antwerp’in kültürel kimliğinin ayrılmaz
bir parçası haline gelmesi sanatsallaştırma kavramının bir modelini oluşturmaktadır. Kent aktörlerinin, tekstil sektörünün,
bağımsız tasarımcıların ve organizasyonların bu süreçte üstlendikleri ödevler ve aldıkları roller sayesinde Antwerp uluslararası ölçekte tanınan bir Avant-garde moda merkezi hâline gelmiştir. Yukarıda değinilen D. Crane’in sanatsallaştırma kavramı
için sıraladığı dört karakteristik özelliği bu süreç içinde gözlemlemek mümkündür. Bu özelliklerden birincisi olan, etkinliğe
katılan aktörlerin entelektüel bilgi ve sosyal konumlarını değiştirip güçlendirme işlevini Antwerp Kraliyet Akademisi’ne bağlı
Moda Tasarımı Bölümü ve Flaman Moda Enstitüsü üstlenmiştir. ModeNatie’nin kurulması kentte üretilen modanın sanatsallaştırılması sürecinde önemli bir adım olmuştur. İçinde eğitim veren bir kurum olan Moda Tasarımı Bölümü’nü, kültürel ve
ekonomik ilişkilerle ilgilenen Flaman Moda Enstitüsü’nü, çağdaş ve tarihi eserlere aynı anda yer veren bir moda müzesinin
ve moda tasarımı hakkında bütün kaynaklara ulaşılabilecek bir kitabevini bulunduran bina, Antwerp’te üretilen modanın
sembolik kanıtı olmuştur. Antwerp’in bir moda kenti hâline gelmesi sürecinde sadece doğrudan moda tasarımı alanıyla ilgili
aktörler yer almamıştır, bunların yanında onlara lojistik, maddi destek ve tanıtım olanakları sağlayan diğer kurumlar da bu
sürece katkı sunmuştur. Belediye Meclisine bağlı bir devlet organı olan Antwerp Turizm Ofisi, Flaman Moda Enstitüsü ile
birlikte çalışarak uluslararası etkinliklerin koordinasyonunda ve tanıtılmasında önemli roller üstlenmiştir. Yanı sıra Moda
Yürüyüşlerini düzenleyerek kentin kültürel, ticari, sanatsal noktalarını birbirine bağlamıştır. Turizm Ofisi’nin yanında diğer
iki kamusal organ ise maddi destek sağlayan Antwerp Federasyonu ve Antwerp Topluluğudur. Antwerp modasının yükselmesi sürecinde eğitim kurumlarından yönetim mercilerine; tekstil üretimini de içine alan moda sektöründen, imaj ve tanıtımdan sorumlu olan organizasyonlarına kente yer alan kamusal ve özel kurum ve kuruluşlar aynı çatı altında toplanmıştır.
Bu etkin katılımın sonucunda kent uluslararası moda dünyasında Avant-garde moda ile tanımlanmaya başlamıştır. Belçika
modası, özelinde Antwerp modası, sanatsallaştırma kavramı için bir model oluşturmaktadır. Antwerp’in nüfus ve yüzölçümü
bakımından ele alındığında küçük olması hem kurumlar arası ilişkileri kolaylaştırmış, hem üniter olarak kent dokusuna
müdahale edilmesini olanaklı kılmış hem de sadece ekonomik kazanca yönelik projelerin dışında Avant-garde tasarımcıların
yetişmesine ve Avant-garde yöntemler kullanılmasına olanak sağlamıştır. Antwerp’in bir moda kenti hâline gelme süreci
dünyanın diğer kentleri için bir model sunması açısından önemini ve canlılığını korumaktadır.
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RISE OF CONTEMPORARY TEXTILE CRAFT COLLECTIVES TODAY /
A CASE STUDY OF THREE TEXTILE COOPERATIVES AND THEIR LEAD WOMEN*
Lin HIGHTOWER*
ABSTRACT
This study looks at three women in three different areas of the world who play a leadership role in not-for-profit textile collectives. Globally the number of textile
collectives / cooperatives are on the rise in developing, emerging and even in industrialized countries. These collectives create opportunities for textile artists/workers to create fair-trade studios and/or companies that provide economic benefits by providing consultation, design, and cooperative marketing services. Members of
these textile collectives are typically women and often the textile goods are created in their own homes. Typically, a principle women will organize the collective and
the artisans will pool their economic resources or seek financing through micro loans for start-up capital. Similar to the Renaissance guilds, stronger lead artists often
emerge who establish their own collectives. The three women who are the subject of this study have in common a passion for preserving the indigenous textiles of
their culture and an eye on contemporary trends in the world textile marketplace.
Keywords: Textile Collectives, Textile Cooperatives.

ÇAĞDAŞ TEKSTİL EL SANATI ORTAKLIĞININ GÜNÜMÜZDEKİ YÜKSELİŞİ/ ÜÇ TEKSTİL KOOPERATİFİ
VE ONLARIN KADIN LİDERLERİ ÜZERİNE VAKA ÇALIŞMASI
ÖZET
Bu çalışma dünyanın farklı bölgelerinde kar amaçlı olmayan tekstil ortaklıklarının lideri üç kadını ele almaktadır. Günümüzde küresel tekstil ortaklıkların/ kooperatiflerin sayısı, gelişmekte olan ve hatta sanayileşmiş ülkelerde bile giderek artmaktadır. Bu ortaklıklar, tekstil sanatçıları/ çalışanlarına danışmanlık, tasarım ve
kooperatif pazarlama hizmetleri sunarak onlar için ekonomik fayda sağlayan çeşitli olanaklar yaratır. Bu tekstil ortaklıklarının üyeleri genellikle tekstil ürünlerini
kendi evlerinde yapan kadınlardan oluşur. Genellikle ilkeli bir kadının organize ettiği ortaklıkta sanatçılara ekonomik kaynak veya mikro ölçekte başlangıç sermayesi
sağlanır. Rönesans loncalarına benzer şekilde, sıklıkla kendi ortaklıklarını kuran güçlü, yol gösteren sanatçılar meydana çıkar. Bu çalışmanın konusu olan üç kadın,
Dünya tekstil pazarındaki çağdaş eğilimleri göz önünde bulundurarak kendi kültürlerine ait yerel tekstilleri korumak için ortak bir tutkuya sahiptir.
Anahtar Sözcükler: Textil Ortaklıkları, Tekstil Kooperatifleri.
Members of these textile collectives are typically women and often the textile goods are created in their own homes.
“At the heart of every human experience is the desire to survive and prosper. To live without fear, hunger or suffering. To imagine how your life could be better and then have the means yourself to change it. Yet, every day, 1.2 billion people- one fifth of
the world’s inhabitants- cannot fulfill their most basic needs, let alone attain their dreams or desires (http://www.ruralpovertyportal.org/web/rural-poverty-portal/topic). My research looks at three women who have dedicated their lives to confronting
this poverty in their home countries: Smarita Sengupta, Director of Destiny Reflection, Kolkata, India, (http://www.destinyreflection.org); Nilda Callanaupa Alvarez, Centro De Textiles Tradicionales Del Cusco, Peru (http://www.textilescusco.org); and
Meera Bhattarai, Association of Craft Producers, Kathmandu, Nepal, (http://www.acp.org.np) . Their work has ensured that
the less fortunate have opportunities to gain employment, fair wages, and to become self-sufficient, so they too may dream
and attain some of those dreams. The vehicle for this change has been membership in textile-focused craft cooperatives. My
research seeks to answer the question: What are the attributes of successful textile-oriented craft collectives and their leaders?
In the late 20th C and early 21st C there has been a surge in the formation of collectives in emerging and developing countries,
often seeking to change the economic and social circumstances of populations in emerging and developing countries. Many of
these collectives are staffed mainly by women with a focus in textiles. My research looks at three successful craft cooperatives
that focus on textiles, the three women founders and the artisan members of these collectives and the collectives’ commonly
shared traits that have lead to their success. Knowledge of the traits of these successful collectives may be helpful to others who
are organizing and developing collectives. Definitions of what a work collective, an art collective and a cooperative are necessary to understanding the terminology used in this research. A work collective is a partnership of individual professionals,
such as craft artists, that recognizes the individuals as equals and rewards each equally for their expertise and contributions.
Artist collectives are often formed for community and for the collective intelligence and cross-pollination of ideas that are
shared among members of the community. A cooperative is a self-governing association that is owned jointly and controlled
* This study was presented as a paper at the “1st International Fashion and Textile Design Symposium” organized between the 8th and
10th October 2012 by the Department of Fashion and Textile Design, Faculty of Fine Arts, Akdeniz University.
* Dr., Kennesaw State University, School of Art and Design, lhightowl@kennesaw.edu.
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through democratically voting members. Any of the above organizations can be legal entities that can be nonprofit, non-capital stock or unincorporated associations. In this paper the terms collective and cooperative will be used interchangeably and
defined as an association where the business functions as a partnership of artists or artisans as equals, formed for their collective intelligence, cross pollination, contributions and expertise and is a self-governing association that is owned jointly and
controlled thorough democratically voting members. Typically these types of organizations provide professional workspace,
equipment, and educational training and resources. The directors of these associations are typically elected from among the
members. (http://en.wikipedia.org/wiki/Artist_collective,http://en.wikipedia.org/wiki/Art_cooperative, http://www.thefreedictionary.com/Collectives,http://cultivate.coop/wiki/Differences_Between_Worker_Cooperatives_and_Collectives).
As early as 198 ACE mosaic mural workers and fresco painters formed guilds to: establish training, set fair prices, protect
their rights, raise their status and power, establish bargaining power for work, set quality standards, and provide for families
in event of a worker’s death (Hauser, 1985). Guilds fought to change the lowly status of artists that had been established when
most artists were slaves who toiled with their hands for the wealthy conquerors of their people (Feldman, 1982). Regulated art
guild systems of workshops were established with master artists training apprentices to work in the master’s style and become
part of the workshop’s team. Apprentices studying to be artists and artisans learned and observed all aspects of the master
artist’s career: the business organization of the studio, purchasing of art materials, preparing art materials, working with
clients, keeping business records, and the pricing of work (Hightower, 2000). From this system artists who aspired to create
original compositions, experiment with materials, to use original approaches and conceptual ideas arose and were recognized
as “divinely inspired”. These artists found patronage that allowed them to continue their new methods of working and expand
their education into areas beyond guild training such as: history, philosophy, religion, languages and science. In the developed
world the Bachelor, Master and Doctorate of Degrees of Fine Arts became awards of Higher Education institutions to denote
professionally trained artists. The definition of artisan denotes an individual who has technical training in an art area. The
guild systems produced many artisans who would not choose to venture past production and emulating the master, but there
were a few who, once trained, realized that they had original ideas to contribute to their field of practice. The craft cooperatives
that are developing today around the globe to train artisans and to change economic circumstances of people will most likely
produce some of these artisans who will join the next generation of designers and artists seeking higher education degrees
to enable them to contribute original creations to the world community and to possibly give back to the communities from
which they come.
The Three Cooperatives: Destiny Reflection Organization (http://www.destinyreflection.org), Centro De Textiles Traditionales del Cusco (http://www.textilescusco.org), and the Association of Craft Producers (http://www.acp.org.np) focus on textiles as their main products for the market. Why textiles were chosen as the collectives’ main products is one of the key factors
in their success. Fiber and textile work has been an ongoing part of daily human life and celebration rituals for thousands of
years with the earliest known fiber work, felt, occurring in the late Stone Age, approximately 100,000 years ago. Fiber and textiles have historically been mainly viewed as women’s work, although in some cultures men also become weavers and tailors.
Fiber work has been considered a craft in Western Art, which relegated the work as less than one of the “Fine Arts”, which
is typically designated as painting, sculpture and architecture. Some cultures, such as the Middle Eastern, Asian and South
American Peruvian cultures classify work with fibers and textiles as a major art form. Fibers and textiles have historically
been at the center of women’s lives and served a functional role, similar to cooking, cleaning, and childcare. (http://womenshistory.about.com/od/artcrafts/tp/weaving.htm, http://www.nyfashioncenterfabrics.com/history-of-fabric-and-textiles.
html). Remnants of fibers, yarns, fabrics and the tools for creating textiles are some of the earliest relics found in archeological
human habitation sites such as: Paleolithic 27,000-year-old clay plain weave impressions from Doini Vestonice (modern day
Czechoslovakia), fiber vessel work dating back to the Paleolithic or Mesolithic periods of netted fiber imprints in dried mud
remnants, 10,000-year-old Mesolithic period woven vessels from the Peruvian Guitarrero Cave; Neolithic 8,000-year-old Anatolian simple woven burial garments from Catal Huyuk; 5000 BCE Egyptian linen fabric fragments; 3000 BCE cotton textiles
from India, Bronze Age Scandinavia and Switzerland woolen textiles, and woven silk from China since 1000 BCE (Gillow,
John, and Bryan Sentance, 2007)(http://www.factmonster.com/ce6/society/A0861508.html,http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_arts_by_indigenous_peoples_of_the_Americas#Textiles). Females are physically weaker than their male counterparts,
bore and fed the babies, and most likely looked to males for protection and survival from depredations from animals and
other tribes. Historians believe the aforementioned conditions caused women to become the natural gatherers and artisans
who first worked with the fibers to create vessels, clothing and carrying and transport fibers. This long history of women’s
involvement with fiber makes textiles a craft that most women are acquainted, whether by working with fiber to create or by
being a consumer of fiber goods. Fibers comfort and warm the body, convey visual signals equated with celebrations, rituals,
births, royalty, and nations. Before steam-driven looms, textiles were hand-crafted and time consuming to make and many
records of women gathering to work on large textile projects together or personally weaving, sewing, and embellishing needed
household and clothing textiles have survived. Time spent working together, socializing, sharing fiber techniques and possibly
recipes, stories, laughter and comfort have made textiles a integral part of women’s lives until the steam-driven looms (Barber& Wayland, 2008).
Ann Futterman-Collier, UK art therapist and author of Using Textile Arts and Handcrafts in Therapy with Women: Weaving
Lives Back Together (2011) stated “that fibers and textile have historically been at the center of women’s lives and served as a
functional role” (Futterman-Collier, Ann, 2011). She stated “I found a universal, non-verbal language to connect with women
through textiles: from remote villages in Laos along the Mekong River, to small hamlets in rural Indonesia, to sheep farms in
the far south island of New Zealand, to isolated Pacific atolls in Micronesia and Polynesia, to dirt pathways behind storefronts
in Ubud, Bali. My training in textiles came from girls, young women, and old women all over the world; they taught me different ways to weave, shear sheep, felt, use a kajip, batik, spin and sew. And while I learned and watched, I created personal
connections with strangers who had very little in common with me aside from our love of cloth” (Futterman-Collier, Ann,
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2011). Additionally she noted “In my textile research, the more emotionally arousing the fiber-making activity was (weaving
and quilting were rated as the highest), the more effective it was at mood repair and rejuvenation. Thus excitement about
fibers, mentally challenging and engaging textile projects, and even the movement associated with making textiles, all appear
to be good for your mental health” (Futterman-Collier, Ann, 2011). The history of textiles and the ubiquitous use of a wide variety of textiles types, techniques and colors for today’s homes, fashion and accessories make textiles a natural choice for many
women collectives. I will now discuss the three international collectives that I have studied, and their leaders and membership.
Case I: Destiny Reflection in Kolkata, India: Smarita Sengupta attended the Bhawanipur Education Society College, Kolkata, India and received a Bachelor of Commerce degree, but her chosen life career has gone far beyond her degree area. Smarita’s journey as an advocate began when she worked with an anti-trafficking unit in Bihar, India, where she witnessed fathers
and brothers selling their daughters and sisters. She comes from a more privileged and traditional background than the girls
and women she helps through the organization she co-founded, Destiny Reflection (DR), (http://www.destinyreflection.org),
with Becky Bavinger in 2007. Her cooperative is younger than the other two cooperatives I am studying. As of 2012 Destiny
has provided training for 70 women. She admits she had to learn about social work since she did not have academic training
in this area. Smarita has overseen training for women from brothels and from Destiny’s five other Indian partner women’s
shelters. Start-up funding came from a US group called “The Emancipation Network”, the Clayton family and “Made by
Survivors”, USA-based organizations that fights human trafficking through employment and empowerment. Destiny works
with rescued trafficked, 13-40 year old females who have been prostitutes and/or slaves and who are at risk for trafficking and
provides them work skills to enable the women to plan and control their own futures. Destiny has also been responsible for
securing growing school education sponsorship programs for numerous girls. In prostitution the women have no access to
their own income and little chance of escaping the sex-trade life. The women and their children have shortened life expectancy
and the problems become multi-generational because children born to sex-trade mothers, typically grow up to become part
of sex trade business. Because most of the young girls and women do not have families, Destiny Reflection has set up their
organization to operate much like family units and provides the women contact with other women like themselves who often
share their experiences, and DR provides the women with role models who are further along in their journey of building new
lives and work skills. In addition, trained mentors are available on site as well. Destiny operates as a registered charitable operation that provides the women with seamstress’ skills, business skills, cooperative operation skills, health information, further
education, self-esteem training and some funding for at-home businesses and for business start-up funding of collectives,
such as sewing machines. In an interview Smarita explained that she choose sewing because “I noticed that women in the
shelters were sewing and embroidering to make items to beautify the shelter or items for their own clothing and accessories.
I believe that most women have an almost inborn affinity for fibers and textiles and I also believed we could find a market
for well-crafted, well-designed hand-sewn products. And we did find a receptive market.” The registered business entity of
Destiny employs approximately 20 full-time and 30 part-time women who make a variety of home and fashion accessories
for the market such as purses, bags, wallets, laptop cases, aprons, towels and letter folders, as well as block-printed yardage.
Destiny is currently seeking Fair-Trade recognition for their organization and products. Women in shelter homes who have an
interest in crafts and have basic sewing skills are offered an opportunity to train as seamstresses. They receive a stipend during
training and Destiny tries to find them employment at the conclusion of their training. The focus of the work skills is sewing,
seamstresses’ skills and quality control to enable the women to create home and clothing and fashion accessories that will
succeed in the marketplace. Once trained, some of the women continue to work directly for DR and other women establish a
home business or become part of cooperatives that are connected to Destiny Reflection, so that the women continue to have
access to help resources and Destiny can help market their products. Destiny Foundation’s goal is that the women will have
sustainable economic independence, awareness of good health practices, strong self-esteem, educational opportunities and
social skills for themselves, live a life with dignity with their children so they can be socially reintegrated into communities
and neither the women nor their children will be exploited in the future. Women who have been recipients of DR training who
were surveyed reported that they feel they have been better accepted into communities because they received psychological
counseling, feel stronger and more capable, feel that they have experienced a reduction in stigma since they are now working
in respectable employment and have little risk of re-trafficking. Destiny provides information about their organization online,
as well as through videos and hopes to reach beyond their geographical area to inform millions of viewers, including trafficked
individuals, of the immense numbers of women and children who are trafficked every year, how trafficking happens and the
options available to help victims gain work skills and economic independence from a life of prostitution, and modern-day
slavery, which is rife with disease and violence.
Destiny Reflection has developed a solution to poverty that is sustainable on an individual and macro scale by designing and
creating hand-sewn home and fashion accessories that are sold by Destiny Reflection locally, nationally and internationally.
Destiny Reflection understands the long history textiles have played in India in its cultural traditions and development, in its
journey to freedom from British occupancy and in its role in the modern day textile industry. DR employs their knowledge
of historical designs of India to design specific cut blocks for block printing on textiles. DR has developed several types of
products it makes by incorporating these hand printed block textiles, which are made by women that have been rescued from
trafficking by police raids and who are presently living in the shelter homes in Kolkata. Many of the block-printed textiles incorporate the paisley pattern, which has a history that is thought to have originated in Persian culture, but has long been used
in textiles and jewelry in India. Destiny has found that their block prints and Indian sari fabric products outsell their product
with manufactured fabrics. The home and fashion accessory products are designed by local designers and designers from
around the world all who have volunteered their design skills. Destiny Reflection brought in volunteer experienced seamstresses to train the first women how to sew and now the best and more experienced recipients of that training have become
the trainers. New fabrics are selected and new products are designed when the volunteer designers make suggestions or buyers
request particular types of fabrics or products, then models are developed and market tested and then the selected fabrics and
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products are put into production. Destiny Reflection fosters skill development paired with well-paid employment in making
textile products and has the goal of continuing to expand its operations in order to train more rescued women and to provide
employment options that allows women to become self-sufficient. Destiny is not 100% funded by donations and currently
receives no government funding, so the income from their textile products is essential to their operation and future expansion
to help additional women. Destiny hopes to purchase their own land for a women’s shelter, training center, production center,
an educational unit and playground for the children and to establish a textile block printing center in the red light district so
that women can see a viable alternative employment. Destiny Reflection is a relatively young successful textile cooperative and
the summary of the components and leader’s attributes follows:
A. The Components of the Cooperative Are: 1) Comprised of sex-trafficked women who have been rescued. 2) concerned
with sustainable gainful employment for the women, 3) a textile cooperative of sewing and block printing, 4) skills training
in sewing and block printing, 5) self-esteem training, 6) business training on how cooperatives work, 7) seeks to provide education to interested women and their children, 8) contemporized indigenous quality-controlled textile products, 9) has many
women to help so the labor force and skills will continue to grow.
B. And the Attributes of the Woman Leader Are: 1) native to country and has higher education degree. 2) has traveled
abroad and is knowledgeable about the world community, 3) has the ability to run a business, 4) believes that women have
an intrinsic understanding and affinity for textiles, 5) believes that textiles would be marketable, 6) has a passion for helping those less fortunate, 7) interested in providing training for women to provide them job skills, business and self-esteem
training to enable them to earn a sustainable living above the poverty level, thereby preventing them from being re-trafficked.
Case II. Centro De Textiles Tradicionales Del Cusco, Cusco, Peru: Nilda Callanaupa Alvarez, a native of Chinchero, Peru,
the director of The Center for Traditional Textiles of Cusco (CTTC) was five when she began to learn the spinning, weaving,
knitting, braiding and dyeing with the natural fibers of the Andean highlands. She was recognized as a master textile craftsperson by visiting anthropologists and as a child prodigy by fourteen, when she was selected to demonstrate Peruvian textile
techniques at the Smithsonian Institution and at the American Museum of Natural History. She later attended and graduated
from the University of Cusco, studied weaving history in America at U.C. Berkley in California, then earned a graduate degree
from a Cusco Tourism Program. She has dedicated herself to improving the economic living standards and independence of
the Peruvian families, particularly women, of her area and preserving the more than 1000 year old indigenous textile techniques of the Southern Peruvian Andean Highlands in combination with natural dyes and the wool of their native alpacas, llamas and sheep. Through her diligent work she founded the non-profit Center for Traditional Textiles of Cusco in 1996 where
young girls and women can attend school and weave in native costumes, learn textile techniques and participate in a weaving
cooperative to make and control the sale of their products. CCTC has also organized other textile producing communities.
The Center and the other textile communities each have a president, and a governing board, and participating weavers give a
percentage of their textile earnings to a fund to help women in their groups with special needs and emergencies. The weavers
have learned how to work with a governing board and a president, document their sales, pay sales tax, and attend meetings.
The weavers wear their traditional clothing, which in the beginning met with much criticisms going backwards in history as
the traditional clothing was associated with rural poor people with no education. Today the clothing is worn with pride and
is celebrated by the community because of the national and international recognition that the Center and the women have
received for their contributions to save the historical textile knowledge of Peru. The Center has established a yearly prize to
encourage weavers to create the most original work of the highest quality. The center has developed and surveyed their weaving communities to document the changes the Center has achieved.
The CCTC work is of essential importance for the mostly indigenous population they serve, which is 90 % women of the
Southern Highland Andean area of Peru. In 2010 31.3 % of the Peruvian population were living below the poverty level, but
in the arid Andean Highlands, where the majority of the indigenous Quechua and Aymara communities live, 61 % of the
population were living below the poverty level. Poverty level is the minimum amount required to provide family with the
most basic daily essentials. This is where the weaving center is located (http://www.peruviantimes.com/30/perus-povertyrate-drops-to-30-8-percent-inei/15436/). Currently women in the region face maternal death rates that are high, one-third of
pregnancies end in abortion, high levels of violence against women, and a high rape level, as noted by the Organization for
Economic Co-operation and Development website. Women also have a higher illiteracy rate, receive lower pay, and have fewer
work opportunities than men. The majority of rural women work in farming, tend the animals and/or take care of household
chores and children, which allows the men to travel to search for temporary employment. On average, they earn 46 percent
less than male workers. The income from the textiles allows family to meet their basic needs and to address health, educational
needs of their children and to save for emergencies. Nilda’s organization has provided work for these women and a smaller
number of men who have chosen to create textiles and keep ancient pre-Columbian Peruvian textile techniques from disappearing and Peruvians from losing their connection with their heritage. Peruvian textiles honor Mother Earth, Pacha Mama,
from the creation myth and the textile patterns represent the sacred landscape of the earth, its animals, plants, people and the
ancient belief system of the Peruvian peoples. Nilda has been successful in obtaining funding through Peruvian governmental
sources, as well as international funding for the Center through grants and donations. She speaks internationally about the
Center: how it was formed; its mission; how the collective operates; and how the Center has changed the economic lives and
self-esteem of the Peruvians in the collective. The center is engaged with nine different Peruvian Southern Highlands Andes
communities: Accha Alta, Acopia, Chahuaytire, Chinchero, Chumbivilcas, which are all part of the Peruvian Cusco Southern Highlands region. This currently includes approximately 350 adult weavers and 250 children. The designs, colors, sizes,
and materials used in each textile item vary from region to region. Each community differs in its patterns, styles of weaving
and types of traditional clothing. The center researches and documents historical information about Peruvian textiles of the
region: use of textiles, communities who made textiles, materials used, dye information, patterns, stories associated with
patterns, equipment used and weaving techniques. The weavings made by the collective vary from daily textiles, textiles for
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transporting goods, daily and festival wearables, home goods and textiles created as offerings to honor the gods. The Center
has researched and documented what plants, minerals and insects are used for natural dyes, the gathering time for plants or
insects, preparation of dyes, temperature of the dye solution, timing for dyeing wool yarns and methods to set dyes. Examples
of dyes are: the insect Cochineal, with a combination of different mordants gives different shades of pinks, reds, and purples;
the Qolie flower produces yellow; the Nogal plants yields browns; Chilca leaves return greens; and Indigo results in blue. The
center works with the rural and Cusco schools to develop teaching materials relating to textile heritage and textile techniques,
offers beginning weaving courses to locals and foreigners and serves as research center for Peruvian textile information. Education of the younger generations is essential to maintain textile interest and textile production, and to build an appreciation
of contribution of textiles to Peruvian culture and heritage. This documentation has build a sense of pride of heritage in the
women, as well as a sense that this information is important, not only for the local, indigenous Peruvians to preserve, but also
for Peruvians at large and the world community. The Center has served as a model for other cultural communities in Peru and
other countries around the world seeking to research and preserve their textile heritage. The center has succeeded in creating
modest but dependable income for approximately 700 weavers in 9 communities and has improved the living conditions and
enhanced the women’s abilities as decision-makers and in self-governance. The center has developed partnerships with the
public sector, business and civil society locally, nationally, and internationally ( http://www.iaf.gov/index.aspx?page=577).
Centro De Textiles Tradicionales Del Cusco is a established successful textile cooperative and the summary of the components
and leader’s attributes follows:
A. The Components of the Cooperative: 1) membership is comprised of indigenous tribes of Southern Peruvian, 2) Highlands, over 90% women, 3) concerned with sustainable gainful employment for the poor, 4) is a Southern Highland Peruvian
textile cooperative, 5) has self-esteem training, 6) has business training on how cooperatives work and how to work cooperatively, 7) is a textile cooperative, 8) teaches weaving, and dyeing and history of these subjects, 9) documents, conserves and
contemporizes local indigenous quality- controlled textiles, 10) continues to teach young people to weave and they receive
regular modest income and they are few alternative opportunities for work for these women.
B. And the Attributes of the Woman Leader: 1) native to country and has a higher education degree, 2) has traveled and
is knowledgeable of the world community, 3) has developed the ability to run and market the business portion of the organization, 4) believes that preserving the indigenous textiles is essential to maintaining Peruvian heritage, 5) believed that
textiles would be marketable, 6) has a passion for helping those less fortunate, 7) wants to improve the self-esteem, status and
economic situation of indigenous Peruvian women.
Case III. Association of Craft Producers, Kathmandu, Nepal: Meera Bhattarai, the founder of Association of Craft Producers
(ACP) obtained a Bachelor of Arts in psychology and was an early member of the Nepal Women’s Organization where she was
in charge of craft production, but found the government foundation overlooked the plight of the Nepalese poor, particularly
women. Meera believed Nepali handcraft business needed three changes to be successful and competitive in the world marketplace: 1) guarantee that crafts meet international high quality and design standards; 2) reintroduce the recognized indigenous
old crafts of Nepal; and 3) establish a strong artisan workforce of women with family and possibly agricultural responsibilities.
The workers in the collectives are selected based on having no other career opportunities and their existing or learned skill in
craft making In 1984 she founded ACP and as the director she began her work to advance the status of poor women economically and educationally; to improve their work production skills in the arts and crafts; as well as to provide counseling and
lecture series to raise the women’s self-confidence and business skills. Women make up approximately 90% of the ACP work
force. Meera served as the founding chair of the Fair Trade Group for Nepal for 10 years. ACP was a founding member of the
Asia Fair Trade Organization and is a member of the World Fair Trade Organization. In Nepal over 24% live below the poverty
level earning about 1.25 USD per day. Eighty-one percent of the women have experienced domestic violence; rape is common
and typically unprosecuted. While laws have changed about women’s rights, women often do not pursue their rights because
of social stigma and are still in position of lower status than males. Often in-laws and husbands control a woman’s living, her
working conditions and the hours she works. If the husband dies often the woman is ostracized from family and community
and is seen as a half a person (the couple represented the whole person). Only 28 per cent of Nepali women can read and
write. (http://www.womenepal.org/,http://www.welnepal.org/index.html,http://www.nepalvista.com/realnepal/literacy.php).
The Association for Craft Producers is located in Katmandu, Nepal as a local not for profit and fair trade organization. The
organization provides training in design, marketing, management and technical services to low-income Nepalese artisans.
The craft producers earn fair wages and receive benefits, which includes monetary allowances for children’s education (up to
two, one being a daughter), medical, festival, clothing, emergency funds, and retirement. ACP has grown from 38 artisans to
1200 artisans, who reside in 15 Nepali districts, from a 4000 sq. ft. facility to a 45,000 sq. ft. facility, has 22 art production areas
and exports to 18 countries. ACP reports that artisans’ social status and self-esteem has risen as the artisans have become more
financially independent and stable, as well as gaining recognition and respect from their male counterparts.
Textile areas include sewing, felting, weaving, crochet, basket-making and screen printing that preserve their indigenous
crafts, yet ACP is open to modernizing their crafts’ designs for the current market. ACP works with designers of purchasing
companies to create designs that meet buyer’s needs, as well as inviting volunteer designers from around the globe to infuse
ACP’s designs. In addition ACP has been environmentally conscious. Examples include harvesting rainfall, installing a water
waste treatment system, changing from kerosene to electric firing for ceramics, using recycled paper, discouraging use of
plastic bags, and has shifted from oil-based to water-based pigments. Wages have increased- as shown by the example of one
of their weavers who earned 1,000-1,500 rupees (18.50-27.50 USD) per month before working for ACP and now earns 6,0008,000 rupees (110,00-150,00 USD) per month and is able to support her household with two children, provide education and
healthcare and is also able to save 500 rupees (9.00 USD) each month. The Association of Craft Producers is an established
crafts, mainly textile cooperative and the summary of the cooperative components and leader’s attributes follows:
A. The Components of the Cooperative: 1) Comprised of poor people who are already artisans or are willing to be trained in
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needed craft areas. 2) Concerned with sustainable gainful employment for this population. 3) Is a craft collective, with large
textile component. 4) Has self-esteem training. 5) Has business training on how cooperatives work, 6) Has quality control of
their products, 7) Contemporized indigenous quality controlled textile products,
B. And the Components of the Woman Leader; 1) Native to country and has higher education degree. 2) Has traveled and is
knowledgeable of the world community. 3) Has developed the ability to run and market the business area of the organization.
4) Believes that preserving the indigenous crafts is essential to maintaining Nepalese heritage, 5) Believed that textiles and
crafts would be marketable. 6) Has a passion for helping those less fortunate. 7) Wants to improve the self-esteem, status and
economic situation of Nepalese people.
Conclusions: In reviewing the three cooperatives for common success indicators, it is apparent that the following characteristics are shared by the three cooperatives: The cooperatives all produce high quality textiles that have been contemporized,
but are still based on the indigenous textiles of their country, focus on skills training and establishing sustainable income for
the cooperative and its members, as well as offering business and self esteem training to its members. The leaders are women
are leading women: each native to the country where the cooperative is located, the leaders had access to education and have
obtained a bachelor’s degrees or higher, the leaders have had exposure to the world at large, have an ability to lead, inspire,
manage, promote, and market their cooperatives’ products. Each woman leader has a strong belief system in helping those
more unfortunate, combined with a driving passion to change women’s lives so they become financially independent, better
educated, and have a sense of self-worth. The leaders all have an affinity for textiles and a strong belief that indigenous textile
arts have intrinsic value that is not only monetary, but also has a healing value for building the self-hood and pride of heritage
of the women involved in their making. The organizations have planned continual intake of youth into their organizations to
make certain the indigenous crafts do not perish and their will be a continuum of possible employment for the youth. Education for children and some interested mothers is a possibility, as well training in good health practices and nutrition. Out of
the work of Smarita, Nilda, and Meera comes economic independence at grassroots level for the poor and often deemed lower
class women of their countries, as well as dignity and higher status for these women. These three leaders have created socially
responsible business models for their counties for replication locally, nationally and internationally based on continuation of
the indigenous crafts of their cultures. These three women lead the way as business entrepreneurs and as socially responsible
change agents. Their work benefits human rights movements.
As world citizens we are all the better for their social actions, which create a more equal and just world.
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Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen ve “1. Uluslararası
Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali” kapsamında gerçekleşen “I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarım Sempozyumu”nda dört ayrı seksiyonda bildiriler sunuldu. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Bienal Düzenleme Komitesi Başkanı
aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Yüksel Şahin,
etkinliğin hazırlık aşamasını, gerekçelerini ve karşılaşılan güçlükleri dile getirdi ve hedeflerinin süreklilik olduğunu belirtti.
Bu bağlamda bugüne dek tekstil araştırmalarının bağımsız etkinliklerde ele alınmadığını söyleyebiliriz. Daha açık bir ifadeyle;
ister geleneksel ister güncel çalışmaları kapsayan bildiriler olsun; sunumları ya genel sanat etkinlikleri içinde ya da geleneksel
sanatlar içinde -tüm yöresel üretimler içinde- onlarla bağları çerçevesinde ele alınmıştır. Zaman zaman bazı genel tekstil etkinlikleri olsa da süreklilik taşımamıştır.
Bu etkinlik birinci olduğunu ilan ederek başladığı için hedefinin, kalıcılık ve süreklilik olduğunu görüyoruz. 1. Uluslararası
Antalya Moda ve Tasarım Bienalinin; tekstilin- sanat, yaratıcılık, yaratma teknikleri, çevre, üretim, yaratıcı elemanların sorunları olarak -çok yönlü konularını ele aldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda bir ilk olmasını “tekstil sanat –tasarım eğitimi”
adına kazanım olarak değerlendiriyorum.
Tekstilin temel konularının yanı sıra, çevreci bir anlayışı ele alması, bu anlamda oturumlar hazırlanması dikkat çekicidir.
Çağın konusu olan “yeşil çevre” konusu bir ilk etkinlikte unutulmamıştır. Konuların çok çeşitli ve güncel sorunları da kapsar
olmasının anlamlı olduğunu, hem katılımcıların hem de alanların çeşitli seçildiğini söyleyebiliriz. Ancak, bir kısım sunumlarda eksiklerin olduğu ve bildirilerin yayınlanma sürecinde hakem kurulundan geçirilmesi gerektiği dile getirildi. Bu açıdan
bildirilerin, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin süreli yayını olan Akdeniz Sanat Dergisi’nde yayınlanacağı ve
hakem onayından geçeceği göz önüne alındığında, bildiri kitabının önce basılmamış olmasının, bilim ve sanat dünyamız için
doğru bir karar olduğunu görmekteyiz.
Oturumlarda tekstil eğitim alanı için birçok öneri ortaya çıktı. Oturumların parelel olmasının izlenmeyi imkânsız kıldığı,
daha az sayıda oturum olması ve gün sayısının artırılması öneriler içinde yer almıştır. Bu nedenle görüşlerimiz ancak izleyebildiğimiz oturumlar ve bildiriler çerçevesinde olmuştur. Bu önerilerin ilgili organlar tarafından ele alınacağını umarız. Bienal
kapsamında sempozyum oturumlarının yanı sıra dört çalıştay yapılmış, çalıştayların konu seçimi sanat, teknik, deneysellik
ve tekstil modası/giyim modası alanlarında yapılmıştır. Alan seçiminin yeterli ve anlamlı olduğu görüşündeyim. Gelecek
sempozyumlar da daha gelişerek sürmesinin iyi olacağını söylemek mümkündür. Ancak oturumlara katılmak çalıştayları
engellediği için zaman problemini çözmek gerektiğini belirtmeliyim.
Sergilerin genel olarak nitelikli olduğu, yarışmalı bölümlerin yararlı olduğu, gelecekte ödüllü sergilerin sürmesi önerilmektedir. Ayrıca değerlendirmenin internet ağı üzerinden yapılış sisteminin hızlı ve güvenilir olduğunu ve ilk çalışmada bunun
gerçekten düzenleyen ekibin başarısı olduğunu görmekteyiz. Ustalar, karma ve yarışmalı sergilerin tekstilin tüm katılımcılarına hitap ettiğini her konumdan sanatçı ve tasarımcıya yer verdiğini, gelecekte bu adların korunmasını öneririm. Sergi alanı konusunda daha özenli olmak gerektiği uyarılarını paylaşıyorum. Zorlukları kabul edilmekle birlikte sergileme ve yer
konusunda sorun olduğu dile getirilmiştir.
-

Katılımcı kimlikleri açısından bakarsak; mesleki alandan katılanlar, serbest sanatçılar, sektörden gelenler, üniversitelerden
akademisyenler ve tekstilin diğer kurumlarından gelenler olarak guruplandığını görüyoruz. Bu anlamda tekstil için iyi bir
dağılım olduğunu söylemek mümkündür.
Bildirilerin sınıflandırılmasını ve yeniden gözden geçirilerek, bildiri kitabının mutlaka basılması ortak öneri olarak yer
almıştır. Bildiriler;
1- Tekstilde tasarım ve tasarımcı haklarını ele alan – hukuksal konular,
2-Teknik tekstiller ve bilgisayar teknolojisi konuları,
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3- Tekstil yaratıcılık, estetik –buluş-yaratıcı fikirler alanı,
4-Tekstil uygulamaları alanı olarak guruplandırılabilir.
Tekstil tasarım hakları adına bir oturum oluşturulması bu alanda bir boşluğa işaret etmiştir. Gelecek sempozyumlar da bu alanın oturum olarak korunması ve sürmesi gerektiğini ve her oturumun şimdi olduğu gibi bir adla belirlenmesini öneriyorum.
Oturumlarda bazı katılımcılar tarafından dile getirilen önerilere burada yer vermek yararlı olacaktır.
*Ekrana konuşma sırasında bildiri metnini vermenin izleme zorluğu yarattığı ancak İngilizce metnin sunulabileceği,
*Fikri haklar konusunda yasa teklifi hazırlanması gerektiği biz tasarımcı ve akademisyenlere görev düştüğü,
*Sempozyuma davetli öğrenci çağırılmasını, ayrıca izleyici olarak öğrencilerin olması için çaba sarf etmek gerektiği,
*Tekstil sanat – tasarım eğitiminde ders içeriklerinin, sempozyum konuları çerçevesinde nasıl geliştirilebilir düşüncesiyle,
karşılaştırma analiz inceleme, toplantıları yapılabileceği,
*Sektör temsilcisi olarak daha fazla katılımcının olmasına çaba sarf edilmesi nin yararlı olacağı belirtilmiştir.
Bu önerilerin hazırlık komitesinde ele alınmasını ve uygun bulunanların değerlendirilmesini öneririz. Ayrıca, bir yabancı
konuşmacı; öğrenciler nerede diye sorarak gelecek Bienallerde öğrenci katılımının artırılması için dikkat çekmiştir.
Çalıştayların; yerel uygulamalar, yeni teknikler, üniversitede yaratıcılık eğitimi konuları olarak
sürdürülmesinin tekstil yaratıcılık dünyasına katkı sağlayacağı kabul görmüştür.

üç alanı kapsayarak

Bu etkinliğin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Marmara Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültelerinin Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümleri olarak dönüşümlü yapılmasını öneriyorum. Böylece bölümler için üç yılda bir,
daha kapsamlı rahat bir düzenleme olabileceğini, katılımcılar için ise her yıl bir tekstil yaratıcılık sempozyumu olacağını,
bu alandaki akademisyenler ve sanat tasarım üreticileri için de verimli, paylaşımcı sürekli bir üretim ortamı oluşacağını
düşünüyorum. Sözlerimi bu etkinliği hazırlayan tüm ekibe şahsım ve tekstil sanat –tasarım eğitimi adına teşekkürle bitirmek
istiyorum.
Saygılarımla,
Prof. Günay ATALAYER,
Oturum Başkanı
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ AKDENİZ SANAT DERGİSİ’nde yayınlanmak üzere
gönderilecek makalelerle ilgili yayın ilkeleri ve yazım kuralları
Akdeniz Sanat Dergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınıdır.
Akdeniz Sanat Dergisi’nin amacı sanat- tasarım alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıların bilgi ve birikimlerini
içeren çalışmaları paylaşmalarına olanak sağlamaktır. Akdeniz Sanat Dergisi’ ne gönderilecek yazıların; alanında bir boşluğu
dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmamış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate
değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olması şartı aranır. Makalelerin Akdeniz Sanat Dergisi’nde yayımlanabilmesi için,
daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir
toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilir.
Akdeniz Sanat Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez olmak üzere Mart ve Kasım aylarında yayımlanır.
Makalelerin Değerlendirilmesi
Akdeniz Sanat Dergisi’ne gönderilen yazılar, dergi ilkelerine uygunluk açısından önce Yayın Kurulunca incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir. Değerlendirme için uygun bulunan yazılar, ilgili alanda iki hakeme
gönderilir. Yazıların gönderilme ve onayının alınması aşamasında hakem ve yazarların isimleri en az beş yıl gizli tutulur.
Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate
alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar,
yazarlarına iade edilmez. Yazarın isteği durumunda, ’”yayına kabul yazısı’’ yalnızca hakem değerlendirme sürecini olumlu
biçimde tamamlamış ve Yayın Kurulunca “yayımı uygundur’’ kararı alınmış makaleler için verilir. Değerlendirme sürecinden
geçerek yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne devredilmiş sayılır.
Bu nedenle yazılarla birlikte yayın haklarının Akdeniz Sanat Dergisi’ne devredildiğine ilişkin bir sözleşmenin bulunduğu
“makale sunum formu”nun da doldurulup gönderilmesi gerekmektedir.
Genel Yazım Kuralları
1. Yayınlanacak makalelerin konusu, yayın amaç ve kapsamıyla ilgili olmalıdır.
2. Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, özgün ve bilimsel olması esastır.
3. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusça’dır.
4. Ana Başlık: İçerikle uyumlu olmalı, 14 punto, büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır.
5. Yazar ad(ları): Yazar(lar)ın adları ve soyad(lar)ı ana başlık altında koyu harfle yazılmalı. Yazar(lar)ın varsa görev yaptığı
kurum(lar), haberleşme ve e-posta adres(ler)i ilk sayfada yazar soyadına verilecek dipnot da (*) simgesi ile belirtilmelidir.
6. Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden en fazla 200 sözcükten oluşan Türkçe “özet’’ ve İngilizce
“abstract’’ bulunmalıdır (Rusça makaleler için İngilizce özet şartı aranır). Özet içinde kaynak, şekil ve çizelge numaralarına
değinilmemeli, dipnot kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özetinin altında bir satır boşluk bırakılarak en fazla 5 anahtar
sözcük(keywords) verilmelidir. Türkçe makalenin İngilizce başlığı olmalı ve abstract’ın üstünde gösterilmelidir.
7. Ana metin: A4 sayfa boyutunda, Microsoft Word Program, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto ve 1 satır aralığı
ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından üst 3cm, alt 3cm, sol 3cm, sağ 3cm, boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.
Yazılar; özet, abstract, şekil, tablo yazısı, fotoğraf ve kaynakça dahil olmak üzere en fazla 10 sayfa olmalıdır (Yayın Kurulu
gerekli gördüğünde tam metinlerin sayfa düzeninde ve yazım kurallarında düzenlemeler yapabilir).
8. Bölüm Başlıkları: Metinde ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Makaledeki tüm ara ve alt başlıklar 12 punto ve yalnızca ilk
harfleri büyük, koyu karakterde yazılmalı ve iki nokta üst üste konulmalıdır.
9. Şekil ve Tablolar: Tablonun numarası ve başlığı bulunmalıdır (Tablo 1:, Şekil 1: ). Şekil ve tablonun altından kaynak bilgisi
eksiksiz olarak verilmelidir. Tablo, Şekil ve yazılar 10 punto olmalıdır.
10. Görseller: Yazı içinde en fazla altı adet fotoğraf yer alabilir. Fotoğraf ya da özel çizimin kısa kenarı 10 cm. olacak şekilde
300 DPİ (Jpeg) formatında kaydedilmelidir. Metin içinde kullanılan tüm görseller ayrıca makaleye ek olarak jpeg formatında
gönderilmelidir. Görsel numaraları ve açıklamalar görselin hemen altına ortalı şekilde 10 punto yazılmalıdır. Görsel tipi ve
numarası italik ve noktadan sonra yazılmalıdır (Fotoğraf 1:, Çizim 1: ). Makalede, yer alan tüm görsellerin künye ve atıf bilgisi
KAYNAKÇA sonuna Görsel Kaynakça başlığı altında verilmelidir.
11. Dipnot: Dipnot kullanımına yalnızca açıklayıcı bilgi için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yapılmalıdır. Ancak
dipnotlarda da kaynak gösterilecekse metin içi kaynak gösterme yöntemi kullanılmalıdır.
12. Alıntı ve Gönderme: Yazar doğrudan ya da dolaylı yapmış olduğu tüm alıntıda göndermede bulunmalıdır. Tüm göndermeler parantez içinde ve aşağıdaki örneklerdeki gibi yazılmalıdır. Beş satırdan az doğrudan alıntının satır arasından, daha
uzun alıntı ise satırın solundan 1.5 cm. içerden ve blok olarak ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. Göndermeler için asla dipnot
kullanılmamalıdır. Tüm göndermeler parantez içinde ve aşağıdaki biçimde yazılmalıdır. Satır arasındaki doğrudan alıntı tır-

-
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nak içinde verilmeli ve dik yazı yazılmalıdır. Alıntıda italik yazı kullanılmamalıdır.
Tek yazarlı çalışmanın geneline yapılan göndermede; (Tunalı, 1996).
Tek yazarlı çalışmanın belirli sayfasına yapılan göndermede; (İnalcık, 2008: 71),
İki yazarlı çalışmalara göndermelerde; (Adıgüzel ve Özkavruk, 2010: 14),
İkiden fazla yazarlı yayınlarda; (Isozaki vd., 1995: 18) biçiminde gösterilmelidir.
Kaynakçada diğer yazarların ad soyadı bilgilerine yer verilmelidir.
Yazar adı metin içinde geçiyorsa kaynağın sadece yayın tarihi ve sayfası yazılmalıdır: İnalcık (2008:71) bu konuda “…….. ” nu
belirtir.
Yayım tarihi olmayan yapıtlarda ve yazmalarda yalnızca yazarların adı ve sayfası (Tansuğ: 15),
Yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. yapıtlarda ise kaynağın ismi, varsa cilt ve sayfa numarası
Yazılmalıdır (Brittanica 8, 2010: 189).
İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda aşağıdaki gibi yazılmalı ve kaynaklarda belirtilmelidir: Kaemmer
(1993: 9)’un da ifade ettiği gibi “.........” (Yükselsin 2009: 453’den). Ya da “…………..” (Kaemmer
1993:9, Yükselsin 2009: 453’den).
Kaynak kişi ile yapılan görüşmeler metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli (Şahin 2012). Kaynak Kişi, ayrıca
kaynaklarda da verilmelidir.
13. Kaynakça: Kaynaklar metnin sonunda alfabetik olarak sıralanmalı ve türlerine göre gruplandırılmadan yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış
yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir:
Kitaplar: B. Deniz, Türk Dünyası Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 2000, s.5. Yabancı
bir yayın ise Örneğin; Yanni Petsopulos, Les Kilims, Tapis Tisses et Brodes du Moyent- Orient, Fribourg, 1979, p.66 veya
ppp.55-782.
Kitap içi Bölümler:
Sürür, Ayten (2011). “Yirminci Yüzyılda Moda ve Bursa’da Gelinlikler”, Bursalı mısın Kadifeli Gelin, ed. Dilek Yıldız Karakaş,
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi Yayınları, s. 12- 54.
Makaleler:
Adıgüzel, F., Özkavruk E., (2010). “A Instigative Attitude: “Concpicuous Consumption” at the Ottoman Ourt by the Patrons
During Suleyman I’s Reign”, Yedi (4): 9- 15.
Tezler:
Teker, Menekşe Suzan (2012). Akdeniz Bölgesinde Yetişen Bazı Boya Bitkilerinin Drog ve Posaları ile İlmelik Yün İpliklerinin
Boyanması ve Haslık Değerleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
İnternet kaynakları:
İnternet elde edilen verilerin kaynakları mutlaka gösterilmeli ve Kaynakçada erişim adresi ve erişim tarihi belirtilerek verilmelidir. Ulaşılan kaynak erişim adresinden bir satır altta olmalıdır.
http://www.rekra.com.tr/gp/bytky-soezluu/n-s/salvia-tomentosa-labiatae-/ (30.07.2012).
O. Deveoğlu, R.Karadağ, ‘’Genel Bir Bakış: Doğal Boyarmaddeler’’, Fen Bilimleri Dergisi, Marmara Üniversitesi Anma Toplantısı (15- 17 Mart 2006) İstanbul Üniversitesi.
Kaynak Kişiler:
Kaya, Metin; Baston Ustası, Derleme Yeri ve Tarihi: Antalya, 20 Temmuz 2012.
14. Yazıların Gönderilmesi:
Yukarıda belirtilen ilkelere ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazılar, (“Makale Sunum Formu’’) ile birlikte e-posta yoluyla aşağıdaki adrese gönderilir. Gönderilen yazılarda metin içinde kullanılan tüm görsel (çizim, fotoğraf vb.) gereç
ayrıca 10’uncu maddede belirtilen kurallara göre düzenlenerek JPEG formatıyla gönderilmelidir. Çevirisi yapılmış makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için özgünlerinin ve makale sahibinden (asıl yazar veya hak sahibi yayınevi) izin yazılarının
da gönderilmesi zorunludur. Ön inceleme ve hakem değerlendirmesi doğrultusunda geliştirilmek ve/veya düzeltilmek üzere
yazarlarına geri gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapılarak en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılır.
Akdeniz Sanat Dergisinde yayımlanan yazılardaki görüşlerin ve çevirilerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına
aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ancak, yayımlanan yazılar dergi yönetiminin yazılı izni
olmaksızın başka bir yerde (basılı olarak ya da internet ortamında) yeniden yayımlanamaz. Yazar, makalesinin Akdeniz Sanat
Dergisinde yayımlandığını belirtmek kaydı ile gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında; yazısının tümünü ya da bir
bölümünü ücret ödemeksizin kullanma ve yazıyı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkına sahiptir. Dergiye
yazı gönderen tüm yazarlar bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.
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