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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY  

✓ To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of 

“Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session.  

✓ The Zoom application is free and no need to create an account.  

✓ The Zoom application can be used without registration.  

✓ The application works on tablets, phones and PCs.  

✓ Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.  

✓ All congress participants can connect live and listen to all sessions.  

✓ During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period  

✓ Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) 

section of the session.  

TECHNICAL INFORMATION  

✓ Make sure your computer has a microphone and is working.  

✓ You should be able to use screen sharing feature in Zoom.  

✓ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.  

✓ Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) 

section of the session.  

✓ Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,  

exp. H-1, Name Surname 

 

Participant Countries: 

Turkiye, Kazakhstan, Vietnam, India, Pakistan, Algeria, Ukraine, Nigeria, Morocco, Benin 

Republic, Russia, Azerbaijan, Slovenya, Ethiopia, Iran, Thailand, Romania, Albania, Italy 

  



 

 

5. INTERNATIONAL  

CULTURE,  

ART and  

LITERATURE  

CONGRESS EXHIBITION 

December 13, 2022 

Online 

 

 

 

 

EXHIBITION CURATORS:  

Asst. Prof. Dr. Cavit POLAT  

Assoc. Prof. Dr. Kübra ŞAHİN ÇEKEN  
 

 

  



 

 

 

 OPENING CEREMONY

 

13.12.2022 
Ankara Local Time:  

09:00-10.00 

 

 

 

09.00-09.15 

Prof. Dr. Oghuz KARAKAYA 

Selçuk University, Dilek Sabancı State Conservatory Director 

 

09.15-09.30 

Dr. Mustafa Latif EMEK 
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Assoc. Prof. Dr. Lachin HASANOVA 
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Dr. Elvan CAFEROV  
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ONLINE  PRESENTATIONS

13.12.2022 / Session-1Hall-1 
Ankara Local Time:  

10.00-12.30 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Muteber BURUNSUZ  
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

 

Lec. Dr. Hilmi GÜNEY 

 

Niğde Ömer Halisdemir 

University 

 

 

REFLECTIONS OF ANCIENT 

GREEK MYTHS ON SOME RING 

STONES 

 

Dr. Ahmet Kemal GÜMÜŞ 

MEB Konya Meram Kozağaç 

MT Anatolian High School 

READING THE JEWELERY AND 

ACCESSORIES DESCRIBED IN 

MINIATURES ON COUPLES 

 

Assoc. Prof. Dr. Hatice 

HARMANKAYA 

Hülya VEYSEL 

 

 

Selçuk University 

 

AN EXAMINATION OF 

FRACTAL CHARACTERISTICS 

OF THE GARMENTS IN THE 

COLLECTIONS OF THE 

FASHION DESIGNER IRIS VAN 

HERPEN 

 

Asst. Prof. Dr. Ayşegül PARALI 

Asst. Prof. Dr. Ahu Fatma 

MANGIR 

Assoc. Prof. Dr. Hatice 

HARMANKAYA 

 

 

 

Selçuk University 

 

THE PROCESS OF CREATING A 

WOMEN’S CLOTHING 

COLLECTION BASED ON THE 

TURKISH ARCHITECTURAL 

STRUCTURE: THE CASE OF 

KUBADBAD PALACE 

 

Assoc. Prof. Muteber 

BURUNSUZ 

 

Hitit University 

 

EVALUATION OF ORHAN 

PEKER’S ‘HORSE SERIES’ IN 

TERMS OF EXPRESSIVE 

POSSIBILITIES 

 

Res. Asst. Dr. Sümeyra İLHAN 

 

 Kastamonu University  

 

CYNICAL REALISM AS A 

CRITICAL MOVEMENT IN 

CONTEMPORARY CHINESE 

ART 

 

Res. Asst. Banu YÜCEL 

Res. Asst. Esra ERTUĞRUL 

TOMSUK 

 

Ankara Hacı Bayram Veli 

University 

Çankırı Karatekin University 

 

THE ROLE OF THE ART 

AUDIENCE IN THE CONTEXT 

OF THE ART OBJECT’S 

TRANSFORMATION 

Asst. Prof. Dr. Tuğba 

SEFEROĞLU 

Giresun University EXAMINATION OF THE 

DIFFERENCE BETWEEN THE 

ESTABLISHED UNITS OF 

FASHION CULTURE 

 
  



 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

13.12.2022 / Session-1Hall-2 
Ankara Local Time:  

10.00-12.30 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Recep DURGUN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

 

 

Asst. Prof. Dr. Safiye Şeyda 

ERDAŞ 

 

 

Sakarya University 

 

A REVERSE READ ON OUR 

MUSIC SOURCES; 

OBSERVATION OF NEVBE IN 

DIFFERENT GEOGRAPHIES 

AND RECORDS 

 

 

 

Prof. Dr. Oğuz KARAKAYA 

 

Selçuk University, 

Dilek Sabancı State 

Conservatory 

 

A RESEARCH ON THE 

RELATIONSHIP OF 

ASTRONOMY AND TURKISH 

MAQAM MUSIC SOUND 

SYSTEM 

 

Lec. Dr. Nuran AYAZ 

Selçuk University  

Dilek Sabancı State 

Conservatory 

THE EFFECT OF VOICE 

TRAINING ACTIVITIES ON 

SPEAKING SKILLS 

 

Assoc. Prof. Dr. Neslihan 

GÖKER 

Assoc. Prof. Dr. Göksel 

GÖKER 

 

 

Fırat University 

FAMILY AND FATHERHOOD IN 

KORE-EDA CINEMA: AN 

ANALYSIS ON THE MOVIE 

“LIKE FATHER LIKE SON” 

 

 

Asst. Prof. Dr. Seher ŞEYLAN 

 

 

Işık University 

A FOREIGN COME to the 

TOWN and EVERYTHING 

CHANGE: FOUND MEMORIES 

 

Dr. Gökhan ALPMAN 

 

İstanbul Medipol University 

 

THE CULTURE OF 

ENTREPRENEURSHIP 

 

Assoc. Prof. Dr. Recep 

DURGUN 

 

Selçuk University 

 

PAKISTAN WEDDING 

TRADITIONS 

 

 

Dr. Oğuz Bilge GÜNGÖRDÜ 

 

 

Independent Researcher 

“MARTIANS” IN TURKEY’S 

POPULAR CULTURE: AN 

EXAMINATION ON HAYAT 

MAGAZINE 

 

Assoc. Prof. Laçın 

HƏSƏNOVA 

Azerbaijan State 

Pedagogical University 

MUSIQI PEDAQOGIKASINDA 

ETNOMƏDƏNIYYƏTIN ROLU 

 
  



 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

13.12.2022 / Session-1Hall-3 
Ankara Local Time:  

10.00-12.30 

 

HEAD OF SESSION: Assistant Professor Faruk DÜNDAR 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

 

Fatih KUZU 

 

 

Taras Shevchenko National 

University of Kyiv 

 

A SEMIOTIC PERSPECTIVE TO 

ORHAN VELİ KANIK’S POEM 

‘THE FOLK SONGS OF THE 

ROADS’ 

 

 

Dr. Mutlu Muhammet AKTAŞ 

 

Ministry of Education-Ordu 

 

REFLECTIONS OF THE SPRING 

SEASON ON THE NEF’Î DİVAN 

 

 

Res. Asst. Dr. Ahmet GEZEK 

 

 

Yalova University 

DIFFERENT APPROACHES TO 

THE DEFINITION AND 

CLASSIFICATION OF ʿILM AL-

BADĪ‘ IN ARABIC RHETORIC: 

IN THE CONTEXT OF THE 

TWENTIETH CENTURY 

 

Assistant Professor Faruk 

DÜNDAR 

 

Necmettin Erbakan University 

 

“DÜŞLER” (DREAMS) AND 

TRUTHS 

 

Asst. Prof. Dr. Ömür ERBAY 

 

Bayburt University 

 

ON BEING DEFINITELY IN THE 

DIVAN OF YUNUS EMRE 

 

Safiye GÜNGÖR 

 

Bülent Ecevit University 

WISDOM AS A FUNDAMENTAL 

VIRTUE IN MEHMET ÂKİF 

ERSOY’S WORK TITLED 

SAFAHAT 

 

 

Vahdi ÖZER 

 

 

Selçuk University 

A REVIEW OF MEASURED 

WORDS IN TURKISH CULTURE 

IN THE CONTEXT OF CRITICISM 

AND ADVICE 

  



 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

13.12.2022 / Session-1Hall-4 
Ankara Local Time:  

10.00-12.30 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Çiğdem SEÇKIN GÜREL 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

 

Gülnisa ŞENOL 

Prof. Dr. Pınar DİNÇ KALAYCI 

 

Gazi University 

 

 

CONTEMPORARY SPATIAL 

CULTURE FROM BATH TO SPA 

 

Duygu DAGLI 

Assoc. Prof. Dr. G. Deniz 

DOKGÖZ 

 

Dokuz Eylül University 

EXAMINATION OF 

DIALOGUES USED AS A TOOL 

OF REPRESENTATION 

THROUGH ARCHITECTURAL 

PROJECT COMPETITIONS 

 

Assoc. Prof. Meral HAKMAN 

 

Aksaray University 

THE USE AND DISTRIBUTION OF 

PAROS MARBLE IN ANCIENT 

GREEK SCULPTURE 

 

 

Prof. Dr. Çiğdem SEÇKIN 

GÜREL 

 

 

Hacettepe University 

AN ANALYSIS ON THE 

INTERACTION OF ART WITH 

LIFE AND SCIENCE AND THE 

CONTRIBUTIONS OF ART TO 

EDUCATION 

Duygu MERMER DOĞU 

Kamber ERAT 

Akın ARAS 

Mehmet SARATLI 

Aynur YÜREKLİ 

Mustafa Suat İNAN 

Selvi İLHAN 

 

Directorate of Turkish 

National Botanical Garden 

General directorate of 

fisheries and aquaculture  

Crafts Teacher 

 

 

REFLECTION OF PLANT 

BIODIVERSITY TO CHILDREN IN 

CERAMIC ART 

Assoc. Dr. Havva DEMİREL 

Mehmet DENKTAŞ 

Reha BOZGÜNEY 

Res. Asst. Bekir Furkan TÜZER 

Res. Asst. Elif Arzen DEMİREL 

İNAL 

 

 

Selçuk University  

Süleyman Demirel University 

Kastamonu University 

 

A COMPARISON OF THE 

LEVELS OF NARCISISM OF 

STUDENTS FACULTY OF FINE 

ARTS, CONSERVATORY AND 

SPORTS SCIENCES 

 

Ramazan SANLAV  

Ünsal TAZEGÜL 

 

Iğdır University 

COMPARISON OF THE 

PERSONAL CHARACTERISTICS 

OF STUDENTS READING AT THE 

FACULTY OF SPORTS 

SCIENCES 

 

Ramazan SANLAV  

Ünsal TAZEGÜL 

 

Iğdır University 

COMPARISON OF THE 

BURNOUT LEVELS OF 

STUDENTS READING AT THE 

FACULTY OF SPORTS 

SCIENCES 

Mehmet Zafer ÖZCAN Istanbul Technical University EVALUATION OF THE 

CURRENT STATUS OF THE 

‘SUSPENDED INVOICE’ IN 

TERMS OF SERVICE 

DESIGN 

  



 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

13.12.2022 / Session-1Hall-5 
Ankara Local Time:  

10.00-12.30 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Yıldız AYDIN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

 

Asst. Prof. Dr. Mete Bülent 

DEGER 

Fatiha BENTATA 

 

Mersin University 

REFLECTION OF ARAB 

MYTHOLOGY CULTURE IN 

DIVAN POETRY: SEARCHING 

FOR THE JINN OF THE ABKAR 

VALLEY IN CLASSİCAL TURKISH 

LITERATURE 

Asst. Prof. Dr. Demet 

KOÇYİĞİT 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

University 

REMEMBERING YAHYA KEMÂL 

IN 1980S 

 

 

Assoc. Prof. Dr. Yıldız AYDIN 

 

Tekirdağ Namık Kemal 

University 

FROM THE SEER PYTHIA TO 

POETA VATES: ON THE 

CONTRIBUTION OF A 

MYTHICAL MODEL TO 

LITERATURE ANALYSIS 

Assoc. Prof. Dr. Burcu GEZER 

ŞEN 
Fırat University 

TRANSFORMING SCHOOL 

CULTURE 

 

Assoc. Prof. Dr. Emin Yaşar 

DEMİRCİ 

 

Van Yüzüncü Yıl University 

MODERNIZATION RELIGION 

AND FAMILY: A PROBLEMATIC 

RELATIONSHIP 

 

Lec. Dr. Yunus ŞAHİN 

 

Yalova University 

A NEW HISTORICAL 

APPROACH TO WOMEN IN 

VURUN KAHPEYE 

 

  



 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

13.12.2022 / Session-1 Hall-6 
Ankara Local Time:  

10.00-12.30 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Farida Azim Lodhi & Zohaib Hassan Sain 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

 

Zohaib Hassan Sain 

 

Superior University, Pakistan 

 

TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT MODELS IN 

EDUCATION: AN ANALYSIS 

 

Zohaib Hassan Sain 

 

Superior University, Pakistan 

 

CHALLENGES FACED TO 

ONLINE EDUCATION & 

LEARNING IN PAKISTAN 

DURING COVID-19 

PANDEMIC 

 

 

Ibrahim Zailani 

DR ABDULLAHI DAHIRU 

 

 

 

------ 

THE KNOWLEDGE AND 

PRACTICE OF PERSONAL 

HYGIENE AMONG PRIMARY 

SCHOOL PUPILS IN 

PAKI COMMUNITY IKARA 

LOCAL GOVERNMENT AREA 

OF KADUNA STATES 

 

 

 

Moussa Tankari 

 

 

Université André Salifou, 

Zinder (Niger) 

EXAMINING SOME EFL 

STUDENTS’ PERCEPTIONS OF 

SOCIAL MEDIA AS 

EDUCATIONAL, 

COMMUNICATION, AND 

COLLABORATION TOOLS AT A 

PUBLIC UNIVERSITY IN NIGER 

 

Zoi T. Apostolou 

 

University of the Aegean 

GREEK LANGUAGE 

EDUCATIONAL PRACTICES AT 

DIGITAL TIME 

 

Dr. Elisabeta Kafia 

Dr. Silva Ibrahimi 

Dr. Ervin Ibrahimi 

 

Albanian University,Tirana 

Responsabile Sanitario Area 

Vasta 2 Cooss Marche, Italy 

A PSYCHO-CULTURAL AND 

INCLUSIVE EDUCATION: 

REFLECTIONS FOR AN 

INCLUSIVE SOCIETY 

 

Nadia Batool Nehal 

Prof. Dr. Farida Azim Lodhi 

 

Jinnah University for Women 

– Karachi 

AN INVESTIGATIVE STUDY ON 

VALIDITY & RELIABILITY OF 

FRANCHISE SCHOOLING 

SYSTEMS IN KARACHİ 

 

  



 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

13.12.2022 / Session-2 Hall-1 
Ankara Local Time:  

13.00-15.30 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Esin SARIOĞLU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

 

Res. Asst. Merve Mehtap 

BULUT 

 

Kastamonu University 

CHANGING MATERIAL IN 

CONTEXT OF THE CONCEPT 

OF ‘ENTROPI’ IN 

CONTEMPORARY ART 

PRACTICE 

Seher TURGUT 

Asst. Prof. Dr. Memik 

Bünyamin ÜZÜMCÜ 

 

Gaziantep University  

DESIGNING OF COMPOSITE 

BICYCLE HELMET USING 

DENIM WASTES 

 

Buket İLMEN 

Assoc. Prof. Dr. Esin 

SARIOĞLU 

 

Gaziantep University  

USING TRADITIONAL MOTIFS 

IN PRINTED FABRIC DESIGNS 

BY STYLING WITH THE GLITCH 

EFFECT 

 

Asst. Prof. Dr. MERVE DUYDU 

 

Cumhuriyet University 

ARTISTIC INTERVENTIONS AND 

A DIGITAL TOUCH ON THE 

SOCIAL IMPACTS OF WAR 

 

Asst. Prof. Dr. Ayşe KARABEY 

TEKIN 

 

 

Sivas Cumhuriyet University 

READING THE PERMEABILITY 

OF PRIVATE AND PUBLIC 

SPACE IN CONTEMPORARY 

ARTWORKS “EXAMPLEOF DU 

HO SUH” 

 

Assoc. Prof. Dr. Eda ÖZ 

ÇELİKBAŞ 

Res. Asst. Itır ARAT 

 

Karabük University  

Eskişehir Technical University 

SANAT TERAPİLERİNDE 

YARATICI SOSYAL 

REHABİLİTASYON ÖRNEĞİ: ÖZ 

ŞEFKATLE FARKINDALIK 

ÇALIŞMALARI 

 

Res. Asst. Dr. Esra ERTUĞRUL 

TOMSUK 

Res. Asst. Dr. Banu YÜCEL 

 

Çankırı Karatekin University 

Ankara Hacı Bayram Veli 

University 

AESTHETIC OF DESTRUCTION 

IN THE CONTEXT OF ART’S 

RELATIONSHIP WITH DISASTER 

AND THE SUBLIME 

  



 

 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

13.12.2022 / Session-2 Hall-2 
Ankara Local Time:  

13.00-15.30 

 

HEAD OF SESSION: Dr. Franck AMOUSSOU  
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

 

Gbaguidi, Célestin 

 

Université d’Abomey-

Calavi/Benin Republic 

PAINTING VIOLENCE AGAINST 

WOMEN IN AMMA DARKO’S 

BEYOND THE HORIZON AND 

CHIMAMANDA NGOZI 

ADICHIE’S PURPLE HIBISCUS 

 

Jafar Chamankar  

Tohid Melikzade 

 

Uremia university, Iran 

THE HİSTORY OF RESEARCH 

ON DEDEH KORKUD’S BOOK 

İN IRAN 

 
 

Əsədova Sevinc Sabir qızı 

 

 

ADPU, XDM, Azerbaijan 

ORNITONIMLƏR - DÜNYA 

DILLƏRINDƏ MÜASIR VƏ 

TARIXI ISTIQAMƏTDƏ TƏDQIQI 

DILÇILIK ÜÇÜN AKTUAL 

MƏSƏLƏLƏRDƏN BIRI KIMI 

 

Dr. Franck AMOUSSOU 

Dr. Issa DJIMET 

Dr. Ayodele Adebayo 

ALLAGBE 

 

Université André Salifou (UAS) 

de Zinder, Niger 

ANALYSIS OF DEICTIC 

FEATURES IN A TEXT ABOUT 

ARRANGED MARRIAGE IN 

TONGUE OF PROMISE 

 

Dr. Thokchom Sunanda Devi 
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ABSTRACT  

Business, especially marketing, takes contemporary culture for granted. It gets dismissed 

simply as the thing everyone’s talking about around the watercooler, but it's bigger than 

what’s trendy today. Culture is the one thing that enables marketers to create greater 

engagement, relevance and grow their business. The failure to acknowledge the importance of 

culture to brand- and business-building is the same as deciding that you’re okay with being at 

a competitive disadvantage. Brands never speak directly to consumers or customers. It’s 

always through the medium of culture. Random House defines a medium as "an intervening 

substance through which something else is transmitted or carried on." Culture is the medium 

through which all communications travels, and it’s what complicates marketers’ efforts. Just 

as water bends light, culture changes—sometimes slightly, sometimes to a great degree—the 

direction, impact and meaning of communication. The message can vary greatly depending on 

who’s sending and who’s receiving. That’s why slang in the wrong hands is cringe-worthy: 

Even though all of the words may be right, the other codes--context, tone, authenticity, mutual 

respect, a preexisting relationship, etc.—are not.Culture contains many things--empathy, 

purpose, “cool”--that are hard to quantify, won’t fit into strategic plans, or don’t easily scale. 

But culture is where you find context and opportunities for engagement and business growth. 

So why culture is so important when it comes to branding? Culture provides a wireframe of 

an individual behavior. It plays a major role in influencing people and captivating them to 

pursue to follow a particular brand. Hence, it is indispensable for the organizations to instill 

the cultural blend of the specific region, in order to continue their momentum to get hold of 

the target end users. When a brand is introduced in the market, it is very important that it 

analyses the taste and the flavors of the particular region in order to adapt the same in their 

product. In India, there is a diversified environment, where every region and area has its own 

set of colors. Since, this is the very basis of the identity or origin of an individual, and is 

deep rooted in the lifestyle of people which is very evident in the food habits, the fashion, 

morals or beliefs hence it gets crucial in terms of sentimental values. It is therefore 

imperative for an organization to mold themselves with the influence of the place in order to 

strengthen their underlying base on which they want to build the pyramid of the brand. 

Key words Culture, India, Brand 
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ABSTRACT 

Gender and sexuality are major predictors of health and happiness. Sex refers to a set of 

biological characteristics related to physical and physiological traits in humans and animals, 

such as chromosomes, gene expression, hormone activity, and reproductive/sexual anatomy. 

Although there is variance in the biological elements that determine sex and how those 

attributes are represented, sex is commonly classified as female or male. Gender refers to 

female, male, and gender-diverse people's socially determined roles, behaviors, and identities. 

It has an impact on how people see themselves and each other, how they act and interact, and 

how power and resources are distributed in society. Gender is frequently misunderstood as a 

binary (male/female) variable. In fact, there is a wide range of gender identities and 

expressions that define how people identify and express themselves. Academic discourse has 

changed the terminology used to discuss men and women as research subjects over the 

previous two decades. As a term for characterizing differences and similarities between men 

and women, "gender" has overtaken "sex," reflecting new concepts about the social and 

cultural evolution of physical and psychological features. The old vocabulary of "sex 

differences," "sex discrimination," and "sex equity" gave way to a renewed emphasis on the 

historicity of what had previously been referred to as "sex roles" and "sexual identity," with a 

renewed emphasis on inter-and intra-cultural variance. As a result of these changes, feminist 

scholars have emphasized the importance of elasticity in thinking about what it means to be a 

man or a woman, cautioning us against "essentialism.The onset of technological 

advancements in both developed and developing countries have been promising in 

challenging the existing power imbalances created by gender disparities. Although many 

critics believe that technology studies long remained gender-blind, yet the fact remains that 

technology fundamentally addresses the practical problems and in the modern as well as post 

modern era ‘gender’ has been one of the most discussed problems. The radical and eco- 

feminists of 1970’s have been highly critical of technology for its patriarchal nature. They 

believed that it further enhances and consolidates the existing power hierarchies. However, 

towards the end of 1980’s there was a paradigm shift in technology studies and the concepts 

like ‘sociotechnical systems’ came into vogue which put forth the slogan that the social and 

technological are inseparable – “a seamless web”. (Hughes 1986). With the result, in the very 

recent times, it was witnesses how “Me Too” movement in 2017 in many parts of the world 

especially America, used different technological platforms like Facebook, WhatsApp, 

Instagram etc were used by women to expose the abuses, inequalities and injustice faced by 

them. The technology not only became their voice to challenge the gender inequalities but 

also empowered them to get rid off one of their most vulnerable aspects- “biological 

motherhood within the established institution of marriage”. The women can now be solo 

mothers without getting physical with their male partners through technological motherhood-

Parthenogenesis. The aim of this paper is to explore how technology in the present scenario is 

used to challenge long debatable issue of gender disparity. It would also designate sex as a 

biological phenomenon and gender as culturally constructed. 

Keywords: Biological, Cultural, Female, Gender, Sex. 
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ABSTRACT 

The aim of this research to examine the role of interactive technology game of Urdu subject 

prepared in MS PowerPoint for promotion of Urdu culture in children at primary level in 

Pakistan. In this descriptive study, Primary data of 700 Urdu teachers from 350 Smart Schools 

of Pakistan have been used by using cluster sampling method. 5 Likert scale-based 

questionnaire having 60 items have been designed to collect the data by survey. The study 

examined that how much technology game promotes learning of Urdu culture in children of 

visual, auditory and kinesthetic learners. Technology Game content, game view and self-

assessment of game are the independent variables. For analysis regression and correlation 

have been used as analytical tools for the empirical estimation to know which independent 

variable is most effective to enhance learning of Urdu culture in children. Descriptive analysis 

showed cross tabulation between gender, qualification, teaching experience, ICT skills of 

teachers, grad of Urdu teachers in Urdu subject in last degree, mother tongue of teachers. 

Inferential statistics findings showed positive correlation between independent and dependent 

variable. Pearson test showed more than 95 percent reliability of items. Normality test showed 

normal distribution of data. Regression analysis showed that all three hypothesis are accepted 

with .000 significance level. This study showed significant relationship between game view, 

game self-assessment and game student centered content with learning of Urdu culture in 

children.  This study helped only those Urdu teachers can use these games who are ICT 

literate and only those schools use these games which have ICT infrastructure. To promote 

learning of Urdu culture in children of all public and private sectors should have ICT 

infrastructure and ICT teacher’s trainings of MS Office should be conducted across Pakistan.  

Key words: Interactive activities, Urdu culture, Urdu Teaching, Integration of technology, 

MS Power Point. 
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ÖZET 

İslam Ahlak Felsefesinin en önemli meselelerinden biri ‘erdem’ konusudur. Filozoflar, insanı 

saadete ulaştıracak yolları ararken sahip olunacak temel erdemleri belirlemeye çalışmışlar ve 

‘hikmet, iffet, cesaret ve adalet’ kavramlarını temel erdemler olarak belirlemişlerdir. İnsanın 

ruhunu kemale erdirmek, toplumun birlik ve bütünlüğünü sağlamak konusunda ahlak 

eğitiminin önemi giderek artmaktadır. Ahlak eğitiminde farklı felsefî yaklaşımların ortak 

noktası insanların değerlere olan ihtiyacıdır. Toplumlar sahip oldukları değerleri ancak sanat 

eserleriyle kalıcı hale getirerek kendilerini geleceğe taşıma imkânı bulurlar.  Bu anlamda 

kendi düşünce dünyamız ve kültürümüze ait ahlak kodlarının araştırılması ahlak eğitiminin 

önemli bir parçasıdır. Edebiyat ve felsefe arasındaki bu ilişkiden yararlanılarak geniş bir okur 

kitlesine sahip olan Safahat üzerinde felsefî ahlak temelli çalışmaların yapılması önem 

taşımaktadır.  

Mehmet Âkif Ersoy Türk Edebiyatı dışında fikirleri ile de çağdaş düşünce tarihimizde yer 

alan bir şahsiyettir. Türk halkının buhranlı dönemlerini bizzat yaşayarak sanatını ülkenin 

kurtuluşuna yönelik bir araç olarak kullanmış; fikir ve düşüncelerini de Safahat isimli 

eserinde toplamıştır. Âkif’in hikmet yolculuğunda tanrı, insan, aleme dair düşünceleri ve buna 

bağlı olarak insanın çalışması ve sorumluluğu üzerine kurulu kader ve tevekkül anlayışı yer 

almaktadır. Bu çalışmada Ahlak Felsefesi ile temellendirilmiş Hikmetin -akıl gücünün itidâli 

olarak- Safahat’ta izi sürülmüş; duygu ve düşünce dünyamıza ve pratik hayatımıza 

yansımaları edebiyatın gücünden de yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Safahat 

üzerine yapılacak çalışmalar onun edebî yönünden de istifade edilerek eğitim, siyaset, ahlak 

ve karşılaştırmalı felsefi çalışmalar için zengin bir kaynak olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Safahat, Temel Erdemler, İslam Ahlak Felsefesi, Tefekkür, Hikmet, 

Mehmet Akif Ersoy 

 

 

ABSTRACT 

One of the most important issues of Islamic Moral Philosophy is the issue of 'virtue'. 

Philosophers have tried to determine the basic virtues to be possessed while searching for the 

ways that will lead people to happiness and have determined the concepts of 'wisdom, 

chastity, courage and justice' as the basic virtues. The importance of moral education is 

increasing in order to perfect the soul of man and to ensure the unity and integrity of the 

society. The common point of different philosophical approaches in moral education is 

people's need for values. Societies find the opportunity to carry themselves to the future only 

by making their values permanent with works of art. In this sense, investigating the moral 

codes of our own world of thought and culture is an important part of moral education. 

Making use of this relationship between literature and philosophy, it is important to conduct 

philosophical ethics-based studies on Safahat, which has a wide readership. 
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Mehmet Âkif Ersoy is a person who takes place in our contemporary thought history with his 

ideas apart from Turkish Literature. He used his art as a tool for the salvation of the country 

by experiencing the depressive periods of the Turkish people himself; He collected his ideas 

and thoughts in his work named Safahat. In Âkif's journey to wisdom, his thoughts on God, 

man and the universe, and accordingly, his understanding of destiny and tawakkul, which is 

based on the work and responsibility of man, takes place. In this study, Wisdom based on 

Moral Philosophy was traced in Safahat as the moderation of the power of reason; It has been 

tried to reveal the reflections of our emotions and thoughts on our world and our practical life 

by making use of the power of literature. Studies on Safahat will be a rich source for 

education, politics, ethics and comparative philosophical studies by making use of its literary 

aspect. 

Keywords: Safahat, Basic Virtues, Islamic Moral Philosophy, Contemplation, Wisdom, 

Mehmet Akif Ersoy 
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ÖZET 

Tarihsel müzikoloji ya da müzik tarihi alanlarında yaptığımız araştırmalarda başvurduğumuz 

öncelikli kaynaklar yazılı kaynaklardır. Edvarlar, musiki risaleleri, tarihi belgeler, vesikalar, 

cönkler ve mecmualar başta olmak üzere ansiklopedi, sözlük, süreli yayın, biyografi, broşür 

gibi birçok yazılı metin bu alana kaynaklık edebilmektedir. Bunun yanında kayıt 

teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte birçok sesli ya da görüntülü kaynak elde edilmeye ve 

başvuru kaynağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Peki kaynaklarda hakkında pek az 

malumat bulunan, görüntü ya da ses kaydı bulunmayan geçmişteki bir icra geleneğine 

ulaşmak ve ihya etmek ne kadar mümkündür? Osmanlı Devleti’nin dağılmasının ardından 

Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok devlet ortaya çıkmıştır. Her devlet modern 

çağda varoluş mücadelesi verirken idari, siyasi, kültürel ve toplumsal alanda yeni yapılanma 

ve uygulamalara yönelmiştir. Böylece ortak medeniyet kodları taşıyan birçok devlet devam 

eden süreçte kendi idari, toplumsal ve kültürel yapısını belirleme yolunda gelenek ile ilişkisini 

tekrar yapılandırmıştır. Bunu yaparken ise her devletin gelenekle ilişkisi belirli noktalarda 

dönüşmüş ya da değişmiştir. Devam eden süreçte ise devletler arası kültürel alışveriş gelenek 

adına her zaman yeterli olmamıştır. Bir ülke sınırları içerisinde devam eden süreç ve 

uygulamalar diğer devletin sınırları içerisinde uygulanamamış ve unutulup gitmiştir. Bu 

çalışmada kaynaklarda hakkında nasıl icra edildiğine dair ayrıntılı bilgi bulunmayan nevbe 

formu ve günümüzdeki icrası için farklı bir yol izlenecektir. Anadolu coğrafyasında bir 

yüzyıldır icrası yapılmayan ve nasıl icra edildiğine dair ayrıntılı bilgi bulunmayan nevbe 

tertibi, aynı kültür ve medeniyet havzasında yer alan farklı coğrafya ve kayıtlar üzerinden 

tekrar ele alınacaktır. Böylece müzik tarihimize dair zaman olarak geçmişten bugüne değil 

bugünden geçmişe, mekân olarak ise Türkiye sınırları dışından her daim bu kültürün merkezi 

olan İstanbul’a doğru ters yönde bir okuma yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Nevbe, Müzik Tarihi, Dini Müzik, Halep, Tekke Müziği 

 

ABSTRACT 

The primary sources we refer to in our research in the fields of historical musicology or music 

history are written sources. Many written texts such as encyclopedias, dictionaries, 

periodicals, biographies, brochures, especially edvars, musical treatises, historical documents, 

conks and corpuses can be the source of this field. In addition, with the development of 

recording technologies, many audio or video sources have been obtained and used as a 

reference source. Considering all this is it possible to reach and revive a past performance 

tradition, about which there is little information in the sources and there is no video or sound 

recording? After the disintegration of the Ottoman Empire, many states, especially the 

Republic of Turkey, emerged. While every state struggles for existence in the modern age, it 

has turned to new structures and practices in the administrative, political, cultural and social 

fields. Thus, many states with common civilization codes have restructured their relations 

with tradition in the ongoing process to determine their own administrative, social and 
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cultural structure. While doing this, the relationship of each state with tradition has been 

transformed or changed at certain points. In the ongoing process, interstate cultural exchange 

has not always been sufficient for tradition. The ongoing processes and practices within the 

borders of one country could not be implemented within the borders of the other state and 

were forgotten. In this study, a different way will be followed for the nawba form and its 

current performance, which does not have detailed information about how it is performed in 

the sources. Nawba, which has not been performed for a century in Anatolian geography and 

there is no detailed information about how it was performed, will be discussed again through 

different geographies and records in the same culture and civilization basin. Thus, a reading 

of our music history will be made in the opposite direction, not from the past to the present, 

but from the present to the past, and from outside the borders of Turkey towards Istanbul, 

which has always been the center of this culture. 

Keywords: Nawba, Music History, Religious Music, Aleppo, Lodge Music 
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ABSTRACT  

The diffusion of Islam over vast areas of the world for 14 centuries and simultaneously the 

progress of science and urbanization that it brought about in all fields, as well as its 

assimilation of the cultural contributions of other civilizations, were among the factors that 

led to the development of an architectural production specific to this new religion: this was 

the advent of Muslim architecture. This is considered a cultural heritage developed during the 

conquest of the countries that Muslims ruled from the dawn of Islam until today, when the 

periphery of the Islamic state extended from the Atlantic Ocean to the Arabian Gulf and from 

southern Italy to the country of Yemen. This has made the architecture very rich and diverse. 

The mosque is one of the most important religious buildings in the Islamic geo-cultural area 

where the architectural characteristics of Muslim architecture have been sublimated. In the 

Maghreb, since the construction of the mosque of Kairouan in Tunisia, it has become a 

reference and a landmark of architectural inspiration to the mosques of Ifriqiya and 

Andalusia, because of its style, where its architecture can be considered as an accumulation of 

successive sediments that reflect the different periods of history of the North African territory. 

The mosques of Algeria have neither the antiquity nor the glorious past of the mosques of 

Kairouan, they are nevertheless of great interest. The mosques of southwest Algeria is like 

other mosques of desert regions of Algeria despite its richness and diversity suffer from a lack 

of sources and a lack of serious studies that can dust its sacred architectural heritage. This 

richness and diversity are the result of historical facts and countless socio-cultural factors 

while the architectural language and stylistic expression are based on several criteria 

including artistic and constructive contributions that were transported and disseminated 

throughout the Maghreb by artisans traveling from one country to another. The present study 

is part of a doctoral thesis in progress that focuses on the vernacular mosques of southwestern 

Algeria. The research is based on the morphological approach of the method of the LAF 

laboratory in Lyon, and focuses on the vernacular mosques of Bayadh, Naama and Bechar, 

which is taken as a case study to develop a database on types tracing the diffusion of the 

typological and stylistic model of these mosques. 

Keywords: vernacular mosque, morphological approach, typology, style, southwestern 

Algeria 
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KASABAYA BİR YABANCI GELİR ve HER ŞEY DEĞİŞİR:  

HATIRLANINCA VAR OLAN HİKAYELER 

 

 

ÖZET 

Gündelik hayatın dışında farklı evrenler yaratma özelliğine sahip sinema sanatı yarattığı 

evrenler içinde birbirine benzeyen ve birbirinden tamamen farklı karakterler de yaratmaktadır. 

Senaryonun ana unsurlarından biri olan ve seyir keyfini artıran çatışma çoğu zaman bu 

karakterler arasında ya da bu karakterler aracılığı ile ortaya çıkmaktadır. Söz konusu 

çatışmanın başlangıç noktası kimi zaman kasabaya gelen yabancıdır. Georg Simmel’e göre 

yabancı genel tanımı ile buralı olmayan anlamında bugün gelip yarın gidecek olan değildir. 

Daha öteye gidemeyecek, gelip kalandır. Geldiği bölgede yaşananları nesnel bir bakış açısı ile 

değerlendirir ve görüşünü ortaya koyar. Görüşünü ortaya koyarken bölgenin gelenek ve 

göreneklerinden, alışkanlıklarından ve dini yaklaşımından etkilenmez. Böylelikle en tarafsız 

bakış açısını dile getirmiş olur. Bölge halkı başka bir yerden gelen bu yabancıya her ne kadar 

ön yargı ile yaklaşsa da zamanla alışır ve en yakınlarından bile gizlediği konuları onunla 

paylaşır. Eş deyişle yabancı geldiği bölgedeki insanlarla etkileşime geçmektedir. Söz konusu 

bu etkileşimin seyri ve sonuçları çalışma boyunca Hatırlanınca Var Olan Hikayeler (Julia 

Murat,2011) filminden örneklerle analiz edilecektir. Filmde herkesin belirli sorumluluklarının 

olduğu kasabada gündelik hayat her gün değişmeyen bir biçimde tekrar ederken, Rita’nın 

kasabaya gelmesi ile kasabanın yaşamı pek çok açıdan değişir. Georg Simmel’in analizi ile 

“yabancı” olan karakterin özellikleri ve geldiği yerde yaşanan değişimler film boyunca 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı, film, geçmiş, rutin, gündelik hayat, değişim.  

 

ABSTRACT 

The art of cinema, which has the feature of creating different universes outside of daily life, 

also creates characters that are similar to each other and completely different from each other 

in the universes it creates. The conflict, which is one of the main elements of the scenario and 

increases the viewing pleasure, often arises between or through these characters. The starting 

point of the conflict in question is sometimes the stranger who comes to town. According to 

George Simmel, a foreigner, with its general definition, is not someone who comes today and 

leaves tomorrow, in the sense of not being from here. He cannot go any further, he is the one 

who comes and stays. He evaluates the events in the region he came from with an objective 

point of view and puts forward his opinion. While expressing his opinion, he is not affected 

by the customs and traditions of the region, habits and religious approach. In this way, he 

expresses the most impartial point of view. Although the people of the region approach this 

stranger coming from another place with prejudice, they get used to it over time and share 

with him the issues that he has hidden even from his closest relatives. In other words, the 

foreigner interacts with the people in the region they come from. The course and results of 

this interaction will be analyzed with examples from the movie  Found Memories (Julia 

Murat, 2011) throughout the study. In the film, while the daily life in the town, where 

A FOREIGN COME to the TOWN and EVERYTHING CHANGE: 

FOUND MEMORIES 
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everyone has certain responsibilities, repeats invariably every day, the life of the town 

changes in many respects with Rita's arrival in town. With the analysis of Georg Simmel, the 

characteristics of the "alien" character and the changes in where he came from are seen 

throughout the film. 

Keywords: Stranger, film, past, routine, daily life, change. 
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ÖZET 

Son yıllarda popülerleşen döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat gibi 

kavramların özünde, ilk olarak mümkünse atık üretmemek, atık oluştuysa da bunu dünyaya 

minimum zarar verecek şekilde bertaraf etmek yatmaktadır. Endüstriyel ürünlerin üretim 

proseslerinde açığa çıkan atıkların geri dönüşümü, yeniden kullanımı ya da nasıl daha az 

emisyonla bertaraf edilebileceği ile ilgili literatürde birçok çalışma mevcuttur. Bu durum 

endüstriyel ürünler içerisinde yer alan tekstil ürünleri için de geçerlidir. Tekstilde, 

hammaddeden başlayarak son ürüne kadar geçen süreçte pek çok atık ortaya çıkmakta olup 

bunların yeniden değerlendirilmesi konusu büyük önem taşımaktadır.  

Bu çalışmanın temel çıkış noktasını denim üretiminde açığa çıkan konfeksiyon atıklarının 

sürdürülebilir ve şık yeni bir ürüne dönüştürülmesi fikri oluşturmaktadır. Denim konfeksiyon 

atıklarının kullanılması ile bunların ekolojik sürdürülebilir bir ürüne dönüştürülmesi 

planlanmaktadır. Bu kapsamda, öncelikle nasıl bir ürün oluşturulabileceği üzerine çalışılmış 

ve bu çalışma sonucunda çocuk kullanıcılar için kompozit bisiklet kaskı üretimi üzerinde 

karar kılınmıştır.  Bu amaçla, piyasada var olan ve çocuk kullanıcılar hitap eden farklı bisiklet 

kaskı modelleri temin edilerek gerçekleştirilecek ürünün özelliklerinin nasıl olacağı (boyut, 

görünüm vb.) belirlenmiştir. Bu çalışmanın konusunu oluşturan ikinci kısımda ise tasarım 

üzerinde çalışmalar yapılmış ve bir nihai model belirlenmiştir. Bu süreçte ilk olarak eskiz, 

ardından artistik çizimler yapılmış ve son olarak 3B kask tasarımları oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimler: Sürdürülebilirlik, Atık Denim Kumaş, Kompozit, Bisikletçi Kaskı, 

Tasarım. 

 

ABSTRACT 

At the core of concepts such as circular economy, sustainability and green deal, which have 

become popular in recent years, is not to generate wastes in productions primarily, if possible, 

and to eliminate the waste, even if it is generated, in a way that causes minimal damage to the 

world. There are many studies in the literature on the recycling, reusing or disposing of wastes 

generated in the production processes of industrial products with less emissions. This situation 

is also valid for textile products which is also included in industrial products. In textile 

industry, many wastes arise in the process from raw material production to final product, and 

reusing of these is of great importance. 

The main starting point of this study is the idea of transforming the garment wastes generated 

in denim production into a sustainable and desirable new product. It is planned to use denim 

apparel wastes and transform them into an ecologically sustainable product. In this context, 

first of all, it was studied on which type of product should be designed and as a result of this 

preliminary study it was decided to produce composite bicycle helmet for children. For this 
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purpose, the characteristics of the product (size, appearance, etc.) were determined by 

providing different commercial bicycle helmet models that appeal to child users in the market. 

After that, in the second part, which is the subject of this study, studies were carried out on the 

design and one final model was determined. In this process, first sketches, then artistic 

drawings were made and finally 3D helmet designs were created. 

Keywords: Sustainability, Denim Fabric Waste, Composite, Bicycle Helmet, Design. 

 

 

 

 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org12



Faculté des Lettres et Sciences Humaines  

Département des Lettres, Arts et Communication 

 

RESUME  

Les arts et cultures vodoun occupent une place de choix dans le patrimoine culturel béninois. 

Récurrents dans les coutumes et mode de vie des populations des aires culturelles Adja Tado 

et yoruba, ils entrent dans la philosophie collective de ceux-ci. Cependant, ils ne cessent de 

faire l’objet de stéréotypes, de préjugés dans ces milieux socioculturels où le vivre ensemble 

et le choc des religions sont toujours d’actualité. Quels sens revêtent les représentations des 

populations du département du Zou (Sud du Bénin) vis-à-vis des arts et cultures vodoun? 

Comment analyser sous un angle sémiotique les préjugés faits au quotidien des arts et cultures 

vodoun? Cette étude, à la fois descriptive, analytique et suggestive, est une modeste 

contribution au débat sur la sémiotique des cultures en Afrique et à la communication 

culturelle. Elle entend évaluer les représentations des populations du département du Zou sur 

les arts et cultures vodoun afin de lever l’équivoque sur l’importance de ce patrimoine culturel 

dans le développement du Bénin. La méthodologie de recherche est un couplage des 

approches qualitative et quantitative, après avoir observé l’étape de la recherche 

documentaire. Des théories sémiotiques celles de la communication culturelle sont mis à 

profit pour y parvenir.  

Mots-clés : Sémiotique, communication culturelle, vodoun, perception sociale, Bénin 

 

ABSTRACT 
Voodoo arts and cultures occupy a prominent position in Benin's cultural heritage. Recurrent 

in the customs and lifestyle of the populations of the Adja Tado and Yoruba cultures, they are 

part of their collective philosophy. However, they continue to be stereotyped and prejudged in 

these socio-cultural environments where living together and the clash of religions are still 

relevant. What meaning do the representations of the populations of the Zou department 

(southern Benin) take on with respect to Voodoo arts and cultures? How can we analyze from 

a semiotic perspective the prejudices daily made on Voodoo arts and cultures? This 

descriptive, analytical and suggestive study is a modest contribution to the debate on the 

semiotics of cultures in Africa and to cultural communication. It aims to evaluate the 

representations of the populations of the department of Zou on Voodoo arts and cultures in 

order to remove the ambiguity on the importance of this cultural heritage in the development 

of Benin. The research methodology encapsulates the combination of qualitative and 

quantitative research approaches, as well as documentary research. Semiotic theories and 

those of cultural communication are deployed to achieve that objective. 

Keywords : Semiotics, cultural communication, Voodoo, social perception, Benin 
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ABSTRACT 

A culture's fundamental worldview and values, such as how we relate to nature, other people, 

time, being, society versus community, children versus seniors, independence against 

dependence, are reflected in health care attitudes. Since only around one-third of those who 

are ill will visit a doctor, illness behavior influences who is susceptible to illness and who 

consents to become a patient. How one behaves as a patient and what it means to be ill, 

especially as a hospital patient, are determined by cultural values. They influence who makes 

decisions about a patient's treatment and how those decisions are made. Communication, 

rapport, physical examination, and treatment compliance and follow-through are all hampered 

by cultural variations. Special consideration must be given to the special significance of 

medications and diet. To study it a qualitative study will be designed which will be performed 

in hospitals of Lahore. In which 10 - 15 participants will be selected randomly by using a 

purposive sampling technique. The data will be collected by providing an interview guide and 

conducting in-depth interviews. Thematic analysis will be used to analyze the data. At last 

Recommendations will be provided for the safety of public health.  

Keywords: Culture, Health, Behaviors, Illness, Pakistan 
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ABSTRACT  

Purpose: The objective of this article is to address the factors contributing to the deficiency 

of academic research and the need to develop an evidence-based Grid on mental health and 

psychosocial support intervention protocols during complex and war humanitarian 

emergencies by proposing ethical research guidelines. Ethical working and professional 

identity are vital for effective program development in emergency settings and vulnerable 

subjects. 

Methods: The ad-hoc working team members conducted literature reviews on meta-analytic 

publications, and peer-reviews, and focused on National and International Guidelines on the 

following topics: general ethical principles in an emergency, war and humanitarian settings, 

cross-cultural issues, and specific populations such as Ukraine and Middle East refugees in 

Italy, trauma and torture survivors, children and youth in warfare settings, and the mentally 

ill.  

Results: The ad-hoc team adopted a broad definition of the terms “research for academic and 

working purposes” and “ethical guidelines research”, which enroll a wide literature review, 

needs assessments, data collection as well as in-site monitoring and assessment. 

The outcome Grid was conceptualized as applying to formal and informal processes in which 

researchers as well as most service providers engage while working with mental health and 

psychosocial interventions in emergency settings in site.  Outcomes generated by the ad-hoc 

research group revealed that the most significant issues on ethical principles in working on 

war-like and emergency settings included: issues of personal values and social identity, 

neutrality and identification or disidentification with the victims, factors of risk and 

protection, protection risks and safety rationalization, professional preferences for easily 

working with one group of refugees or victims to the other and, dissemination results for 

developing the Psychological First Aid structures in every humanitarian aid environments 

either for the humanitarian staff or the directly affected populations. 
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Conclusions: The ad-hoc working team members outlined several key topics and 

recommendations that address ethical issues in conducting mental health and psychosocial 

research in emergency and humanitarian settings that could be set as a protocol that can be 

addressed and used in different Regions and countries and that can be further developed 

according to any country internal and external needs.  

Keywords: ad-hoc working team, humanitarian setting, ethical guidelines, mental health, 

psychosocial interventions  
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ABSTRACT  

The main general objective was to determine the effects of Emotional Intelligence and 

employee performance in Garment enterprises in Ethiopia. Primary data for the study were 

obtained through questionnaires with the employees of the company. Pearson correlation and 

Regression have been used in this study. As a result, the correlational study revealed that Self 

Awareness, Self-Management, Social Awareness, and Relationship Management are found to 

have a significant effect on Employee Performance. The regression analysis result has 

revealed that Self-awareness, self-management, social awareness, and relationship 

management with employee performance are 0.545, -0.010, -0.167, and 0.010 respectively. 

Their significance levels are 0.000, 0.002, 0.002, and 0.000 respectively. The researcher 

recommended that the organization should work on its employee intelligence to enhance its 

performance.  

Keywords: Self Awareness, Self-Management, Social Awareness, Relationship  

Management 
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ABSTRACT 

Concrete is the most widely used construction material because of its mould ability into any 

required structural form and shape due to its fluid behavior at early ages. Through compaction 

using vibration is normally essential for achieving workability, the required strength and 

durability of concrete. Inadequate compaction of concrete results in large number of voids. 

Affecting strength and long term durability of structures, self compacting concrete (SCC) 

provides a solution to these problems. And it is able to compact itself without any additional 

vibration. In this concrete, cement replacement with some material like flyash, metakaolin, 

ground granulated blast furnace slag (GGBS) etc. because to reduce 5-7% of CO2 emissions 

in cement and due to the curing of concrete large amount of water is required. To overcome 

the high demand of water it is needed to study self-curing concrete. In our experimental work 

the curing can be adopted to ensure the availability of water for the hydration of cement, 

mitigating the adverse effect of water loss to surroundings. The use of self curing compounds 

(i.e. polyethylene glycol-4000, liquid paraffin wax) is increasing in the context of widespread 

use of self-compacting concrete owing to its superior performance in both fresh and hardened 

states. To increase its water retention capacity it is this concluded that the use of self-curing 

compounds in self compacting concrete facilities better hydration and thus enhancement in 

strength and durability properties. 
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ÖZET 

Sanatçı, toplumun bir parçası olarak içinde bulunduğu sosyolojik koşullardan etkilenmekte ve 

sanatsal üretimlerini bu çevresel faktörler etkisinde gerçekleştirmektedir. Topluma yön veren 

siyasi gelişmeler, sanatçının yaratım sürecinde başvurduğu önemli konular arasında 

bulunmaktadır. Toplum düzeninin yeniden yapılanmasına etki eden yıkıcı siyasi gelişmeler, 

sanatçının eleştirel bir dili benimsemesinde belirleyici olmuştur. Toplum yapısına etki eden 

devrimler de çok yönlü olarak sanatçıyı etkileyen ve çalışmalarına yön veren önemli siyasi 

hareketler arasında yer almıştır. Sanatçı, devrim sürecinin toplumda yarattığı kaotik ortamı, 

çıkmazları sanatın bir problem durumu olarak ele almış ve eleştirel anlatım dili ile görsel 

alana taşımıştır. Eleştiri ve ironiyi kapsayan sanatsal uygulamalar, toplumsal bir bilinç 

oluşturmayı ve sorunlara yönelik alternatif çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamıştır. 

Sanatçının bu amaçlarını gerçekleştirme aşamasında başvurduğu ironik söylem, eleştirinin 

zengin bir anlatıma ulaşmasını sağlamıştır. İronik bir söylemi içeren eleştirel anlatım, farklı 

sanat akımları ve hareketleri tarafından sıklıkla başvurulan ifade biçimi olmuştur.Tarihsel 

süreçte toplum, siyaset, eleştiri ve ironi temaları kapsamında gelişim gösteren sanat 

hareketlerinden biri Sinik Gerçekçilik olmuştur. 20. yüzyılda Çin Kültür Devrimi sonrası 

toplumunun kaotik ortamında gelişim gösteren hareketin sanatsal uygulamaları, ironik 

eleştirel dili içermektedir. Sinik Gerçekçilik, tematik içerik ve ifade biçimleri ile Çin 

Sanatı’nın çağdaş bir hareketi olarak ortaya çıkmakta ve önemli bir araştırma alanını 

oluşturmaktadır. Sinik Gerçekçilik hareketinin önemi doğrultusunda gerçekleştirilen 

çalışmada, doküman incelemesi ve literatür taraması kullanılmıştır. Çağdaş Çin sanatında 

Sinik Gerçekçilik hareketinin kapsamını ve önemini ortaya koymak araştırmanın amacını 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sinik Gerçekçilik, İroni, Çağdaş Çin Sanatı, Toplumsal Eleştiri, Çin 

Kültür Devrimi 

 

ABSTRACT 

The artist is impressed by the sociological conditions he/she is in as a part of the society and 

he/she carries out his/her artistic productions under the influence of these environmental 

factors. Political developments that shape the society are among the important issues that the 

artist refers to in the creation process. The destructive political developments that affected the 

restructuring of the regime were decisive for the artist to adopt a critical approach. 

Revolutions, that are impact on the social structure were also among the important political 

movements that affected the artist in many ways and direct to his/her works. The artist 

handled the chaotic environment and deadlocks created by the revolution process in society as 

a problem situation of art and brought it to the visual field with a critical expression dialect. 

Artistic practices, that are including criticism and irony, aimed to create a social 

consciousness and to develop alternative proposed solutions for problems. The ironic rhetoric 

that the artist refer to during the actualization of these aims has enabled the criticism to reach 

a substantial expression. Critical expression, which includes an ironic rhetoric, has been an 
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explicandum frequently referred by different art movements and artistic motions. In the 

historical process, one of the art movements that developed within the scope of the themes of 

society, politics, criticism and irony has been Cynical Realism. The artistic practices of the 

movement, which developed in the chaotic environment of the society after the Chinese 

Cultural Revolution in the 20th century, include ironic critical dialect. Cynical Realism, with 

its thematic content and explicandum, emerges as a contemporary movement of Chinese Art 

and constitutes an important research area. In the study carried out in line with the importance 

of the Cynical Realism movement, document review and literature review were used. The aim 

of the research is to reveal the scope and importance of the Cynical Realism movement in 

contemporary Chinese art. 

Keywords: Cynical Realism, Irony, Contemporary Chinese Art, Social Criticism, Chinese 

Cultural Revolution 

 

1. GİRİŞ 

İnsana özgü duyusal, düşünsel süreçlerin, eylemlerin sanatla ortaya koyulmasını sağlamak ve 

bu eylemler sonucunda da spesifik amaçların gerçekleştirilmesi, sanatın işlevleri arasında yer 

almaktadır. İnsan merkezli durum ve eylemlerin sanatta ele alınması ve farklı boyutları ile 

görsel alana taşınması önem kazanmaktadır. Sanatın insan hayatına, oradan da topluma etki 

eden yapısı, hayatın içinde spesifik konuların sanatla birlikte düşünülmesi ve 

değerlendirilmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. Sanatın toplum ve hayatla buluşması 

kitlelere özgü dinamiklerin sanatın imkanları ile tartışılmasına ortam hazırlamıştır. 

Sanatçının içsel süreçlerini yansıtma aşamasında belirgin bir işleve sahip olan sanat, 

sanatçının ve izleyicinin hayat ile kurduğu ilişkiyi düzenleme, iyileştirme konularında da 

etkili olmuştur. Sanatın olanakları, yaşama ilişkin dinamiklerin algılanması, yorumlanması ve 

kurgulanmasında sanatçıya yön göstermiştir. Toplumun bir parçası olan sanatçı hayatın içinde 

yaşamış olduğu problemleri, çıkmazları sanatın bir konusu olarak işleyerek bireyden topluma 

ulaşan genelleyici bir yargıya varmaya çalışmıştır. Toplum yaşamından hareketle sanatçıya 

kaynaklık eden konular, sanatçı eliyle sanatsal bir forma dönüşmüştür. Sanatçının hayatla 

kurduğu ilişki doğrultusunda değişkenlik gösteren sanatsal bakış ve üretimler sanatın 

boyutlarını genişletmiştir. Sanatçı eliyle araçsallaştırılan sanatsal üretimler, sanata ve hayata 

ilişkin kaygıları ortaya koymuştur. Sanatçı tarafından estetik kaygılar ve eleştirel bir bakış 

açısı ile ele alınan konular, farklı yöntem ve tekniklerle sanat alanına uyarlanmıştır.  

Sanat aracılığıyla ortaya koyulan uygulamalar, sanatçının toplumsal olaylara dönük dolaylı bir 

eleştirisini oluşturmaktadır. Sanatçının kendisinden hareketle toplumun sorunlarına işaret 

ettiği eserler, sanatın eleştirel anlatımları olarak kabul görmüştür. Sanatın topluma dönük 

eleştirileri gündeme getirme konusunda araçsallaştırılması da sanatın işlevi olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Sanat alanında gerçekleştirilen pratikler, sanatçıya ilişkin duyguların amaçların, düşünsel 

süreçlerin işe koşulması; hayalgücü ve yeteneğin desteği ile izleyiciye aktarılması aşamalarını 

kapsayan çok yönlü, karmaşık bir yapıya sahiptir. Sanatçının bireysel kaygıları ve çevresel 

faktörler etkisine bağlı olarak da değişkenlik gösteren bu yapı, yaratımların çeşitliliğini de 

desteklemektedir. Toplumun özellikleri ve değişim temelli yapısı da sanatın gelişim yönü ve 

çeşitliliğinde belirleyici olmuştur. 

Sanatın, topluma dönük bir kaygısı ile ortaya koyulan eleştirel uygulamalar ile sonrasında 

gerçekleşmesi beklenen yapıcı ve yıkıcı olaylar, sanatın işlevleri arasında yer almaktadır. 

Sanatla eleştiride öne çıkan önemli özelliklerden biri, eleştirinin ortaya koyulma gerekçesi ve 

buna bağlı gelişen sonuçlar olmuştur. Sanatsal uygulamalar ile gerçekleştirlen eleştiri, 

toplumsal yapı üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına kaynaklık 

etmektedir. Sanatsal uygulamalar ile gerçekleştirilen eleştirilerin formu ve meydana getirdiği 

sonuçlar çeşitlilik göstermesi yönüyle çok yönlü bir etkiyi yaratmaktadır.  
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Sanat düşünsel süreçleri de içine alan yapısı ile toplumda dengeleyici bir misyonu üstlenmiş 

ve toplumun bilinç düzeyinin yükselmesine katkı sağlamıştır. Sanatçının, sanatın işlevsel 

boyutundan yola çıkarak gerçekleştirdiği edimler, sanat aracılığıyla toplumsal koşulların 

dönüştürülmesinde eleştirinin işe koşulmasını gündeme getirmiştir.  Toplumun örgütlü  

hareket etmesinde sanatın düşünsel olarak serbestlik sağlayan yönü etkili olmuştur. Düşünsel 

alanda serbestlik sağlayan ortam ise toplumun sanatın imkanları ile dönüştürülmesi ile 

sağlanmıştır. 

Sanat, yasağı dışlayarak olumluya dönük bir bakışı desteklemiştir. Toplumun reddettikleri 

üzerinden gerçekleştirdiği sorgulamayla reddedilenleri kabul edilir düzeye getirmeye 

çalışmıştır. Sanat, dogmatik yargılardan, bilinmezliğe karşı duyulan şüpheli yaklaşımla, dikte 

edilenin dışına çıkma korkusundan, reddedici baskıdan kurtulmak için sanatta farklı 

düşünceler ve yöntemler ortaya koyarak bir direniş gerçekleştirmiştir. Ötekileştirilen, 

görmezden gelinen konuların olumlu yanlarını ortaya koyarak kabul edilebilir düzeye 

getirmiştir (Ayan, 2016). 

Sanatın birey, toplum ilişkisi bağlamında gündeme getirilmesi, mevcut problem durumlarına 

dönük farkındalık yaratılması ve alternatif çözüm önerileri ortaya koyulması noktasında 

sanatın eleştiriye olanak tanıyan özgür yanına başvurulmuştur. 

2. SİNİK GERÇEKÇİLİK 

Sanat çok yönlü disiplin alanları ile estetik kaygılara hizmet etmesinin yanısıra farklı işlevlere 

de sahiptir. 20. yüzyılda sanatın ve sanatçının özgürleşmesi, sanatın işlevlerinin de aynı 

oranda çoğalmasını sağlamıştır. Sanatın çağdaş bir bakış açısı ile ele alınması, yaşamın çeşitli 

alanlarında sanatsal uygulamaların işe koşulmasını sağlamıştr. Sanatçının yaratıma ilişkin 

özgür alan bulması, düşünce ve eylem boyutunda yeni üretimlerin ortaya koyulmasını 

sağlamıştır. Sanatçının uygulama yöntem, teknik ve konusunda özgürleşmesi sanatsal 

üretimleri radikal bir dile ulaşmasına katkı sağlamıştır. Yaşama ilişkin olumlu ve olumsuz 

yargıların ortaya koyulmasında başvurulan çağdaş sanatsal yaklaşımlar sanatçının kendisini 

ifade edebileceği özel bir alan yaratmıştır. 

Sanatçının sanatsal üretimleri aracılığıyla izleyici ile oradan da toplum ile kurduğu bağ 

iletişim yaşamın çeşitli yönleri ile yeniden kurgulanması, iyileştirilmesi için öneme sahiptir. 

Bilindik kural değer, yargıların ortadan kalkmasına sanatsal bir bakış ile yaşamın 

kurgulanmasına katkı sağlayan çalışmalar, hayatla sanat ilişkisinin önemine dikkat 

çekmektedir. Sanatçı eserleri ile bilgi aktarımı ve toplumu bilinçlendirme konusunda da etkin 

rol üstlenmektedir. Bilginin sanatsal üretimlerle aktarımı toplumsal bir bilincin 

oluşturulmasında belirleyicidir. Bilginin aktarımı ile sanatın geldiği aşama dönüşümün 

gerçekleşmesi olmaktadır. Sanatın imkanları ile aktarılan bilgi, izleyici olarak toplumun 

dönüşümünde etkili olmuştur. Sanat aracılığıyla toplumun dönüşümünde başvurulan sanatsal 

dil eleştirel yönü ağır basan bir özellik göstermiştir. Eleştiriye yön veren konunun 

karakteristik yapısına bağlı olarak değişim gösteren sanatsal dil, sanatın zengin bir yapıya 

ulaşamasında belirleyici olmuştur. 

Sanatçının eleştiri merkezinde gerçekleştirdiği pratiklere yön veren konular, sanatın tarihsel 

sürecinde farklılık göstermiştir. Çevresel koşulların etkisinda yaşamını ve sanatsal 

üretimlerini sürdüren sanatçı, bu koşullar paralelinde kendisini, sanatını biçimlendirmiştir. 

Toplumun bir parçası olarak sanatçının çalışmaları, toplumun dinamiklerine ilişkin özellikleri 

yansıtmıştır.Toplum yapısının oluşmasına etki eden özellikle savaşlar, devrimler ve toplumsal 

hareketler, sanatçıyı etkileyerek toplumsal duyarlılığının oluşmasına etki etmiştir. Sanatçı 

özellikle yirminci yüzyılda sanatsal eylemlerini eleştirel bir anlatımın aracı olarak 

kullanmıştır. 
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Toplumun içinde bulunduğu kaos ortamını, çıkmazları sanatın eleştirel diliyle ele alan sanatçı 

karşı bir duruş sergilemiştir. Sanatın eleştirel anlatımında farklı söylem biçimlerine 

başvurulmuştur.  

Toplumu etkileyen siyasi temelli olaylar, sanat hareketlerinin ortaya çıkmasında da belirleyici 

olmuştur. Sanatı ve sanatçıyı çok yönlü olarak etkileyen toplumsal gelişmeler arasında 

devrimler önemli bir yere sahiptir. Zamanın kendi koşulları içinde biriktirdiği olayları kısa bir 

süreçte sorgulayan, yıkan ve yeniden kurgulayan olaylar zinciri olması yönüyle dikkat 

çekmektedir. Toplumda devrime bağlı dönüşümün boyutları sıralı bir düzene sahip değildir; 

olaylar kopuk eylemler ve radikal ilerlemeler ile gerçekleşmektedir. Devrimler, sınıfsal 

kademeleri yıkan, sosyo-eknomik yapıların dönüşümünü belirgin bir şekilde hızlandıran 

düşünsel ve eylemsel süreçlerin tamamını kapsamaktadır. Ortak çıkarlar adına bir araya gelen 

kitlenin, topluma ilişkin belirli konularda ortaya koydukları görüş ve eylemleri içermektedir. 

Farklı disiplin alanlarında ortaya koyulan devrime yönelik çalışmalar, radikal bir dil 

yaratmıştır. 

Devrime yönelik düşünsel ve eylemsel boyutta hareketler, kitlelerin ve toplumsal alanın 

mecralarında çok yönlü bir dönüşüme ön ayak olmuştur. Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi ve 

Ekim Devrimi gibi önemli hareketler çok yönlü olarak sanatı etkilemiş ve sanatta bir dönüşüm 

sürecini başlatmıştır. Ekonomik, siyasi gerekçeler başta olmak üzere gerekçeleri değişkenlik 

gösteren hareketler, kitleleri etkileyerek organize eylemlerin ortaya çıkmasına kaynaklık 

etmiştir. Kitleleri etkileyerek sonuçları ile toplum yaşamını ve sanatı etkileyen yeni 

oluşumlara ortam hazırlayan hareketlerden biri de Çin Kültür Devrimi olmuştur. Çin’de 

gerçekleşen yönetime ilişkin değişiklikler, Kültür Devrimi ve sonrasında sanatın çağdaş 

dilinin de eleştirel bir boyuta ulaşmasını sağlamıştır. Toplumun yaşadığı olaylardan etkilenen 

sanatçı, radikal eleştirel bir dil ile sanatsal çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

1966-1976 yılları Çin Halk Cumhuriyeti’nin toplum ve kültür alanlarında büyük etkiler 

yaratan Çin Kültür Devrimi gerçekleşmiştir. Devrimin sonuçları baskı ve şiddeti de içine alan 

bir dizi olayları beraberinde getirmiştir. Mao otoritesini ve Çin Komünist Devrimi’ni olumsuz 

etkileyecek sanat yapıtları, yıkıcı eylemlere maruz kalmıştır. Toplumun her kademesinde 

dönüşüme yol açan Mao yönetimine dönük çalışmaların çoğunluğu, Kızıl Muhafızlar eliyle 

gerçekleştirilmiştir. Eğitimin ve sanatın üzerinde oluşturulan baskıcı politika, kütüphane ve 

üniversitelerin baskını, yönetim öncesine gönderme yapan yayınların yakılması ile 

sonuçlanmıştır. Mao öncesi toplumuna gönderme yapan, klasik eserler yasaklanırken, devrim 

ve ona ilişkin süreçlerin yüceltilmesi baskıcı bir politika ile empoze edilmiştir. Mao’nun 

sözlerini içeren kitabın okunmasına yönelik baskılar artmıştır. Mao’nun sanatta benimsediği 

alan, kendisine ve yönetime dönük propagandayı yaymasına olanak tanıyan grafiğin önemli 

bir yöntemi olan posterler olmuştur (Gazi ve ark., 2020). Çin Kültür Devrimi ve Mao’nun 

yüceltildiği posterler ideal bir yönetime ve işçi sınıfının yaşamına dikkat çeken çalışmalar 

olarak sunulmuştur. Toplumda yaşanan baskının ve devrimin yarattığı olumsuz sonuçlardan 

uzak tasarımlar amaçlı bir gerçekliğin sunumunu oluşturmaktadır.  

Sanat hareketlerinin başlangıcına kaynaklık eden olaylar çeşitlilik göstermektedir. Kitlesel 

gösteriler ve bunlar sonucunda yaşanan gelişmeler sanatı, tema ve uygulama yöntemleri 

bakımından etkileyerek özgün bir forma ulaşmasını sağlamıştır. Sanatçının bireysel kaygıları 

ile oluşum gösteren sanat hareketi, kitlelerin sorunlarına işaret ederek onları görünür hale 

getirmiştir. Çin Kültür Devrimi sonrasının kaotik ortamında yaşanan olayların çeşitlilik 

gösterdiği bilinmektedir. Çin’de büyük bir ses getiren Tiananmen Meydanı’nda gerçekleşen 

eylemler ve sonrasında yaşananlar sanatın yönünü belirlemiştir.  

Tiananmen Meydanı’nda gerçekleşen gösteriler, 1989 yılında öğrenciler önderliğinde halkın 

demokrasi arayışlarına bir karşılık bulmak üzere gerçekleştirilmiştir. Haftalarca süren 

gösteriler Komünist Parti içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmış; daha sert 

cephenin olaylara ağırlığını koyması ile öğrencilere 3 Haziran 1989 gecesinde müdahale 
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edilmiştir. Müdahale sonrasında Çin Hükümeti tarafından toplamda iki yüz sivil ve güvenlik 

görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirilirken; 2017 yılında dönemin İngiliz Büyükelçisi Alan 

Donald’ın kayıtlı belgelerle açıkladığı ölüme ilişkin sayı on bin olmuştur (BBC News Türkçe, 

2021). İnsan hakları arayışı, anayasal haklar, özgürlük talepleri ve ekonomik düzenlemeler 

isteği ile başlayan hareket, kanlı olaylat ve toplumsal bir travma ile sonuçlanmıştır. 

Tiananmen Meydanı’nda yaşanan olaylar, sanatı ve sanatçıyı etkilemiş; sanatın çağdaş 

yöneliminde belirleyici olmuştur. 

Tiananmen Meydanında gerçekleşen olaylar bir grup sanatçının eleştiriyi içine alan kaygılarla 

çalışmalar gerçekleştirmesini sağlamıştır. Sanatçılar gösterilen ölümlerle ve kaosla 

sonuçlanan gelişmeleri özgün bir yorum ile ele alarak dışa vurmuştur. Dışa vurumun kaynağı, 

karşı bir duruşu ortaya koymak olmuştur. Sanatçıların eleştirel bir duruşu ifade eden 

söylemleri; hiciv, ironi ve mizahın alaycı dilini içermektedir. Sanatın eleştiriye dayalı 

ifadesini benimseyen sanatçılar, ülkenin kontrolsüz büyümesine, siyasetin muğlak 

ideolojisine, hükümetin desteklediği ve vadettiği hayali mutluluğa, sanatları aracılığıyla 

gülmüştür. Alaycı bir ifadenin hakim olduğu eserler, 1911 yılından itibaren ve Çin 

Devrimi’nden  itibaren gerçekleşen sosyo-politik kurumlara, gösterilere, olaylara, kentleşme 

ve ülkein hızlı gelişiminin yarattığı meselelere odaklanmaktadır (Kordic, 2016). 1976 yılında 

Mao’nun ölümü ve Kültür Devrimi’nin sürecini tamamlaması, sanatın baskıdan kurtulmasına 

ve özgürlükçü yeni sanatsal üretimlerin ortaya koyulmasına katkı sağlamıştır. Devrimin 

sınırlarından kurtulan sanat, öncü nitelikleri ile çağdaş bir bakışı ortaya koymuştur. Konu, 

uygulama yöntem, teknik ve yaşam standartlarında özgürleşen sanatçı, evrensel değerleri 

sanatın merkezine taşımıştır. 

Devrimin yarattığı süreçten kurtulma çabası, yaşamın her alanında yeni görüşlerin ortaya 

koyulmasını sağlamıştır. 1979’da sanat eğitimi merkezi olan kurumların yeniden açılması, 

öğrencilerin akademilere kabulü dönemin önemli gelişmeleri arasında yer almıştır. Sanatın 

güncel tanımı üzerinden “modern”, “yeni dalga” ve “devrimci” gibi yeni söylemler 

geliştirilmeye başlanmıştır. 1980’li yılların ortalarında Çin Sanatına Modern Sanatın girişi 

mümkün olmuştur. 1970’lerden başlayarak 1990’ların ortalarına kadar devam eden 

“Apartman Sergileri” avangard sanat uygulamalarının yer bulduğu mekanlar olmuştur. Genç 

sanatçıların grup olarak evlerde gerçekleştirdiği sergiler, modern ve soyut sanat anlayışının 

önemli merkezleri olmuştur (Gao, 2011, aktaran Kızıl, 2019). 20. yüzyılın sonu Çin sanatının 

dönüşümünü belirgin bir şekilde yansıtan siyasi, sanatsal hareketleri kapsamıştır. Geleneğin 

ve Sosyalist Gerçeklik’in genel olarak hakim olduğu Çin Sanatı, sanatçının özgür bakışı, 

çağdaş düşünce ve uygulama teknikleri ile yeni bir boyuta ulaşmıştır. Sanatçıların çağdaş bir 

anlayışı benimsediği çalışmalarda Batı kaynaklı sanatsal görüşler ve eylemlerin etkili olduğu 

görülmektedir. 

Tiananmen Meydanı’nda yaşanan olayların yarattığı kaotik ortam, sanatçıları etkilemiştir. 

Siyasetin ve ona bağlı olayların gerilimi, sanatçıların kendini ifade edecekleri bir sanat 

pazarının ortadan kalkmasına neden olmuştur. Ekonomik koşulların yaratığı ortam, 

sanatçıların yaratıcılıkları üzerinde etkili olmuştur. Dönemin gerilimli ortamında Sinik 

Gerçekçilik’in ilk hareketleri; Yue Minjun, Yang Shaobin, Wang Jinson ve Song 

Yonghong’un da aralarında bulunduğu sanatçıların açtığı yasa dışı sergiler oluşturmaktadır. 

Sanatçıların bu etkinliklerini ve düşüncelerini destekleyen eleştirmen, küratör Li Xianting’ın 

harekete Sinik Gerçekçilik ismini vermesi ile grup hareketi tek bir çatıda toplanmıştır 

(Encyclopedıa Of Art Educatıon, n.d.). Sinik Gerçekçilik, Çin sanatında çağdaş bir hareket 

olarak ortaya çıkan ve sanat, eleştiri, ironi kavramlarını toplumsal bir bakış açısı ile tek 

merkeze toplayan sanatsal oluşumlardan biri olmuştur. Toplumsal karmaşa, kaotik ortam ve 

siyasi çekişmelerden arınan sanat, sanatçının bireysel algısı, kaygı durumları ve estetik bakış 

açısı ile biçimlenmiştir. 
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Sinik Gerçekçilik, Mao dönemi sonrasında uluslararası alanda tanınırlığı sağlayan öncü 

isimleri kapsaması yönüyle de önemli bir hareketi oluşturmaktadır. Sanatçıların uluslararası 

alanda gösterdiği başarı, çağdaş bir sanat pazarının oluşmasını sağlamıştır. Daha önce 

ötekileştirilen, reddedilen sanatçılar, saygı gösterilen ustalar olarak anılmaya başlanmıştır. 

Çağdaş alanda sanatçıların gösterdiği önemli çıkışlar, estetik ve ticari alanlarda tekrarlanması 

zor bir başarı olarak ele alınmıştır (Kharchenkova ve Velthuis, 2015). 

Sanatçılar, ülkede gerçekleşen çok yönlü dönüşümün yarattığı somut gerçeklikler, psikolojik 

sonuçlarla ve travmalarla ilgilenmiştir. Çalışmalara hakim abartılı duygu aktarımı, bunun 

yansıması olmuştur. Sinik Gerçekçilik’e özgü eserler, birbirinden farklı yorum ve üsluba 

sahip olması yönüyle ortak bir sanat anlayışından uzaktır. Sinik Gerçekçilik kapsamında 

gerçekleştirilen uygulamalarda, Çin toplumuna yönelik eleştiri ortaya koyulurken, ironik bir 

söylemle birlikte bu eleştirel dil yumuşatılmıştır. Çalışmalara yön veren temel konu; Kültür 

Devrimi’nden itibaren Çin’in 20. yüzyılın sonlarına kadar yaşadığı sosyal ve politik konular, 

olaylar olmuştur. Çin yönetiminin benimsediği ideolojik görüşler, sanayileşmenin, 

modernleşmenin getirdiği dönüşüm, gerçekliğin farklı boyutları ile eserlere yansıtılmıştır.  

Sanatçılar, topluma dönük eleştiriyi kendileriyle ilişkilendirerek sunmuştur. Bu anlatımda 

sanatçılar, kendilerine yönelik alaycı bir tavrı benimsemiştir. Üsluba yönelik özelliklerde 

Sosyalist Gerçekçilik’e dayalı unsurlar benimsenirken, çalışmalarda oluşturulan kurguların ve 

temsillerin Sembolist ve Sürrealist nitelikleri dikkat çekmektedir. Sosyalist Gerçekçilik, 

Sembolizm ve Sürrealizm’e yönelik unsurlar, ironik anlatımı güçlendirici ögeler olarak varlık 

göstermektedir. Bireysel ve toplumsal kaygıları ortaya koyan sanatçıların çalışmalarında, 

figüratif anlayış baskındır. Resimlere konu olan figürler; insan ve ona özgü özelliklerin basit 

bir anlatım dili ile ele alındığı, yüceltici özelliklerden arındırılmış, kendi halinde saf bir tasvir 

ile görselleştirilen yapılarıyla dikkat çekmektedir.  

Hareketin ilerleyen dönemlerde “anti-ütopik” anlayıştan uzaklaşarak soğuk, gerçekçi 

yaklaşıma ulaşmıştır. Hareketin karakteristik özelliği olan “güçsüz birey” temsilleri ise her 

dönem resimlere konu olmuştur ve farklı sanatçıların resimlerinde tekrarlanmıştır. Sinik 

Gerçekçi resimlerde maskelenmiş, kafası karışık ya da sessiz kahkahalarla çığlık atan, çaresiz 

figürlerin kompozisyonlarında kullanılan mavi gökyüzü ve berrak su, Çin Sosyalist 

Gerçekçilik’inin huzuru, dinginliği göstermek üzere başvurduğu sembolik ögeler olmuştur. 

Sanatçıların resimlerine özgü gerçekçi ve soğuk ifade ülkenin yaşadığı yıkıcı süreçleri 

yansıtırken insanda yarattığı psikolojik çatışmaya odaklanır. Komünist bir gelişimden Liberal 

bir yola uzanan süreçte ortaya koyulan resimlerdeki alaycı kompozisyonlarda amaç, saçma 

fenomenlerin aktarımı olmamıştır. Resimlerin varlık nedeni yaşama özgü “saçmalığın” 

aktarılması aşamasında gerçekliğin amaçlı olarak çarpıtılması olmuştur (HISOUR, 2016).  

Sinik Gerçekçilik Hareketi kapsamında uygulamalar ortaya koyan en önemli sanatçılardan 

biri Jue Minjun olmuştur. Sanatçının resimlerinde yer verdiği kahkaha atan figürler, sanatçıyı 

temsil eden sembolik unsurlar olarak kabul edilmiştir. Farklı tematik içerikler ile 

ilişkilendirilerek yorumlanan abartılı kahkahalar, hareketin önemli imgelerini de 

oluşturmaktadır. (Yang, n.d.). Otoportreleri ve kahkaha içerikli çalışmaları ile sanatçı, Avrupa 

resmini sanatının önemli unsurlarından biri olarak kabul ederken aynı zamanda da resimleri 

aracılığıyla hem kendisi hem de topluluğuyla alay etmiştir (Kordic, 2016). 
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Şekil 1. Yue Minjun, Silahlı Kuvvetler, 2009 

 

Minjun resimlerinde, politik ve sosyal konular, ironik bir dil ile ele alınarak sorgulanmıştır. 

Sanatçı, insana özgü sıradan bir davranış olan gülme eylemini farklı bağlamlarla 

ilişkilendirerek görsel alana taşımıştır. Abartılı bir kahkaha ile yorumlanan figürler, resimlere 

eklenen siyasi sembollerle ironik bir eleştiriyi yansıtmaktadır. Kültür Devrimi sonrasında 

yaşanan sürecin şahidi olan sanatçı, kahkaha atan figürleriyle çaresizlik, eylemsizlik arasında 

sıkışan insanın basit ama etkili dışa vurumunu ortaya koymuştur. Sanatçının resimlerinde renk 

anlayışı ve figürlerin ifadesindeki kullandığı şiddetli anlatım dili, resimlere yüklenen anlamı 

destekleyen ve etkiyi artıran unsurlar olarak ortaya çıkmıştır. 

Resimler, tarihe yön veren siyasal olayların, çağdaş insanın kaygılarıyla birleştirilmesi 

sonucunda ortaya koyulan çağdaş sanat yorumları olarak değer görmüştür. Sanatçı; siyaset, 

toplum, sanat ilişkisi bağlamında kahkahayı, insanın direniş eylemi olarak merkeze almıştır. 

Trajikomik senaryolar içinde gülerken resmedilen figürler, problem durumlarına karşıt bir 

eylem içinde olmaları yönüyle dikkat çekmiştir. Minjun, toplum düzenini sağlayan kurumsal 

yapılara özgü üniformaları kullanarak; bürokrasiye ve ona ait protokollere, geleneklere karşı 

çıkmıştır. Çin geleneksel sanatının dışında bir üsluba sahip olan resimler, konuların ele alınma 

yöntemleri, renk ve biçim anlayışı ile dikkat çekmiştir (Şekil 1). 

 

 
Şekil 2. Yang Shaobin, Polis Serisi Numara. 3,41x33cm, 1996 

 

Sinik Gerçekçilik hareketinin oluşumuna katkı sağlayan ilk isimlerden biri olan Yang 

Shaobin, 1990’ların başında avangard sanat çalışmaları için Pekin’e yerleşmiştir ve 

çalışmalarını bu merkezden yürütmüştür. Shaobin, izleyicilerin duygularını etkilemek istemiş 

ve onlarda toplumsal bilinç ve yaratmaya çalışmıştır. Sanatçının çalışmalarına hakim kırmızı 

renk, Kültür Devrimi’ni, kapitalizmi, insanın canlılığını temsil eden sembolik unsur olarak 
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dikkat çekmektedir (Eli Klein, n.d.). Shaobin resimleri, figürlerin belirgin bir şekilde deforme 

edilerek yorumlandığı eserler olmuştur. Bu eserler, Çin kültürünü yücelten, kahramanlık 

temalı resimlere karşıt içerikleri ile öne çıkmıştır. (Şekil 2). Resimlerinde şiddete dönük 

anlatımları, sembolik bir ifade dili ve ironi ile sunan sanatçı, eleştirisini çok yönlü olarak 

ortaya koymuştur. 1990 yılı itibariye Shaobin’in ele aldığı konular, öncelikle savaşan 

üniformalı erkek gruplarının sıra dışı bir kurgu ile yansıtıldığı kompozisyonlardan 

oluşmaktadır. Resimlere yansıyan bir diğer konu da maden işçilerinin zorlu yaşam koşullarına 

özgü sahneler olmuştur. Baskı ve şiddetin belirgin bir şekilde yansıtıldığı eserler, toplumun 

gerçekliğini ironik bir anlatım diliyle sunmuştur. 

 

 
Şekil 3. Wang Jinsong, Tiananmen Meydanı Önünde Fotoğraf Çekmek,  

Tuval Üzerine Yağlıboya, 125.5x184 cm, 1994 

 

Hareketin önemli temsilcilerinden bir diğeri Wang Jinsong’dur. Sanatçı farklı disiplin 

alanlarını da içine alan çok yönlü çalışma disiplini ile öne çıkmıştır. Jingson’un çocuksu bir 

duyarlık ile yorumladığı eserleri, toplumda gözlemlediği “kolektif körlüğü” ifade etmiştir. 

Sanatçı 1990’ların başında siyaset hakkında düşünmeye başlamış ve çalışmalarına yön veren 

idealizme odaklanmıştır (Artnet, n.d.). Jingsong fotoğraf sanatı ile ilişkisi doğrultusunda 

ortaya koyduğu çalışmalarında modernleşme sürecini, farklı boyutları ile ele almıştır. 

Sanatçının resimlerinde eleştirel bir atmosfer ile sunduğu konular, Çin’in gelişim sürecinde 

yaşadığı dönüşümü kapsamaktadır (Şekil 3). Aile ilişkilerine ait portreler, toplum yaşamına 

özgü yapılaşmaya ait enstantaneler, dönüşüm sürecini farklı perspektiflerden yansıtmaktadır. 

Sanatçının resimleri ele alınan konuların gerçekliğin absürd bir şekilde ele alındığı ve 

yansıtıldığı çalışmalar olmuştur. Çalışmalara özgü eleştirel dil, örtük bir şekilde aktarılmıştır.  

 

 
Şekil 4. Song Yonghong, Üretim Hattı, Tuval Üzerine Yağlıboya, 149.8x149.8 cm, 1994 
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Song Yonghong, günlük yaşama özgü karmaşalardan faydalanarak eserlerine yön veren Sinik 

Gerçekçi  sanatçılardan biri olmuştur. 1980’lerde gelişim gösteren Sinik Gerçekçilik’in üstü 

kapalı, alaycı ifadesini benimseyen sanatçı, toplum gerçeklerini mizah ile yansıtarak avangard 

bir tavır sergilemiştir. Yonghong, Çin yönetiminin ciddi ve kendine güvenen yönetim biçimi 

içinde anlamsız, muğlak yapıları keşfetmiş ve gündelik hayata özgü anları resmetmiştir 

(Colville, 2021). Sanatçı, Çin kültürü içinde gözlemlediği yabancılaşmayı, figürlerde yer 

verdiği deformasyonlar aracılığıyla yansıtmıştır. Resimlerde insana özgü iniş çıkışlar, ironik 

bir anlatım ile sunulmuştur. Çin’de yaşanan siyasi çekişmeler, ekonomik eşitsizlikler, 

kapitalizm dahil olmak üzere toplum hayatını etkileyen unsurlar resimlerin konularını 

oluşturmuştur (Şekil 4). Tiyatral bir atmosferde kurgulanan resimler çocuksu bir tavrı 

içermektedir ve insan hayatına özgü absürd, aşağılayıcı duygu durumlarını yansıtmaktadır. 

Resimlere hakim gülünç ve dramatize edilen atmosfer, gerçekliğin bir yansıması olarak 

karşılık bulmaktadır. 

 

 
Şekil 5. Fang Lijun, Seri 2 - Numara 2, Tuval Üzerine Yağlıboya, 200x200 cm, 1992 

 

Sinik Gerçekçilik’in önde gelen isimlerinden Fang Lijun özgün ve abartılı anlatım dilini, 

kendiliği ifade etmek ve toplumu araştırmak üzere kullanmıştır. Figürlerin ağızlarının büyük 

bir şekilde resmedilerek abartıldığı “grotesk” ve vurdumduymaz tanımlamalar, toplumun 

dengesizliğini vurgulamıştır. Mizahi konuları yansıtan sanatçı, toplumun spesifik sorunlarıyla 

dalga geçmiştir. Sanatı geniş bir perspektif ile yorumladığı eserler, evrenin bilgeliğini, 

güvensizliğini ve zayıf noktalarını yansıtmıştır. Toplumu değiştiremeyeceğine yönelik 

hissiyatı doğrultusunda kendiliği ile alay ederek problemlerini dışa vurmuştur (Lyu, 2019). 

Sanatçı, Tiananmen Meydanı’nda yaşanan olaylara dönük duygularını, resimleri ile görsel 

alana taşımıştır. Saçsız figürler ve bu figürlere yüklediği abartılı duygular, sanatçıyı yansıtan 

önemli unsurlar olarak ortaya çıkmıştır. Figürlere yüklenen duygular, endişenin hakim olduğu 

dışa vurumcu anlatılar olmuştur (Şekil 5). Figürlerin kaygılı duygu durumları, absürd 

kompozisyonlarla sunulmuştur. Lijun’un kompozisyonlara yüklediği tarihsel, siyasal alt 

metinler, ironik bir eleştiri ile sunulmuştur. Çağdaş yaşamda insanın konumunu araştırmaya 

dönük çalışmalar, toplum bilincini sorgulamaktadır ve otorite baskısının toplumda yarattığı 

sonuçları incelemektedir. Toplumun içinde bulunduğu kaos ortamı; dinamik, eğlenceli ve 

renkçi bir anlayışla yorumlanarak eleştirilmiştir.  
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Şekil 6. Zhang Xiaogang, Hayalim: Küçük General, Tuval Üzerine Yağlıboya, 200x160 cm,  

2005 

 

Zhang Xiagang, Sinik Gerçekçilik kapsamında çalışmalar ortaya koyan bir diğer sanatçı 

olarak bilinmektedir. Xiagang, geçmişe dayandırdığı çalışmalarında “Maocu Miras” ile gergin 

bir ilişki kurmuştur. Sanatçının başvurduğu konulardan biri parçalanmış, muğlak çağdaşlık 

olmuştur. Çalışmalarında; gölge, yansıma, sessizlik, bedensel eksiklikler önemli yapılar 

olarak kabul edilmiştir (Şekil 6). Resimlere hakim bu ifadeler, kültürel travma ve kolektif 

kayıplara yönelik sorunlarda önemli temsiller olarak ortaya koyulmuştur. İmgeler, geçmişin 

acılarını ve travmatik olayların günümüzdeki yaygınlığını ortaya koymuştur (Ganito, 2012). 

Sanatçının resimlerine yön veren konular, çeşitlilik göstermiştir. Resimlerde, karanlık bir 

atmosfer içinde gerilimli ifadeleri içeren portreler öne çıkmıştır. Sanatçıya yön veren önemli 

konulardan birisi aile portreleri olmuştur. Xiagang çalışmaları; kültür, kimlik, hafıza 

kavramlarını sorgulamış ve kavramlara yönelik duyguları, figürleri aracılığı ile yansıtmıştır. 

Portrelerin psikolojik yönünün baskın olduğu resimlerde, minimal renk anlayışı ile figürlerin 

gerilimi artırılmıştır. Gerçeklik ile biçimsel olarak bağı kurulan resimlerin, duygu boyutu 

gerçeklikten uzak olmuştur. Kompozisyonların ele alınma biçimlerine bağlı olarak figürlerle 

yüz yüze gelen izleyici, resmin duygulu ve gerilimli atmosferi ile yüzleşerek sorgulama 

yapma imkanı bulmuştur. Sanatçının Mao’yu temsil eden üniformalarla resmettiği figür 

serileri, sürrealist çağrışımları ve dingin gerilimli atmosferi ile dikkat çekmiştir. Resimlerde 

gri bir renk anlayışı ile oluşurulan hava, rüya benzeri çağrışımı ile sürrealist bir atmosfer 

yaratmıştır.  

2.1. Çağdaş Çin Sanatı Bağlamında Sinik Gerçekçilik 

Sinik Gerçekçilik hareketine dahil olan ve onların görüş, uygulama yöntem tekniklerine bağlı 

olarak eserler ortaya koyan sanatçıların başarısı sınırlı bir alanda kalmamıştır. Kendi 

kültürlerine özgü unsurlardan yola çıkan sanatçılar, evrensel bir dile ulaşmışlardır. Toplumsal 

koşullardan hareketle forma ulaştırılan bilinç, estetik, eleştiri ve ironi konuları sanatçının 

başarılarının kaynağı olmuştur. Bilinen gerçekliğin sıradışı boyutları, farklı duygu aktarımları 

aracılığıyla sağlanmıştır. Kaygıdan uzak görünen temsiller, birey olarak insanın  ve  toplumun 

çıkmazlarına yönelik bir direnişini yansıtmaktadır. Sanatçıların kendiliğinden, samimi 

kaygılar ile gerçekleştirdiği çalışmalar, kendi izleyici kitlesini yaratmıştır ve bu kitle sanat 

piyasası ile birlikte genişleyerek uluslararası bir boyuta ulaşmıştır. Harekete yön veren 

kaygıların, yöntem ve tekniklerin çok yönlü, esnek yapısı, sanatçıların özgürlüğüne kaynak 

oluşturmuştur ve Çin Sanatı’nın katı kurallarından kurtularak çağdaş bir sanat anlayışına 

ulaşmalarını sağlamıştır. Sinik Gerçekçilik hareketine dahil sanatçılar, ortaya koymuş olduğu 

bakış açıları ve üslup biçimleri ile çağdaş sanatı temsil eden önemli isimler olmuştur.  
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Çağdaş sanatın Çin merkezli gelişimi Xiao Lu isimli sanatçının çalışması üzerinde 

gerçekleştirdiği yıkıcı bir eylem ile başlamıştır. Xiao Lu,  “Diyalog” adlı çalışmasına iki el 

ateş etmesi, Tiananmen Olayları’nın Çin Hükümeti’ne yönelik dönemin ilk isyanı olarak da 

kabul edilmiştir. Sanatçının bu eylemi, Batı medyası tarafından Tiananmen Olayları ile 

ilişkilendirilmiştir. Lu’nun performansı gerçekleştirmesinde neden olan diyalog arayışı ile 

Tiyananmen Olayları’nda öğrencilerin taleplerine yönelik hüküketle kurmak istediği diyalog 

arayışı örtüşmektedir. Sanatçının eyleminden dört ay sonra gerçekleşen Tiananmen 

olayları’nın  arkasındaki ilham, Lu’nun gerçekleştirdiği bu yıkıcı performans olarak 

değerlendirilmiştir. Toplumu etkileyen bir olayla ilişkilendirilen sanatçının eylemi, muhalif 

yönüyle Çin Çağdaş Sanatı’nın başlangıcını oluşturan önemli bir gelişme olarak ele alınmıştır 

(ChinaArtlover, 2020). 

Mao Yönetimi sonrasında gelişim gösteren Çağdaş Çin Sanatı’nda, uluslararası alanda 

tanınırlık sağlayan öncü isimler arasında Sinik Gerçekçilik Hareketi sanatçıları yer almıştır. 

Sanatçıların avangard çıkışları, uluslararası başarılarında ve sanat piyasasının gelişiminde 

önemli olmuştur. Hareketin oluşum aşamasında ötekileştirilen ve baskı altında tutulan 

sanatçılar daha sonra çağdaş sanatın önemli bir konumuna gelmiştir. Sanatçıların uluslararası 

boyutta değer gören eserleri, gerçekliğin geleneksel yöntemlerin dışında yeni bir anlayış ile 

ortaya koyulması ile sağlanmıştır. Toplumun kaygılarına, arayışlarına ve beklentilerine ironi 

ve eleştirinin sağladığı olanaklarla karşılık veren sanatçılar, çağının öncüsü konumuna 

gelmiştir. Toplumun dinamiklerini ve ihtiyaçlarını gözeterek onlara yönelik eleştiriler ortaya 

koyan sanatçılar, gerçekliği alternatif yollarla aktarmıştır. 

Sanatçıların eserleri uluslararası boyutta kabul gören piyasa değerleri ile dikkat çekmektedir. 

Sinik Gerçekçilik, gelişim sürecinde Batılı koleksiyonerler tarafından ilgi görerek ticari 

başarıya imza atmıştır. İş adamları ve diplomatların ağırlıklı olarak talep ettiği eserlerin 

zamanla piyasa değerleri yükselmiş ve eserler uluslararası müzayedelerde prestijli özel 

galerilerde yer almıştır. Bir dönemin baskı altında tutulan, ötekileştirilen eserleri, milyon 

dolarlık piyasa değerleri ile sanatın gözdesi konumuna gelmiştir. Eserlerin piyasa 

değerlerindeki artış; yatırım fonları, yatırım danışmanlığı firmaları tarafından da yatırım 

getirilerindeki potansiyel açısından dikkatle incelenmiştir. Statü gösterisi haline gelen eserler, 

Çin’in zenginleri için elde edilmesi gereken koleksiyon parçalarını oluşturmuştur. Fang Lijun 

çalışmaları özellikle talep edilen önemli eserlerden olmuştur. 1990’ların sonlarında eserlerin 

başarısının uluslararası boyuta ulaşması, hükümetin sanatçılara karşı tavrını etkilemiştir. 

Hükümet, sanatçıların avangard çıkışlarını zararsız bir güç olarak kabul etmesiyle başlamıştır. 

Harekete bağlı sanatçıların genelinin çalışmaları, hükümet tarafından çok yönlü olarak 

desteklenmiştir (Kharchenkova ve Velthuis, 2015). Sinik Gerçekçilik Hareketi kapsamında 

ortaya koyulan çalışmalar da dahil olmak üzere Çin sanatının güncel söylemleri; Çin 

yaşamına özgü toplumsal, politik, kültürel unsurları kapsamaktadır. Sanatçıların bu kavramlar 

da dahil olmak üzere ele aldığı konuları yansıtma biçimleri, hiperrealistik bir çözümleme 

anlayışını yansıtmaktadır. Çağdaş sanat ve bu bağlamda Sinik Gerçekçilik’e özgü eserler, Çin 

toplumu ve kültürüne özgü değerlerin, çok sesli bir biçimde yansıtıldığı pratiklerden 

oluşmuştur. 

3. SONUÇ  

Sanatçı yaratım sürecinde farklı unsurların etkisinde kalarak yaratımlarını gerçekleştirmiştir. 

Sanatçının eserlerini gerçekleştirmesinde belirleyici olan etkenler arasında çevresel faktörler 

önemli bir yere sahip olmuştur. Topluma ilişkin siyasi ve tarihsel olayların etkisinde kalan 

sanatçı, bu olayların kendilerinde ve toplumda yarattığı etkileri yansıtmıştır. Toplumu, sanatı 

ve sanatı etkisi altına alan en önemli hareketlerden biri devrimler olmuştur. Sanatın gelişimini 

etkileyen Çin Kültür Devrimi, çağdaş bir sanat yöneliminin ortaya çıkmasına etki eden 

hareketin başlangıcını oluşturması yönüyle önemlidir. Çin Kültür Devrimi süreci ve 
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sonrasında yaşanan gelişmelerin yarattığı kaotik ortam Sinik Gerçekçilik’in oluşumuna zemin 

hazırlamıştır. Geleneksel Çin resim anlayışının dışında toplumsal bir bilinç, eleştiri ve ironi 

çerçevesinde kaygılarını ortaya koyan sanatçılar, eserlerinde çağdaş sanata özgü unsurlara yer 

vermişlerdir. Toplumun problemlerine yönelik eleştirilerini alaycı bir ifade ile örtük bir 

şekilde sunan sanatçılar, bilindik gerçeklikler üzerinden farklı söylemler ortaya koymuştur. 

Eleştirinin, birey ve toplum ilişkisi bağlamında ele alınarak görsel alana taşındığı resimler, 

görünen gerçekliğin alt metinlerine odaklanılmasını gerekli hale getirmiştir. Sanatın 

işlevlerinden biri olarak ortaya çıkan eleştirellik, Çağdaş bir sanat anlayışı olarak Sinik 

Gerçekçilik Hareketi’nde önem kazanmıştır. Sanatın olanakları ile toplumun problem 

alanlarına yönelik eleştiri ortaya koymak ve bu yönde toplumsal bir bilinç oluşturarak çözüm 

önerileri geliştirmek hareketin amaçlarını oluşturmaktadır. Çağdaş bir anlayışla gelişim 

gösteren Sinik Gerçekçilik, Çin merkezli olarak sanatın yönünü değiştirmesi ve Çağdaş 

Sanatın oluşumuna katkı sağlaması bağlamında önemli bir yere sahiptir. Hareket kapsamında 

sanatçıların ve ortaya koyulan eserlerin oluşturduğu sanat pazarı Çağdaş Çin Sanatı açısından 

önemli bir kazanım olmuştur. 
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ABSTRACT 

The socially constructed traits that to be possessed by women, men, girls and boys according 

to the society they live in is what we understood as gender. But deleterious effect of gender 

norms to the human society left many people in trauma. Gendered language is something that 

creates biasness towards a specific sex. This biasness continues for generations and 

generations and becomes as irrefutable evidence to traditional customs and beliefs.  The 

medium of communication and instructions given by grandmother to the five years old 

Dielieno in A Terrible Matriarchy was that of patriarchy. Again, the command over the other 

members of the family by the grandmother was also in the tone of patriarchy. The social 

constructions of gender regulate the roles of genders present in the society. We all know that, 

socialization also helps to foster gender inequality. Patriarchy is a sex-based practice that 

aggravates mental, social and spiritual well-being of the second gender. As Friedrich Engels, 

the critic, referred to it as the earliest system of domination establishing that patriarchy is “the 

world historical defeat of the female sex” (Engels 2). It is again the social system that 

contradicts the power to an individual through cultural and traditional norms. The present 

paper analyzes the traditions of patriarchy and their limitations in Naga society, India. It will 

also analyze the ignorance of the society and the members present in it to attenuate the 

atrocities done to the affected group with reference to the novel A Terrible Matriarchy. 

Keywords: Patriarchy, Gender, language, Discrimination, Inequality, Ignorance, culture 

 

Nagaland, a northeast state of India is known for its various tribes and languages. It is also 

considered as one among the Seven Sisters of India that is known for the rich culture and 

diversity. The Angami Nagas are one of the ethnic groups in the Northeastern state of 

Nagaland in India. They generally settle in the districts of Kohima, Chumoukedima and are 

also scattered to few other districts as well. The tribe has four regions namely Northern 

Angami, Southern Angami, Western Angami and Chakhro Angami. The common language 

spoken by the Angami Nagas is Tenyidie. Dance and folk songs are considered as essential 

part of the tribe. The tribe has been following a patrilineal system in the past but this is 

debatable now as the system is not strictly followed as women gradually became educated and 

literate.  

In the past, on the basis of the nature of authority, The Angami society is patriarchal, 

patrilineal in the sense that the descent is traced through the male line and patrilocal in 

residence as in sons continue to stay in their father’s house even after getting married. Due to 

the societal structure that has been followed from generations to generations, birth of male 

child is warmly welcomed with fun and laughter. Although people talks lots about gender 

equality, many family wants a son. One of the rationales behind favoring the male child could 

be that women are considered as goods or someone else’s property after marriage, and it is the 

man who will continue the family lineage and take care of the family and clan property. It is a 

known fact that the status of women in the society is only confines to the four walls of the 
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house doing everything and anything. Their voice in decision making is truncated because of 

the standards of the society. In the Angami tradition, the clan owns the land and the right to 

inheritance and the line of descent are considered a male prerogative. Women can use their 

ancestral land for agriculture but do not inherit it. The right of inheritance allows the Angami 

men to trace their ancestors up to fourteen generations; however, they keep trace of their 

mother’s lineages only up to four generation (Hutton, 1921). The Angami Customary law bars 

women from inheriting ancestral land and property; but there is no bar on a widow or a 

divorcee purchasing land for oneself. However, the Angami traditional law gives rights to the 

individual owners to use their land according to their wish, to sell, mortgage, rent it to others, 

or give it to their daughters during marriage or upon the parents’ death. These are referred to 

as Pozephü land (Das, 1994). Pozephü land is the land bequeathed to the Angami daughters 

during marriage or upon parents’ death. It is the land owned by the parents and not the 

ancestral land. This practice is followed by Viswema and Kedima of the Southern Angami 

villages. Siephru (ancestral property like land, house etc of the Angami’s) can be owned only 

by the male child. In the absence of the male child, the ancestral property is handed over to 

the immediate male relatives. The possession of such ancestral property by the next of kin is 

called Kayie (refers to the ancestral property i.e, Siephruo handed over to the next kin (male) 

in the absence of male child in the family) (Kelhou, 1988). This is observed even today. 

People learn gender roles right from the birth from society and parents.  

From birth, in the course of gender socialization, children learn gender stereotypes and 

roles from their parents and environment. Traditionally, boys learn to manipulate their 

physical and social environment through physical strength or dexterity, while girls 

learn to present themselves as objects to be viewed. (S.E 295-31) 

Gender roles not only shape the mindsets and behavior of the members but also helps in 

communication in the sense that how children especially girl behaves with boys, uncles and 

elders of the family. In A Terrible Matriarchy, we can see Dielieno’s happiness when Uncle 

Atu came to visit grandmother. She stays with grandmother doing all the household chores 

everytime. She was not allowed to go even once to her home. 

 “I hate grandmother Vibano.” Father was shocked. (Kire 5) 

One of the reasons for Dielieno hating grandmother was when Uncle Atu came to visit he 

swung around and plays with her. She enjoyed the company and she began to climb up his 

right shoulder. But when grandmother saw all this things, she hit her on the calf with her stick 

and even called her a monkey and told in front of Uncle Atu that she is a badly behaved girl. 

“No decent girl climbs up a man’s shoulder” (Kire 5) 

She has to live up to the expectations of the society. Grandmother Vibano taught her from a 

very young age the roles of gender. Family remains ineffaceable component in protecting and 

empowering girl child. It solely depends on how families encourages or curb the girl child to 

accept the challenges or go with the set norms of the society. The society that is reflected in A 

Terrible Matriarchy is patriarchal society whereby positions of dominance and privilege are 

held by men. It is a structure in which men dominate both the wife and children. But in case 

of Vibano, she controlled her children and grandchildren up to the extent of even controlling 

the future even after she died. Even though patriarchal societies are mainly patrilineal yet the 

property of Vibano was handed over to Bano only. The set of ideas that the patriarchal 

ideology holds give hard times to Dielieno. From the tender age of five she was taught how to 

behave and what to do in order to fit in the culture of the society. Dielieno as a kid, doesn’t 

understand the gendered words even for eating or distributing chicken pieces to the family 

members. Everything is so structured along the gender lines. Her grandmother way of 

thinking is limited only on household chores and producing offsprings. Dielieno’s mother is 

also a victim of patriarchy who is living under the shadow of her mother-in-law, who is very 

harsh while dealing with any women in the house, she never appreciates anything good done 
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by others. She was always ready to criticize and give feedbacks. Dielieno’s mother is always 

has that worried expression because situation made her so. That constant anxiousness on her 

face ruined her beautiful pretty face. She was the prettiest girl in her village before she got 

married. Nino is always in anxious and confusing mode, she wanted to please Vibano but 

Vibano is someone who is difficult to be deal with, by anybody. Dielieno hates her 

grandmother because whatever her mother did , nothing seemed to please her. She didn’t have 

any voice when grandmother said something that is not appropriate, Dielieno always hurts 

when her parents remained silent in many matters that was not suitable with the situation. 

When grandmother says, “send the girl next time, that is girl’s work . No man in my day has 

ever fetched water.” (Kire 3) 

The above lines are said by Vibano to Dielieno mother. The girl here referred to the five years 

old Dielieeno. Nino just said “yes”. She ignored the utter dismayed shown by her five years 

old daughter. She was so small to carry even the water-pot that is as big as Dielieno. She is 

the one who constantly instructed her daughter-in-laws to follow the footprints of her whether 

it is right or wrong. She has given advise on how to raise child especially girl child. To her 

only male child occupies a very important place in the family and the society. They should 

give good pieces of meat while eating as well as have to give all the care. It has been reflected 

in the novel that the ‘male’ plays a very important role in the society because they fought 

against the enemy. If the family has more male members one can assume that they are saved 

from enemies and dangers. The society that we live in belief that women are weaker sex so 

their place is in the kitchen, their duty is to cook and feed the family.  

When it comes to girl’s education, it is somewhat lined up with gender inequality. Formal 

education has leveled up towards progression in every sector. It also helps in eliminating 

domestic violence, more awareness in female health issues, and more economic dependence 

leading to gender equity. After six months in grandmother’s house Dielieno’s parent came 

one evening. It was a happy moment for Dielieno before her grandmother opened her mouth 

regarding girls going to school. Her parents want to send her to school because she will be six 

soon. She was the only one in the family who was not in the school. All her brothers and age 

mates started going to school . Regarding the matter, the grandmother says,  

“In our day, ” Grandmother began, “girls do not go to school . we stayed at home and 

learned all the fieldwork as well. That way one never has a problem with girl 

children.They will always be busy at some work or other, too busy to got into trouble. 

It is okay if boys have a spot of trouble now and then, but with girls, it is different. 

You would never be able to get rid of her once she has gotten into trouble. I really do 

not approve of girls getting educated. It only makes them get fancy notions about 

themselves and they forget their place in the family. (Kire 22) 

After persuaded by her father, the grandmother finally agrees the idea of Dielieno sending to 

school but in one condition saying that she will continue living with her and helping in 

household chores because the grandmother didn’t want her to forget the things she taught to 

Dielieno. Indian society prefers sons over daughters for various reasons. Some important 

factor is huge amount of dowry, inheritance to sons, name will forward to sons etc 

Vimenuo father is also not less than the grandmother in terms of gender. He has a scary look. 

He used to stay away for long periods from home, sitting and drinking in the local vendors. 

He was always angry to his wife for giving birth only to daughters. He wants a son who can 

carry his name. Bano explained to Dielieno the girl child are never considered real members 

of the family. Their sole aim in life is to marry, to have offsprings, to be in kitchen, weave 

cloths and look after the household. She further added, “If they got married, they would 

always be known as somebody’s wife or somebody’s mother and never somebody’s daughter.  

that way they could not carry on their father’s name.”(Kire 24-25) 
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 She couldn’t digest the idea that Bano was indicating something about women in the society. 

Society looks down upon women as something as well as women also look down upon 

women and it blocks the way towards progression. From the understanding of Dielieno, 

Vimenuo’s mother was a good woman. She maintained and managed her house very well 

even though the husband is a drunkard. But from the perspective of Vibano, grandmother of 

Dielieno, she didn’t like at all because they were not respectable. That means people should 

avoid their family. 

“Bad blood, she muttered beneath her breath whenever somebody mentioned them.” (Kire 6) 

She can’t get rid of the idea out of her mind when somebody’s mentioned her mother name. 

Patriarchy affects in various way in one’s life. The effect of patriarchy is so strong that 

women are discriminated internally and physically. Internally in the sense, the emotions are 

always crushed down, they always have to listen what elders or male has to say. Even if there 

is opinion, it is always better to hushed up. It directly or indirectly influenced women’s 

subordination. It deters the growth of women to stand up for their rights. 

The bond that mother and daughter shared is special bond. Words cannot describe the 

relationship. It is filled with warmth, love, care and affection. It may look like the cold mother 

syndrome in front of Dielieno because of her sending Dielieno from the age of five to 

grandmother house for helping in household chores. Not only that she was coldly treated by 

her grandmother even not allowing her to take bath with hot water in cold wintry mornings. 

She would have to stand in the dark, letting her to count the chicken. If she counted wrong, 

she has to go and to do the counting again. Dielieno knows that the grandmother loves her but 

she feel everytime she was being punished for being born as a girl. She always used to call her 

‘girl’ not by her name. She even narrated how her experienced in grandmother’s house was so 

bitter. She always has the notion that girls were weak and boys were strong. Women should 

never be independent was the thing that their generations taught to the people. 

“For many years, I hated it so much. I wished that I was not a girl.” (Kire 249) 

 Grandmother makes her miserable by letting her do all the works in a perfect manner except 

her studies, she should not do or show interest in any activities related to studies. She was 

progressing well in school, even the teachers promoted her to higher class soon after learning 

her abilities but grandmother was not happy at all. It’s the terrible matriarch that runs in the 

family that had given Dielieno’s mother to act in that way her mother in laws wants. She also 

wants to take care of Dielieno but she was voiceless. When her mother-in-law wants Dielieno 

continue to stay with her, it pained her and asked her mother. “Don’t you miss 

me?”…..Instead of saying I miss you she replies with a tears running down her left eye, “its 

not for a long while that you will be gone, dear.” (Kire 48) 

Bano’s condition in the house is same as Dielieno who is staying under the same roof. Bano’s 

life is also dictated by grandmother. She is not allowed to call the real mother  ‘mother’ . The 

reason is her mother never married her father. Bano with pained said 

“Father never married my mother and I have seen her just three or four times. I was not 

allowed to call her ‘mother’ and I could not call my father ‘father’      when your grandfather 

was alive”…(Kire 41) 

These are the conditions of Bano under the shadow of patriarchy and terrible matriarch, 

everyone in the house or siblings have to tolerate grandmother’s views. 

she thinks that there are only two kinds of people in the world. In the first group are 

those who are upright and go to church regularly and come to all the community 

gatherings. The others are those who do not go to church and are fond of drinking and 

whose daughters sometimes get pregnant before they can get married. She is 

convinced that only those in the first group will go to heaven and the rest will go to the 

hell. There is no way they can be saved. (Kire 76) 
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The role that women played in a family is a significant one. Their duty is not only to feed, to 

cook, to do household chores. They are the primary caretakers of everything. The realities and 

challenges faced by women are in manifold but education has helped women to be more 

independent and can also take their own decisions. Society has a notion that the girl child has 

no place anywhere but Dielieno proves that she can do something as a female in the society in 

excelling in education. 

In addition to that, the moral of the women doesn’t depend to the partner who committed the 

same mistake. People decide the morals of women in society by just looking at their behavior. 

Ms. Sobu, Dielieno’s school teacher marries outside the church. She got pregnant before they 

are married. Society raised finger on her only, not to the partner who also committed the same 

mistake. Only Ms. Sobu’s name was mentioned and her name was the epitome of corrupt 

morals. People like Vibano remarked that Miss Sobu had corrupted the morals of the younger 

generation for being the teacher at Dielieno school.  

Innocent Dielieno understands morals are something to do with not stealing and telling lies. 

But up to her knowledge, Ms. Sobu taught them any of those things what grandmother meant 

corrupt morals. But she as a kid also understands that what grandmother perceives about the 

notion was very unfair but if she opens her mouth she understands the consequences so she 

just become a mute spectator to avoid the unnecessary behavior. The incident of Ms. Sobu 

directly affects Dielieno’s education; she started questioning about the education. 

Grandmother dictates everything even whom she has to make friendship. The friendship 

between Dielieno and Vimenuo is not happy by Vibano because Vimenuo is not from a well 

to do family and considered them as something descended from ‘bad blood’. They assumed 

that they were cursed because of the sin committed by their forefathers.  

Antonio Gramsci’s the concept of Cultural Hegemony, which he states the relation between 

culture and power under capitalism. The patriarchial set norms and the culture of the given 

society manipulate the weaker sex and always kept in the margins and those who tries to 

come out from the space provided by cultural hegemony becomes the one who misrepresents 

the socially constructed norms.  

“In Political Science, hegemony is the geopolitical dominance exercised by an empire, the 

hegemon (leader state) that rules the subordinate states of the empire by the threat of 

intervention, an implied means of power, rather than by threat of direct rule military invasion, 

occupation and territorial annexation “(Hassig 22-23) 

So, the grandmother is the hegemon, the one who stand in the centre and the other members 

of the house are the subordinates states, the grandmother exercised the whole members of the 

house by intervening in all the affairs in terms of Dielieno routine works and all the daily 

affairs, to Nino instructing the household chores, to Vini and Leto telling whom should marry, 

to Sijo who didn’t allow her real daughter to call him father. 

Culture does affect gender inequality in India. Culture of a society refers to the codes and 

conduct, beliefs, language and other traits common to the members of group of a society. The 

people of Nagaland preserve their old age culture and tradition. They work very hard. 

Generally the Angami Nagas are on cultivation and livestok rearing. In case of inheritance, it 

was divided equally to sons and daughters. It is still continuing that the youngest son in the 

Angami family has to take care of the elders until they pass away and he will inherit the 

parental home. Jamir argues that men and women in Naga Society have always worked side 

by side in agricultural production despite the marginalization from institutions of decision 

making. Jhum cultivation was the traditional mode of agriculture except in some areas where 

terrace farming was practiced. She mentioned that in Jhum cultivation, apart from the clearing 

and burning of jungle which was considered predominantly a male function; other functions 

such as sowing, weeding, harvesting etc were carried out mainly by the women. Thus, women 

played a major role in the production process. (Jamir 25-26) 
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The culture of the society shapes an individual in terms of attitudes and beliefs. Vibano, the 

grandmother was also brought up in a society where lots of restrictions were there on females. 

She herself also experienced how society looked down on her for not having any male 

siblings. Her mother had to hear the mockery done by the society. So, she from the very 

beginning understood the importance of male in the family and society. The very thing she 

experienced or learned in her life journey, she was imposing the same to Dielieno. It was the 

culture that made her to be hard hearted. One main reason in the Naga Society for preferring 

male child is during that time there were wars. Men fought for the clan and community. They 

were the one who safeguard the territories. So their role in the society is very huge. 

Grandmother never asked the females who together stay in the same roof, about their 

ambitions and purpose in life but molded in a way that society will accept or up to the 

expectations of society. The expectations and importance of female child, if we see the 

difference from before, then the society that we see might be different. Because of all these 

traditions and expectations, Dielieno expectations and grandmother expectations were poles 

apart. It’s because of social structure that enabled her and gave power to her to disseminate 

the same hardships to Dielieno. It’s the transferred resentment that passed from generations to 

generations. To clarify the air, Nino explains that 

Your grandmother was the eldest of three children. She grew up in the village and 

moved to the town only when she married. When she was young she lived through a 

very hard age. In the village, widows without sons lost all their husband’s property to 

other male relatives. So, she understood that it was very important for a married 

woman to produce as many male offspring as she could. Her mother did not have 

brothers and they lost all their lands and fields when her father died. But people were 

unkind and mocked those who could not produce male children. The understanding 

was that a woman without a male heir would be given shelter by her in-laws but her 

daughters could not inherit the father’s property. Their best bet would be to marry a 

man rich enough to have property of his own. Then they would devote the rest of their 

lives to trying to produce a male heir. (Kire 250) 

It clearly indicates that a women fate and property depends entirely on their husband. 

Grandmother has shown overtly love and caring towards the grandsons. She ruined the 

grandsons by giving extra money and over pampered nature. In case of Dielieno’s brother 

Vini, she tried to buy love from Vini who was drunkard and in bad company and as a result of 

his drinking habit he died. Actually, she was the sole responsibility of his death for providing 

money. The hatred she receives from her grandmother, she never rebel but deep inside she 

was subsiding the emotions but sometimes she used to flush out to Bano and her mother only. 

But at the end, she forgives her grandmother after she learned the past experience of her 

grandmother. Grandmother after seeing her own mother suffered the harships physically and 

emotionally, it stiffened her emotions. Her determination was so high that she should not 

suffer the same like her mother. That’s why grandmother looks at her son and grandsons as 

insurance and she is inclined to take a very conservative attitude toward the brothers by 

pampering them as she saw other boys being pampered in her childhood. (Kire 250) 

Grandmother, Vibano is the one who used to give instructions and command to the family 

members in all the affairs. After she died, the son doesn’t listen to her will at all. They do 

what is good according to them suppressing the desire of the deceased matriarch who runs the 

family before. The one who used to take care of grandmother and taking care of the household 

chores was told to vacate the house after grandmother died. It was Bano who managed and 

maintained the grandmother house very well. Sons appeared after grandmother died to snatch 

the house for some profitable purpose. The grandsons who witnessed everything were 

astonished of the idea of their two uncles who rented out after grandmother died to get 

monthly income. They were shocked of what they heard but because of the societal norms, the 
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younger generation should not air their views when the elders are around. Father also 

understood but asked at least the opinions of other, 

Your grandfather left the house to all three of us and our male heirs. Technically 

speaking, it belongs to all of us men in the family. Whatever decision we make, it will 

have to be done in full agreement of all the male members. We should also listen to 

the womenfolk and what they have to say on this. (Kire 277) 

Bano cannot fight for her rights. She was emotionally and physically shattered. All the 

decisions should be entirely taken by male members i.e. the three sons of Vibano. 

Grandmother from before thought of giving the house after she died to Salhou, son of Vini 

and Nissano because of the tradition that property should pass to the male heir;  father who 

understood all this things keep mum because he thought people might misinterpret. With the 

approval from all the brothers they rented the house. Four different families come one after 

other to stay but the grandmother spirit roamed in and around the house scaring all of them. 

The tenant cannot tolerate the damaged done to them by the spirit. The idea of renting out 

didn’t last long for them. When the day Bano returned to Grandmother’s house, none of the 

strange sounds and happenings were heard again. The grandmother spirit was no more 

roaming in the house. It was all settled after the house was in the hand of Bano. Actually 

Grandmother when she was alive, she wants to give in the name of Vini’s son Salhou. At the 

end, what terrible matriarch wants comes to reality. Even after the grandmother died her will 

to give the house to salhou and Bano come to reality.  

Dr Koseno in the article, Changing Roles and Status of Angami Naga Women states that, “An 

individual’s role and position in the society are determined by the social structure, the existing 

cultural norms and the value system of the society.” (Koseno 2-3). But today the trend has 

changed. With the emergence of Christianity and Education, things are changing towards 

progression in every field. As compared with the past, Naga women occupy respectable status 

in the society. The restrictions that were imposed on women are declining. Of course, the 

culture made the female folks ignorant of the dark aspects of patriarchy. We can see many 

Naga women who are being suppressed by culture come out from that zone with the full 

support from their partners and the family members. The vista of women has impacted a lot in 

the second gender especially those who are in remote village. Easterine Kire’s various 

character in the novel A Terrible Matriarchy like the grandmother Vibano, Dielieno, Nino, 

Nissano, Bano taught us that woman should not feel inferior whatever the circumstances, they 

should have patience and perseverance to attain what they dream of without affecting the 

other party. 
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ÖZET 

Moda sembolik bir etkileşim aracılığıyla toplumsallaşma sürecinde, kurallara göre değil, 

seçimlere göre işleyen ve kimlikleri ifadelendiren bir araçtır. Kimliklerin ifade edilmesinde 

giysiler ve giyim tarzları konusunda yapılan seçimler bireyin yaşam tarzına ve kültüre uygun 

olarak alabileceği görünümlerin bir ifadesidir. Bu kapsamla araştırmada, moda kültürünün 

toplumların giyim biçiminin etkisini incelemek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Araştırmanın yöntemi niceldir. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara’da Sincan ve 

Çankaya ilçelerinde tesadüfi yöntemle seçilen 110 kişi oluşturmaktadır. Moda kültür farkını 

ölçmek amacıyla bu ilçelerde ikamet eden kişilere bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma 

verilerine ulaşılabilmek amacıyla SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

moda kültürünün ilçeler arasında sosyal hayat, eğitim seviyesi ve yaşam biçimine dayanarak 

oldukça farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Moda, Moda Kültürü, Giyim Biçimi, Moda Tüketicisi. 

 

ABSTRACT 

Fashion is a tool in the process of socialization through a symbolic interaction, not according 

to rules, but according to choices and expression of identities. In the expression of identities, 

the choice of clothing and style of dress is an expression of the appearance that individuals 

can adopt in accordance with their lifestyle and culture. In this context, the aim of the research 

is to study the impact of fashion culture on the clothing style of societies. The method of the 

research is quantitative. The sample group of the study consists of 110 randomly selected 

people in Sincan and Çankaya districts of Ankara. In order to measure the difference in 

fashion culture, a survey was conducted among the residents of these districts. SPSS package 

program was used to access the research data. The result of the survey was that the fashion 

culture in each district differs significantly according to social life, education level and 

lifestyle. 

Keywords: Fashion, Fashion Culture, Clothing Style, Fashion Consumer. 
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ÖZET 

Kültür, bir toplumun yaşarken ortaya koyduğu değerler bütünüdür. Değerler bütünü zaman 

içerisinde halkın hayal dünyasında gelişerek nesilden nesile aktarılır. Ama son zamanlarda 

teknolojinin gelişmesiyle beraber toplumun hafızasındaki sözlü kültür ürünleri kaybolmaya 

yüz tutar. Sözlü kültür ürünlerinin kaybolup gitmemesi ve gelecek nesillere aktarılması 

bağlamında yapılan yapılan çalışmaların başında halk bilimi çalışmaları gelir. Halk bilimi 

çalışmalarının içerisinde ise; sözlü kültür geleneğinin kalıplaşmış ifadeler kısmında ölçülü 

sözler gelir. Ölçülü sözler, Türk milletinin uzun yıllar içerisinde edindiği tecrübeyi, dünya 

görüşünü, duygu ve düşüncelerini az sözle ama içerisinde çok fazla anlam barındırarak özlü 

bir şekilde anlatan edebî ürünlerdir. Ayrıca ölçülü sözlerin çıktığı nokta olarak başlangıçta 

şair ve veya âşıklar tarafından söylenen ancak zamanla bu söyleyenler unutulur. Ölçülü 

sözlerde dize yapılarında da değişiklikler meydana gelir. Genellikle beyit, üçlük, dörtlük 

hâlindeki şiir biçimleridir. Ancak beyit ve dörtlük şeklinde olanlar ekseriyetle daha fazladır. 

Ölçülü söz isimlendirmesi dışında “meşhur söz”, “manzum atasözü”, “kafiyeli söz” isimleri 

de kullanılır (Tan, 1986: 9).  

İnsanın yaşadığı dünyada inanç yapısına ve yaşayış şekline göre kutsallaştırdığı değerler ve 

kavramlar vardır. Bu değerler ve kavramlar dostluk, zenginlik ve yoksulluk, yardımlaşma ve 

dayanışma, tutumlu olma, çalışkan olma, cimrilik, cahillik, bencillik, alışkanlıklar, ahlak, 

doğruluk, dürüstlük, yaptığı hatalardan, kötülüklerden arınma, güven vb. hâl ve hareketlerden 

insanların çıkardığı dersler ölçülü sözlere yansır. Bir anlamda gelecek kuşaklara 

yaşanmışlıklardan elde edilen sonuçlar miras bırakılır. Hayatta karşılarına çıkacak durumlara 

karşı bir tecrübe ve öğüt haritası olarak yön gösterir. Bu bildiride milletimizin tarih süreç 

içerisinde geçirdiği binlerce yıllık dünya tecrübesini, insanın tutumundaki yanlışlıkları, 

gelenek, görenek, örf, âdet ve inanmalarını ortaya koyan ölçülü sözlerde eleştiri ve öğüt 

verme açısından hangi anlamlara geldiği, hitap ettiği insanoğluna hangi uyarılarda bulunduğu 

örneklerle açıklamaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sözlü Kültür, Kalıplaşmış İfadeler, Ölçülü Sözler, Eleştiri ve Öğüt. 

 

ABSTRACT 

Culture is the set of values that society reveals while living. Values are transferred from 

generation to generation by developing in the imagination of the people over time. But, 

recently, with the development of technology, the products of oral culture in the memory of 

society tend to disappear. Folklore studies are at the forefront of the studies carried out in the 

context of the disappearance of oral cultural products and their transfer to future generations. 

In folklore studies; In the stereotyped expressions part of the oral culture tradition, measured 

words come. Measured words are literary products that describe the experience, worldview, 

feelings and thoughts of the Turkish nation over many years, in few words, but in a concise 

way by containing a lot of meaning. In addition, as the point where the measured words 

originate, they were initially said by the poet and or the minstrels, but over time those who 
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said these words are forgotten. In measured words, changes also occur in string structures. 

They are generally poetry forms in couplet, ternary and quatrain forms. However, those in the 

form of couplets and quatrains are usually more. Apart from the naming of measured words, 

the names "famous word", "verse proverb" and "rhyming word" are also used (Tan, 1986: 9). 

 In the world where people live, there are values and concepts that they sanctify according to 

their belief structure and way of life. These values and concepts are friendship, wealth and 

poverty, cooperation and solidarity, thrift, hardworking, stinginess, ignorance, selfishness, 

habits, morality, truthfulness, honesty, purification from mistakes, evil, trust, etc. The lessons 

learned by people from states and actions are reflected in measured words. In a sense, the 

results obtained from experiences are inherited by future generations. It shows direction as an 

experience and advice map against the situations that they will encounter in life. In this paper, 

it will be tried to explain the meanings of our nation in terms of giving criticism and advice in 

measured words that reveal the thousands of years of world experience that our nation has 

spent in the historical process, the mistakes in people's attitudes, traditions, customs, customs 

and beliefs, and what warnings it has made to the human beings it addresses. 

Keywords: Oral Culture, Stereotypes, Measured Words, Criticism and Advice 

 

GİRİŞ 

Kültür, bir toplumun yaşarken ortaya koyduğu değerler bütünüdür. Değerler bütünü zaman 

içerisinde halkın hayal dünyasında gelişerek nesilden nesile aktarılır. Türkçe Sözlük’te de 

kültürün tanımı; “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi 

değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 

toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin”
1
 şeklinde 

ifade edilir. Bir anlamda nesilden nesile aktarım içerisinde insanın hayatta karşılaştığı 

zorluklar, mücadeleler, başarılar, vb. durumlar gelir. Bu durumlar insanoğlunun hayatta 

kazandığı tecrübelerdir ve sonraki nesillere bırakılacak olan tecrübe aktarımı öğüt vermeyle 

yani sözlü kültür geleneğiyle olacaktır.“Sözlü kültür, şekillendiği toplum düşüncesinin izlerini 

taşıyan dinamik bir yapıdır. Acılardan sevinçlere, sevdalardan ayrılıklara, kederlerden 

özlemlere kadar toplumsal yaşamın iyi-kötü bütün yönlerini bu yapının içerisinde görmek 

mümkündür. Sözlü kültürlerde kelimelerin büyük bir olasılıkla evrensel ve bilinçdışı olarak 

büyülü bir güç içerdiğine inanılır. Bu durum, kelimelern zorunlu olarak söylenen, 

seslendirilen ve dolayısıyla bir güç tarafından harekete geçirilen şeyler olarak algılanmalarıyla 

ilgilidir. Sözlü kültürün şekillenmesinde söz konusu algının önemli bir payının olduğu 

söylenebilir. Değişip gelişebilen sözlü kültürün üretim ve tüketim bağlamı sürecinde manzum 

veya mensur ifade şekillerine büründüğü görülmektedir.” (Demirtaş, 2019: 85). Bu bağlamda 

sözlü kültür ürünlerinin kalıplaşmış ifadeler başlığı içerisinde bulunan ölçülü sözler değerleri 

gelecek nesillere aktarma bağlamında önemli bir görev üstlenirler. Ölçülü sözlerin dışında 

atasözü ve deyimlerde bu başlık içerisinde değerlendirilir (Bunsuz & Demirtaş, 2021: 1034). 

Folklor araştırmacıları içerisinde bu konuyla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Nail Tan’dır. 

Araştırmacı geniş çaplı çalışmasını“Foklorumuzda Ölçülü Sözler” başlığı adı altında bir araya 

getirmiştir. Bu çalışmanın giriş kısmında ölçülü sözlerin tanımından, temel özelliklerinden, 

atasözü ve deyimden ayrılan yönleri, sınırları, sözlü ve yazılı kaynaklardan bir araya 

getirildiğinden söz eder. Ayrıca ölçülü sözleri hangi başlıklar hâlinde toplandığından ve bu 

başlıklarda altından geçen örnekler çalışma içerisinde sunulur. Halk anlatıları içerisinde 

ölçülü, uyaklı atasözü ve deyimler çok sık kullanılır. Bu durumun nedeni olarak ölçülü, uyaklı 

kelimelerin akılda kalması mümkündür. Günlük yaşamamızda konuşurken belirttiğimiz 

düşünceleri güçlendirmek niyetiyle cümle içerisinde sık kullanılan sözlerdir. Ölçülü atasözü 

ve deyimlerin dışında kalıplaşmış farklı ölçüde, uyaklı, kelimeler de kullanılır. Genel olarak; 

                                                           
1
 https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10.12.2022). 
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beyit, üçlük, dörtlük şeklindeki bu şiir kısımlarının şâirleri unutularak anonimleşirler. 

Anonimleştiği için halka mal olan edebi ürünler hâline gelirler. Bu durumda Türk Halk 

edebiyatının içerisinde kalıplaşmış ifadeler bölümünde bulunan ölçülü sözleri oluşturur. 

Ölçülü sözlerin bir bölümü yazılı kaynaklara “ölçülü söz”, “meşhur söz”, “manzum atasözü”, 

“kafiyeli söz”, “ölçülü fıkra” isimleriyle ifade edilir. Bu kullanılan ölçülü sözler 

“ticarethanelerde, taşıtlarda, evlerde, kahvelerde levha hâlinde” asılırlar. Ölçülü sözlerin bir 

kısmı ise sözlü kültür geleneğinde yaşatılır. “Milletin binlerce yıllık hayat tecrübelerini, 

gelenek görenek ve inanışlarını ortaya koyan söz konusu sözlere ölçülü atasözü ve 

deyimleride içine alacak şekilde ‘ölçülü söz’ denir. Çünkü, bu sözler hem şiir oluşları 

yönünden ölçülüdür, hem de rastgele söylenmemiş, ölçülüp biçilip söylenmiş sözlerdir. 

Ölçülü sözlerin önemli bir bölümü atasözü, deyim hâline gelmiş, kitaplara girmiştir. Diğerleri 

ise ya bütün ya da parça hâlinde atasözü, deyim hâline gelmiş, kitaplara girmiştir. Diğerleri 

ise ya bütün ya da parça hâlinde atasözü, deyim hâline gelmeye namzettir.” (Tan, 1986: 9).  

Ölçülü sözlerle ilgili farklı tanımlar diğer kaynaklarda şu şekilde geçer:“Ansiklopedik 

Halkbilimi/Halk Edebiyatı Sözlüğü”’ nde “Tecrübe, düşünce, dünya görüşü ve inanç sonrası  

söylenmiş, ikaz, öğüt ve bilgi veren kısa sözlerdir.” (Artun, 2014: 395) şeklinde ifade edilir. 

“Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü”’nde ise; “Tecrübe, düşünce, dünya 

görüşü ve inanç sonrası söylenmiş, ikaz, öğüt ve bilgi veren kısa ve ölçülü sözlere verilen ad.” 

(Kaya, 2007: 607) olarak tanımlanır. Son olarak; “Ansiklopedik Halk Edebiyatı Sözlüğü”’nde 

ise; “Günlük hayatta duygu ve düşünceleri ölçülü, kafiyeli ve sanatlı bir biçimde dile getiren 

atasözü, özdeyiş, deyim özeliği taşıyan sözler.” (Albayrak, 2010:455) şeklinde de tanımlanır. 

Ölçülü sözlerin son ifade şekli itibariyle folklorun bir ürünü olur. Ölçülü sözlerin genel olarak 

özellikleri şu şekilde ifade edilir: 

“1. Ölçülü sözler az sözle çok şey anlatırlar. 

  2. Şiirde bulunması gereken ahenk unsurları (ölçü, kafiye, redif, durak) ölçülü sözlerde de 

vardır. 

3. Ölçülü sözler büyük ölçüde hece ölçüsüyle söylenmiş olup az da olsa aruzla yazılanları da 

vardır. 

4. Atasözlerinde olduğu gibi ölçülü sözlerde de  söz  sanatlarına (teşbih, istiare, tevriye, 

kinaye, tezat, mecaz-ı mürsel, alliterasyon vb.) 

5. Beyit ve dörtlük şeklinde olan ölçülü sözler çoğunluktadır.” (Sakaoğlu & Alptekin, 2007: 

156). 

“Folklorumuzda Ölçülü Sözler” adıyla çalışma yapan Nail Tan, ölçülü sözleri konuları 

bağlamında on başlık hâlinde bir sınıflandırmaya tabi tutar. Bu sınıflandırma şu şekildedir: 

“ a. Konuşmayla İlgili Sözler 

   b. Aile Hayatıyla İlgili Sözler 

   c. Ticaret Hayatı ve Mesleklerle İlgili Sözler 

   ç. Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Sözler 

   d. Dünyayı, Hayatı, İnsanları Değerlendiren Felsefî, Bilgece Sözler 

   e. Aşk ve Güzellik Anlayışıyla İlgili Sözler 

   f. Tecrübelere Dayanarak Toplumsal Hayattaki ve İnsan Davranışlarındaki Bozuklukları 

Tenkit Eden, Öğüt Veren Sözler 

   g. Yiyecek, İçecek ve Keyif Vericilerle İlgili Sözler  

   ğ. Şehirler ve İlçelerimizle İlgili Sözler 

   h. Dualar, Beddualar (Dilekler, İlençler) 

   ı.  Ek Ölçülü Sözler” (Tan, 1986: 5). 

Türk Halk edebiyatının kalıplaşmış ifade türlerinden ölçülü sözleri Nail Tan’ın sınıflandırdığı 

“tecrübelere dayanarak toplumsal hayattaki ve insan davranışlarındaki bozuklukları tenkit 

eden, öğüt veren sözler” (Tan, 1986: 5) başlığı altında bu çalışma içerisinde incelenecektir. 

İnsaoğlunun yaşadığı hayat içerisinde karşılaştığı durumlara karşı nasıl davranması gerektiği 
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hususunda önceden yaşanılan tecrübeler sözlü kültür geleneği yoluyla aktarılır. Gelecek 

nesillere bu yolla ortaya konulan durumlar, uyarılar ve yol göstermeler örneklem metoduyla 

seçilmiş ölçülü sözlerden yola çıkarak bir değerlendirmeye tabi tuttulacaktır. Seçilen örnek 

ölçülü sözler Nail Tan’ın hazırladığı“Folklorumuzda Ölçülü Sözler” adlı çalışmadan 

kullanılmıştır.  

Tecrübe, Eleştiri ve Öğüt Kavramları Üzerine 

Dünya kurulduğunda bu yana insanlar ilk önce göçebe yaşamın içerisindeyken daha sonra 

yerleşik hayata geçerler.Yerleşik yaşam başladıktan sonra insanlar toplu hâlde yaşamaya 

başlarlar.Toplu hâlde yaşama kültürü insanlar arasındaki tutum ve davranışları ortaya çıkarır. 

Bu tutum davranışlar belli bir iletişim hâlinde olma sonucu ortaya çıkar. Ortaya çıkan 

sonuçlar birer tecrübe olarak insanların akıllarında kalmaya başlar. Akıllarında kalan bu 

durumlar zamanla dile dökülür. Dile dökülen cümleler sözlü kültürde gelecek nesillere 

yaşanmış tecrübeler şeklinde aktarılır. Tecrübe kelimesi Türkçe Sözlük’te; “deneyim ve 

görgü” olarak eleştiri kelimesi; “bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını 

bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit”olarak öğüt kelimesi ise; “bir kimseye yapması 

veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat”
2
 olarak tanımlanır. Bu bağlamda 

ölçülü sözlerde tepit edilen tecrübelere dayanılarak toplum hayatında ve bireylerde görülen 

davranış bozukluklarını eleştiren ve öğüt veren yönleri seçilen örneklerden hareketle alt 

başlıklar şeklinde incelenecektir. 

Eleştiri ve Öğüt Bağlamında Ölçülü Sözler 

Sözlü kültür geleneğinin verdiği edebi ürünlerindenn olan ölçülü sözler, atasözü ve deyimleri 

andıran bir yapısı olsa bile bu kalıplaşmış ifadelerden ayrılan yönleri vardır. Farklı bir tür 

olarak değerlendirilir. Ölçülü sözler vasıtasıyla, halk biliminde geçiş dönemleri olarak 

adlandırılan doğum, evlenme ve ölüm evrelerinde insanların dünya hayatında karşılaşılacağı 

durumlara karşın saptamalar, uyarılar ve yol göstermelerde bulunması olasıdır. Bu zaman 

dilimleri içerisinde insanın hayatta yaşarken hem toplumsal olarak hem de bireysel olarak 

karşılaştığı durumlar vardır. Bu durumlar insanın toplumsal ve bireysel olarak olumsuz 

anlamda karşılaştığı olaylardan elde edilen tecrübelerin ölçülü sözler aracılığıyla yeni 

nesillere aktarılır. Ölçülü sözlerde, atasözlerinde olduğu gibi uzun yıllar boyunca elde edilen 

deneyimlerin imbikten geçirilerek günümüze kadar gelebilen ve yaşam ilkeleri olarak dikkati 

alınır. Dikkate alınan ilkeler toplumların ve bireylerin hayat içerisinde alacak oldukları 

kararlar için bir yönlendirici rol üstlenirler (Bunsuz & Demirtaş, 2021: 1036). Bu çalışma 

içerisinde Türk kültüründeki ölçülü sözlerde tecrübelerden yola çıkılarak oluşan eleştirel 

bakış açısı ve öğüt verme bağlamı toplum ve bireyler açısından ortaya konan çeşitli değer 

kavramları alt başlıklar hâlinde sunulur. Bu başlıklar; dostluk, zenginlik ve yoksulluk,  

tutumlu olmak, çalışkan olmak, emek vermek, cimrilik, cahillik, bencillik, bireysel olarak 

ahlaki toplumsal davranışlara uygun davranma, doğruluk ya da dürüstlük, insanın yaptığı 

hataların, kötülüklerin farkına varıp onları düzeltmek, insanlara güvenmemek gerektiği 

konusunda uyarıda bulunmak, iyilikte bulunmak ve iyiliği elde etmek için uğraşmak, bir iş 

yaparken acele davranmamak gerektiği, öğüt dinlemek veya tavsiye almak hayatta yapılan 

hatalar sonucunda tecrübe kazanmak,cömertlik, insanın günah işlemesi sonucunda başına 

gelen belalar, musibetler, felaketler, gururlanmak, kibirlenmek, tecrübeli bir işte yani bildiğin 

bir işte yoğunlaşmak gerektiği üzerinde durmak, dinî kurallar, dert, hasret çekmek ve aşk acısı 

çekmek bağlamları olarak tespit edilen ölçülü sözlerdir.  

Araştırma ve Bulgular      

1. Dostluk Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

Dostluk kavramı insanoğlunun toplu yaşama kültürü açısından önemli bir değere sahiptir. 

Toplu yaşama kültürü insanın eşi, annesi, babası ve akrabası dışında bir de dostları vardır. 

                                                           
2
 https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 11.12.2022). 
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Dost olan insanlar birbirlerine güvenirler. Bu güvenme neticesinde birbirlerine iyi ve kötü 

zamanlarında yaşadıkları durumları anlatmak isterler, paylaşma isteği duyarlar. Bazen bu 

durumlarda insanlar dostlarından beklenmedikleri durumlarla karşılaşırlar ve dostlarına karşı 

güven duygusunu kaybederler. Yaşanılan olaylar birer tecrübe oluşturur ve gelecek nesillere 

bu noktada ölçülü sözlerle uyarılarda, ikazlarda bulunulur. Daha sonra bu tecrübeler 

atasözlerinde de yerini alır.‘Dost kötü günde belli olur’ ya da ‘dost kara günde belli olur’, 

şeklinde atasözlerinde söylenmeye başlar. Eğer insanoğlu zengin yani varlıklı ise etrafında 

samimi olmayan dostların çoğalacağından bahsedilir. Varlıklı olma durumu ortadan 

kaybolunca etrafında kimsenin kalmayacağı ölçülü sözlere yansır. İlgili örnekler şu şekildedir: 

 

“Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı 

Dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı” (Tan, 1986: 45). 

 

“Dünya malı elde iken hep düşmanlar dost olur 

Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur” (Tan, 1986: 45). 

 

“Kahvelerim pişti gel 

Cezvelerim taştı gel 

İyi günüm dostları  

Kötü günüm geçti gel” (Tan, 1986: 45).     

 

2. Zenginlik ve Yoksulluk (Fakirlik-Açlık) Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler  

Dünya kurulduğundan bu yana insanlar hayat içerisinde yaşarken kimi zaman miras yoluyla 

ya da çalışarak para kazanırlar ve zengin olurlar. Bazen de bu hayat içerisinde zengin yani 

varlıklı iken yoksul duruma düşebilirler. Bu yaşanılan durumlara karşı geçmişte yaşanılan 

deneyimlerden yola çıkarak insanoğluna ölçülü sözlerle bazı uyarı ve ikazlarda bulunur. 

İnsanın varlıklı iken yoksul duruma düştüğü zaman insanın bakış açısı değişebileceğinden 

ölçülü sözlerde söz edilir. İnsanın kendisi çalıştığı zaman varlık olacağı, zor duruma 

düşmeyeceği ölçülü sözlerde belirtilir. Bu durum yine atasözlerinde ‘ayağını yorganına göre 

uzat’ şeklinde veciz bir şekile dönüşür. Bu örnekler şu şekildedir: 

 

“Var idi, cümle âlem yâr idi 

Yoğ idi, her şey bana nâr idi” (Tan, 1986: 45). 

 

“Parasız Cemşit olanın kimse bakmaz yüzüne 

Paralı merkep olanın herkes uyar sözüne”  (Tan, 1986: 45). 

 

“Hesapsız harcanan para 

İnsanı düşürür dara” (Tan, 1986: 45). 

 

“Oturmakla varlık olmaz 

Çalışana darlık olmaz” (Tan, 1986: 45). 

 

3. Tutumlu Olmak (Gelirini ve Giderini Hesaplı Harcama) Bağlamında Kullanılan 

Ölçülü Sözler 

İnsanın hayatını devam ettirebilmesi için bir anlamda hayatta kalabilmesi için çalışması  

gerekir. Çalışırken elde ettiklerini dengeli bir şekilde harcaması yani gelir ve gideri iyi 

ayarlanması gerekir. Savurganlık yapmaması gerektiği ölçülü sözlerde ifade edilir. Başka 

insanlardan borç alıp elinde bulunan maddi varlıkları tüketmemesi gerektiği belirtilir. Daha 

sonraki yaşamında insanoğlunun pişmanlık yaşayabileceği hatırlatılır. Bireyin sağlıklı 
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olabileceği gibi bir günde hastalanabileceği ifade edilir. Bu ifadeleri belirten örnekler şu 

şekildedir: 

 

“Ödünç alıp borca girme 

Eline geçeni yeme  

Son pişmanlık fayda vermez 

Sağlığına güvenme” (Tan, 1986: 45). 

 

4. Çalışkan Olmak/Emek Vermek Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

İnsanın hayatta yaşarken başka insanlara muhtaç olmadan yaşayabilmesi için her konuda 

çalışkan olması gerekir. Çalışkan olmayan biri olduğu zaman dünyadayken herhangi bir 

birikim yapamayacağı ölçülü sözlerde belirtilir. İnsanın ilk önce eziyet, sıkıntı çekmesi 

gerektiği daha sonra bolluk, bereket ve rahata kavuşacağı söylenir. Bir kişinin gönlünün 

istediği şekilde rahatça para harcayabilmesi için maddiyatı kendisi kazanması gerektiği ölçülü 

sözlerde ifade edilir. Örnekler şu şekildedir: 

 

“Sineğin balı olmaz 

Tembelin malı olmaz” (Tan, 1986: 45). 

“Çek cefâyı 

Sür sefâyı” (Tan, 1986: 45). 

 

“Gündüz cefâ 

Gece sefâ” (Tan, 1986: 45). 

 

 

“Emmim dayım kesem 

Girsem çıksam yesem  

(Elimi soksam yesem)” (Tan, 1986: 57). 

 

“Oturup dil dökecek yerde, gidip dökmeli ter 

Bin çalış gayen için, bir kazan ömründe yeter” (Tan, 1986: 57). 

 

5. Cimrilik Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

İnsanoğlunun yaratılışından itibaren iyi ve kötü özellikleri bir arada bulundurur. Cimrilikte 

insanoğlunun kötü özelliklerinden biridir. İnsanoğlu bu kötü özelliği iyiye çevirmediği zaman 

cimrilik yaptığı maddi durumlardan daha fazla kaybedeceği ölçülü sözlerde anlatılır. İlgili 

örneklerde bu ifadelere rastlanılır: 

 

“Sen vermezsen mangır mangır 

Şeytan götürür tangur tungur” (Tan, 1986: 45). 

 

“Nekes kısar veremez 

İki çıkar bilemez” (Tan, 1986: 45). 

 

6. Cahillik Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

Bireyin yaşamında eğitimin önemli bir yeri vardır. Eğitilmiş insanlar bilgi, kültür ve ahlaki 

olan değer yargıylarıyla donanırlar. Bu bağlamda bir insan eğitim almadığı zaman topluma da 

bir fayda sağlamayacağı ölçülü sözlerde ifade edilir. Ayrıca ölçülü sözlerde başka bir durum 

tespiti ise insanların eğitim alsa bile eğer geçmişinden yani soyundan gelen bir olumsuz 
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durum var ise ne kadar eğitim alsa da bu durumun değişmeyeceği ifade edilir. Konuyla ilgili 

verilen örnekler şu şekildedir: 

 

“Bir kişi görmezse  mektep 

Ne bulsun millet ü mezhep” (Tan, 1986: 45). 

 

“Tahsil cehaleti alır 

Eşekliği bâki kalır” (Tan, 1986: 45). 

 

7. Bencillik Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

Bireyin yaşamında yaratılıştan gelen olumsuz özelliklerden biri de bencilliktir. Bencillik daha 

çok kendini düşünen ben merkezci bir yaklaşımı sergileyenler için ölçülü sözlerde bir eleştiri 

getirilir. Bunun yerine insanların paylaşma duygusunun gelişmişliğini esas alması daha doğru 

bir yaklaşım olacağı ifade edilir. Bireyin hem kendisine hem de başka insanlara yardımcı 

olmasının daha doğru bir davranış olacağı ifade edilir.Verilen örnekler şu şekildedir: 

 

“Rabbenâ 

Hep bana” (Tan, 1986: 46). 

 

“Ne  keser gibi ol; hep bana, hep bana 

Ne  rende gibi ol; hep sana,  hep  sana 

Olursan testere gibi ol; bir sana, bir bana” (Tan, 1986: 46). 

 

8. Edepli Olmak Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

Edepli olmak konusu bireysel ve toplumsal fayda açısından önem arz eder. Bu bağlamda 

edepli olmanın İslam inancına göre Allah’ın bir nuru olduğu ifade edilir. İyi bir ahlaka ve 

terbiye sahip olmanın insanın başına gelebilecek her türlü beladan koruyacağı beyitlerde dile 

getirilir. Eğer birey edepli olmazsa kendisinin çeşitli felaketlere maruz kalacağı ve dünya 

hayatının insanı edeplendireceği ifade edilir. İlgili örnekler aşağıdaki kısımda belirtilir: 

 

“Edep bir taç imiş nûr-ı Hüdâ’dan 

Giy o tacı emin ol her belâdan” (Tan, 1986: 46). 

 

“Hattı zâtında kim olmazsa edip 

Feleğin sillesi eder tedip” (Tan, 1986: 46). 

 

9. Doğruluk/Dürüstlük Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

Bireyin yaratılıştan gelen olumlu özellikleri arasında doğruluk ve dürüstlük kavramı gelir. 

Toplum için de doğru ve dürüst olmak iyi hasletler arasındadır. Ölçülü sözlerde niyeti doğru 

olan bir kişinin yani samimi olanın yaptığı veya gerçekleştirdiği bir işin sonucunda da yararlı 

ve faydalı olacağı dile getirilir. Ayrıca insanın dünyada yaşarken diğer insanları aldatmaması 

gerektiği yani hileye başvurmaması gerektiği belirtilir. Bu durumun insana huzur getireceği 

ifade edilir. Toplumsal hayatta ok gibi doğru olan insanların toplumdan dışlanacağı söylenir. 

Yay gibi eğri olursa toplumsal hayatta elde tutulacağı yani  değer göreceği eleştiri aynı 

zamanda öğüt olarak ölçülü sözlerde dile getirilir. Doğru ve dürüst olan insanın yardımcı 

göreceği, hileye başvuran insannın zor duruma düşeceği ölçülü sözlerde dile getirilir. İyilik 

kavramının hayatta çok geçerli olmadığı ve kötülüğün daha rağbet gördüğü bir tavır koyma 

olarak dile getirilen örnekler şu şekildedir: 
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“Niyeti hâlis olunca kişinin 

Hayır olur âkıbeti her işinin” (Tan, 1986: 46). 

 

“Ne sen aldan, ne aldat 

Bunda vardır asıl tat 

Budur insana veren 

Saadeti iki kat” (Tan, 1986: 49). 

 

“Ok gibi doğru olursam yabana atarlar beni 

Yay gibi eğri olursam, elde tutarlar beni 

Doğruda aç görmedim, eğride tok 

Doğru ok menzil alır, elde kalır” eğri ok (Tan, 1986: 54). 

 

“Doğru ok menzil alır 

Eğri yay elde kalır (Tan, 1986: 55). 

Doğruluk dilde yok, dudaklarda 

Hayr ayaklarda, şer kucaklarda” (Tan, 1986: 57). 

 

10. İnsanlara Güvenmemek Gerektiği Konusunda Uyarıda Bulunmak Bağlamında 

Kullanılan Ölçülü Sözler 

Dünya hayatı içerisinde insanlara güvenmemek gerektiği bir eleştiri ve tavsiye olarak ölçülü 

sözlerde dile getirilir. Eğer zor duruma düşmek  istemezse bir insan hayatta diğer bir insan 

için kefil, vasi ya da vekil olmaması gerektiği ölçülü sözlerde tavsiye olarak dile getirilir. 

Diğer bir örnekte insanın iki dünya hayatında rezil olmak istiyorsa vasi, vekil ve kefil 

olmaması gerektiği belirtilir ve sayılan bu durumlarla karşılaşmadığı zaman güzel değerlere 

karşılacağı söylenir. 

 

“Söylenir dilde meseldir, el için olma sefil 

Ne vasî ol, ne vekil ol, ne de bir şahsa kefil” (Tan, 1986: 46). 

 

“Olmak istersen dü âlemde rezil 

Ya vasî ol, yâ vekil ol, ya kefil” (Tan, 1986: 46). 

 

“İster isen olma dü âleme rezil 

Ne vasî ol, ne vekil ol, ne kefil 

Ne vâsi ol, ne vekil ol, ne kefil 

Bulmak istersen eğer kadr-i cemil” (Tan, 1986: 46). 

 

11. İyilikte Bulunmak/İyiliği Elde Etmek Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

İnsanın hayatta yaşarken yaratılıştan gelen olumlu özelliklerinden biri de her türlü konuda 

iyilik yapmaktır. İyilik yapmak insanları mutlu eder. İyilik yapmaya çalışmak zordur ama 

toplumsal hayatta kötülükler her zaman vardır şeklinde ölçülü sözlerde bir eleştiri olarak 

getirilir: 

 

“İyi olursa olur 

Olmazsa kötü hazır” (Tan, 1986: 46). 
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12. İş Yaparken Acele Davranmamak Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

İnsanın hayatta yaşarken herhangi bir konuda iş yaparken acele davranmaması gerektiği 

ölçülü sözlerde dile getirilir. Bir işi ağır yapmanın daha güzel neticeler doğuracağına inanılır. 

Hızlı yani acele yapılan işin sonucunda emeklerin boşa gidebileceği yönünde görüş dile 

getirilir. 

“Ağır olsun, nârin olsun 

Yarısı yarın olsun” (Tan, 1986: 47). 

 

“Oldu on sekizinci şartı ivmemek 

İvmek ile zâyi olur çok emek” (Tan, 1986: 47). 

 

“Anlaşıldı anlaşıldı Vehbi’nin kerrâkesi 

Aceleyle biniş oldu hanımın ferrâcesi” (Tan, 1986: 47). 

 

“Acayip kılıkta görülenler için söylenir. Doğuş hikâyesi Sümbülzâde Vehbi’ye dayanır. 

Vehbi, bir gece III. Selim’in çağrısı üzerine saraya giderken aceleyle karısının kerrâkesini 

giyer. III. Selim, Vehbi’ye şöyle takılır:  

 

Anlaşılmaz bir muamma Vehbi’nin kerrâkesi 

Vehbi, aynı vezinle mısrayı tamamlar;  

Aceleyle cübbe olmuş hanımın ferâcesi 

(Osman Çizmeciler: Ünlü Deyimler ve Öyküleri, Sena Mat., İst. 1980, s.265)”. 

 

13. Öğüt Dinlemek/Tavsiye Almak/Hayatta Yapılan Hatalar Sonucunda Tecrübe 

Kazanmak Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

İnsan dünyada yaşarken çeşitli olaylarla karşı karşıya kalır. Bu olayların insana kazandırdığı 

farklı deneyimler vardır. Bu deneyimler ölçülü sözlere yeni nesiller aktarılır. Öğüt dinlemenin 

yani nasihat dinlemenin öneminden söz edilir. Bazen de insanın başına gelen çeşitli olumsuz 

durumlardan da ders çıkarabileceği ölçülü sözlerde dile getirilir. Diğer bir taraftan insanın 

geçmişteki büyüklerinden dinlediği nasihatlerle ya da kendi yaptığı hatalardan ders çıkararak 

kıssadan hisse çıkaracağı söylenir:  

 

“Öğüt ver alana 

Kulağında kalana” (Tan, 1986: 47). 

 

“Her zarar bir öğüt 

Ne zarar tükenir 

Ne öğüt” (Tan, 1986: 47). 

 

“İster atanı düşün 

İster hatanı düşün” (Tan, 1986: 47). 

 

14. Cömertlik Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

İnsanoğlunun yaratılıştan gelen olumlu özellikleriden birisi de cömertliktir. Diğer bir anlamda 

kerem sahibi olmaktır. Yani etrafında olan kişilere maddi durumu iyiyse yardımcı olmaktır. 

Zengin olan bir kişinin cömert olması gerektiği ölçülü sözlerde dile getirilir. Bu örneklerde 

zengin eğer cömert davranmayıp fakire vermezse yoksuldan farkının ne olacağı ifade edilir: 
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“Viran değirmenin unu ne, harcı ne? 

Mürüvvetsiz kibarın fukaradan  farkı ne?” (Tan, 1986: 48). 

 

“Susuz değirmenlerin ne ile döner çarkı? 

Kerem etmeyen beyin fakirden nedir farkı?” (Tan, 1986: 48). 

 

15. İnsanın Günah İşlemesi Sonucunda Başına Gelen Belalar/Musibetler/Felaketler 

Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

İnsanın günah işlemesi sonucunda başında gelen belalar, musibetler, felaketler ilgili ölçülü 

sözlerde bir uyarı ve ikaz vardır. Bu uyarılarda insanın başına gelen bu olumsuz durumlar 

genellikle insanın kendisinden kaynaklandığı ölçülü sözlerde dile getirilir: 

 

“Kula belâ gelmez, Hak yazmayınca 

Hak belâ vermez, kul azmayınca” (Tan, 1986: 48). 

 

“Belâ gelmez kula kul azmayınca 

Kazâ gelmez başa Hak yazmayınca” (Tan, 1986: 48). 

 

“Hâşâ, kuluna zulm etmez Hudası 

Herkesin çektiği kendi cezası” (Tan, 1986: 48). 

 

16. Gururlanmak/Kibirlenmek Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

İnsanın yaratılıştan gelen olumsuz özellikleri arasında gururlanmak ve kibirlenmek vardır. Bu 

gurur ve kibirden dolayı insanların zarar görebileceği ölçülü sözlerde dile getirilir. Bireylerin 

hayattayken zengin olabileceği bu zenginliğin bir anda yok olabileceği ifade edilir. 

Zenginliğinden dolayı gururlanan ve kibirlenen kişinin bir anda mal varlığının yok olabileceği 

dizelerde söylenir. 

“Mala mülke mağrur olma, deme yoktur ben gibi 

Bir muhalif rüzgâr eser, savurur harman gibi” (Tan, 1986: 50). 

 

“Mala mülke mağrur olup deme yoktur ben gibi 

Eser rüzgâr-ı muhalif savurur harman gibi” (Tan, 1986: 50). 

 

17. Tecrübeli Olduğun Bir İşte Ya da Bir Konuda Yoğunlaşmak Gerektiği Üzerinde 

Kullanılan Ölçülü Sözler 

Diünya hayatındayken insanın bir iş yapmak istediği zaman o işin kendi yetenek ve 

becerilerine göre hangi iş uygunsa ona yönelmesi gerektiği bir tavsiye olarak ölçülü sözlerde 

ifade edilir: 

 

“Bilmediğin işe girişme 

Bilmediğin yolda yarışma” (Tan, 1986: 51). 

 

18. Dinî Kurallar Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

İslam inancına göre Müslüman bir insan herhangi bir işe başlamadan önce besmele çekmesi 

gerektiği öğrenir. Besmele çekilmeden başlanan bir işin iyi gitmeyeceği başına çeşitli 

belaların ve felaketlerin geleceği insanın eksik bir tarafının olacağı ölçülü sözlere yansır:  

 

“Besmelesiz çıkma yola 

Başa gelir türlü belâ” (Tan, 1986: 53). 
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19. Dert/Hasret Çekmek ve Aşk Acısı Çekmek Bağlamında Kullanılan Ölçülü Sözler 

Dert, hasret çekmek aynı zamanda aşk acısı çekmek insanoğlunun manevi durumlarındandır. 

Bu durumlar insanı üzen, yoran ve canını sıkan bir duruma dönüşür. Eğer insan dertlenirse 

ağlar, aşk acısı çekiyorsa birtakım durumlara karşı çeşitli tavır koymalar söz konusu olabilir. 

Herhangi bir sevdiğinden uzaksa ona karşı özlem duyuyorsa o kişiye hasret kalıp onun yolunu 

gözleyeceği şekildeki duygulanmalar ölçülü sözlere yansır: 

“Dert  ağlatır 

Aşk söyletir 

Hasret gözletir” (Tan, 1986: 53). 

 

“Gam çekme gönül çün feleğin oyunu zârdır 

Cevrine tahammül edegör âşığa kârdır 

Sabr eyleyelim bu da geçer devr-i zamandır 

Her ağlamanın sonra da bir gülmesi vardır” (Tan, 1986: 53). 

 

20. Bir İşe Başlamadan Önce Ayrıntılı Olarak Düşünmek Bağlamında Kullanılan 

Ölçülü Sözler 

Dünya hayatında insan çeşitli işler yapmaya karar verir. Bu işleri yapmadan önce yapacağı 

işlerle ilgili uzun uzun düşünmesi, acele karar vermemesi gerektiği belirtilir. Ayrıntılı olarak 

düşündükten sonra o iş yapmalıdır şeklinde bu durum ölçülü sözlere yansır: 

“Kırk kere ölçmeli 

Bir kere biçmeli” (Tan, 1986: 53). 

SONUÇ 
“Türk Kültüründeki Ölçülü Sözleri Eleştiri ve Öğüt Bağlamında Bir İnceleme” adlı çalışmada 

toplum hayatı içerisinde yaşanan  durumlardan yola çıkılarak ortaya konan eleştiri ve öğüt 

unsurlarının Folklorumuzda Ölçülü Sözler adlı kitabından yola çıkılarak bir inceleme 

yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda şu durumlar tespit edilir: 

1. Toplum hayatı içerisinde oluşturulan sözlü kültür ürünlerinin kalıplaşmış ifade 

biçimlerinden biri olan ölçülü sözler, sosyal ve kültürel anlamda oluşan ölçülü sözlerin değer 

aktarımı bağlamında  önemli bir yere sahiptir. 

2. Ölçülü sözler gelecek nesillere sağladığı bu değer aktarımlarından birisi de eleştiri yapmak 

ve öğüt vermek yani diğer bir anlamda nasihat kültürüdür. Ölçülü sözler, toplumsal eleştiri ve 

öğüt kültürünün ortaya konulmasında önemli bir işleve sahiptir. 

3. Toplumsal hayat içerisinde yaşanan olayların yansımalarının ölçülü sözlerde ele alındığı 

görülür. Bireysel ve toplumsal  hayat içerisinde yaşanırken görülen eksikliklere ve 

yanlışlıklara karşı bir durum tespiti yaptığı görülür. 

4. Ölçülü sözlerle ilgili tespit edilen unsurlara bakıldığında Türk halkının eleştiri ve öğüt 

vermek  istediği zaman manzum yapılara bu durumun yerleştirildiği görülür. 

5. Ölçülü sözlerde ele alınan bir olgu mensur şekliyle ifade edilmek istense uzun cümleler 

kurulabilir ama dizelerle ifade edildiği için az sözle çok şey söyleme imkânı sağlar. Ölçülü 

sözler, etkili bir iletişim aracı görevi üstlenirler. 
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ABSTRACT 

In May 2020, the Romanian Ministry of Health (MH) and Ministry of Internal Affairs (MIA) 

decided that one of the preventive measures regarding the transmission of COVID19 should 

be the obligation to wear a protective mask in closed public spaces, commercial spaces and at 

work (MIA, 2020). In a short time, the mask became mandatory in open and closed spaces in 

Romania, this obligation ending only on March 8, 2022 (MAI, 2022). Thus, face mask has 

become a part of everyday life, acquiring an independent life, which was highlighted by the 

way in which the online media presented the issue of masks in the last two years. Beyond the 

aspects related to medical prevention, the mask has become a part of everyday fashion in the 

years 2020-2022. 

Based on mask photos found on social network sites and on online media, and on Choi’s 

(2013) analysys of fashionable uses of facemasks, our study focused on face masks used as 

fashion items. The main result showed that during the COVID 19 pandemics a new 

technological and fashionable mask production/consumption emerged, which we placed into 

six categories: advertising, political, activism, look, playful and futuristic.  

Key-words: masks, fashion, mass media, pop culture, business strategy.  
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Doç. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

ÖZET 

Antik çağda ‘poeta vates’ kavramı ozanların kehanet merkezlerindeki rahip bilicilerle 

ilişkilendirildiği bir anlayışa dayanmaktaydı. Latincede falcı, geleceği gören, peygamber 

anlamına gelen ‘vates’ sözcüğünden, ozanlara ne tür yetiler atfedildiğini tahmin etmek güç 

değildir. Ozan hakikat hakkında bilgi veren ve tanrı sözünü insanlara aktaran kişi olarak 

bilinirdi. Tapınaklardaki kahin ve rahip bilicisi Pitiya’nın yerini artık bilici ozan almıştı.  

Kaynağını bu anlayıştan alan poeta vates/ bilici ozan tasarımı yazınsal metin 

çözümlemelerinde bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar yazın bilimcileri bu 

noktada farklı tasarımlar üzerinde dursalar da, poeta vates tasarımının genelde dört özelliği 

sıkça karşımıza çıkmaktadır: 1. atama, 2. esinlenme, 3. vahiy ve 4. mitsel, antik veya kutsal 

kişilere göndermede bulunmak.  

Bu çalışmada poeta vates/ bilici ozan tasarımından devinimle Alman ve Türk yazınından 

seçilmiş birer metni incelemek ve bu tasarımın metin çözümlemelerine ne tür katkılar 

verebileceğini ortaya koymak erek edinilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: bilici ozan, poeta vates, yazınsal metin çözümlemeleri, mit, Pitiya 

 

ABSTRACT 

In ancient times, the concept of 'poeta vates' was based on an understanding that poets were 

associated with priestly seers in oracle centers. It is not difficult to guess what kind of abilities 

are attributed to the poets from the Latin word vates, which means fortune-teller, seer, 

prophet. The poet was known as the person who gave information about the truth and 

conveyed the word of God to people. Pythia, the seer in the temples, was now replaced by the 

poet seer. 

The conception of poeta vates/ seer poet, which takes its source from this understanding, is 

used as a method in literary text analysis. Although literary studies focus on different models 

at this point, four features of poeta vates conception are frequently encountered: 1. vocation, 

2. inspiration, 3. revelation, and 4. reference to mythical, ancient, or holy persons. 

The aim of this study is to examine selected texts from German and Turkish literature from 

the perspective of the poeta vates/ seer poet conception and to show what contribution this 

model can make to text analysis. 

Keywords: seer poet, poeta vates, text analysis, myth, Pythia 
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MYTHICAL MODEL TO LITERATURE ANALYSIS 
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ÖZET 

Tarihe yeni bir bakış açısı getiren yeni tarihselcilik, ilkeleri Stephen Greenblatt tarafından 

belirlenmiş bir kuramdır. Buna göre tarihî bir olay incelenirken, o döneme ait ister tarihsel 

ister yazınsal, her türlü metin aynı önem ve değerde ele alınmalıdır. Yeni tarihselciler hiçbir 

türün başka bir türe üstünlüğünü kabul etmedikleri gibi tarih araştırmalarında da baskın 

ideolojik söylemin aksine geri planda bırakılmış, dışlanmış, önemsenmemiş kişiler üzerine 

yoğunlaşmışlardır. Bu tipler genellikle kadınlar, zenciler, köleler, dilenciler ve eşcinsellerdir. 

Böylelikle yeni tarihselcilik bu kişiler üzerinden gösterilmek istenmeyeni görmeyi, anlatılmak 

istenmeyeni anlamayı amaçlamaktadır. Diğer taraftan bu kurama göre her metin ortaya 

koyduğu, çoğu zaman baskın ideolojik temelli, savların yanında tam tersi görüşleri de 

barındırmaktadır. Bu düşüncelerden yola çıkılarak edebiyat incelemelerinde de yeni bir 

eleştiri metodu geliştirilmiştir. Yeni tarihselci edebiyat eleştirisi, tarihsel ve yazınsal 

metinlerin eşitliğinden hareketle yazınsal metinler üzerinden tarihsel olayları analiz etmeyi 

hedeflemektedir. Bu kurama göre toplumun, metinlerin oluşumunda belirleyici unsur olması 

gibi metinler de toplumu biçimlendiren ana unsurlardandır.  

Vurun Kahpeye romanı hem anlattığı dönemi başarılı bir biçimde yansıtması hem de sonraki 

dönemlerde toplumun düşünce biçimini belirlemesi açısından oldukça önemlidir. Halide Edip, 

kadın konusuna eserlerinde en çok yer veren yazarların başında gelir. Vurun Kahpeye 

romanının başkişisi de bir kadındır. Yazar, başkarakterini eğitimli, idealist, vatanperver ve 

ahlaklı bir öğretmen portresi olarak çizmiştir. Böylelikle ideal bir Türk kadınının nasıl olması 

gerektiğini göstermeyi arzulamıştır. Ancak romanda başkişinin dışında başka kadın 

karakterler de vardır ve bunlar geri planda kalmış sığ tiplerdir. Romanda toplumun kadına 

bakışı eleştirilmekle beraber yazarın da yer yer eleştirdiği görüşlere yakın bir tutum içerisinde 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmada yeni tarihselci edebiyat eleştirisi bağlamında Halide Edip 

Adıvar’ın Vurun Kahpeye romanındaki kadın tip ve karakterler ele alınacak, toplumun ve 

yazarın kadına bakışı ve kadının toplum içindeki konumu farklı yönlerden incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Halide Edip, Vurun Kahpeye, Yeni Tarihselcilik, Kadın, Yeni Türk 

Edebiyatı, Roman. 

 

ABSTRACT 

New historicism, which brings a new perspective to history, is a theory whose principles were 

determined by Stephen Greenblatt. Accordingly, when examining a historical event, all kinds 

of texts, whether historical or literary, of that period should be considered with the same 

importance and value. The new historicists do not accept the superiority of any genre over 

another, and in historical studies, contrary to the dominant ideological discourse, they have 

focused on people who have been left behind, excluded, and underestimated. These types are 

usually women, blacks, slaves, beggars and homosexuals. Thus, the new historicism aims to 

see what is not wanted to be shown through these people and to understand what is not 

wanted to be told. On the other hand, according to this theory, every text contains the opposite 

views as well as the mostly dominant ideologically based arguments. Based on these ideas, a 
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new method of criticism has been developed in literary studies. The new historicist literary 

criticism aims to analyze historical events through literary texts based on the equality of 

historical and literary texts. According to this theory, just as society is the determining factor 

in the formation of texts, texts are also the main factor in shaping society. 

Vurun Kahpeye is very important in terms of both successfully reflecting the period it tells 

and determining the way of thinking of the society in later periods. Halide Edip is one of the 

writers who give the most place to the subject of women in her works. The protagonist of 

Vurun Kahpeye is a woman. The author portrayed the main character as an educated, 

idealistic, patriotic and moral teacher. Thus, she wanted to show how an ideal Turkish woman 

should be. However, there are other female characters in the novel besides the protagonist, 

and these are shallow types who remain in the background. Although the society's view of 

women is criticized in the novel, it is seen that the author has an attitude close to the views he 

sometimes criticizes. In the context of the new historicist literary criticism in this study, the 

female types and characters in Halide Edip Adıvar's novel Vurun Kahpeye will be discussed, 

the society and the author's view of women and the position of women in society will be 

examined from different aspects. 

Keywords: Halide Edip, Vurun Kahpeye, New Historicism, Women, New Turkish Literature, 

Novel. 

 

GİRİŞ 

Tarihsel metinlerin öznel nitelikte olduğu düşüncesinden yola çıkarak bunların gerçekliğine 

şüpheyle yaklaşan yeni tarihselci anlayış, tarihin bir üst-kültür ürünü olduğu savını kabul eden 

geleneksel tarih anlayışına karşı çıkmaktadır. Dolayısıyla tüm dikkati sultanlar, krallar, 

kraliçeler, ünlü komutanlar gibi üst kimliklere ve onların başından geçen olaylar
1
 yerine 

tarihte kendisine söz hakkı tanınmamışlara ve kimliksizleştirilenlere çekmektedirler. Yeni 

tarihselciler, incelemelerinde günlük hayatın sıradan konularını seçmekte, kadınlar, deliler, 

zenciler, azınlıklar, suçlular gibi ezilen ve göz ardı edilen kişiler üzerinden durmaktadırlar.
2
 

Böylece tarihî bir metin ya da olay öznel veya ideolojik yönlendirmelerden bağımsız olarak 

değerlendirilip yorumlanabilecektir. Bununla beraber yeni tarihselciler, edebiyat eserlerinin 

tarih araştırmalarında yararlanılabilecek bir kaynak olarak kabul ettikleri gibi tarihsel 

metinleri de yazınsal bir ürün olarak ele almaktadırlar. Montrose bunu “metnin tarihselliği, 

tarihin metinselliği”
 3

  şeklinde ifade eder. Ancak bundaki amaç, bir metnin tarihselliğini 

tespit edip benimsenmesi sağlamak değil, metnin tarihsel anlamda çok yönlü biçimlerde 

okunabileceğini göstermektir.
4
 Burada edebi metnin içerik olarak değil nitelik olarak tarihî 

özellik göstermesinden bahsedilmektedir. Nitekim bu kuramın kurucuları Elizabeth dönemi 

İngiltere’sini araştırırken Shakespeare’in eserlerini incelemişlerdir. Dolayısıyla edebiyat 

incelemelerinde edebi eserlere bu yöntem aracılığıyla bakıldığında farklı okumalar yapmak 

mümkün olacaktır.  

VURUN KAHPEYE ROMANINDA KADIN 

Tarih boyunca hemen hemen bütün toplum ve kültürlerde bir şekilde göz ardı edilen bir figür 

olan kadın, yeni tarihselcilerin de üzerinde durdukları önemli bir konudur. 19. yüzyılın sonları 

ve 20. yüzyılın başları kadınların sosyal hayattaki yerleri konusunda büyük değişimlerin 

                                                           
1
 S. Dilek Yalçın Çelik, Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Akçağ 

Yay., Ankara 2005, s.24. 
2
 Gökçen Kara Erdemir, Yeni Tarihselci Söylem Işığında Bir Disiplin Olarak Edebiyat, Folklor/Edebiyat, Cilt 24, 

sayı 95, 2018/3, 299-312. 
3
 Serpil Oppermann, Postmodern Tarih Kuramı, Tarih Yazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman, Phoenix Yayınları, 

Ankara, 2006, s. 18. 
4
 Ali İhsan Kolcu, Edebiyat Kuramları, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum, 2011, s. 352. 
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yaşandığı bir dönemdir. İlk kez 1926 yılında kitap olarak basılan Vurun Kahpeye adlı roman 

hem yazarının hem de başkişisinin kadın olması nedeniyle bu noktada önem arz etmektedir.  

Eserlerinde kadın konusuna en çok yer veren yazarların başında gelen Halide Edip Adıvar, 

Vurun Kahpeye adlı romanında da romanın başkişisi olarak yine bir kadını seçmiştir. Bunun 

dışında kasabadaki başka kadın öğretmenler, kasabalı kadınlar, Gülsüm Hala, İstanbullu 

kadınlar ve Bakkal Salim’in Dulu romanın içerisinde yer alan diğer kadınlardır. Romanda bu 

kişiler üzerinden kadının toplum içindeki konumu, çok eşlilik, fahişelik ve dulluk gibi 

konuları gözlemlemek mümkündür.  

Öğretmen Kadın  

Romanın başkişisi Aliye, Anadolu’nun bir kasabasına öğretmen olarak tayin olmuştur. 

Kasabada kendisinden önce de kadın öğretmenler çalışmıştır ve halen çalışmaya devam 

etmektedir. Millî Mücadele yıllarına, dolayısıyla Osmanlı’nın son dönemine denk gelen bir 

zamanda geçen bu romanda kadın öğretmenlerin varlığı ve hatta Anadolu’da görev yapmaları 

tarihi gerçekliklere uygun görünmektedir. 1869 yılında kadın öğretmen yetiştirmek 

maksadıyla Dârülmuallimat adında bir okul kurulmuş, bu okulda sıbyan ve rüştiye olmak 

üzere iki şube yer almış ayrıca Müslüman ve gayrimüslimlere özel olmak üzere iki sınıfa 

ayrılmıştır.
5
 Benzer bir biçimde 1923 yılında yayınlanan Çalıkuşu romanında da romanın 

başkişisi Feride’nin Anadolu’ya tayin olmuş bir kadın öğretmen olduğunu görmekteyiz. 

Dolayısıyla bu dönemde Anadolu’daki kadın öğretmenlerin varlığının alışılagelmiş bir durum 

olduğu söylenebilir. Vurun Kahpeye romanında romanın başkişisi Aliye'den başka kadın 

öğretmenler de vardır. Aliye'den önceki kadın öğretmenlerden biri ahlaksızlıklarından dolayı 

kasabadan ayrılmak zorunda kalmıştır. Kasabada görevine devam eden Hatice Hanım ise; 

“sınıfa hiç ehemmiyet vermez, ders saatinde ekseri sigarasını yakar, sakızını çiğner, önlerine 

yazı meşki diye attığı ezelî bir besmele, herhangisi başını kaldıracak olursa: ‘Seni kör olasıca 

piç!’ diye üstüne saldırırdı.”
6
 Öte yandan Hatice Hanım’ın kasabadaki düzene ayak 

uydurduğu ve hatta bazı ahlaksızlıklara aracılık ettiğinden de söz edilir. Hatice Hanım eski 

tarz bir öğretmen tipidir ve Aliye'nin karşıtı olarak oluşturulmuştur. Tüm bunlardan dolayı 

yazar tarafından ötekileştirilmiştir. Ancak Hatice Hanım kendi çerçevesinde başarılı bir 

kadındır zira bir kadın olarak var olabilmenin oldukça zor olduğu bir ortamda mevcudiyetini 

devam ettirerek bir anlamda başarılı olmuştur. O, ne diğer kadın öğretmenin ne de Aliye’nin 

akıbetine uğramıştır.  

Poligami 

Bir erkeğin birden çok kadınla evlenmesi anlamında kullanılan çok eşlilik (poligami), tarih 

boyunca birçok din ve toplum tarafından uygun görülmüştür. Cahiliye dönemi Araplarında da 

oldukça yaygın bir uygulama olan çok eşlilikte eş sayısı erkeğin zenginliği ile doğru 

orantılıdır. Dolayısıyla tek eşli olanlar zayıf ve fakir olarak kabul edilmektedirler. “İslam dini 

tek evliliği teşvik etmekle birlikte prensip olarak çok evliliği yasaklamamıştır. Ancak 

zorlaştırıcı birtakım kayıt ve şartlardan başka ona bir üst sınır getirmiş ve en çok dört kadınla 

evlenmeye izin vermiştir.”
7
 İslamiyet’ten önceki Türk toplumlarında çok eşliliğin olup 

olmadığı konusunda farklı görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre Türklerde kesinlikle poligami 

yoktur. Farklı bir görüşe göre ise siyasî sebeplerden dolayı hükümdar ailesinde çok eşlilik 

görülmektedir. Bir diğer görüş sahibi olan Esra Yakut’a göre Türklerde çok eşlilik vardır.
8
 

Osmanlı’da çok eşliliğin yaygın olarak görülmediği, erkeklerin genellikle tek eşlilikten yana 
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olduğu bunun yanında üzerine kuma getirilen Osmanlı kadınlarına eşlerini boşama hakkı 

verildiği belirtilmektedir.
9
 Kadın ve aile üzerine yapılan düzenlemelerle “kadınların boşanma 

hakları genişletilmiş, ancak çok eşlilik yasaklanmamıştı, 1917’deki Aile Yasasına göre 

evlilikler yargıç huzurunda sonuca bağlanmış ve evlenecek kadının (her ne kadar hâkim 

istisnaları kabul edebilecekse de) 16 yaşın üzerinde olması kararlaştırılmıştır.”
10

 Ancak bu 

durum yalnızca kentlerde yaşayan orta ve üst sınıfa ait kadınlar için geçerlidir denilebilir. 

Halide Edip Adıvar’ın özel yaşamında da çok eşliliğe birkaç kez rastlanır. Bu durum yazarda 

derin izler bırakmış ve bu konuyu birçok eserinde işlemiştir. Yazar, çok küçük yaşta annesini 

kaybettikten sonra babasının arka arkaya birkaç kadınla birden evlenmesine şahit olmuştur. 

Yazarın çok eşliliğe bu kadar şiddetle karşı çıkmasının nedeni aile içinde perişan olan 

kadınları görmüş olmasıyla ilgilidir.
11

 Evli bir erkeğin ikinci bir kadınla evlenme isteği bizzat 

yazarın başına da gelmiştir. Yazarın eşi Salih Zeki, bir öğretmen hanımla evlenmek istediğini 

yazara iletir. Halide Edip bunun geçici bir durum olduğunu düşünerek Yanya’ya babasının 

yanına gider, döndüğünde ise Salih Zeki’yi evlenmiş olarak bulur ve ondan boşanır.
12

  

Romanda poligami farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Öncelikle kasabanın ileri gelenlerinden 

Kantarcılar’ın Uzun Hüseyin’in ve Hacı Fettah Efendinin çok eşli olduklarını söyleyebiliriz. 

Hacı Fettah Efendi’nin üç eşi vardır: 

“İhtiyar karısı, başına örtü örtü üstüne, bir köşede dişsiz ve çökük ağzı 

kımıldayarak efendisinin ibadetine iştirak ediyordu; iki genç ortağı 

dışarıda, bir taraftan hamur açıyorlar, bir taraftan hafif tertip kavga 

ediyorlardı.”
13

 

Ali'ye kasabaya geldiğinden beri onu elde etmek isteyen Kantarcılar’ın Uzun Hüseyin, bu 

doğrultuda onu Ömer Efendi’den ister. Ne var ki Uzun Hüseyin zaten evlidir. Aliye, babasını 

kurtarmak adına Uzun Hüseyin’den yardım istemek üzere evine gider:  

“Kocaman toprak avluyu geçince Uzun Hüseyin Efendi’nin karısıyla karşı 

karşıya geldi. Genç kasabalı, kocasının Aliye’yi almak için teşebbüslerini 

biliyor; Aliye’ye karşı derin bir nefret duyuyordu.”
14

  

Bu kişiler aynı zamanda varlıklı kişilerdir. Kasabanın bir diğer önde gelen ismi Ömer Efendi 

ise tek eşlidir. Buradan yola çıkarak yazarın olumsuz karakterleri çok eşli, iyi karakteri ise tek 

eşli tasarladığı sonucuna varabiliriz. Romanda Aliye’nin çok eşliliğe karşı olduğunu görmekle 

beraber kasabadaki kadınların bu duruma pek de tepkili olduklarını söyleyemeyiz. Yazarın ise 

Anadolu’da poligamiyi olağan bir hal olarak kabullendiği ifade edilebilir. 

 

Dul Kadın  

“Kavram olarak eşi ölen ya da eşinden ayrılan kadın ya da erkeği ifade eden dulluk, 

toplumumuzda daha çok kadın için problem oluşturan bir sıfat niteliği taşımaktadır.”
15

 Dul 

kadın imgesi ise daha çok cinsel çağrışımlar için kullanılır. Atasözlerimizde dahi dul 

kadınların, ahlaksız olduğuna dair gönderme yapılır: “Altın adı pul oldu, kız adı dul oldu.” 

Burada dul ifadesi uygun olmayan davranışlar sergileyen ve bu nedenle namusu lekelenen 
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kadını ifade etmektedir.
16

 Farklı kültür ve toplumlarda da benzer görüşler mevcuttur. Her ne 

kadar bir zamanlar Hindistan’da eşi ölen kadın, yaşamaya hakkı olmadığı düşüncesiyle 

öldürülse de Avrupa’da dul kadınlar cinsel tahrik unsuru olarak görülmektedir.
17

 Yakın 

zamanlarda ise dul kadın “cazibeli” olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Kadınlar artık dul 

sıfatının getirdiği zorlukları çoktan aştıklarından, dulluğun artık eğlenceye dönüştüğünden, 

hiç kimseden ve hiçbir şeyden çekinmeyen dul kadınların, hayatı sonuna kadar yaşamaya 

karar verdiklerinden, tecrübelerinden dolayı erkekler tarafından daha çekici bulunduklarından 

bahsedilmektedir.
18

  

Vurun Kahpeye romanında da dul bir kadın vardır. “Bakkal Salim’in dulu” olarak nitelenen 

bu kadın, dulluğuyla ön plana çıkarılır ve “dul kadın” imgesine uygun olarak yüzünün 

güzelliğine vurgu yapılır: “Bu Bakkal Salim’in karısı denilen dul bir kadındı. Ötekinin, 

berikinin tarlasında çalışır, kimsesiz, hayatını temin ederdi. Fakat oldukça güzel bir yüzü 

olması, onu hayli dile getirmiş, dedikoduya sebebiyet vermişti.”
19

 Romanda adı olmayan bu 

kadın, oynatılmak üzere köy düğünlerine götürülmekte bundan dolayı kasabalı kadınlar 

tarafından aşağılanmaktadır. Aliye’nin başlarda bu kadına karşı anlayışlı ve şefkatli 

davranması, yazarın okuyucuda da benzer duyguları oluşturmayı amaçladığını düşündürebilir. 

Nitekim kadının saf ve masum olduğu, sırf güzelliğinden ve dulluğundan dolayı insanların 

ona iftira attıkları ima edilir gibi görünmektedir. Ancak ilerleyen sayfalarda Bakkal Salim’in 

karısının düşünüldüğü kadar masum olmadığı ortaya çıkar. Uzun Hüseyin Efendi’nin işgalci 

komutanı Damyanos’a eğlenmesi için gönderdiği kadınlardan biri de Bakkal Salim’in 

duludur: “… Uzun Hüseyin Efendi de kasaba ve köyde güzelliğiyle meşhur zavallı kadınları 

toplatıyor, Damyanos’un önüne atıyordu. Bunlar arasında çok şöhret alan, birdenbire zengin 

olan, süslenen bir kadın da Bakkal Salim’in karısı, camide Aliye’nin acıdığı kadındı.”
20

 

Görüldüğü üzere Bakkal Salim’in karısına vurgu yapılması ve onun yaptıklarının sadece 

dedikodulardan ibaret olmadığının belirtilmesinden hareketle yazarın da dul kadına bakış 

konusunda toplumun genel kanısına benzer bir görüşe sahip olduğu sonucu çıkarılabilir.  

Kadının Cinselliği 

Fuhuş, dünyanın birçok toplumunda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da görülmüş ve ahlaki 

bir sorun olarak nitelendirilmiştir. Yönetici kesim, dönemin şartlarına göre bazı tedbir ve 

önlemlerle fuhşun önünü almaya çalışmış, bu fiili işleyenler hem toplum hem de devlet 

tarafından farklı biçimlerde cezalandırılmışlardır. Ancak bu konuda kadın ve erkek bir 

tutulmamış, kadınlar “fahişe” olarak nitelendirilmiş ve daha ağır cezalara çarptırılmışlardır. 

Fuhşun önlenmesi adına yapılan çalışmalarda göz ardı edilen husus, bu suçun toplumun 

talepleri doğrultusunda işlendiği gerçeğidir. Kadınlar, toplumun her kesimine mensup 

erkekler tarafından içki ve eğlence ortamlarına çağrılmışlar, evlere kapatılmışlar ve bedenleri 

üzerinden yapılan ticarete maruz kalmışlardır.
21

 Çoğunlukla gizlice yapılan bu eylemlerin 

açığa çıkması veya kadınların bunlara müsaade etmemeleri durumunda ise kadınlar, yine aynı 

kesim tarafından cezalandırılmak istenmiştir. Romanda Aliye’den önceki kadın öğretmenin ve 

yine bizzat Aliye'nin içine düştüğü durum buna örnektir. Daha özel bir örnek vermek 

gerekirse; Maarif Müdürü, Aliye’den önceki kadın öğretmeni içki âlemlerinde dans ettiği 

gerekçesiyle görevinden uzaklaştırmak ister, hemen sonrasında karşılaştığı Aliye’ye ise taciz 
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edercesine yaklaşır ve onu “elde etme” planları yapmaya başlar. Uzun Hüseyin Efendi ise 

büyük çabalarına rağmen Aliye'yi elde edemeyince onu vahşice öldürmeyi büyük bir şehvetle 

arzular.  

Romanın genelinde kadınların zevk ve eğlence unsuru olarak kullanılmasına değinilse de bu 

konu hakkında eleştirel bir tutumdan söz etmek mümkün değildir. Yazarın fahişeler için 

kullandığı dil ve üslup toplumun geneliyle benzer çizgidedir. Birçok konuda cesur ve radikal 

kararlar alan ve yine birçok olay ve duruma karşı aynı şekilde tepki gösteren Aliye, kadınların 

bir eşya gibi getirilip götürülmesine
22

, zevk ve eğlence için kullanılmasına
23

 hiç ses çıkarmaz. 

Bu durumda yazarın da bahsi geçen kadınlara karşı olumsuz düşünceleri olduğunu söylemek 

mümkündür. Şöyle ki; tarihteki bütün kadın kahramanların alkış tuttuğu bir figür olarak 

çizdiği Aliye’yi, iki farklı karakter tarafından, üstün ahlaklarıyla meşhur ve aynı zamanda iki 

büyük peygamberin anneleri olan Hazreti Âmine ve Hazreti Meryem’e benzetir.  

Romandaki kadınların büyük çoğunluğunun cinsel özellikleri vurgulanmakta ve toplumun 

kadına bakışı yine bu pencereden gösterilmektedir. Esasında bu durum romanda anlatılan 

dönemin ve toplumun değil, genel anlamda her devir ve görüşün ortak tutumudur denebilir. 

Otomobil reklamlarında kadınlar, cinsel obje olarak kullanılarak araçlarla özdeşleştirilmiş ve 

erkeğin sahip olmak isteyeceği bir varlık olarak sunulmuştur.
24

 Reklamların büyük 

çoğunluğunda böyle bir düşüncenin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Yapılan araştırmalarda 

reklamlarda özellikle kadın vücudunun öne çıkarıldığı ve cinsel içeriğin büyük bir kısmını 

kadınların oluşturduğu, kadın modellerin güzellik ve baştan çıkarmayı temsil ettikleri 

sonucuna varılmıştır.
25

 Spor pazarlamasında dahi kadın sporcuların cinsel obje olarak 

kullanılması söz konusudur.
26

 Yazarın ideal bir Türk kadını olarak göstermek istediği 

Aliye’nin düşüncelerinden çok güzelliği ön plana çıkarılmakta, Aliye’ye karşı alınan olumlu 

ve olumsuz tavırların nerdeyse tamamı yine onun fiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır.  

SONUÇ 

Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarının başında gelen Halide Edip Adıvar, eserlerinde 

oldukça gerçekçi ve yerinde tespitlerde bulunmuştur. Kendisinin de bir kadın olmasının 

etkisiyle kadınların dünyasını bizzat yerinde gözlemlemiş ve bu gözlemlerini eserlerinde 

başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Vurun Kahpeye romanına yeni tarihselci bir yaklaşımla 

bakıldığında dönemin sosyal yaşamının ve kadınların bu yaşamdaki konumlarının oldukça 

başarılı bir şekilde ele alındığı görülmektedir. Çalışma hayatındaki kadınların, dul kadınların, 

çok eşliliğe maruz kalan kadınların ve fahişelerin toplum nazarında nasıl görüldüğü ve kendi 

durumlarının ne derece farkında oldukları gibi konular açıkça gösterilmiştir. Bununla birlikte 

yazar eserinde ideal bir tip olarak çizdiği romanın başkişisinden başka hiçbir kadının duygu 

ve düşüncelerine yer vermemiş, kendisi bir kadın olarak değil de içinde yaşadığı toplumun bir 

parçası olarak insanların bu kişileri ötekileştirmesine, aşağılamasına ve önemsizleştirmesine 

sessiz kalmış, dahası paralel özellikte görüş ve davranışlarda bulunmuştur. Bunların aksine 

idealize ettiği kadın kahramanını ise kutsallık derecesinde yüceltmiştir. Dolayısıyla eser bu 

yönleriyle kadınları savunan, onları toplum nezdinde hak ettikleri yere koyan veya bu 

doğrultuda mücadele eden bir yapıda olmaktan ziyade, kadını hakir ve önemsiz gören toplum 

anlayışıyla aynı çizgide görüş ve söylemlerde bulunmaktadır.  
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ABSTRACT 

 A city is considered smart whenever investments are made in its people and social capital, 

traditional transport, and modern ICT infrastructure to enable sustainable economic growth, 

high quality of life, and responsible resource management through participatory government. 

Globally, there are 88 smart cities, a four-fold rise from 21. By 2017, 178 towns, from 

Melbourne to Copenhagen to San Francisco, had launched 250 smart-city initiatives.  The 

paper covered areas like history of smart city, characteristics and features of a Smart City, the 

pivotal components of a smart city, the level of implementation of some world’s smart cities 

like Singapore, Dubai, Moscow and Milan among others was also discussed. challenges smart 

of cities and ways to overcome them were also highlighted. Although there are many different 

ways to conceptualize a "smart city," any project that succeeds will center on five essential 

areas in a thorough and integrated manner: the supporting infrastructure, city and community 

leadership structures, sustainable delivery of services, innovative and technological 

advancements, and civic amenities within the community. 

Keywords: ICT, Smart cities, Urban development  

 

1.1 INTRODUCTION 

 A technologically advanced urban setting known as a "smart city" employs various electrical 

devices and sensors to gather certain data. That data's information is utilized to manage 

resources, services, and assets effectively; in turn, that information is used to enhance 

operations throughout the city (Mark, 2011). Smart cities are those that use technology 

effectively in their governance, monitoring, analysis, planning, and day-to-day operations 

(David et al., 2022). In order to improve the effectiveness of municipal operations and 

services and interact with inhabitants, the smart city idea integrates information and 

communication technology (ICT) and numerous physical devices connected to the Internet of 

things (IoT) network (Marta, 2016). Advances in traditional transportation, new ICT 

infrastructure, human and social capital, and resource management that balances participatory 

governance leads to sustainable economic growth and excellent quality of life in cities 

(Huaxiong et al., 2021). ICT is one of the most crucial technologies utilized to support the 

smart city plan (Dameri, 2013); as a result, the terms "digital city" and "smart city" are 

frequently used interchangeably (Dameri, 2012). As noted by Molpeceres Arnáiz (2017), a 

smart city seems to be the city of the future. 

On smart cities, a lot of literature has been written. Smart city definitions and comparisons to 

similar ideas can be found in (Anthopoulos and Fitsilis 2010; Nam and Pardo, 2011). 

Although the terms "digital city" and "smart city" are conceptually related to each other, as 

are "intelligent city," "virtual city," "ubiquitous city," and "information city," we will compare 

these terms in this article because they encompass the majority of activities. According to 

(Nam and Pardo, 2011), smart cities use latest technology of self-monitoring and self-
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response systems to solve complex social problems like resource scarcity, inadequate and 

poor infrastructure, energy shortages and price instability, global environment, and human 

health. Digital cities offer innovative services based on broadband communication and 

service-oriented computer technology. 

 

 
Figure 1. A Comprehensive Overview of Smart City Elements 

 

Fig. 1 shows a broad overview of the numerous elements required for a smart city. Cities can 

become smart by combining any number of different smart components. Not every element 

must be present for a city to be considered intelligent. The cost and state of the art technology 

determine how many smart components are used. Globally, there were 88 smart cities in 

2015, which is a fourfold increase from 21 in 2002. In 2017, 178 towns, from Melbourne to 

Copenhagen to San Francisco, have started 250 smart-city projects.  According to these 

statistics, urbanization is accelerating globally, and officials in municipalities and cities are 

attempting to figure out how to deal with it. The Saudi Arabian government intends to 

develop 200 smart cities. To further the use of artificial intelligence in making cities smarter, 

safer, and healthier, it has launched a new initiative termed "SMARTATHON" (Wael and 

Wael, 2022). 

 

1.2 HISTORY OF SMART CITY 

Smart city concepts and implementation are very recent. The idea of the "smart city" is 

focused on a city's use of ICT in urban problem-solving, following in the footsteps of "Wired 

Cities" and "Intelligent Cities." Among the early cybernetic interventions in urban planning, 

the Community Analysis Bureau in Los Angeles used computational statistical analysis in the 

late 1960s (Vallianatos, 2015), and Singapore established the National Computer Board in 

1981. (Jose, 2020). In 2008, IBM started its marketing campaign for "Smarter Cities," citing 

among its initial patents a technique for the automated calculation of population information 

for the United States Census Bureau in 1897. (Bosch, 2022). In collaboration with San 

Francisco, Amsterdam, and Seoul, Cisco Systems launched its Connected Urban 

Development program in 2010 with $25 million from the Clinton Foundation. 6000 

participants from 50 different nations attended the Smart City Expo World Congress in 

Barcelona in 2011 (Burksiene, Dvorak, and Burbulyt, 2020). The Smart Cities Marketplace 

was established by the European Commission in 2012 as a focal point for urban initiatives 
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inside the European Union (2020). In the United Kingdom's 2015 Chancellor's Budget, it was 

planned to allocate £140 million toward the creation of smart cities and the Internet of Things 

(Laurence, 2015). The People's Republic of China won the International AI City Challenge in 

2021 in all categories, showcasing the country's dedication to smart city initiatives. According 

to some estimates, China is home to half of the world's smart cities. Khari (2021) predicts that 

as time goes on, the proportion of smart cities will keep rising, and by 2050, up to 70% of the 

planet's population is anticipated to live in a city (GlobalData, 2020). 

 

1.3 FEATURES OF A SMART CITY 

It is challenging to narrow down a specific definition of a smart city due to the variety of 

technologies that have been adopted under the title. According to Deakin and Al Wael (2011), 

a smart city includes the following four characteristics: 

i. The integration of various electrical and digital technologies into urban areas and 

communities. 

ii. Using ICT to change living and working conditions in the area. 

iii. The incorporation of such information and communications technologies into 

systems used by the government. 

iv. Territorialization of activities that integrate ICT and people to boost their capacity 

for innovation and knowledge.  

Deakin and Al Wael states that for a city to be considered smart, the community must be 

involved in the process and the city must use ICT to meet market demands that is the city's 

residents (Deakin and Al Wael, 2011).  

 

1.4 CHARACTERISTICS OF A SMART CITY 

In order to support robust and healthy economic, social, and cultural development, it has been 

proposed that a smart city (also community, business cluster, urban agglomeration, or region) 

uses information technologies to: 

i.  Make more efficient use of physical infrastructure (roads, built environment, and 

other physical assets) through artificial intelligence and data analytics (Hollands, 

2008). 

ii. Effectively participate in local governance (Fleur, 2021) by utilizing open innovation 

processes and e-participation, enhancing the institutional collective intelligence of the 

city through e-governance, with a focus on co-design and public involvement (Deakin, 

2007; Deakin and Allwinkle, 2007). 

iii. Increase the city's intelligence through learning, innovation, and adaptation so that it 

can respond to changing conditions faster and more successfully (Nicos, 2013; Coe, 

Paquet and Roy, 2001). 

Smart cities progress toward a thorough integration of all facets of collective intelligence, 

artificial intelligence, and human intelligence in the city. Digital telecommunication networks 

(the nerves), ubiquitously embedded intelligence (the brains), sensors and tags (the sensory 

organs), and software (the knowledge and cognitive competence) are increasingly effective 

combinations that make up a city's intelligence (Mitchell, 2007; Atlee and George 2006). 

 

1.5 SMART CITIES DEVELOPMENT MILESTONE 

Different governments at both the national and sub-national levels across the globe have 

initiated various smart cities programs. The Smart cities listed below are the major milestones 

in the smart cities theme, as identified by GlobalData. Table 1 shows these milestones.  
 

 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org63



 
 

 

2.1 THE PIVOTAL COMPONENTS OF A SMART CITY   

Despite the fact that there are many different ways to conceptualize a "smart city," any project 

that is successful will focus on five key areas in a thorough and integrated way: the supporting 

infrastructure, city and community leadership structures, sustainable service delivery, 

technological and innovative advancements, and social infrastructure within the community. 

 

2.1.1 Grid modernization lays the groundwork for intelligent growth. 

Modernizing "the grid," the foundational infrastructure of every smart city, is necessary to 

launch connection efforts. The foundational building elements for the city as a whole are 

modern telecommunications, mobility, and smart buildings, which are built on top of the 

electrical infrastructure as part of the grid modernization process. The grid is necessary for 

technologies like electric vehicles (EVs), artificial intelligence (AI), the internet of things 

(IoT), and others (Vince and Morrissey, 2020). 

 
Table 1: Smart cities Development Milestones 

S/N Milestone Year 

1 The "A Cluster Analysis of Los Angeles" study was the first urban big data project 

created in Los Angeles. 

1974 

2 De Digital Stad (DDS), a virtual "digital city," was established in Amsterdam to 

encourage Internet use. 

1994 

3  Cisco invested $25 million over five years for smart city research. 2005 

4 The IBM Smarter Planet initiative examined how to use sensors, networks, and 

analytics to address urban problems. 

2008 

5  IBM introduced its $50 million Smarter Cities effort to improve city operations. 2009 

6 Projects using the US's smart grid received financing from the American Recovery 

and Reinvestment Act (ARRA). 

2009 

7 By 2020, 80% of users were expected to have access to smart meters thanks to the 

EU Electricity Guideline. 

2009 

8 Yokohama was selected by the Japanese government to serve as a model smart city 

project. 

2010  

9  Out of 200 applicants, IBM selected 24 communities as Smarter Cities winners. 2011  

10 The first Smart City Expo World Congress was attended by 6000 people from over 

50 nations in Barcelona. 

2011 

11 Barcelona implemented data-driven urban systems for the city's transportation, 

parking, and lighting. 

2012 

12 China unveiled its initial group of 90 cities, districts, and towns as pilot smart cities. 2013 

13 To help guide London's digital technology policy, the mayor of London established 

the Smart London Board. 

2013 

14 China launched second batch of 103 pilot smart cities. 2014 

15 Vienna City Council published the Framework Strategy for Smart City Wien till 

2025. 

2014  

16 The "Smart Cities Mission" was introduced by Indian Prime Minister Narendra Modi 

for 100 Indian cities. 

2015 

17 Columbus won US Dept of Transportation’s $50m Smart Cities Challenge 2016 

18 2017 – Hong Kong launched smart city blueprint  

19 Toronto and Google offshoot Sidewalk Labs announced plan to develop smart 

waterfront area 

2018 

20 Sidewalk Labs’ Toronto planning document fiercely criticized over data privacy 

implications 

2019 

21 Vietnam to start work on new $4.2bn smart city close to Hanoi, with completion 

target of 2028 

2020 
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Source: GlobalData, 2020 

 

2.1.2 Legislation, leadership, and policy. 

 Flexible regulatory frameworks, fearless leadership, and futuristic policies must be put in 

place to establish a genuinely smart city. In order to scale up infrastructure to meet future 

needs in a secure, equitable, and cost-effective manner, government officials, 

parliamentarians, and local and community leaders must create a new paradigm. Some of the 

main issues at the moment include a lack of thorough decision-making, challenges acquiring 

suitable funding, and diverse regulatory entities handling issues that need to be handled 

uniformly. 

 

 2.1.3 Resilient services 

 Research shows a significant relationship between a city's affluence and environmental 

performance. Municipal governments are required to implement sustainability plans and, in 

some cases, measures for adapting to climate change. This necessitates a rapid acceleration of 

the switch to a cleaner, healthier, and more financially viable urban expansion through 

investments in renewable energy technology, efficiency gains, and necessary legislative 

change. Environmentally friendly urban infrastructure, transportation, land-use, and 

development policies must also be implemented. If this modification is not done, there are 

increasing risks to finances, public health, and safety. As digital infrastructure advances, the 

risks of cyber intrusion rise, thus consideration must also be given to digital security and 

safety. 

  2.1.4 Collaborations  

What is meant by "interconnectedness" is far more than just sensors and apps. Technology 

may help cities improve community values including parks, communities, public spaces, and 

commercial opportunities when used efficiently. It's not necessarily true that something is 

brand-new when it's being used with cutting-edge technology. Advanced analytics can 

integrate and improve present systems by utilizing data that has already been obtained for 

other purposes, boosting efficiency and bringing down the price of providing services. Cities, 

which typically operate on tight budgets, as well as residents stand to gain significantly from 

this. 

 

2.1.5 Community participation 

 Urban environments are mostly concerned with people. The purpose of community and smart 

city programs should be to enhance urban residents' quality of life. Whether existing digital 

and physical infrastructure is improved or upgraded, or a new city is built where none 

previously existed, the objective of the city is to serve as the home, workplace, and 

playground for its residents. 

To create broad public support for any smart cities/communities’ program, considerable 

outreach to and engagement with community anchor institutions as well as with individual 

stakeholders is required. Only if its members utilize and engage with the tools and services 

provided will a smart community thrive. 

 

 

 

 

 

 

22 By 2030, there will be 43 cities with a population of more than 10 million. 2030 

23 Up to 70% of the world's population is anticipated to reside in cities by 2050. 2050 
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2.2 WORLD’S SMART CITIES 

The cities that have adopted smart city initiatives are listed below and are arranged 

alphabetically. These cities are ranked in the Smart City Index by the Institute for 

Management Development and Singapore University of Technology and Design. Singapore 

was in first place among the top ten smartest cities in the world according to the Smart City 

Index 2021, which also included three Swiss cities: Zurich, Oslo, Taipei City, Lausanne, 

Helsinki, Copenhagen, Geneva, Auckland, and Bilbao. 

 

2.2.1 Singapore 
Singapore, a city-state, has embarked on transforming towards a "Smart Nation", and 

endeavors to harness the power of networks, data and info-comm technologies to improve 

living, create economic opportunities and build closer communities. 

2.2.2 Moscow 

Moscow has been implementing smart solutions since 2011 by creating the main 

infrastructure and local networks. Over the past few years Moscow Government implemented 

a number of programs, contributing to its IT development. So, Information City programme 

was launched and subsequently implemented from 2012 to 2018. The initial purpose of the 

programme was to make daily life for citizens safe and comfortable through the large-scale 

introduction of information and communication technologies (Tadviser.com, 2014a). In the 

summer of 2018, Moscow Mayor Sergey Sobyanin announced the city's smart city project, 

aimed at applying modern technologies in all areas of city life (Tadviser.com, 2014b).
  

2.2.3 Milan 

 The European Union's Smart Cities and Communities project inspired Milan, Italy to start its 

smart city ideas and activities. Milan's Smart city initiatives, in contrast to those of many 

other European cities, place a greater emphasis on social than on environmental sustainability 

(Benedetta, 2016). The case study of Milan's Bicocca District demonstrates how this 

concentration, which focuses almost exclusively on Milan, has a significant impact on the 

content and implementation of its initiatives (Pierluigi and Giorgio, 2009). 

2.2.4 Dubai 
In 2013, the Smart Dubai project was initiated by Shaikh Mohammad bin Rashid Al 

Maktoum, vice president of UAE, which contained more than 100 initiatives to make Dubai a 

smart city by 2030. The project aimed to integrate private and public sectors, enabling citizens 

to access these sectors through their smartphones. Some initiatives include the Dubai 

Autonomous Transportation Strategy to create driverless transits, fully digitizing government, 

business and customer information and transactions, and providing citizens 5000 hotspots to 

access government applications by 2021 (Smart Dubai 2021; KPMG, 2015). 

 2.2.5 Columbus, Ohio 

In the summer of 2017, the City of Columbus, Ohio began its pursuit of a smart city initiative. 

The city partnered with American Electric Power Ohio to create a group of new electric 

vehicle charging stations. Many smart cities such as Columbus are using agreements such as 

this one to prepare for climate change, expand electric infrastructure, convert existing public 

vehicle fleets to electric cars, and create incentives for people to share rides when commuting. 

For doing this, the U.S. Department of Transportation gave the City of Columbus a $40 

million grant. The city also received $10 million from Vulcan Inc (Chris, 2017). 

2.2.6 Amsterdam 

The Amsterdam smart city initiative which began in 2009 currently includes 170+ projects 

collaboratively developed by local residents, government and businesses. These projects run 

on an interconnected platform through wireless devices to enhance the city's real-time 

decision-making abilities (Amsterdam Smart City, 2015a). Amsterdam Smart City (ASC) is a 
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unique partnership between businesses, authorities, research institutions and the people of 

Amsterdam. Together, our goal is to develop the Amsterdam Metropolitan Area into a smart 

city. A city is smart when investments in capital and communication infrastructure fuel 

sustainable economic growth and a high quality of life, in combination with an efficient use of 

natural resources. The Street lamps in Amsterdam have been upgraded to allow municipal 

councils to dim the lights based on pedestrian usage. Over the past three years, the 

Amsterdam Metropolitan Area has worked successfully to become a Smart City. 

 

  
Figure 2: Street lamps in Amsterdam   

Source: Wikipedia 

 

To promote efforts from local residents, the city runs the Amsterdam Smart City Challenge 

annually, accepting proposals for applications and developments that fit within the city's 

framework (Amsterdam Smart City, 2015b) An example of a resident developed app is 

Mobypark, which allows owners of parking spaces to rent them out to people for a fee 

(Amsterdam Smart City, 2015c). The data generated from this app can then be used by the 

city to determine parking demand and traffic flows in Amsterdam. A number of homes have 

also been provided with smart energy meters, with incentives provided to those that actively 

reduce energy consumption (Amsterdam Smart City, 2015d)  

2.2.7 Taipei 

Taipei started the "smarttaipei" project in 2016, where the major concept of is to change the 

culture of city hall government to be able to adopt new ideas and new concepts called bottom-

up mechanism. The Taipei City government established the "Taipei Smart City Project 

Management Office", also known as the "PMO", to implement and governance the 

development of smart city. Thereafter, building an innovation matchmaking platform to 

combine industry and government resources to develop smart solutions that satisfy public 

demands. PMO accept proposals from industry and help to negotiate with relative department 

of Taipei city to initiate new proof of concept (PoC) project, with the help of a matchmaking 

platform which allows citizens access necessary innovative technologies. There are more than 

150 (UNESCO, 2019) PoC Project established, and only 34% project finished. 

 

3.1 CHALLENGES OF SMART CITIES   

i. Infrastructure Must Be a Foundational Element. The basic elements of a smart city 

today are stitched together from various stakeholders, vendors and technologies, 

which creates a fragmented ecosystem. 

ii. Smart City IT Infrastructure Must Be Agile and Flexible to Scale. Infrastructure that is 

not scalable will be useless as smart city capabilities continue to evolve. 
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iii. Cities Need Effective and Efficient Data Processing and Analytics. The ability to 

effectively and efficiently capture, store and analyze ever-growing amounts of IoT 

data closer to the edge is ... 

iv. Cities Must Protect Residents’ Data to Assuage Privacy Concerns. While 

infrastructure provides the common foundation and offers advanced capabilities, open 

data and public trust weighs heavily on the success ... 

v. Political Differences Can Be a Roadblock to Smart City Deployments. The intricate 

dynamics and continuous cycle of politics is another ongoing challenge that could 

impede smart city initiatives 

 

4.1 RECOMMENDATION 

 It is interesting to notice the increase in the number of smart cities across the globe over the 

last three decades. This depicts the rate at which the world is evolving. Similarly, there are 

many ways to followed by governments at all levels in order to conceptualize a smart city, but 

any successful initiative will target these five basic areas in a holistic and integrated manner: 

backbone infrastructure; city and community leadership structures; sustainable provision of 

services; developments in technology and innovation; and community social infrastructure. 

 

5.1 CONCLUSION 

Also, in this pandemic period, the use of technology of the global community has increased 

involuntarily at this time. The values that can be achieved through information, increasing the 

quality of human life and urban and global technology in this limited environment have been 

achieved with the help of the identities that cities have gained globally thanks to technological 

development and digitalization. The smart city philosophy is spreading and developing in 

Europe and in the world. In addition, health checks and information systems caused us to 

question the digital infrastructures and smart equipment of cities again (New China TV, 

2020). Perhaps it's time to re-examine which is the smartest city or country in the world. 

Lastly, with the support of web-GIS and smart visualization, will surely help the 

implementation of smart city models and smart grid models and the inclusion of citizens in 

the management of cities and countries. There are numerous ways to conceptualize a "smart 

city," but any successful project will focus on five fundamental areas in a comprehensive and 

integrated way: the supporting infrastructure, city and community leadership structures, 

sustainable service delivery, technological and innovative advancements, and social 

infrastructure within the community. 
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ABSTRACT  
In many societies around the world, high-quality education is a major concern. The success of 

academic institutions rests on the caliber of instruction in a highly competitive educational 

market. The major goal of this article is to analyze opinions about the viability of a higher 

education institution's adoption of the business-inspired Total Quality Management (TQM) 

system. The main objective of the article is to examine theories around the use of the modern 

management paradigm "Total Quality Management" (TQM) in the area of education. A 

participative approach to addressing quality issues in business and education is the central 

tenet of Total Quality Management (TQM). We explore recent material from the internet and 

other sources, including J. Juran's three areas of Quality Planning (QP), Quality Improvement 

(QI), and Quality Control (QC), W. Edward Deming's fourteen principles for Quality 

Assurance (QA), Common Assessment Framework (CAF) Model, and European Foundation 

for Quality Management (EFQM) Excellence Model.  
 

Keywords: Total Quality Management (TQM), European Foundation for Quality 

Management (EFQM) Excellence Model, Quality Planning (QP), Quality Improvement (QI), 

Quality Control (QC), Quality Assurance (QA).   
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ABSTRACT 

This paper reports educational practices in Greek language education from kindergarten to 

primary school during digital time of Covid-19, as to ensure the smooth transition from one 

level to another. The Covid-19 world health crisis has profound implications and its 

consequences throughout the world had social, cultural, economic and educational 

ramifications. Worldwide, teachers were invited to develop the students' learning experience 

in a new digital environment. In a recently new educational setting, in which all educators 

‘forced’ to continue their educational practices as to ensure for their students a smooth 

transition from one level to another, two transitions processes implemented. The first one 

concerns the move from face-to-face teaching to remote teaching and the second one concern 

the transition from one grade to another. In this context, primary school teachers’ views were 

collected with semi-structured interviews about educational practices of language teaching 

during digital time and students' literacy abilities after remote teaching. These data were 

analyzed using thematic analysis and the results showed that transition practises from one 

grade to another and literacy development of young children was inevitably affected into this 

new educational environment. Also, results, based on evaluations of experiences, showed that 

a smooth transition from one level to another could be also facilitated and intermediated by 

collaboration of preschool and primary school teachers and other stakeholders. The 

knowledge of current practice, priorities, challenges, and opportunities will help language 

educators to adjust their education offer, their syllabi, expectations, or pedagogical 

approaches to facilitate a more positive and smooth transition process for each and every 

learner. 

Keywords: early childhood education, transition, language, literacy, educational practises, 

remote teaching, Covid-19. 
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ABSTRACT 

Background So far oncological pathologies have only had a genetic approach, recent research 

suggests the idea of a metabolic and immune dysfunction, as claimed by cellular medicine. 

Objectives Through nutritional immunization and intake of nutritional supplements that 

potentiate appropriate diets that are an integral part of orthomolecular medicine, the goal is to 

restore the metabolic and immune balance. 

Materials and methods The regime includes rotating, complex, carefully monitored diets, with 

complex food schemes and protocols, nutritional supplements, which always depend on the 

patient's status. 

Results Some rules that we must take into account: minimizing iron intake; low calorie diet; 

diet low in synthetic sugars; diet low in animal protein; diet low in saturated fat; minimum 

physical exercise 45-60 min daily; the rational administration of nutritional supplements 

complements the personalized diet; avoiding stress (leads to oxidative processes), rest and 

balanced life; increasing immunity and regulating the correct functioning of the immune 

system; the therapeutic post; alkalization diet; metabolic processes are improved in 

oncological patients who are not overweight, the presence of heavy metals (investigations 

show that tumor pathologies are favored by the presence of Fe, Al, Hg, Cd, Cu, etc.); 

investigation and detection of latent infections. 
Conclusion Adequate treatments are needed, as each patient is different, and so are the 

tumors. New discoveries are based on immunology, genetics, molecular biology as an 

interdisciplinary approach. Metabolomics, genomics, proteomics, nutrigenomics bring new 

arguments in favor of cognitive therapies, much more widely developed in oncological 

treatments, through targeted molecular medicine, namely immuno-oncology. 

Keywords: neoplasia, orthomolecular medicine, immunonutritherapy, metabolic and immune 

balance. 
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ABSTRACT 
The economic problems, which have increased with the COVID-19 pandemic in Turkey as 

well as in the whole world, and whose severity has increased day by day, have affected the 

public very deeply, causing many people to close their workplaces and leave workers 

unemployed. Significantly the increase in the number of low-income people reminded us 

again of the importance of solidarity in society. 

The Suspended Bread culture, which emerged in the Ottoman Period and has continued to the 

present day, provides inter-community solidarity and allows this solidarity to be carried out 

honorably and without the sides' unaware of each other. In the following periods, while 

applications such as Suspended Bagels diversified in our country, derivatives such as 

Suspended Coffee appeared in Europe and America. 

In Suspended Bread or Coffee, the bread or coffee is bought by the donor before the need 

arises and left to the relevant bakery or coffee shop. In the suspended invoice application, the 

needy register on a platform on which subject they need financial support, and the volunteer 

chooses the invoice or aid package suitable for his/her budget and makes the aid. In this way, 

it is possible to reach people according to their needs. The latest state of the Suspended 

Invoice application actually represents the true spirit of the “Suspended Bread” practice in our 

culture. 

The “Suspended Invoice” application, which ensures that this culture is adapted to the present 

and the age of technology, while preserving the essence of the culture, is a solidarity service 

implemented by the Istanbul Municipality in 2021, taking into account these needs. It is 

important to examine how this service design, which won a prize at the Bloomberg Global 

Mayors Competition and 2 awards at the IDC CIO Summit, and how was implemented, in the 

creation and development of similar platforms. While there is no source in the literature that 

specifically mentions the "Suspended Invoice" application, the papers about the "Suspended 

Bread Culture" in general are also very limited. It is thought that examining the “Suspended 

Invoice” application, which has done a successful job of reflecting this culture, will guide 

potential new applications. 

In this study, the system in question was evaluated in terms of service design, and the design 

methodology which includes a System Map, Stakeholders Map, Business Model Canvas, 

Journey Map, User Scenarios, and Success Metrics. 

Keywords: Suspended Bread, Service design, Anonymous support 
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Introduction and Cultural Background 
 

 
 Anadolu Ajansı, 20.04.2020                           Manisa İnternet Haber 07.4.2020 

 

The Suspended Bread culture, which emerged in the Ottoman Period and has continued to the 

present day, provides inter-community solidarity and allows this solidarity to be carried out 

honorably and without the sides' unaware of each other. In the following periods, while 

applications such as Suspended Bagels diversified in our country, derivatives such as 

Suspended Coffee appeared in Europe and America.  

 

   
            suspendedcoffee.de                     Starbucks                           Café Pendiente 

 

 

Till now, I was talking about Suspended Applications, which are small, most likely store-

wide, implementations. They usually don’t have a systematic background. 

On the other hand, Suspended Services have much wider coverage and affect many times 

more people. Services include; websites, mobile apps, stakeholders, user analysis, and many 

more sources to reach out to as many people as possible.  

Abuse of Suspended Services 
Services’ complex structure may create openings to profiteering by employees, stakeholders, 

and even worse service providers themself. They may deductions from the collected money or 

redirect the money to allied companies. 

For example this abuse of suspended applications, according to Francesco Buscemi (2015) 

Suspended Coffee in the United States has become an advertisement material in recent years 

and has lost its feature of cooperation, it is used by private companies to profit. 

In this respect, the design of those services should prevent possible abuses and should not fail 

people's trust. That is why I choose to examine this topic, so in the continuation, a 

“Suspended Invoice” will be investigated. 
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Phil Mutz, 13.08.2015        Starbucks UK Facebook page, 2013 

 

 

Suspended Invoice 
Suspended Invoice is an inter-community solidarity service in which you can pay invoices of 

people in need on their behalf. Similar to the suspended bread application, the donor and the 

needy don’t know each other's identity. After its release, the Suspended Invoice continued to 

widen its working areas. Currently, with the latest Suspended Balance feature, there is a total 

of 5 different solidarity types for the donors to choose from. 

 

In Suspended Bread or Coffee, the bread or coffee is bought 

by the donor before the need arises and left to the relevant 

bakery or coffee shop. In the suspended invoice application, 

the needy register on a platform on which subject they need 

financial support, and the volunteer chooses the invoice or 

aid package suitable for his/her budget and makes the aid. In 

this way, it is possible to reach people according to their 

needs. The latest state of the Suspended Invoice application 

actually represents the true spirit of the “Suspended Bread” 

practice in our culture. 

 

askidafatura.ibb.gov.tr 

 

 
 

What is Service Design 
Service design is creating user-friendly services that are also sustainable and competitive in 

the market. Lia Patrı´cio et al (2017), Service design uses design-thinking and human-
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centered approaches to create new services. With the help of service design methodologies, 

analyzing existing services and understanding the reasons behind their decisions is crucial to 

create successful services in different fields. 

 

 
@Repensar, medium.com, 21.05.2019 

 

 

Methods of Service Design 
 

Describing the Service: 

 What does the service aim to provide? 

 How is the service experienced? 

 How does the service work? 

 

Among the service design methods, there are dozens of different tools that specialize in 

different contexts. However, in the beginning, describing the service and its elements is 

important to create a frame to understand. 

 

Analyzing the Innovation: 

 Level of Newness 

 Degree of Change 

 Dimensions of Novelty 

 The Pattern of Innovation 

 Means of Innovation 

 Co-creation of Value 

 

The new things that services bring to the table are another part of service design evaluations. 

How services differ from others and their unique characteristics. 
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Service Design Methods for Suspended Invoice  
In the Describing the Service part of the study; 

Will be described the starting point of “Suspended Invoice” as a system and its background, 

afterward, its Value Offering Map¹ will be created to understand its location as a service. 

Customer Journey Map² is going to be used for identifying human interactions and contact 

points, and finally, System Map³ and Stakeholders Map⁴ will be created to show all its 

stakeholders and their interactions. Business Model Canvas⁵ going to be used to create a 

clearer image of the whole system.  

In the Analyzing the Innovation part of the study; 

Possible User Scenarios⁶ will be considered to show Suspended Invoice’s approach to 

different user types and their Success Metrics⁷ will be considered to show how well they 

accomplished those criteria. 

The service design tools that are listed are not the only design tools, there are several more 

different tools and methods that exist and all of them have their own specialized usage 

scenarios. In the study on “Suspended Invoice”, I decided to continue with the listed, because 

I believe those are the fitting instruments for better understanding. 

 

Explanation of the Methods 
 

Value Offering Map 

The service offering map allows us to find what service really 

offers in terms of both value and goals. It helps to see the 

positioning of the service according to users. 

 

 

Customer Journey Map 

Journey Map simulates all the 

steps of the system and 

analyses the gain and pain 

points. Its outcomes are 

valuable to detect weak and 

less developed sides of the 

system. 

 

System Map 

System Map Shows all the stakeholders and the information, 

regulation, money, and material flow during the service. 

 

 

 

 

Stakeholders Map 

The stakeholder Map shows the role of 

each member of the system and the 

relationship dynamics between them. 

 

 

 

 

Business Model Canvas; 
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Business Model Canvas is to arrange and get it in 

progress the business model and limitations of the 

benefits of the service. 

 

 

User Scenarios; 

User Scenarios simulate the possible user profiles and 

scenarios to examine the experiences of different user 

groups. 

 

 

Success Metrics; 

The list of key 

performance 

indicators and 

investigation of how 

the aforementioned 

system is successful 

to satisfy those 

indicators. 

 

This is still an ongoing study. Service design methods and final graphics have not been 

finalized yet. So far, the cultural background of “suspended applications” and different 

variants have been discussed. The "Suspended Invoice" system has been explained and 

suitable service design tools and methodologies have been decided to examine. Finally, the 

reason why those are the methods going to be followed is explained. From now on, the listed 

methods will be applied to create a detailed investigation that hopefully guide other service 

ideas to success. 
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ÖZET 

Doğusunda Naxos ile batısındaki Antiparos arasında bulunan Paros, Ege Denizi’ndeki Kyklad 

adalar grubunun üçüncü büyük adasıdır. Paros Adası, eski Yunan kültürünün ve sanatının 

Prehistorik dönemlere kadar giden en erken buluntuları ve sürekliliği ile tarihsel sürecinin 

önemli bir parçası olmuştur. Adanın en önemli karakteristik özelliği farklı kaynaklardan 

çıkarılan beyaz Paros mermeridir. Bu mermer eski çağda adada, Agios Minas, Choridaki 

Vadisi ve Marathi kaynaklarından temin edilmiştir. Bölgenin en kaliteli mermerine sahip 

olması sebebiyle Paros mermerinin heykeltıraşlıkta kullanımı hem yerel hem de uluslararası 

pazarda kendine önemli bir yer edinmiştir. Özellikle Yunan heykeltıraşlığının başlangıcında 

önemli bir rolü olmuştur. Yunanistan’dan Sicilya’ya, Güney İtalya’ya kadar başta 

heykeltıraşlık olmak üzere yaygın bir şekilde ihracatı yapılmıştır. 

Paros Adası’nda Prehistorik dönemlerden itibaren kopmuş ya da kırılmış parçalardan çeşitli 

figürinler yapılmaya başlanmıştır. Fakat esas üretim ve gerçek boyutlu eserlerin yapılmaya 

başlanması MÖ. 7. yüzyıl başlarına denk gelmektedir. MÖ. 5. yüzyılda ise ada mermerinin 

çok daha fazla tercih edildiği görülür. Bu tarihten sonra da Paros Adası’nda daha organize 

olmuş bir şekilde heykel üretimi başlamış ve ada ekonomisinde ihracatının payı artmıştır. 

Buna göre bu yayında adada üç farklı kaynaktan çıkarılan mermerin karakteri, yapım 

teknikleri ve İtalya’ya kadar yayılım gösteren heykeltıraşlık eserlerinin örnekleri üzerinde 

durulmuştur. Ayrıca Paros civarındaki adaların mermer faaliyetlerinin farklı dönemlerdeki 

ilerleyişi ile de karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuç olarak Paros’un mermeri sayesinde eski 

Yunan heykeltıraşlığının temellerini atan adalardan biri olduğu ve bu etkinin yanı sıra mermer 

ticaretinin İtalya’ya kadar uzanan bir yayılım gösterdiği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Paros, Mermer, Heykel, Eski Yunan, Kykladlar. 

 

ABSTRACT 

Located between Naxos in the east and Antiparos in the west, Paros is the third largest island 

in Cyclades archipelago in Aegean Sea. It is a significant milestone in the historical timeline 

of Greek culture and art thanks to its early and persistent artifacts dating back to prehistoric 

ages. The most important characteristic of the island is the white Paros marble excavated from 

various locations. It was acquired from Agios Minas, Valley of Choridaki, and Marathi in 

ancient times. As it is of the highest quality in the region, Paros marble was favoured in 

sculpture both in local and international markets. It played a key role especially in the 

beginning of Greek sculpting. It was exported for many purposed as well as sculpting to 

Scilly and south Italy. 

Various figurines were crafted from the broken or cracked pieces of marble in the island of 

Paros from the prehistoric era and onwards. However, actual manufacturing and sculping of 

real-size works started in the early 7
th

 century BC. It is seen that the local marble is favoured 

more since 5
th

 century BC. After then, the islanders started to make sculptures in an organized 

manner, and sculpting increased its share in exports. This study examines the characteristics 

of the marble from three different quarries, sculpting techniques, and the examples of 
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sculptures which spread far away to Italy. It also includes comparisons with the processes of 

marble activities in neighbouring islands in various periods. Consequently, it may be stated 

that Paros became a forerunner in ancient Greek sculpturing, and its distribution was so 

widespread including Italy.  

Keywords: Paros, Marble, Sculpture, Ancient Greek, Cyclades. 
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Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Sanatlar 

Bölümü Sivas / Türkiye 

Orcıd Id: 0000-0001-6821-752X 

 

ÖZET 

İnsanoğlunun en ilkel güdülerinden olan savaş olgusu sanat pratikleri içinde farklı tarz ve 

tekniklerle sıklıkla kullanılan bir tema olarak öne çıkmaktadır. Toplumsal odaklı sanatsal 

yaklaşımlara göre; sanatçı toplumun bir parçası olarak kabul görmekte ve toplumdan bağımsız 

düşünülmemektedir. Sanatın yansıtmacı tavrının ön plana çıktığı bu anlayışta sanatçının 

toplumsal acılara tepkisiz kalması söz konusu değildir. İnsanoğluna ait duyguların aktarım 

aracı olarak kullanılan sanat insanın kendini ifade etme tarzındaki en temel arzulardandır. 

Tarihsel süreç incelendiğinde, birçok dönemde sanatın gözünden savaş olgusuna birçok 

yaklaşım geliştirilmiştir. Çoğunlukla politik erkin tutumuna göre propaganda veya protesto 

gibi amaçlar doğrultusunda şekillenen sanat kavramı, birçok çalışmada savaşın beraberinde 

gelen korku, dehşet, yok oluş, çaresizlik ve ölüm gibi kavramların yıkıcılığını ön plana 

çıkarmak istemiştir. Savaş kavramının oluşturduğu olumsuz olguların ve travmaların 

arkasındaki asıl kazananın toplumlar değil de politik erk sahipleri olduğunu vurgulayan 

düşünce birçok sanatçının eserinde görsel bir dile kavuşmuştur. 

Bu çalışmada; Savaşın kirli yüzüne dikkat çekmek isteyen sanatçıların dijital çalışmaları 

üzerinden savaşın bireyler üzerinde bıraktığı izler incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Savaş, Protesto, Dijital Sanat 

 

ABSTRACT 

The phenomenon of war, which is one of the most primitive motives of human beings, stands 

out as a frequently used theme with different styles and techniques in art practices. According 

to socially oriented artistic approaches; The artist is accepted as a part of the society and is not 

considered independent of the society. In this understanding, in which the reflective attitude 

of art comes to the fore, it is out of question for the artist to remain unresponsive to social 

suffering. Art, which is used as a means of transmission of human feelings, is one of the most 

basic desires of human self-expression. When the historical process is examined, many 

approaches to the phenomenon of war have been developed from the eyes of art in many 

periods. The concept of art, which is mostly shaped for purposes such as propaganda or 

protest according to the attitude of the political power, wanted to highlight the destructiveness 

of the concepts such as fear, horror, extinction, helplessness and death that come with war in 

many studies. Emphasizing that the real winner behind the negative phenomena and traumas 

created by the concept of war is not the societies but the political power holders, the idea has 

gained a visual language in the works of many artists. 

 In this study; The traces of war on individuals will be examined through the digital works of 

artists who want to draw attention to the dirty face of war. 

Keywords: War, Protest, Digital Art 
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Giriş  

Sosyal bilimlerin tarih, siyaset bilimi, ekonomi, sosyoloji ve sanat gibi birçok alanında 

sıklıkla ele alınan sanat kavramı toplumsal etkileri üzerinden düşünüldüğünde birçok farklı 

perspektiften değerlendirilme imkânı bulmuştur. 

Sadece bir bölgeye veya ırka ait olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan savaş kavramı 

insanlık tarihi boyunca süre gelen ölümleri, yağmaları ve yıkımları bünyesinde barındıran güç 

mücadelesidir.  Her ne kadar tanımı basit ifadelerden oluşsa da anlamı yıkımla eşdeğerdir ve 

toplumsal boyutundaki kanla kazananı olmayan, politik çıkar dolu kaos ortamıdır. Nihai 

getirisi zafer olarak görülse de geniş perspektiften bakıldığında; savaşların sonucunda ortaya 

çıkan toplumsal boyut da ki hisler hezimettir. Evrensel düzeyde ki en yıkıcı gerçek olarak 

karşımızda duran savaş kavramı masum insanların ölümlerini, toplu ve zorunlu göçleri 

beraberinde getirmiş ve başı sonu belli olmayan bu savaş ortamları sadece savaşın 

gerçekleştiği toplumları değil dünyanın birçok ülkesini de etkisi altına almıştır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, yaşadığı toplumun buhran dönemlerine kayıtsız kalamayan birçok 

sanatçı eserlerinde savaşın yıkıcı gücünü görselleştirmektedir.  

1. Savaşın Toplumsal Düzeydeki Etkileri 

Eski çağlardan günümüze varlığını devam ettiren savaş kavramı tarafların uzlaşamadıkları 

sorunları silah ve çatışmayla çözmeye çalışması neticesinde oluşan kitlesel bir yıkım aynı 

zamanda da insanlık dramıdır. Çoğu zaman ideolojik temelli çıkarların neticesinde ortaya 

çıkan savaşlar sadece askeri kesimi değil içinde bulunduğu toplumu da maddi ve manevi 

açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Bireyler üzerinde derin izler bırakan savaş kavramı 

toplumları geriye götürmekte ve halkı ait toplumdan uzaklara iterek yurtlarından etmektedir.  

İnsanlık tarihi, savaş ortamının yarattığı birçok trajik deneyimle doludur ve günümüzde hala 

milyonlarca insan, savaşlarda acımasızca katledilirken hayatta kalanlar ise, birçok travmanın 

mağduru olmaktadır.  En eski dönemlerde yaşamın devamlılığı için yapılan savaşlar 

günümüze yaklaştıkça gelişen teknolojik olanakların imkânlarıyla yerini politik ve ekonomik 

çıkarlara bırakmıştır. Savaşlar tarihsel dönemlerde farklı nedenlerden dolayı başlamış görünse 

de temelinde yatan güdü güç gösterilerine dayanmaktadır. Kaba güç ve çıkar ilişkileri 

geçmişten günümüze uluslararası ilişkilerin dengesini sarsan en önemli etkendir ve sürekli 

değişen kuvvet düzeyleri yeni savaş ortamlarını da tetiklemektedir. 

İnsanlık tarihinin en acımasız savaşlarının yaşandığı 20. Yüzyılda 1. Ve 2. Dünya savaşlarıyla 

beraber, Vietnam Savaşı, Körfez Savaşı, Filistin, Afganistan, Bosna, Çeçenistan, Latin 

Amerika, Afrika, İran, Irak ve diğer orta doğu ülkelerindeki birçok savaşın etkileri 21. yüzyıla 

kadar ulaşmıştır. 

Günümüzde özellikle birçok Arap ülkesinde yaşanan iç savaşlar beraberinde getirdiği mülteci 

sorunuyla birlikte yankılarını evrensel düzeye ulaştırmıştır. Teknolojik olanaklarında 

artmasıyla birlikte savaşın acı sahneleri günümüz dünyasında herkesin tv başından seyredip 

dinleyebileceği görüntü ve seslere dönüşmüş durumdadır. Teknolojiyle paralel şekilde gelişen 

silah sanayisi savaşların yıkıcılık seviyesini arttırmıştır. Önceleri sadece bireye yönelik ilkel 

fonksiyonlu silahlarla savaşılırken günümüzde kullanılan kitle imha silahlarıyla birlikte 

şehirler yerle bir olmaya başlamıştır. 

“20. yüzyıla gelindiğinde dünyada şiddet; hayatta kalma mücadelesi ya da bireysel 

şiddetten daha çok, büyük kitlesel ölümler ve katliamlar olarak kendini var etmiştir. 

20. yüzyıl; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Soğuk Savaş, etnik kökenli savaşlar ve 

ırk çatışmalarıyla baştan sona kanla dolu bir yüzyıl olmuştur. 20. yüzyıl, hem 

hayatımızı kolaylaştıran birçok önemli buluşun keşfedildiği, ilerlemenin, 

uygarlaşmanın yaşandığı bir yüzyıl, hem de insanın daha çok silaha sarıldığı, şiddet 

unsurlarının daha yıkıcı şekilde yaşandığı ve insanoğlunun daha çok barbarlaştığı bir 

yüzyıl olarak anılmaktadır”( Marakoğlu,2019: 21) 
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Şiddet türlü şekillerle toplumlar üzerinde kolayca yayılıp toplumsal bütünleşmeyi 

zayıflatmaktadır. Değişik amaçlarla toplumların içine sürüklendiği savaşlar doğrudan ve 

dolaylı olarak toplum huzurunu etkilemektedir. Yaralanmalar, ölümler ve ruhsal sağlığının da 

olumsuz etkilemesi savaşın yarattığı şiddetin sonuçlarındandır. Savaşlar ile birlikte ortaya 

çıkan zorunlu göçler, yoksulluk ve mevcut yaşam koşullarının bozulması gibi etmenler 

toplumsal yapıyı derinden etkilemektedir. 

2. Savaşın Görselleşmesinde Dijital Sanat İzleri 

Savaş kavramı istenmeyen tüm olumsuz yönlerine rağmen insanlık tarihi kadar eski bir 

olgudur. Tarih boyunca var olmuş bütün milletler savaşı deneyimlemiş ve insanlık bu gerilim 

ortamından büyük zaralar görmüştür.” Savaş, şiddet, çatışmalar insani bir perspektiften ve 

insan haysiyetinin merkeze alındığı bir yaklaşımdan bakıldığında kabul edilebilir, 

olumlanabilir olgular değildir. İnsanlık tarihi savaşla, şiddetle, mücadeleyle kanayan bir 

tarihtir. Ne var ki, onaylamadığımız, haz etmediğimiz bu durum insanlığın serüveninin 

başlangıcından bugüne bize hep eşlik etmiştir”(Akman,2018.169). 

Sanatın toplumsal sürece tanık olma durumu göz önünde bulundurulduğunda sanat eserleri de 

sanatçının topluma bıraktığı estetik izler olarak kabul görmektedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde; bir uygarlığı, bir dönemi ve dönemin kimliğini anlamak istiyorsak 

dönemin sanat eserlerini incelemek gerekmektedir çünkü sanat eserleri, estetik şifrelerle 

oluşturulmuş toplumsal kodlar bulmacasıdır. 

Toplumu odak noktasına koyan sanatsal yaklaşımlara göre, sanat ve sanatçı toplumdan 

bağımsız düşünülemez ve hem içinde bulunduğu hem de beraber yaşadığı diğer Dünya 

milletlerinin acılarına tepkisiz kalamaz. Tarihsel süreç içinde değerlendirildiğinde, yansıtmacı 

tavrı ön plana çıkan sanat kavramının gözünden savaşın yıkımlarına çeşitli yaklaşımlar 

geliştirilmiştir(Arslan, Kotan,2021: 79). 

Geçmişten günümüze birçok savaş hem dünya tarihini derinden etkilemiş hem de insanlığın 

kaderini yeniden şekillendirmiştir. Dünya tarihini şekillendiren savaşlar sık sık sanata ilham 

kaynağı olmuş ve sanatçılar kimi zaman protesto kimi zamanda milli duyguları desteklemek 

adına savaş izlerini görselleştirme yoluna gitmişlerdir. 

Duyulmak istenmeyenlerin sanat eserleriyle duyurulması ve görselleştirilmesi açısından 

savaşa sanatla direnmek sanatçıların önemli güçlerinden olmuştur. Özellikle II. Dünya savaşı 

sonrası değişen dünya düzeniyle beraber sanatta da radikal dönüşümlerin önü açılmıştır. 

Klasik anlamda ki sanat eserlerine artık bilgisayar teknolojilerinin müdahaleleri de dahil 

olmaya başlamıştır. Çeşitli disiplinlerle etkileşim içine giren sanat eserlerinde savaşın 

yarattığı olumsuz durumlar ele alınmaya devam etmiştir. Teknolojinin getirdiği gelişim 

olanakları savaş ortamlarını tetiklese de savaşın yarattığı izlere müdahale edebilmeleri 

açısından sanatçılara da yeni olanaklar sunmuştur.  

Dijital çağın olanaklarını politik içerikli eserlerine yansıtan sanatçı Krzystof Wodiczko kentte 

bulunan belli noktalara yansıttığı tasarımlarıyla savaşın getirdiği sorunlar üzerine 

sorgulamalar yaratmaktadır. Kamu binalarına yansıttığı görüntülerle kamu binalarının 

kimliğini sorgulayan sanatçının önemli çalışmalarından biri Hiroşimayı anmak adına yapılan 

anıtsal kilise üzerine yansıttığı görüntülerle oluşturduğu çalışmasıdır. 1999 yılında 

gerçekleştirilen bu çalışmada kamusal alana yansıtılan görüntüler üzerinden savaşın yıkıcı 

gücü toplumun gözleri önüne serilmek istenmiştir. 

Sanatçı Hiroşima felaketinin yarattığı yıkıma farkındalık yaratmak istediği için tasarladığı 

eserini anlatırken özellikle bombardımanın yapıldığı noktaya en yakın anıtlardan biri olan 

“Bomba Kubbesi” kullandığını belirtmektedir. Hiroşimada ikamet eden farklı yaş 

guruplarından insanların jest ve seslerini kullanarak tasarladığı çalışmasında bombalamanın 

vahşetini yeniden canlandırmaya çalışan sanatçı bireylerin temsili düzeyde bile olsa bu trajik 

olayı deneyimlemesini ve olan bitene yeniden tanıklık etmesini istediğini belirtmiştir. 

(Şahiner, 2014:109). 
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Görsel: Krzysztof Wodiczko, Hiroshima Projeksiyonu, 1999 

https://ocula.com/art-galleries/galerie-lelong-new-york/artworks/krzysztof-

wodiczko/hiroshima-projection/ erişim tarihi: 10.11.2022 

 

Ülkesinde yaşanan kanlı savaşı eserlerindeki temaya çeviren sanatçı Tammam Azam savaş 

sonrası ortaya çıkan yıkım görüntülerini ünlü sanatçıların kült eserleriyle birleştirerek sanatın 

iyileştirici bir güç olabileceğine vurgu yaparken kolektif bellekte unutulmayacak savaş 

görüntülerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Dijital teknolojiyi kullanarak tasarladığı 

eserlerinde harabeye dönmüş şehir kalıntılarına Matisse’nin dans eden figürlerini Goya’nın üç 

mayıs tablosunu ve Klimt’in öpücük eserini yerleştirmiştir. 

 

 
Görsel 2: Tammam Azzam “Gustav Klimt” 

https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2013/feb/04/syria-klimt-kiss-

tammam-azzam erişim tarihi: 10.11.2022 

 

Sanatçı benzer üslupla ürettiği çalışmaları anlatırken; “Biz Suriye’de komedi ve trajedinin 

ince çizgisini betimliyoruz. Bu durumda nasıl sanat yapılabildiğini gösteriyoruz. Umuttan, 

insanların savaşa karşı koymalarından, sevgiden dem vuruyoruz. Ben de Gustav Klimt’in 

Öpücük eserini kullanarak ilgi çekmek istedim. Sanırım burada insanları sanatla ilgilenmeyi 
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bıraktı çünkü Suriye’de yaşanan her saniye ölüm kokuyor. Ama ben bir sanatçıyım asker 

değilim, benim mücadele yolum budur” (Seyitvan’dan akt.Aslan, Kotan, 2021: 79) ifadelerini 

kullanmıştır. 

Dijital müdahalelerle savaşın yarattığı yıkıma dikkat çekmek isteyen sanatçılardan biri de 

1970’lerden itibaren fotoğraf, video, performans ve enstalasyon dallarında çalışan Martha 

Rosler dir. 1962-1972 yılları arasında 20 adet tasarımdan meydana gelen çalışmalarında 

Vietnam savaşına dikkat çekmek isteyen sanatçı bu savaşa ait yıkımı gözler önüne seren 

fotoğrafları Amerika’da yayınlanan dekorasyon dergileriyle birleştirerek Savaş 

fotoğraflarındaki dramatik imgelerle dekorasyon dergilerindeki tertemiz, yepyeni evlerin, 

anlamsal zıtlığını bir araya getirmiştir. Fotoğrafları kolaj tekniği ile birleştiren sanatçı 

evlerindeki duyarsız kesimin odalarına adeta savaşı ve ölümü sokmaktadır.  

 

 
Görsel 3: Martha Rosler, Savaşı Eve Taşımak 

https://www.e-skop.com/skopbulten/martha-rosler-savasi-eve-getirmek-1967-2004/3674 

erişim tarihi: 10.11.2022 

 

Gerçekte olan ve aslında olması gereken görüntülerle birleştirdiği çalışmalarıyla savaş 

mağduru çocuklara dikkat çeken grafiker sanatçı Morshed Mishu, tasarladığı illüstrasyonlarla 

bir çok savaş bölgesinde halkın yaşadığı acıları gözler önüne sermektedir.  

Önemli tasarımların biri olan illüstrasyonlarından birinde kanlar içerisindeki yaralı bir kız 

çocuğunu alıp sağlıklı, mutlu yaşayabileceği bir eve montaj tekniği ile yerleştirerek,  normal 

şartlar altında yaşayan bir çocuğun kendi evinde olması gerektiği gibi eli ve yüzüne çikolata 

bulaşmış mutlu bir şekilde tasarlamıştır.  Tasarladığı illüstrasyonlarla sosyal medyada dikkat 

çeken sanatçı savaşın yarattığı olumsuzlukları aslında olması gereken görseller üzerinden 

sunarak insanları bu durumun değişmesi için ne yapabiliriz? düşüncesine sevk etmekte ve 

kendi imkanlarıyla sosyal farkındalık süreci yaratmaktadır. 
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Görsel 4: Morshed Mishu, Acıyla Dolu Bir Kadere Karşı Bir Ağız Dolusu Mutluluk, 

İllustrasyon 

Marakoğlu G. (2019). Savaş Olgusunun Sanatsal Dışavurumlar 

 

Günümüzde yaşanan savaşlar sanatçı duyarlılığını da gündeme getirmektedir ve sanatın 

değiştirici, iyileştirici gücü güncel sanatın merceği altına girmiştir. Ülkemiz sanatçılarından 

Oğuzhan Cin Suriye savaşında yaşananlara kayıtsız kalmamış ve savaştan etkilenen masum 

çocukları eserlerine taşımıştır. Savaş bölgesinden gelen gerçek fotoğraflar üzerine 

gerçekleştirdiği dijital çizimlerle savaş ortamında bulunan çocukların kaybettikleri normal 

hayatlarını izleyiciye aktarmaya çalışmaktadır. (Afshar,2021: 28) 

 

 
Görsel 5: Oğuzhan Cin “Savaşın Olmadığı Bir Dünya” 

https://gaiadergi.com/oguzhan-cinin-cizimleriyle-savasin-olmadigi-bir-dunya/ erişim tarihi: 

12.11.2022 

 

Farklı ve Çarpıcı illüstrasyon serileriyle tanınan Gündüz Aghayev, de tasarımlarında savaş 

mağduru çocukların masumiyetini ön plana çıkaran sanatçılardandır. “Imagine” (Hayal et) 

isimli serisinde Sanatçının olmasını düşlediği bir dünyanın var olan gerçeklikle savaş içinde 

olduğu gözlemlenmektedir. çocukların masumiyetine vurgu yaparken onları kirli politik 

oyunların parçası haline getiren sistemleri eleştiren sanatçı illüstrasyon serileriyle sanatını 

aktivizm için kullanmaktadır(Çakmakçı, Köse,2021:563).  
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Görsel 6: Gündüz Aghayev, Imagine, 2015. 

https://www.nolm.us/gunduz-agayev-yine-anlamli-cizdi-cocuklar-hak-ettigi-cocukluklari-

yasasaydi/ Erişim tarihi: 09.10.2022 

Sonuç  

Çağımızda hala gündemi meşgul eden savaşlar en eski dönemlerden itibaren anlaşmazlıkların 

şiddet yoluyla çözülmeye çalışıldığının kanıtıdır. İnsanlık tarihinin kanayan yarası olarak 

kabul edilen savaşların çözümü için yapılan girişimler yetersiz kalmış gerek ideolojik gerekse 

toplumsal temelli anlaşmazlıklar hemen her çağda milletleri savaşa sürüklemiş ve bu 

durumdan en çok zarar görenler ise siviller olmuştur. Geride bıraktığımız yüzyıl kanlı birçok 

savaşı içinde barındırdığından dolayı şiddetin yüzyılı olarak adlandırılmaktadır. Son 

bulmayan bu savaş ortamı yeni mücadeleler yaratırken yeni üretimlerinden kapısını aralamış 

ve modern sanatın söylem dilini çoğullaştırmıştır. 

İnsanlık tarihi kadar eski olan sanatsal üretimler insanoğlunun güç savaşına tanıklık eden en 

önemli unsurlardandır. Savaşın görselleştirilmesi kapsamında sanat kimi zaman eleştiri aracı 

kimi zaman ise propaganda amacıyla kullanılmıştır. Dönemin sosyo – politik koşullarına göre 

şekillenen sanatçılar savaşa ve şiddete tepkilerini farklı yöntem ve tekniklerle ortaya 

koymuşlardır. Savaşların toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkileri sanat tarihine kazıyan 

sanatçılar gelişen teknolojik imkânlar doğrultusunda savaşın gerçek görselliğine sanatsal 

müdahaleler yapabilme imkânına sahip olmuşlardır. 
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ÖZET 

20. yüzyılın başlangıcından itibaren yaşanılan gerçeklik arayışları, estetik kavramının ve 

kullanılan malzemenin yeniden sorgulanmasına zemin hazırlamıştır. Bu sorgulamalardan biri 

ise sanat eseri ve uygun malzeme arasındaki ilişkidir. Zaman içerisinde sanatın çeşitli 

disiplinlerle olan birlikteliklerine bilimin gelişmesi ile beraber teknoloji de eklenmiştir. 

Teknolojinin gelişmesi, sanat alanını bir çok yönden etkilemiş, bu etkilerden biri de sanatsal 

uygulamalarda kullanılan malzeme çeşitliliğinde kendini göstermiştir. Sanat eserlerinin üretim 

aşamasında kullanılabilecek alternatifler artarak boya ve tuvallerin dışına çıkılmış, hazır nesne 

ve günlük tüketim eşyalarına geçişler yaşanmıştır. Bu süreç devamında gelişen ve değişen 

yeni alternatif malzemelerin genel özelliğine entropi kavramı karşılık gelmektedir. Evrende 

her şeyin belli  bir düzenden düzensizliğe gideceği iddiasından hareketle entropi kavramı, 

sanat alanında rastlantı sonucu oluşan düzensizliği veya düzensizleşme sürecini temsil 

etmektedir. Bu açıdan termodinamiğin ikinci yasasında bulunan “entropi” kavramı, sanat 

eserlerinde kullanılan malzemelerin yapısına örnek teşkil etmektedir. Entropi kavramının 

güncel sanat eserlerinde malzeme açısından değerlendirildiği bu bildiride, entropinin yüksek 

konumda olduğu malzemelerin sanat eserlerinin kavramsal boyutuna ne derece etki ettiği ve 

esere katkısına dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Bildiri kapsamında incelenen eserlerde 

organik yada inorganik objelerin yanında doğal süreç içerisinde zamanla yok olup gidebilecek 

nesneler kullanılmıştır. Bu açıdan sanat eserlerinin kalıcılığı da sorgulamış, rastgelelik, 

kendiliğindenlik ve olasılık durumunda ortaya çıkan entropi kavramı incelenen çalışmaların 

odağına alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sanat, malzeme, entropi, kendiliğindenlik, rastlantı 

 

ABSTRACT 

The pursuit of reality since the beginning of the 20th century has paved the way for the re-

questioning of the concept of aesthetics and the material used. One of these inquiries is the 

relationship between the work of art and the appropriate material. With the development of 

science, technology has been added to the association of art with various disciplines over 

time. The development of technology has affected the field of art in many ways, one of which 

is the variety of materials used in artistic applications. Alternatives that can be used in the 

production phase of works of art have increased, leaving paints and canvases, and there has 

been a transition to ready-made objects and daily consumption goods. The concept of entropy 

corresponds to the general property of new alternative materials that develop and change after 

this process. Based on the claim that everything in the universe will go from a certain order to 

disorder, the concept of entropy represents the disorder or the process of disorder that occurs 

as a result of coincidence in the field of art. In this respect, the concept of "entropy" in the 

second law of thermodynamics is an example of the structure of materials used in works of 

art. In this paper, in which the concept of entropy is evaluated in terms of material in 

contemporary works of art, it is aimed to draw attention to the extent to which the materials 

with high entropy affect the conceptual dimension of the works of art and their contribution to 
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the work. In the works examined within the scope of the paper, besides organic or inorganic 

objects, objects that can disappear over time in the natural process were used. In this respect, 

the permanence of works of art was also questioned, and the concept of entropy, which 

emerged in the case of randomness, spontaneity and probability, was taken into the focus of 

the studies examined. 

Keywords: Art, material, entropy, spontaneity, coincidence 
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ÖZET 

Bu çalışmada İslamiyet öncesi Arap edebiyatına ait bir unsur olarak Abkar vadisi ve bu 

vadide yaşadığına inanılan cinlerin Klasik Türk edebiyatı geleneğindeki izlerinin belirlenmesi 

konu edinilmiştir. Çalışmanın amacı, İslam öncesi Arap şiirinde Abkar vadisi ve bu vadide 

yaşadığına inanılan cinlerin şiirde ve şairlerin hayatındaki konumlarını, Klasik Türk 

edebiyatında yer alan cin, mülhim vd. benzer anlam ihtiva eden kavramlarla 

ilişkilendirmektir. Mezkûr konu bağlamında ve çalışmamız çerçevesinde Klasik Türk 

edebiyatından farklı yüzyıllarda yaşayıp eserler vermiş onlarca şairin divanı incelenmiştir. 

İncelenen divanlarda Abkar vadisi cinleriyle ilişkilendirilebilecek çeşitli kullanımlar bulunan 

şiirlerin ilgili kısımları çalışmamıza dâhil edilmiştir. Çalışmanın niteliği ve hacmi gereği 

mezkûr bağlamda tespit edilen bütün şiirler/beyitler çalışmamıza dâhil edilememiş ancak 

tarafımızca seçilen bazı şiirlerin ilgili kısımları çalışmamızda yer almıştır.    

Sonuç olarak bu çalışmada, Abkar vadisi ve bu vadide yaşadığına inanılan cinlerin 

edebiyattaki yerinin Klasik Türk edebiyatı geleneğindeki -dolaylı da olsa- izleri tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Abkar vadisi, İslam öncesi Arap edebiyatı, Klasik Türk edebiyatı  

 

ABSTRACT 

In this study, the Abkar valley as an element of pre-Islamic Arabic literature and the 

determination of the traces of the jinn believed to live in this valley in the tradition of 

Classical Turkish literature are discussed.  The aim of the study is to examine the Abkar 

valley and the positions of the jinn believed to live in this valley in poetry and in the lives of 

poets, in Classical Turkish literature by gin, mulhim et al.  as well as associate it with 

concepts that have similar meanings. The council of tens of poets who lived and produced 

works in different centuries from Classical Turkish literature were examined in the 

aforementioned subject and context and within the framework of our study.  The relevant 

parts of the poems, which have various uses that can be associated with the Abkar valley jinn 

in the examined councils, are included in our study.  Due to the nature and volume of the 

study, all the poems/verses determined in the aforementioned context could not be included in 

our study, but the relevant parts of some poems selected by were included in our study. 

As a result of this study, the traces of the Abkar Valley and the place of the jinn, who are 

believed to live in this valley, in the Classical Turkish literature tradition, albeit indirectly, 

have been identified. 

Keywords: Abkar valley, Pre-Islamic Arabic literature, Classical Turkish literatüre 
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1. GİRİŞ 

Hz. Muhammet, yaşadığı topluma Kur’an ayetlerini ilk getirdiği zaman ayetlerin daha önce 

söylenmemiş derecede güzel ve ihtişamlı olması sebebiyle onun “mecnun bir şair”
1
 ve 

“öğretilmiş bir mecnun”
2
 olduğu söylenmiştir. Kur’an-ı Kerim’de ise onlara şu şekilde cevap 

verilmiştir: “Arkadaşınız (Muhammet) de mecnun değildir”
3
, “Sen -Rabbinin nimeti 

sayesinde mecnun- değilsin”
4
, “Biz o Peygamber’e şiir öğretmedik.”

5
  

Yukarıda söz konusu edilen ayetlerde geçen “deli, mecnun” kelimesinin “aklını yitirmiş” 

anlamından ziyade “cinlerin dokunduğu kişi” anlamında kullanıldığını söylemek mümkündür. 

Her ne kadar İslam inanç ve kültüründe her ikisi de aynı anlamda kullanılıyor olsa da 

“mecnun” yani “cinlenmiş” olarak tercüme edebileceğimiz kelime bize İslam öncesi 

Arapların şiir ve şairle ilgili bakış açısı konusunda fikir vermektedir. Zira Kur’an-ı Kerim’de 

“Şuarâ” suresinin 224-226. ayetlerinde, mealen “Şairlere de ancak şaşkınlar uyar, görmez 

misin: Onlar her vadiye dalarlar ve yapmadıkları şeyi söylerler”
6
 şeklinde ayetler 

bulunmaktadır. Söz konusu ayetler çeşitli meal ve tefsir kitaplarında genel olarak benzer 

şekilde anlamlandırılmaktadır. Yani şairlerin sözlerine uyan kişilerin aldanan, azgın, sapık vb. 

kişiler oldukları ifade edilmekte, zira şairlerin her vadide şaşkın, amaçsız vb. şekilde 

dolaştıkları ve yapmadıkları şeyleri söyledikleri belirtilmektedir. 

Bizi bu çalışmaya sevk eden temel unsurlardan biri yukarıda bahsi geçen ayetlerde söz konusu 

edilen “vadi” kelimesidir. Kelime anlamı olarak “iki dağ arasında uzanan arazi, dere yatağı” 

(http://lugatim.com/s/vadi) şeklinde kullanılan bu kelime, mecazen “alan, saha, konu” gibi 

anlamlarda da kullanılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde Şu’ara 

suresinin 224-227 ayetlerini kapsayan tefsirde
7
 “vadi” kelimesinin bilinen gerçek anlamı 

yerine mecazi anlamda kullanıldığı görülmektedir. Elbette ki Kur’an-ı Kerim’in meali ve 

tefsiri gibi derin ve kapsamlı bilgi gerektiren bir hususta değerlendirme yapmak, konunun 

uzmanı olmayan bu makalenin yazarlarının haddine değildir. Ancak söz konusu “vadi” 

kelimesinin Kur’an-ı Kerim’de şairlerle birlikte kullanılması, çalışma konumuzun muhtevası 

gereği önem arz etmektedir. Zira İslam öncesi Arap kültürü ve edebiyatıyla ilişkilendirilen bir 

vadi ve bu vadide yaşadığına inanılan cinlerle ilgili anlatıların varlığı; bizi en önemli 

kaynaklarından biri Arap kültürü ve edebiyatı olan Klasik Türk edebiyatında cinlere dair 

kullanımların izlerini aramaya sevk etmiştir.  

 

 

                                                           
1
 (Sâffât, 37/36) “Mecnun bir şair için biz tanrılarımızı bırakacak mıyız, derlerdi.” 

[ اَئِنَّا لَتَاِرُكُٓوا ٰاِلَهتَِنا ِلَشاِعٍر َمْجنُوٍن  َويَقُولُوَن  ] (https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/saffat-suresi-37/ayet-

25/diyanet-vakfi-meali-4) 
2
 (Duhân, 44/14) “Sonra ondan yüz çevirdiler ve: Bu, öğretilmiş bir deli, dediler.”  

-https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/duhan-suresi-44/ayet-1/diyanet) [ثُمَّ تََولَّْوا َعْنهُ َوَقالُوا ُمعَلٌَّم َمْجنُوٌن  ]

vakfi-meali-4) 
3
 (Tekvîr, 81/22) “Arkadaşınız (Muhammed) de mecnun değildir” [  َوَما َصاِحبُُكْم بَِمْجنُوٍن] (https://kuran.diyanet.gov.tr 

/mushaf/kuran-meal-2/tekvir-suresi-81/ayet-22/diyanet-vakfi-meali-4) 
4
 (Kalem, 68/2) “Sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin” [  ا اَْنَت بِنِْعَمِة َرب َِك بَِمْجنُوٍن  :https) [َمُٓ

//www.kuranvemeali.com/kalem-suresi) 
5
 (Yâsin, 36/69) “Biz ona (Peygamber’e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak 

Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.”  

ْعَر َوَما يَْنبَ۪غي لَهُ  اِْن ُهَو اَِّلَّ ِذْكٌر َوقُْرٰاٌن ُم۪بيٌن  ] -https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/yasin-suresi) [َوَما َعلَّْمنَاهُ الش ِ

36/ayet-69/diyanet-vakfi-meali-4) 
6
 (Şuarâ, 224-226) [  َن  . اَلَْم تََر اَنَُّهْم ۪في ُكل ِ َواٍد يَ۪هيُموَن  . َواَنَُّهْم يَقُولُوَن َما ََّل يَْفعَلُوَن اُء َيتَّبِعُُهُم اْلغَاُوُ۫  .https://www.kuranvemeali) [َوالشُّعََرُٓ

com/suara-suresi) 
7
 https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/%C5%9Euar%C3%A2-suresi/3156/224-227-ayet-tefsiri 
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2. ABKAR VADİSİ 

İslam öncesi dönemde Arap halkının hayatlarını çöllerde dolaşarak geçirmesi nedeniyle eski 

Araplarda şiirin çok fazla bilgi taşıdığı ve Araplar arasında önemli bir yere sahip olduğu 

bilinmektedir. Ancak pek çok kültür ve medeniyette olduğu gibi söz konusu toplumda da 

şiirin kaynağıyla ilgili çeşitli görüş ve inanışlar bulunmaktaydı. Özellikle, şiirin kaynağını 

doğaüstü güçlere bağlayanlar arasında yaygın olan inanışlardan en önemlisi, “Abkar” adında 

bir vadi olduğu ve bu vadide yaşadığına inanılan cinlerin, insanların şiirlerine ilham kaynağı 

olduğuna dair inanıştır. 

Abkar vadisine gelmeden önce İslam öncesi Arap kültüründe cinlere dair inanışların yerini 

ortaya koymak gerekir. Bugün de Orta Doğu toplumlarında genel olarak bilindiği üzere İslam 

öncesi Arap toplumunda “cinlerin kabile ve gruplar hâlinde yaşadıklarına, birbirleriyle 

savaştıklarına, fırtına gibi bazı tabii olayların cinlerin işi olduğuna inanılmaktaydı. İnsanları 

öldürdükleri, kaçırdıkları, bazı cinlerin ise insanlara yardım ettikleri, cinlerle evlenen 

insanların olduğunu kabul edilmekteydi” (Usta, 2016: 2869). Ayrıca yine aynı şekilde 

“cinlerin başta yılan olmak üzere çeşitli hayvanların suretine girdiklerine, genellikle tenha, 

kuytu ve karanlık yerlerde yaşadıklarına, insanlar gibi yiyip içtiklerine, hastalıkları onların 

getirdiğine, delilerin cinlerin istilasına uğramış kişiler olduğuna inanılıyordu” (Usta, 2016: 

2869). 

Abkar kelimesinin kökeninin “soğuk anlamına gelen “ab” ve “karrun” kelimelerinden türediği 

kabul edilmekle birlikte, Farsça veya Yunanca kökenli olduğu da iddialar arasındadır” (Usta, 

2015: 161). Abkar, kelime olarak sözlüklerde daha çok “abkarî” olarak yer almakta ve “büyük 

bir ustalıkla işlenmiş kumaşlara sıfat olarak ince, çok güzel anlamına gelen bu kelime, 

Yemen’in bir tarafında bulunan ve cinlerin oturduğu sanılan Abkar şehrinin adından 

alınmıştır,” (Devellioğlu, 2005: 5) şeklinde tanımlanmaktadır. Abkar kelimesi nisbet “î”si 

almış hâli ile “abkarî” şeklinde “kusursuz, efendi, döşek, garip” ve daha birçok anlamda 

kullanılmaktadır. 

Ayrıca Abkar kelimesi Kur’an-ı Kerim’de de “O cennetlerdekiler, yeşil yastıklara ve 

harikulade güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar’’
8
 şekliyle güzel ve eşi görülmemiş anlamında 

kullanılmaktadır. 

Bugünkü Yemâme’de bulunan Nehd bölgesi yakınlarındaki derin bir vadinin adı olan Abkar 

vadisi, cinlerin yoğun olarak yaşadığına inanılan bir yer olup ‘Abkar cini gibiler’ ifadesini 

darb-ı mesel hâline getirmiş bir mekân ismidir (Usta, 2015: 161). 

İslam öncesi Arap toplumunda “özellikle Abkar Vadisi olarak isimlendirdikleri bölge, cinlerin 

yoğun olarak yaşadığına inanılan bir yerdi. Bu dönemde insanlar, cinleri Allah’ın kızları 

olarak kabul edip hayır ve şer işleri yapabilme gücüne sahip sayarlardı. Her kabilenin veya 

birkaç kabilenin oluşturduğu topluluğun özel bir cini, bir kayası, bir ağacı veya bir putu 

bulunur, bunların yanında o topluluk toplanır ve onlara taparlardı” (Usta, 2016: 2869). 

Arap Yarımadasındaki Abkar vadisinin cin şairlerinin yaşadığı bir vadi olduğu konusunda 

eski Araplar arasında söylentiler vardır. “Çölde çok cin bulunan bir yerdir. Meselde denilir ki: 

Sanki Abkar cinleriymiş” (2787 :1119 ,ابن منظور) yani dâhiymiş.  

Abkar, Arapların cinlerin evi olduğunu iddia ettikleri bir yerdir, daha sonra zekâsına veya 

işçiliğinin kalitesine hayran oldukları her şeyi oraya atfetmişlerdir.
9
 

“Rivayetlere göre bu vadide uzun zamandır cin şairler yaşar, orada bir gece geçirene bu cinler 

tarafından şiir öğretildiğine inanılırdı. Burası hakkındaki başka bir inanç ise Cahiliye Dönemi 

şairleri, şiirlerini bu vadide kendilerine şiir öğreten bir yakınları vasıtasıyla öğrendiklerini 

                                                           
8
 (Rahmân 55/76) [  ِحَساٍن ٍ  https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure)[ُمتَِّكـ۪ يَن َعٰلى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبقَِري 

=55&ayet=76) 
9
 https://www.al-jawaab.com/ الوسيط-المعجم-عبقر-كلمة-معنى / 
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söyledikleridir. Başka bir tabirle her şairin cinlerden bir dostu bulunup ona şiir öğretmiştir 

(Usta, 2015: 161). 

Şefîk Ma῾lûf, “Abkar” adlı eserinde,
10

 şeytanın onu bu vadiye götürdüğü ve Abkar Vadisi’nin 

gerçeğini ifşa ettiğinden bahsetmiştir. 

 وِسر ت عن عبقَر مستشرفا  

 صحراَء غاصت في عباب السُّباتْ 

(Abkar vadisinde çöl üzerinde yürüdüm, taşkın sebebiyle uyanmış derin uykudan.)   

 رغم شعاعِ الشَّمس يبدو على

 أطرافها ما ي شبه النَّيرات

(Güneş ışınlarına rağmen etrafında görünmektedir güneş ve aya benzer şekilde.) 

 بينا أرى األفَق بها موِمضا   

 إذ بي أراها اخت ِطفْت خابيات

(Ansızın ufukta gördüm bir parlaklık, o zaman kaybolmuş ışıkları gördüm.) 

 فقال لي شيطا ن شعري لقد

 جزنا ِحمى الخالئِق الخالدات

(Şiirimin şeytanı o vakit dedi ki bana ölümsüz varlıkların sınırı aştık.) 

 فانظْر على األفق رياَح البِلى

 كيف ت َّلشي ش عالِت الحياة

(Ufuktaki yıpranmış rüzgâra bak hayatları nasıl sona erdirdiğine) (Usta, 2020: 388-389) 

Eski Araplar, cinleri tanıdıkları ve onlarla irtibata geçebildiklerini iddia etmişler, hatta 

Arapların büyük kaynaklarında cinlerin isimleri bulunmaktadır.  

Cin şairlerinden arkadaşlarının isimlerini zikreden Arap şairlerinden olan A’şa şöyle 

buyurmuştur:  

 دعوت خليلي مسحال و دعوا له 

 جهنام جدعا للهجين المذمم

(Ben dostum Mishel’i çağırdım. Onlar da ona karşı Cühünnam’ı çağırdılar. Câriyenin 

(hizmetçi kızının) oğluna lanet olsun) (715 :1119 ,ابن منظور) 

Mishel'in de cinlerden olduğunu ve kendisine şiir yazdıranın kendisi olduğunu ifade ederek 

şöyle demiştir: 

 و ما كنت شاحردا و لكن حسبتني 

 إذا مسحل سدى لي القول أنطق

 شريكان فيما بيننا من هوادة

 صفيان انس و جن موفق

 يقول فال أعيا لشيء أقوله

 كفاني َّل عٌي و َّل هو أخرق

( 221: -ميمون، ) 

(Ben şiir sanatında tecrübesiz bir çırak değilim. Ben ancak Mishel bana söz lütfettiği zaman 

konuşurum. İkimiz arasında sıkı bir dostluk var; Öyle iki dost ki, biri cin, öbürü de ona tabi 

olan insan. O söyler, peşinden ben de söyleyeceğim her şeyi söylerim. O bana yeter. Zira o ne 

dili tutuk biridir ne de acemidir.) (Yılmaz, 2002: 264-265). 

Sadece bu değil, A’şa, kısas-ı Al-Arab (Arap hikâyeleri) eserinde olduğu gibi, Mishel ile 

görüşmesinin hikâyesini anlatılmıştır. Hikâye şu şekilde kısaltılabilir: A’şa, Kays b. Ma’d’e 

meth etmek için Yemen'e doğru giderken bir çadır görmüş ve çadırının önünde yaşlı bir adam 

varmış. Yaşlı adam, A’şa kim olduğunu ve nereye gideceğini sorduktan sonra şiir 

söyleyebileceğini sandığını da söylemiş ve okumasını istemiştir. A’şa okumaya başlayınca 

 رحلْت سمية غدوة أجمالها

 غضبا  عليك فما تقول بدا لها؟ 

                                                           
10

 “Mehcer edebiyatının önemli isimlerinden olan Şefîk el-Ma‘lûf, cahiliye dönemine ait efsane ve hurâfeleri 

tanıtmak amacıyla kaleme aldığı ‘Abkar isimli eseri, hayalî seyahat türündendir. On iki ana başlıktan oluşan bu 

eser, kadim Arap kültürüne ait değerleri ve dinî motifleri içermektedir” (Bozkuş, 2016: III). 
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(Kuşluk vakti Sümeyye develeriyle göç etti. Kızgınlığım sana, onun için ne diyeceksin?)  

Adam onu durdurmuş ve şiirin onun olup olmadığını sormuş. Evet, cevabını verdiğinde, ona 

Sümeyye’nin kim olduğunu sormuş? A’şa, Sümeyye’yi tanıdığını inkâr ettikten sonra, yaşlı 

adam Sümeyye’nin gelmesini ve aynı kasideyi okumasını istemiş. Küçük kız tek bir harfi 

kaçırmadan kasideyi baştan sona okumuş. Sonra yaşlı adam ona demiş ki: Ben senin diline 

şiiri veren, ilham eden Mishel b. Esase’yim (Yılmaz, 2002: 267), (384-385 : 2002)ابراهيم،   

Lafiz bin Lahiz isimli olan cinlerden ise İmru’l-Kays’ın arkadaşı olduğu söylenmiştir. Mutref 

el-Kinani’den Cemharat el-Arap kitabında rivayet edilmiştir ki, yaşlı bir adamın İmru’l-Kays 

ciniyle karşılaşmasının hikâyesini anlatmış ve ona aşağıdaki beyti okumuş:  

 قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل

فحومل بسقط اللوى بين الدخول  

(Dahul ve Havmeli arasındaki Sıkt-ı Liva'da bir sevgilinin ve bir evin anısından ağlayalım.) 

Adam, bu beyit İmru’l-Kays’a ait olduğunu söylemiştir. Fakat Lafiz: “Bu şiirin sahibi benim 

ve adım Lafiz bin Lahiz” demiş (51 :-،ابي زيد محمد). Ayrıca ona başka bir beyit de okumuş ve 

ona bu beyit Hethir b. Mahir isimle cin şaire ait olduğunu ve bu cin Hethir El-Dubyani’nin 

sahibi olduğunu söylemiştir (51 :-،ابي زيد محمد). 

Buradan anlaşılıyor ki her şairin kendisine ilham veren bir cini vardır ve her cinin kendisinin 

çağrıldığı bir ismi vardır ve bu isimler şiirlerde zikredilmiştir: A’şa'nın sahibi Mishel, 

İmru’al-Kays’ın sahibi Lafiz b. Lahiz, El-Nabigha El-Dubyani'nin sahibi Hethir b. Mahir. 

İslam öncesi Araplar, şairlerin şeytanları olduğunu söylemekle yetinmeyip onları güçlü ve 

zayıf şeytanlar olarak da sınıflandırmışlardır. Araplar birincisini Hevber, ikincisini Hevcel 

olarak adlandırmışlardır. Bu konuda şiir yazdığını söyleyen ve Ferezdak’ın bu şiiri 

dinlemesini isteyen bir gencin hikâyesinden kısaca bahsedebiliriz. 

 و منهم عمرو المحمود نائله        

  كأنما رأسه طين الخواتيم

(Kendisine yetişenin övüldüğü Ömer onlardandır. Sanki başı da yüzüklerin kaşı gibidir) 

(Yılmaz, 2002: 268). 

Ferezdak, beyiti dinledikten sonra gülmeye başlamış ve adama: “Ey kardeşimin oğlu! 

Bir şiirde iki şeytan mevcuttur. Birisi Hevber, diğeri ise Hevcel’dir. Hevber’in bulunduğu şiir 

hoş ve güzeldir. Hevcel’in bulunduğu şiir ise kötü ve çirkindir. Senin şiirinde ise ikisi birlikte 

bulunmaktadır. Beyitin başında Hevber bulunmuş ve bu kısım hoş olmuş, ama beyitin ikinci 

mısrasında ise Hevcel bulunmuş ve buranın manası bozulmuştur (63 :ابي زيد محمد).  

Araplar ayrıca şiir şeytanlarını erkek ve kadın olarak sınıflandırmışlar ve bu görüş Ebu Necm 

Al-Aceli’nin bir beytinden anlaşılabilir: 

 إني و كل انسان من البشر          

  شيطانه أنثى و شيطاني ذكر

( 383: 2002، ابراهيم ) 

(Benim ve her beşerden şairin şeytanı vardır. Ama onların şeytanları dişi, benimki ise 

erkektir.) (Yılmaz, 2002: 268). 

İslam öncesi Arap şairleri, şiirlerinin kendilerinin değil şeytanların sözleri olduğunu 

söylemekten çekinmiyorlarmış, bilakis şiirlerinde şeytanlarıyla gurur duyuyorlarmış. 

Hamadheni şöyle buyurmuş ki: 

 إني و إن كنت صغير السن 

 و كان في العين نبو عني

 فإن شيطاني أمير الجن

 يذهب بي في الشعر كل فن

( 383: 2002ابراهيم،  ) 

(Yaşım her ne kadar küçük ve gözden olmama rağmen şeytanım cinlerin emiridir ve beni şiir 

sahasında her türlü sanata ulaştırır.) (Yılmaz, 2002: 263). 

Yukarıdaki beytin ikinci mısrasına bakıldığında, şairin şeytanıyla gurur duyduğu açıktır. 
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Ferezdak ise şiirinin şeytanı şu şekilde övmüştür: 

 كأنها الذهب العقيان حبرها

 لسان أشهرخلق هللا شيطان

(Allah’ın yarattıklarının en ünlüsü olan şeytanın dili saf altın gibi mürekkebe sahiptir.) 

Şair Cerir’in cinlerden sahibi hakkında aşağıdaki beyti sunmuştur:  

 رأيت رقى الشيطان َّل تستفزه

 و كان شيطاني من الجن راقيا

( 383: 2002ابراهيم،  ) 

(Şeytanım üstün olmasına rağmen, hiçbir şeytanın onu yenemeyeceğini gördüm.) 

Yukarıdaki beyitte, Araplar şiiri şeytanın üfürmesi olarak belirtmişlerdir yani şiiri şeytana 

atfettikleri açıktır. 

Arapların en büyük şairlerinden biri olan İmru’al-Kays cin şairleri ona şiirleri seçtirdiğini 

söylemiştir: 

 تخيرني الجنَّ أشعارها

 فما شئت من شعرهن اصطفيت

 (امرئ القيس،322: 77–24)

(Şeytanlar şiirleri arasında bana seçtirir, ben de onların şiirlerinden ne istersem onu seçerim.)  

İslam öncesi Arap toplumunda cinlerin de kabileler hâlinde yaşadıklarına inanılmaktadır ve 

Kur’an-ı Kerim’de bununla ilgili Ahkâf suresinin 29. ayetinde
11

 cinlerin grubu söz konusu 

edilmektedir. 

Aşağıdaki beyitlerde şairler cinlerinin kavimlerinden bahsetmişlerdir. 

Cinlerin Emîresi başlığı altında yazılan şiirinden;  

 أصغ اما تسمع ألنشودة

 تصفق الريح أللحانها

 أميرة الجن قد أبرمت

 قبائل الجن بعصيانها

(Dinle şarkıyı, duymuyor musun? Rüzgârın bestelediği Cinlerin emiresi, cin kabilesi ile 

uzlaştı) (Bozkuş, 2016: 65) 

Hassân b. Sâbit şöyle demiştir: 

 و لي صاحب من بني شيصبان

 فطورا اقول و طورا هو 

( بن ثابت حسان  s. 252) 

(Benim Şeysaben oğullarından (Cin kabilesi) bir arkadaşım var, bazen ben söylerim bazen o 

söyler.) 

Ubaid b. Al-Abras Al-Asadi şeytanı şöyle dediği rivayet edilir: 

 أنا ابن الصالدم أدعى الهبيد

 حبوت القوافي قرمي أسد

 عبيدا حبوت بمأثورة

 و أنطقت بشرا عن غير كد

 (ابي زيد محمد،-: 48)

(Ben Saladım’ın (bir cin kabilesi) oğluyum ve Hubeyd olarak anılırım. … Ubaid’e bir atasözü 

verdim. Ve zahmetsizce insanı konuşturdum.) 

Aynı şekilde Hassân b. Sâbit kendisine şiir ilham eden bir şeytana sahip olduğunu ve bu 

yüzden şiir çalmasına gerek olmadığını, aksine onların şiirlerinin onun şiirine benzemediğini, 

çünkü onun şiirinin daha güzel olduğunu iddia etmiştir. 

 

                                                           
11

 (Ahkâf, 46/29) “Hani cinlerden bir gurubu, Kur’an’ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur’an’ı dinlemeye 

hazır olunca (birbirlerine) ‘Susun’ demişler, Kur’an’ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine 

dönmüşlerdi.” [ ا َحَضُروهُ قَالُُٓوا اَْنِصتُوا  فَ  ا ِمَن اْلِجن ِ يَْستَِمعُوَن اْلقُْرٰاَن  فَلَمَّ ا قُِضَي َولَّْوا اِٰلى قَْوِمِهْم ُمْنِذ۪رينَ َواِْذ َصَرْفنَُٓا اَِلْيَك نَفَر  لَمَّ ] 

(https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/ahkaf-suresi-46/ayet-29/diyanet-vakfi-meali-4) 
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 َّلأَسِرقُ  الُشعَراءَ  مانََطقوا بَل

 َّليُوافِقُ  ِشعَرُهم ِشعري

 إِن ي أَبى لي ذَِلُكم َحَسبي

  َكَمقاِلعِ  الَصخرِ 
 َوَمقالَةٌ

 َوأَخي ِمن الِجن ِ   البَصيرُ 

 إِذاحاكَ  الَكالَم بِأَحَسنَ  الَحب

 (حسان بن ثابت: 106)

(Şairlerin söylediklerini çalmam. Daha doğrusu onların şiirleri benimkine uymaz. Beni böyle 

düşünmenizi reddediyorum. Ve bir makale taş sapanı gibidir. Ve her şeyi gören cinlerden 

kardeşim, eğer sözleri söylerse en iyi şekilde söyler.) 

Carir’e de şu beyit de atfedilir: 

 إنيليلقي عليَّ   الِشعَرمكتهلٌ 

 من الشياطين إبليُس األباليِس 

 (366 :1924  ,اآللوسي )

(Ve tecrübeli şeytanlardan biri bana şiir söyler. Kendisi kıdemli iblislerden biridir.) 

Ferezdak, şiirin şeytanlarını atlamış ve ona şiir ilham verenin iblis ve iblisin oğlu olduğunu 

söylemiştir. Aşağıdaki beyitte Ferezdak, iblis ve oğlu tarafından emzirildiğini ve ağzına 

üfürdüğünü söylemiş. Şiirlerinin kendisiyle hicvedenlere taş gibi atıldığını söylemektedir. 

 وإن ابن إبليس وإبليس البنا

  لهم بعذاب الناس كل غالم

 هما نفثا في فِيَّ من فََمَويهما

 على النابح العاوي أشد رجام

(s.159, الشريف الَرضي ) 

Bir şair demiş ki: 

 و كنت فتى من جند ابليس فارتقى

 بي اَّلمر حتى صار ابليس من جندي

 ( اآللوسي ,1924: 366)

(İblis’in askerleri arasında genç bir adamdım, sonra iblis’in askerlerimden biri olduğu 

dereceye yükseldim.) 

İslam öncesi Arap edebiyatında Abkar vadisi ve bu vadinin cinleri ile ilişkilendirilebilecek 

pek çok şiir ve hikâye bulunmaktadır. Ancak çalışmamızın bu bölümünde mezkûr konuda 

yeteri kadar örnek verildiği kanaatindeyiz. 

3. KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA İLHAM KAYNAĞI 

Klasik Türk edebiyatında ilham kaynağı konusunda akla ilk gelen unsur Hâtif’dir. “Onun 

daha çok, kimden, nereden geldiği bilinmeyen ses; ilham, görünmez seslenici, çağırıcı, 

uyarıcı, öğüt verici vb. anlamlarda edebî metinlerde kullanıldığı bilinmektedir. Kaynaklar 

onu, gaipten gelen ses diye de tanımlamaktadırlar. Hatta günümüz Arap dünyasında telefon 

için hâtif kelimesi kullanılır” (Mengi, 2005: 187) 

Klasik Türk edebiyatında hâtif’in kullanımı daha çok “hâtif, hâtif-i gayb(î), hâtif-i cân” 

şeklindedir. Aşağıda divan edebiyatında hâtifin kullanımına dair örnek beyitler 

bulunmaktadır.   

Ey Hayâlî bu nazm-ı gevher-bâr 

Hâtif-i gaybdan mı mülhemdür 

]Hayâlî, G.96/5[ (Tarlan, 1992: 122) 

[Ey Hayâlî! Bu cevher yüklü şiir hâtif-i gaybdan (görünmeyen seslenici) mi ilhamdır.] 

Bunı fikr iderken hemân hâtif-i gaybî 

Didi gösterüp sûret-i mihr-bânî 

]Azmizâde Hâletî, K.38/13[ (Kaya, 2017: 161) 

[...Bunu düşünürken hâtif-i gaybi (görünmeyen seslenici) hemen dostluk/muhabbet yüzünü 

gösterip, dedi....] 
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Nâbiyâ hatif-i gaybiye suʾâl eyler iken  

Ki ne vech ile bulur sûret ayâ bu maʿnâ 

]Nâbî, T.125/12[ (Bilkan, 2011: 329) 

[Ey Nâbî! Hâtif-i gaybiye (görünmeyen seslenici) soru sorarken acaba bu anlam ne şekilde 

yüz bulur.] 

Can hâtifi her dem eyler âvâz 

A’la makâm-ı cân-fezâdan 

]Cemâlî, Hümâ vü Hümâyun, s.182] (Akt. Mengi, 2005: 3) 

[Can hâtifi (görünmeyen seslenici) her zaman cana ferahlık veren yüksek makamla 

seslenir/bağırır.] 

Bu nagmeyle iderken derdümi sâz 

Bana hâtifden irişdi bir âvâz 

[Cem Sultan, Cemşid ü Hurşid[ (Akt. Mengi, 2005: 3) 

[Bu ezgiyle derdimi sazla söylerken bana hâtiften (görünmeyen seslenici) bir yüksek ses 

geldi.] 

Klasik Türk edebiyatında “görünmez seslenici, ilham kaynağı vb.” olarak “hâtif”in söz 

konusu edildiği örneklerin sayısını artırmak mümkündür. Ancak çalışmamızın niteliği ve 

hacmi gereği verilen örneklerin yeterli olduğunu değerlendirmekteyiz. 

Yukarıdaki beyitlerden de anlaşıldığı kadarıyla hâtif şiirin içinde şaire yol gösterici ve bilgi 

verici olduğu görülmekte, şaire ilham vermesi hasebiyle şairden üst konumda olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Klasik Türk edebiyatında ilham kaynağı bağlamında sadece hâtif kelimesi kullanılmamıştır. 

Klasik Türk edebiyatında bazı şairler şiirlerinde kendilerine bilinmeyenden/görünmeyenden 

haber veren bir ilham kaynağı olduğu iddia etmişler ve bu bağlamda ilhâm, mülhim, mülhem, 

mülhim-i gaybî gibi kavramları kullanmışlardır. Aşağıdaki beyitlerde söz konusu kullanımlara 

dair örnekler bulunmaktadır:  

Olup her maslahatda müsteşâr-ı mülhim-i gaybî 

Tarafdâr ola her kârda tevfîk-i rabbânî 

[Kânî, T.48/35] (Yazar, 2017: 133)  

[Her işte gaybdan haber veren ilham kaynağı istişare edilen olup her işte Allah’ın yardımı 

desteğin olsun.] 

Âyât-ı vâridâtı medîhinde cânlara 

İlhâm-ı gaybdur ki anı vahy sürûş ider 

[Şeyhî, Tc.B.2/9] (Biltekin, 2018: 62) 

[Gelen ayetler övgünde cinlere/ruhlara, gaybdan haber verir ki onu vahiy meleği eder.] 

Mülhim-i gayb gönül âyinesin karşu tutup  

Eyledi tûti-i câna bu kelâmı telkîn 

[Bâkî, K.26/20] (Küçük, e.t. 2022: 53) 

[Gaybdan haber veren ilham kaynağı gönül aynasının karşısına geçip gönül papağanına bu 

sözleri telkin etti.]   

Mest-i câm-ı aşkım ilham olmayınca söylemem 

Gerçi kim fevvâre-i ma’nâ dehânumdur benim 

[Nefi, K.12/20] (Akkuş, 2018: 62) 

[Aşk kadehiyle mestim, ilham olmayınca söylemem. Gerçi anlamın fıskiyesi benim 

ağzımdadır.] 

Yanî yâ vahy ola mazmûnu anın yâ ilham 

Bunu fasl etmede ahbâb edeler bahs-i azîm 

[Nef’i, K.7/2] (Akkuş, 2018: 43) 
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[Yani, onun mazmunu ya vahy olarak ya da ilham olarak gelsin. Bu ayırmada dostlar büyük 

tartışma / çok sohbet etsinler.] 

Vasf-ı zâtın nice mümkün yine olmuş tutalım 

Bir nefeste nice bin manâ-i gaybı mülhem 

[Nef’i, K.40/39] (Akkuş, 2018: 152) 

[Zatının niteliği/övgüsü mümkün mü, diyelim ki (mümkün) oldu. Bir nefeste ilham olunmuş 

binlerce bilinmezlik/gayb.] 

Abkar vadisi ile ilişkilendirme bağlamında Klasik Türk edebiyatında vadi ile cünûn (cinnet, 

delilik) kelimelerinin veya cin, şeytan vb. kavramların bir arada kullanıldığı da görülmektedir. 

Ey Behiştî dîdeden gâ’ib perîler gibidür 

Vâdi-i şi‘rün eger varise bizden yegleri 

[Behiştî, G.536/5] (Aydemir, 2018: 405) 

[Ey Behiştî! Eğer şiir vadisinin bizden iyileri varsa, (onlar) gözle görünmeyen periler 

gibidirler.] 

Semt-i dil-i hayret-zede vâdî-i cünûndur 

Evhâm-ı ʿukûl uğrayacak râh degildür 

[Nâ’ilî, G.64/2] (İpekten, 2019: 322) 

[Hayrete düşmüş gönlün yeri/semti cinnet vadisidir. (Orası) Akılların kuruntularının / 

vehimlerinin uğrayacağı yol değildir.] 

Ayak ayak cünûn vâdîlerin geşt ü güzâr itdüm 

[Azmizâde Hâletî, Müseddes, 6- I/3] (Kaya, 2017: 183) 

[Delilik vadilerini adım adım gezip dolaştım.] 

Mecerre vâdî-yi gûl olmış idi encümden 

Sepîde-dem çü görindi talîʿa-i envâr  

[Tâcî-Zâde Ca‘fer Çelebi, G.30/5] (Erünsal, 2018:  282) 

[Samanyolu, yıldızdan cin vadisi olmuştu. Sabah vakti ışıkların keşif kolu göründü.] 

Dil degül mi bizi vâdî-i cünûna düşüren 

Anun itdüklerini yâre mi isnâd idelüm 

[Nev’îzâde Atâyi, G.166/4] (Karaköse, 2017: 217) 

[Bizi cinnet vadisine düşüren gönül değil midir? Onun ettiklerini sevgiliye mi isnat edelim.] 

Aklın hüneri vâdî-i hikmettedir ancak 

Tahkîk ile hikmet nice bir dilde yer eyler 

[Nef’i, K.10/8] (Akkuş, 2018: 54) 

[Aklın hüneri sadece hikmet vadisindedir. Tahkik ile hikmet bir gönülde nasıl yer alır.] 

Sapmayıp kesdirme vâdî-i cünûna akl-ı keç 

Kûçe-bend-i râh-ı zencîr-i teselsülden geçer 

[Şeyh Gâlib, G.61/5] (Okçu, et. 2022: 239) 

[Eğri/kötü akıl cinnet vadisinin kestirmesine sapmayıp silsile halinde dar yollardan geçer.] 

Klasik Türk Edebiyatında görünmez seslenici, ilham kaynağı, uyaran, öğüt veren vb. 

anlamlarında mülhim vd. kullanımlara dair örneklerin ve Abkar vadisini hatıra getirecek 

“vadi” vb. kullanımların sayısını artırmak mümkündür. Yukarıdaki örneklerin dışında Klasik 

Türk edebiyatında “görünmez seslenici, ilham kaynağı vb.” olarak “, ilham, mülhem, mülhim 

vb.” ve abkar vadisi ile dolaylı da olsa ilişkilendirebileceğimiz “vadi”nin kullanıldığı daha 

birçok şiir bulunmaktadır. Ancak burada ortaya koymak istediğimiz unsur Klasik Türk 

edebiyatında, İslam öncesi Arap edebiyatına dair bir unsur olan cinlerin dolaylı olarak ve 

kısmen bazı şairlerin edebî dünyalarında varlıklarını sürdürdükleridir.    

4. SONUÇ  

Bu çalışmada İslam öncesi Arap edebiyatına dair bir unsur olan Abkar vadisi ve bu vadide 

yaşadığına inanılan cinlerin, eski Arap şairlerin hayatındaki yeri üzerinde durularak söz 

konusu inanışın Klasik Türk edebiyatına etkilerine dair çeşitli tespit ve değerlendirmelerde 
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bulunulmuştur. Bilindiği üzere Klasik Türk edebiyatının 13. ve 19. yüzyıllar arasında ve genel 

olarak Osmanlı coğrafyasında hüküm sürdüğü bilinmektedir. Coğrafi ve kültürel sebeplerden 

dolayı Arap ve Fars edebiyatı ve kültürüne dair unsurların Klasik Türk edebiyatında yer 

bulması olağan bir durumdur.   

İslamiyet öncesi Arapların düşünce tarzına göre şiirin kaynağı, görünmez güçler, yani şeytan 

ve cin gibi doğaüstü kaynaklardır. İslam öncesi Arap edebiyatında şairler, kendilerine şiir 

okuyan cinlerden dostları olduğunu ve onların bir mülhim olduğunu iddia etmişlerdir.  

Klasik Türk edebiyatı şairleri, şiirlerinde ilham kaynaklarını İslam öncesi Arap şairleri gibi 

şiirlerinde açık bir şekilde ifade etmemişlerdir. Bununla birlikte Klasik Türk edebiyatında da 

bazı şairlerin ilham veren anlamında “hâtif” kelimesini kullandığı bilinmekte ancak “hâtif”in 

mülhim olmak dışında ne olduğu tam olarak bilinmemektedir.  

Bu çalışmada Klasik Türk edebiyatında onlarca şairin divanını incelendi. Bu bağlamda Klasik 

Türk edebiyatında incelediğimiz şairlerin her birinin divanında çalışmamız çerçevesinde 

önemli olduğunu düşündüğümüz “Abkar, cin, cünûn, dîv, gayb, gûl, hâtif, iblis, ilhâm, 

mecnûn, mülhem, mülhim, şeytân ve vâdî” kelimelerinden herhangi birini ihtiva eden beyitler 

tek tek incelenmiş ve söz konusu beyitlerde çalışma konumuzun bağlamına dâhil olduğunu 

düşündüğümüz anlam mevcut ise seçtiğimiz bazı beyitler bu çalışmaya dâhil edilmiştir.  

Sonuç olarak Klasik Türk edebiyatının İslam öncesi Arap edebiyatında bulunan bir inanış 

olan Abkar vadisi ve bu vadinin cinleri ile ilgili çeşitli unsurların izlerini az da olsa 

barındırdığı görünmektedir. Elbette bu unsurlar İslam öncesi Arap edebiyatından Klasik Türk 

edebiyatına kadar olan yüzlerce yıllık süreçte İslam dini başta olmak üzere dil ve daha birçok 

kültürel unsurun değişim ve dönüşümü çerçevesinde farklı niteliklere bürünmüştür. Ancak 

yine de mezkûr inanışın doğrudan veya dolaylı etkilerini -daha doğrusu izlerini- Klasik Türk 

edebiyatında bulmak mümkündür.  
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( قصص العرب، موسوعة تراثية جامعة لقصص و نوادر و طرائف العرب في 2002ابراهيم شمس الدين  )

 العصر الجاهلي اَّلسالمي، الجزء الثالث ، بيروت، لبنان ، دار الكتب العلمية.

الجاهلية و اَّلسالم، حققه و ضبطه و شرحه  أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب في 

 "علي محمد البجاوي" ، نهضة للطباعة و النشر و التوزيع، مصر.

(، ديوان امرئ القيس، دار المعارف للنشر.-امرئ القيس )  

 الشريف الرضي أبي محمد العلوي الموسوي، المجازات النبوية، دار الكتب العلمية للنشر، بيروت لبنان.

ود شكري البغدادي، بلوغ األدب في معرفة أحوال العرب، عين بشرحه و ضبطه و تصحيحه  محمد اآللوسي محم

 بهجة األثري، الجزء الثاني، دار الكتاب المصري، مصر. 

(، ديوان حسان بن ثابت، دار الكتب العلمية للنشر، بيروت لبنان.-حسان بن ثابت )  

تعليق "الدكتور محمد حسين" مكتبة اآلداب بالجماميز للطباعة و  (، ديوان اَّلعشى الكبير،  شرح و-ميمون بن قيس )

 النشر و التوزيع.
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ABSTRACT 

Dede Korkut's book is one of the oldest mythological stories of the Oghuz Turks, which have 

pre-Islamic roots. This collection of 12 stories is composed in prose and order and is a 

valuable collection that shows the life, social values and beliefs of the Turkish people. The 

history of writing stories is related to the 14th and 15th centuries. In 1945 Farzaneh 

introduced this story to Iranian society for the first time. From 1951 onwards, the introduction 

and publication of the stories of this book became faster. In March of 1955, Karang 

introduced Dede Korkut's book in No. 92 of Yaghma magazine in eight pages. 

In 1968, Dr. Hossein Mohammadzadeh Sediq published this book in a research work in Art 

and Community weekly, and in 1970 in Vahid Literary Monthly, and in 1976 in Haft Essays 

on the Literature and Folklore of Azerbaijan, and in 1982 in Yeni Yol Quarterly. 

In 1968, Samad Behrangi published a Persian translation of Deli Dumrol's legend in the book 

"Stories of Azerbaijan". In December of the same year, in an article titled "Characteristics of 

Heroes in Azerbaijani Legends", which was published in the 18th issue of Arash magazine, he 

was able to introduce a part of Dede Korkut's book. In 1976, Azab Daftari and Mohammad 

Hariri Akbari tried to publish this book and its stories by translating the book Dede Korkut 

under the title "Baba Korkut" by Jeffrey Lewis from English to Persian. 

After the 1980s, dozens of researches, books, descriptions and articles were written about 

Dede Korkut's book in Iran. This article examines how to publish, research and review the 

book Dede Korkut in Iran. 

Key words: Dede Korkut; Iran; research 

 

A) Printing the main text of the book in Iran 

In 1945, at the same time as the efforts of the Democratic Party of Azerbaijan to gain power 

in Azerbaijan, the newspaper Azerbaijan was published in Azerbaijani Turkish as the organ of 

this party in Tabriz. Although this newspaper was considered the official and political organ 

of the democratic sect of Azerbaijan, it also had positions on the literature and language of 

Azerbaijan. In these years, Mohammad Ali Kosi, known as Farzaneh, introduced the book 

Dede Korkut, only thirty years have passed since its initial publication in Istanbul and only 

five years since its publication in Baku. It seems that when Farzaneh was working as a 

librarian at the National Library of Tabriz, he got to know Dede Korkut of Istanbul, which 

had been sitting in the library's warehouse for many years. The publication of articles about 

Dede Korkut in Azerbaijan newspaper caused Mohammad Ali Farzaneh to be tried by the 

Shah Field Court in Tabriz for writing Dede Korkut articles a year later, but after a while due 

to the lack of security of the contents, an order was issued to prohibit his prosecution. 8 years 

later, in 1960, the poet Bulut Qara-Chorlu, nicknamed Sahand (1926-1980), got acquainted 

with the book Dede Korkut through his friend Farzaneh and arranged its twelve parts. But in 

those years, no one was willing to print this book, until Sahand was able to find a printing 

house and print the book of Sazimin Sozu on the condition of paying more money, although 
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this book was reprinted in 1358. Farzaneh wrote an introduction to this book and introduced 

Dede Korkut's fans to this book. The second part of the book was published in 2007 under the 

title Qardash Andi. 

In March of 1957, Abdul Ali Karang introduced the book Dede Korkut in No. 92 of Yaghma 

magazine in eight pages. Considering his not very positive background in introducing Turkish 

works, the reason for his effort to introduce Dede Korkut's book is not known. In 1968, Dr. 

Hossein Mohammadzadeh Sediq published this book in a research work in Art and 

Community weekly, and in 1970 in Vahid Literary Monthly, and in 1976 in 7 Essays on the 

Literature and Folklore of Azerbaijan, and in 1982 in Yeni Yol Quarterly. Analyzed and 

introduced. In 1968, Samad Behrangi published a Persian translation of Deli Dumrol's legend 

in the book "Stories of Azerbaijan". In December of the same year, in an article titled 

"Characteristics of Heroes in Azerbaijani Legends", which was published in the 18th issue of 

Arash magazine, he was able to introduce a part of Dede Korkut's book. In 1976, Fariba Azab 

Daftari and Mohammad Hariri Akbari tried to publish this book and its stories by translating 

the book Dede Korkut under the title "Baba Korkut" by Jeffrey Lewis from English to 

Persian. The book Dede Korkut written by Anar was translated and published in Tehran by 

Nima publishing house. 

Dede Korkut's epic was a translation of Anar's work, which was published in 1979 by Poya 

publishing house. 

In 1979, after the victory of the Islamic Revolution, Mohammad Ali Farzaneh was able to 

publish the book Dede-korkut for the first time. In addition to writing an introduction in 

Persian at the end of the book, he also gave an incomplete description of some of the heavy 

words of Dede-Korkut. In the introduction of the book, Farzaneh mentions their eagerness to 

publish Dede Korkut's book since many years ago, and records the exact date of obtaining 

photocopies of the Dresden and Vatican copies in 1963. Considering that Sahand composed 

Sazimin Sozu in 1951, it seems that the date mentioned in the text of the book is wrongly 

quoted and the correct one is 1952. Another scenario could be that Farzaneh and Sahand had 

obtained the text of Dede Korkut through Azerbaijani sources on the other side of Aras, i.e. 

second-hand sources. According to Farzaneh, the scientific and critical text of the book was 

prepared over months and years and was waiting for publication, but unfortunately, these 

copies along with many manuscripts were looted during the raids of SAVAK agents. He 

considers the book published in 1979 to be "the result of rework and to some extent hasty" 

that has been done on the book again in recent months. 

During its more than thirty-five years of continuous publication (from May 1979to June 

2014), the weighty magazine "Warliq" has made a great contribution in presenting scientific 

articles about Dede Korkut. The first detailed article was published by Alireza Sarrafi under 

the title "Review of the stories of Dede Korkut" in 1980 and 1981 in eight issues (with an 

introduction by Dr. Javad Hayat), after that valuable articles were written by professors such 

as Dr. Javad Hayat, Dr. Mohammad Ali Farzaneh, Professor Hamid Mohammadzadeh, Dr. 

Hamid Nataki, Mohammad Hossein Guneyli, Mirhidayt Hissari, Ali Begzadeh, Namobi 

Khamene, Seyyed Mohammad Ebrahimi, Mohammad Akbarzadeh, Jamal Ayrmelo and 

several world-renowned scientists including Dr. Ahmed Shamideh, Professor Ahmed Bejan 

Arcilason, Professor Yashar Qarayev, Professor Sadegh Toral and... has been published in 

Warliq. 

In 1979, Hossein Feyzolahi Vahid named his magazine Dede Korkut, most of its contents 

were in Turkish. The first issue of this magazine was published in August 1980. 

In 1979, after several years of efforts, Mir Ali Seyed Salamat was able to publish a 

mythological interpretation of the book of Dede Korkut by Ashina Publishing House for the 

first time. It can be said that this is the first book of Korkut science in Iran. In the same year, 

Dr. Hossein Faiz Elahi Vahid edited the saga of Uruz Khan. 
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Simultaneously with the announcement of 1999 by the UNESCO organization as the year of 

Korkut, the efforts to introduce and publish this unique work intensified. 

In 1999 Hossein M. Guneyli took a new step in Korkut studies by publishing the book "Dede 

Korkut" under the title "Dede Korkod Kitabi and Dede Korkod Kitabinda Sozler and Adlar". 

Based on the original text of Dede Korkut, Guneyli did not need to refer to the versions of 

Mohammad Ali Farzaneh, Shamil Jamshidov, Farhad Zeinalov, Samit Alizadeh, Moharram 

Ergin, Orkhan Shayig Gougiai, and Hamid Arasli. In the first part of the book, Guneyli gives 

the original text and in the second part, there are explanations about difficult words and names 

of people and antonyms. 

In 1999, Mirza Rasool Ismailzadeh published the simple form of Dede Korkut book for young 

people who could not understand the old text of Dede Korkut. In this book, he has used the 

texts of Farzaneh, Sazimin Sozu and Shamil Jamshidov. 

In 2000, Fariba Azbadfatri was able to print and publish the book Dede Korkut by Qatreh 

Publishing House in Tehran. 

In 2001, an article about Anar under the title Dede Korkut Dunyasi by Al-Hoerd Mohammadi 

Kochmeshki was published by Akhtar Publications. In the same year, the book Dede Korkut 

was published in Tabriz with the translation of Jafar Soleimani Kia. 

In 2001, "The Book of Perceptual Philosophical Korkuton" by Osman Effendi was published 

by Amir Aqighi Bakshaishi in Qom by Bakshaishi Publishing House. 

In 2002, Behzad Behzadi published the book "Dede Korkut, the literary and epic masterpiece 

of Oghuzan" (Behzadi, 2002). In the same year, Javanshir Farazin published his Dede Korkut 

studies under the title: "Research on the myth of Dede Korkut, published by Jamiat Pazhuh", 

Daniyal. Tabriz published. 

In 2002, Dede Korkut Doniyasi ("Sizsiz" by Sechilib librarians), translator: Allahvardi 

Mohammadi, compiler: Anar Reza, Akhtar Publishing House, Tabriz 

In 2002,  

In the same year, Aziz Mohseni also published his work, which was mostly the works of 

writers and researchers of the Republic of Azerbaijan. Dede Korkut Boilari is the name of the 

book that Hossein Mohammad Khaniguneili published in Esfand 2002 and in 2003 Yusuf 

Behanmon published the words and terms of Dede Korkut in the form of a book. In the 1980s, 

Dede Korkut science entered a new stage, so that in March 2012, the book Dede Korkut, 

written by the famous Azerbaijani writer Anar, was published in Zanjan by Ali Karimi. 

In 2004, Yusuf Behnmon gave a new phase to the research of Korkutology by publishing Ten 

Deh Korkut Kitabi Nin Chetin Suzlerine. In the following years, other books about Dede 

Korkut were published by this author Ormoi. 

In 2005, Hossein Panahi from Selmas tried to explain the difficult words of Dede Korkut by 

publishing the entire text of the book called Dede Korkut and the Worldly Literature. He got 

acquainted with this book for the first time while studying at the Faculty of Pharmacy in 

Izmir, although his first acquaintance was with Samad Behrangi's article. While reading this 

book, Panahi faces difficulties with the words in the book and tries to prepare a handbook for 

other readers. 

In 2005, the artist Salmasi Ashiq Manaf tried to spread the stories of this book among Ashiq 

culture by re-composing poems about Dede Korkut. In 2005, Rashid Tahabazoglu was able to 

arrange the five smells of Dede Korkut. Hasan Bey Hadi published this book. 

In April 2016, the book - Dede Korkut and Religious Islam, written by Bahlul Abdullah and 

translated by Reza Jalilinia, was published by Navid Islam Publishing House in Qom. 

In 2008, the poet Salmasi Mohammad Akbarzadeh arranged the stories of Dede Korkut in the 

form of Masnavi. In 2008, Dr. Hossein Faiz Elahi Vahid was able to publish the books 

"Yeghanq Khan Hamase 3" and "Saghraq Khan Hamase 3", which was a poem of one of 

Dede Korkut's poems. 
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In 2008, a person named "Y-F" was able to publish one of Dede Korkut's books titled "Deli 

Dumrol" which was published by Tos Zainalov and Alizadeh. 

In 2008, Bahram Asadi, one of the poets and researchers of Ormoy, published the book Dede 

Korkut in simple language. In the same year, Mohammad Ebadi (Qarakhanlu) was able to 

publish Samit Alizadeh's book by Akhtar Publishing House in Tabriz. 

 

In 2011, Mojgan Fateh Niya translated and published the English translation of Geoffrey 

Lewis again into Persian. In the same year, Hossein Mohammad Khani published the book 

Dede Korkut Boilari in modern Turkish prose. 

In 2011, Jafar Soleimanikia published the book Dede Korkut. (Soleimani Kia, 2011) 

In 2011, the book Dede Korkut based on the text of Dresden by Parviz Zare Shahmorsi was 

published by Tak Drem Publishing House. (Shahmarsi, 2013) In the same year, Mohammad 

Ebadi (Qarakhanlou) translated the text of Korkut by Farhad Zinalou and Samit Alizadeh into 

the Arabic alphabet. In the same year, Hemat Shahbazi published the book Dede Korkut 

Dastanlari by Farouq Sumer in electronic form. 

In the year of Navid Mohammadi, he published the book "Dede Korkut (History of Lerin 

Badiei incident confirmed by Abideh 3)" by Alamuddin Ali Beyzadeh. 

In 2014, Saeed Moghanli prepared a fine copy of the original text and its translation into 

Persian by signing a contract with the Iranian Academy of Arts. 

In December 2014, the book Dede Korkut by Jeffrey Lewis, translated by Mohammad Hariri-

Akbari and Fariba Azbdaftari, was republished by Akhtar Publishing House. In the same year, 

Mir Ali Seyyed Salamat added to the list of Azerbaijan mythology by publishing the book 

Dede Korkut: Ghord Rab Al-Honoon, a report of Tanrilar Toplomona, published by Heltak 

Publishing House in Tabriz. 

In the winter of 2015, the book Dede Korkut: Epic Azerbaijan, edited by Samad Rahmani 

Khayavi, was published by Sumer Publishing House and Akhtar Publishing House. 

Azerbaijan's world masterpiece Dede Korkut (translation of the stories of Dede Korkut) is 

another book that was published by Ammar Ahmadi at the end of November 2015 by Savalan 

Igidelari Ardabil publishing house. Sumer Nash was published in 2015 in 312 pages. 

In August 1995, the book Sargoshad (Dede Korkut) by the author: Kamran Aliyev, edited by: 

Zarin Kazemi and translated by Ebad Memizadeh was published by Savalan Igidelari 

publishing house. 

In 2017, Mohammad Ebadi published the book Dede Korkut by Yilaq Qalam publishing 

house. 

In 2017, Rahman Jafari, under the pseudonym Araz, published the book of poems "Dede 

Korkut Boilari" by Avai Manji Publishing House in Qom. 

b) Books and articles of Korkutology 

Most of the articles in Korkutshenasi department were written after the Islamic revolution in 

1357 by the following writers and researchers: 

Dr. Javad Hayet introduced this book in Warliq magazine and also in the book Azarbayjan 

Khaleeq Khaleq Tadhabati. 

Dr. Mohammad Ali Farzaneh 

Dr. Jamal Airimi 

Dr. Tawheed Malekzadeh 

Alireza Sarafi 

Mir Ali Seyed Salamat 

Bahram Asadi 

Hossein Goneili: Dede Korkuton Tokenmz Khazine Sinden 

Ali Barazandeh: Dedem Korkuton Atalar Suzleri 

Dr. Hossein Mohammadzadeh and Nagin Navadeh Razi: Dede Korkut 
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Mohammad Reza Karimi: Dede Korkut Doniyasi 

The book of Dede Korkut Abdul Ali Karang 

Reza Hamraz, in a short article called "A short reflection on the comparison and similarities 

between Ibn Yaghzan's Hayy and Dede Korqud" has pointed out the existence of some 

similarities between the Qurqud Dede and Hayy Bi Yaqzan's treatise (Hamraz, 2000). This 

article was later translated into Turkish by Abulfazl Ahmadlou. 

Yeni Yul magazine, number 3, Hossein Dozgun 

Hossein Dozgun excerpt of the text of the Turkish verse 

Arslan Fashihi in Warliq magazine 

Javanshir Farazin, Behanmon and... 

Dr. Hamid Sefidgar Shahanghi published an article in Warliq magazine and translated the 

German introduction of Dede Korkut from Persian. He also compiled the entry "Dede Korkut 

Book" for the encyclopedia of anthropology and folklore of the great Islamic encyclopedia. 

Parviz Yekani Zare 

Samira Aashe-Talab, Dede Korkut, the story of Larinin Zamano and Onlarin Yaranma - 

Historical Yaziya Elinma - Allameh Tabatabai University, Tehran 

Khalil Mokhtari Nia 

Also, Rahim Bashirpour Bonab (2009) has a thesis entitled Sociological Study of Dede 

Korkut book, some parts of which were studied through virtual space and mostly contained 

basic sociological information. 

Another thesis entitled "Comparison of the position of women in Shahnameh and Dede 

Korkut" by Mitra Sweidimi Sufiani ( 2012)  

And two articles have been published in this field: Mohammad Abbaszadeh (Abbaszadeh, 

2011) and Rahim Bashirpour (2011) an article entitled a sociological look at the control 

institutions in Dede Korkod literature, which from a sociological point of view has been 

investigated. Examining the sociological concepts of patriarchal cultural stagnation and 

ethnocentrism in the literature of Dede Korkut is the title of the article that Abbaszadeh, 

Mohammad; Bashirpour, Rahim published in 2013. (Abbaszadeh, 2011) and another article 

titled "The Image of Woman and Love in Dede Guqud, Iliad and Odyssey" written by 

Barzegar Khaleghi and Ruqieh Nisari (2010), which compares these two works with 

masterpieces. Greek literature is discussed. 

In 2013, Ahmed Goli and Rashid Asadi Valilo, while criticizing the lack of attention of 

Iranians, especially researchers of comparative literature, published an article under the title 

of evaluating the actions of Pahlavi in Shahnameh and Dede Korkut. (Goli, Ahmed, 2013)  

Maleeha Azizpour was able to show the cultural continuity of Dede Korkod until the present 

age with an article entitled "Dede Korkut Boylarinda Aghit and Benzer Khojali Aghitlarindan 

Bir Neche Orank" published in Anna Warliq magazine number 4 summer 2016.  

Abdul Saleh Pak "Qurqud Ata" is the title of a story that Abdul Saleh Pak and "Tangr Qoli 

Yalqi" have translated and rewritten from an old literary text and it is going to be published in 

Tandis Publishing House. 

In April 2017, Ali Soltani's book called "Dede Korkut Vakidim Younan Dastanlari" was 

published by Qalan Yord Publishing House. 

In 2017, the book "Dede Korkut Mythology" by Aghayar Shukurov, translated by Ammar 

Ahmadi, was published by Savalan Igidelari Publishing House. 

1400 publication of the book Dede Korkut (original and simple Lashdirmish text - Germany 

and Dresden) Samit Alizadeh and Farhad Zainalov, Eliyar Polad Heydari, Savalan Igidelari, 

520 pages, 130 min tomen 

c) Artistic activities 

Ashiq Kausar Ali (Seljuq) Shahbazi changed the name of Ashiqlar art group to Dede Korkut 

Ashiqlari in 2000. 
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In 2012, Yadullah Samadi, the director of Ormoy, released Deli Dumroll's movie in two 

languages, Turkish and Persian. 

 

result: 

The activities of Dede Korkut studies include the introduction of the book, the publication of 

the original text, the publication of a dictionary of words and terms, and the study of the 

mythology of Dede Korkut, which started in the 1941s, despite the heavy atmosphere during 

the Shah's time, it continued slowly and continued to grow in the years after the revolution. In 

the years after the revolution, Korkutology studies were introduced to Azerbaijanis and 

Iranian people with the support of researchers who studied this book as amateurs. 
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ABSTRACT 

The potential benefit of social media tools for learning and even teaching has been 

underestimated because of their very popular nature and their versatile effects. This serious 

weakness in the current discourse on learning in general, and on learning in the digital culture 

in particular, calls for an empirical and theoretically-grounded research on the importance of 

social media for effective tools for teaching and learning in the digital era. Using a descriptive 

survey design, this paper investigated on some undergraduate students’ perceptions and use of 

social media as well as the potential benefits and risks associated with social media usage. 

Both the quantitative and qualitative results showed that the selected students hold very 

positive attitudes towards social media as educational, communication, and collaboration 

tools.  

Key words: social media, education, communication, collaboration 

 

1. Introduction 

Kaplan and Haenlein (2010) define social media as “…a group of Internet-based applications 

that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the 

creation and exchange of User Generated Content” (p. 61). The emergence of social media 

technologies has been embraced by a growing number of users who post text messages, 

pictures, and videos online (Duggan, 2013, Ellison, Lampe, Lenhart, & Madden, 2015). In 

point of fact, social media have become one of the main tools in the 21st century allowing 

millions of users to create and share various contents online. These technologies have 

attracted substantial attention among many types of users including researchers who have 

published studies for several years. In today’s teaching and learning environments with 

increased use of social media technologies, learning how to take advantage of these 

invaluable tools is a key skill for both educators and students. The use of social media also 

includes social networking, defined as services that allow users to manage relationships in 

online communities (Karahoca & Yengin, 2018).  

Rapid advances in Information and Communication Technologies (ICT) as well as in 

student-centered pedagogy have accelerated the use of social media in teaching and learning, 

especially in higher educational institutions. Social media are used to communicate, 

collaborate, and interact within a shared learning environment as well as to participate in 

various social and interactive activities, such as tagging and organizing, creating, posting and 

sharing contents, pictures and video, etc. (Pallis, Zeinalipour-Yazti, & Dikaiakos, 2011; 

Oradini & Saunders, 2008 ; Lampropoulos, & Siakas, 2018). The current research seeks to 

explore some English major student’s perceptions and use of social media and the advantages 

and disadvantages of these digital technologies on their study. The two following questions 

were investigated. 

Research Question 1: What are the attitudes of selected Université André Salifou English-

major students towards the use of social media as educational, communication, and 

collaboration tools? 
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Research Question 2: What are the participants’ reported advantages and risks associated 

with social media usage? 

The following section presents the review of related literature pertaining to the current 

research. It begins with examining studies published in the last decade to keep readers abreast 

with the current development of research in the field. Next, the literature analysis is 

contextualized by presenting a brief overview of related scholarly activity in the emerging 

field of social media research.  

2. Literature Review   
Recent research works have examined the use and types of mass media (platforms) used in 

education. Tantarangsee, Kosarassawadee & Sukweses (2017), for instance, identified the 

types of social media platforms most frequently used by faculty members and the functions 

achieved in social media-based activities in teaching and learning. The sample population 

comprised 31 faculty members in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan 

Sunandha Rajabhat University (SSRU), Bagkok, Thailand. To collect data from the sample 

population, the researchers used a 5-scale questionnaire which they claimed had been verified 

and tried out. The collected data was analyzed with SPSS program and the statistics used 

included percentage, Mean and Standard Deviation. The scholars also formulated two 

research questions: 1. What social media platforms are most frequently used in teaching and 

learning by faculty members in the Faculty of Humanities and Social Sciences, SSRU? And to 

what extent are they used? 2. What functions can social media-based activities in teaching and 

learning serve? And to what extent is each function used?  

From the analysis, Tantarangsee, Kosarassawadee & Sukweses identified 5 types of 

social media platforms most frequently used by faculty members in the Faculty of Humanities 

and Social Sciences, SSRU in teaching and learning (Line, Websites and YouTube, Facebook, 

Google + and Facebook messenger). Further, they reported that the most frequently used 

social media platforms by faculty members in high level with an average spending time of 3-4 

hours a day included Line and Websites and YouTube, the social media platform frequently 

used in moderate level with an average spending time of 2-3 hours a day was Facebook, and 

the social platforms frequently used in low level with an average spending time of less than 

one hour a day consisted of Google + and Facebook messenger. They also noted that the 

social media platforms frequently used included Blogs and Twitter. Again, they identified 6 

functions achieved in social media-based activities by faculty members in the Faculty of 

Humanities and Social Sciences, SSRU (Retrieve contents for classroom instruction from 

Websites and YouTube, Present contents from Websites and YouTube in classroom 

instruction, Contact with students through Line, Assign students to retrieve information from 

Websites and YouTube to write reports, Upload PowerPoint for classroom instruction on 

Moodle or personal Websites and Upload contents for classroom instruction on Moodle).  

Tantarangsee, Kosarassawadee & Sukweses added, too, that three of these functions 

were achieved in high level with an average time consumption of 3-4 hours a day, the 

function with the highest mean score being retrieving contents for classroom instruction from 

Websites and YouTube, Present contents from Websites and YouTube in classroom 

instruction. Again, they noted that three functions were achieved in moderate level with an 

average time consumption of 2-3 hours a day including assigning students to retrieve 

information from Websites and YouTube to write reports, uploading PowerPoint for 

classroom instruction on Moodle or personal Websites and uploading contents for classroom 

instruction on Moodle or personal Websites. Further, pointed out that four out of the six 

functions were achieved by the faculty members, while one function was achieved by the 

students, and another one achieved by both teachers and students. Based on these findings, the 

scholars concluded that the faculty members perceived the technology usefulness and the ease 
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of use of social media and made use of it in teaching and learning in the form of social media-

based activities. 

Alhumaid (2020) also examined the attitudes of teachers and students in the United 

Arab Emirates (UAE) towards employing social media in education. The research sample 

consisted of 110 teachers and 206 students registered in the second and third sessions of basic 

education in UAE in the academic year 2019-2020. The scholar used two questionnaires (one 

for teachers and one for students) to gather data from the research sample. Each questionnaire 

contained two sections. The first section included demographic data and the second one 20 

items distributed on four axes, and each axis comprised five elements. The four axes were: A) 

Attitudes towards the use of social media, B) Benefits of social media utilization in education, 

C) The role of social media in education, D) Challenges of using social media in education. 

The researcher also asked the following questions: 1. What are the ratios of teachers and 

students utilizing Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Google Plus, 

LinkedIn, and blogs? 2. What are the attitudes of teachers and students towards the use of 

social media in education? 3. What are the benefits of social media utilization in education 

from the perspectives of teachers and students? 4. What is the role of social media utilization 

in education from the perspectives of teachers and students? 5. What are the challenges of 

using social media in education from the perspectives of teachers and students? 

In the analysis, Alhumaid (2020) noted that the responses of both teachers and 

students came close in all respects of social media utilization in education. She also reported 

that 77% of the teachers and 79% of the students showed a positive trend towards the use of 

social media in education. Again, she pointed out that 76% of the teachers and 72% of the 

students approved the benefits of social media utilization in education. In addition, she 

inferred from the analysis that 75% of the teachers and 76% of the students approved the role 

of social media utilization in education. She added, too, that 63% of the teachers and 64% of 

the students went through some challenges of using social media in education. She concluded 

that the technological approach, within the teaching-learning process, helped teachers and 

students to better tune in and communicate in ways, which have become the current life of all 

social groups through a more flexible and sensitive teaching process. 

In the same token, Alenezi and Brinthaupt (2022) explored the use of the social media 

by students in the Faculty of Education, University of Kuwait. The sample population 

included 35 voluntary Kuwaiti undergraduate students between 20-22 years of age, most of 

whom were female (31, 88.6%), enrolled in the Faculty of Education, between December 

2016 and January 2017. To collect data from the sample population, the researchers employed 

the qualitative research design which consisted in interviewing the participants. The interview 

was semi-structured in nature and the answers to the questions therein were subsequently 

coded thematically into two ways: primarily and secondarily. The primary theme revolved 

around two aspects: 1. Experience in the use of social media and 2. Reasons for using social 

media. The secondary theme included Familiarity, Years of use, Frequently used applications, 

Use of social media, Learning performance, Socialization and Other reasons.   

From the investigation with regard to the first aspect of the primary theme, Alenezi 

and Brinthaupt (2022) reported that the majority of the students claimed that their familiarity 

with the use of social media was “Good” or “Excellent”. In other words, only a few students 

said that their familiarity with the use of social media was “Limited” (i.e. lower than 

“Moderate”).  They also noted that the years of experience of the students ranged from less 

than one to 18 years. Further, they pointed out that the majority of the students (33, 94.3%) 

reported more than five years of experience. They added, too, that the most frequent 

applications used by the majority (≥ 21, 60.0%) of the students included Twitter, WhatsApp, 

Instagram, YouTube, and Snap-chat. Again, they noted that Facebook was used less 

frequently by the students. Pertaining to the second aspect of the primary theme, the scholars 
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reported that nearly all the students perceived that social media was easy to use, although 

several technical problems were identified by a high proportion of the students associated 

with the network infrastructure and attitudes toward the use of social media by men and 

women (22, 62.9%). They also deduced from the analysis that nine students perceived that 

network problems acted as obstacles to using social media, seven students perceived that 

security issues, including lack of privacy, hackers, theft of accounts, distrust of technology, 

and exposure to offense by anonymous persons, hindered the use of social media, six students 

identified such difficulties of using social media as improper access (to social media 

applications), uploading images or videos, registration and conditions, updates of programs, 

and difficult settings, and three students experienced difficulties in the use of social media 

classified as “Language problems”.   

Alenezi & Brinthaupt (2022) identified the theme “Gender differences” in their study, 

too, as they believed it could provide an understanding of the attitudes of the students toward 

the issue of how gender-segregated education may influence the use of social media at Kuwait 

University. As the analysis indicated, a higher proportion of the students perceived that using 

social media was more appropriate for men than for women. They also presented the students’ 

responses related to the secondary theme. From the findings, they reported that most of the 

students (31, 88.6%) used social media most frequently for communication with their family 

and friends. They also deduced that a great number of the students (28, 80%) agreed that they 

used social media for entertainment. Again, they inferred that the majority of the students 

perceived that social media was a useful tool to improve learning performance, including 

interacting with peers and faculty, collaborative learning and engagement. Given the 

foregoing findings, they recommended that Kuwait University should harness the full benefits 

of social media as a pedagogic aid and formulate official guidelines to control the use of 

social media within the educational context. 

Likewise, Delello, McMhorter & Camp (2015) explored the rich dynamics of using 

social media as a tool for learning within higher education classrooms. Using an exploratory 

mixed-method multiple-case study approach involving seven social media platforms: 

Pinterest, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Second Life and Skype, the scholars 

specifically examined how social media promotes learning in the college classroom by 

facilitating student engagement, community-building and personal meaning. They 

investigated three research questions as well. First, they sought to know how social media 

created a sense of engagement; second, how social media facilitated a sense of community; 

and thirdly what personal meaning was facilitated through social media technology.  

After collecting data from collected data from three disciplines, namely: education, 

human resource development (HRD) and marketing, the researchers found that the students 

confirmed that the use of social media in the classroom was engaging and fun. They also 

noted that the students demonstrated that using social networks increased both motivation and 

enthusiasm for learning. Again, they reported that the students were able to learn from one 

another using social media. Further, they added that the social media platforms provided a 

collaborative learning environment in which the students were able to share information with 

one another and connect with others. They pointed out, too, that the students demonstrated 

through the reflections that the course activities using social media added meaning and were 

valuable to them personally. Based on these findings, the scholars established that 

implementing social media in a classroom can boost student engagement, a sense of 

community and personal meaning. However, they recommended that future research should 

include a more in-depth analysis of student reflections to determine if specific media 

technologies are more appropriate for achieving certain learning objectives. In addition, they 

recommended that future research should explore the appropriateness and effectiveness of 
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specific social media technologies within particular academic disciplines. The next section 

describes the methodology used in this paper. 

3. Methodology 

The researcher employed a combined quantitative and qualitative methodology to collect data. 

Statistical tests and content analysis techniques were employed to answer the research 

questions. The quantitative data were screened prior to analysis using the Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS 22). As far as the qualitative data were concerned, they were 

analyzed using the content analysis method. This section presents the participant’s general 

profile, the sample and sampling strategy, instrument validity and reliability, data screening 

and the major findings. 

3.1. Participants 

There were 79 participants from the English Department. Sixty-six males (83.5%) and 13 

females (16.5%) enrolled in the first, second, and third years in the BA program in English 

language and literature studies at medium size public tertiary institution in Niger. Twenty five 

(31.7%) were freshmen, 31 (39.2%) were in the second year, and the remaining 23 (29.1%) 

were in the third year. Fifty-one (64.6%) of them are between the age of 21 to 25, 22% belong 

to the range of 26-30 years old, 10.1% are under 20, and only two (2.5%) participants are 

between the age of 31-35. They stated that they all use social media to various extents. For 

example, 13 participants (16.5%) stated that they use social media for less than 30 minutes 

and an equal number said they use them for more than three hours daily. The following table 

presents the general profile of participants. 

 
Table 3.1 

Participants’ General Profile by Age, Gender, Level of Study, and DSMU 

Variable N % 

Age   

 Under 20 8 10.1 

 21-25 51 64.6 

 26-30 26 22.8 

 31-35 2   2.5 

Total  79 100 

Gender   

 Male 66 83.5 

 Female 13 16.5 

Total 79 100 

Level of Study    

 First year 25 31.7 

 Second Year 31 39.2 

 Third Year 23 30.1 

Total  79 100 

DSM Use   

 Less than 30 min 13 16.5 

 About 60 min 27 34.1 

 More than 60 min 21 26.6 

 At least 180 min  5   6.3 

 More than 180 min 13 16.5 

Total 79  100 

Note : DSMU = Daily Social Media Use   

3.2. Sampling Strategy 

A representative sampling technique was employed to collect data from the three levels of the 

English Department’s total population of 488 students with 287 in the first year, 131 in the 

second year, and the remaining 70 in the third year at the time of the study. First, the 
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researcher sent a letter of information to each delegate in the three levels to ask the students to 

take part in the study. After their agreement was obtained, the link to the survey was sent to 

all the three groups via WhatsApp. A two-week period (from October 29th to November 12th, 

2022) was given to participants to take the online survey. A reminder was sent after the first 

week to allow more participants to take part in the study. As the study took place at a time 

when many students were still in remote areas without any Internet connection, it was for 

most of them impossible to complete the survey, thus, resulting in a low participation rate. So 

only those who had Internet access were able to take the survey, thus, explaining the small 

size of this study and this parameter should be taken into account in interpreting the results. 

3.3. Instrument Validity and Reliability 

Initially, a 28-item self-made questionnaire was made to collect quantitative and qualitative 

data. Before administering the questions to participants, a validity check was performed by 

three different raters who evaluated, revised, and edited the questions as necessary to avoid 

any ambiguity in question wording. During the validity check two items were found to be 

redundant and were consequently removed from the list, leaving 26 clear items (23 items for 

the quantitative measures, and 3 items for the qualitative ones).  

As for the reliability check, the Cronbach’s alpha test was performed and the results 

confirmed a strong internal consistency among the items with individual values ranging from 

.77 to .80. The overall Cronbach alpha coefficient value was .80 for the 23 quantitative items, 

thus, confirming the reliability of the instrument. The sub-section gives an overview of the 

types of methods employed to analyze the study data.  

3.4. Data Analysis 

Data collected were input into the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

computer software and analyzed using descriptive statistics to calculate frequencies, 

percentages, means, and standard deviations. A qualitative content analysis technique based 

on Schreier’s (2012) and Creswell (2014) models was also employed. The following section 

presents the major findings coupled with their discussions. 

4. Results and Discussions  

 This section presents the major findings of the study per research question. Recall that 

the first question examined participants’ perceptions of social media and the second question 

investigated the relationship between the participants’ use of social media and their study. 

4.1.Research Question 1.  
 To gauge student’s attitudes towards the use of social media, subscales measured 

participants’ perceptions through three separate categories (social media as educational tools, 

social media as communication tools, and social media as collaboration tools). The three 

tables below showcase the findings in the subscales per category.  

Table 4.1.1 describes the selected participants’ attitudes towards social media as educational 

tools along the learning item sets. Findings show that of the learning factors, Item 1 (Social 

media can be used as a means to improve learning in education) and Item 10 (Social media 

like (WhatsApp, Zoom, Google classroom, Google meet, Skype) made our work life easier ) 

received the highest rating with respectively 87.3% and 86.1% of participants agreeing with 

the statements. On the remaining items, the participants’ mean scores range from 2.97 out of 5 

(Item 12) to 3.87 out of 5 (Item 3). These results are consistent with previous studies in which 

the authors found that the majority of respondents consider social media as useful tool to 

employ in teaching and learning practices (Miller, et al. 2017 ; Yaros, 2012 ; Sobaih et al., 

2016 ;  Bold & Yadamsuren, 2019) as sumarized in the table below. 
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Table 4.1.1.   

Attitudes towards Social Media as Educational Tools by Means, Standard Deviation, and Percentage 

of Agreement (N = 79). 

Item 

N° 

Sub-scale Variables M SD % 

1 Social media can be used as a means to improve learning in 

education  

4.01 .940 87.3 

2 Social media are indispensable educational tools 3.39 1.170 57 

3 The usage of social media can benefit your academic performance by 

any means. 

3.85 .949  79.8 

10 Social media like (WhatsApp, Zoom, Google classroom, Google 

meet, Skype) made our work life easier. 

3.91 .950 86.1 

12 Lecturers should increase the use of social media in the classroom. 2.97 1.240 41.1 

18 Teachers should use social media such as Youtube, Blog, 

Facebook, Instagram for teaching purpose. 

3.44 1.206 65.9 

20  Students will achieve better results if social media are integrated 

in teaching and learning. 

3.66 .999 54.5 

 

 The next sub-scale (social media as communication tools) is made up of four items. 

Two items were rated above 4 out 5 while the remaining two were scored above 3.5 out of 5, 

signaling that the participants hold a positive view about the importance of using social media 

as communication tools. These scores show that the participants hold favorable attitudes 

towards the use of social media as summarized in Table 4.1.2. below. The findings also rhyme 

with Joosten’s (2012) study in which the auhor found that students preferred social 

networking platforms such as Facebook for whole classroom discussions over email 

ommunication or learning management systems.  

 
 Table 4.1.2. 

Attitudes towards Social Media as Communication Tools by Means, Standard Deviation, and 

Percentage of Agreement (N = 79). 

Item 

N° 

Sub-scale Variables M SD % 

14 Social media help to develop communication skills. 3.54 1.119 87.3 

6 Social media are indispensable for communicating with both their 

educators and fellow students 

4.03 .920 77.3 

4 Social media can improve communication among students. 4.15 .864 94.9 

19 Social media offer the best way for teachers to stay in touch with 

students. 

3.72 .960 72.2 

 

The third and last sub-scale measured the participants’ attitudes towards social media as 

collaboration tools. Five items were used in that regard. This sub-scale received the highest 

mean scores, suggesting that social media play an important role in student-student and 

teacher-student interactions. Table 4.1.3. below presents the key findings. 

 
Table 4.1.3. 

Attitudes towards Social Media as Collaboration Tools by Means, Standard Deviation, and 

Percentage of Agreement (N = 79). 

Item 

N° 

Sub-scale Variables M SD % 

5 Social media can improve collaboration among students. 4.14 .747 94.9 

6 Social media can increase knowledge sharing among students. 4.03 .920 86 
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8 Social media provides a useful platform for academic group work  4.11 .698 92.5 

9 The use of social media to share work with your peers for 

academic purposes has a positive impact on your studies. 

4.03 .716 86.1 

13 Social media provides useful platforms for academic group work.  3.84 .926 86.1 

 

4.2. Research Question 2 

This question examined the participants’ reported advantages and risks associated with social 

media usage in a learning context. Qualitative data were collected in the form of open 

questions to answer the question. The data were analyzed using a constant comparison 

technique, a modified grounded theory approach (Strauss & Corbin, 1998) in which a theory 

is generated through a series of steps that proceed from data collection to coding of data into 

concepts; to categorization of concepts into increasingly comprehensive aggregates of 

categories, or constructs; to description of categories based on their properties and 

dimensions; and finally to the articulation of a theory in which the emergent constructs and 

their interrelationships are described. Experts recommend that the coding process involves a 

team of researchers with differing backgrounds (Denzin, 1978; Mays & Pope 1995; Patton 

1999; Pope, Ziebland, & Mays 2000; Ryan & Bernard, 2003) to improve the breadth and 

depth of the analysis and subsequent findings. To satisfy that criterion, all of the responses 

were read by three different specialists (a specialist in Educational Technology and two 

specialists in Applied Linguistics and Literature).  

The first phase of the analysis involved open-coding, in which transcripts were broken 

down into small, discrete parts (e.g. a word, phrase, or group of sentences) labeled as concepts 

(all terminology is from Strauss & Corbin, 1998). The researcher decided that the unit of 

analysis would be individual themes which could be expressed in a single word, a phrase, a 

sentence, a paragraph, or an entire document. After working separately, coding the responses 

for a week, the team reconvened to conduct crossover analysis. After discussions and 

crossover checks, the following results are found.  

4.2.1. Participants’ Perceptions of the Advantages of Social Media  

This question asked respondents to share their opinions on the advantages of social media. 

Overall, 72 responses were recorded and analyzed. After analysis, the following 13 different 

sub-categories were found: Knowledge acquisition, Learning improvement, Easy access to 

information, Enhancing students’ curiosity, Sensitization and education, Improving academic 

performance, Developing Communication skills, Facilitating communication within and 

across cultures, Entertainment, Advertisement, Business, Marketing, Fostering connections 

with people, Keeping distant people in touch, Collaborating and sharing information. These 

sub-categories were grouped into three broad themes: a) use of social media for academic 

purposes, b) use of social media for communication purposes, and c) use of social media for 

personal affairs and business. 

In regards to the first theme, the sub-categories Knowledge acquisition, Learning 

improvement, Easy access to information, enhancing students’ curiosity, and education were 

grouped under the umbrella term “Use of Social Media for Academic Purposes”. Overall, 51 

participants (70.83%) in this study expressed very positive views about using social media to 

boost their learning activities. For example, one participant stated: “social media help us to 

study, communicate, know the whole world, it's the best way for students to learn and 

understand everything about the world (Participant N° 15). In addition, another respondent 

supported the previous opinion by affirming that “nowadays, social media plays a great 

role in every one's life, for helping in learning and other businesses .” (Participant N° 7). 

These findings are in harmony with those in Delello, McMhorter & Camp’s (2015) study in 

which the authors concluded that the rich dynamics of using social media as tools that foster 

learning within higher education classrooms were perceived as advantageous for participants. 
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The same feeling was found in Alhumaid’s (2020) study in which 76% of the teachers and 

72% of the students approved the benefits of social media utilization in education. 

  As far as the second theme (the Use of social media for Communication Purposes) 

was concerned, 41 respondents (52%) said that they use social media to communicate with 

friends, family, and business partners. In total, four sub-categories were merged to yield the 

aforementioned theme. These are: Developing Communication skills, Facilitating 

communication within and across cultures, Fostering connections with people, and Keeping 

distant people in touch. These results are also in line with Alenezi and Brinthaupt’s (2022) 

study in which it was revealed that 88% of the students used social media most frequently for 

communication with their family and friends. The third theme (Use of social media for 

Personal Affairs and Business) was also viewed as a big advantage for 12 participants 

(16.67%). Besides helping users to attract customers to their products, social media offers 

them the opportunity to build a strong seller-buyer relationship by getting a feedback from 

each other as Participant N° 38 explains: “I'm using social media for business, because it 

attracts customers, get customer feedback and build customer loyalty. increase your 

market reach, including international markets. do market research and reduce marketing 

costs. increase revenue by building customer networks and advertising. It minimises all 

expenses, you sell and buy on it too.” Snapshots of the key findings are presented in Table 

4.2.1 and Figure 4.2.1 below.   

 
Table 4.2.1. 

Factors that Illustrate the Advantages of Social Media  

Advantages Examples of language expressing the advantages of social 

media 

Social media for learning for 

academic purposes 

The main advantages of social media are learning and 

teaching (Participant N° 26) 

Improving students' capacity, offer a wide knowledge, 

improve students' curiosity (Participant N°36) 

The main advantages of social media are: we found all that 

we need for studying and we have a lot of information 

there. (Participant N° 59) 

Social media for communication 

purposes 

The main advantages of social media are to improve 

communication skills (Participant N°48) 

To facilitate communication; mutual understanding between 

two different cultures (Participant N° 53) 

Keep students and their lecturers in touch, make learning 

easier, keep separated by a distance in touch (Participant N° 

52) 

 

Social media for personal needs 

and business 

Social media has so many advantages like improving 

academic performance, economic booming social 

interaction marketing and so on (Participant 45)  
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Figure 4.2.1. Word Cloud for the Advantages of Social Media 

The next section describes the results of the second component of Research Question 2 

concerning the disadvantages of social media usage.  

4.2.2. Results on the Disadvantages of the use of Social Media 

Overall, 62 participants shared their views on this component of the second question. After 

analysis, 11 sub-themes were identified including Misinformation, Waste of time, Lack of 

concentration, Laziness, A hindrance to education, A source of awkward and perverse 

behavior (drug addiction, violence, kidnapping, watching pornography, etc.), Impacts 

negatively academic performance, Corruption of youth, Less time for family, Risk of conflicts 

among people, and Bad fellowships. These 11 sub-categories were grouped into three broad 

themes: 1) Exposure to inappropriate content, 2) Waste of time, and Negative effects on 

academic performance.  For example, one of the major concerns about social media usage is 

the risk of becoming a lazy student, exposure to unsafe websites (pornographic contents, bad 

language, obscenity, Tick Tock, etc…), waste of time, which can negatively affect the 

academic performance of students. As one respondent put it: “…., the social media can 

affect students’ academic performance negatively (Participant N° 13).” These results are 

in line with previous research studies (Bold & Yadamsuren, 2019; Raut & Patil, 2016) in 

which participants reported getting addicted to social media by constantly checking for 

updates and neglecting their academic work. The following table and figure present the 

main results. 

 
Table 4.2.2. 

Factors that Illustrate the Disadvantages of Social Media  

Disadvantages Examples of language expressing the disadvantages of social 

media 

Exposure to inappropriate 

content 

 

The main disadvantages of social media are: wasting time, 

fake news, affect the culture for children and some adults 

... (Participant N° 20) 

 

Downloading of bad films and pictures like as 

pornography and so on... (Participant N°3) 

 

Waste of time The main disadvantages of social media are: -Students 

often waste their time using social media for non-academic 

purposes and this can negatively impact their study. 

(Participant N° 45) 

 

Consume students' time, make students lazy, make 
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students avoid going the library to read. (Participant N° 

33) 

 

Negative effects on academic 

performance 

Make someone lazy Prevent someone from studying by 

spending more time on useless things on the social media. 

(Participant N°5) 

Can prevent you to do more learning your lesson, I mean 

your revising your lessons you spend your time for nothing 

in social media. (Participant N° 6) 

 

 

 
Figure 4.2.2. Word Cloud for the Disadvantages of Social Media 

 

Conclusion 

The analysis of quantitative and qualitative data revealed that social media usage has been 

positively perceived by participants as educational, communication, and collaboration tools. 

The results also indicate that there are more advantages than risks associated with social 

media usage by the selected group and the evidence of the growth in academic interest in 

social media. This suggests that social media research technologies are becoming increasingly 

commonplace. One conclusion that can be drawn from this is that social media research is 

emerging as a field of study in its own right. The results of this investigation confirmed that 

the use of social media for academic purposes, collaborative learning purposes, and 

communication with peers, family members, and teacher are perceived positively by the 

participants in this study. This means that the implementation of such sophisticated 

communication technology would bring revolutionary, drastic changes in higher education for 

meaning teaching and learning activities.  
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ANNOTATION 
The article reveals the function of quotes (quotes) that form the lexico-semantic field of the 

writer's philosophical prose through the analysis of the subsequent work of Bakytzhan 

Momyshuly. With the help of intertext, the writer aligns his characters with a certain cultural 

and spiritual paradigm. Quote is the main expression of the philosophical theory of dialogue. 

It, as a form of intertext, reproduces, revives and actualizes all the information stored in it, 

contributing to the formation, transformation of a new text. The purpose of the study is to 

identify the functions of the quote (quote) in the philosophical novel of the writer Bakhytzhan 

Momyshuly «Predaniya knyazei vremeni». The study of each quote both in intra-textual 

activity and in the cultural space is one of the most pressing problems of literary criticism 

today.The proposed article lists the features of the quote in the construction of the plot and 

summarizes the main characteristics of the work of art.  In the process of determining the 

function of a quote in a work of art, the methods of intertextual, complex and comparative 

analysis were taken as a basis. The result is a description of the polyfunctional (having 

multiple services in parallel) property of citations.  

Key words. quote, intertext, philosophical novel, dialogism 

 

The founders of the theoretical study of the citation problem were I. V. Arnold, N. N. 

Belozerova, M. L. Gasparova, G. V. Denisova, A. K. Zholkovsky, E. A. Kozitskaya, N. A. 

Kuzmina, G.We can include such scientists as I. Lushnikova, I. P. Smirnova, N. A. Fateeva, 

M. B. Yampolsky, I. M. Mikhaileva.   

It is known that prose, dramatic and lyrical works have their own characteristics. In 

accordance with this, the citation is reflected at different levels of any text. Citation, as the 

most common form of intertext in a literary text, has been used in works of art of different 

literary genres for different purposes and performs different functions in it. 

The modern concept of the quote dates back to the theory of M. Riffater.  In the system of M. 

Riffater, Bakhtin's dialogism seems limited within the text.  The words that come into play in 

context with each other, while losing their root references, create a kind of semantic effect-

meaning. 

M. Riffater assumes that the author who uses the quote gives the reader complete freedom: 

the reader begins to have the right to recognize and identify the intertextuality, but to use his 

own awareness and memory, which become unique criteria that allow us to determine the 

presence of intertextuality. In his research works, the researcher argued that intertext is 

primarily the result of the educational process [1]. 

Mentioning the quote as a structural factor, the researchers note that it acts as an element of 

the game, on the basis of which a metatext and an additional text are created.  

N. Piege Gro noted that a successfully selected Quote (Quote) enlivens the text in which the 

quote is included, just as the sunlight adorns the landscape. According to the scientist, the 

citation has a much larger range of functions than the traditional ones assigned [2, 85]. For 

example, when a quote enters a novel, it can completely penetrate both its subject matter and 
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its textual meaning; the secondary characters it introduces can even become full-fledged main 

characters of the novel. 

The prose of Bakytzhan Momyshuly is completely built on intertextuality. Because the main 

forms of intertext (quote, reference, reminiscence) form the plot basis of the writer's 

philosophical novels. In addition, by highlighting the quote, the author shows the relationship 

of the quoted quote with the line of the work. 

The concept of the novel «Predaniya Knyazei vremeni», which is the main object of our 

research, is based on such philosophical truths as time and time.  

The theme of the novel itself (Predania Princei vremeni) acts as an independent text. The title 

of a work of art becomes intertextual and draws attention to its philosophical meaning, 

forming a dialogical approach to the reader.This is a sign of traditional text recoding. 

When quoting, the author's text takes not only the language element of the precedent text, but 

also completely introduces it into the structure of the new text.For example, «Yahya ibn 

Maddah said: «The reality of poverty is that a person becomes rich through God; he does not 

show any interest in external forms of activity» [3, 50]. 

B. Momyshuly often presents a quote(quote) as a stylistic dominant of large text fragments 

and individual works. Quotes and allusions that perform the function of typification in the 

text, intensify the features of the image of the hero and phenomena in the work of art. The 

intertext is reflected in both the internal monologues and dialogues of the figures of the novel. 

According to A. S. Adilova, the quote (quote) is the main expression of the philosophical 

theory of dialogue [4, 45]. 

Often a quote is the basis for the formation of style, parody, imitation, not at the level of 

meaning, but in the form of a form: «Have they not turned their eyes to the supreme 

government of heaven, and earth, and everything created by Allah; to what, perhaps, their 

Limit is coming to an end, which is appointed by God?»[3, 38]. 

The citation start determines not only the development of the plot, but also the style and pace 

of the work of art. 

The analysis of these quotes (quotes) allows us to attribute the work of Bakytzhan 

Momyshuly to a certain literary tradition and indicate the origins of its formation, as well as 

analyze his philosophical prose.  

Literary critic T. A. Smirnova in her dissertation work «Typology and functions of quotations 

in a healthy text» systematizes the polyfunctionality of quotations in text and culture, gives a 

description of each function that they perform in the text.According to the researcher, quotes 

have various functions in the text, such as evaluative, determinative, and game with the reader 

[5]. 

The quotes that make the cultural symbols in the construction of the material world of the 

work have an evaluative function, acquiring a certain value. E. Mikhailova describes the 

evaluative function of intertext as follows: «the writer uses an "extraneous" text to express his 

empathic or critical attitude to it» [6]. In this way, citation performs the function of creating 

an internal structure for building an intertext relationship - discovering the new from the old. 

The execution of this process gives the reader an additional stylistic effect.  

The writer tries to introduce intertextual connections and literary and linguistic trends, 

expanding the external boundaries of the text. Thereby enriches the inner world of his text. In 

this way, many quotes are exposed, both in the author's text itself and in the character's 

speech. For example: «Abu Hafs Haddad said: «Poverty will not be complete until you like 

giving more than receiving». And after him, Abu hafs Naishaburi said: «Poverty is most 

grateful before God, material poverty is most despicable». How do you understand these 

words?» [3, 67]. 

In the novel, the metaphysical concept is not directly imposed on the reader, but is presented 

to the attention of chance in the form of dialogue. The reader is drawn to think and 
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independently draw conclusions about the discoveries of modern science, Theosophical and 

religious postulates, axioms of folk philosophy. 
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ÖZET 

Çağdaş Türk Resminin figüratif temsilcilerinden Orhan Peker’in; dışavurumcu anlayışla 

oluşturduğu eserlerinde leke ağırlıklı serbest kompozisyonlar görülmektedir. Gündelik 

yaşamda sık karşılaşılan konular sanatçının içselleştirmesiyle dışavurumcu yorumlara 

kavuşmaktadır. Bedri Rahmi Eyüboğlu öğrencisi olan ve Çağdaş Türk Resminde “Onlar 

Grubu” içerisinde yer alan Orhan Peker; eserlerinde figürler, portreler,  kargalar, kuşlar, atlar, 

horozlar ve kedilerin yer aldığı seriler oluşturmuştur. Bu seriler içerisinde 1960’lı yıllarda 

özgünlük ve yerellik kavramlarının temsil edildiği “Torbalı Atlar Serisi” leke ve dokuyla 

biçimlendirilerek oluşturulmuştur. Eserlerde atın klasik duruşlarının dışında gündelik 

hallerinin benimsendiği ve resmedildiği görülmektedir. Duygusallıkla bir arada betimlenen at 

figürlerinin yem torbaları,  yerel motiflerle birlikte geleneksel izler taşımaktadır. Geleneksel 

izler taşıyan ve kilim desenlerinden oluşan yem torbalarının renkleri sanatçının eserlerindeki 

renk armonisine de yansımıştır. 

Araştırmanın amacı Orhan Peker’in sanatsal anlayışı ve Çağdaş Türk Resim Sanatı’ndaki 

yerini sanatçının eser incelemeleriyle birlikte değerlendirmektir. Sanatçının eser incelemeleri 

“Torbalı Atlar Serileri” ile sınırlandırılmıştır. Orhan Peker’in eserlerinde leke ile 

biçimlendirilmiş yüzeylerde keskin sınırları olan çizgilerin ortadan kalktığı ve realiteden 

uzaklaşılan yoruma dayalı bir üslup görülmektedir. Yorgun ve sıradan atlar, kimi zaman yem 

torbalarına gömülmüş yemlerini yerken kimi zaman da yük taşırken resmedilmiştir. Sanatçı, 

tek başına ıssız bir mekânda ya da ikili ve üçlü gruplar halinde resimlediği at figürlerini, 

pastel boya ya da yağlı boya tekniğiyle biçimlendirmiştir. Dokulu, dinamik ve içselliği 

betimleyen, serbest hareketleri içeren lekelerde, renk tonlarının siyah, beyaz ve kahve tonları 

ile harmanlandığı tespit edilmiştir. Sanatçının resimlerinde figürün özünü temsil eden ve 

çağrışım uyandıran lekelerle izleyicinin algısını yönlendirdiği ve böylelikle bütünün 

algılanmasını kolaylaştırdığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Çağdaş Türk Resmi, Orhan Peker, Figüratif Resim, Dışavurumculuk, 

Onlar Grubu. 

 

ABSTRACT 

Orhan Peker, one of the figurative representatives of Contemporary Turkish Painting; in his 

works, which he created with an expressionist understanding, free compositions with stain 

weight are seen. Subjects that are frequently encountered in daily life gain expressionist 

interpretations with the internalization of the artist. Orhan Peker, a student of Bedri Rahmi 

Eyüboğlu and a member of the "Onlar Group" in Contemporary Turkish Painting; In his 

works, he created series of figures, portraits, crows, birds, horses, roosters and cats. Among 

these series, in the 1960s, the “Bagged Horses Series”, in which the concepts of originality 

and locality were represented, was formed by shaping with stain and texture. In the works, it 

is seen that besides the classical stances of the horse, its everyday situations are adopted and 

depicted. The bait bags of the horse figures, which are depicted together with emotion, carry 
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traditional traces together with local motifs. The colors of the bait bags, which carry 

traditional traces and consist of rug patterns, are also reflected in the color harmony in the 

artist's works. 

The aim of the research is to evaluate Orhan Peker's artistic understanding and his place in 

Contemporary Turkish Painting together with the artist's work analysis. The artist's work 

reviews are limited to the "Bagged Horses Series". In Orhan Peker's works, a style based on 

interpretation is seen, in which the lines with sharp boundaries disappear on the surfaces 

shaped with stains and away from reality. Tired and ordinary horses are sometimes depicted 

eating their feed buried in feed bags and sometimes carrying loads. The artist shaped the horse 

figures, which he painted alone in a deserted space or in groups of two or three, using pastel 

or oil paint techniques. It has been determined that the color tones are blended with black, 

white and brown tones in the stains that are textured, dynamic and contain free movements, 

depicting interiority. It has been concluded that the artist directs the perception of the viewer 

with the stains that represent the essence of the figure and evoke association, thus facilitating 

the perception of the whole. 

Keywords: Contemporary Turkish Painting, Orhan Peker, Figurative Painting, 

Expressionism, The Group of Onlar. 

 

1. Giriş 

Gözlemci ve yansıtmacı duyarlılığını dışavurumcu üslubuyla eserlerine aktaran Orhan Peker; 

içinde yaşadığı hayata dair izlere eserlerinde yer vermiştir. Farklı armonilerdeki renk 

birliktelikleri ve dinamik çizgi-leke bütünlüğü ile güçlü bir anlatım diline ve sadeleşmiş konu 

seçimleri ile şiirsel bir boya kullanımına sahiptir.   

Sanatçının sanatının merkezine konumlandırılan figürler resimsel elemanlar aracılığıyla 

eserlerinde biçimlendirilmiştir. Özellikle resimsel elemanlardan leke ve çizgiyi öne çıkaran 

Orhan Peker; figürü başkalaştırmış, figüratif içeriğinde rengi ve lekeyi ifadeci bir biçimde 

yansıtmıştır. Sanatçının çevresindeki realiteyi algı süzgecinden geçirerek anlamlandırmasıyla, 

ifade süreci şekillenmektedir. Formu leke ve çizgi aracılığıyla belirgin hale getiren sanatçı, 

ışık ve gölgelerle doğadaki yer alan figür ve objeleri resmetmektedir. Sanatçının 

biçimlendirdiği figür ve objelerinde dışavurumcu üslubuyla sanatını bambaşka yönlere 

çevirmektedir. Atların, horozların ve figürlerin serüvenleri sanatçının her bir eserinde 

bambaşka hikayelerin izlenmesini sağlamaktadır. Dışavurumcu anlayışın özü itibariyle 

modern bir anlatım üslubu olarak zamanın tanığı olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de 

sanatçıların ifadeci olasılıkları araştırdığı eserlerinde deneyimlediklerini görüyoruz. Gündelik 

hayatta sıkça karşılaşılan figür ve objeler  kendi içeriklerinden uzaklaşarak sanatçının iç 

benliğiyle yoğurulup özgün formlar olarak yerini bulmaktadır. Wolf’un belirttiği gibi; 

dışavurumun temsil ettiği duruş; sanatçıların kendilerini tekrarlamalarına karşı bir işlev 

üstlenmektedir. Sanat eserinin sadece yansıtmacı işlevi değil, içsel işleviyle ruhu çağrıştırdığı 

görülür. 

Dışavurumculuğun önemli katkıları sonucu modernist bir yöntem olarak benimsenen köktenci 

duruş, yabanıl kimliğiyle günümüzde de daha önce hiç olmadığı ölçüde etkindir. Sanatın 

kendini beğenmiş ve kendini tekrarlayan bir duruma gelme tehlikesine karşı bir panzehir 

işlevi görür; köktenciliğin yarattığı şokla, iyi sanatın temelinde yatması gereken coşkuyu bize 

anımsatır (Wolf, 2005: 25). 

Araştırmada, Orhan Peker’in sanat hayatı, üslup özellikleri, “Onlar Grubu” içerisindeki yeri 

ve eserlerine değinilmektedir. Eserleri arasında, sanatçının eserlerinden “Torbalı Atlar” serisi 

incelenerek üslubu ve dışavurumcu anlayışı değerlendirilmiştir. 

1. Orhan Peker’in Hayatı ve Sanatsal Üslup Özellikleri 

Orhan Peker, 27 Mayıs 1927 yılında Trabzon’da dünyaya gelir. 1942 yılında İstanbul’da 

Almanca öğrenebileceği Avusturya Okulu olan Sankt Georg’a kaydolur. Ancak İkinci Dünya 
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Savaşı’nın sona ermesiyle Sankt George Lisesi kapanır. Bunun üzerine Bedri Rahmi 

Eyüboğlu atölyesinin sınavını kazanan Orhan Peker akademiye kayıt olur. 1954 yılında 

akademiden arkadaşı olan Avni Dilligil ve Grubu ile birlikte Almanya’da Erlangen Gençlik 

Tiyatroları Festivali’ne katılır. Meinecke ile birlikte İtalya ve Viyana’ya, oradan da Paris’e 

gider. Ressam Oscar Kokoschka (1886-1980) ile tanışma ve onun atölyesinde çalışma fırsatı 

elde eder. 1957’de Münih’e giden Orhan Peker, Münih’te iki yıl kaldıktan sonra 1959’da 

İstanbul’a döner. Aynı yıl Ankara’ya giden sanatçı, buranın sarı steplerinden çok etkilenir ve 

Ankara’ya yerleşir. Peker, Ankara’da dört sene yaşadıktan sonra 1963 yılında İspanya’da 

verilecek bir eğitim bursuna Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından aday gösterilir ve 

kabul edilir. Böylece İspanya dönemi başlar. 1966 yılında Türkiye Çağdaş Ressamlar 

Cemiyeti’nin girişimleriyle, “Yılın Ressamı” ve “Yılın Genç Ressamı” seçilir. 1969 yılında 

Bayındırlık Bakanlığı’nın, Japonya’daki “EXPO-70” fuarı için açtığı proje yarışmasında 

Orhan Peker arkadaşı Ragıp Buluç’la birlikte hazırladığı proje birincilik ödülü alır. 1972 

yılında tekrar Avrupa’ya gider; 1973 Mayıs ayına kadar Paris, Brüksel, Köln ve Münih’te 

çalışmalar yapar. Yurda döndükten sonra iki yıl Ayvalık’ta yaşar. 1978 yılında İstanbul’a 

yerleşir. 11 Nisan 1978 tarihinde, akademi hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu galerisinde 

“Güvercinler” isimli son sergisini açar. Aynı yıl vefat eder 

(https://www.kulturportali.gov.tr/portal/orhan-peker). 

Orhan Peker’in eserleri Anadolu coğrafyasından ve kültüründen izler taşımaktadır. 

Sadeleşmiş konularda figüratif içerik dikkat çekmektedir. Sanatçı kıyı şeridinde denizle iç içe 

yaşamasına rağmen Anadolu insanını gözlemleyerek Anadolu’yu betimleyen eserler 

oluşturmuştur. İçinde yaşamış olduğu realiteyi kendi sanatsal üslubuyla aktaran sanatçı, 

günlük konulara, sıradan figürlere eserlerinde yer vererek sade bir ifade dilinin oluşmasını 

sağlamıştır. Özsezgin’in de belirttiği gibi yaşamın içinden konulara tutkuyla bağlanmıştır. 

Bir kıyı kentinde doğup büyüdüğü halde, resimde bulmak istediği şeyleri, bu kıyı kentinin 

dışındaki çevrelerde araması, tutkuyla yöneldiği konuları kendi çevresinin somut yaşamından 

seçmesi, güçlü bir sanatçı karşısında bulunduğumuzun da işaretleridir (Özsezgin, 132).  

Sanatçının figüratif eserlerinde Anadolu’dan figürler, hayvan figürleri ve peyzaj görünümleri 

yer almaktadır. Özellikle figüratif içeriğin lekeler aracılığıyla daha belirgin hale getirildiği 

görülmektedir. Lekeyle birlikte renklerin uyumu ve seçimine de odaklanan sanatçı, resmin 

temel ögeleri aracılığıyla duygularını aktarmaktadır. Doğayı içine alan temalarını eserlerine 

yansıtmıştır. Orhan Peker’in içsel yönelimi ve ülubuyla şekillenen her bir figür başkalaşmıştır. 

Orhan Peker doğaya farklı kişiliğini yansıtan bir bakış yöneltmiştir. Araba atları, kuşlar, 

çiçekler, kediler, karpuz dilimleri, kapı, pencere ve ev motifleri, ayçiçekleri, tarlalar, Aşık 

Veysel portreleri ve bütün diğerleri kıvrak, erişilmesi güç ustalığının ifadeli leke fantezilerine 

dönüştüğü bir çarpıcılık taşıyorlardı (Tansuğ, 1995: 28).  

Orhan Peker’in figüratif içeriğinin zaman zaman soyut eserlere doğru yönelim gösterdiği 

görülmüştür. Figürlerin kenar çizgilerinin sınırlarının net olmayışı, mekan, fon ve figürün eser 

içerisinde eriyen bütünlüğü zengin ifade dilinin ortaya çıkışını sağlamıştır. Resmin 

öğelerinden lekeyi ve çizgiyi  soyutlama yönünde ağırlıklı olarak deneyimleyen sanatçı, 

Tansuğ’un da belirttiği gibi yoğun ifade içerikleriyle kaynaştırmıştır; 

Orhan Peker özgün resim üslubuna, soyutlamaya yönelik lekeci bir anlayış çerçevesini yoğun 

ifade içerikleriyle kaynaştırarak gelişme yolunu açmıştır (Tansuğ, 2003: 382). 

Orhan Peker eserlerinde ağırlıklı olarak figürü tercih etmiştir. Figüratif anlatımları zaman 

zaman soyutlamalara doğru yönelmiştir. Hayvan figürlerini ele aldığı eserlerinde 

kompozisyonları değişkenlik gösterir. Özellikle yüzeye yayılmış atların bir bölümüne 

odaklanılmış eserler görülmektedir. Kompozisyonlarda mekanla bütünleşen ve bütünlüğün 

içinde görev üstlenen yapılar yer almaktadır. At serilerinde zamanla at görsellerinin 

realitesinin azalarak zemine yayıldığı soyut lekeler bütünü dikkat çekmektedir. Renk 

bütünlüğü eserlerin genel içeriğine dahil olarak uyumlu bir görsel dile dönüşmektedir. 
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2. Orhan Peker ve Onlar Grubu 

Bedri Rahmi Eyüboğlu öğrencilerinin yer aldığı Onlar Grubu; belirli bir üslup anlayışıyla bir 

araya gelerek Çağdaş Türk Resmi içerisinde önemli bir yer edinmiştir. Sanatçıların eserlerinin 

özünde Anadolu ve Anadolu’ya ait izler görülmektedir. Anadolu’ya dair izler Batılı üslup ve 

anlayışların birlikteliğiyle aktarılmıştır.  

Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesi öğrencileri Nedim Günsur, Mehmet Pesen, Orhan Peker, 

Turan Erol, Fikret Otyam, İhsan İncesu, Ivy Stangali, Leyla Gamsız, Hulusi Saptürk, Mustafa 

Esirkuş, Fahrünissa Sönmez tarafından 1947 yılında kuruldu. Hocaları Bedri Rahmi’den 

etkilenen grubun amacı Anadolu’nun folklorik öğeleriyle Batı resim anlayışı arasında bir 

birliktelik oluşturmaktı. İlk sergilerini Güzel Sanatlar Akademisi’nde açtılar. Serginin iki 

afişinden biri El Greco diğeri bir Anadolu motifi içeriyordu. Dolayısıyla hem Batı resim 

geleneğini hem de Anadolu kültürünü benimsemişlerdi (Erden, 2012: 112).  

Anadolu yaşantısı ve insanının ruhsal durumlarından izleri aktaran sanatçılar; özgün 

çizgileriyle ve kendi kimlikleriyle dikkat çekmektedir. Yöresel ve ulusallık ilkesiyle yola 

çıkan sanatçıların, eserlerinde sosyo-kültürel çıkarımlara olanak sağlayan izlere 

rastlanmaktadır. 

Anadolu'nun geleneksel nakış unsurlarını ve yöresel motiflerini tuvale aktarmak grubun ortak 

amacını oluşturmaktadır. Grup, Türk Resminin özgün üslubunu oluşturmak adına amaçlamış 

olduğu hedefi Batı tekniği ile Türk ve Anadolu motiflerini sentezleyerek gerçekleştirmek 

istemiştir. Ülkenin yöresel konularını yöresel bir dil kullanarak resmetmek “Onlar Grubu”nu 

aynı çatı altında birleştirmiştir (Bulut, 2009: 29). 

“Onlar Grubu” temsilcilerinden Orhan Peker’in eserlerinde; geometrik biçimler realiteye 

bürünerek, somuttan soyuta içsel duyarlılıkla gelişmiştir. Sanatçının özellikle fırça izleri ve 

renk dili, çok sesli olan dışavurumcu olanaklarının araştırılmasına da imkan tanımaktadır. 

Orhan Peker’in eserlerinde tercih ettiği renk birliktelikleri stilizasyona uğramış figürler, 

fırçanın hareketliliği ile yerel sesler hissettirir.  

3. Torbalı Atlar Serisi 

Orhan Peker’in eserlerinde ilk bakışta ekspressif etkiler dikkat çekmektedir. Kompozisyon 

biçimleri serbest şekildedir. Figür çözümlemelerinde ifadeci yan ağır basmaktadır. Figüratif 

yorumlamalarda, duygusallık yoğun bir biçimde hissedilmektedir. Özellikle atların yorgun ve 

hüzünlü bakışları dikkat çekmektedir. Bazen merkeze konumlandırılan atlar, bazen de 

diagonal bir biçimde yer almaktadır. Sanatçının at serilerinde her zaman karşılaştığımız at 

figürleri dışında atlarla karşılaşılmaktadır. Yem torbasına gömülmüş yem yiyen atların 

gözlerinden çok çeşitli duyguları çıkarmak mümkündür. Atların gözlerindeki ifadelerden 

duruşları ve yorgunlukları hissedilmektedir. Sürekli karşılaştığımız görmeye alışık olduğumuz 

güçlü atlar yerini daha yorgun atlara bırakmaktadır. 

Açık-koyu resminin temelinde bu ilkin ezilmeyen, dış konturların içinde gücünü sonradan 

kanıtlatan çekirdeği aramak gerek. Çarpıcı(ekspressif) bir leke bu çekirdeği taşımıyorsa 

inandırıcı olamaz. Başlangıçta uzun bir süre çalıştığım Kara Kuşlar, Kargalar dizisinde bu iç 

ürpertiyi sezmek olasıdır. Ardından gelen (mandalar) dizisi de aynı tutkunun örnekleriydi. Ve 

sonra Torbalı atlar dizisi geldi, giderek hayvanın yaşantısına eğilmek onun-neredeyse-iç 

dünyasına bakmak başlamıştı bende. Hüzün ve acıyla kısılmış gözlerinde bu atların ne 

düşündüğünü anlıyor gibiydim. Üzerlerine atılmış örtülerde de ayrıca masklar, bağıran, öfkeli 

yüzler görür gibiydim. Yani, elime geçirdiğim her koyu lekenin yaşantısını, devinimini 

saptıyordum. Kendi görüntüleri de aynı içeriğin örnekleridir. İster kendi kitlesel açık 

koyuşlarında, ister dış mekanla olan ilişkisinde görünsünler, sonuç değişmiyordu” (Tansuğ, 

1995: 28-29).  
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  Görsel 1. Orhan Peker, “At”, Kâğıt Üzerine Pastel Boya, 28 x 20 cm. 

 

Orhan Peker’in kağıt üzerine pastel boya tekniği ile gerçekleştirdiği “At” çalışmasında gri ve 

kahve tonlarının uygulandığı bir zemin rengi görülmektedir. Atın sadece yem torbası ile 

birlikte bir kesitinin resmedildiği görülmektedir. Beyaz renkli at üzerinde uygulanan kesik ve 

farklı yönlerde uygulanmış kırık çizgiler atın genel hatlarını daha belirgin hale getirmektedir. 

Eserin daha ifadeci lekeler ve çizgiler içeren bir üslupta betimlendiği izlenmektedir. Kahve 

tonlarının yer aldığı arka fon içerisinde beyaz lekelerle betimlenmiş at dikkat çekmektedir. 

Özellikle ak ve kara leke dengesinin farklı yorumlarını denediği ve zaman zaman da aralarını 

solgun renk değerleri kazandırdığı beygir ve at resimleri, bir ressam olarak Orhan Peker’in 

eserlerinin arasında ayrı bir değer kazanır ve sanatçının sevilen eserlerinin simge konuları 

haline gelir.Yaz aylarında Ankara’nın yakıcı kuru sıcağından, kış aylarında ise dondurucu 

soğuğundan korunmaları için beygirlerin sırtlarına atılan el örgüsü kilimler, geleneksel 

kaynaklara yönelme eğilimi içinde yetişen Peker’in ilgisini çeker. Boncuklarla süslenmiş 

eyerleri ve sırtlarına atılmış eski kilimlerle geleneksel kaynaklara göndermeler yaparlar. 

Başlarına geçirilmiş yemlik torbaları ve sırtlarına atılan kilim ya da çaputlarla resmedilen bu 

beygirler, dönemin toplumsal gerçekçi anlayışına da izler bırakır 

(https://arhm.ktb.gov.tr/repo/uploads/Catalog, s. 63). 
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                Görsel 2. Orhan Peker, “Torbalı At”, Tuval üzerine yağlıboya, 75x48 cm. 

 

Sanatçının tuval üzerine yağlıboya tekniği ile uygulama yaptığı eserinde betimlenen “Torbalı 

At” isimli eserinde beyaz renkli bir at yer almaktadır. At figürü yem torbasına gömülmüş bir 

biçimde resmedilmiştir. Arka fonda beyaz renkle müdahale edilmiş açık bir kahverengi, alt 

zeminde ise koyu kahvelere yer verilerek zemin rengi oluşturulmuştur. Boyanın pentürel 

dokusunun ön planda olduğu eserde geniş ve dar olan fırça lekeleriyle at figürüne netlik 

kazandırılmıştır. Yem torbasında birkaç yerde gördüğümüz canlı yeşiller çoğunlukla gri 

tonları ile bütünleşmiştir. Zeminin, arka fonun, atın yelelerinin ve yem torbasının boyama 

şeklinde dokuya uygun boyama tavrı görülmektedir. 

Atlar, Orhan Peker’in sanatının vazgeçilemez izleğidir. Özellikle ak ve kara lekeler olarak 

resmin dokusuna katılan at başları. 1960’lardan sonra atlar ve yük beygirleri başat olur 

yapıtlarına. 1965 yılında 26. Devlet Resim ve Heykel Sergisi birincilik ödülünü de Atlar 

resmiyle kazanır (Giray, 296). 

Klasikleşmiş at görünümlerinin yerini alan Orhan Peker’in at figürleri, yorgun duruşlarıyla 

mekânın ve yaşanılan anın tanığı olarak izler de içermektedir. İzlerin algılanmasına da olanak 

sağlayan leke ve renk bütünlüğü içsel ifadeyi güçlü kılmaktadır. Renk tonlarının seçimi, 

çizgilerdeki ritmik duyarlılık Giray’ın da belirttiği gibi yaşanılan anı, anlamı 

desteklemektedir. 

Görsel algının çözümlemelerine dayalı yanılsamalar uyarınca görsellik kazanan figüratif 

istiflemeler, soyut renk lekelerinin arasından yemliklerine başlarını gömmüş beygirler olarak 

belirir. İş bekleme anının pineklemesi içinde boş arsalarda duran hayvanlar, kent yaşamının 

içinde yabancılaşmış varlıklarıyla işçi statüsü kapsamında yaşamsallıklarını 

sürdürmektedirler. Onlar, Peker’in resimlerinde daha önce var olan süvarilerin dinamik ve 

kahramanlık öyküsü yansıtan görünümlerinden uzak, yorgun, bıkkın kendi dünyasına 

gömülmüş yük beygirleridir. Anlamı etkili kılan yüzeyi saran renk lekelerinin ritmi, renk 

değerleri ve yumuşak armonisidir (Giray, s. 296).  
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Görsel 3. Orhan Peker, “At Başı”. 

 

Orhan Peker’in “Torbalı Atlar” dizisi atların yem torbalarının özellikleri, renkleri, dokusu ve 

süslemeleriyle de dikkat çekmektedir. Yöresel kilimlerden oluşturulmuş torbaların üzerinde 

işlemeler, renkli püsküller yer almaktadır. Özellikle atın gelin gibi süslendiği sarkan ipler ve 

püsküllerle tamamlanan işlemeler görülmektedir. Kahverengi ve kırmızıya çalan renklerle 

resmedilmiş atın ön planda belirgin bir biçimde yer aldığı eserde, koyu renkler canlı mavi ve 

kırmızılarla dengelenmiştir. Atın duruşu ve yönü hakkında ipuçları da içeren eserde yumuşak 

leke geçişlerine yer verilmiştir (Görsel 3). 

“Gerçek gerçeklik”, yani şeylerin özünün ifadesini vurgulamak için nesnelerin çarpıtılması, 

şeylerin görülmeyen ancak hissedilebilen özünü yakalamak için gerekliydi (Krausse, 2005: 

88). 

Orhan Peker’in yan yana sıralanmış atlar dizisinde at formunun izlerinin eridiği eserin genel 

bütünlüğü ile uyum yakaladığı izlenmektedir. Krausse’ın da belirttiği gibi vurgulanmış 

ifadede figürün, nesnelerin içeriğini yakalayabilmek özüne ulaşabilmek önemliydi. Sanatçının 

tamamıyla lekelere dönüşen, boyanın dokusuyla birlikte algıladığımız at serilerinde, atlar 

sırayla dizilmiş belirsiz bir mekânda yer almaktadır (Görsel 4). Siyah, beyaz ve gri lekelerin 

arasında kahve tonları hissedilmektedir. Zengin anlatım dili fırça hareketlerine de yansımıştır. 

Gerçekliğe dair ipuçlarıyla birlikte izleyicinin algılamasını da kolaylaştıracak bir biçimde 

figürlerin tüm uzuvları resmedilmiştir. 
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Görsel 4. Orhan Peker 

 

Orhan Peker, sürekli bir çalışma halinde olan bir sanatçıdır. Yaşamının her aşamasında elinde 

bir kâğıt sürekli karalamalar yapan tüm zamanını resme ayıran üzüntüsünü, neşesini resimle 

anlatan bir ressamdır. Onun resimlerini yalnızca duygu geçişleri olarak görmekte yanlış bir 

yaklaşım olur. Gözlem yeteneği oldukça gelişmiş bir ressam olan Peker, bir nesnenin bir 

varlığın dünya üzerindeki biçimsel varlığından çok onun kâğıt üzerindeki kendi üslup 

varlığına önem vermiştir. Şöyle ki, bir kuşu bir kargayı bir atı onun resimlerinde anatomik 

olarak değil de kavramsal bir oluşum olarak görebilmekteyiz. Resimlerinde renk lekelerinden 

oluşan izlenim belli bir biçime bürünmüş ve ortaya gözlemlediği kompozisyon çıkmıştır 

(Halıcı, 2017: 58-59). 

Doğada var olan reel görüntü ve imgelerden yola çıkan Orhan Peker; imgelerin siyah-beyaz 

kontrast etkilerini dikkate alarak oluşturur. Reel görüntüler sanatçının güçlü ifade diliyle, dış 

konturlarının sadeleşmesiyle, içsel duyularının yansıması olarak yüzeye aktarılmıştır. Atların 

izlenimi sırasında atların üzerine atılmış, kilimler sanatçının epey dikkatini çeker. Böylece 

sanatçının eserlerinde geleneksel izler görülmeye başlamıştır. Zengin, doku ve renge sahip 

kilimlerin armonisi sanatçının eserlerine de yansımıştır. 

      4. Sonuç 

Anadolu kültürüne dair izleri görsel bir dil aracılığıyla çağdaş izlere dönüştüren Orhan Peker, 
Batı Resmi özelliklerini biçimsel lekeler ve yerel Anadolu öğeleri ile eserlerinde 
buluşturmuştur.  
Eserlerinde genellikle kahve tonlarına siyah, beyaz ve grilere yer vermiştir. Tüm yüzeye 
dağılan kompozisyonlarında doğadan görünümlerden ve nesnelerden yola çıkmıştır. Serbest 
bir biçimde forma bürünen lekelerde figüratif içerikle karşılaşılır. Figürlerin de fırçanın 
serbest hareketleri ile biçimlendirildiği görülmektedir. 
Yaşamın izlerini, doku, ışık ve lekelerle yakalayan Orhan Peker, derin içsel yaklaşımı ile 
somutlaştırır. Çoğu zaman siyah-beyaz kontrast lekelerle figürleri, hayvan figürlerini yansıtır. 
Kediler, horozlar, kargalar, mandalar ve atlar… Üst üste eklenen lekeler, dokusal bileşimlerle 
özgün anlatım değerlerine ulaşır. Soyut lekelere ulaşan özgün anlatımlarda; mekan ve zeminin 
yok olduğu, formun lekelerle öne çıkarıldığı görülmektedir. Sonuç olarak;  Orhan Peker’in 
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“At Seri”lerini lekeci ve biçimsel yorumlarla çözümlediği ve yüzey ilişkileriyle buluşturduğu 

görülmektedir. Sanatçı simgeleştirdiği renkleri yerel öğe ve motiflerle bir araya getirerek, 

anlamlı bir bütünlüğü izleyiciye aktarmaktadır. 
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ÖZET 

Mevsimlerin insan hayatına etkileri oldukça fazladır. Tarih boyunca tabiatla iç içe olan insan 

mevsimlerle birlikte değişen tabiatla ilgili unsurları gözlemleyerek menfi etkilerinden 

kurtulmak, müspet özelliklerinden yararlanmak için büyük çaba harcamıştır. Bunun 

sonucunda birçok dine ait ritüellerden, geleneklere ve sanat faaliyetlerine kadar sosyal yapı 

içindeki her alana etkileri bariz bir şekilde girmiştir. Toplumla iç içe olan klasik edebiyata 

mensup sanatçılar da mevsim mefhumuna eserlerinde oldukça fazla yer vermişlerdir. Şairler 

özellikle mevsimleri tabiatın aldığı şekillere ve sosyal yaşamdaki yansımalarına bakarak 

anlatmayı tercih etmişlerdir. Bunu yaparlarken her birinin özelliğine göre renk unsurunu içine 

katarak olumlu ve olumsuz özelliklerini almışlar, orijinal tasavvurlar ortaya çıkarmışlardır. 

Bilhassa kasidelerin teşbîb bölümlerinde mevsimlerle ilgili tasvirlere yer vermişlerdir. Hatta 

bundan yola çıkarak nazım türleri ortaya çıkmıştır. Buna göre teşbîb bölümünde ilkbaharı 

anlatanlara bahâriyye, yazı anlatanlara sayfiyye/temmûziyye, sonbaharı anlatanlara hazâniyye 

ve kışı anlatanlara şitâiyye denilmiştir. Ayrıca gazeller ve diğer nazım şekillerinde de bu 

unsurlara sıklıkla rastlanmış, içinde yer alan mevsim tasvirlerine göre onlar da bu şekilde 

adlandırılmıştır. Özellikle bahar canlılığın, yeniden uyanışın, tazeliğin, bolluk ve bereketin 

timsali olması; yeryüzünden asumana kadar tabiatın eşsiz görselleri içinde barındırması 

yönünden şairlerin tasavvurlarında çok daha fazla istifade ettiği mevsim olmuştur.  

Şairler, baharı tablo şeklinde sunmayı başarmışlardır. Özellikle kasidelerde memduhun 

vasıflarını övmek, zamanın coşku ve sefasını vermek maksadıyla içine letâfet, inâyet, bereket 

ve adâlet gibi kavramları katarak zikretmişler. Kasideleri ile üstat vasfına haiz olan Nef’î de 

bahâriyye nazım türünde yazdığı kasideler başta olmak üzere birçok manzumesinde baharla 

ilgili tasvirlere ve çağrışımlara dair başarılı örnekler vermiştir. Bundan dolayı Nef’î’nin 

Divan’ında bahar mefhumunun geçtiği beyitler belirlenmiş, konularına göre tasnif edilerek ele 

alınmıştır. Böylece önemli bir şairden hareketle tabiatın en canlı olduğu bahar mevsiminin 

klasik şiire nasıl yansıdığını göstermek amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Nef’î, klasik şiir, bahar, kaside, mevsim  

 

ABSTRACT 
The effects of the seasons on human life are quite high. Throughout history, human, who have 

been intertwined with nature, have made great efforts to get rid of their negative effects and 

take advantage of their positive features by observing the elements related to nature that 

change with the seasons. As a result, its effects have clearly entered every area in the social 

structure, from rituals of many religions to traditions and artistic activities. Artists belonging 

to classical literature, who are intertwined with the society, have also included the notion of 

seasons in their works. The poets especially preferred to describe the seasons by looking at 

the shapes of nature and its reflections in social life. While doing this, they took the positive 

and negative features by adding the color element according to the characteristics of each, and 

they created original imaginations. Especially, they included descriptions of the seasons in the 

teşbîb parts of the odes. Even based on this, verse types emerged. Accordingly, in the teşbîb 

section, those who describe spring are called bahâriyye, those who describe summer are called 

sayfiyye/temmuziyye, those who describe autumn are called hazâniyye, and those who 

describe winter are called şitâiyye. In addition, these elements were frequently encountered in 
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ghazals and other verse forms, and they were named in this way according to the seasonal 

descriptions in them. Especially spring is the symbol of vitality, re-awakening, freshness, 

abundance and fertility; It has been the season in which the poets benefited much more in 

their imaginations in terms of containing the unique visuals of nature from the earth to the 

sky. 

The poets have succeeded in presenting the spring in the form of a painting. Especially in the 

odes, they mentioned the concepts such as grace, grace, abundance and justice in order to 

praise the qualities of the deceased and to give the enthusiasm and joy of the time. Nef'î, who 

has the qualification of a master with his odes, also gave successful examples of depictions 

and connotations about spring in many of his poems, especially the odes he wrote in the type 

of bahâriyye verse. For this reason, the couplets in which the concept of spring is mentioned 

in Nef'î's Divan have been determined and dealt with by classifying them according to their 

subjects. Thus, it is aimed to show how the spring season, when nature is most alive, is 

reflected in classical poetry, based on an important poet. 

Keywords: Nef'î, classical poetry, spring, ode, season 

 

GİRİŞ 

Bahar kelimesi sözlükte birçok anlamı karşılamaktadır. İlkbahar, ilk yaz; güzellik, tazelik; 

put, put gibi güzel (Parlatır 2011: 145); atılmış pamuk, ölçek, karanfil, tarçın, karabiber gibi 

kokulu şeyler (Devellioğlu 2008: 65) anlamlarına gelir. Ahmedî’den başlayarak Keçecizade 

İzzet Molla’ya kadar uzanan çizgide “bahâr” kelimesinin türlü anlamlarıyla 

değerlendirildiğini, başta tevriyeli kullanımlar olmak üzere birçok mecaz ve istiareye vasıta 

olduğunu görmek mümkündür. “Bahâr” kelimesinin “yaprak” ve “çiçek” anlamları, hem 

nazım hem nesir sahasında çok sayıda örnekle takip edilebilecek denli yaygın bir kullanıma 

sahiptir (Yılmaz 2011: 179). Bununla birlikte tapınak, manastır ve kiliseler için bahar 

(Karadeniz 2021: 236) ifadesinin kullanıldığı da görülmektedir. 

Bahar, Osmanlı toplumunun en çok rağbet ettiği mevsimdir. Osmanlı Devleti’nin bahar 

mevsiminde bağ ve bahçe düzenlemeye gösterdiği titiz tavır, mimaride, minyatürde, çinide ve 

şiirde kendisini göstermiştir. Divan şairleri, baharla birlikte yeniden hayat bulan ve şekillenen 

reel dünyayı, kişisel estetik anlayışları çerçevesinde bahâriyyelerde yorumlamışlardır (Koç 

Keskin 2016: 354). Bahâriyye, esasen bahar tasvirlerine yer veren manzumelere denir.  Şairler 

özellikle tasvir üslubunun hâkim olduğu “giriş” yani “teşbîb” kısımlarında “bahar” konusuna 

yer verirler. Bu tür kasidelerde genellikle birinin övgüsüne geçmek için bir zemin oluşturma 

çabasıyla “bahar” konusunu seçerler (Canım 2012: 19). Bu tutumun en önemli sebepleri 

arasında baharın insan üzerinde oluşturduğu müspet etkilerin bilhassa kış ve sonbahara göre 

daha fazla olmasıdır. Bu durum da bilhassa memduhun övgüsü hususunda şairlere kolaylık 

sağlamaktadır. 

Klasik şiirde bahar, yeniden yaradılışın yaşandığı; ağaçların, bitkilerin yeşerdiği, suların 

coştuğu, canlıların kış uykusundan uyandığı, tabiattaki canlılığa paralel olarak insanlardaki 

hareketlilik ve coşku, şairler için hassaten güzellerin gül bahçesinde salınarak yürüdüğü bir 

mevsim (Aydemir 2002: 146) olarak tasavvur edilir. Aynı zamanda yaşamın bizzat kendi 

sayılan bahar, şair muhayyilesini en çok zorlayan mevsimlerdendir. Şairler baharın gelişini, 

manzaralarını; tabiattaki değişimi ve baharın insan üzerindeki olumlu etkisini coşkulu bir 

dilde tasvir etmişlerdir. Çoğu zaman konu, soyut ifadelerden meydana gelen çağrışımlarla 

işlenir. Şair, bağ ve bahçe terimlerini genellikle gül, bülbül, nesîm, lale, sümbül, çimen vb. 

çağrışımlarla birlikte şiire yerleştirir (Canım 2012: 20). Bütün bu unsurlar aynı zamanda şaire 

tahayyül etme hususunda geniş bir imkân sağlamaktadır. Bu nedenle bahar, kasidelerin nesîb 

bölümlerinde en çok işlenen konudur (Aydemir 2002: 146). Şairler de bahâriyyelerde baharın 

güzelliklerini coşkulu ve mübalağalı bir dille tasvir ederler. Baharla ilgili unsurları beyitlere 

özenle yerleştirirler (Akkuş, 2006: 26). Bunun yanında teşbih, istiare, hüsn-i talil ve tenasüp 
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sanatlarının imkânlarından yararlanılarak söz ve mana sanatlarının en güzel örnekleri ortaya 

konulmaya çalışılır (Canım 2012: 20).  

XVII. yüzyıl şairlerinden Nef’î de Divan’ında yer alan manzumelerinde bahar mevsiminden 

oldukça fazla söz etmiştir. Yaşadığı asrın ve bütün Türk edebiyatının en büyük kaside şairi 

olarak tanınan Nef’î, kasidede gerçek varlık göstermiş ve gerek kendi zamanında gerekse 

sonraki yüzyıllarda kaside yazan bütün şairleri etkilemiş bir şairdir (İpekten 2016: 49). 

Erzurum (Hasankale) doğumlu olan Nef’î’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 

1570 yılında doğduğu sanılmaktadır. Mahlas olarak önce zararla ilgili anlamına gelen 

“Zarrî”yi kullandığı, daha sonra Gelibolulu Ali’nin verdiği ve yarar anlamına gelen “Nef’î”yi 

kullanmaya başladığı, kendisi hakkında bilgi veren kaynaklarda kaydedilmektedir (Mengi 

2003: 183).  

Nef’î’nin şiirlerinde göze çarpan ilk özellik ihtişamlı bir ahenktir. Şair, bu ahengi sağlamak 

için Türk, Arap ve Fars dillerinin bitimsiz kelime kaynaklarından faydalanmıştır. Bu nedenle 

kasidelerindeki üslup divan şiirlerindeki en ağdalı üsluplarından biridir. Öteki şairler gibi 

rindane ve âşıkane yazdığı gazelleri ile kasidelerin nesip bölümlerinde daha sade olabilmiştir 

(Kabaklı 2008: 220). İpekten, Nef’î’nin şiirlerini vuzûh ve belagat, ahenk, mübalağa, fahriye 

diye dört ana başlıkta sıralamıştır. Böylece açık, düzgün, kusursuz bir söyleyişinin; musiki ve 

ahenge dayalı ifade tarzının; aşırı mübalağalı üslubuna karşın bunu şairliğiyle 

dengeleyebildiğinin ve kendisine olan güveninden yola çıkarak sanatını, şiirini, ustalığını 

öven bir şair olduğunun altını çizmiştir (İpekten 2016: 83). 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışmada Metin Akkuş’un hazırlamış olduğu “Nef’î Divanı” (Akkuş 2018) adlı 

çalışmasından yararlanılmıştır. Çalışmada öncelikle bahar kavramının hangi manzumelerde 

geçtiği belirlenmiştir. Buna göre Nef’i Divan’ında “Bahâriyye Der Medh-i Merhûm Sultân 

Ahmed Hân” (K. 5), “[Bahâriyye] Sultân Murâd Hân” (K. 15), “Bahâriyye Der Medh-i 

Şeyhülislâm Muhammed Efendi” (K. 49) başlığını taşıyan üç kasidenin, bununla birlikte altı 

gazelin (G. 90, G. 118, G. 122, G. 132, G. 150, G. 151) bahâriyye türünde yazıldığı; aynı 

zamanda klasik şiirde bahâriyyeden farklı bir tür olarak yer alan ancak içinde bahar 

tasvirlerine sıklıkla rastlanan nevrûziyye türünde yazılmış üç gazelin (G. 53, G. 135, G. 136) 

de olduğu tespit edilmiştir. İlgili kaside ve gazellerde şairin türün özelliğinden kaynaklanarak 

bahar tasvirlerine çeşitli şekillerde yer verdiği görülmüştür. Aynı zamanda bahâriyye ve 

nevrûziyye türlerinde yazılmış manzumeler dışında baharı anlatan manzumelerin de olduğu 

belirlenmiştir. Bu tespitler doğrultusunda ilgili manzumelerde geçen beyitler konu yönünden 

gruplandırılarak değerlendirilmiş ve çalışma ile ilgili başlıklar oluşturulmuştur.    

Bahar-Tabiata Yansımaları 

Baharın gelişi yeryüzünde hemen kendini hissettirir. Tabiat, türlü şekillerle bezenmiş süslü 

elbisesini giyer. Her yer letafet ve zarafetin temaşasını aksettirir. İnsanın ruhuna güzellikler, 

şairlerin zihnine türlü mısralar getirir. Nef’î de bahar mevsimi ile ilgili türlü tahayyüller 

oluşturmuştur. Bunu da tablo şeklinde yansıtmıştır. Manzumelerde şair özellikle letâfet, lutf, 

pertev, pür-tâb, revnâk, cinān, behişt, arâyîş gibi ifadeleri kullanmayı tercih etmiştir. Böylece 

bahar mevsiminin tabiata verdiği parlaklığı, güzelliği ve cenneti hatırlatması gibi özelliklerini 

vurgulamak istemiştir.  

Nef’î’ye göre bahar mevsimi, yeryüzü ile asumanın mücadelesinde yeryüzünün galip 

gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Bilhassa gül bahçesi bundan en çok istifade eden durumundadır. 

Kışın bütün güzelliklerini gizleyen gül bahçesinin üzerine letafet düşmüş, türlü çiçekler 

kendini farklı şekillerde belli etmiştir. Bunlar içinde lale, gül, erguvan ve yasemin ön plana 

çıkmaktadır. Şaire göre güzellikler karşısında insanın aklı başından gider. Yaratıcının eserine 

karşı hayranlık ortaya çıkar:  
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Bahâr erdi yine düşdü letâfet gülsitân üzre 

Yine oldu zemînin lutfu gâlib âsumân üzre (K. 5/1) 

 

Hıred meftûn olur nakş-ı bahâr-ı revnak-ı bâğa 

Nazar hayrân kalır âsâr-ı sun’-ı müstenâ üzre  (K. 5/5) 

Baharla birlikte renk mefhumu da önem arz eder. Çiçeklerin kendi renklerinin etrafta 

oluşturduğu cümbüşün, gökyüzünün tabiata sunduğu maviliğin yanında temel renk yeşil 

olarak belirir. Nef’î de baharı özellikle yeşil renginden yola çıkarak anlatır. Kışın beyaz 

görüntüsünün kalkmasıyla birlikte zemine artık yeşil bir örtünün serildiğini söyler: 

Bahâr erdi yine bâğa döşendi nat-ı jengârî 

Yine sultân-ı gül etti müşerref taht-ı gülzârı  (K. 49/1) 

Baharın gelişiyle birlikte bereketi getiren aynı zamanda tabiata ayrı bir görsellik katan 

bulutlar Nef’î’nin sıklıkla adından söz ettiği unsurlar arasındadır. Manzumelerde ebr-i atâ, 

feyz-i ebr, ebr-i kerem, ebr-i inâyet, ebr-i güherbâr gibi terkiplerde geçmektedir. Şair bulutlara 

daha çok cömertliğin ve bolluğun anlatıldığı mısralarda yer vermiştir. Aynı zamanda tabiat 

manzaralarını tasvir için önemli bir motif olarak kullanmıştır. Bazı mısralarda görünüş 

itibarıyla denizi andırdığını belirten şair, tabiatta görünenin deniz değil, bulut olduğunu 

belirtir. Ayrıca bulutlardan düşen yağmur damlalarına da değinir ve şair onların verdiği 

ıslaklıkla yeryüzünün asumana benzediğini ifade eder. Nef’î başka bir beyitte ise bulutların 

mücevherlerle dolu olduğunu ve inci saçtığını söylemektedir. Bununla birlikte feleğin 

bulutları kendine çadır yaptığını ve güzelliğinin aksinin yeryüzüne yansımasıyla zeminin 

süslü bir hâle geldiğini anlatmaktadır. 

 Değil deryâ sehâb-ı nevbahârîdir hevâsından 

Rutûbet kesb edip düşmüş zemîne âsumânvârı (K. 13/21 

 

Erişti pertev-i feyz-i bahâr âyîne-i çarha 

Acep mi şimdi olsa jeng-i ebr-i tîreden ârî  (K. 49/4) 

 

Letâfetten zemîn ferş-i münakkaş oldu aksiyle 

Murassa sâyebân edince çarh ebr-i güherbârı (K. 49/3) 

Bahar mevsimini en güzel tabir eden kelime ise “cennet”tir. Nef’î nisan ayının gelmesi ile 

dünyanın cennet içinde cennete dönüştüğünü, her köşenin İrem bağlarını andırdığını 

belirtmektedir. Hatta mübalağa yaparak cennetin bekçisi Rıdvan’ın dahi bahara hayranlık 

duyacağını ima eder. Bu bağlamda şair, Rıdvan’ın baharla birlikte gül bahçesinde meydana 

gelen letafeti temaşa etmesi hâlinde cennetten vazgeçerek gördüğü bu güzelliği tercih 

edeceğini söylemektedir: 

Erdi yine ürd-i behişt oldu hevâ anber sirişt 

Âlem behişt ender behişt her kûşe bir bâğ-ı İrem   (K. 15/2) 

 

Ya Rıdvân bahsile gelse temâşa-yı gülistâna 

Görüp tercih eder bâğı behişt-i câvidân üzre  (K. 5/9) 

Nesîm ve sabâ gibi hafif esen rüzgârlar da bahar tasvirleri içinde yerini alır. Şair, bahâriyye 

tarzında yazdığı kasidelerde baharın gelişini “Esdi nesîm-i nevbahâr…”, “Esdi nesîm-i subh-ı 

nevrûzî…” gibi ifadelerle müjdeler. Böylelikle bahar mevsiminin gelişinde rüzgârın etkisini 

vurgulamaya çalışır. Nef’î, bazı manzumelerinde esen hafif rüzgârların etrafa getirdiği 

canlılığı anlatırken Hz. İsâ’nın ölüleri dirilme mucizesine atıf yapmaktadır. Baharla birlikte 

sabâ ve nesîmin can bahşetme özellikleri kazandığını iddia eder. Onun sayesinde ömürlerin 

arttığını, çiçeklerin açtığını ve ağaçların dirildiğini anlatır. Bu rüzgârlar seher vakti estiğinden 

şair onlar için “enfâs-ı seher” ifadesini kullanır ve bolluk, bereket getirdiğini belirtir:  
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Nesîm ol denli cânbahş u hayâtefzâ ki her demde 

Dem-i İsâ ile davâ-yı bahs ü imtihân üzre   (K. 5/7) 

 

Yine bâd-ı sabâ üftân u hîzân erdi gülzâra 

Dem-i Îsâveş ihyâ eyledi ezhâr u eşcârı  (K. 49/2) 

 

Tâze cân buldu cihân erdi nesîm-i nevrûz 

Feyz-i enfâs-ı seher rûhfezây oldu yine  (G. 122/2) 

Esen hafif rüzgârlar, çiçeklerin hayat bulmasını sağlamasının yanında onların misk, anber, 

gâliyâ, abîreye benzeyen güzel kokularının etrafa yayılmasında da oldukça etkilidir. Böylece 

sabâ ve nesîm gibi rüzgârların baharın bir başka güzelliğinin koku mefhumunun oluşmasına 

katkı yaptığı da görülür. Bununla birlikte şair tabiattaki kokuları anlatırken onların ufukları 

dahi kapladığını belirterek mübalağa yapar. Nef’î, bahar ve koku mefhumu ile ilgili türlü 

tahayyüller meydana getirmenin yanında güzel kokuların etrafa yayılmasında başka sebepler 

arar. Nef’î’ye göre bahar mevsiminde bâd-ı sabânın nefesi, nâfe kokulu olmuştur. Onun 

solumasıyla hava misk ve anber kokuları ile dolmuştur. Aynı zamanda laleleri şekli itibariyle 

muma teşbih eden Nef’î dumanından yayılan anber kokularının bahçe üzerini bir bulut gibi 

kapladığını söyler: 

Tâ ki revnak vere gülzâra bahâr 

Tâ ki hoş bû ede âfâkı nesîm  (K. 26/50) 

 

Nevbâhar erdi hevâ gâliyesây oldu yine 

Nefes-i bâd-ı sabâ nâfegüşây oldu yine (G. 122/1) 

 

Yine her lâle bir şem-i muanber yakdı dûdundan 

Sehâb-ı anberefşân oldu peydâ bostân üzre (K.5/2) 

Nef’î, bahar mefhumu ile birlikte özellikle tabiattaki değişimi gözler önüne sermek hususunda 

çaba harcamaktadır. Bunu anlatmak için de zemîn, zamân, ve âsumân gibi kelimeleri sıklıkla 

birlikte zikreder. Onların mesafe algılarından yararlanarak bahar mevsiminin büyük bir alanı 

etkilediğini vurgulamak ister. Aynı zamanda tasavvurlarında gökyüzündeki unsurları 

yeryüzüne aktararak orijinal görüntüler yansıtmaya çalışır. Bu bağlamda şaire göre mevsimin 

bahara dönmesiyle gökyüzündeki yıldızların yerini nergisler, ayın yerini ise gül almıştır. 

Gökyüzündeki değişimler sayesinde yeryüzü daha sıcak ve parlak hâle gelmiştir: 

Serâpâ nergis encüm gül mehi tâbâne dönmüşdür 

Bahârın sunını gör ki zemîni âsumân eyler  (G. 39/5) 

 

Tâ ki zemîn ile zamân ola medâr-ı âsumân 

Tâ ki bahâr ile hazân dehri kıla pür tâb u teb  (K. 62/30) 

 

Bahar-Sosyal Hayata Dair Yansımaları  

Baharın aksine soğuklarıyla anılan kış, canlılık yerine durağanlığı temsil eder. Aynı zamanda 

tabiattan kaçış hâlini yansıtmaktadır. Kapalı mekânlara hapsolan insanlar, kışın baharın 

gelmesini beklerler. Geniş çimenlere, nehir ve göl kenarlarına gitmeyi, yeme, içme ve eğlence 

meclisleri kurmayı arzular. Bu nedenle Nef’î de kışın sonu ile başlayan baharı zevk, sefa ve 

şarap içme zamanı olarak nitelendirir. Manzumelerde bu hususa sıklıkla değinir ve bahar 

mefhumu ile birlikte nûş et-, zevk, safâ, câm-ı Cem, rind, sâkî, mestlik gibi ifadeleri birlikte 

kullanır. Bu açıdan bakıldığında bahar, sosyal hayat içinde en çok rintliği çağrıştırmaktadır. 

Şair, ilkbaharın gelmesiyle Cem’in kadehinin ortaya çıkarak gönüllere mutluluk bulduracağını 

söyleyerek buna şaşılmaması gerektiğini belirtir. Bilhassa bahar mevsiminde tabiattaki 

canlılık gibi bağda, çimen diyarında ve gül bahçesinde hareketlilik ve coşku ister. Nef’î, 
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eğlenmek isteyenlere meyhanelerden çıkıp neşeyi tabiata taşımalarını, elden ele kadehlerini 

döndürerek mestliğe varmalarını tavsiye eder. Aynı zamanda elindeki müzik aletini çalıp 

şarkılar söyleyen mutribin nağmeleri ile raks edip oynamalarını tavsiye eder:  

Dey faslının encâmıdır zevk u safâ hengâmıdır 

Yanî bahâr eyyâmıdır nûş edelim âb-ı ineb  (K. 62/5) 

 

Esdi nesîm-i nevbahâr açıldı güller subh dem 

Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem  (K. 15/1) 

 

Dönsün yine peymâneler olsun tehî humhâneler 

Raks eylesin mestâneler mutriblar ettikçe nagam   (K. 15/4) 

Şair, baharla ilgili unsurlar içinde yer alan gül ve nergisle ilgili tahayyüller oluşturur. Bahar 

meclisinde gülün ayin ve erkânını kurduğunu belirtir ve elindeki kadehten sarhoş olan 

nergisin mutlulukla sefasını sürdüğünü belirtir: 

 Bezm-i bahârın dizdi gül âyîn ü erkânın yine 

Nergis alıp câmın ele sürmekte devrânın yine  (G. 118/1) 

Bahar mevsiminde sosyal hayatın içinde Nevruz Bayramı’nın önemli bir yeri vardır. Nevruz, 

“yeni gün” anlamına gelir. Gece ile gündüzün eşit olduğu 21 mart, Osmanlı Devleti’nde 

yılbaşı ve bahar bayramı olarak kabul edilmiştir (Koç Keskin 2016: 354). Bu nedenle bahar 

mevsiminde sosyal hayat için oldukça önemli bir zamandır. Nef’î bahar bayramının gelmesi 

ile birlikte Cem’in kadehini sunduğunu söylemektedir. Bu nedenle gönüllerin şad olmasına 

şaşılmaması gerektiğini belirtir. Aynı zamanda Nevruz’un gelişinin ardında güllerin neşeyle 

açılmasıyla birlikte dünyanın mutlulukla dolu bir yer hâline geldiğini anlatır: 

Erişti bahâr oldu yine hemdem-i nevrûz 

Şâd etse nola dilleri câm-ı Cem-i nevrûz   (G. 53/1) 

 

Gül gibi cihân oldu yine hurrem ü handân 

Gör neyledi feyz-i eser-i makdem-i nevrûz  (G. 53/2) 

 

Bahar-Devletle İlgili Yansımaları  

Bahar, bazı manzumelerde devlet, sultan ve şah gibi kavramalarla birlikte zikredilmektedir. 

Bununla birlikte devlet kelimesi mutluluk anlamı verecek şekilde de yer almaktadır. Bilhassa 

kasidelerde memduhun padişah veya devlet yönetiminde önemli vazifede bulunan bir kişi 

olması hâlinde devlet mefhumu baharla birlikte zikredilir. Bu bağlamda bahâr-ı devlet, 

nevbahâr-ı devlet” terkiplerine birçok manzumede rastlanmaktadır. Şair, bazen övdüğü 

şahsiyetin devlet bağının baharını güzel yüzü ile aydınlattığını, güzelleştirdiğini belirtilir. 

Bazen ise memduhun devrinde herkesin mutlu olduğunu belirtmek maksadıyla gönüllerin 

gonca gibi açtığını, devletin ilkbaharının dünyayı gül bahçesine döndüğünü söyler.  

Şeh-i Cem rütbe Sultân Ahmed-i ferhunde talat ki 

Bahâr-ı bâğ-ı devlettir cemâl-i âlemefrûzı  (G. 151/8) 

 

Gonceveş açılmadık devrinde bir dil kalmadı 

Nevbahâr-ı devletin dünyâyı etti gülsitân   (K. 52/39) 

Nef’î, aşağıdaki beyitte bahar mevsiminin gelişini Sultan Murad’ın meclisini süslemek için 

olduğunu belirtmektedir. Şair böylece hüsn-i talil sanatı yapmıştır: 

Ârâyiş için bezmini Sultân Murâd’ın 

Erişti bahâr oldu yine hemdem-i nevrûz  (G. 53/7) 

Mevsim bahar olduğunda çemen diyarının sultanı gül olur. Nef’î de bundan hareketle 

bahar geldiğinde güllerin sultanın gül bahçesinin tahtına oturduğunu belirtmektedir. Bununla 

birlikte adalet kavramına da bahar mefhumuyla birlikte yer verilmektedir:  

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org142



Bahâr erdi yine bâğa döşendi nat-ı jengârî 

Yine sultân-ı gül etti müşerref taht-ı gülzârı  (K. 49/1) 

 

Bahâr-ı gülbünefrâz-ı adâlet devr-i iclâli 

Çerâğ-ı meclisefrûz-ı saâdet pertev-i reyi  (K. 27/10) 

 

Bahar-Sevgili ve Âşığa Dair Yansımaları  

Nef’î baharı hayattan zevk alma zamanı olarak nitelendirmesinin yanında onu âşıkların 

bayramı şeklinde nitelendirir. Bu nedenle kutlu ve mübarek bir mevsim olduğunu ifade eder. 

Bahar için gül mevsimi tabirinin kullanılmasından hareketle bülbülün de varlığından sıklıkla 

söz eder. Çünkü bahar mevsiminde hayat bulan gül bahçesinde hazin hazin öten, ahlarıyla 

etrafı inleten bülbül de varlığını hissettirmeye başlar. Böylece klasik şiirin sevgili ve âşığa 

dair tasavvurlarda sıklıkla zikredilen gül ve bülbül yine sahnedeki yerini alır. Nef’î bülbülün 

bu hâlinden yola çıkarak birçok imaj ortaya koyar. Örneğin baharla birlikte bitkiler üzerinde 

beliren su damlacıklarının aslında bülbülün ahının kıvılcımları olduğunu belirtir: 

Gül devri ayş eyyâmıdır zevk u safâ hengâmıdır 

Âşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde dem   (K. 15/3) 

 

Degül şebnem şerâr-ı âh-ı bülbüldür ki çıkdıkça 

Düşer kesb-i rutûbetle hevâdan gülsitân üzre (K. 5/1-13) 

Nef’î Divanı’nda klasik şiirde sıklıkla zikredildiği şekliyle bülbülün perişanlığına dair 

ifadelerle birlikte gönlünün kanla dolu olması ve hüzünden yakasını yırtması gibi tasavvurlara 

bahar tasvirleri içinde de yer verir. Nef’î’ye göre gülün kokusu âşığın kanla dolu gönlüne o 

kadar yer etmiştir ki ceylanın göbeğinde bulunan misk kokusunun bulunduğu (Pala 2017: 

324) kese olan nâfenin dahi onu kıskandığını belirtir. Şair, aynı zamanda goncanın 

açılmasıyla bülbülün yakasını yırtarak nağmeler söyleyen musikar hâline geldiğini tahayyül 

eder:   

Yer etti bûy-ı gül şöyle dil-i pür-hûn-ı bülbülde 

Ki oldu cismi reşk-i nâfe-i âhû-yı Tâtârî   (K. 49/9) 

  

Açılıp gonca nola çâk-ı girîbân etse 

Andelîbân-ı çemen nağmeserây oldu yine  (G. 122/4) 

Nef’î baharla ilgili hayallerini anlatırken güzellerin sefasından birbirinin yakasını yırtmasını, 

mestlikten kendilerinden geçip  yaka paça kavga etmelerini izlemek istediğini söylemektedir:  

Safâdan birbirinin sînesin çâk etse dilberler 

Güzeller mest olup dest ü girîbân olduğun görsem   (G. 90/5) 

Baharın gelmesiyle kendini tabiata bırakan âşık, aşkın verdiği kederden dolayı sinesinde 

oluşan ve lale gibi duran yaralardan kurtulmak ister. Bunun için içki içip kendinden geçmeyi 

arzular: 

Bahâr erdi açıl lâle gibi dâğ-ı dilin göster 

Derûnunda koma rind isen efkâr-ı gamendûzı  (G. 150/4) 

Nef’î sevgilinin hevesi ve içtikleri şarabın akıllarını başından almasıyla âşıklara perişanlığın 

geldiğini belirtir: 

Nice şûrîdelik el vermesin ehl-i aşka 

Heves-i dilber ü mey hûşrübây oldu yine   (G. 122/5) 

Bahar geldiğinde gül bahçesini seyretmek isteyen şair, bu mevsimde güzel seyrinin âşıklar 

için kolaylaşacağını belirtmektedir: 

Bahâr erse yine seyr-i gülistân olduğun görsem 

Güzel seyr eylemek uşşâka âsân olduğun görsem   (G. 90/1) 

 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org143



Bahar-Şairliğe Dair Yansımaları  

Nef’î şairlikteki maharetini överken baharla ilgili unsurlardan yararlanmıştır. Aşağıdaki 

beyitte şair, nefesinin bolluk ve bereket kaynağı olması yönüyle bahar rüzgârlarına 

benzediğini belirtir. Onunla mananın gül bahçesine bereket, bolluk getirdiğini söyler. Aynı 

zamanda kalemini ise yağmur bulutlarına benzeterek hayalin çemen diyarını suladığını, 

dolayısıyla yeşerterek gürleştirdiğini ve güzelleştirdiğini ima eder.  

Gülşen-i manâya feyz-ı nefesim bâd-ı bahâr 

Çemenistân-ı hayâle kalemim ebr-i matîr  (K. 39/48) 

Başka bir beyitte ise Nef’î, şair yaradılışını marifetin ilkbaharının bağı olarak nitelendirir. 

Orada türlü renk ve kokular olduğunu belirtir. Bu hususta o kadar iddialıdır ki gülün koku ve 

renk isterse oraya dilenciliğe gelmesi gerektiğini ifade eder: 

Tab-ı Nef’î’den ki bâğ-ı nevbahâr-ı feyzdir 

Reng ü bû isterse gelsin eylesin deryûze gül  (G. 82/5) 

 

SONUÇ 

Bahar klasik şiirde şairler tarafından tasavvurlarda sıklıkla yer verilen bir mefhumdur. 

Bilhassa bahâriyye türünde yazılan manzumelerde çok geniş açıdan ele alınmış ve birçok şair 

bahâriyye türünde manzumeler yazmıştır. Bu şairler arasında kaside üstadı olarak zikredilen 

Nef’î de vardır. Şair, Türkçe Divan’ında üç kaside ve altı gazelini bahâriyye türünde 

yazmıştır. Bununla birlikte birçok manzumesinde bahar tasvirlerine yer vermiştir. O, baharı 

bir tablo şeklinde sunmanın yanında insanlara verdiği neşe, mutluluk ve coşkuyu da 

tasavvurlarına yansıtmayı başarmıştır. 

Çalışmada bahar mevsiminin tabiata, sosyal hayata, devlete, sevgili ve âşık ilişkisine, şairlikle 

ilgili hususlara yansımaları ele alınmıştır. Şair bilhassa bahar mevsiminin tabiatla ilgili bir 

unsur olmasından kaynaklı olarak onunla ilgili tahayyüllerini daha yoğun bir şekilde 

aktarmıştır. Teşbih, hüsn-i talil ve tenasüp gibi edebî sanatlarla birlikte farklı imajlar 

oluşturmuştur. Bilhassa gül bahçesi ve çemen diyarına ait unsurları sıklıkla zikretmiş, 

yeryüzünden asumana kadar tabiatın insanda hayranlık uyandıran görsellerini sunmaya 

çalışmıştır. Bunu yaparken gökyüzündeki bulutları, yere düşen yağmur tanelerini, güllerin 

üzerinde duran su damlacıklarını, türlü renklerde açan nergis, yasemin, lale gibi çeşit çeşit 

çiçeklerin güzelliklerini aksettirmiştir. Bununla birlikte nesîm, sabâ gibi sabahları hafif hafif 

esen rüzgârlarla yayılan misk, anber, gâliye gibi kokuların verdiği huzur ve mutluluğu 

hissettirmiştir. 

Şairin sosyal hayata dair unsurları daha çok kış mevsiminde evlerine hapsolmuş insanların 

kırlara çıkıp yeme, içmeleri; mutribin nağmeleri eşliğinde güzelleri raks ettirip eğlendirmesi 

üzerine kurguladığı anlaşılmaktadır. Bilhassa tasavvurlarda rintlik ön plana çıkmıştır. Devlete 

dair tasavvurlarda ise bilhassa memduhun devlet büyüğü olmasından kaynaklı olarak onunla 

ilgili olumlu vasıfların baharla ilgili unsurlarla yer verildiği görülmüştür. Sevgili ve âşık 

ilişkisinde ise şairin daha çok gül-bülbül ilişkisi üzerine tasavvurlarını yoğunlaştırdığı tespit 

edilmiştir. Ahlar çeken, gönlü kanla dolu bülbül motifi şairin en çok üzerinde durduğu husus 

olarak yer almıştır. Diğer yansımalar ise birkaç beyitle sınırlı olarak Divan’nda yer almıştır.  
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ABSTRACT 
The study was to investigate the validity and reliability of Franchise Schooling Systems in 

context of Karachi. To highlight the key issues, problems and challenges faced by the people 

of Karachi in the field of education and schooling. This research encompassed to investigate 

the challenging scenario of schooling system through hegemonization of schooling and 

educational fields through multiple franchises. 

The world had shifting to a new era of entrepreneurship and thus every way of life had 

transformed towards becoming materialistic. The rat race towards capitalism had forgotten the 

true essence of education. 

In past few years, Karachi had seen a Tsunami of multiple franchises entering into the stream 

of education. As whoever found it interesting to have a small scale business, could have opted 

for any suitable franchise. These systems were suitable for those who did not have basic 

knowledge of “How to start a new business” or “How to run a school”? 

The research study used quantitative approach including descriptive and survey based 

approach. The population of the study had been around 22 prominent franchise schools of 

Karachi offering matriculation board. Six prominent franchise schools of Karachi were taken 

as sample. Tools were questionnaire for Principals, NWA, Teachers and Parents. The data 

was analyzed in a systematic way with simple percentage. Findings were supported in case of 

the study. 

Key words: Franchise, Franchiser, Franchisee, Entrepreneurship, Business Model, Validity, 

Reliability, Schooling System. 

 

1. Introduction: 

The study encompasses on the validity and reliability of franchise schooling systems in 

Karachi. There are around 42 education franchises out of which 30 school franchises 

(franchisepk.com) active in Pakistan whereas in Karachi there are around 10 active franchises 

working. Most of these franchises are Punjab based and are brought to Karachi as a business 

hub of the country. 

Sultan & Saleem (2018) explains that Franchising is an established model for business since 

the mid of 18th century and now it has become an integral part of a country’s economy. It has 

been known as a central phenomenon in entrepreneurship. Franchising is not an industry, but 

an opportunity that offers to be master of your own financial fortune, while enjoying the 

support of an established organization and the resources it commands (Goldberg, 2008). In 

2000 and beyond, the Franchising business model continues to change and adapt to demand 

(Alon, 2020).The concept of multi - unit franchising and multi – brand franchising has 

changed the way the franchisees operate their businesses. A multi-unit franchise is one in 

which a franchisee owns more than one unit. The multi-brand franchise concept can have two 

meanings: one is that it is a planned association of two or more distinct brands owned by the 

same franchisor (Chernow & et. Al , 2018). Both of the franchise concepts are vast 

implemented in Karachi by the franchisees. 
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In Pakistan, according to the constitution Article 25 – A, state was obliged to provide 

education to all till secondary level. These franchise schools, as offering fee cost according to 

the franchisee’s area and seem to accomplish the constitutional’s mission. However, due to 

the incompetency of the regime, different private business perceptions had entered into the 

education zone. Among all of these, franchising had been considered one of the most 

successful. (Warraich, 2017).These models are somehow supporting the government initiative 

and their efforts to provide education in remote areas cannot be denied. 

Tikly (2017) stated in his research that Education for All (EFA) as a global regime of 

educational governance is an international initiative launched by UNESCO and World Bank 

in 1990 to make education approachable for every citizen of the society. The main aim is to 

bring about change in third world countries through the coalition of UNESCO, World Bank, 

National Governments and civil society groups. After the global movement was launched, 

most of the third world countries took the initiative to launch free of cost education. 

Franchising is a term swiftly gaining recognition in Pakistan especially in hospitality, 

education and food service divisions. However, franchising in Karachi is not without 

challenges. 

2. Literature Review: 

According to Hayes (2021), a franchise is a type of license that grants a franchisee access to a 

franchisor's proprietary business knowledge, processes and trademarks, thus allowing the 

franchisee to sell a product or service under the franchisor's business name. In exchange for 

acquiring a franchise, the franchisee usually pays the franchisor an initial start-up fee and 

annual licensing fees. The recognized types of franchise are product and trade name 

franchises and business format franchises (Cavaliere & Swerdlow, 1988). A business format 

strategy is where a franchisor supports the franchisee with a product/service, trademark, 

methods of operation, and on-going guidance (Bourkheili, 2015). The franchisee gains access 

to the franchisor’s name, goodwill, product and services, etc. 

A legally-binding contract between the parties to a franchise relationship (Daszkowski, 2020) 

is called a franchise agreement. In order to take ownership of a franchise as the franchisee, 

you sign a franchise agreement. A franchise agreement protects both sides whether it is a 

franchisee or the franchise brand (Campbell, 2020). When buying a franchise, franchisee 

made a huge financial investment. A signed agreement gave the rights to help safeguard the 

investment in business (Campbell, 2020). A signed MOU (Memorandum of Understanding) is 

an authentication among the two parties to have followed the rules holistically (Kenton, 

2021). The primary reason most entrepreneurs turn to franchising is that it allows them to 

expand without the risk of debt or the cost of equity. First, since the franchisee provides all 

the capital required to open and operate a unit, it allows companies to grow using the 

resources of others (Siebert, 2015).  

As stated by Goldberg (2008),"Franchising works by combining the drive and energy of the 

entrepreneur with the experience and expertise of the franchisor". 

The 18
th

 Amendment of the constitution of Pakistan, which received presidential assent on 

April 19, 2010 stated that, "The state shall provide free and compulsory education to all the 

children of the age of five till sixteen years" The basic fact behind it was that one of every ten 

children not going to school in the world lives in Pakistan. 

Farah Naz Ispahani (2011) stated in her article that only 23% of our children under the age of 

16 attend secondary school and almost one third
 
of Pakistanis live in extreme educational 

poverty — having received less than two years of education. It is also upsetting that 50% of 

school children (aged 6-16 years) in Pakistan can neither read the basics of language and 

numeracy nor writes as per requirement. Appointing low qualified teachers at the primary 

level is among the main reasons for falling standards of education that renders this age group 

illiterate. This alarming average percentage of educational poverty forced the government to 
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take serious initiatives in this regard. However there is no research found that highlights the 

practice of franchising in the schooling sector for full time study in emerging markets, 

particularly in Pakistan (Warraich, 2017). 

“Education for All” is a global movement led by UNESCO, aiming to meet the learning needs 

of all children, youth and adults by 2015 (Shuchita, 2013). This programme was first launched 

in 1990 in Jomtien, Thailand with contribution from five intergovernmental agencies 

promoting the programme. EFA goals were required to be fast implemented and it was worth 

to transmit the responsibility through privatization either or handing it over to private sector. 

Provision of quality education is the major duty of the government. According to Zaka & 

Munir (2019) Article 25 - A of the constitution: “The state shall provide free and compulsory 

education to all the children of the age 5 to 16 years in such manner as maybe determined by 

law” (Waqas, 2016). It is needed by government to provide free education through public 

sectors schools so that no child will leave behind. These franchise schools doesn’t provide 

free education but makes sure that the system reaches to all the remote areas where education 

can be provided and the providers are available.  

Waqas (2019) stated that the main idea behind running a franchise schools is not much 

different from stock-market investments. The only true difference is a franchisor keeps 

promotion and franchisees keep financing. Pakistan’s education system which is not as 

modern and competent as of developed countries, has displayed significant advancements 

during the last decade (Aziz, 2014). Modern technologies and concepts are entering the 

market and benefiting the ones in the field.  

The business model of franchising has gained wide acceptance in Pakistan (Attiq, 2014). 

Franchising in education in Pakistan has rapidly grown in the past two decades. This rapid 

growth in franchise schools shows that it is a pro profit business. Many established schools 

have launched their franchise systems. For example, The Smart School is a franchise system 

of The City School, The Educators is a franchise system of Beacon house School System, 

Allied Schools and EFA is a franchise School system of Punjab Group of Colleges etc. 

Karachi being the first largest city of Pakistan and sixth largest city of the world (Worldwide 

cost of living WCOL Index, 2022) has over grown population. It has multiple suburb areas 

where education can be delivered either through public schools or privately managed 

franchise schools. In order to keep all children schooled and education being accessible for 

all, franchise schools is playing their role amazingly. The territory distribution by a franchisee 

is about 5 km and no other franchisor belong to the same franchise group can open a new 

school within the territory. This 5 km restriction has immense importance as major part of any 

area can be covered and students may be able to get schooling closer to their residence. There 

are various franchise systems in Karachi and parents usually follow the brand name (Perrigot 

& Warraich, 2016) and see which franchise facilitates them more.  

To check the validity and effectiveness of schools should encompass qualitative variables i.e., 

climate and environment of school, instructional leadership, high expectations, etc. as well as 

quantitative variables like public achievement scores (Frederick, 1987). Being a principal of 

Wareham Public School, Massachusetts, he identifies that effectiveness is a key component of 

a school. The studies on validity have shown that these methods of defining effectiveness 

have low correlations with one another and that the same school might be classified as 

productive or non-productive depending on which method has been chosen (Frederick, 1987). 

Policy makers and researchers stressed on the need for appraisal of schools that helps in the 

quality control, monitoring of quality, quality assurance and quality development. School 

evaluation is an integral part in bringing progression and is based on different purposes 

including administrative, pedagogical and managerial improvements (Aziz, Mahmood & 

Rehman, 2018). These frequent improvements and evolution bring the graph of validity and 

reliability of that very system upwards. 
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Franchising is based on conformity and uniformity, not freedom (Strauss, 2014). One may 

technically be the boss of the shop but not the owner. You have to follow the rules and orders 

of others. There are no fixed criteria of success and failure offered by the franchise but the 

success of franchise is dependent entirely on the goodwill of the brand. This rapid and sudden 

growth of franchising has its own implications and repercussions. Many franchisors during 

that period made misrepresentations in the promises they used to attract franchisees; some 

based their sales efforts on the use of superstar names and endorsements; many of those 

franchise systems failed. Some even sold franchises for concepts that didn't exist (Seid, 2019). 

Success can be gained if the franchisor worked a few years at the backend to have complete 

knowledge of it (Strauss, 2014). Success is not directly linked with the experience and 

expertise of franchisor rather franchisee’s own willingness to produce does matters. 

Franchisor’s and franchisee’s performance are interdependent (Davies et al., 2011). 

Franchisees are not consumers, whereas they are considered as entrepreneur or business 

investors (Strauss, 2014). So success and failures are linked with somehow their 

entrepreneurial skills and professional relationship with the franchisor. It is believed that 

services and support provided by the franchisor have a noteworthy role in a franchisee's 

success and performance (Michael and Combs, 2008), and a franchisor with well-developed 

start-up support services is more likely to have a successful franchised opening (Frazer, 

2001). The franchisor is considered as a key dimension of the context for a franchisee (Falbe 

et al., 1999), and the greatest impact on franchisee performance relates to the on-going 

support services provided by the franchisor (Minguela-Rata et al., 2010). The financial 

compensation by the franchisee is the key to get the benefits from franchisor in order to have 

an established business soon. 

3. Method: 
The purpose of the study was to examine and investigate the validity and reliability of 

franchise schooling systems in Karachi.  The study was descriptive and survey based in 

knowledge. Quantitative design which had been adopted within the research had proven to be 

objective and unbiased. The study encompassed on the validity and reliability of such FSS in 

Karachi. There were currently 22 school franchise chains in Pakistan, including 4,127 

franchise schools with approximately 1,310,200 full-time students (Warraich, 2017). These 

franchise schools promised to deliver greater accessibility by having schools in remote areas 

and a higher quality product for pre-primary, primary, middle, secondary and higher 

secondary school education in Pakistan. After a franchise had been purchased, it was run 

according to the expertise by the franchisee himself. The target population was the staff 

including Network Associates or Principals and Teachers and Parents from ten prominent 

Franchise Schooling systems offering matriculation in Karachi from where the online samples 

had been taken. Two Questionnaires were designed to investigate from 14 Principals and 12 

Network Associates of different franchise schools of Karachi about the topic. A similar 

questionnaire survey form was shared through social media with Franchise Schools personnel 

which were attempted by 105 Teachers and 19 Educationists connected with Franchise 

Schools, based on Stuffle beam’s Model of CIPP to investigate the validity and reliability of 

FSS. Whereas a separate questionnaire was shared with the parents of similar franchise 

schools to have had first-hand knowledge about how parents perceived a Franchise School 

System in Karachi. The researcher had reached the audience through social media sites and 

personal contacts. Survey questionnaire had been sent and result was accumulated. 

4. Results & Discussion: 
The data was collected from the following franchise related personnel who either works in the 

system or keeps the knowledge about this. Around 90% people who were the residents of 

Karachi and 10% who doesn’t belong to Karachi but linked to franchise schools have filled 

the form.  
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Respondents of Questionnaire # 1 
Total # of 

Respondents 
Total % 

Principals 14 9.3 

Network Associate 12 08 

Teachers 105 70 

Educationists having knowledge of FSS 19 12.7 

Grand Total 150 100 

 

Age bracket of the respondents were 26% of age from 18 to 25, 32% of age from 26 to 35, 

22.7% of age from 36 to 45 and around 19.3% were from the age group of 45 and above. 

Respondents were mostly females with 76.7% whereas around 23.3% were males. 

5. Findings: 
It was summarized that franchise schools are playing a vital role in the society and especially 

in context of Karachi. There are many Pros and Cons in franchise system. On one side 

purchasing a recognized business without much effort and getting support of marketing, 

services and trainings on how to run a business then on the other side of it could be a heavy 

start-up cost as well as on-going cost of the royalty. The biggest benefit of franchising is the 

lower risk of failure. Through these a new person in Education industry may able to get 

organized Standard Operating Procedures on how to run a school efficiently. It is important to 

oversee the validity and reliability of franchise schooling systems in Karachi in realism 

paradigm. The whole new phenomena is relied on the new term initiated by UNESCO, named 

EFA i.e. Education for all. Franchise school systems are serving the cause being cost friendly 

and due to multiple campuses around the city and the country. It offers free transfer facility as 

well as multiple job opportunities being opened in multiple vicinities. As public sector 

schools are not competent enough to satisfy the needs of parents and students, franchise 

schools are a good source of providing education as per parent’s requirement.  

The study aimed for highlighting some of the specific goals: 

 It provided benefits for the society as a whole  

 It created interaction between franchisors of various stations  

 Through the use of media, marketing motivated parents to get convinced of their name  

 It was economically acceptable for middle class and lower middle class parents 

 It establishes a free migration / transfer service for parents of government jobs or for 

parents who have their relatives in other cities  

 Well established areas have large number of admission cum transfer found 

 Parents feel safer for their children in well-established areas regarding high quality 

staff and facilities. 

Such franchises are a shelter to all cadres of people living in the vicinity. The investigation 

was guided by research questions which were about validity and reliability of franchise 

schooling systems in context of Karachi. The selected population was 150 teachers and 

principals belong to the franchise schools whereas 150 parents whose children are studying in 

different franchise schools. The population was six prominent franchise schools of Karachi. 

The tools were questionnaire from Teachers and Principals of Franchise schools as well as 

Parents. 

The results were also confirmed through frequency distribution, percentage and presented in 

form of tables and pie charts. 
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Recommendations: 

 It is recommended to authorities to open franchise school campuses where needed 

most instead of areas where already a big number of schools available to serve the 

cause of Article 25 – A. 

 To maintain the standard of FSS, it is advised to keep strict inspection policies and to 

ensure the implementations of SOPs. Standard Operating Procedures are not followed 

holistically, rather expertise of the business custodian matters more. It was advised to 

the franchiser to make strict policies implemented. 

 Franchisers should chart out plans to ensure character building and life skills 

implementation programs in each franchise school. 

 Education should be standard free. If education is provided at low cost parents should 

culminate the barrier of standardization. 

 Success of a FSS is directly linked to the expertise of the principal. Principals and 

teachers should be offered a good package so that long services may bring 

improvement in the system. 

 Failure of a FSS has several reasons for e.g. lack of capital, educational expertise, 

market knowledge, untrained staff, lack of financial management and distribution of 

franchises among non-deserving and out of field people etc. 

 Franchising can be an aid in increasing literacy rate in small towns of Karachi where 

education is most needed. Reshaping of educational scenario through FSS is 

recommended by high authority. 

 Frequent training workshops for teachers may increase the level of teaching in each 

franchise school. Learning of teachers will make a difference and bring improvising 

teaching methodologies to the system. 

 It is recommended not to allow every other person to open a franchise school but to 

ensure an educational background of the franchisor for far reaching results. 

 

Conclusion: 

Franchise Schooling system, like other business models, can be beneficial for most of the 

franchisees but the major element is know whether the custodian of the business is the right 

person. If the franchisor is well aware about the SOPs of the Franchise than there is no invalid 

and unreliable aspect to this business. To keep the government’s motto “education for all” in 

mind, these franchises are playing their roles in bringing literacy rate up in Karachi and the 

adjacent and remote areas. If challenges are faced appropriately and mission of spreading 

education is monitored accurately than franchises will be an effective supporting agent to the 

field of education. 

The study was mainly carried out on the following objectives:  

 To study the history of franchising system. 

 To investigate the validity and reliability of Franchise Schooling System 

 To identify the need of Franchise Schooling System in a metropolitan city of Karachi. 

 To study the standard operating procedures (SOPs) and to identify the similarities and 

differences. 

 To study the economical, moral and social impacts of these Franchises in society. 

 To analyse the successes and failures of Franchises in the education market. 

It has been observed that the history of franchise have had deep roots since its inception that is 

why the franchise system is established up till now. Franchise schools were initially 

established on the fact that “Education” should be made compulsory for all from the age of 5 

years till 16 years. With low cost budgeting and multiple campuses idea this system was made 

recognized. It was investigated in the study through Principal’s, teacher’s and parent’s 
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responses through the questionnaire that the system keeps the validity and reliability. It has 

been recognized as a trustworthy model of schooling system and was accepted in the 

metropolitan city of Karachi. With a pocket friendly fee structure and a better – than – 

government school’s education set up it had become a choice of the parents in town. Standard 

Operating Procedures are more or less same and all FSS worked on a similar layout to enable 

this system get recognized at earliest. Like any other school in Karachi, these schools also 

tried hard to prove themselves and have helped students to groom socially and morally. In 

most of the cases FSS are a success. No failure can be added to their status as all FSS worked 

day and night to flourishing themselves keeping the main agenda of government of Pakistan 

in mind stated in Article 25 – A. To measure the validity of FSS, it was concluded that 

franchise schools having skilful, trained Principals have showed up with better responses from 

community. The study encompasses on the fact that the more expanses are made by 

franchisee, the more effective that franchise could be. 

Suggestions for the Further Research 

There is a close link between education and development and the services that are being 

provided by franchise systems are irreplaceable. In Karachi, the developmental indicators are 

not showing positive results. The participation rate at higher education is low comparatively 

to other countries of the region. There are problems of quality of staff, students, library and 

laboratory. Relevance with society needs, staff development programs, financial crisis, 

weaknesses of examination, ineffective governance and academic results are not at par with 

international standards. If Franchise schools move further in the field of education and start 

opening colleges and universities at a very affordable cost then it will be more effective for 

the society. Karachi has the biggest population than any other city of Pakistan and the targets 

in education sector should be higher in context of any other city. More franchisors should be 

given chances and the layout should exceed from private sector franchising to government 

level franchising. This participation from government level may bring better and far reaching 

results in the coming future. 

Proverb elucidates: “The deeper the well the colder the water”. So this is the case of franchise 

schools. 
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ABSTRACT 

The Islamic practice of Nikah, or real interaction between a man and a woman, is mandatory. 

As long as they abide by the rules of the religion, Islam gives both men and women the 

freedom to choose or to select a partner when they begin their practical life as a marriage. 

Because It is a social necessity because through marriage, families are established and the 

family is the fundamental unit of our society. Furthermore, marriage is the only legitimate or 

halal way to indulge in intimacy between a man and a woman. This research, however, 

suggests that Pakistani customs which disregard Islamic teachings and impose unjustified 

demands are on the rise in society. Forced marriages, exchanged marriages, cousin weddings, 

and Suwarah or Vani, or exchange marriages, were just a few of the ways parents used to 

impose their will on their offspring. However, young people are drawn to different types of 

marriage, including elopements, court weddings, and love marriages. In order to recognize 

and define such marriages as proper or improper, the causes and grounds for them will be 

addressed and analyzed in this article in light of Islamic teachings. This article can be useful 

and informative due to its specific field for researchers and scholars.  

Keywords: Islamic Teachings, Unconventional marriages, Pakistani Society, Different types 

of marriages 
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ABSTRACT 

This paper main Focus on Public Engagement in Heritage practice and safeguarding thorough 

digital technology. Bangladesh is going to the 4th industrial revolution (Information & 

Technology) & this pandemic (COVID19) situation minimized the time, so safeguarding our 

heritage through public awareness is an important part of Heritage practice and safeguarding. 

This paper investigates how can we use our digital media and Technology purpose on heritage 

awareness and virtually engage in different ways. Also, describe the highlight of public 

archaeological prospect in the Lalmai-Mainamati hills region. The Lalmai-Mainamati hill area 

is one of the important potential archaeological places in Bangladesh. This area has had lots of 

Buddhist vihara from the 7th century to the 12th century. Moreover, this places are exist 

Hindu, Islamic monuments and continuous infrastructural development. This Research paper 

focuses on this area, and getting data collected from those sites to understand the present 

condition. Digitization is one of the important parts of development in recent times and it will 

increase day by day. So in this research, the researchers tried to focus on the present prospect 

of our heritage safeguard through digital media and tried to identify the gap between heritage 

safeguard and Public engagement. Besides this, the researchers also provide some proposals 

in policymaking to enrich digital public engagement. 

Keyword Heritage Safeguarding, Digital Media, Heritage Practice, Community 

Engagement, Lalmai-Mainamati.  

 

Introduction: 

Last 50 years, Bangladesh has had exponential changes in social, economic, and 

infrastructural development. Simultaneously, a large number of archaeological heritage 

expose during this period. Moreover, we are going to be a part of the 4th Industrial revolution 

and people are trying to adjust to the internet, social media, e-learning facilities, virtual 

communication, Distance Education, digital presentation, and collaboration with information 

and technology in each and every sector of our community. This development and changes 

face a new revolution in our industrial sector including art, heritage, culture, and daily life. In 

recent times COVID-19 (Pandemic) situation minimize the time. In this research, I tried to 

understand on heritage field gap and prospects of digital media and technology to connect the 

public massively. We stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally 

alter the way we live, work, and relate to one another. In its scale, scope, and complexity, the 

transformation will be unlike anything humankind has experienced before. We do not yet 

know just how it will unfold, but one thing is clear: the response to it must be integrated and 

comprehensive, involving all stakeholders of the global polity, from the public and private 

sectors to academia and civil society. People's involvement in the practice and safeguarding of 

our heritage is an important issue. In recent times various initiatives have been taken at 

different times to raise public awareness but these have failed to gain sustainability and 

resilience due to colonial notions. With the above in mind, this paper discusses the use of 

information & technology in safeguarding our heritage and increasing public engagement in 

Archaeological sites. 
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Study Area:  

The Lalmai-Mainamati hill is 18 km long and 4.5 km wide area, which representing a 

significant religious and political center in the South Asian subcontinent. In light of 

archeological evidence, this region was the capital of the Khadga, Rata, Deva and Chandra 

dynasties. It is 8 km west of Cumilla town and this area is a Geographical location between 

Latitude 23°21 N and 23°30 N and Longitude 91°05 and 91°10’ E. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodology:  

The methodology of the research project will follow both qualitative and quantitative research 

methods.  It will be done in the following manner. Data was collected from (i) primary and 

(ii) secondary sources conducting fieldwork, exploration, interviewing in qualitative and 

Quantitative method of data collection. This study will be an in-depth analysis of qualitative 

data analysis. The numerical analysis will be analyzing different types of statistical data, such 

as the use of heritage involvement through information technology. The sampling techniques 

were a combination of both purposive and random. The distribution of the population has 

been shown. We applied both closed and open-ended interviews. Indeed, these questions were 

in Bangla. Often, we used many supplementary and complementary questions in a manner of 

such a speech-action that is highly complex to represent.  

Present Condition of Heritage Sites in the Lalmai-Mainamati:  

The Lalmai-Mainamati area have a group of archaeological sites. There are more than 50 

ancient Buddhist archaeological sites was identified in previous year and dating back to the 8
th

 

to 12
th

 century CE but Department of Archaeology, Government of People Republic 

Bangladesh  mentioned 21 sites in Lalmai-Mainamati Area. For the First time the sites was 

listed on UNESCO World Heritage Tentative list in 1999 under the cultural criteria (ii), (iii), 
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and (iv) but recently Department of Archaeology, Government of People Republic of 

Bangladesh has updated tentative list under criteria (ii), (iv), and (v) titled with 

Archaeological Sites of Lalmai-Mainamati . This area represent as religious center and 

simultaneously political center of this sub-continent.   

The excavated sites of Lalmai-Mainamati are Shalban Vihara, Itakhola Mura, Rupban Mura, 

Lotikot Mura, Kutila Mura, Bhoj Vihara, Charpatra Mura etc. Where Shalbon Vahara, 

Itakhola Mura and Rupban mura was protected by DoA and Shalban Vihara is in a better 

condition and tourist interest sites although they have several types of Heritage management 

gap and proper management facilities with preservation. 

Recently, Itakhola Mura and Rupban Mura introduce safety, Security for visitor and 

Introduced entry fee for visitors. Alongside, it will effective if they focus on infrastructural 

development including heritage management and visitors guideline policy. The both sites 

visitors are visited unplanned way and lack of information so they missed proper information 

about those sites. Most of the visitors unable to understand heritage significance. 

The Lotikot Mura was severely damage by visitor’s pressure and proper management 

facilities. This sites have had no proper direction and available information for visitors. 

However, Lack of proper space this sites extremely shortage in core zone and buffer zone.        

Overall, The Lalmai-Mainamati area has had no proper heritage management planning and 

policy guideline. Visitors are visited this places with lack of adequate knowledge, proper 

guideline and Instruction, Most importantly, People are getting misinformation from local 

seller, community people and others stakeholders about heritage sites.    

Statistical Understanding Visitors and local Community: 
In this research, a total of 120 respondents were interviewed in the data collection of our study 

and there were categorized into 4 categories by their age (15-20, 21-45, 48-65, 65+) in terms 

of age between 77 males and 43 females (in this light) Has been discussed.  

 

Local People Perception about Heritage:  

During Conducting field Interview we saw people have misconception and misinformation 

about this area heritage sites and they are curious about origin and development of 

heritage,Few comments are there such as: 

1. Eida ekta rajar bari. (This is an old king House)  

2. Eikhankar rajara onek ottachari chilo and ekta somoy pore tara vanish hoye geche. (The 

King was very much strict to the people so the kingdom was vanished).  

3. Adina mura theke madina dekha jaito eksomoy (People are see holy place of Muslim 

Madina from this place so it was significant for muslim). 

4. Eigula bijatider rajjo chilo (This are not part of our society). 

5. Eikhane mati khure sorno mudra paice egula niye geche and vanga hari patil gula manusre 

dekanur jonno raikha diche. (Archaeologist excavated this sites and bring with them gold and 

others precious object and them just show ceramics and others invaluable object). 

6. Eikahne temon kichui nai amra recreation and chobi tolar jonno asi (we just came here for 

recreation and photography).  

Age Group of Respondents Years  Frequency  Male/ Female  Remark  

15-20  25  17/8    

21-45  70  40/30  

46-65  20  15/5  

65+  5  5/0  

Total  120  77/43  
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Digitally Public Engagement:  
Most of the Visitors and local people are use internet and they are comfortable with social 

media mostly in Facebook and YouTube. After conducting survey we can see 78% people are 

used Internet and 14% people have idea about used internet meanwhile 4.4% people have no 

idea about Internet. In addition, 4.4% people are not be part of three of these section and they 

use usually internet, lack of device and childe are part of this group.      

 

 

People are visit this archaeological sites for several reason mostly they visit for Recreation 

though heritage site play a significant value to enrich their heritage value. Moreover, People 

are visited this place for hang out with friends, know about their heritage and others purpose.   
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Facebook 

Facebook is one of the popular social media platform in Bangladesh. According to Napoleon 

cat (2019) Facebook users in Bangladesh 20.9% people of total number of people, where 

72.6% male and 27.4% Female.  This research we collect 120 sample where 107 people are 

used Facebook and they use this platform for communication, information collection and 

sharing daily activities.   

In Bangladesh, Some Facebook page, group are tried to public engagement through Facebook 

but unfortunately most of Facebook page are used by General people. These are:  Save the 

heritage Bangladesh (63700 members), cÖZœZË¡- Archaeology (3100 Member), Bangladesh 

heritage study and development Foundation, Heritage of Bangladesh: Explore the pride and 

beauty of Bangladesh, Heritage Foundation Bangladesh, and Heritage of Bangladesh etc. 

Almost 187410 members are connected directly and they shared their opinion, pictures, and 

experiences through this platform.  

YouTube  

YouTube is one of the popular video sharing platform in worldwide. Young generation used 

this platform to sharing multiple level of blogging, traveling blog, Heritage Blog and daily 

issues. A large number of YouTube Channel share archaeological heritage through heritage / 

travelling blog and they just emphasize on decoration, communication and natural view but 

lack of proper information and guideline. Most of the time they miss appropriate information 

about specific sites and heritage places.   

Unfortunately few channel are sharing archaeological heritage content and most of the share 

irrelevant and false information about heritage site and through this channel visitor are 

misguided and loss their interest to visit this places.  

Twitter 

Twitter is a microblogging and social networking service. Almost 31.45% internet user are 

follow this platform and share their thought, idea and information. Although a few number of 

information we can found on twitter about The Lalmai-Mainamati Heritage Sites.  

#shalbon Vihar #Archaeology #Bangladesh_Archaeology 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinterest  

Pinterest is an image sharing and social media service designed to enable saving and 

discovery of information (specifically "ideas") on the internet using images, and on a smaller 

            

       Date : 05/06.2021 
Visitors share Archaeological sites Picture in Twitter 
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scale, animated GIFs and videos. In Bangladesh, 0.93% people of total number of internet 

user use this platform for sharing image and videos.      

A small number of images on Pinterest about the Heritage of the Lalmai-Mainamati Hills.  A 

small number of people share their memories that are related to the heritage of this area. 

#Bangladesh_Archaeology, #Shalbon_Vihara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instragram 

Instragram is a popular image and short video sharing platform. According to a survey, In 

Bangladesh total 2074600 people are use this popular platform which is 1.2% of our total 

population. Moreover where 18-24 age people are mostly used this platform. 

 

#archaeology(1,309,221posts),#archaeologylife(85,237posts),#archaeologylovers(29,654 pot

s),#archaeologyart(9,938posts),#antiquearchaeology(20,035posts),#archaeologystudent(11,

103post),#archaeologyiscool(8,504posts),#archaeologymuseum(6,294posts),#archaeologyp

hotography(4,788posts),#archaeologyfieldwork(4,193posts),#archaeologymagazine(3,211po

sts),#archaeologynews(2,739posts),#archaeologymemes(1,690posts),#archaeology_lovers(2,

910posts). 

#shalbonvihar(2posts),#shalbonvihara(4posts),#itakhola(40posts),#itakholamura(11posts),#

itakhola_mura(5posts),#rupbanmura(13posts),#rupbanmura_comilla(4posts),#rupbanmura

temple (1 post) 

Blog and Content Writing 

Blogging and content writing is popular platform for young learner and they are spent a good 

amount of time for reading several type of content. It’s a process of planning, writing and 

editing for digital platform. Blogging in Bangladesh is dominated by a community of around 

200 blogs. Unfortunately 2/3 people write on their blog about heritage, Archaeology and 

History.  

In Bangladesh, Remarkable archaeology, heritage and history blog are অর্ ণব আর্কণর 

খের্রোেোতো, Archaeology of Bangladesh, etc. But lack of insufficient information and content 

a few article found about the sites Lalmai-Mainamati Hill area and People are missed the 

information when s/he visited this places. Heritage Stakeholder should me more focus on this 

platform for take initiative to open digital sites where interest people are share their opinion 

and asking question from their curiosity on the other hand expert are explain and help them to 

better understanding about heritage site.   

 

 

Visitors share heritage Picture in Pinterest 
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Recommendation 

Digital involvement in the practice and Preservation of archeological heritage has become an 

important issue in recent times. Considering the above, the researcher recommended that we 

should consider a few issues seriously. 

Firstly: The authority should be planning with an emphasis on information technology in 

policy making. Secondly: Give a clear idea about the archeological site by using Digital 

media as an important medium for human involvement. Thirdly, with the advent of the Fourth 

Information Technology Revolution, modernization of the presentation of archeological 

objects is essential. Fourthly, it is important to take appropriate measures to ensure the use of 

information technology in public engagement in archeological excavations and post-

excavation presentations. Alongside, Museum Curator, Site Supervisor (Custodian), and other 

stakeholders should focus on delivering correct information about this site on social media 

and other digital platforms.  Moreover, the Department of Archaeology, History and 

Archaeology Department, NGOs, Volunteer Organizations, and Stakeholders should be more 

focus on sharing heritage information on a massive level through digital Media. 

 

Conclusion 

To sum up, this study discusses the role of digital tools in public engagement and public 

awareness in the practice and safeguard of heritage, and also discussed about engage with 

public through it. Beside these, Shown here is the use of information technology in the 

archaeological sites for the purpose of human involvement also mentioning the possibility of 

using information & technology in the archeological sites of Lalmai-Mainamati region 

standing on the threshold of the fourth information technology revolution. In addition to the 

involvement of stakeholders in the use of digital media, issues of common perception in the 

safeguard of heritage have been discussed which will play an important role in decision 

making. 
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ÖZET 

Çağdaş Japon sinemasının önde gelen isimlerinden biri olan Hirokazu Kore-eda’nın favori 

teması ailedir. Filmografisinde farklı açılardan ele aldığı çok sayıda aile temalı filminde, 

aileyi bir arada tutan değerleri ve aile kurumunun doğasını anlatmaya çalışır. Toplumun en 

küçük parçasını ifade eden bu kurumun değerlerini ve değişen yapısını sorgulamaya çalışırken 

aynı zamanda Japon toplumunun da genel bir panoramasını ortaya koyar. Onun için aile, 

Japon toplumunun değişen yüzünü ortaya koymak için önemli bir araçtır. Kore-eda’nın aile 

temalı filmlerden biri, bu çalışmanın da odaklandığı Like Father Like Son filmidir.  

Cannes Film Festivalinde Jüri Özel Ödülü alan film, Kore-eda’nın otobiyografik özellikler 

taşıyan bir filmi olarak da ön plana çıkar. Baba olduktan sonra tamamladığı bu filminde, 

Kore-eda baba olmanın ne demek olduğunu iki farklı sınıfa ve yaşam biçimine sahip aileler 

üzerinden tartışmaya girişir. Alt-orta sınıfta yer alan Saiki ailesiyle, üst sınıfta yer alan 

Nonomiya ailesi, altı sene önce çocuklarının hastanede karışmasıyla aynı hikâyenin parçası 

olur. Altı yıl sonra bu gerçekle yüzleşen babaların, durumu birbirinden farklı şekilde 

değerlendirdiği görülür.  Babaların bu travmatik durumla yüzleşmeye çalıştığı filmde, ailenin 

hangi değerler üzerine kurulduğu ve baba olmanın ne demek olduğu ele alınır. Japon 

toplumunda yaşanan bu gerçek hadise, Japon toplumunun aile yapısını ve babalığa bakış 

açısını da ortaya koyar. Filmi önemli kılan da budur. 

Bu çalışmada Japon toplumundaki aile olgusuna odaklanan Like Father Like Son filmi aile, 

sınıf ve babalık temaları açısından çözümlenecektir. Bu temalar, filmin tartışmaya açtığı; 

“Aile ve baba olmak için kan bağı gerekli midir?”, “Baba olmak ne demektir?” “Japon 

toplumunda babalık ve ailede yaşanan değişimin seyri ne yöndedir?”, “Aile ile sınıf 

arasındaki ilişki nedir?” soruları etrafında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hirokazu Kore-eda, Japon Toplumu, Aile, Babalık, Sınıf. 

 

ABSTRACT 

One of the leading figures of contemporary Japanese cinema, Hirokazu Kore-eda’s favorite 

theme is family. He tries to explain the values that hold the family together and the nature of 

the family institution in his many family-themed films, which he deals with from different 

angles in his filmography. While trying to question the values and changing structure of this 

institution, which expresses the smallest part of society, he also reveals a general panorama of 

Japanese society. For him, the family is an important tool to reveal the changing face of 

Japanese society. One of Kore-eda’s family-themed films is Like Father Like Son, which this 

work also focuses on. 

KORE-EDA SİNEMASINDA AİLE VE BABALIK: “LIKE FATHER LIKE SON” 

FİLMİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ 

FAMILY AND FATHERHOOD IN KORE-EDA CINEMA: AN ANALYSIS ON THE 

MOVIE “LIKE FATHER LIKE SON” 
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The film, which received the Special Jury Award at the Cannes Film Festival, also stands out 

as an autobiographical film of Kore-eda. In this film, which he completed after becoming a 

father, Kore-eda engages in a discussion of what it means to be a father through two families 

with different classes and lifestyles. The Saiki family in the lower-middle class and the 

Nonomiya family in the upper class become a part of the same story when their children get 

involved in the hospital six years ago. Faced with this reality six years later, it is seen that 

fathers evaluate the situation differently from each other. In the film, where fathers try to 

confront this traumatic situation, the values on which the family is built and what it means to 

be a father are discussed. This real event in Japanese society reveals the family structure of 

Japanese society and its perspective on paternity. This is what makes the movie important. 

In this study, the movie Like Father Like Son, which focuses on the family phenomenon in 

Japanese society, will be analyzed in terms of family, class and fatherhood themes. These 

themes will be discussed around the questions that the film’s discussion; “Is blood ties 

necessary to be a family and a father?”, “What does it mean to be a father?” “What is the 

course of change in fatherhood and family in Japanese society?”, “What is the relationship 

between family and class?” 

Keywords: Hirokazu Kore-eda, Japanese Society, Family, Fatherhood, Class.  

 

 

GİRİŞ 

Sinema tarihinde önemli sinemasal hareketler çerçevesinde filmler ortaya koyan yönetmenler 

için sinema, bir düşünme aracıdır. Bu yönetmenler için filmler sadece fikirlerin iletildiği bir 

yer değil aynı zamanda önemli toplumsal meseleler hakkında düşünebildikleri de bir yerdir. 

Bu açıdan toplumsal sorunları sinemayla ifade etmek, toplumda olan biten hakkında 

düşünebilmenin kapılarını aralar. Fikirlerin ve düşüncelerin önemli olduğu bir sinema 

hareketinin içinde olan yönetmenlerden biri de Uzakdoğu sinemasının en üretken ülkelerinden 

biri olan Japonya’da son dönemde yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Hirokazu 

Kore-eda’dır.  

Çağdaş Japon sinemasının önemli bir temsilcisi olan Kore-eda, toplumsal olanı yansıtarak, 

toplumsal gerçeği sorgulamaya çalışır. Bu nedenle onun sinemasında kamera, dış gerçekliği 

ortaya çıkarmak ya da sorgulayabilmek için kullanılan önemli bir araçtır. Aynı zamanda 

Kore-eda, filmleriyle düşünme pratiği yaratan yönetmenlerden biridir. Sinema aracılığıyla 

düşünme pratiği yaratmak ve seyirciyi de bu anlam üretiminin özneleri olarak filme dahil 

etmek için yönetmen, konvansiyonel sinema dışında filmler ortaya koyar. Gerçeği ortaya 

çıkarmaya ve bu gerçeği sorgulamaya çalışan yönetmenlerden biri olarak Kore-eda sineması 

bu nedenle destansı ve epik filmler içermez. Kore-eda sinemasına gündelik olanın peşinde bir 

sinema anlayışı hakimdir. Sinemasına hâkim olan aile temalı filmlerinde seyirci, gündelik 

olanla yüz yüze gelir.  

Yönetmen, Japon toplumunun gündelik hayatındaki sorun ya da sorunları genellikle aile 

etrafında işler. Bu noktada Hirokazu Kore-eda’nın sinema tarihinde kocaman bir aile evreni 

yarattığını söylemek gerekir. Televizyona yaptığı belgesel çalışmalarıyla sinema yolculuğuna 

başlayan Kore-eda’nın Japon toplumundaki aile olgusuna odaklandığı çok sayıda filmi 

mevcuttur. Bunlardan biri de bu çalışmanın örneklemini oluşturan Like Father Like Son 

(2013, Benim Babam Benim Oğlum) filmidir.  

Kore-eda’nın gerçek bir hikâyeden yola çıkarak çektiği bu film, altı yıl sonra oğullarının 

biyolojik oğulları olmadığı gerçeğiyle yüzleşen iki ailenin hikayesini anlatır. Filmi önemli 

kılan yanlardan biri de Japon toplumunda yaşanan bu gerçek hadisenin, Japon toplumunun 

aile yapısını ve babalığa bakış açısını da ortaya koyuyor olmasıdır. Çalışmada film aile, sınıf 

ve babalık temaları açısından çözümlenecektir. Bu temalar, filmin tartışmaya açtığı; “Aile ve 
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baba olmak için kan bağı gerekli midir?”, “Baba olmak ne demektir?” “Japon toplumunda 

babalık ve ailede yaşanan değişimin seyri ne yöndedir?”, “Aile ile sınıf arasındaki ilişki 

nedir?” soruları etrafında tartışılacaktır. 

AİLE KAVRAMI VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM 

Aile kavramı üzerine çok sayıda sosyolojik açıklama ve tanımlama mevcuttur (Turner, 2002: 

50). Bu tanımlardan en yaygın olanı ailenin, toplumsal örgütlenmenin en eski biçimi 

olduğudur (Wiesner-Hanks, 2022: 44). Bazıları içinse aile, toplumun hatta uygarlığın 

temelidir. Yani aile, her toplumsal sistemin ayrılmaz ve hayati bir parçasıdır (Gittins, 2011: 

14). Ailenin özünü anne, baba ve çocuklar oluşturur. Anne ve babanın çocuklarıyla olan 

bağları biyolojiktir. Aileyi bir arada tutan değerlerin en başında kan bağıyla bir arada olmaları 

gelir. Bu nedenle aile her şeyden önce soy zinciri temelinde inşa edilmektedir (Marshall, 

1999:7; Sayın, 2020: 37).  

Toplumların hızla değişip dönüştüğü günümüzde aile bütün bu dönüşümlerin merkezinde yer 

alır yani toplumdaki tüm olgular aileyi etkiler ve değiştirir (Adak, 2012: 13; Sayın, 2020: 33). 

Bu nedenle toplumu özelde de Japon toplumunu anlayabilmek için aileye, aile birliğini ve 

değerlerini etkileyen olgulara bakmak gereklidir.  

Ailelerin zaman içinde nasıl değiştiklerinin incelenmesi üzerine sosyologlar pek çok araştırma 

gerçekleştirmiştir. Sanayileşmeden önce topluma egemen olan aile tipi geniş ailedir. Geniş 

aile içinde ebeveynler, büyükanne, çocuklar ve diğer akrabalar yer alır. Bu aile yapısının 

hâkim olduğu toplum daha statik ve durağan bir yapıya sahiptir. Kentleşme ve sanayileşme, 

aile yapısını kökten değiştirmiştir. Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme çekirdek aile 

tipini yaratmıştır. Sanayi toplumunun ihtiyaçlarına daha uygun olan çekirdek aile tipi, anne, 

baba ve çocuktan oluşmaktadır (Gittins, 2011: 19). Ailenin kabuk değiştirmesine sebep olan 

bu değişimler ve dönüşümler iki farklı toplum düzeni ve buna bağlı olarak da iki farklı aile 

tipi yaratmıştır. Modern toplum, her açıdan geleneksel toplumun karşıtıdır. Geleneksel 

toplumun geniş ailesi yerini, modern toplum yapısında çekirdek aileye bırakmıştır. Çekirdek 

ailenin, aile üye sayısı düşüktür ve akrabalık bağları daha zayıftır. Ayrıca geleneksel aile 

yapısında ev hem barınma hem de üretim yeridir ve bu çekirdek aileyle beraber değişmiştir 

(Sayın, 2020: 43-53). 

Ailenin yapısındaki kırılmaya sebep olan kentleşme, sanayileşme ve kapitalistleşme süreci 

ailenin toplumun temel kurumu olma özelliğini de yitirmesine sebebiyet vermiştir. Ailenin 

toplumdaki rolünün sarsılmasında etken olan gelişme, üretimin ailenin tekelinden çıkarak 

daha büyük, kâr amaçlı işletme birimlerinde yapılmaya başlanmasıdır (Özbay, 2015: 32-33). 

Dünyada yaşanan bu benzer sebepler sonucunda ailenin yapısında ve fonksiyonlarında 

belirgin değişimler Japonya’da da gözlemlenmiştir.  

JAPON TOPLUMUNDA AİLE  

Japonya’daki modernleşme ve şehirleşme, Japon ailesini hızla çekirdek aile biçiminde 

küçültmüştür (Yamazaki ve Baykara, 2010: 22). Japonya’nın tarım toplumu olduğu yıllara 

geniş aile egemendir. Ekonomik ve sosyal olarak bu aileler bu dönemin itibarlı ve güçlü 

aileleridir. Ancak kentlerde iş ve eğitim olanaklarının artması ile çekirdek aile değer 

kazanmaya başlamıştır. Kentte çalışarak kendi parasını kazanan aile üyeleri ekonomik olarak 

da özgürleşmişlerdir (Şen, 2014: 139). Japonya’da aile kan bağına dayanan aile modeli 

üzerine inşa edildiğinden, sağlam ve sürekli bir soy ağacını temel almak zorundadır 

(Yamazaki ve Baykara, 2010: 74).  

Japon toplumunda ailenin önemi ve varlığı her toplumda olduğundan daha kutsal yerdedir.   

Japonlar için aile diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bir varoluş simgesidir. “Biz bir aileyiz, 

öyleyse varız” gibi bir ifade Japonluk duygusuna son derece uygun düşmektedir. Batılı bir 

insan, varlığını düşüncesiyle kanıtlarken, Japon insanı varoluşunu bir ailenin üyesi olarak 

duyumsamakta ve yaşamaktadır (Güvenç, 2002: 207). Japonya’da aileye verilen değer o kadar 

fazladır ki diğer ülkelerde görülmeyen aile ruhu, Japon toplumunun özünü oluşturan 
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şirketlerin yapısında, faaliyetlerinde, yönetiminde ve hükümet organlarında gözlemlenir. 

Kısacası örgütlenmiş kurumları mümkün olduğu kadar aile kurumuna benzetmeye çalışmak, 

Japon toplumunun en belirgin özelliklerinden biridir (Yamazaki ve Baykara, 2010: 68- 72). 

Ailenin düzenli, kuralcı ve birbirine bağlı yapısı aile dışındaki kurumlara yansır. Kurumlar, 

örgütler adeta aile gibi kurulur ve aile gibi işler (Güvenç, 2002: 209). Japon toplumunun 

aileye verdiği önemi ve onun toplumdaki izlerini anlayabilmek için herhangi bir toplumsal 

kuruma bakmak yeterli olacaktır. 

Japonların aile kavramına olan özenli bakışları kültürlerini ortaya koyan atasözlerine de 

yansımıştır. Japon atasözlerinde aile sahibi olmanın önemine dikkat çekilmekte ve toplumun 

temeli olarak aile kurumu yüceltilmekte ve kutsanmaktadır (Akbay, 2013: 136). Toplumun 

kültürünü yansıtan Japon atasözlerinde evdeki ve ailedeki egemen güç yapısı da görünür 

kılınmaktadır. Japon aile sisteminde erkeklerin egemen olduğu patriarkal ailenin varlığı 

desteklenmektedir. Evde egemen güç "erkek" olmakla birlikte, evin düzen ve huzurunu 

sağlayan, evi çekip çeviren bir güç olarak "kadın"ın aile içerisindeki konumuna dikkat 

çekilmektedir. Bununla birlikte kadının evde hâkimiyeti ele geçirmesi ve kocanın üzerinde 

otorite kurması ise hoş karşılanan bir durum değildir (Akbay, 2013: 136). 

Ataerkil aile yapısına sahip olan Japonya’da kadın ev içi özel alanda konumlanırken; erkek 

evin geçimini sağlamak için kamusal alanda yer almaktadır. Japonya’da otoriter bir aile yapısı 

vardır ve baba bu otoriteyi yaratan en önemli kişidir. Japonya’da babalık ve annelik 

söylemleri erkek egemen düzeni pekiştiren bir anlayışı yansıtır. Japonya’da “iyi eşler, akıllı 

anneler öğüdü”, kadınları çalışma yaşamının dışında tutmak ve ailelerine yoğunlaşmaya 

teşvik etmek için kullanılırken, babalık ise sıklıkla güç ile ilişkilendirilir (Wiesner-Hanks, 

2022: 160). Bu açıdan özellikle bir erkek çocuğunun ataerkil aile yapısında babasıyla 

yaşadıkları onun gelecekte nasıl bir ebeveyn olacağını önemli ölçüde etkilemekte ve 

belirlemektedir. Bu nedenle baba olmanın ve Japonya’da baba olmanın ne demek olduğuna 

bakmak faydalı olacaktır.  

JAPONYA’DA BABA OLMAK   

Erkek olmanın anlaşılması en zor hallerinden biri baba olmaktır. Baba olmak, bir erkek için 

kadınların doğurarak anne olmak bağlantısı kadar somut bir kavramayı olanaklı kılan bir 

durum değildir (Sancar, 2011: 120). Annelik ne kadar içgüdüsel bir duygu ise; baba olmak da 

süreç içinde öğrenilerek inşa edilen bir performanstır. Bu nedenle bir erkeğin yaşamının 

dönemlerini kavramsallaştırılmasında çoğunlukla babalık, annelik kadar kesin bir kırılma 

yaratmamaktadır (Wiesner-Hanks, 2022: 161). Erkeklerin yaşamında babalık rolü kesin bir 

kırılma yaratmadığı gibi babalık performansı modern yaşamla beraber boyut değiştirmiştir. 

Babalar modern yaşamda evde, özel alanda pek görülmezler. İş yaşamı, ev geçindirme, 

ekonomik zorunluluklar, toplumda kendine bir yer edinme ve sosyalleşme ihtiyaçları 

çoğunlukla babaların evde simgesel olarak var olmasına neden olur (Navaro,1997:140). Bu 

nedenle babalık modern yaşamlarda giderek erkeklerin babalık sorumluluklarından 

uzaklaştıkları bir tür patriyarkal krize dönüşmektedir. Baba olmak bu nedenle çoğu zaman 

kırılgan, başarısız ya da sorunlu bir biçimde inşa edilebilmektedir (Sancar, 2011: 120-121). 

Annelik ve babalık davranışları biyolojik yani genetik kökenlidir. Babadan oğula geçen 

erkekliğin büyük ölçüde doğal/biyolojik ve dolayısıyla değişmez bir özellik olduğu kabul 

edilir. Babaların erkek olarak ebeveynlik yapma tarzı özelikle erkek çocukların 

büyütülmesinde önemlidir (Sancar, 2011: 125). Çünkü baba, erkek çocuğun en önemli rol 

modelidir. Erkek çocuk babayla özdeşleşerek erkek kimliğini geliştirmekte ve ona benzemeye 

çalışmaktadır. Erkek çocuğunun gelecekte bulunacağı dünyayı ve ortamı hazırlamada baba 

figürü çok önemli bir yerdedir (Navaro, 1997: 139). 

Erkeklerin egemen olduğu patriyarkal ailenin varlığı Japon toplumunda bebeğin 

büyütülmesinden itibaren başlar. Bebeğin büyütülmesinde Japonlar, baskıcı ve otoriter bir 

yapıya sahiptir. Yasaklar ile disiplini elde tutmaya çalışanlar genellikle babalardır ama 
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anneler son derece hoşgörülüdür. Yasaklar çocukluktan yetişkinliğe hatta çoğu zaman 

evlenmeye kadar devam eder. Batıdan farklı olarak Japonya’da yetişkin bir erkek çocuk uzun 

zaman babaya tabidir. Bu durumu utanç verici ve haysiyet kırıcı kabul etmez. Japonların her 

fırsatta kullandıkları bir ifadeyle çocuk babaya özel bir şekilde hürmet etmeyi kendi terbiyesi 

için öğrenmek zorundadır (Benedict, 2021: 222-228). Babanın otoriter yapısı, baskıcı ruhu, 

kısıtlayıcı davranışları erken dönem çağdaş Japon edebiyatına dahi yansımıştır (Yamazaki ve 

Baykara, 2010: 69). Baba otoriter yapısıyla evin içinde yer alırken çocuğun terbiyesiyle 

ilgilenen ve ondan sorumlu olan kişi annedir. Anne çocuğun büyütülmesiyle meşguldür. 

Babalar hürmet edilmesi gereken ev içindeki hiyerarşideki yeri en üstte olan saygı ve hürmet 

gösterilmesi gereken kişilerdir (Benedict, 2021: 230) 

Japonya’da erkeklerin ve kadınların çocuk isteme sebepleri patriyarkal düzen ile doğru 

orantılıdır.  Japon anneler ve babalar çocuğu, aileyi yani soyu devam ettirmek için isterler. 

Her Japon’un bir erkek çocuğunun olması gerekir çünkü erkek çocuk gelecekte babanın yerini 

alarak soyun devamını sağlayacak kişidir. Bir kadın da kendisine toplum içinde bir yer 

sağlayabilmek için çocuk sahibi olmak ister. Çocuğu olmayan kadının aile içinde yeri hiç de 

sağlam değildir. Bu bakımdan Japon kadınlardan iyi çocuk doğuran kadınlar olmaları beklenir 

(Benedict, 2021: 223). 

LIKE FATHER LIKE SON FİLMİNİN ANALİZİ 

Kore-eda’nın Like Father Like Son filmindeki ana hikâye babalar üzerinden özellikle de 

Nonomiya ailesinin reisi olan Ryota karakteri merkezinde işlenir. Kore-eda baba olmanın ne 

demek olduğunu iki farklı sınıfa ve yaşam biçimine sahip Saiki ve Nonomiya aileleri 

üzerinden tartışmaya girişir. Alt-orta sınıfta yer alan Saiki ailesiyle, üst sınıfta yer alan 

Nonomiya ailesi, altı sene önce çocuklarının hastanede karışmasıyla bir araya gelirler. Altı yıl 

sonra bu gerçekle yüzleşen babaların, bu durumu birbirinden farklı şekilde değerlendirdiği 

görülür.   

Like Father Like Son filminde Ryota, Midori ve Keita’dan oluşan Nonomiya ailesi üst sınıfta 

yer alan bir ailedir. Nonomiya ailesi, patriyarkal aile yapısının özelliklerine sahiptir. Ryota, 

karakteri bu evin reisidir. Nonomiya ailesindeki iktidarı elinde bulunduran kişi Ryota’dır. 

Ryota, hem kamusal alanda hem de özel alanda söz sahibi olandır. Nonomiya ailesinin reisi 

olan Ryota karakteri patriyarkal bir erkektir. Filmde, evde pek görünmeyen, işkolik bir baba 

temsili vardır. İyi bir gelir getiren bir işe ve yaşam şartlarına sahip olan Ryota için çalışmak 

hayati önemdedir. Hatta Ryota’nın bu çalışkanlığı sayesinde patronu kendi ailesine daha çok 

zaman ayırabilmektedir. Patronunun da yüklerini üstlenen Ryota için iş, ailesinden ve her 

şeyden önce gelmektedir. Japonya’da modern yaşamla beraber değişen çalışma şartlarını ve 

bunun aileye yansımalarını Ryota karakteri üzerinden okumak mümkündür. Ryota, beyaz bir 

yakalı olarak ailesini tek başına geçindiren ve ailedeki tek otorite sahibi kişidir.  

Karısı Midori ise, evin içinden ve oğulları Keita’dan sorumlu olan kişidir. Midori, Ryota ile 

evlenmeden önce Saiki ailesinin oturduğu kasabada yaşamıştır. Ryota ile Midori arasında 

sınıfsal farklılıklar mevcuttur. Midori, sınıfsal açıdan Ryota’dan daha alt sınıfta yer alan bir 

geçmişe sahiptir. Çalışma yaşamı olmayan Midori’nin görevi oğulları Keita’yı iyi bir şekilde 

büyütmek ve yetiştirmektir. Keita ise okul çağına başlamaya hazır bir çocuktur. Disiplinin ve 

baba otoritesinin hâkim olduğu bir evde büyüyen Keita için en önemli şey babası tarafından 

sevilmek ve takdir görmektir. Bu takdiri hissetmek için Keita, okula kabul başvurusunda 

babasıyla yaptığı aktiviteler arasında uçurtma uçurmayı da sayar. Halbuki Keita ve biyolojik 

olmayan babası Ryota hiçbir zaman uçurtma uçurmamışlardır çünkü Ryota’nın, oğluyla 

uçurtma uçuracak bir zamanı yoktur. Okul otoritesi karşısında Ryota’nın ne kadar iyi bir baba 

olduğunu göstermek ve babasının takdirini kazanmak için Keita bu hikâyeyi özellikle anlatır. 

Çünkü Keita babası tarafından dışlanmak istemez.  
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Keita’nın başladığı okulun Ryota’nın da okuduğu okul olması dikkat çekicidir. Ryota, kendi 

gibi başarılı ve güçlü bir erkek olması için Keita’yı kendi okuduğu okula yazdırır. Ryota için 

güç her şey demektir. Bu açıdan karısı Ryota’ya göre güçlü değil aksine zayıf bir karakterdir. 

Okul başvurusunda Keita’nın, “babasına mı annesine mi benziyor” sorusu Ryota’nın eşine ve 

çocuğuna bakışını ortaya koyar.  Keita’nın yumuşak huylu olması, her şeyi sakince yapmak 

istemesi, kaybetmeyi, yenilgiyi umursar gibi görünmeyen tavırlarını Ryota annesine 

benzetmektedir ve bu bir baba olarak Ryota’yı hayal kırıklığına uğratmaktadır. Bu tavırlar, 

Ryota’nın modern yaşama geçen bir birey olmasına rağmen ataerkil aile yapısını sürdüren bir 

anlayışta olduğunu göstermektedir. Ryota’nın davranışlarını ve düşüncelerini belirleyen 

ataerkil ağ kuşaktan kuşağa taşınmaktadır. Ryota, Keita’nın kendisine yani babasına 

benzemesini istemektedir. Karısı Midori ise her fırsatta Keita’yı zorlayan bu düzene karşı 

çıkmaktadır çünkü Keita, babası gibi olabilmek için çok çabalamaktadır. İstemediği halde 

babası istediği için piyano derslerine katılması ve babasından sürekli olarak ilgi görmek 

istemesi bunun en iyi göstergesidir.  

Like Father Like Son filminin diğer ailesi Saiki ailesi ise, merkezden uzak bir kasabada yani 

taşrada üç çocuklarıyla beraber yaşarlar. Evleriyle iş yerleri aynı bina içerisindedir. 

Geleneksel aile de ev hem barınma hem de bir üretim yeridir ifadesi Saiki ailesi için 

geçerlidir. Baba Yudai’nin iş yeri eviyle ortaktır ve burada bir yandan tamircilik yapar bir 

yandan da elektrik malzemeleri satar. Karısı Yudari ise bir fastfood restoranında çalışır. Üç 

çocukları olan bu ailede anne ve baba evi geçindirmek için beraber çalışırlar ve çocuklarına 

ise birlikte bakarlar. Saiki ailesinde toplumsal cinsiyet rolleri ataerkil aile yapısına göre 

ayrılmaz. Saiki ailesinin evinde hiyerarşik bir düzen yoktur. Ayrıca Saiki ailesinin sosyal 

statüsü Nonomiya ailesinden düşüktür. Evleri, iş yerleri ve otomobilleri bu sosyal statü 

düşüklüğünü gösteren önemli imgelerdir. Ryota karakterinden farklı olarak Saiki ailesinin 

babası çocuklarıyla beraber daha çok vakit geçiren, onlarla oyunlar oynayan bir babalık 

performansı sergiler. Patriyarkal bir aile babası Saiki ailesinde yer almaz.  

Nonomiya ve Saiki ailesini biraraya getiren ve aynı hikâyede buluşturan olay okul çağına 

başlayacak olan oğulları Keita ve Ryusei’dir. Okul dönemine başlayacak çocuklardan alınan 

kanlar aileleri ile örtüşmemektedir. Altı yıl boyunca kendi oğulları olduklarını zannettikleri 

çocuklarının bir anda kendi oğulları olmadığı gerçeğiyle yüzleşen aileler bu duruma farklı bir 

şekilde tepki gösterirler. Nonomiya ailesinin babası Ryota, Keita’nın hemen gerçek ailesine 

verilmesi yönünde ısrarcı olur. Saiki ailesinin babası Yudai ise Ryota kadar kan bağının 

önemli olmadığını düşünen bir baba profili çizer. Yeni doğan çocukların hastanede 

karıştırıldığı pek çok örnek mevcuttur. Bu hadiseler Japonya’da da sık sık yaşanmıştır. 

Yönetmenin verdiği bir röportajda dile getirdiği üzere bebek karıştırma olayları Japonya’da 

60’larda ve 70’lerde görülebilen bir hadisedir. Böyle kazalar Japonya’da yaşanmıştır ve 

aileler kendi biyolojik çocuklarını alma konusunda ısrarcı olmuşlardır. Yönetmende dünyada 

ve Japonya’da yaşanan bu hadiselerde aileyi biraraya getiren kan bağının neden bu kadar 

önemli olduğunu ve neden kan bağı bulunan çocukların tercih edildiğini ya da seçildiğini 

merak etmiş (Heron, 2018) ve hikayesini aileyi bir araya getiren en önemli değer olan kan 

bağı üzerinden işlemiştir. Hikâyenin sorgulanan tarafı babalardır.  

Ryota, patriyarkal bir aile içinde büyümüş bir erkek olarak soyunun devamı için kendi 

kanından olan Ryuse’iyi yani biyolojik oğlunu Keita ile değiştirmek ister. Ryota dışında ne 

karısı Midori, ne de Saiki ailesi fertlerinin böyle bir değiş tokuşu hemen yapma gibi bir çabası 

yoktur. Bu kişiler kan bağının önemli olmadığını, çocukla birlikte geçirilen zamanın, anın 

daha değerli olduğunu hissederler. Babalık performansı annelik kadar içgüdüsel olmadığı için 

Ryota, Keita’yı hemen verebilecek bir güçtedir. Babalık Ryota’nın hayatında önemli 

kırılmalara yaratmamıştır. Bu nedenle altı sene boyunca öz evladı sandığı Keita’yı aralarında 

kan bağı olmadığı için hemen değiştirmek ister. Ryota için soyun devam etmesi, aynı kandan 
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olmak önemlidir çünkü Ryota patriyarkal bir düzende büyüdüğünden, erkek egemen bakış 

açısıyla olayları değerlendirmektedir.  

Film evreninde Ryota’nın babasıyla seyirci tanıştığında neden Ryota’nın kendi ailesinde 

otoriter ve baskıcı bir baba profili çizdiği daha iyi anlaşılır. Çünkü Ryota’nın babası da 

Ryota’yı çocukluğundan itibaren baskıcı bir düzen içinde büyütmüştür. Babasından nasıl bir 

erkeklik ve babalık gördüyse Ryota, bunu kendi oğlu Keita’ya uygulamıştır. Bu yaşanan 

hadise hakkında Ryota babasına bilgi verdiğinde babası zaman kaybetmeden çocuğu 

değiştirmesi gerektiğini vurgular ve Saiki ailesiyle görüşmemesi yönünde telkinde bulunur. 

Film evreninde biyolojik oğlunu hemen alması gerektiği sadece Ryota’nın babası tarafından 

dillendirilmez. Ryota’nın babası dışında Ryota’nın patronu da sadece Ryusei’yi değil Keita’yı 

da o ailenin elinden alması gerektiğini söyler. Yani Ryota’nın finansal olarak o aileden güçlü 

olması iki çocuğu da Saiki ailesinden almak için önemli bir fırsattır. Keita’ya ve Ryusei’ye iyi 

bir gelecek sağlayan şey ekonomik koşullardır. Film evreni içinde patriyarkal düzende 

büyüyen erkeklerin Ryota’ya tavsiyeleri aynıdır: kendi kanından olan çocuğu al. Ryota’nın 

altı yıl babalık yaptığı Keita’yı hemen biyolojik ailesine vermek istemesi Keita’da başından 

itibaren gördüğü bir eksiklikten kaynaklanır. Çünkü Keita babasına yetenek ve başarı 

anlamında benzemez. Kan sonuçları çıktığında Ryota’nın “Şimdi anladım” ifadesi bu nedenle 

anlamlıdır. Ryota’nın hayalindeki çocuğun Keita’da olmadığını gözler önüne seren bu ifade 

Ryota ile Keita arasında gerçek manada bir baba oğul bağının olmadığını ortaya çıkarır.  

Ryota için çocukların değiştirilmesi çözülmesi gereken bir meseleden ibarettir. Hatta 

patronuna bu hadisenin işini etkilemeyeceğini ifade eder. Gündelik hayatında hallettiği işler 

gibi bu işi de kendi yöntemleriyle halletmek ister. Ryota için babalık duygusu önemli değildir.  

Onun aileye ve babalığa bakışında duygulara yer yoktur. Finansal olarak da Saiki ailesinden 

daha güçlü olduğunu bilen Ryota, bu meseleyi çözmek için avukat tutar. Avukat ile yaptığı 

konuşma Ryota’nın çocukluğu ve babalığa bakışı hakkında önemli bilgiler içerir. Ryota’nın 

Saiki ailesine dava açmaya hazırlanma noktasında tuttuğu avukat, günümüzde artık kan 

bağının önemli olmadığını, bunun modası geçmiş bir şey olduğunu ifade eder. Ryota’nın 

geçmişi hakkında da bilgi sahibi olan avukat için Ryota’nın biyolojik oğlu Ryusei’yi kendi 

ailesine katmak istemesi, bu konuda bu kadar katı bir bakış açısına sahip olması ilginçtir 

çünkü Ryota babasıyla problemleri olan bir çocukluk geçirmiştir. Babasıyla problemler 

yaşamasının altında babasının otoriter yapısı, annesini aldatıp eve üvey anne getirmesi ve 

kumarbaz olması sayılabilir. Ryota, babasıyla böyle problemler yaşamasına rağmen ata soyu 

takıntısını sürdürmesi avukata göre ilginçtir. Babasının kusurlarını bilen Ryota buna rağmen 

biyolojik oğlunu alma konusunda babasının sözünü dinler ve Saiki ailesiyle bir an önce 

ilişkileri kesmek için işleri hızlandırır. Babanın otoriter yapısı Ryota üzerinde geçerliliğini 

korumaktadır. Batı’dan farklı olarak Japonya’da baba otoritesine tabi erkeklerin tabi olma 

durumunun yetişkinlik döneminde dahi devam ettiğini yönetmen Ryota üzerinden 

göstermektedir.  

Filmde iki türlü babalık performansı sergilenir. Nonomiya ailesinin reisi Ryota, otoriter bir 

babadır. Çocuğuyla oynayan, birlikte vakit geçiren bir babadan ziyade, işiyle meşgul olan, eve 

geldiğinde de çalışmaya devam eden işkolik bir baba portresi çizer. Ryota, özel alanda sadece 

varlığıyla bir babalık performansı gerçekleştirmektedir. Saiki ailesinin babası Yudai ise 

çocuklarıyla beraber oyunlar oynayan, onlarla birlikte bol bol zaman geçiren bir baba profili 

ortaya koymaktadır. Yudai, otoriter ve disiplin sahibi bir baba değildir. Saiki ailesinin babası 

Yudai, Ryota’nın Keita ile vakit geçirmediğini görerek ona nasihatlerde bulunur. Ryota, Keita 

ile vakit geçirmemesinin sebebini kendi babasına bağlar. Babasının kendisiyle hiçbir zaman 

oyun oynamadığını, hatta uçurtma bile uçurtmadıklarını söyleyerek çocukluğundaki baba 

imgesi hakkında bilgiler verir. Yudai ise, Ryota’ya babası gibi davranmak zorunda olmadığını 

söyler. 
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Like Father Like Son filminde iki ailenin sınıfsal açıdan karşılaştırıldığı pek çok sekans 

vardır. İki ailenin aynı sınıfta olmadığını imleyen arabaları, evleri, sofra düzenleri birbirinden 

farklıdır. İki ailenin sofra düzenleri sınıfsal açıdan ayrıldıkları en temel noktadır. Nonomiya 

ailesi lüks bir rezidansta oturur. Bu rezidansta ailenin her ferdinin özel alanı vardır ve Keita 

özel bir odaya sahiptir. Japon ailelerinde yemek yapma ve yemeğe birlikte oturma önemlidir. 

Modern kent hayatıyla beraber Japon ailelerinde önemli görülen birlikte yemek yeme 

etkinlikleri kaybolmuştur. Nonomiya ailesinin birlikte masaya oturup yemek yedikleri anlar 

nadirendir. Oturduklarında da kaloriye göre hesaplamayla yemek yerler. Japonya da modern 

yaşam çekirdek ailenin biradalığını ortadan kaldırmıştır. Diğer taraftan Saiki ailesinin evi 

Nonomiya ailesi gibi konforlu değildir. Aile bireylerinin iç içe yaşadığı bu evde aile bağları 

daha sıkıdır. Saiki ailesinde yemekler belli bir düzene ve disipline göre yenilmez. Kalori 

hesabı yapılmadan bütün yemeklere aile üyeleri hep birlikte adeta saldırır. Keita’nın da 

biyolojik ailesi olan Saiki ailesiyle yaşamaya başladığında en çok şaşırdığı durum yemeğe 

gömülerek yemeklerin yenilmesidir. Keita’nın, disiplinin son derece hissedildiği yemek 

sofralarından geldiği için bu durumu şaşkınlıkla karşılaması normaldir.   

Keita ve Ryusei’nin, biyolojik ailelerinin yanında yaşamaya başlamaları zorlu bir süreci içerir. 

Keita, disiplinin dikte edildiği bir yaşam biçiminden geldiği için kendi biyolojik ailesi, Saiki 

ailesinin evine hemen uyum sağlamıştır. Otoriteye başkaldırma Keita’nın ruhunda yoktur. 

Ryusei ise Keita’dan farklı olarak Nonomiya ailesine uyum sağlamamıştır çünkü Ryusei her 

şeyin sorgulanabilir olduğu bir yaşamdan biyolojik ailesine katılmıştır. Farklı yaşam biçimleri 

içinde büyüyen bu iki çocuk farklı karakterlere sahiptir. Ryusei, sorgulayan ve dışa dönük bir 

çocukken; Keita ise sakin ve içe dönük bir çocuktur.  Biyolojik ailesine adapte olmayan 

Ryusei, Saiki ailesinin yanına dönmek ister.  

Saiki ve Nonomiya ailelerinin kendi biyolojik oğullarını evlerinde karşılama biçimleri ataerkil 

yapıya göre farklılık gösterir. Saiki ailesi oğulları Keita’nın kendilerine alışması için onu 

zorlamazlar ve ona sadece sevgi verirler. Nonomiya ailesinin babası Ryota ise, Ryusei’nin eve 

gelmesiyle beraber evde uyulması gereken kurallar listesini okur. Ataerkil bir baba olarak 

Ryota, biyolojik oğluna sarılmak ve şefkat göstermek yerine eve uyum sağlamanın yolunun 

kurallardan geçtiğini düşünür. Ryusei’yi bu kurallar disipline edecek ve babanın kontrolü 

altına bu şekilde girecektir. Bunlar aslında Ryota’nın değil ataerkinin kurallarıdır. Ryusei, 

baskı ve otoriteye boyun eğmeyerek Saiki ailesinin yanına kaçar. Yönetmen Ryota karakteri 

ile Japonya’da modern yaşamla beraber babalık performanslarında yaşanan dönüşümü 

sergiler. Ryota, kendi biyolojik oğluyla babalık performansında başarısız olmuştur.  

Ryusei’nin evden kaçtığı dönem de dikkat çekicidir.  Ryota, Keita’dan farklı olarak Ryusei ile 

oyunlar oynamaya, onunla vakit geçirmeye başlamıştır. Bu dönemin hemen sonrasında 

Ryusei, Saiki ailesinin yanına kaçmıştır. Modern dünyada Japon ailesini birarada tutan 

değerlerin yok olduğunu Ryota karakteri üzerinden görmek mümkündür. Ataerkil anlayışın 

evin her yerinde hissedildiği bir düzenin iflası yaşanırken aynı zamanda Ryota karakteri kendi 

babalığını sorgulamaya başlamıştır. Modern yaşam Japonya’da babaların patriyarkal krize 

girdiği anlar yaratmaktadır.  

Ryota’nın babalık performansında başarısız olduğunu gösteren gerçek ise biyolojik oğlu 

olmayan Keita’nın çektiği fotoğraflardır. Ryota işten geldikten sonra oğluyla vakit 

geçirmeyen bir baba profili çizmiştir. Keita ise babasına olan özlemini fotoğraflar aracılığıyla 

dindirmeye çalışır. Babasıyla iletişim kurmak isteyen ve onunla yakın ilişkide olmak için 

çabalayan Keita’nın babasını çektiği fotoğraflar Ryota’nın sorunlu bir biçimde inşa ettiği 

babalığını açık eder. Bu fotoğraflar Ryota’ya babalık performansında başarısız olduğunu 

imler. Ryota’yı bu fotoğraflar dışında gerçek yaşama döndüren şeylerden biri de kendi 

babasına dönüşmeye başladığını hissetmesidir. Kendi babasına dönüşmeye başladığını 

hissettiği an Ryota ataerkinin yarattığı kabuğunu kırarak hep aşağıladığı ve küçük gördüğü 

Saiki ailesinin evine koşar çünkü filmin başından bu yana Saiki ailesi, aileyi biraraya getiren 
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değerleri unutmayan bir aile profili çizer. Yerel yaşam koşullarında yaşamalarına rağmen 

patriyarkal bir aile düzeni yoktur. Kan bağından yoksun olduğu anlaşılan Ryuse’inin Saiki 

ailesinin yanına dönmek istemesinde ya da Keita’nın Nonomiya ailesine dönmek 

istemesindeki sebep ortaktır. Aile olabilmenin saf ve gerçek tanımı Saiki ailesinde 

yaşanmaktadır. 

Keita, Ryota’ya yani babasına kızgındır çünkü Saiki ailesinin evinde kalmayı Ryota, Keita’ya 

bir görev olarak vermiştir. Babasını mahcup etmemek için görevini en iyi şekilde yapmak 

isteyen Keita, Ryota’nın kendini kandırdığını anlamıştır ve ona kızgındır. Filmin son 

sekansında yönetmenin sinemasında önemli bir eylem biçimi olan yürümeyi görürüz. Keita 

önde Ryota arkasında yürürler. Yürümek, Kore-eda sinemasında karakterlerin, yaşadıklarını 

gözden geçirmesi ya da sorunların çözümünü sağlaması için önemli anlar yaratır. Onlardan 

biri de son sekansta gerçekleşir. Keita ve Ryota yaşadıklarını anımsamak için hızlı 

yürümezler. Yürümelerine yavaşlık hakimdir. Ryota’nın unutmaması ve anımsaması için 

yürüyüşünü yavaşlatmaya ihtiyacı vardır. Filmin son sekansı Ryota’nın iyi bir babalık 

performansı gösterebilmek için frene basma zamanının geldiğini imler.  

Altı yıl sonra oğullarının biyolojik oğulları olmadığı gerçeğiyle yüzleşen aileler filmin 

sonunda tek bir aile olurlar. Bundan sonra Keita’nın ve Ryusei’nin ebeveynleri hem Saiki 

hem de Nonomiya ailesidir.  

SONUÇ 

Japonya’da aileye ve babaya verilen önem Batıyla karşılaştırıldığında ayırt edici ve özel bir 

yerdedir. Toplumsal değişimleri anlayabilmek için önemli bir kaynak sunan aile, Japon 

sinema tarihinde beyaz perdeye çoğu kez yansımıştır. Bu nedenle Japon sinemasında 

toplumsal olanı yansıtmanın önemli bir aracı olarak aile en sık başvurulan tema olarak 

karşımıza çıkar. Japon yönetmenlerin toplumsal yapıdan beslendikleri deyişine en iyi örnek 

Japon auteur Yasujiro Ozu ve onun 1953 yapımlı Tokyo Story filmidir. Modern yaşam ve 

modern kent hayatıyla beraber Japon kültürüne ve aileye olan bağlılığın değişime uğramasını 

Japon sinemasının auteur yönetmeni Yasujiro Ozu sinemasında görmek mümkündür. Ozu 

1953 yapımı Tokyo Story filmiyle modern yaşamda geleneksel aile değerlerinin nasıl 

çözüldüğünü işler. Modern yaşamla beraber aile ilişkilerinin bozulan yönlerinin altını çizen 

yönetmen, ulusal geleneklere olan bağlılığın sürdürülmesi görüşünü destekler. Hirokazu 

Kore-eda da tıpkı öncülü Ozu gibi toplumsal yaşamdaki değişimleri anlayabilmek için aileyi 

merkezine alan birçok filme imza atar. Bu filmler Japon toplumu ve aile yapısıyla ilişkili 

sosyolojik gözlemlerle doludur. Ataerkil aile yapısının ve toplumsal değişimlerin baba olmayı 

ne şekilde etkilediğini merkezine alan Like Father Like Son filmi de Japonya’ya dair 

sosyolojik gözlemler içeren bir filmidir.  

Like Father Like Son filmi hem Japonya’da yaşanan gerçek bir hadiseden beslenen hem de 

yönetmenin otobiyografik özellikler taşıyan bir filmidir. Japonya’da bebek karıştırma olayları 

bir döneme damgasını vurmuştur ve çoğunlukla aileler kendi biyolojik çocuklarını alma 

konusunda ısrarcı olmuşlardır. İkinci olarak Kore-eda sinemasında önemli bir yer tutan aile 

anlatılarından biri olarak bu film kişisel izler taşımaktadır. Altı yaşında bir kızı olan Kore-eda 

çoğu zaman onunla iyi ve kaliteli zaman geçiremediği gerçeğiyle yüzleşmiştir. Filmdeki 

Ryota’nın babalık performansında başarısız olduğunu anladığı fotoğraf sekansında olduğu 

gibi (Heron, 2018) Kore-eda da kendi kızının çektiği fotoğraflarını gördüğünde kendi 

babalığını sorgulamaya girişmiştir. Bu sekans Kore-edanın yaşadığı bir gerçeğin 

dışavurumudur. Yönetmen, aile anlatısı filmlerinde sürekli sorguladığı konulardan biri olan 

kan bağı meselesinin izini bu filmde de sürmeye devam eder. Japonya’da soyun devam etmesi 

için erkek çocuğuna verilen önem ve kan bağının önemli kabul edilmesi patriyarkal düzeni 

işaret etmektedir. Modern yaşam ile beraber babaların patriyarkal krize girdiği anlara şahitlik 

edilen filmde önemli olanın kan bağından ziyade çocuklarla ve eşlerle geçirilen zaman olduğu 

gerçeğine yönetmen dikkat çekmektedir. Modern yaşamla beraber gelen iş hayatının yükü, 
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aileye ayrılan zamanı yok etmektedir. Ryota’nın her şeyi mükemmel yapma çabası ve kariyer 

odaklı bir hayat sürmesi çekirdek ailesinin hasar almasına sebep olmuştur. Ryota, otoriter ve 

baskıcı bir baba profili çizdiği için hem biyolojik oğlunu hem de altı yıl babalık yaptığı 

oğlunu kaybetmiştir. Japonya toplumunda aileye ve toplumsal yaşamın erkek egemen 

düzenine yapılan eleştiriyi Ryota karakteri üzerinden okumak mümkündür. Bu hikâyeyi iki 

farklı sınıfa sahip aile üzerinden de işleyerek Kore-eda, modern yaşamla gelen yaşam 

biçiminin yok ettiği ailevi değerlere sınıfsal açıdan bir vurgu yapmaktadır. Like Father Like 

Son filmi aslında bir erkeğin toplumsal hayattaki en önemli sorumluluklarından biri olan baba 

olmanın ne demek olduğunu keşfeden bir izleği takip etmektedir.  
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ABSTRACT 

Temples and festivals are important parts of the system of traditional cultural elements of the 

Vietnamese people in general and the people of the South in particular. The Temple is the 

place where activities take place with the typical cultural identity of each locality. The 

coordination between families and festivals has become a valuable resource for tourism 

development.   Over the course of nearly two centuries,   the Binh Thuy Temple and Ky Yen 

festival have become one of the oldest objects of the Southern land.  However, under the 

transformations and impacts of modern life, the effects of outstanding technological 

achievements lead to a high risk of disappearing traditional cultural values. Therefore, this 

article aims to emphasize the situation of tourism conservation and development at the 

tranquil festival in  Binh Thuy Temple, Binh Thuy District, Can Tho City.  From there, offer 

specific, detailed, and appropriate solutions for each aspect of the object. 

Keywords: Ky Yen Festival, Binh Thuy Temple, Nam Bo, culture. 

 

 I.   INTRODUCTION 

 Traditional festivals (including festivals at historical-cultural relics, and folk festivals) 

are forms of community cultural activities organized according to traditional rituals, to meet 

the spiritual needs of the people (Decree No. 110/2018/ND-CP).  According to ancient 

documents, the festival of the Vietnamese people appeared in the Ly Dynasty (XI century), 

but some people believe that the festival of the Vietnamese nation has formed and developed 

along with the history of the nation and the country manifested through the Dong Son bronze 

drum.  One can learn from Rice culture and Vietnamese village culture through festivals or 

directly participate in festivals.  It can be said that the festival is a second life besides real life, 

a system of cultural, religious, and artistic activities of the community, the idealization of life 

aspirations, associated with specific rituals and common joys to meet the spiritual needs of 

people. 

According to statistics from the Ministry of Culture, Sports, and Tourism (2018), our country 

has 7,966 festivals, which is a favorable condition for the development of festival tourism in 

Vietnam. Because currently in the world, many countries are also doing this well, thanks to 

festivals attracting a lot of domestic and foreign tourists to attend to bring a great source of 

income to the country, contributing to the development of the country's economy.  

Can Tho City is one of the key service and tourism centers of the country and the Mekong 

Delta area. In recent years, the tourism industry has made many important contributions to the 

structure of the tourism trade and service sector (in 2017, over 58% of the economic structure)  

and the economic growth of the city. In recent years, Can Tho city has been continuously 
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honored to receive 3 national intangible cultural heritages
1
, including the Ky Yen festival in 

Binh Thuy house. This is a festival with great potential to develop the type of festival tourism. 

Since then, on March 1, 2018, the festival has been recognized as a national intangible 

cultural heritage by the Ministry of Culture, Sports, and Tourism.  

Ky Yen Festival is a ceremony to pray for peace, for a peaceful and full life, may everything 

go smoothly, and fortunately, dispel all bad luck. During the process, Nam Tien faced many 

difficulties and incalculable dangers. Therefore, people put their trust in the gods, and expect 

them to protect and protect, people often make peace offerings at their houses and follow the 

flow of time, this beauty gradually becomes one of the traditional beauties of the Southern 

people. Ky Yen festival - this custom of worshiping gods in the South is very reverent to the 

gods, so every day in the year people in the region often hold offerings with sacred and 

solemn rituals to thank the forefathers, heroes who have brought swords to open the southern 

realm, explore the wasteland, establish hamlets, create initial lives in new lands and leave 

careers for generations of grandchildren. Over time, this has become a rule, so future 

generations must always comply and implement it.  

However, the development of tourism and the preservation of the Ky Yen festival here has not 

exploited the potential, the number of visitors to the festival is large, but the revenue brought 

to the local community is limited because tourism products are not outstanding to attract 

many sources of visitors. Moreover, the rituals of worship and sacrifice have a long history of 

more than 100 years, but today there are very few local people who are at risk of being lost to 

the younger generation. This study aims to assess the current situation of tourism conservation 

and development at Ky Yen festival in Binh Thuy temple, Binh Thuy district, Can Tho city, 

thereby proposing solutions to contribute to the sustainable development of tourism to 

embellish and preserve Ky Yen festival at Binh Thuy temple - the national intangible cultural 

heritage of Can Tho city. 

 II.    RESEARCH METHOD 

 2.1 Secondary data collection and analysis methods 

Secondary data sources are collected from many sources such as research works, statistics, 

and other sources of information in the form of text,  maps, images, videos, etc… These data 

are systematized, analyzed, and synthesized to serve the research topic. 

 2.2   Primary data investigation and processing methods  

The questionnaire survey method was used to collect primary data related to tourism 

conservation and development at the Ky Yen festival in Binh Thuy province. The survey was 

conducted from June to September 2022 using sampling methods with the number of tourists 

surveyed being 180. The data surveyed from the questionnaire were processed using SPSS for 

Windows 20.0 software as descriptive statistics. 

 III.   RESULTS AND DISCUSSION 

 3.1 Overview of Ky Yen festival in Binh Thuy court 

The Upper Land Ceremony in the village is organized by the people because of the 

psychological needs associated with rice agricultural production. According to this belief, 

people before starting an important work ask God to bless everything smoothly, or thank God 

for blessing the work to achieve satisfactory results. The High Ceremony was held to thank 

the Imperial City God for making the farmer's farm work smooth. Ky Yen and Thuong Dien 

are two of the important ceremonies of the year in a Southern house. Although nature is 

different (Thuong Dien: offering thanks to the crop; Ky Yen: peace offerings). They are all 

sacrifices to pray to heaven and earth, and the Emperor of the village blesses peace. The 

special feature of Binh Thuy temple is that tourists have combined both important agricultural 

rituals, Ky Yen and Thuong Dien, both to pray for peace and give thanks to the Divine after a 

                                              
1
 3 Intangible cultural heritage of Can Tho city including Cai Rang Floating Market Culture (2016), Ky Yen 

Dinh Binh Thuy Festival (2018) and Ho Can Tho (2019). 
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crop and takes place from the  12th to the morning of the  15th day of the  4th lunar month 

every year.  

Table 1: Time information of ceremonies and activities at Ky Yen Dinh Binh Thuy 

Festival 

Ceremonial and operational 

names 

Time (lunar calendar) 

The ceremony of taking Hue Than 

on an excursion 

Shennong Sacrifice 

Divine Scarf Changing Ceremony 

The Great Adoration Ceremony 

Ancient singing 

12/04 

Sacrificial Desk 

Ancient singing 
13/04 

Ceremony 

Ancient singing 
14/04 

Feast of the Right Priest 

Feast of the Sun King 

Jinshan Quan Ceremony 

Ejection Ceremony 

15/04 

Source: Research Team Survey (2022) 

 

The 4-day Ky Yen Festival includes ceremonies such as the ceremony of taking Hue Than on 

an excursion, the sacrifice of Shen Nong, the ceremony of changing the divine scarf, the 

ceremony of building adoration, the sacrifice of Ban Com, the ceremony of Sage, the 

ceremony of the Chief Priest, the ceremony of Sun Wang, the sacrifice of Son Quan and the 

ceremony of Song Guest.  According to the survey results, the rituals in the festival as well as 

the rituals and procedures at the temple are reserved at a good level. Sacrificial procedures 

such as cleansing, offering incense, offering wine, flowers, thanksgiving, and ceremonies 

such as attendance, chief sacrifice, and adoration are done quite well. 

Every year, whenever the holiday takes place, the Board of Directors will cooperate with 

other units to prepare the festival completely. The family will spend about 1 to 2 months 

before the ceremony preparing stages such as organizing the logistics team, managing, and 

preparing sacrificial items, general cleaning in the house and off the premises, and setting a 

budget... This proves that the organization, management, and preservation of the Ky Yen 

festival at the palace are always highly focused and focused. At the house, there are always 

people cleaning the premises every day, cleaning clean items. In addition, there are people in 

charge of security-order functions. Currently, the Ky Yen festival at Binh Thuy house is still 

basically traditional but has existed for nearly two centuries, due to many different reasons, 

Ky Yen festival has more or less changed the characteristics of the festival, but here there are 

still changes in the nature inside and outside the festival.  For example, the Ky Yen festival 

has changed in terms of the party including content, nature of the festival, the scale of the 

organization, scapegoats, means of the procession, arts, folk games, and changes outside the 

festival including cultural spaces, and organizational tools. This not only helps the festival to 

fit the times but still in between. its own traditional identity. 

 3.2 Role and significance of the traditional Ky Yen festival for cultural life 

When our country enters the stage of industrialization and modernization, social life changed 

significantly, but the traditional festival in general and the Ky Yen festival in Binh Thuy 

palace in particular still retain the characteristics and core values of the subject. In other 

words, it still meets the needs of people not only in ancient society but also in modern society. 
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According to observations and research from secondary documents, the Ky Yen ceremony at 

Binh Thuy Hoi house has the following cultural values: 

 - Ky Yen Festival brings fixed values and praises the strength of the community 

network. 

 - Ky Yen Festival towards national roots. 

 - Ky Yen Festival balances spiritual life. 

 - Ky Yen Festival is creative and cultural enjoyment. 

 - Ky Yen Festival preserves and transmits culture. 

In short, the Ky Yen festival is simply understood as a form of living of a community, but its 

characteristics are that its activities and rituals are always aimed at honoring a heavenly 

object, transmitted from generation to generation, containing many traditional cultural values. 

 3.3 Tourism development situation at Ky Yen festival in Binh Thuy temple, Binh 

Thuy district. 

 3.3.1 Current situation of tourism conservation and development at Ky Yen festival 

For the conservation situation at the Ky Yen festival, there have been relative changes in 

terms of content, nature, scale, scapegoats, means of the procession, cultural space, and 

organizational tools. In the past, the Ky Yen festival simply promoted the folklore values of 

the community such as honoring gods and praising historical heroes. Over the decades, in 

addition to expressing the folklore values of the Ky Yen Festival, it also has a deep and 

characteristic cultural tradition education content, which has the effect of linking and 

demonstrating strong community strength.  Besides, before 1852, when the Binh Thuy family 

was not ordained, there were not many tourists at that time, also in the initial period of 

opening the land, so the organization of the festival was simple. Mainly focused on the 

ceremonial part. In 1852, when the family was ordained as the "Imperial Citadel", from then 

on the festival was held more solemnly and largely. This is also related to the cultural space of 

the festival. In the past, Ky Yen festival was only associated with a certain community, but 

over time, realizing that the festival is not simply a local cultural activity but also a place of 

contact and cultural exchange between communities, Ky Yen festival is always carefully 

prepared,  thoughtful to welcome a large number of visitors from regions across the country. 

In addition, under the influence of scientific and technical developments to help the festival 

live in the digital age, the preparation period before the festival will be supported by 

electronic sounds, electric lights, and modern materials such as electric candles, and electric 

incense. This is both aesthetically pleasing to the festive space and ensures the safety of 

visitors. 

Regarding the situation of tourism development at the festival, there are also issues related to 

factors such as human resources, infrastructure, tourism resources, promotion,  security order, 

environmental hygiene, and prices in religious spaces. In fact, at the festival, there is quite a 

few staff specializing in tourism, and most of the people in the family will act as guides or 

voiceovers, so in terms of skills, they do not meet the requirements. The infrastructure of the 

temple is also in quite a good condition, the advantageous side is the temple or festival space 

located next to Highway 91B. This is an important factor to help visitors easily access.  The 

area has a dense climate of the Mekong Delta with a high and stable temperature background, 

and small day and night temperature amplitude. The temple is near Long Tuyen Creek, so the 

steam has conditioned the heat to help the air become harmonious and fresh.  In recent years, 

reports about the festival have been carried out and broadcast on television and Youtube 

channels with an average frequency of two reports per year, these reports are carried out by 

famous television stations such as VTV9, VOVTV, CANTHOTV,... However, the festival 

still does not have its information channel on the social network Facebook or still does not 

have travel information in the form of travel publications or specialized books, monographs 

are still very limited.  On the issue of security order and environmental hygiene, the family 
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has followed the policy of the People's Committee of Binh Thuy ward on building green, 

clean and beautiful rural spaces, so this place is relatively guaranteed in terms of sanitation 

and waste treatment. The People's Committee of Binh Thuy ward also said that in recent 

years, there have been rare unsafe phenomena such as robbery and pickpocketing.  For 

visitors to the festival, there is no robbery or deception. In addition to the above factors, the 

price factor also accounts for the impact on tourism development at the festival. Although it is 

the main center of Binh Thuy district, the price of food and consumption costs in the ward is 

quite low with the surrounding area. 

From the above situations, to make good use of the festival's tourism resources, it is necessary 

to assess the clear, specific, practical situation to optimize and develop festival tourism, 

contributing to preserving, restoring, and promoting the good traditional cultural values of the 

festival. 

 3.3.2 Survey results of tourists at Ky Yen festival 

The results of a survey of 180 tourists at the Ky Yen festival in Binh Thuy province showed 

some characteristics as follows: In terms of gender, there were 73 male guests (41%); 107 

female guests (59%). In terms of age, the age group from 18 to 30 years old was the largest: 

87 guests (48%); the age group from 31 to 40 years old had 43 guests (24%); the age group 

from 41 to 50 years old had 37 guests (21%) and the group over 50 years old had 13  guests 

(7%). In terms of where to live, in Ho Chi Minh City and southern provinces, there were 104  

guests (58%); in the central provinces, the Central Highlands had 28  guests (16%); in the 

northern provinces there were 42 guests (23%); in foreign countries, there were 6 guests (3%). 

In terms of income,  the majority of guests have an income range of  5 to 10 million: 103 

guests (57%); income under 5 million has 52 guests (29%); income over 10 million has 25 

guests (14%). In terms of education level, the majority of guests have a University/College 

education: 97 guests (54%);  the undergraduate level had 36 visitors (20%); the graduate level 

had 28 guests (16%); the primary level had 19 guests (10%). In terms of marital status, 

married guests had 91 guests (51%); single guests had 89 guests (49%). In terms of 

occupation,  45 guests were students (25%); 34 were freelancers (19%); 32 guests were 

unskilled workers (18%); 37 guests were civil servants and public employees (20%); 27 

guests were office workers (15%); 5 guests were housewives (3%).  In terms of the number of 

participations in the festival, there were 17 first-time participants (10%); 85 guests 

participated 2 to 3 times (47%); 78 guests participated more than 3 times (43%). 

The majority of guests participated in the festival with friends: 131 guests (51%); guests 

joining family and relatives had 86 guests (34%); guests joining colleagues had 39 guests 

(15%). 

Table 2: Purpose of tourists coming to Ky Yen festival in Binh Thuy temple 

 Number of 

comments 

% 

May life be peaceful and full 174 44% 

Participate in fun and entertainment activities 138 35% 

Learn about traditional customs and culture 45 11% 

 Satisfy the need for cultural, travel, and spiritual understanding 

in the new land 

22 6% 

Collect materials for work and study purposes 16 4% 

Plus 395 100% 

Source: Author's survey data processing results (2022) 

  

The purpose of the trip of visitors to the Ky Yen festival is mainly to wish for a peaceful life, 

fullness, and participation in entertainment activities. Other purposes associated with tourism 

accounted for a lower proportion (Table 2). 
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Sources of information that tourists know about Ky Yen festival in Binh Thuy temple: the 

highest is information from the internet: 125 options (38%); from friends and relatives there 

are 77 options (24%); from books, newspapers, media there are 78 options (24%); from travel 

agencies, there are 48 options (15%). 

 
Table 3. Guest reviews about factors affecting tourism development at Ky Yen festival in Binh 

Thuy house  

Criteria 
GPA according to 

5 levels 

a. Tourism Resources 

Easily linked to other tourist attractions in the area  3,93 

Ky Yen Festival also preserves many unique traditional cultures  3,89 

Ky Yen Festival organizes many activities with visitors participating and 

experiencing  
3,87 

Diverse and diverse local souvenir products with many models  3,86 

The architecture of the family reflects the traditional culture typical of the 

Southern river region.  
3,77 

b. Price, service 

New services appear to suit the needs of visitors (e.g. Tram rental service, 

costume rental service,...)  
3,36 

Suitable food service prices  3,30 

Suitable prices for sightseeing and entertainment services  3,29 

Suitable accommodation prices  3,18 

c. Human resources for tourism 

Proper attitude, and respect for visitors  3,98 

The festival management team has professional knowledge, enthusiasm, 

professionalism  
3,97 

Friendly, welcoming, hospitable staff   3,93 

There is a team of tour guides explaining the festival 3,87 

Limited human resources in terms of foreign language communication ability  3,74 

d.Infrastructure, material and technical 

The accommodation system near the temple ensures it serves the needs of 

visitors  
3,84 

There is a parking system to ensure the needs of visitors to the festival  3,83 

The system of local restaurants and specialty eateries near the temple area 

ensures to serve the needs of visitors  
3,83 

The temple has electricity, water, and communication systems to ensure 

tourism development  
3,77 

Roads to move to the temple are spacious, convenient, and easy  3,72 

e. Self-security and environmental sanitation  

There is a team of security guards and police on duty during the festival  4,04 

Festival guests feel safe  3,99 

Clean toilets  3,99 

No binge drinking, disorderly conduct  3,93 

No beggars, street vendors, thieves  3,87 

Arrange many trash cans and instructions for disposing of the garbage 3,78 
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following regulations  

The phenomenon of throwing garbage indiscriminately, causing 

environmental unsanitary conditions still takes place  
3,37 

f. Che works to promote the image 

Tourists can update information about the festival through media promotion 

channels, and social networking sites (e.g. TV channels, Facebook, Tiktok,...)  
4,07 

There are links with travel agencies for the company to include the festival 

tour program in the tour programs 
3,99 

Ky Yen Festival has its website to introduce festival information  3,96 

Ky Yen Festival is widely reported in the media  3,96 

Banners appear on announcing the time of the Ky Yen festival the roads 3,86 

Source: Author's survey data processing results (2022) 

 

Guests' opinions on factors affecting tourism development at the Ky Yen festival in Binh 

Thuy temple in Binh Thuy district (on a Likert scale  of 1-5 levels) are expressed as  follows: 

In general, the opinions of guests about the factors affecting the tourism development at the 

Ky Yen festival are quite high. Among the 6 groups of factors,  the group: Image promotion is 

rated the best, all criteria in this group are above 3.0, of which, there is a criterion above 4.0 

that tourists can update information about the festival through media promotion channels, 

social media sites (e.g. TV channels, Facebook, Tiktok,...): 4.07. 

 -  Four groups of factors: Human resources for tourism, Tourism resources, security 

order, environmental sanitation, infrastructure, material and technical are relatively highly 

evaluated, the criteria all reach an average value of over 3.0.  Group Prices and services are 

the lowest rated. In particular, the price criteria reach a low average score. Specifically, New 

services appear to suit the needs of visitors (e.g. Tram rental service, costume rental 

service,...): 3.36; Suitable food service prices: 3.30; Price of sightseeing and entertainment 

services: 3.29; Suitable accommodation prices: 3.18. 

 -  The overall assessment of tourist satisfaction with factors affecting tourism 

development is also relatively positive, the average score according to 6 criteria is from 3.40 

to 3.79. Specifically: Human resources for tourism: 3.79; Service price: 3.56; Image 

management: 3.53; Infrastructure, material, and technology: 3.47; Security order, 

environmental hygiene: 3.43; Travel resources: 3.40. About The festival's willingness to 

introduce to people reached a low average value: 3.36. 

Based on survey data of 180 tourists at Binh Thuy temple. Factor analysis explores EFA and 

linear multivariate regression using SPSS 20.0 software. The results showed that there are 6 

factors affecting the development of tourism at the Ky Yen festival in Binh Thuy province. 

These factors are arranged according to the level of influence from high to low including: 

Tourism resources; Price, service; Human resources for tourism; Infrastructure, material-

technical; Security order, environmental sanitation; Image promotion. On average, the 

assessment of 180 visitors at the festival about the factors affecting the tourism development 

at Ky Yen festival in Binh Thuy province is between medium and medium-high. Accordingly, 

the factors "Human resources for tourism", "Tourism resources", "Image promotion", 

"Security order, environmental sanitation", and "Infrastructure, material – technology" are 

highly rated on average. The "Price, service" factor at the festival was rated at an average 

level (Table 4). 
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Table 4.  The level of influence of factors on tourism development at Ky Yen festival in 

Binh Thuy temple 

Factor 
Average 

value 
Impact (%) 

Travel Resources 3,864 37,19 

Price, service 3,283 16,08 

Human resources for tourism 3,898 15,50 

Infrastructure, material-technical 3,798 12,60 

Security order, environmental hygiene 3,853 10,41 

Image promotion 3,968 8,22 

Source: Author's survey data processing results (2022) 

 

At the festival, there are still certain limitations such as tourism service staff not ensuring a 

level of professional knowledge, the festival does not have typical souvenir products with 

their imprint, and promotional information being met with widespread coverage. Besides, the 

festival also faces some challenges in developing tourism. In particular, the transformation of 

the festival over time has gradually lost its unique cultural values. Some rituals with the 

characteristic identity of the ancient Southern people have been lost such as no longer the 

process of receiving the divine color by the raft or the change of society that loses the form of 

setting up the incense table in front of the people's house to pass through.  The activities of the 

festival at the festival play an important role in creating attractive tourism resources. 

However, the emergence of many modern entertainment services gradually replaced the 

traditional games of the festival, resulting in festival activities that tend to be of little interest.  

These are also points to note in the conservation and development of tourism at Ky Yen 

festival in Binh Thuy festival, Binh Thuy district, Can Tho city. 

  3.4   Solutions for conservation and development of tourism at the Festival 

 3.4.1 Conservation solutions  

Ky Yen Festival is an important proof of the history of settlement in the Southern land of 

Vietnamese people, contributing to enriching the spiritual life. Therefore, it is necessary to 

have appropriate, specific, and practical solutions to help preserve the festival such as 

organizing teaching and practicing rituals; mobilizing the participation of the subject 

community; renovating and embellishing the space for ceremonial practice; strengthening 

interagency coordination activities. 

At this year's festival, the education sector also organized students to participate in 

extracurricular activities for the younger generation to better understand the historical value.  

Activities include learning letters, participating in folk games, and listening to presentations 

about the birth of the festival... Grasping the policy of the movement "All people unite to 

build cultural life", the local government of Binh Thuy ward has planned to integrate the 

propaganda of the contents of the Ky Yen festival and consider it as the main task of the 

locality to contribute to building the cultural lifestyle of the festival. In addition, it is 

necessary to raise awareness, understanding, a sense of responsibility, and self-discipline to 

preserve places of worship and protect the natural and social environment of the people at 

Binh Thuy house. 

The scale of organizing the Ky Yen festival has grown over the decades. Therefore, state 

management agencies, scientists, and tourism companies need to play a supporting and 

guiding role for the community to maximize its creativity and solve practical problems to 

serve the needs of the community's spiritual and cultural activities. It is encouraged to 

promote the maintenance and embellishment of belief establishments by repairing facilities, 

changing old external items and equipment, and avoiding affecting the safety of visitors. It is 
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advisable to install fixed lamp posts around the temple to bring light to the entire house on 

normal days and even festival days. 

Local authorities should combine tourism conservation with local student education programs 

about national cultural values. Or combine the preservation of festival tourism with a 

professional internship program for students majoring in tourism. Since then, both ensured 

tourism activities and practiced specialized skills of young human resources for tourism. 

 3.4.2 Development solution  

From the current situation of assessing influencing factors, proposing 6 solutions to develop 

tourism at Ky Yen festival in Binh Thuy province including human resource development; 

diversifying tourism products with attractive and characteristic tourism activities; 

infrastructure improvements,  material, and technical services for tourism; ensuring security 

order and environmental hygiene; strengthen policies to promote and promote festival 

tourism; combined with other types of tourism. 

To fulfill the above requirements, local authorities need to cooperate with the suspension 

board to mobilize people in the area, especially students in tourism majors, to better 

understand the benefits of the festival in tourism development. Thereby, it is necessary to 

train human resources in tourism operations, the ability to communicate foreign languages, 

apply information technology, and train in the tourism business to meet the increasing 

demands of tourists.  

The products of the festival and services need to meet aspects such as a diversity of designs, 

and types with characteristics containing the cultural essence of the festival, meeting the tastes 

of the rapidly changing market. Aiming for functional and modern models, compact suitable 

for making souvenirs for tourists. Building an experiential tourism model creates 

opportunities for tourists to participate in festival activities such as cultural events, 

exhibitions, and tourism fairs. 

Currently, the material and technical facilities at Ky Yen Dinh Binh Thuy festival have not 

fully met the conditions for tourism. It is necessary to invest in and build catering 

establishments in which attention is paid to local specialties, with criteria to ensure the quality 

of hygiene and food safety. Develop dining establishments of various types associated with 

independent accommodation or catering businesses. At the same time, it is necessary to invest 

and build quality accommodation facilities to serve tourists wishing to rest overnight. Avoid 

raising high service prices compared to the market at dining and accommodation 

establishments that lose the tourism image of the district. 

The issue of security order at the Ky Yen festival in Binh Thuy palace is now quite well 

ensured without the phenomenon of begging, stalking, and rowing visitors at the festival. 

However, local authorities also need to regularly pay attention and check to ensure the safety 

of visitors when visiting the festival. The environmental hygiene problem at Ky Yen festival 

in Binh Thuy palace is currently not to the level of pollution but still not well guaranteed, 

leading to a bad impression in the hearts of tourists, especially international visitors. 

Therefore, it is necessary to propagate and educate local people about environmental 

protection at home as well as at a festival. At the same time, encourage daily and weekly 

garbage removal and the posting of signs to put garbage in the right place and in the right 

place for tourists to ensure better environmental hygiene at the festival and bring satisfaction 

to visitors. 

Promote activities and programs to introduce specific tourism products, and organize tourism 

promotion programs at the point regularly. Organizing the promotion of the image of Ky Yen 

festival tourism in Binh Thuy temple on the mass media network (newspapers, radio,...). 

Especially on social networking platforms (Facebook, TikTok, YouTube ...). But to achieve 

the highest communication efficiency on these platforms, they must first attract young people. 
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If you take advantage of this resource, you can bring the Ky Yen festival to Binh Thuy house 

closer to tourists.  

Focus on expanding and combining other types of tourism such as tourism, amusement 

tourism – entertainment to satisfy the purpose of work, seminars, cultural events or relaxation, 

and passion about experiences for visitors. At the same time, it is encouraged to link tourist 

attractions with nearby tourist attractions such as Hung King Temple, Binh Thuy Ancient 

House, and Con Son,... forming travel programs, and rich, diverse, and attractive tourist 

routes. 

  IV.    CONCLUDE 

The tourism potentials at this Ky Yen festival are divided into two main groups: natural 

tourism potential and humanistic tourism potential, these tourism potentials are of great value 

and are more likely to exploit tourism development here. In particular, humanistic tourism 

potentials play a leading role while natural tourism potentials play a complementary role in 

tourism development at the festival. The typical humanistic tourism potentials that are likely 

to be exploited at the festival include: the process of organizing worship rituals, the 

architectural art of Binh Thuy temple, and the history of Binh Thuy temple construction.  Not 

only that, the place where the festival takes place also has a favorable position next to the 

national highway, and the potential tourist attractions of the city are located in nearby areas 

that facilitate the formation of tourist routes and attractions. 

Based on the above conditions, the process to preserve tourism at the festival in the future 

includes: organizing teaching, practicing rituals, mobilizing the participation of the subject 

community, renovating and embellishing the space for ritual practice, and strengthening 

interdisciplinary coordination activities. In addition, to develop tourism at the festival in the 

coming time, specifically including: developing human resources, diversifying tourism 

products with attractive and characteristic tourism activities, improving infrastructure, 

material, and technical services for tourism, ensuring security order and environmental 

hygiene at the house,  strengthen policies to promote and promote festival tourism, combined 

with other types of tourism.  

With the inherent potentials and strengths, if there is a reasonable policy mechanism to 

preserve and develop the cultural values of the Ky Yen festival in Binh Thuy temple, Binh 

Thuy district synchronously and effectively, this place will become an important tourist 

destination of Can Tho city,  as well as that of the Mekong Delta region soon. 
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Müziği Bölümü  

 

ÖZET 

İnsanlar arası iletişimin en önemli unsuru konuşmadır ve konuşma sesin oluşturduğu bir 

eylemdir. Ses eğitimi, insanlara sesini doğru, güzel, rahat, etkili ve uzun süre sağlıklı 

kullanmaya ve korumaya ilişkin davranışlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra 

ses eğitimi bireyin sesine renk, tını ve volüm katan davranışların kazandırılmasına da 

yardımcı olmakla birlikte güzel ve etkili konuşma becerisinin kazandırılmasında da çok 

önemli rol oynamaktadır. Diksiyon eğitiminde seslerin, kelimelerin ve cümlelerin anlamları, 

vurguları, artikülasyonları, tonlamaları ve duraklamalarına odaklanan çalışmalar 

yapılmaktadır. Ses eğitiminin en önemli bölümlerinden biri olan Konuşma/ Diksiyon 

eğitiminde hem harflerin doğru telaffuzunun oluşmasında hem de harflerin nasıl şekillendiği, 

bu şekillenme esnasında boyun, çene ve dudak kaslarının hareketinin doğru oluşturulup 

oluşturulmadığı belirlenmektedir. Fonetik eğitim birlikte yapılan ses eğitiminin öğelerini, 

solunum, fonasyon, rezonans ve artikülasyon olmak üzere dört temel davranış alanı oluşturur. 

Bu çalışma sesini profesyonel olarak her gün kullanan bireylerin ses eğitimi disiplini ile 

birlikte yürütülen diksiyon eğitimi içerisinde yapılan çalışmaların, güzel ve etkili konuşma 

becerilerine katkı sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Ses eğitimi ve 

diksiyon eğitimini konu alan ve deneysel çalışma grupları ile çalışılmış beş doktora tezi 

araştırılmış çıkan sonuçlar yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur. Ses eğitimi 

tekniklerinin artikülasyon ve Türkçe fonetiği, vurgu kusurlarının düzeltilmesi, konuşma 

becerileri, ses sağlığı ve korunması, ses performansını arttırmaya katkısının olup olmadığını 

belirlemek amacı ile yapılan bu araştırmada Nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu 

çalışma betimsel bir araştırma olup, araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ile 

çözümlenmiştir. Araştırmada alanda yapılan çalışmalar taranarak elde edilen veriler 

yorumlanmıştır. Ses eğitiminde diksiyon eğitimi sürecinin dört aşamalı yapıldığı, eğitimin 

sırası ile solunum, fonasyon, rezonans ve artikülasyon olarak takip ettiği tespit edilmiştir. Ses 

eğitimi çalışmalarından çıkan sonuçlara göre bu çalışma; söyleyiş, dil, foniatri ve telaffuz 

açısından eğitim sürecindeki vurgu ve tonlama kavramlarının gelişimine katkı sağlayacak 

çalışmaların bir düzen halinde uygulanması gerekliliğini vurgulamak ve ses eğitiminin 

konuşma becerisine katkı sağladığını ortaya çıkartması açısından önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ses Eğitimi, Fonasyon, Rezonans, Diksiyon. 

 

ABSTRACT 

The most important element of communication between people is speech, and speech is an 

action Deciphered by sound. Voice training aims to provide people with behaviors related to 

using and maintaining their voice correctly, beautifully, comfortably, effectively and healthy 

for a long time. In addition to this, voice training also helps to acquire behaviors that add 

color, timbre and volume to the individual's voice, but also plays a very important role in 

providing beautiful and effective speech skills. In diction training, studies focusing on the 

meanings, accents, articulations, intonations and pauses of sounds, words and sentences are 

carried out. In Speech / Diction training, which is one of the most important parts of voice 

training, it is determined both in the formation of the correct pronunciation of November 

letters and how the letters are shaped, whether the movement of the neck, jaw and lip muscles 

 

SES EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF VOICE TRAINING ACTIVITIES ON SPEAKING SKILLS 
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is formed correctly during this formation. Phonetic training The elements of voice training 

performed together are four basic behavioral areas: respiration, phonation, resonance and 

articulation. 

This study was conducted to determine whether the studies conducted in the diction training 

conducted together with the voice training discipline of individuals who use their voice 

professionally every day contribute to beautiful and effective speech skills. Five doctoral 

dissertations on voice training and diction training, which were studied with experimental 

study groups, were investigated, the results were interpreted and suggestions were made. 

Qualitative research method was used in this research, which was conducted in order to 

determine whether voice training techniques contribute to articulation and Turkish phonetics, 

correction of accent defects, speech skills, voice health and preservation, and improving voice 

performance. This study is a descriptive research and the data obtained in the research were 

analyzed by content analysis. In the research, the data obtained by scanning the studies 

conducted in the field were interpreted. It has been determined that the diction training 

process in voice training is carried out in four stages, followed by breathing, phonation, 

resonance and articulation in the order of training. According to the results of this study audio 

education study; utterance, language, and pronunciation in the educational process there is 

phoniatry in terms of stress and intonation in a scheme of work that will contribute to the 

development of the concept of the implementation that contribute to emphasize the necessity 

of manifesting is important for speech and voice training. 

Keywords: Voice Training, Phonation, Resonance, Diction 

 

GİRİŞ 

Ses üretmek / şarkı söylemek eğitilebilir, güzelleştirilebilir ve düzeltilebilir bir bedensel 

fonksiyondur. Doğuştan lütfedilmiş bir sese ve yeteneğe sahip olan insan, eğitim ile bu 

yetisini güçlendirebilir. Nitelikli bir ses eğitiminin her aşamasında sesin en doğru şekilde, 

güzel ve etkili bir araç olarak kullanılması amaçlanmalıdır. Güzel ve etkili bir ses 

performansı, bireysel yetenek ve teknik açıdan doğru verilmiş bir eğitim donanımı ile bir 

araya geldiğinde kaliteli ses üretme ile mümkün olmaktadır. Ses eğitiminde öncelikle beden, 

doğru ve etkili ses üretebilmek için gerekli davranışları öğrenmeli ve beynin vücudumuzun 

ses çıkaran organlarını koordine edebilmesi sağlanmalıdır (Ayaz, 2018:10). 

İnsanlar arası iletişimin en önemli unsuru konuşmadır ve konuşma sesin oluşturduğu bir 

eylemdir. Ses eğitimi, insanlara sesini doğru, güzel, rahat, etkili ve uzun süre sağlıklı 

kullanmaya ve korumaya ilişkin davranışlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra 

ses eğitimi bireyin sesine renk, tını ve volüm katan davranışların kazandırılmasına da 

yardımcı olur. Fonetik eğitim birlikte yapılan ses eğitiminin öğelerini, solunum, fonasyon, 

rezonans ve artikülasyon olmak üzere dört temel davranış alanı oluşturur. Bu çalışmanın, 

alanda yapılan araştırmalar sonucunda özellikle sesini profesyonel olarak her gün kullanan 

bireylerin ses eğitimi tekniği ile birlikte yürütülen diksiyon eğitiminin güzel ve etkili konuşma 

becerilerine katkı sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacı ile yapılması önem arz etmektedir 

Seslerin boğumlanması, tonlanması, dalgalanması, yükselip alçalması ve temposunun iyi 

ayarlanması ses eğitimi, fonetik eğitimi sonucunda en iyi biçimini kazanır. Kelimelerin 

söylenişlerini yani seslerini ve müziğini iyi bilmek gerekir (Evliyaoğlu, 1973/Stuart 2010). 

Eğitimde öncelikle doğru nefes tekniği hakkında bilgi verilmeli, nefesi alma tutma- verme 

alıştırmalarının öneminden bahsedilmelidir. Nefes tekniğinin diksiyon eğitimi için de ne denli 

önemli olduğu unutulmamalı ve bu konuda da yeterli düzeyde çalışmalar yapılmalıdır. Ses 

alıştırmalarına başlamadan, konuşma eğitiminin gerekliliği anlatılarak, nefes çalışmaları ile 

birlikte öncelikle diksiyon çalışmaları yaptırılmalıdır. Öncelikle kendi dilimizi doğru, güzel 

ve etkili kullanmamız gerekliliği unutulmamalıdır (Acar, 2004: 52). 
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Ses eğitimcileri özellikle öğretmenler, öğretim üyeleri, politikacılar, aktörler, profesyonel 

konuşmacılar, din adamları, satış elemanları ve diğer sesini etkili kullanması gereken insanlar 

için çok değerlidir. Onlar, sesli iletişimde kaliteyi geliştirmek için oluşturulmuş, tasarlanmış 

davranış değiştirme tekniklerini kullanırlar. Sesin kötü kullanımı ya da teknik zorluk şüphesi 

varsa, kişinin kısa bir süre şarkı söylemesi ve konuşmasının gözlemlenmesiyle önemli bilgiler 

edinirler. Tiyatro sanatçıları seslerini, haftada sekiz gösterim boyunca konuşmaları için 

ve/veya yıllarca sürebilen tiyatro çalışmaları için eğitirler. Aynı zamanda konuşmada 

duygusal ifadenin verilebilmesi için beden dili, konuşmada sesi en iyi şekilde kullanabilmek 

ve bilgi aktarımı-iletişim için duruş öğrenirler (Sataloff, 2006). 

Ses eğitimi, güzel ve etkili konuşma becerisinin kazandırılmasında çok önemli rol 

oynamaktadır. Diksiyon eğitiminde seslerin, kelimelerin ve cümlelerin anlamları, vurguları, 

artikülasyonları, tonlamaları ve duraklamalarına odaklanan çalışmalar yapılmaktadir. Ses 

eğitiminin en önemli bölümlerinden biri olan Konuşma/ Diksiyon eğitiminde hem harflerin 

doğru telaffuzunun oluşmasında hem de harflerin nasıl şekillendiği, bu şekillenme esnasında 

boyun, çene ve dudak kaslarının hareketinin doğru oluşturulup oluşturulmadığı önem arz 

etmektedir.   

Bu çalışma sesini profesyonel olarak her gün kullanan bireylerin ses eğitimi disiplini ile 

birlikte yürütülen diksiyon eğitimi içerisinde yapılan çalışmaların, güzel ve etkili konuşma 

becerilerine katkı sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Ses eğitimi ve 

diksiyon eğitimini konu alan ve deneysel çalışma grupları ile çalışılmış beş doktora tezi 

araştırılmış çıkan sonuçlar yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur. Ses eğitimi 

tekniklerinin artikülasyon ve Türkçe fonetiği, vurgu kusurlarının düzeltilmesi, konuşma 

becerileri, ses sağlığı ve korunması, ses performansını arttırmaya katkısının olup olmadığını 

belirlemek amacı ile yapılan bu araştırmada Nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu 

çalışma betimsel bir araştırma olup, araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ile 

çözümlenmiştir. Araştırmada alanda yapılan çalışmalar taranarak elde edilen veriler 

yorumlanmıştır. Ses eğitiminde diksiyon eğitimi sürecinin dört aşamalı yapıldığı, eğitimin 

sırası ile solunum, fonasyon, rezonans ve artikülasyon olarak takip ettiği tespit edilmiştir. Ses 

eğitimi çalışmalarında söyleyiş, dil, foniatri ve telaffuz açısından eğitim sürecindeki vurgu ve 

tonlama kavramlarının gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların bir düzen halinde 

uygulanması gerekliliğini vurgulamak açısından bu çalışma önem arz etmektedir.  

Bu çalışma sesini profesyonel olarak her gün kullanan bireylerin ses eğitimi disiplini ile 

birlikte yürütülen diksiyon eğitimi içerisinde yapılan çalışmaların, güzel ve etkili konuşma 

becerilerine katkı sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacı ile yapılmıştır.  

BULGULAR 

Ses üretmek / şarkı söylemek eğitilebilir, güzelleştirilebilir ve düzeltilebilir bir bedensel 

fonksiyondur. Doğuştan lütfedilmiş bir sese ve yeteneğe sahip olan insan, eğitim ile bu 

yetisini güçlendirebilir. Nitelikli bir ses eğitiminin her aşamasında sesin en doğru şekilde, 

güzel ve etkili bir araç olarak kullanılması amaçlanmalıdır. Güzel ve etkili bir ses 

performansı, bireysel yetenek ve teknik açıdan doğru verilmiş bir eğitim donanımı ile bir 

araya geldiğinde kaliteli ses üretme ile mümkün olmaktadır. Ses eğitiminde öncelikle beden, 

doğru ve etkili ses üretebilmek için gerekli davranışları öğrenmeli ve beynin vücudumuzun 

ses çıkaran organlarını koordine edebilmesi sağlanmalıdır (Ayaz, 2018:10). 

Güzel ve etkili bir konuşmada önemli bir konu ise sesin mükemmel çıkışıdır. Sesin 

mükemmel çıkışı için nefesin doğru kullanımı gereklidir. Sesin ve dolayısıyla konuşmanın 

ezgisel olabilmesi denildiğinde sesin dört temel özelliği akla gelmektedir. “İşitilme düzeyi 

(yükseklik), “hız düzeyi”, “hoşa gitme/ tını düzeyi”, “değişirlik/ bükümlülük düzeyi”. 

Konuşma yapılırken sesin kontrollü bir şekilde yükseltilmesini, İşitilme Düzeyi (Yükseklik) 

belirlemektedir. Bu kontrollü yükselmeyi sağlamak için a, e, i, o, ö, u, ü ünlüleri, Türkçe 
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dilindeki 7 ünlü alçaktan yükseğe doğru ve yüksekten alçağa doğru bu şekilde söylenir 

(Vural,2005:95)  

Öz Türkçe sözlükte ünlü/vokal şöyle açıklanmaktadır: a, o, ü, ı... gibi söylenirken hiçbir 

engele çarpmadan çıkan ve bunun için daha iyi işitilebilen fonem. Ünsüz/ konson için de 

şöyle diyor: Ses yolunda az çok boğumlanarak çıkan, söylenirken ses aygıtının herhangi bir 

yerinde engele çarpan ve bu yüzden ünlülere oranla az ses veren fonem/ ses birimi. Ünlüler ve 

ünsüzler konuşmanın vazgeçilmez elemanları olarak şan eğitiminde geniş bir çalışma alanı 

kaplıyor. Şöyle ki, ünlüler melodinin akışını gerçekleştirmekte, ünsüzler ise bu akışı 

zorlaştırmaktadır, hatta bazı eğitimciler çoğu kez melodi akışını kesintiye uğratan akustik 

gürültüler olarak kabul eder (Sabar, 2008:56-57). 

İlgili Yayın I (Sazak Nilgün (2001) 

 “Ses eğitimi tekniklerinin artikülasyon mekaniğine ve Türkçe fonetiğine uygunluğunun 

incelenmesi” isimli doktora tezinde problemin temelini oluşturan kavramlardan ses, ses 

eğitimi, artikülasyon, artikülasyon mekaniği, Türk fonetiğinde ünlülerin ve ünsüzlerin 

oluşumu kavramları incelenmiştir. Bu araştırmada öğretim elemanları ile görüşme tekniği, 

örneklem grubundaki öğrencilere ise fonetik analiz yöntemi uygulanmıştır. Örneklem olarak 

20 kız, 20 erkek sesi alınmıştır. Örneklem grubunu oluşturan V ve VII. Dönem Anadal Şan 

öğrencileridir. Bu uygulama sonucunda çıkan sonuçlar şu şekildedir: Türk fonetik yapısında 

kullanılan sesli fonemlerin, ses eğitimi derslerinde doğru artiküle edilip edilmediği 

incelenerek Türk fonetik yapısına uygun fonemlerin oluşmadığı saptanmıştır. Öğrenci 

verilerinden “i”nin bayan ve erkeklerde doğru artiküle edildiği ama yine her iki cinste “u” nun 

doğru artiküle edilmediği ortaya çıkmıştır. A ünlüsünün ise erkeklerde harmonik açısından 

doğru artiküle edilmediği belielenmiştir. Bayanlarda “o, ö, ü “ünlülerinin doğru artiküle 

edilmediği sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ünlülerin artikülasyonunda bayan 

öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarısız olduğu gözlemlenmiştir (Sazak, 2001: 83). 

Türkçe fonetiğe uygun alıştırmalar oluşturulmaması, ağız içi rezonans boşluklarının doğru 

kullanılmaması ve sesin daha artistik ve sanatsal alanda oluşturulmasının önemsenmesi 

sonucu bayan ve erkek öğrenciler ünlüleri doğru artiküle edememişlerdir (Sazak, 2001: 84). 

Ses eğitimi derslerinde artikülasyon ve artikülasyon mekaniği konularında bilgi verilmesi 

gerekliliği saptanmıştır. Ses eğitimcilerinin farklı ses alanlarında hangi ünlüleri kullanmaları 

gerektiği foniatrik analizlerle belirlenip bilimsel bir temele oturtulması sonucuna ulaşılmıştır.  

İlgili Yayın II 

Ses eğitimi uygulamalarının Türkçe konuşmada önemli bir sorun olan vurgu kusurlarını 

gidermekte etkililik düzeyini test etmeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve 29 kişiden oluşan 

çalışma grubu ile uygulamalı olarak yapılan çalışmaya göre: Doğru bir tonlama yapabilmek 

için artikülatör, konuşma organlarının etkili bir şekilde çalışması beklenmektedir. Çünkü sesin 

yükseklik ya da alçaklık kazanması ağız boşluğunun konumunu (damak ve küçük dilin 

hareketi) dilin çalışmasına uyum sağlayacak şekilde değiştirmesine bağlıdır. Ağız içindeki 

diş, damak gibi yapılarda fizyolojik bir kusur bulunmuyorsa (yarık dudak, damak vb.) dil 

hareket edebilmek için kendine rahat bir alan bulabilmekte ve ses bu sayede yükseklik ve 

alçaklık kazanabilmektedir (Aycan, 2012:47).  

Ses organlarının eğitimi sadece konuşma eğitiminde değil aynı zamanda ses eğitiminde de ana 

unsurlardır. Her iki eğitimde de yapılan çalışmaların bu yüzden ortak olduğu görülmektedir. 

Ses eğitiminde nefes ve duruş çalışmaları ile başlanan çalışmalara ses organlarını çalıştırıp, 

geliştirmeyi amaçlayan egzersizlerle devam edilmektedir ardından sesin ezgilenmesi için 

yapılan çalışmalara (piyano ya da bir eşlik çalgısı ile şarkı söyleme) geçilmektedir. Konuşma 

eğitiminde ise nefes ve duruş çalışmaları ile başlanan çalışmalara ses organlarını çalıştırıp, 

geliştirmeyi amaçlayan egzersizler (konuşulan dilin süre, vurgu, artikülasyon ve tonlama 

özelliklerine dayanan egzersizler) yapılarak devam edilmektedir (Aycan, 2012:48). 
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Nefes ve vurgu kusurlarının düzeltilmesinde programlı ses eğitiminin uygulanabilirliğinin 

gösterildiği çalışmada; bir lisanın konuşulması ve ses eğitimi arasındaki korelâsyonu deneysel 

olarak inceleyen çalışmada doğru nefes kullanımlarına olumlu bir katkı olmuştur. Doğru 

vurgulamayı (sesin genliği, yüksekliği, perdesi ve süresinde) yapabilme durumlarında 

farklılık saptanmıştır. Programlı bir ses eğitimi sonrasında konuşmanın süresi (sn) anlamlı 

şekilde artmış, konuşmanın yoğunluğu (dB) anlamlı bir şekilde artış göstermiş, konuşmanın 

genliği (pascal) anlamlı bir şekilde artış göstermiştir (Aycan, 2012:136).  

Sonuç olarak vurgu kusurlarının düzeltilmesi bakımından istatistiksel olarak sesin süresi, 

yoğunluğu ve genliği değerlerinde artış olduğu perde değerinde artış olmadığı sonucuna 

varılmış, Türkçe konuşma eğitimi alan öğrencilerde ses eğitimi uygulamaları kapsamında 

hazırlanan araştırmaların, doğru nefes kullanımı ve vurgu kusurlarının düzeltilmesinde olumlu 

etkisi olduğu gözlemlenmiştir. 

İlgili Yayın III 

Politikacıların ses eğitimi çalışmalarıyla ses eğitiminin temel unsurları olan duruş, solunum, 

fonasyon, rezonans ve artikülasyon egzersizleri yoluyla ses kusurlarını gidermek ve konuşma 

becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise çalışma grubu altı 

milletvekili tarafından oluşturulmuştur.  Sekiz hafta süren deneysel işlemde katılımcılara 

solunum, fonasyon, rezonans, artikülasyon ve duruş basamaklarını içeren ses eğitim 

uygulanması sonucunda; Ses eğitimi çalışmaları öncesindeki vurgu ve tonlamalarla 

konuşmayı etkili hale getirme, konuşma sırasında jest ve mimiklerini doğru ve uygun şekilde 

kullanma, konuşma süresince kendinden emin bir duruş tavır sergileme, konuşma hızını 

olağan sınırlarda sürdürme ve hissettiklerini vücut pozisyonuna dökebilme, konuşmaya doğru 

atak ile başlama, vurgu ve tonlamalarla konuşmayı etkili hale getirme ve konuşma hızını 

olağan sınırlarda sürdürme davranışlarındaki ses eğitimi çalışmaları sonrası artışı dikkat 

çekicidir (Gürhan,2013: 72).  

Solunum-ses-söz bağlantısı ile oluşturulan fonasyon çalışmaları, konuşmaya doğru atak ile 

başlama, vurgu ve tonlamalarla konuşmayı etkili hale getirme çalışmalarının Sesin rezonatör 

bölgelere gönderilerek tını kazandırma, sesi doğru rezonans bölgelerinde büyütme, 

konuşmayı doğal, rahat ve canlı olarak sürdürme çalışmalarının  politikacıların konuşma 

becerileri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Artikülasyona ilişkin yapılan 

egzersizlerin, konuşmanın anlaşılırlığına ve konuşma hızını olağan sınırlarda sürdürmeye 

büyük ölçüde katkısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca artiklasyon çalışmalarının, yöresel 

şiveden kaynaklanan konuşma kusurlarının giderilmesi için de etkisinin olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır (Gürhan,2013: 126). 

İlgili Yayın IV 

Tiyatro Öğrencilerinin Ses Sağlığını Koruma ve Ses Performanslarını Arttırmaya Yönelik 

Geliştirilmiş Uygulamalı Ses Eğitimi Programının Etkinliğinin Araştırılması adlı çalışmada 

ise bütüncül ses eğitimi programı 9 Tiyatro öğrencisine uygulanmıştır. Bu eğitim sonucunda 

vokal hijyen bilgisi, solunum, postür, gevşeme, sesin ısıtılması, vokal aralığın arttırılmasına 

yönelik egzersizler, rezonans ve projeksiyon çalışmalarını kapsayan bütüncül ses eğitim 

programının tiyatro öğrencilerinin ses sağlığına dair bilgilerini ve ses performanslarını olumlu 

yönde etkilemiştir (Sezin, 2017:7). Akustik parametreler ile ölçülen eğitim sonucunda Kontrol 

grubunda anlamlı farklılıklar oluşturmazken deney grubunda genel olarak anlamlı bir gelişim 

olduğu gözlemlenmiştir.  

İlgili Yayın V 

Elif Şahin (2012) e ait Esneme, iç geçirme, dudak trili, ve dil rahatlatma egzersizlerinin ses 

eğitiminde kullanılabilirliği isimli Doktora Tezi’nde; Ses tedavisinde de kullanılan dudak trili, 

esneme, iç geçirme, ve dil rahatlatma egzersizlerinin müzik öğretmenliği programlarında 

kullanılabilirliğini değerlendirebilmek için müzik öğretmeni adaylarına 8 haftayı kapsayan bir 

çalışma programı uygulanmış ve yapılan egzersizlerin ses kalitesine olan etkileri akustik ve 
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aerodinamik ölçüm teknikleriyle araştırılmıştır. Verilerin analiz edilmesi ile elde edilen 

sonuçlarda, deney grubunun uygulama süreci sonunda kontrol grubuna kıyasla iyileşme 

ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak deney grubuna uygulanan egzersiz programı adayların 

seslerinin frekans, şiddet, gürültü, düzensizliği ile ilgili parametrelerinde ve maximum ses 

üretme süresinde anlamlı bir farklılığa yol açmış ve ses kalitesinde anlamlı bir düzelmeye 

neden olmuştur. 

İncelenen tezlerden elde edilen verilere göre yapılmakta olan eğitimin aşamalarının tanımları 

sırası ile aşağıda açıklamalı olarak verilmiştir. 

Solunum: Soluk alıp verme, teneffüs etme solunum olarak adlandırılmaktadır. Doğru ve 

düzenli solunum, hayatımızı sürdürebilmenin en önemli şartı olmakla birlikte ses tekniğinin 

de temelini oluşturur. Sesin oluşumu sırasında ses tellerinin titreşebilmesi için gereken enerji 

solunum sistemiyle sağlanır. Solunum denetimi öncelikli kazanılması gereken bir davranış 

olduğundan ses eğitimi uygulamalarına solunum çalışmaları ile başlanır. Bu konuda çoğu 

politikacı ve yöneticinin etkili konuşma eğitimini yürüten, İngiltere’nin önde gelen konuşma 

eğitimcisi kabul edilen Cristina Stuart şu değerlendirmeyi yapmaktadır: Ses eğitiminde vokal 

egzersizlerin amacı, sesi ısıtmak ve şan tekniğini geliştirmektir. Kolçak’a (1998) göre, bu 

egzersizler nefesin denetim altına alınmasını, ses organlarının ve ses kaslarının güçlenmesini 

sağlar. Nefes alınıp depolandıktan sonra gırtlak kapatılmadan diyafram yolu ile nefes tutma 

becerisi, alışkanlığı kazanılır. Bütün sesleri eğitmek için aynı metot veya yöntem kullanmak 

mümkün değildir. Bu nedenle ses eğitimcisinin her bireyi ayrı ayrı gözlemleyip inceleyerek 

izleyeceği yolu belirlemelidir. “Egzersizlerde amaç, sade ve uygun egzersizlerle, nefesin 

pürüzsüz ve ölçülü olmasını sağlamak, diyaframın iyi kullanılmasını öğretmek, sesin 

rezonansını sağlamak, registerleri yerine oturtarak sesleri birbirine perçinlemek, parlak, 

dolgun sesler elde etmektir”. (Kolçak, 1998: 66). 

Ses sistemi üflemeli bir çalgıya benzetilebilir. Onun çalışabilmesi için soluk gerekir. 

Konuşma ve şarkı söylemede iyi bir soluk kapasitesi; renkli, tınılı, esnek, vibratolu, uzun 

cümleler oluşturmayı sağlarken, ayrıca sorunsuz register geçişleri ve yüksek tonlarda ses 

kontrolü için oldukça önemlidir (Howerd ve Austin, 1989). 

Konuşmanın doğru ve etkili olabilmesi için seslerin doğru çıkarılması gerekir. Eğer solunum 

normal bir şekilde gerçekleşmezse seslerin çıkarılışında ve artikülasyonda sorunlar ortaya 

çıkar. İyi bir solunum, ses mekanizmasının işlevini tam ve doğru yapmasını sağlar. İyi bir 

konuşmacının akciğerlerini iyi kullanması zorunludur (Yaman, 2001). Ciğerler havaya ihtiyaç 

duyduğunda kaburgalar arasında duran kaburga kasları bir içe bir dışa hareket ederler. 

Diyafram kası önce kasılır sonra da iner ve düzleşir. Nefes alırken söz konusu kaslar rahatlar 

ve dinlenme konumuna geçer (Linver, 1997:79). 

Diyafram göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran, kubbe biçiminde ve zar şeklinde bir 

kastır. Bu kas nefes alırken alçalarak havanın göğüs boşluğuna dolmasını, nefes verirken de -

ihtiyaca göre- ağır ağır veya hızlıca eski biçimini alarak havanın boşalmasını sağlar. İkesus’a 

(1965) göre, Diyaframın bu hareketi, düzenli egzersizlerle geliştirilir. Diyafram, duygusal 

anlatımda önemli bir rol oynar. Korku, sevinç, gülme, ağlama diyaframın gerilme, kasılma ve 

titremesiyle oluşur. 

Diksiyon eğitiminde nefes ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi durağan nefes, ikincisi ise 

hareket halinde nefestir. Bu iki nefes arasındaki farkı Tiyatro sanatçısı Can Gürzap 

birbirinden şöyle ayırmaktadır: 

Durağan nefes: Akciğerlerin nefes alması, vermesi, bir süre durduktan sonra tekrar alması 

vermesidir. Bu, yaşamak için bedenin yinelediği bir hareketler zinciridir. Bu eylemler dizisi 

durduğu anda yaşam da durur. Hareket halinde nefes ise; konuşurken, zorlu hareketler 

yaparken, koşarken, zıplarken, iterken kaldırırken, yani normalin üzerinde yaptığımız beden 

zorlamalarında gerçekleşen nefestir (Gürzap, 2010: 62). 
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Konuşma soluğu veya hareket halinde nefes, konuşmak ya da ses çıkarmak için alınan nefesin 

düzenlenmesidir. Konuşmanın hava akımı ve basıncının düzenlenmesinin sonucu 

gerçekleşmesi sebebi ile birçok ses ve konuşma terapisinin önemli bir kısmı konuşma 

soluğunun düzenlenmesine ayrılmıştır. Ses sisteminin koordinasyon bozukluğu alışkanlık 

veya konuşma zorluğu sebebi ile meydana gelebilir. Bazı konuşmacı hastalarda solunum 

sisteminin yapısal bozukluğu veya solum sistemi hastalıkları mevcut olup, hava akımı ve 

basıncının düzenlenmesindeki sınırlamalarını giderecek konuşma nefesi yöntemlerini 

öğrenmeye ihtiyaç duyarlar (Behrman, 2007: 71). 

Noktalama işaretleri cümle içindeki duraklama yerleridir. Konuşmanın devamında ve 

sonrasında kullanılacak nefes için bir fırsattır. Duraklama yerlerinde amaca uygun nefes 

alınarak hava stoku oluşturulmalı ve kullanılmalıdır. 

Fonasyon: Bir şarkıcı ve bir konuşmacı için önemli olan ses kıvrımlarının titreşiminin 

havanın salınması ile koordine edildiği, sesin hava tarafından başlatıldığı algısının hissedildiği 

sesi elde etmektir. Bu ses üretimine fonasyon denir. Fonasyonla ilgili olarak Çevik şöyle 

belirtmiştir; Soluk verme sırasında “trakea” yoluyla akciğerlerden gelen havanın 

(ekspirasyon) ses tellerini titreştirmesiyle, ses üretilir… O halde ses bir üründür. Ses üretme 

olgusu, ses tellerinin fonasyon sırasında santral sinir sistemi tarafından değişik frekanslara 

göre ayarlanması ve belli kuvvetteki soluk basıncının etkisiyle bu tellerin pasif hareketleri 

sonucunda meydana gelir (s.32). 

Gırtlağın çalışması aşağısındaki tüp (trakea) içerisindeki hava sütunu, yukarısındaki tüp (ses 

yolu) içerisindeki hava sütunu, iç kasların faaliyeti, dış kaslar tarafından sağlanan destek, baş 

ve omurganın duruşu ile etkilenir. Ses kıvrımlarının çok katmanlı yapısı ilginç bir şekilde 

hassas seslendirmeye uygundur; kapağı ve gövdesi ile adeta çift yapılı bir titreştirici gibi 

çalışır (Callaghan, 2000). 

Diğer bütün müzik enstrümanlarında olduğu gibi sesin kaynağı titreşimlerdir. Titreşimleri 

sağlayan ses telleri larenks içinde yer alır. Bu vokal kıvrımlar birbirine yakın duran iki minik 

kas gibidir. Bu kaslar sesi oluşturmak için birleşirler ve nefes alma anında açılırlar. Saf ses 

vokal kıvrımlar düzeyinde üretilen bir vızıltı gibidir (Chapman, 2006). İşte bu sesi 

oluşturmaya fonasyon denir. Fonasyon, özellikle sesin doğru oluşturulması aşamasında yer 

aldığından oldukça önemlidir. Sesin oluşumu sırasında ses tellerinin yer aldığı larinksin ve 

vokal kıvrımların doğal hareketleriyle, kasılmadan kullanımı, ses eğitimi uygulamalarında 

kazandırılması istenen önemli davranışlardandır. Konuşma eğitiminde temel basamaklardan 

birini oluşturan fonasyon, konuşma bozukluklarının belirlenmesi sırasında da önemli bir ölçü 

olarak değerlendirilir. 

Rezonans: Ses eğitimi uygulamalarında rezonans, sesin rezonatör bölgelerde-soluk borusu, 

göğüs, gırtlak bölgesi, yutak, ağız, alt çene, damak, burun ve sinüsler-yankılanarak büyümesi, 

tını zenginliği kazanmasıdır. Ses tellerinin titreşimiyle oluşturulan ses resonans 

odacıklarından geçerek rengini kazanır. 

Rezonans, “uyarıcı sistem ile rezonatörün öz frekanslarının aynı olduğu durumda oluşan 

zorlanmış titreşim, ya da bir rezonatörün, kendi öz frekansına uygun bir uyarıcıya gösterdiği 

tepki”dir (Zeren, 1997: 40). 

Keman, gitar ve piyano telleri titreşerek ses çıkaran müzik aletleridir. Müzik aletlerinin şekli 

ve boyutları seslerini etkilemektedir. Nefesli müzik aletlerinin telleri yoktur. Ağızlıklarından 

içeriye üflenerek çıkan ses, boyut ve şekillerinden etkilenmektedir. Her müzik aletinin içinde 

bulunan hava sütunu, titreşen teller ile veya müzik aletinin içerisine üfleyen müzisyen 

aracılığı ile titreştirilir. Rezonatör kavramı, insan sesinin ses yolu içerisindeki havanın 

titretilmesi ile çıkan sesin özelliklerinin anlaşılması için önemli rol oynar. Aynı zamanda 

konuşma sesinin niteliklerinin belirlenmesinde önemli bir kavramdır (Behrman, 2007). 

Larinkste ses telleriyle oluşan ham ses, rezonatör sistemin yapısına göre belli bir renge ulaşır, 
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güçlenir, zenginleşir ve kendine has bir renge ulaşır. Her insanın ses sistemi farklı olduğu için 

ses eğitiminde bu farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır (Göğüş, 2000). 

Zeren’e (1997) göre, ses bölgesindeki hava hacmi, bir ucu kapatılmış silindirik bir hava 

sütunu gibi düşünülebilir. Böyle bir hava sütununun rezonans frekansları hesaplanabilir. Ses 

oluşturma sistemimizde, bu frekans bölgelerinde oluşan titreşimler rezonans nedeniyle büyük 

genlikli olur. Bu frekans bölgeleri, ses oluşturma sistemimizin formantlarıdır. Dudakların, 

dilin ve çenenin hareketleri ses bölgesinin boyutlarını değiştirdiği için, buna bağlı olarak, 

rezonans bölgeleri de değişir. Yani, dudakları, çeneyi, dili hareket ettirerek formant 

frekanslarını önemli ölçüde kaydırmak mümkündür. Şarkı söylerken ve konuşurken istenilen 

seslerin elde edilebilmesi böylece mümkün olur. 

Rezonans, ses yolu boyunca (ses kıvrımlarının üzerinde, ağız ve burun boşluklarını 

kapsayacak şekilde) ses kıvrımları tarafından meydana getirilen sesin bazı bileşenlerinin 

yükseltilmesidir. Herhangi bir insanın vokal rezonansı, anatomisi ve konuşma veya şarkı 

söyleme sırasındaki anatomik durumundaki değişikliklerle belirlenir (Murry ve Benninger, 

2006). Witz’ e (2004) göre, rezonans sesin hacminin artırılması, genişletilmesi ve sesi 

duyurabilme yöntemidir. Rezonansın güçlü ve dolgun olması canlı enerjik sempatik 

algılanmayı sağlarken zayıf rezonans güvensiz bir kişilik yapısı olarak değerlendirilir. 

Rezonans hissettirdiği değişimlerle duygusal durumun aktarılmasında oldukça etkilidir 

(Gürüz ve Eğinli, 2008). 

Artikülasyon (Boğumlama): Ciğerlerden gelen havanın, ağız ve burundaki çeşitli nokta ve 

bölgelerde engellenmeye uğrayarak ses olarak çıkması, telaffuz ( Egüz, 1991: 52). Konuşma 

seslerini çıkarma işlemine artikülasyon denir. Konuşmada beklenen düzgünlüğün ve ses 

uyumunun olmasıdır. Konuşma sesleri dudaklar, dişler, dil ve damak gibi artikülatörler 

tarafından gerçekleştirilir. Doğru, güzel ve etkili konuşma, doğru artikülasyon becerisine 

bağlıdır. Bradley’ e (1974) göre, konuşma seslerinin yani artikülasyonun temiz olabilmesi için 

dudakların, dilin ve ağzın rahat hareket etmesi gereklidir. Tembel hareketler mırıldanarak 

konuşma ile sonuçlanabilir. Mırıldanarak konuşma sadece anlaşılma zorluğu değil aynı 

zamanda dikkatsiz bir kişi olma izlenimi verir. 

Konuşulan dilin sesleri, ağız içi bölgelerin belli hareketleri sonucunda oluşturulur. 

Konuşurken olduğu kadar şarkı söylerken de “ ne denildiği, ne söylemek istenildiği” 

dinleyenler tarafından açık ve net olarak anlaşılabilmelidir. Açıkça anlaşılan sözlerin etkileme 

gücü artar. Ses eğitiminin amaçlarından birisinin “etkili konuşmak” ve etkili şarkı söylemeye 

ilişkin davranışlar kazandırmak” olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sözlerin anlaşılır 

olmasının müziğin etkileme gücüne katkı ve önemi daha fazla ortaya çıkar (Töreyin, 

2008:101). 

Doğru, etkili ve anlaşılır konuşma için sesli ve sessiz harflerin doğru artiküle edilmeleri 

gerekir.(Kaya, 2004). ‘Sessiz harfler dilin anlamını, sesli harfler de sesini taşır. Sessiz harfler, 

belirgin ve anlaşılır şekilde çıkarılmalıdır’ (Stuart, 2002:168). Yaman’a (2001) göre, sesin en 

önemli aşaması artikülasyondur. Yanlış artiküle edilen bir ses, bazen kelimeyi tamamen 

tanınmaz bir hale getirebilir. Bu sebeple konuşmacıların artikülasyon konusunda çeşitli 

egzersizler yapmaları yararlı olacaktır. Anlaşılmayan cümleler, sözcük ve kavramlar kulağa 

çarpmaya başlar, dinleyici bunları anlamak için çaba harcar ve konuşmayı anlayamaz. 

Artikülasyonun yardımıyla en kötü koşullar içinde bulunan bir ses bile iyi anlaşılma niteliği 

kazanabilir. Söyleyiş ve artikülasyon bozuklukları olan kimseler alıştırmalar üzerinde 

çalışarak sorunları çözümleyebilir ve başarı elde edebilirler (Şenbay, 2010). Yine Şenbay’ın 

belirlemelerine göre, artikülasyon kusurları olan konuşmacılar nefeslerini de ekonomik olarak 

kullanamazlar. Sesleri ne kadar yüksek çıkarsa çıksın söylediklerinin dinleyici tarafından 

anlaşılması güçtür. Başarılı artikülasyon yapabilen bir konuşmacı ise ses tonunu ne kadar 

düşük tutarsa tutsun dinleyici tarafından rahatlıkla anlaşıldığı gibi, ses de rahatsız edici 
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gelmez. Şimşek’e (1994) göre, ses eğitimi uygulamalarıyla birey güzel konuşmayı 

öğrenmekte ve konuşma kusurlarını büyük ölçüde gidermektedir. 

 

Vural'a göre bozuk diksiyon bozukluklarının sebepleri şunlardır:  

 

Boğumlama/ Artikülasyon/ Telaffuz problemleri  

Vurgu hataları  

Yanlış Tonlama/Perdeleme/Ezgi  

Hatalı soluk alma  

Sesi ve soluğu kontrol altına alamamak  

Ses sağlığını koruyamamak  

Harfleri ve heceleri yutmak (Örneğin: "r" ünlüsünü söyleyememek)  

Hız sorunları  

Hatalı veya yerinde olmayan vurgu ve duraklar  

Harfleri ve heceleri yutmak  

Rahatlama yöntem ve egzersizlerini bilmemek (Vural, 2005).  

 

Atlama: Çok yaygın görülen bir söyleyiş bozukluğudur. Konuşmasına önem vermeyen ve 

acele konuşan kişilerde görülür. Örneğin: -Rastgele yerine Rasgele, Kendisi yerine -Kensi, Bir 

dakika yerine -Bi dakka, Hanımefendi yerine -Hamfendi, -Sonra yerine –Sora, Nasılsınız 

yerine –Nassınız, Kilitledim yerine -Kitledim, Merhaba yerine Meraba, Gazete yerine Gaste, 

Kahve yerine Kave, Komiser yerine Komser v.b. Harflerin çıkışlarına özen göstererek ve 

başlangıçta biraz ağır konuşarak bu boğumlama bozukluğu giderilebilir. 

 

Gevşeklik:  Boğumlama tembelliği gevşeklik oluşturur. Genel bir konuşma sönüklüğü 

oluşturur. Dişler arasına bir kurşun kalem sıkıştırılıp heceleri söylerken onların iyice 

anlaşılması sağlanarak bu bozukluğun önüne geçilebilir. Dişler arasındaki kalem alındığında 

anlaşılırlık artacaktır. 

 

Gılama: -R harfinin, küçük dilin titremesiyle boğazda meydana gelmesidir. Bu boğumlama 

bozukluğu özenti konuşma biçiminden ya da çocuk yaşlarda bu harfin iyi 

boğumlanmamasından kaynaklanır. R ünsüzü dilin ucunun damağa hava akışıyla dokunması 

ve bir çeşit titreme yapmasıyla oluşur. Bu bozukluğun giderilmesi için –R harfi doğru 

boğumlandırılmalıdır. 

 

Islıklama: -S harfinin şiddetinin abartılması sonucu oluşur. Tıslama da denir. Dişlerin yapısal 

bozukluğundan ve abartılı boğumlamadan kaynaklanır. Dilin üst dişlerin iç tarafına dayanıp 

havanın dişlerin arasından sızmasıyla bu boğumlama yanlışı oluşur. –S harfi doğru 

boğumlanmalıdır. 

 

Değiştirme: Bir harfin yerine başka bir harfin söyleme alışkanlığıdır. 

Örneğin: 

-J yerine -Z söylemek: Jaluzi yerine Zaluzi, Şarj yerine Şarz v.b. 

-M yerine -N söylemek: Ambar yerine Anbar, Çember yerine Çenber, Gördün mü? yerine 

Gördün nü, Amber yerine Anber v.b. (Yalçın, 2003). 

 

Yer Değiştirme: Ekşi yerine Eşki, Kirpik yerine Kiprik, Kibrit yerine Kirbit, Toprak yerine 

Torpak v.b. (Yaman, 2001) 

 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org191



Yerleştirme: Bazı ünsüz harflerin yerine veya arasına -Y harfi ekleme alışkanlığıdır. Geldim 

yerine Yeldim, Gördüm yerine Yördüm, Memur yerine Meymur, Müezzin yerine Meyzin 

Gönlüm yerine Göynüm v.b. 

 

Söyleyiş Bozuklukları: İnce -a yerine kalın -a söylemek: Kemal yerine Kemal, Lastik yerine 

Lastik v.b. İnce -o yerine kalın -o söylemek: Loş yerine Loş, Lokum yerine Lokum v.b. Bu 

bozuklukların tümü, doğru söylenişlerinin bilinmemesinden veya özensiz konuşmadan 

kaynaklanır. (Şenbay, 2010). 

 

Asalak (Anlamsız) Sesler ve Kelimeler: Konuşmacı aradığı kelimeyi zihninde kolayca 

oluşturamadığında arada boşluklar kalır ve bu boşluklar asalak kelimelerle doldurulurken 

ağızdan birtakım anlamsız kelimeler ve sesler çıkar. Bunlar ‘eee, ııı, aaa, yani, yaa, şeeey, 

hıımm’ gibi asalak kelimelerdir (Yaman, 2001). Bu durumdan kurtulmak için hem kelime 

dağarcığının genişletilmesi hem de konuşma hızının iyi ayarlanması gerekir. Bu seslerin ya da 

kelimelerin çıkış anı hissedildiğinde saniyelik süreyi susarak geçirmek en iyisidir. Böyle bu 

sesler ve kelimeler zamanla yok olacaktır. Uygulamalarda en çok karşılaşılan ses bilgisi 

yanlışlarından biri konuşmada geniş ünlü daralması, diğeri –ğ’nin okunuşu, bir diğeri de hece 

düşmesidir. 

 

Konuşmada Darlaşan Ünlüler 

Söylendiği üzere Türkçe yazıldığı gibi konuşulan bir dil değildir. Yani yazıldığı gibi 

konuşulmaz ve konuşulduğu gibi de yazılamaz (Selçuker ve Ada, 2009). -e, -en, -ecek, -erek 

gibi eylem ve eylemsi türeten ekler ünlülerle biten gövdelere ulandığında, Türkçede iki ünlü 

yan yana gelemeyeceği için aralarına ,’y’ kaynaştırma harfi girer. Bu harf kendinden önceki 

ünlüyü konuşmada darlaştırır: 

 

Yazılışı Okunuşu-Söylenişi 

koklaya koklaya kokluya kokluya 

bekleyen bekliyen 

anlayan anlıyan 

--ebilmek, -edurmak…’la kurularak bitişik yazılan yeterlik ile sürerlik fiillerinin gövdelerine 

gelen ‘y’ kaynaştırma harfi de kendinden önce gelen geniş ünlüleri konuşmada darlaştırır 

(Özdem, 2003). 

 

Yazılışı Okunuşu-Söylenişi 

anlayabilmek anlıyabilmek 

sallayabilmek sallıyabilmek 

bekleyedur bekliyedur v.b. 

-Ğ Harfinin Okunuşu 

Konuşma dilinde ‘ğ’ harfinin okunuşu farklılık gösterir. Bu harf ya hiç okunmaz ya da ‘y’ 

veya ‘v’ harfine dönüşür. Yazı dilinde kullanılan “ğ” konuşmada kesinlikle kullanılmaz 

(Şahin, 2009). 

Yazılışı Okunuşu-Söylenişi 

geleceğim geliceem 

alacağım alıcaam 

Ünlü Düşmesi 

Yazılışı Okunuşu-Söylenişi 

oradan ordan 

nerede nerde 
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SONUÇ 

Ses eğitimi çalışmalarıyla diksiyon eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar dört aşamalı 

olarak yürütülmektedir. Öncelikle fonasyon çalışmalarında konuşmaya doğru noktada 

başlama, vurgu ve tonlamalarla konuşmanın etkili ve anlaşılırlığını arttırma ve ses tonunu 

doğru ayarlamaya katkı sağlayarak konuşmanın etkililiğinin geliştiği görülmektedir. Bu 

davranış ile birlikte sesi; daha etkili ve akıcı konuşmalar yaptıklarını ve bir eserin gerekli yer 

ve zamanında vurgu ve tonlamaları yapmaya daha elverişli hale getirmektedir. Solunum-ses-

söz bağlantısı ile oluşturulan fonasyon çalışmalarının diksiyon eksikliklerini gidermeye katkı 

sağlayacağı düşünülebilir. 

Sesin rezonatör bölgelere gönderilerek tını kazandırılması, sesi doğru rezonans noktalarında 

çoğaltma ve konuşmayı doğal, rahat ve canlı olarak sürdürmeyi amaçlar.  Sesin gücünün 

farkına varılarak ses rezonans bölgelerinde büyür. Ses eğitim sürecinin en önemli 

basamaklarından biri olan artikülasyona yönelik uygulanan egzersizlerin; konuşmanın 

anlaşılırlığına ve yöresel şiveden kaynaklanan konuşma kusurlarının giderilmesine yardımcı 

olmaktadır.  

Duruş ve hissettiklerini vücut pozisyonuna aktarma (beden dili), konuşma sırasında jest ve 

mimiklerin yerinde kullanma, konuşma boyunca kendinden emin bir duruş, tavır sergilemenin 

konuşma becerilerinin gelişmesi açısından önemli olduğu sonuçlarına rastlanmıştır.   

Ses eğitimi egzersizleri ile konuşmayı monotonluktan uzak tutarak konuşmaya ve şarkı 

söyelemeye yönelik davranışın olumlu kazanımlar oluşturacağı iyi yapılan bir eğitim sonrası 

ile mümkündür. Bu davranışın sonucu olarak ses ile ifade edilecek her şeyin daha iyi ve rahat 

hale geleceği ve iletişim becerilerinde olumlu yönde bir gelişim ve katkı sağlayacağı 

düşünülmelidir.  

Ünlüler melodinin akışını gerçekleştirmekte, ünsüzler ise bu akışı zorlaştırmaktadır, Türk 

fonetik yapısında kullanılan sesli fonemlerin, ses eğitimi derslerinde doğru artiküle edilip 

edilmediği incelenerek Türk fonetik yapısına uygun fonemlerin oluşmadığı, “i”nin bayan ve 

erkeklerde doğru artiküle edildiği ama yine her iki cinste “u” nun doğru artiküle edilmediği, 

“a” ünlüsünün ise erkeklerde harmonik açısından doğru artiküle edilmediği belielenmiştir. 

Bayanlarda “o, ö, ü “ünlülerinin doğru artiküle edilmediği ünlülerin artikülasyonunda bayan 

öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarısız olduğu sonuçlarına rastlanmıştır. 

Programlı bir ses eğitimi sonrasında konuşmanın süresi, konuşmanın yoğunluğu ve 

konuşmanın genliği artışın farkedilir ölçüde olduğu sonuçlarına rastlanmıştır. Vokal hijyen 

bilgisi, solunum, postür, gevşeme, sesin ısıtılması, vokal aralığın arttırılmasına yönelik 

egzersizler, rezonans ve projeksiyon çalışmalarını kapsayan bütüncül ses eğitim programının 

öğrencilerinin ses sağlığına dair bilgilerini ve ses performanslarını olumlu yönde etkilediği 

sonuçlarına rastlanmıştır. Bu açıdan eğitim sürecinin öncesi ve sonrasında ses ve diksiyon 

egzersizlerinin doğru sıralama ile farkındalık oluşturularak yapılması da önem arz etmektedir.  

5. ÖNERİLER 

Bireye etkili konuşma becerisi kazandırma davranışının sağlanmasında diksiyon eğitiminin 

önemi büyüktür. Diksiyon eğitimine yönelik eksikliklerin ses eğitimi çalışmalarından 

yararlanılarak giderilmesi gerekmektedir.  

Ses organlarının eğitimi, konuşma eğitiminin altyapısını oluşturur. Ses organları eğitimsiz 

olduğunda konuşma eğitimi çalışmalarının her aşamasında tıkanıklar oluşacaktır. Ana ses 

organlarını tek tek ele alıp geliştirmek için alıştırmalar yapılmalıdır 

Öğrencilere model olan ve sesini mesleğinde kullanan kişiler arasında bulunan öğretmenlere 

hizmet içi eğitimler yoluyla etkili konuşma eğitimleri planlanmalıdır. Farklı branştaki 

öğretmenler ile disiplinler arası bağlantı kurularak farklı derslerde doğru ve etkili konuşma 

becerisi çalışmaları yapılması sağlanabilir.  
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Ses eğitimini destekleyici ve konuşma becerisini geliştirici olan diksiyon dersi ayrıca öğrenim 

hayatı boyunca tüm sınıflarda müfredat programına dâhil edilebilir.  

Artikülasyonun gelişmesine katkı sağlayan organların işlevlerinin ses eğitimine katkısının 

belirlenmesi gerekmektedir. Rezonans geliştirici alıştırmalar foniatrik analizlerle belirlenip 

nitelikli çalışmalar oluşturulabilir.  

Yöresel şiveden kaynaklanan konuşma kusurlarının giderilmesi için artikülasyon 

çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 

Tüm yapılan ses eğitimi ve diksiyon alıştırmaları kadın-erkek ses gruplarına ayrı ayrı yazılıp 

uygulanabilir. Türkçe fonetik yapısı ve artikülasyon tekniği açısından elle alınarak bu alanda 

yapılacak çalışmalar zenginleştirilmelidir. 
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ÖZET 

Mars, insanlık tarihi boyunca çeşitli kültürlerin efsanelerinde ve masallarında mitolojik bir 

değer sahibi olmuştur. Mars’a olan ilgi, pozitif bilimlerin yükselişiyle birlikte farklı bir boyut 

kazanmıştır. Dünya dışı hayat problemi bilimsel planda tartışılırken akla gelen ilk 

ihtimallerden birisi, Mars’ta hayat olasılığı olmuştur. “Marslılar” konusu, popüler kültür 

eserlerinde kendisine yer bulmuştur. Marslılar üzerine spekülasyonlar popüler kültür 

sahalarına da sıçramıştır. Günlük gazetelerde, popüler dergilerde, bilimkurgu eserlerde sık sık 

Marslılar konusu işlenmiştir. Türkiye’de üretilmiş popüler kültür eserleri bu konuda istisna 

sayılamaz. Türk popüler kültür ürünlerinde Mars, “Merih” olarak, Marslılar ise “Merihliler” 

şeklinde adlandırılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Mars’ta hayat düşüncesinin ortaya çıkışı 

ve bir popüler kültür konusu haline gelişi incelenecektir. Ardından, Türkiye’deki popüler 

kültüre Merihliler konusunun nasıl girdiği ve nasıl işlendiği bahis konusu edilecektir. Bundan 

başka, Hayat mecmuasında Merihliler hakkında çıkan haberlere değinilecektir. Hayat 

mecmuasının 1960’lı ve 1970’li yıllara ait sayılarında Merihliler ile ilgili haberlere yer veren 

toplam 8 sayı tespit edilmiştir. Merihliler konusunun iki temel kategoride işlendiği 

görülmektedir: “Paranormal bir konu olarak Merihliler” ve “bilimsel bir konu olarak 

Merihliler”. “Paranormal bir konu olarak Merihliler” kategorisine giren haberler, Merihliler’in 

dünyayı ziyaret ettiği ve insanlarla temas kurduğu gibi iddialara yerir ve bunu yaparken de 

söz konusu iddiaları bilimsel açıdan sorgulamaz. “Bilimsel bir konu olarak Merihliler” 

kategorisine giren haberlerde ise Mars’la ilgili bilimsel araştırmaların sonuçlarına sıkça 

değinilir ve Merihliler’in var olup olmadığı meselesinde bu araştırmalara atıfta bulunularak 

değerlendirme yapılır. Bu ikinci kategorideki haberlerde Mars’a gönderilen uzay araçlarından 

elde edilen bilgilerin etkisi dikkat çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mars, Hayat Mecmuası, Popüler Kültür, Marslılar, Türkiye’de Popüler 

Kültür. 

 

ABSTRACT 

Mars has had a mythological value in the legends and tales of various cultures throughout 

human history. Interest in Mars has gained a different dimension with the rise of positive 

sciences. While discussing the problem of extraterrestrial life on a scientific basis, one of the 

first possibilities that came to mind was the possibility of life on Mars. The topic of 

“Martians” have found a place in popular culture works. Speculations about Martians has also 

spread to the realms of popular culture. The subject of Martians was frequently covered in 

daily newspapers, popular magazines and science fiction works. Popular cultural works 

produced in Turkey cannot be considered an exception in this regard. In Turkish popular 

cultural works, Mars was referred to as “Merih” and Martians as “Merihliler”. In this study, 

first of all, the emergence of the idea of life on Mars and its becoming a popular culture topic 

will be examined. Then, it will be discussed that how the topic of Martians entered the 

Turkish popular culture and how it was handled. Apart from that, the news about the Martians 

will be mentioned in Hayat magazine. In the issues of Hayat magazine that were published 
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during 1960s and 1970s, a total of 8 issues that include news about Martians have been 

identified. It was seen that the subject of Martians was handled in two basic categories: 

“Martians as a paranormal subject” and “Martians as a scientific subject”. News that fall 

under the category of “Martians as a paranormal subject” claim that Martians visit Earth and 

come into contact with humans, while not scientifically questioning these claims. In the news 

that fall under the category of “Martians as a scientific subject”, the results of scientific 

researches about Mars are frequently mentioned and an evaluation is made on the issue of the 

existence of Martians by referring to these studies. In the news in this second category, the 

effect of the information obtained from the spacecraft sent to Mars draws attention.        

Keywords: Mars, Hayat Magazine, Popular Culture, Martians, Popular Culture in Turkey. 

 

1. GİRİŞ 

Mars gezegeni, tarihin en eski zamanlarından beri insan neslinin gündeminde olmuş bir gök 

cismidir. Dünyadaki çeşitli kültürlerin efsanelerinde ve masallarında mitolojik bir değere nail 

olmuş olan bu kızıl gezegen, aynı zamanda pozitif bilim erbabının meraklı gözlerini de her 

daim üzerine çekmeyi başarmıştır. Astronomideki gelişmeler dünya dışında akıllı yaşam olup 

olmadığı meselesinin daha fazla tartışılması sonucunu getirdiğinde, bilim adamlarının aklına 

akıllı yaşamın barınağı olma hususunda gelen ilk adaylardan birisi Mars gezegeni olmuştur. 

Mars gezegeninde nasıl bir hayat olabileceği ve burada yaşayan akıllı varlıkların neye 

benzediği, nasıl bir uygarlık kurdukları vb. üzerine yürütülen spekülasyonlar, tabiatıyla 

yalnızca bilimin sınırları içinde kalmamış, popüler kültür sahalarına da sıçramıştır. Günlük 

gazetelerde, popüler dergilerde, bilimkurgu eserlerde sık sık “Marslılar” konusu işlenmiştir. 

Türkiye’deki popüler kültür hayatının önemli bir kısmında Mars, “Merih” olarak 

isimlendirilmiş ve “Marslılar” ifadesi yerine “Merihliler” tabiri tercih edilmiştir. Bu nedenle 

bu çalışmamızda da Mars’ta yaşadığı düşünülen akıllı varlıklardan bahsedilirken “Merihliler” 

tabiri kullanılacaktır. Merihliler’in Batı dünyasındaki bilimsel spekülasyonlar ve popüler 

kültür sahasından, Türkiye’nin popüler kültür hayatına girişi ve daha sonra uzun bir süre 

varlığını sürdürmesi, araştırmaya değer bir husustur, zira bilim adamları arasında yürütülen 

tartışmaların ve onlar tarafından ortaya atılan görüşlerin, popüler kültürde ne kadar derinden 

bir etki bıraktığına kanıt teşkil etmektedir. 

Çalışmamızın başlangıcında, Merihliler düşüncesinin ilk ortaya çıkış dönemini irdeleyeceğiz. 

Bu noktada Giovanni Schiaparelli ve Percival Lowell gibi bilim adamlarının ortaya koyduğu 

fikirlerin, Mars’ta akıllı hayat düşüncesini nasıl ateşlediği ve Batı kamuoyunda Merihliler’i 

nasıl popüler kültürün konusu haline getirdiği değerlendirilecektir. Daha sonraki bölümde, 

Türkiye’nin popüler kültür hayatına Merihliler’in girişi, Türk yazarların konuyla irtibatlı 

metinleri ışığında değerlendirilecektir. Daha sonra ise Türkiye’de bir dönem popüler kültürün 

önemli bir parçası olmuş bulunan Hayat mecmuasında Merihliler hakkında çıkan haberler 

değerlendirme konusu yapılacaktır. 

2. “MERİHLİLER” DÜŞÜNCESİNİN İLK ORTAYA ÇIKIŞI 

İnsan aklı başka dünyalara gözünü çevirerek oralarda da akıllı yaşam olabileceğini 

düşünmeye başladığı vakit, aklına ilk gelen adaylardan birisi Mars gezegeni olmuştur. Peki 

bunun nedeni ne olabilirdi? Ünlü ABD’li astronom Carl Sagan bu konuda şöyle diyor: 

“Neden Mars’lılar? Neden, örneğin Satürn’lüler ya da Pluton’lular değil de, ille Mars’lılar 

üzerinde bu denli hayal ateşi alevlendirildi? Çünkü ilk bakışta, Mars birçok bakımdan 

yerküremize benziyor da ondan. Her şeyden önce yüzeyini görebildiğimiz en yakın gezegen. 

Kutupları buzlarla kaplı. Uçuşan bulutları, müthiş toz fırtınaları, kızıl renkli yüzeyinde 

mevsimlik şekil değişiklikleri olduktan başka, günleri de bizimki gibi yirmi dört saat. İnsan 

zihninin orada da insan yaşadığını düşünmesine yol açan yanları var bu gezegenin. Mars, 

yeryüzü insanlarının umut ve korku yatırımı yaptıkları efsanevi bir arenaya dönüşmüştür” 

(Sagan, 2007, s. 128-129). Kısacası Mars ile Dünya gezegeni arasındaki ciddi fiziksel 
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benzerlikler, insan zihnine bu gezegende akıllı hayat olduğu fikrine varması için psikolojik bir 

altyapı sağlamıştır. Bununla birlikte Mars’ta akıllı yaşam fikrinin önce bilim dünyasında, 

sonra ise popüler kültürde kendine ciddi bir yer bulmasında Giovanni Schiaparelli ile Percival 

Lowell’in katkıları önemlidir. 

1877 senesinde Mars gezegenini gözleyen İtalyan gökbilimci Schiaparelli, Mars yüzeyinde 

garip çizgicikler müşahede etti. Çizgileri dikkatle inceleyince bunların, suların aktığı dere 

yatakları olduğuna kanaat getirdi. Schiaparelli’nin gözlem notları daha sonra genç 

astronomlara yardımcı olması için İngilizce’ye çevrilirken yapılan bir hata ise oldukça ilginç 

bir sonuca yol açmıştı. İtalyan gökbilimci notlarında Mars’ta gördüğü çizgilere İtalyanca 

“dere yatakları” manasına gelen “canali” ismini vermişti. Notların İngilizce tercümesinde ise 

“canali” kelimesinin karşılığı olarak “channels” kelimesi kullanıldı ki, bu ifade İngilizce’de 

doğal su yolları değil, canlıların yaptığı su yolları anlamına geliyordu (“Mars Kanalları”, 

Kasım 1993, s. 811). 

Schiaparelli’nin çalışmalarıyla alakadar olan gökbilimi tutkunu Percival Lowell, 22 Mayıs 

1894’te Mars gözlemi projesini Boston bilim topluluğuna sundu. Amacının, “diğer dünyaların 

yaşam koşullarını, özellikle insana benzeyen veya benzemeyen canlıların yaşam koşullarını 

araştırmak” olduğunu söylemişti. Aynı sene içerisinde Arizona’daki Flagstaff’da yaptığı 

gözlemlerde Mars yüzeyinde yüz seksen üçten fazla kanal saydı. Kanalların, kuraklık 

çekmekte olan akıllı bir tür tarafından kurak toprakları kutup takkelerinden gelen suyla 

beslemek amacıyla inşa edildiğini düşünüyordu (Frankel, 2001, s. 31-33). Lowell bu 

kanalların varlığından o kadar emindi ki, bir dostuna yazdığı mektupta şunları söylüyordu: 

“Mars yüzeyindeki kanalların şekli ve sistemin genel görünüşü son derece mükemmeldir. Bu 

olağanüstü planlılık ve düzen Mars gezegeninde çok çalışkan bir hükümetin iş başında 

olduğunu göstermektedir” (“Mars Kanalları”, Kasım 1993, s. 811). 

Mars’ta hayat fikrinin Lowell tarafından popüler hale getirmesi, tabiatıyla bilim haricindeki 

sahalarda kendini göstermeye başladı. İngiliz bilimkurgu yazarı H. G. Wells, 1897’de bir 

dergide Dünyalar Savaşı isimli romanını tefrika halinde yayınladı. Romanda Marslılar’ın 

dünyayı istila etme çabaları konu ediliyordu. Radyo sunucusu Orson Welles, Dünyalar 

Savaşı’nı radyo tiyatrosu şeklinde sunarken, içinde geçen olayları Amerika Birleşik 

Devletleri’nde geçiyor gibi anlatarak onu dinleyen pek çok kişinin paniğe kapılmasına yol açtı 

(Asimov, 1983, s. 63-64).  

Merihliler fikrinin Batı literatüründe olan geniş yerini anlamak için konuyla ilgili yazılmış 

muhtelif eserleri zikretmek yerinde olacaktır. 1700’lü yıllardan –yani Schiaparelli ile Lowell 

öncesinden- başlayan Merihliler konulu literatür, sonraki yüzyıllarda da hızla genişlemesini 

sürdürmüştür. Emanuel Swedenborg’un 1743 tarihli Merkür, Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn ve 

Ay’da Yaşayan Halklar, Göksel Sırlar çalışması erken örneklerden birisidir. Sonraki 

yüzyıllarda konu ile alakalı telif edilen eserlere misal olarak Henry A. Gaston’un Mars 

Gezegeninin Sırları. Ruhlar Dünyası’nda Yedi Gün (1880), Bay ve Bayan Smead’ın Mars 

Gezegeni Sakinleriyle Konuşmalar. Mars Dili ve Alfabesi (1893), Katherine Elyse Müller’in 

Hindistan’dan Mars’a. Bu Gezegene Seyahatim (1894-1895), Sara Weiss’ın Mars Gezegenine 

Seyahatlerim (1903), Eros Urides’in Mars Gezegeni ve Sakinleri (1920) ve Hercilio Maes’in 

Mars Gezegeninde Hayat (1949) kitapları zikredilebilir (Yurdözü, 2003, s. 229-231).  

1964’te uzaya fırlatılan Mariner 4 uzay aracı Mars’a ulaştığında ilk defa Mars görüntüleri 

dünyaya ulaşmış oldu, böylelikle Mars’ın aslında ölü bir gezegen olduğu anlaşıldı. 1976’da 

Mars’a ulaşan Viking 1 ve Viking 2 uzay araçları da bu bulguyu doğruladılar (Nirun, 1997, s. 

8). Böylelikle Lowell’ın kanal iddiaları da başta olmak üzere Merihliler’e dair ortaya atılan 

iddialar çökmüş bulunuyordu. Fakat Merihliler çoktan popüler kültürün bir parçası haline 

gelmişti bile. Türkiye de bu konuda bir istisna teşkil etmeyecekti.  
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3. “MERİHLİLER” DÜŞÜNCESİNİN TÜRKİYE’DE POPÜLER KÜLTÜR 

HAYATINA GİRİŞİ 

Batı dünyasında bilim adamları tarafından ortaya atılan ve popüler kültür hayatını etkileyen 

Merihliler düşüncesi, Türkiye’deki popüler kültür hayatında da bir süre sonra kendini 

göstermiştir. Bu noktada erken dönem örneklerden birisi olarak General Hacı Hafız 

Abdurrahman (Aygün) Bey’in 1921’de yazdığı, Kur’an ayetlerini kendi döneminin bilimsel 

bilgileri ışığında tefsir etmeyi amaçlayan el-Musâhabâtü’l-Felekiyye fi’l-İşârâti’l-Kur’âniyye 

isimli kitap zikredilebilir. Söz konusu eser, müellifi tarafından sağlığında matbu hale 

getirilmemesi ve el yazması formunda kalması hasebiyle Türkiye’nin popüler kültür hayatına 

mal olamamışsa da, bir Osmanlı aydınının Mars gezegeninde hayat ve Merihliler konusundaki 

kendi döneminin bilimsel bilgilerine bakışını göstermesi bakımından ilginçtir. Dahası, söz 

konusu dönemde astronomi meselelerine meraklı bir aydının Merihliler konusuna eğildiğinde 

ne gibi verilere ulaşma imkanı olduğuna dair bir fikir verebilmektedir.Bu nedenle ilgili eserin 

Merihliler’den bahseden pasajlarının irdelenmesi zaruridir. 

Abdurrahman Bey, yazdığı tefsir kitabının “Merih’in Ahalisi” başlıklı bölümünde 

Merihliler’in fiziksel yapısı ve yaşam şekli gibi hususlarda bazı tahminler ortaya koymaktadır: 

“Can  taşıyan idrak sahibi varlıklar ile hayvanlar ve bitkilerin oluşum şekilleri ve büyüyüp 

gelişmeleri, üzerlerinde yaşadıkları gezegenin fiziksel, kimyasal ve astronomik unsurlarla 

uyuşmaları, ezelî-İlâhî kanunun gereklerindendir. Nitekim Cenâb-ı Hakk, yüce Kur’an’ıyla; 

bir şeyi başka şeye sebep kıldığını bildirirken insanların nasıl ve neden iki kulaklı, niçin iki 

ayaklı ve iki elli olduklarını ve yine kan ile et ve kemikten yaratıldıklarını ve yaşamak için 

hangi sebepten dolayı havaya, suya, yiyip-içmeye mecbur kaldıklarını ve binlerce sene 

yaşamayıp da ne gibi gerekçelerle 100 seneden fazla hayatta kalamadıklarını düşünmeye 

lüzum yoktur. (...) Merih’teki cazibeyle doğru orantılı olarak, oranın varlıkları, bize göre daha 

hafiftir. Merihliler semayı tıpkı bizim gibi görürler” (Alemdar, 2012, s. 280-281). 

Abdurrahman Bey, kitabında Camille Flamarrion’un Urane/Urani isimli 1890 tarihli kitabının 

bir kaç sayfasının tercümesine “Bir Merihli İle Mülakat” başlığı altında yer vermeyi ihmal 

etmemiştir. Bu da yazarın, Merihliler ile ilgili Batı’da oluşturulduğunu daha önce belirttiğimiz 

literatürden fikren beslendiğine işarettir. 

Abdurrahman Bey’in eserinde Merihliler ile haberleşme problemine de yer verdiği görülüyor. 

Yazar bu meseleye dair şunları söylüyor: “Bu mesele hakkında şu yorum yapılabilir: Merih’te 

iskan edildiğine ve sakinlerinin geometrik biçimlerde; yani üçgen, kare ve daire gibi 

şekillerde bulunduklarına ve dahi bu yerleşimcilerin akıl ve zeka sahibi yaratıklar olduklarına 

kanaat getirince bunlarla iletişim kurma ve anlaşmanın bir gün mümkün olacağına da 

inanıyoruz. Ancak bunun ne vakit ve nasıl gerçekleşeceğini zamanla bilimsel-teknolojik 

alanlardaki gelişmeler ve dünyalıların bu husustaki gayretleri gösterecektir” (Alemdar, 2012, 

s. 281). 

Cumhuriyet’in erken döneminde yayınlanan az sayıdaki bilimkurgu yapıtında Merihliler’e yer 

verildiğini görmek önemlidir. Bu eserlerde, Merihliler’le ilgili dönemin bilimsel 

spekülasyonlarının (Mars’taki kanallar gibi) satır aralarında işlendiği görülüyor. 1932 yılında 

Ahmet Hidayet’in çocuk kitabı olarak kaleme aldığı “Merih’e Seyahat” bu açıdan alaka 

uyandırıcıdır. İki küçük çocuğun rüyalarında Mars’a gittiklerini ve Merihliler’le 

karşılaştıklarını görmelerini konu alan eserde, Baki Bey isimli karakterin cümleleri, Carl 

Sagan’ın Mars ile Dünya arasındaki benzerliklerden ötürü Mars’ta hayat düşüncesinin 

doğduğunu ileri süren ifadelerini doğrulamaktadır: “Merih’te bizim gibi, yahut bize benzer 

insanların oturduğuna birçok alimler gibi ben de kailim. Çünkü Merih’in şekli, arızaları, 

vesairesi arzımıza çok benzer. Orada oturanlar niçin benzemesin? Mesela Merih’in de 

etrafında tıpkı bizim dünyamızınki gibi teneffüse yarar bir hava tabakası mevcuttur. Denizleri, 

büyük denizleri, gölleri, nehirleri de Arz’ınkini andırır. Belki büyük dürbünle görüp de pek iyi 

seçemediğimiz çizgiler, noktalar da yollar ve nehirlerdir” (Ahmet Hidayet, 1932, s. 12-13). 
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Burada yazarın bahsettiği, dürbünle iyi seçilemeyen çizgilerin yol ve nehir olarak telakki 

edilmesi, Schiaparelli ve Lowell’ın çalışmalarına bir gönderme sayılabilir. Dahası, romanda 

Lowell’ın Mars kanalları iddiası da kendine şu satırlarda yer bulmaktadır: “Epeyce geniş ve 

muntazam olan bu kanalların nereden başladıkları kat’iyyen görülmüyordu. Bunların bazı 

noktalarında toplu yeşillikler, ağaçlıklar göze çarpıyordu. O zaman Galip ellerini çırparak 

sevinçle ‘Bu kanallar, bu vahalar hiç de tabiatın işi değil.. Muhakkak burada insanlar var.. 

Belki de beş on dakika sonra onlardan birkaçına tesadüf edeceğiz” (Ahmet Hidayet, 1932, s. 

28). 

Abdülgani Seni Yurtman’ın, meşhur Arap filozofu Ebulalel el-Maarri’nin muhtelif beyitlerini 

Türkçeye çevirerek yorumladığı 1942 tarihli kitabı Ebulalel el-Maarri Divanından 

Seçmeler’de de Mars’ta hayat fikrinin bir dipnota konuk edildiği görülüyor. Yurtman, el-

Maarri’nin “Bak şu gökteki yıldızlara!.. Bunlardan kiminin sessiz, kiminin sesli olduğunu, 

yani üzerlerinde yaşayanlar bulunduğunu söyleyenler var” cümlelerine düştüğü dipnotta şöyle 

diyor: “Bu söz, Merih yıldızında canlı mahlukat bulunduğu fikrinin o zaman da mevcudiyetini 

gösteriyor” (Yurtman, 2010, s. 51). El-Maarri daha genel bir dünya dışı yaşam ihtimalinden 

bahsettiği halde Yurtman’ın söz konusu dizeleri otomatik olarak Mars’ta yaşam düşüncesiyle 

bağdaştırması, bir dönem Merihliler fikrinin insanların dimağında dünya dışı akıllı yaşam 

fikriyle ne derece bağdaşık olduğuna işaret etmesi bakımından önemlidir. Bu minvalde bir 

başka kayda değer misal ise, Robert A. Heinlein’in kaleme aldığı bilimkurgu klasiği The 

Puppet Masters’ın 1954 yılında Türkçeye yapılan tercümesidir. Eser, Çağlayan Yayınevi 

tarafından Türkçeye Merihten Saldıranlar başlığı ile çevrilmiştir. Halbuki kitabın içerisinde 

bahsi geçen dünya dışı yaşam formlarının Satürn’ün uydularından geldiği anlaşılmaktadır 

(Heinlein, 1954, s. 111). Buna rağmen yayınevinin kitabın kapağında yaptığı “Merih” 

vurgusu, dönemin kamuoyunda dünya dışı akıllı yaşamın Merihliler ile özdeş olmasından 

kaynaklanıyor olsa gerektir.  

Muhafazakar-milliyetçi çizgide bir politikacı olan İsmail Sıtkı Oğuzbeyoğlu’nun siyasal 

bilimkurgu tarzında kaleme aldığı, 1955 yılı basımı Simlâ’da Bir Gece Merih’ten Notlar 

isimli çalışmada Merihliler, yazarın politik ideallerinin bir projeksiyonu işlevi görmektedirler. 

Piyes tarzında kaleme alınan eserde Şamargen isimli Merihli, Mars’taki siyasal hayat 

hakkında şunları söylüyor: “Merih’te şekli idare tamamen demokrasidir. Merih’imizde 44 

müstakil devlet vardır. Bunların 43’ü cumhuriyetle, sonuncusu ise saltanatla idare olunur. Bu 

bir sembol olarak muhafaza edilir” (Oğuzbeyoğlu, 1955, s. 48). Yazar bu vesileyle 

demokratik rejime sempatisini ifadeye koyduktan sonra, yine Şamargen’in ağzından 

maneviyata verdiği önemi aksettirmektedir: “Tekmil Merihliler iki kuvvet etrafında 

toplanmışlardır. Birisi maddi cephe birliği, diğeri ise manevi cephe birliğidir. Maddi cephe 

birliği, Merihlilerin ferdi, içtimai hayatlarında barış dünyası içinde en mütekamil ve en mesut 

bir ömür sürmelerini temine uğraşmak, bu huzuru bozmak isteyenleri kuvvetle yola getirmek 

birliği. Manevi cephe ise, müsbet ilimlere aykırı, zamanla eskimiş, haddi zatında ilahi 

olmayan, fikir kanaatleri, milletler arası maneviyat bilginleri tarafından kurulan kongrelerde 

müzakereden sonra verilen kararlar dairesinde mezhepler arasında olan ihtilafları kaldırarak 

milletlerin birbirlerini sevmelerini temine matuf ahlaken yüksek seciyeli bir insan birliği 

cephesidir” (Oğuzbeyoğlu, 1955, s. 48). Oğuzbeyoğlu’nun eseri, Merihliler’i maneviyatçı ve 

demokrat olarak tahayyül etmektedir. Böylelikle Milli Kalkınma Partisi içinde de yer almış 

olan Oğuzbeyoğlu’nun dünya görüşü kitapta Merihliler üzerinden aktarılmış bulunuyor. 

4. HAYAT MECMUASINDA “MERİHLİLER” 

Merihliler düşüncesinin ilk ortaya çıkışını, Batı’nın popüler kültüründe yer edinmesini ve 

bundan sonra Türkiye’nin popüler kültür hayatına transfer olma sürecini ana hatlarıyla 

görmüş olduk. Merihliler’in Türkiye’deki popüler kültürde nasıl temsildiğini daha iyi anlamak 

için spesifik bir örnek üzerinden inceleme yapmak yararlı olacaktır. 1950’lerde yayın hayatına 

başlayıp 1980’lerde yayınını sonlandıran Hayat mecmuası, bu çalışmada Merihliler fikrinin 
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işlenmesi bakımından inceleme konusu yapılacaktır. Bir dönem Türkiye’nin en çok satan 

dergileri arasında yerini alan Hayat mecmuasında Merihliler’e dair çeşitli sayılarda yapılan 

haberlerin incelemesi, Türk kamuoyunda Merihliler düşüncesini besleyen önemli bir kaynağın 

deşifresi olarak telakki edilebilir. 

Hayat mecmuasının 60’lı ve 70’li yıllara ait sayılarını taradığımızda Merihliler ile ilgili 

haberlere yer veren toplam 8 sayı tespit edebildik. Bunlardan birisi 60’lı yıllara, kalan 7’si ise 

70’li yıllara aittir. Merihliler konusu işleme bakımından ilgili sayıları sınıflandırdığımızda ise, 

iki temel kategorinin ortaya çıktığını görmekteyiz: Bunlardan birincisi, “paranormal bir konu 

olarak Merihliler” şeklinde isimlendirilebilir. Bu kategoriye giren haberler, Merihliler’in 

dünyaya gelip gittiği ve insanlarla temas kurduğu gibi iddialara yerir ve bunu yaparken de söz 

konusu iddiaları bilimsel açıdansorgulama kaygısı taşımaz. İkinci kategori ise “bilimsel bir 

konu olarak Merihliler” şeklinde adlandırılabilir. Bu kategoriye giren haberlerde ise Mars’la 

ilgili bilimsel araştırmaların sonuçlarına sıkça değinilir ve Merihliler’in var olup olmadığı 

meselesinde bu araştırmalara atıfta bulunularak değerlendirme yapılır. Bu ikinci kategorideki 

haberlerde Mars’a gönderilen uzay araçlarından elde edilen bulguların etkisi önemlidir. Şimdi 

her iki kategorideki haberleri örnekleriyle görelim. 

4.1. “Paranormal” Bir Konu Olarak Merihliler 

Mars’ı yakından gözlemleme imkanı sunan uzay araçlarının gönderilmesinden önce bu 

gezegenin ölü niteliğinin tam olarak anlaşılamamış olması, insanoğlunun Merihliler 

konusunda hayal gücünü konuşturmasını kolaylaştırmış, bu da Mars’tan gelen akıllı varlıkları 

gördüğünü iddia eden pek çok insanın ortaya çıkmasını sağlamıştı. Bu insanlarla ilgili 

haberlere Hayat mecmuasının muhtelif sayılarında rastlamak kabildir. 

Tesadüf ettiğimiz en erken örnek, Mariner 4’ün fırlatılmasından önceki seneye (1963) ait bir 

haberdir. Haberde İngiltere’deki bir tarlada, bir uçan daire tarafından bırakıldığı iddia edilen 

çukurun fotoğraflarına yer veriliyor ve bu vesileyle uçan dairenin Mars’tan gelip gelmediği 

tartışılıyor. Haberin başlarında dönemin kamuoyunda ve bilimsel camiasında Merihliler 

fikrinin popülaritesine dair bir fikir veren ifadeler mevcut: “Bilginlere sorarsanız, fezadaki 

gezegenlerden Merih’te hayat olması ihtimali çok kuvvetli. Merih gezegenindeki tabii şartları 

uzaktan uzağa inceleyen bilginler, bu gezegende, bazı canlı varlıkların yaşayabileceğini ileri 

sürüyorlar. Diğer taraftan, hayali daha geniş kimseler, Merih’te dünyadakini geride bırakacak 

derecede üstün bir medeniyetin kurulmuş olabileceğini, günün birinde Merih’lilerin dünyaya 

gelip, burasını ele geçirebileceklerini söylüyorlar. Merihliler efsanesi yıllardan beri kulaktan 

kulağa fısıldanıp duruyor. Hayal mahsulü hikayeler yazarak para kazanan yazarlar, 

Merih’lileri eserlerine konu olarak seçmekten kendilerini alamıyorlar. Fakat acaba 

Merih’lilere ait hikayelerde, hiçbir hakikat payı yok mu? Merih’lilere ait olduğu söylenen 

uçan daireler muamması nedir? Yoksa biz farkına varmadan, Merihli komşularımız, 

dünyamızı gezip gezegenlerimize mi dönüyorlar?” (“İngiltere topraklarına düşen...”, 26 Eylül 

1963, s. 10-11). Haberde dönemin bilim çevrelerinin dahi Mars’ta hayat düşüncesine sıcak 

bakması ve “hayal mahsulü hikayelerde” Merihliler’in popüler bir tema olması oldukça net 

bir şekilde aktarılıyor. Dahası, Merihliler’in yeryüzünü ziyaret ettiği iddialarında hakikat 

ihtimali olması üzerinde duruluyor ki, haberin yayınlandığı dönemde henüz Mars’ın uzay 

araçları tarafından çekilen fotoğraflarını inceleme imkanı olmamasından ötürü, bu 

anlaşılabilir bir iyimserliktir. Haberde, söz konusu çukuru incelemeye giden Avustralyalı 

astrofizik bilgini doktor Randall’ın da Merihliler iddiasına sıcak baktığına dair belirtilen 

ifadeler (“İngiltere topraklarına düşen...”, 26 Eylül 1963, s. 11), zikrettiğimiz iyimser havanın 

bir tezahüründen başka bir şey değildir. 

Merihliler’le ilgili Hayat mecmuası haberleri, kimi zaman Merihliler’in arkada bıraktığı ileri 

sürülen bir iz ile değil de bizzat kendileriyle karşılaştığını ileri süren insanların tanıklıklarını 

konu edinmektedir. Bu konuşmalarda Merihliler, adeta ‘göksel öğretmenler’ rolü üstlenmekte 

ve insanlara geçmiş hakkında bilgiler aktarıp, geleceğe dair uyarılarda bulunmayı ihmal 
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etmemektedirler. Baltus Noe adında Hollandalı bir çiftçinin Radolf isminde bir Merihliyle 

yaptığını ileri sürdüğü görüşmeye dair 1977 tarihli Hayat haberi bu konuda kayda değer bir 

misal teşkil ediyor. Haberde, Hollandalı çiftçi, Radolf ile olan konuşmalarını şöyle aktarıyor: 

“Radolf’un dediğine göre insan hayatı ilk kez Venüs gezegeninde başlamış. Oradan gidenler 

Merih ve Dünya’da bir de Jüpiter’le Merih arasında olduğunu tahmin ettiğim bir gezegende 

kolonileşmişler. Felaketten sonra Jüpiter’le Merih arasındaki o gezegenden geriye bir şey 

kalmamış. Üç buçuk milyon yıl önce Dünya’da çok gelişmiş ve ileri bir insan ırkı yaşıyormuş. 

Hayat şartları idealmiş. Dünyada yaşayanlar da tıpkı Merih ve Venüs’te yaşayanlar gibi 

hastalık, hırs, nefret, savaş veya herhangi bir acı, ıstırap bilmiyorlarmış. Fakat bütün bunlar 

çok geçmeden değişmeye mahkummuş. (...) Fakat kaçınılmaz bir felaketi yüz yıl öncesinden 

bilmek onlara bazı uyarlamalar yapma olanağı vermiş tabii. Dört gezegende de dev uzay 

gemileri yapmak için anlaşmalı ortak çalışmalar yapılmış. (...) Birkaç gün içinde Joran 

gezegenine varmışlar ve diğer gezegenlere yayılmışlar. (...) Onlardan ayrılıp geride kalan 400 

kişi çok çekmiş. Güzel gezegenimizdeki her şey, bütün sular da dahil olmak üzere geçmekte 

olan yıldızın uzayda yarattığı olağanüstübir manyetik çekim tarafından emilmiş. Dünya, 

başlangıçta olduğu gibi kurak, çorak ve vahşi bir hale gelmiş” (“Ben bir Merihli...”, 30 

Haziran 1977, s. 13). 

Hollandalı çiftçinin iddiasına göre Merihli “Radolf” ona sadece geçmişi anlatmıyor, geleceğe 

yönelik uyarılarda da bulunuyor: “İnsanları kendi hallerine bırakmışlar. Ancak dünyayla ilgili 

bir aksilik söz konusu olursa karışmaya karar vermişler. Örneğin bir nükleer savaşa engel 

olacaklarmış. Çünkü nükleer savaş dünyayı yok edecek bir şeymiş. Fakat bunun dışında bize 

karışmamışlar. Kararları bize bırakmışlar” (“Ben bir Merihli...”, 30 Haziran 1977, s. 14). 

Dönemin soğuk savaş atmosferindeki nükleer savaş korkusu ve nükleer tehlikeden insanlığı 

koruyacak insanüstü bir müdahale gereksinimi, bu satırlarda oldukça belirgin bir surette 

karşımıza çıkıyor. 

Hollandalı çiftçi haberinin yapıldığı seneye ait (1977) bir başka Hayat sayısında, karısının bir 

Merihli için kendisini terk ettiğini anlatan İtalyan dişçinin hikayesine yer veriliyor. Haberde 

şu cümleler yer alıyor: “Olay altı yıl önce, 1971 yılının ortalarına doğru Messina’da bir diş 

laboratuvarında başladı: Sicilyalı asistan dişçi Giovanni Cosio’nun eşi Rosario saydam, 

esrarengiz ve güzel bir yüz görmüş, birtakım kelimeler duymuş ve donup kalmıştı. Böylece 

altı yıl öncesine kadar mutlu bir baba ve koca olan Giovanni Cosio’nun evlilik hayatı 

bozulmaya başladı. (...) Olayın esas kahramanı ise Merihli yaratık Aglios. Çevresi flu, 

yuvarlak yüzlü Aglios parlak, fosfolrlu, göğsünde ipsilon şeklinde bir işaret bulunan tulum 

giymekteymiş. Merihli yaratık dünyaya misyonerlik göreviyle bir uçan daire içinde gelmiş. 

Aglios, meydana ilk çıktığı gün diş laboratuvarında Rosario’ya görünmüş ve kadını etkilemiş. 

(...) Sonraları Merihli yaratık Cosio’ların evini sık sık ziyaret etmeye başlamış ve karı kocanın 

arasında buzdan bir duvar örülmüş. (...) Nitekim, bir gün Rosaria evliliklerinin bu şekilde 

yürüyemeyeceğini, aralarına Aglios’un girdiğini, benliğini ona verdiğini, bundan böyle 

ailesine bağlı kalamayacağını, evi terk edeceğini kocasına söylemiş. Ertesi akşam Cosio 

işinden döndüğünde karısının çocuklarıyla birlikte evi bıraktığını hayretle görmüş. Bu arada 

olayla hükümetin de ilgilendiği bildiriliyor” (“Eşimi bir Merihli...”, 7 Temmuz 1977, s. 23). 

Haberde geçen ve bir dünya kadını ile ilişkisi olan Merihli, eski zamanlarda yeryüzü 

insanlarıyla evlenen tanrılar ve düşmüş melekler gibi mitosları anımsatmaktadır.  

Merihli “Radolf” ile “Aglios” hakkındaki haberler, Carl Gustav Jung’un görüşleri ışığında 

değerlendirildiğinde daha büyük bir anlam kazanacaktır. “Radolf”un, insanlığın gelecekte 

yaşanabilecek bir nükleer savaştan korunacağı ile ilgili sözleri, akla Jung’un şu tahlilini 

getiriyor: “Dünyanın bugünkü durumu kurtarıcı, dünya üstü bir olay beklentisini yaratmak 

için her zamanki kadar uygundur. Böyle bir beklenti pek fazla açık olarak ortaya çıkamıyorsa, 

bunun tek nedeni artık hiç kimsenin eski yüzyılların dünya görüşüne, göklerin bir 

müdahalesine olağan bir durum gözüyle bakacak kadar sıkı bağlı olmayışıdır. Elbette 
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ortaçağın metafizik dünya kesinliğinin dışına çıkacak kadar geliştik ama tarihsel-psikolojik 

arka planımızın her türlü metafizik umuttan kurtulacağı kadar da değil. (...) Ezici çoğunluğun 

tutumu, bir yansıtmanın ortaya çıkması için, yani rasyonel eleştiriye rağmen simgesel bir 

söylenti biçiminde, ona uygun vizyonların eşliği ve desteğiyle öne çıkan ve bu sırada zaten 

daima düzenleyici, kurtarıcı, iyileştirici ve bütünleyici olarak dile gelmiş olan bir arketipi ele 

geçiren bilinçdışı arka planların bir tezahürü için en uygun temeldir. Arketipin, mitolojik bir 

kişileşmenin iticiliğinden sakınmak için eski şekillenişlerinin aksine nesnel hatta teknik bir 

biçim alması, günümüz açısından karakteristiktir. Artık popüler olmayan metafizik bir 

müdahale fikri, uzay yolculuğunun olanaklılığı sayesinde, önemli ölçüde kabul edilebilir 

olmuştur” (Jung, 2014, s. 29-30). Göklerden gelerek insanlığı tehlikelerden kurtaran 

varlıkların modern çağlarda ileri teknoloji ürünü uzay gemileriyle dünyayı ziyaret eden 

“Merihliler” veya başka uzaylı türleri olarak tasavvur edilmesi, eski zamanların metafizik 

müdahale beklentisinin yeni bir formda ortaya çıkmasından başka bir şey değildir. Keza bir 

dünya kadınıyla aşk yaşayan Aglios’u da, insan kadınlarıyla aşk yaşayan ve hatta onlardan 

çocuk sahibi olan geçmiş zamanların tanrıları, düşmüş melekleri ve başka mitolojik varlıkları 

ile benzeştirmemiz imkan dahilinde görünüyor. 

4.2. “Bilimsel” Bir Konu Olan Merihliler 

Hayat mecmuasının Merihliler’i her zaman paranormal bir hadise olarak ele aldığını iddia 

etmek mümkün değildir. Mecmuanın pek çok sayısında Merihliler, bilim adamlarının Mars’ta 

hayat üzerine yürüttüğü, ciddi bilimsel kıymet taşıyan araştırmalar vesilesiyle ele alınmakta 

ve var olup olmadıkları dahi sorgulanabilmektedir. Hayat’ın 70’li yıllardaki sayılarında 

Merihliler’i bilimsel bir konu olarak ele alan haberlerin oldukça fazla olması, söz konusu 

dönemde Mars’ın fotoğraflarını çekip dünyaya gönderen uzay araçlarına sahip olmanın imkan 

dahiline girmesi ve bu imkandan faydalanılması ile alakalı bir durumdur.  

Merihliler’in Hayat’ta bilimsel bir gözle irdelenmesine mühim bir misale , 1972 yılına ait bir 

sayıda rastlıyoruz. Mars’a gönderilen uzay araçlarından gelen verilerin değerlendirilmesi 

hususunda kayda değer bir içeriğe sahip olan haberde şunlar söyleniyor: “Komşu gezegenin 

sırrı, ‘Mariner 9’un dünyaya göndereceği fotoğraflar sayesinde çözülebilecekti. Bütün dünya, 

‘Mariner 9’dan gelecek fotoğrafların yayınlanmasını bekleyedursun, Merih ve Merihliler bir 

anda hemen herkesin dilinde dolaşmaya başlamış, karikatürcülerin bile başlıca konusu 

olmuştu. Daha önce teleskobun ardından bakıp, Merih’in yüzeyinde kıvrıla kıvrıla uzayıp 

giden ince çizgileri görenler, bilgiç tavırlarla mırıldanıyorlardı: ‘Şu Merihliler de bayağı akıllı 

adamlarmış. Baksanıza su kanalları bile açmışlar.’ Nihayet ‘Mariner 9’un fotoğrafları geldi ve 

yüzyıllardır tartışma konusu olan sorunun cevabını NASA uzmanı Prof. Ernst Stuhlinger 

verdi: ‘Merih’te su var. Su, hayat demektir. Demek ki Merih’te hayat var.’ Merih 

fotoğraflarında da su yolları barizdi. Ama, dünyadan bakıldığı zaman turuncu bir topu andıran 

komşu gezegendeki bu sular donmuştu. (...) Ve ‘Bu çölde nehirler olmalı’ diyordu uzmanlar. 

‘Mariner 9’un programının yöneticilerinden olan Prof. Ernst Stuhlinger de iddiasını maddi bir 

delille doğruluyordu: ‘Bugün hala Merih’te daimi su kaynakları olmalı. Aksi halde bu 

gezegenin her gün uzayda 100.000 litre su kaybetmesi izah edilemez.” ( “Merih’te hayat 

var!..”, 14 Aralık 1972, s. 19). Haberde Merihliler’e ait bir uygarlığın keşfine işaret sayılacak 

bir bulgu mevcut olmasa da, yine de uzun zamandır Merihliler’in varlığına inanılmış 

olmasının getirdiği bir iyimserlik göze çarpmaktadır. 

Aralık 1975’te Hayat mecmuasında, Robert Charroux isimli yazarın araştırmalarından 

derlenen “Atom mantarının ardındaki geçmiş” isimli yazı dizisinin ikinci bölümü 

yayınlanmıştır. Ana konusu uçan daireler ve uzayda hayat meselesi olan bu bölümde, daha 

önce zikrettiğimiz haberde görülen iyimserlik göze çarpmamakta ve Mars’ta hayat olmadığını 

ileri süren bir bilim adamının yorumuna yer verilmektedir: “Greenwich rasathanesinin 

müdürü Spence Jones, uçan dairelerin Merih’ten gelemeyeceklerini, çünkü Merih’te bir 

zamanlar hayat var olmuş olsa bile, şimdi bu gezegendeki hava ve su tabakalarının tamamen 
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kaybolduğunu, bu yüzden canlıların yaşayamayacaklarını anlatmaktadır. Ama uçan daireler 

pekâlâ başka gezegenlerden, hatta güneş sisteminin dışından bile gelmiş olabilirler” (“Atom 

mantarının ardındaki...”, 11 Aralık 1975, s. 44). Aynı yazı dizisinin yedinci bölümünde 

Lowell ile Schiaparelli’nin çalışmalarına da gönderme yapan bir bölüme tesadüf ediyoruz: 

“Amerikalı astronom Percival Lowell 1900 yılının 7-8 Eylül gecesi bir saat on dakika 

boyunca Merih’ten yükselen bir ışık huzmesi görmüştü. Bu bir sinyal miydi? Pek 

ummuyoruz. Çünkü her sinyal için iki şart gereklidir. Önce bunun alıcılar için anlaşılır 

olması, sonra da düzenli aralıklarla tekrarlanması lazımdır. Milano Rasathanesi’nin Müdürü 

Giovanni Schiaparelli Merih’te parlak bir haç görmüştü. 1921 yılında Guglielmo Marconi de 

‘Electra’ adındaki yatından uzaydan gelen mors işaretleri almıştı. Dalga boyu 150000 metre 

olan bu işaretler, düzgün aralıklarla tekrarlanıyordu. Bu yüzden elektriksel olaylardan 

doğuyor olamazlardı” (“Atom mantarının ardındaki...”,15 Ocak 1976, s. 28). 

Hayat’ın 1976 Eylül’üne ait bir sayısı, bilimsel gelişmelerin Merihliler ve uygarlıkları 

hakkında insanların asırlardır kurduğu hayallere indirdiği darbelerin bir vesikası 

niteliğindedir. Viking 1’in çektiği Mars fotoğraflarından birisine yer verilen haberde, 

fotoğrafın altında “‘Viking 1’in 20 Temmuz 1976 günü gezegene indikten hemen sonra 

çektiği bu ilk fotoğrafa bakılacak olursa, Merih’te taştan, topraktan, tozdan başka bir şey 

yok...” ifadelerinin geçmesi bu bağlamda manidardır. Dahası, haberin ilk cümlelerinde de 

Viking 1 misyonunun Merihliler’in varlığına duyulan inancı yıktığı gerçeği açıkça ifade 

edilir: “Merih! (...) Güneşimizin çevresinde dolanandokuz gezegenden, üzerinde canlıların 

yaşayabileceği ihtimali en fazla yakıştırılan tek komşu gök cismi! Yıllarca bütün dünya 

edebiyatına konu olan ve ‘Merihli’ adını taşıyan yeşil derili, patlak gözlü ve başları antenli 

yaratıkları barındıran uzay ülkesi! Acaba Merih’te de insanlar yaşıyor mu? Bu soru türlü 

yorumlara ve hiçbir sağlam dayanağı olmayan türlü inançlara sürükleyebilirdi insanı bir kaç 

ay öncesine kadar. Ama, insanoğlu Merih’te kendisi gibi insanlar olmadığını kesinlikle biliyor 

artık. Ama, ya canlılar? İşte bu soru henüz cevapsız. Çünkü Merih, küçük ve ilkel 

organizmaların yaşamasına elverişli bir gezegen” (“İşte Merih!”, 30 Eylül 1976, s. 7). 

Hayat’ın Merihliler konusunu bilimsel bir gözle irdelemesine örnek olan haberlerden 

sonuncusu, 1977 Mart ayına aittir. Sayıda, Viking 1 ve Viking 2’nin Mars’a ulaşması ve 

çektikleri fotoğrafları yeryüzüne göndermeleri sonucunda Merihliler’in varlığına dair umudun 

yıkılışı bir kez daha kendini tekrar etmektedir. İlk paragraftan önce “Toplanan bilgilere göre 

Merih’te hayat için gerekli her şey var, ama canlılıktan hiç eser yok” notu düşülen haberde, 

son paragraftan sonra ise yanında Mars’ta çekilmiş bir fotoğraf bulunan bir başka açıklayıcı 

notta “Kırmızı taşlar ve toz parçaları... Canlılık eseri ise yok gibi...” ifadeleri geçiyor. Haberin 

başlangıç cümlelerinde, yüzyıllarca Merihliler’in varlığına inanmış olan insanoğlunun onlarla 

karşılaşma ihtimali karşısındaki heyecanı aktarılmaktadır: “Amerika Viking adlı iki uzay 

aracını arka arkaya Merih’e göndereceğini ilan ettiği zaman, Avrupalısından Uzak Şarklısına 

kadar bütün dünyayı bir heyecan sarmıştı. Yüzyıllardır hikayeleri, masalları süsleyen 

Merihlilerle nihayet tanışmak kısmet olacaktı demek! Hem de yaşadığımız çağda! Sanki tüm 

dünya heyecanlıydı da, Vikinglerin projesini çizen bilim adamları çok mu umursamazdı? 

Belki onlar herkesten çok heyecan duyuyordu. (...) Aradan haftalar, aylar geçti, iki Viking’ten 

hala ses seda yok. Aslında planlandığı gibi Merih’i didik didik inceliyorlar ve elde ettikleri 

tüm bilgileri dünyaya gönderiyorlar ama, orada canlı olup olmadığı konusundaki kuşkulara 

hâlâ bir yön verebilmiş değiller. Birçokları Vikinglerin iniş bölümü ‘Lander’ Merih’e iner 

inmez dünyaya göndereceği fotoğraflarda kocaman patlak gözlü, dazlak yeşil kafalı, antenli 

ve telepatiyle konuşan, ince bacaklı garip yaratıkların hayret dolu bakışlarıyla 

karşılaşacaklarını umuyorlardı. Ama gönderilen fotoğraflarda yalnızca alabildiğine uzanan 

kurak Merih toprakları, toz ve kaya parçalarından başka bir şey görülmüyordu. Bodur bir bitki 

bile yoktu ortalarda... ” (“Merih’in sırları bilim...”, 10 Mart 1977, s. 6) 

 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org204



1977 Mart’ında yayınlandığı belirttiğimiz haberin son paragrafına baktığımızda, Merihliler’in 

varlığına dair bir ize rastlanmamasının mizahi bir dille aktarıldığı ve konunun böylece 

bağlandığı görülüyor: “Bilim adamlarına bakılırsa, Merih’te canlıların yaşaması için her türlü 

belirti var: Toprak, su, hava... Yani ölüm dışında her şey. Ama canlılar nerede? İşte merak 

edilen konu da bu. (...) Ama hal böyleyken, Merihlilerin ortalarda görünmemesini nasıl 

yorumlamak gerekir dersiniz? Acaba Merih’te gerçekten canlı yaşamıyor mu? Yoksa 

dünyalıların meraklı bakışlarından gizlenebilecek kadar bizden daha zeki ve üstün yaratıklar 

mı? Eğer bizden gizleniyorlarsa, dünyanın bugünkü haline bakarak hiç de haksız 

sayılmazlar!” (“Merih’in sırları bilim...”, 10 Mart 1977, s. 7). Bu satırlar, Merihliler’in 

varlığına dair son umutların da yeni bilimsel bulgular ışığında dağılıp gitmesinin bir temsili 

addedilebilir. 

5. SONUÇ 

Bu çalışmamızda Merihliler düşüncesinin Türkiye’deki popüler kültür hayatında edindiği yeri 

Hayat mecmuası özelinde incelemeye çalıştık. Görüldüğü üzere, Mars’ta akıllı canlıların 

yaşadığı ve bir medeniyet kurduğu fikrinin ortaya çıkışında evvela insan zihninin Mars ile 

Dünya arasında kurduğu benzerlikler etkili olmuştur. Daha sonra Schiaparelli ve Lowell’ın 

Mars gözlemlerinde düştükleri bazı yanılgılar Merihliler’in varlığına dair inancı iyiden iyiye 

beslemiş, konuyla ilgili genişçe bir literatür oluşmuştur. Ancak 70’li yıllarda Mars’a 

gönderilen uzay araçlarının çektiği fotoğraflar vesilesiyle Merihliler’in insan neslinin hayal 

gücü haricinde bir varlığa malik olmadığı anlaşılabilmiştir. 

Batılı zihinde oluşan Merihliler fikrinin Türkiye’nin popüler kültür hayatında çeşitli şekillerde 

boy gösterdiği anlaşılmaktadır. Türk popüler kültürünün bir dönemki önemli kaynaklarından 

Hayat mecmuası, bu hususta dikkatle tetkik edilmesi gereken bir misal teşkil eder.  

Hayat mecmuasında Merihliler’in iki farklı nazardan işlendiği görülüyor: “Paranormal” bir 

konu olarak ve “bilimsel” bir konu olarak. “Paranormal” bir konu olarak Merihliler’i işleyen 

haberlere göz gezdirdiğimizde, Merihliler’in insanlarla çeşitli karşılaşmalar yaşadığına dair 

iddialar dile getirilmektedir. Bu iddiaların, eski çağların efsanelerin modern versiyonları gibi 

görünmesi alaka uyandırıcıdır. Dahası, Mars’ta akıllı hayat olmadığının anlaşılmasından sonra 

dahi bu iddiaların ortaya çıkabilmesi, Merihliler düşüncesinin insanlığın kollektif zihninde 

bıraktığı derin izin bir belgesidir. “Bilimsel” bir konu olarak Merihliler’i işleyen haberler ise, 

Viking 1 ve Viking 2 gibi Mars’ın fotoğraflarını çekmesi amacıyla uzaya gönderilen araçların 

vesile olduğu bilgileri merkeze almaktadır. Bu haberlerde ilk başta Merihliler’in varlığının 

keşfedilebileceğine dair bir iyimserlik mevcutsa da, kızıl gezegene ait görüntüler dünyaya 

aktarıldıkça bu iyimserlik yerini gittikçe gerçekçiliğe bırakmak durumunda kalmıştır. Bir 

zamanlar yüksek bir uygarlığa beşik olduğu sanılan Mars’ın esasen ölü bir gezegen olduğu 

artık netlik kazanmıştır. 

Çalışmamızın amacı, birtakım bilimsel mülahazaların sonucu ortaya çıkan bir fikrin önce Batı 

kültür çevrelerinde zuhur edip daha sonra Türkiye’nin popüler kültür hayatına aktarılmasına 

dair somut bir örneği, spesifik bir yayın üzerinden genişçe değerlendirmekti. Şayet 

Türkiye’nin popüler kültür hayatında henüz bakir bulunan alanların da araştırmacılar 

tarafından değerlendirilip muhtelif çalışmalara konu edilmesi hususunda ilham kaynağı 

olabilmişse, araştırmamız başarıya ulaşmış sayılacaktır. 
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ÖZET 

Türk Makam Müziği’nin eski yazma eser kaynakları arasında ‘Kitâbü’l-Mûsika’l-Kebir’ adlı 

eser önemli bir yere sahiptir. Bu yazma eser,  9.yy sonu ve 10.yy ilk yarısında yaşamış olan 

Türk İslâm filozofu Fârâbî tarafından kaleme alınmıştır. Fârâbî döneminde ve öncesinde 

Matematik bilimi dört bölüme ayrılmış, aritmetik-geometri-astronomi-müzik olarak dört 

grupta ele alınmıştır. Bu dönemde Türk Müziği ses sistemi henüz şekillenmemiştir. Ancak, 

13.yy’da Safiyyüddin Abdülmümin Urmevî tarafından kurulacak olan sistematik 

teoriye/nazariye’yi etkilediği ve şekillendirdiği anlaşılmaktadır. 

13.yy’da Urmevî tarafından kurulan sistematik nazariye, bir oktavda 17 perde, 12 ana makam 

ve 6 âvâze üzerine oluşturulmuştur. Urmevî’den sonra 15.yy başlarında Abdülkadir Merâgî, 

bu sistemi aynı şekilde bir oktavda 17 perde, 12 ana makam ve 6 âvâze olarak ele almış ve ilk 

defa 24 şûbe kavramını getirerek geliştirmiştir. 15.yy’da günümüzdeki Anadolu coğrafyasında 

yaşamış olan teorisyenlerden Yusuf Kırşehrî, bir oktavda 17 perde, 12 ana makam 7 âvâze ve 

4 şûbe olarak ses sistemini güncellemiştir. Bu dönemdeki ses sistemi artık Astronomi ve 

Müzik ilişkisinin doruğa ulaştığı bir yüzyıl olarak adlandırılabilir. Bu anlayış ve ses sistemi 

içindeki 12 ana makam 12 burç ile; önce 6, sonra 7 âvâze, o dönem bilinen gezegen sayıları 

ile; 24 şûbe, günün 24 saati ile; 4 şûbe, tabiatın 4 ana unsuru ile ilişkilendirilmiş, bu kapsamda 

alınmıştır. Müzik sanatının, 10.yy ve önceki yüzyıllarda astronomi ile yakın ilişkisinin etkileri 

sonraki yüzyıllarda sistematik nazariye üzerinde derin etkiler yapmıştır.  

Bu araştırma, tarama modelinde ele alınmış olup, 13.yy ve 18.yy Türk Müziği 

teorisi/nazariyesi kaynaklarının makam, âvâze ve şûbe gibi sınıflamalar incelenmiş, bu 

yapıların gezegenler, yıldızlar ve burçlar ile ilişkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu 

konuda, 13.yy’dan 18.yy’a kadar olan süreç içindeki el yazmalarının transkripsiyon 

çalışmalarından yararlanılmıştır. 

Araştırma sonucunda, Fârâbî ve öncesindeki dönemde müzik biliminin, matematik biliminin 

dört alt grubundan biri kabul edildiği, 13.yy’da Urmevî’nin kurduğu nazariye ile sistematik 

teorinin ortaya çıktığı, bir oktavın 17 aralığa bölündüğü, 12 ana makam, 6 âvâze olarak 

temellendirildiği, Maragalı Abdülkâdir tarafından, 12 ana makam, 6 âvâze ve 24 şûbe’ye 

dönüştüğü, 15.yy’da Kırşehirli Yusuf bin Nizameddin ile 12 ana makam, 7 âvâze ve 4 şûbe 

olarak tekrar yenilendiği, Buradaki sisteme göre, 12 ana makam 12 burç’a, 7 âvâze, 7 

gezegene, 4 şûbe ise tabiatın dört ana unsuruna simgesel olarak eşleştirildiği, 17.yy’da müzik 

ve astronomi arasındaki bağın kopmaya başladığı, 17.yy sonunda ve 18.yy’da ses sisteminin 

ve makamların astronomi ile bağlantısının kurulmadığı, sonuçlarına ulaşılmıştır.       

Anahtar Kelimeler: Astronomi,  Türk Makam Müziği, Yıldız, Burç, Âvâze, Şûbe 

  

 

   

 ABSTRACT 

The work called 'Kitâbü'l-Mûsika'l-Kebir' has an important place among the old manuscript 

sources of Turkish Maqam Music. This manuscript was written by the Turkish-Islamic 
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philosopher Fârâbî, who lived in the end of the 9th century and the first half of the 10th 

century. Mathematics was divided into four parts during and before Fârâbî's period, and it was 

handled in four groups as arithmetic-geometry-astronomy-music. In this period, the Turkish 

Music sound system was not formed yet. However, it is understood that he influenced and 

shaped the systematic theory/theory to be established by Safiyyüddin Abdülmümin Urmevi in 

the 13th century. 

The systematic theory, established by Urmevi in the 13th century, was formed on 17 intervals, 

12 main maqams and 6 avazes in an octave. After Urmawi, at the beginning of the 15th 

century, Abdulkadir Merâgî treated this system as 17 intervals, 12 main maqams and 6 avazes 

in an octave, and developed it by introducing the concept of 24 branches for the first time. 

Yusuf Kırşehri, one of the theorists who lived in today's Anatolian geography in the 15th 

century, updated the sound system as 17 intervals, 12 main maqams, 7 avazes and 4 branches 

in an octave. The sound system in this period can now be called a century in which the 

relationship between Astronomy and Music reached its peak. With 12 main maqams and 12 

horoscopes in this understanding and sound system; first 6, then 7 avazes, with the known 

planet numbers at that time; 24 branches, 24 hours a day; 4 branches are associated with 4 

main elements of nature and are taken within this scope. The effects of the close relationship 

of the art of music with astronomy in the 10th century and earlier centuries had profound 

effects on systematic theory in the following centuries. 

This research was handled in the scanning model, and the classifications of 13th and 18th 

century Turkish Music theory/theory sources such as maqam, avâze and branch were 

examined, and the relations of these structures with planets, stars and signs were tried to be 

revealed. In this regard, the transcription studies of the manuscripts from the 13th to the 18th 

centuries were used. 

As a result of the research, music science was accepted as one of the four subgroups of 

mathematics in the era of Fârâbî and before, The systematic theory emerged with the theory 

established by Urmevi in the 13th century, an octave is divided into 17 intervals, it is based on 

12 main maqams and 6 avâze. It was transformed into 12 main maqams, 6 avâze and 24 

branches by Maragalı Abdulkadir, In the 15th century, with Yusuf bin Nizameddin from 

Kırşehir, it was renewed as 12 main maqams, 7 avazes and 4 branches, According to the 

system here, 12 main maqams are symbolically mapped to 12 horoscopes, 7 avazes, 7 planets, 

and 4 branches to four main elements of nature, In the 17th century, the tie between music and 

astronomy began to break, At the end of the 17th century and the 18th century, it was 

concluded that the sound system and the maqams were not connected with astronomy. 

Key Words: Astronomy,  Turkish Maqam Music, Star, Horoscope, Avaze, Branch 

 

 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org208



 
 

İslamî Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı  
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ÖZET 

Hayatı hakkında kesin bilgiler bulunmayan bir şair, mutasavvıf olan Yûnus Emre’nin tahsilini 

nerede tamamladığına dair de kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Dîvân’ı, Risaletü’n-

Nushiyye gibi eserleri onun, Arapça ve Farsçayı iyi derecede bildiğini ve İslamî ilimleri  

tahsil ettiğini göstermektedir. Tasavvuf ilminin en ince meselelerini sade, açık bir dille 

kolaylıkla ifade edebilmesi de  onun şairlik kudretinin açık bir delilidir.  

Bî-çâre sözcüğü olumsuzluk ifade eden Farsça bir ön ek olan bî- eki ile yapılmış olup var 

olanın istenileni karşılamadığı ve eksiklik, yoksunluk hissedilen durumlar için kullanılan bir 

kelimedir. Türk edebiyatının en önde gelen mensuplarından olan Yûnus Emre’nin Dîvân’ında 

çaresizliğin yansımalarını konu edindiğimiz çalışmamız, Yûnus Emre’nin çaresizlik 

kavramına nasıl baktığı ve çaresiz olarak kendini “Bî-çâre Yûnus” olarak nitelerken neleri ön 

plana çıkardığı hususu üzerine bina ettirilmiştir. Yûnus Emre,  çaresizliğini kullar karşısında 

olan maişet ve menfaat elde etme üzerine temellendirilmiş bir durum olarak nitelememekte 

olup onun çaresizliği dost olarak gördüğü Allah’la buluşamamanın verdiği ızdırabın 

yansımasıdır. Yûnus Emre, Dîvân’ında; dost yolunda canını verememenin, kulluğun 

gereklerini istediği gibi yerine getirememenin, yüzünde Hak tecellisi görünmesine rağmen 

ona layık olamadığını düşünmenin, hiçbir şeyi bilmediğini ve görmediğini düşünüp günahkar 

olduğunu düşünmenin, dilinden anlamayan dostlarının varlığının, aşk yarası ile kaplı olup 

etrafında derman bulamamanın, ölüm denilen bir gerçeğin karşısında ezilmenin verdiği 

ızdırap karşısında çaresizliği dile getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yûnus Emre, Bî-çâre, Dîvân 

 

 

ABSTRACT 

There is no definite information about where Yûnus Emre, a poet, and mystic, completed his 

education for which there is no definite information about his life. However, his Dîvân and his 

works such as  Risaletü’n-Nushiyye show that he knew Arabic and Persian very well and that 

he studied Islamic sciences strongly. The fact that he can easily express the most subtle issues 

of Sufism in plain and clear language is clear proof of his poetic power. 

The word bî-çâre is made with the suffix bî- which is a Persian prefix expressing negativity 

and is a word used for situations where the existing one does not meet the desired and where 

there is a feeling of lack and deprivation. Our study, in which we deal with the reflections of 

helplessness and what he brings to the forefront while describing himself as “Bî-çâre Yûnus” 

as helpless. Yûnus Emre does not describe his desperation as a situation based on earning a 

living and gaining benefits in the face of servants and his helplessness is a reflection of the 

agony of not being able to meet God, whom he sees as a friend. Yûnus is in Dîvân; not being 

able to die in the way of friends, not being able to fulfill the requirements of servitude as one 

wishes, thinking that he is not worthy of him even though the manifestation of God appears 

on his face, thinking that the knows nothing and thinking that he is a sinner, having friends 

who do not understand his language, being covered with love wounds and not finding a cure 

 

YÛNUS EMRE DÎVÂN’INDA BÎ-ÇÂRE OLMA ÜZERİNE 

ON BEING DEFINITELY  IN THE DIVAN OF YÛNUS EMRE 
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around him,  a fact called death. He expresses his helplessness in the face of the suffering 

caused by being crushed in front of him.  

Keywords: Yûnus Emre, Bî-çâre, Dîvân 

 

GİRİŞ 

XIII. yy Anadolu sahası Oğuz Türkçesinin önemli bir temsilcisi olan ve bu yüzyılda oluşmaya 

başlayan Eski Anadolu Türkçesinin meydana gelmesinde büyük etkisi olan Yûnus Emre’nin 

hayatına dair kesin bilgi bulunmamaktadır. Sade bir dille hoş bir edayla yazdığı şiirlerinde 

tasavvufî görüşlerini ortaya koyan şair, Türkçe tasavvvuf ve ıstılah dilinin de kurucuları 

arasındadır. Öyle ki ondan sonra gelen gerek halk gerek divan şairleri, tasavvufî remizleri 

kullanırken kaynak olarak onu göstermişlerdir.
1
 

Hayatını, inandığı şeyler üzerine bina ederek yaşayan Yûnus Emre, Allah’a kavuşma, O’nu 

dost olarak görme, her an O’nunla olabilme gayesiyle hareket etmiş ve bu durumu da 

şiirlerine sade bir Türkçe ile aksettirmiştir. İslâm toplumlarının temel gayesi olan bu şekildeki 

bir yaşam tarzı, Yûnus’un şiirinde bir kimliğe bürünmüş ve telaffuz noktasında Türkçe ile en 

güzel şeklini almıştır. Yaşadığı dönem itibarıyla İslâmiyet’in Türkler arasında yeni yeni 

yayılıyor olması  dile, Arapça ve Farsça sözcüklerin kuvvetli bir akınını getirmiş olup bu 

durum, onun şiirinde kullandığı  saf, duru Türkçeyi çok etkilememiştir. O, eserlerinde  halk 

dilinde karşılığını bulan ve onların anlayabileceği Arapça ve Farsça sözcükleri de  

kullanmıştır.  

Yûnus Emre’nin şiiri aşk ve ahlak şiiridir. Ona göre her şeyin özünde aşk vardır ve onu 

tamamlayan da ahlaktır. O şiirleriyle insan-ı kamil mertebesini gaye edinir ve insanın asıl 

makamının burası olduğuna inanır. Eserlerine hakim olan duygu samimiyet ve İslâmî 

farkındalıktır.
2
  İslâmî farkındalık, kulun Allah karşısındaki acizliğini idrakiyle başlar. Bu 

acziyet, onun şiirinde çaresizliği doğuracakken dost olarak Allah’ı görme ve O’na sığınma 

durumuyla bir güç kaynağı haline gelmektedir. Bu çaresizlik duygusu, onu Allah’a yaklaştıran 

bir içsel çalkantı olarak Dîvân’ındaki manzumelerin içerisinde yerini almıştır.
3
 Çalışmamızda 

Yûnus’un birçok kez mahlasında da kullandığı çaresizlik bahsi ve onun bu çaresizliğe bakış 

açısı Dîvân’ından örneklerle ortaya konulacaktır.
4
      

1. ÖMRÜN TÜKENMESİ KARŞISINDA ÇARESİZLİK 

Öldükten sonra hesaba çekilme ve öldükten sonra başka bir yaşantının olacağı inancı İslâm 

toplumlarının hayata bakış açılarında önemli yer tutar. İnsan hayatının sınırlı olması ve 

insanın ne zaman öleceğini bilmemesi, İslâmî hassasiyeti taşıyanlarda her an ölüme hazırlıklı 

olmak gibi bir anlayışı da doğurmaktadır. Kesin olan son anlamına gelen ölüm, bu hassasiyeti 

taşıyanlarda başka bir aleme geçiş gibi algılanıp yok olmak gibi bir kaygıya 

dönüşmemektedir. İslâm toplumları, ölüm karşısındaki çaresizliklerini Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. 

Peygamber’in sünnetine tabi olma yoluyla ümide çevirirlerken ömrün tükeneceği bilgisini, 

kendileri için bir nasihat olarak da algılamaktadır. Yûnus Emre de şiirlerinde, bu nasihate 

uygun hareket etmiş olup ölüm karşısındaki çaresizliğini dile getirmektedir: 

Ömrün delim bir okdur yay içinde toptolu                                  

Tolmış oka ne turmak hâ sen anı atdun tut (s.34) 

Çün denize gark oldun bogazuna geldi su                           

Delü bigi talbınma iy bî-çâre batdun tut  (s.34) 

Bî-çâre zaîf Yûnus neye hased idersün                               

Kamu esbâbunı döküp uryân olasın birgün (s.242) 

                                                           
1
 Mustafa Tatçı, Yûnus Emre Dîvân’ı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, C.I., s.66-67.  

2
 Tatçı, s.70-71. 

3
 Orhan Kemâl Tavukçu, Yûnus Emre ve Dîvân’ı, Vakıfbank Kültür Yayınları, İstanbul 2022, s.100. 

4
 Çalışmanın bundan sonraki kısmında Mustafa Tatçı tarafından hazırlanan  Yûnus Emre Dîvân’ının ikinci cildi 

olan Tenkitli Metin esas alınmıştır. 
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Görmez misin topragı hâsları kuçmış yatur                                

Bizi dahı anun tek ala koynına birgün (s.257) 

 Miskîn bî-çâre Yûnus tutgıl eren etegin                          

Tâ seni Hakk’a ilte düşgil soyına birgün (s.257)  

Yûnus Emre hayatının aynası olan şiirlerinde ölümü,  karşısında her zaman acziyetini 

hissettiği dostuna kavuşmak  olarak ortaya koymaktadır: 

İy Yûnus Emre bî-çâre özün dutgıl togru yâre                                      

Ölüme yogımış çâre esenledüm dünyâm seni (s.412)       

Bî-çâre miskîn Yûnus ışkdan davî kılursın                                     

Dosttan haber gelicek yüz süriyi varasın (s.260) 

2. DÜNYANIN SONUNUN GELECEĞİNİN BİLİNMESİ KARŞISINDA ÇARESİZLİK 

Yûnus Emre şiirlerinde insanın ölüm gibi bir hakikatla yüzleşeceğini vurgularken aynı 

durumun dünya için de geçerli olduğunu, dünyanın da bir sonunun olduğunu dikkatlere 

sunmakta olup  bu durumun kendisinde uyandırdığı çaresizlik duygusunu dile getirmektedir. 

O; bu dünyanın ağızda geçici bir lezzet bıraktığını, sınırsız hayallere kapılıp sürüklenmenin 

bir anlamı olmadığını, bunların her birinin bir sonu olduğunu  ancak  kullarına sınırsız ihsanı 

olan Allah’a sığınılarak hadisat karşısındaki çaresizliğin yenilebileceğini gözler önüne 

sermektedir: 

Her kim bu şâra geldi bir lahza karâr kıldı                            

Girü dönüp gitmegi gelmez sefere benzer (s.86) 

Bu şârun evvel dadı şehd ü şekerden şîrîn                           

Âhir acısını gör şu zehr-i mâra benzer (s.89) 

Bu şârda hayâllerün haddi vü şumârı yok                               

Bu hayâle aldanan otlar tavara benzer (s.86) 

Bu şârun sultânı var cümleye ihsânı var                                

Sultânıla bilişen yog iken vara benzer (s.87) 

Bî-çâre Yûnus’ı gör derdile hayrân olmış                                         

Anun her bir nefesi şehd ü şekere benzer (s.87) 

3. TESLİMİYETE GÖTÜREN ÇARESİZLİK   

Ölüm karşısında, dünyanın yok olması karşısında çaresizliğini dile getiren Yûnus, bunların 

yapıcısı ve kainatın sahibi olarak inandığı mutlak güç olan Allah’a sığınarak ve onun 

peygamberine tabi olarak bedenen ve ruhen teslimiyetini ifade etmiştir. Allah’tan gelecek 

olana rıza ve Hz. Peygamber’in şefaatini arzulama şeklinde cereyan eden teslimiyet, 

çaresizliğe karşı verilen mücadelenin Hak katında makbul olma arzusunun da bir 

göstergesidir.  

Ol âlem fahri Muhammed nebîler serveridür                          

Vir salavât ışkıla ol günâhlar eridür (s.96) 

Hak anı ögdi yaratdı sevdi Habîb’üm didi                                 

Yir yüzinde cümle çiçek Mustafâ’nun teridür (s.96) 

Sen ana ümmet olıgör o seni mahrûm komaz                     

Her kim anun ümmetidür sekiz cennet yiridür (s.96) 

Suçlu suçsuz günahkâr şefâat andan umar                               

Ol cehennemde yananlar münkirün inkarıdur (s.97) 

Yûnus Emre’m işbu sözi cân içinde söyledi                                 

Söyleyen bî-çâre Yûnus Tapduk Emre’m sırrıdur (s.97) 

Âr nâmusı bırakdum külümi suya atdum                               

Dervîşlige el katdum Allah görelim n’eyler (s.89) 

Mecnûn gibi avâre aşık oluban yâre                                   

Di Yûnus sen bî-çâre Allah görelim neyler (s.89) 
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Aguya bal diyü barmak uzatdum                         

Aşum zehr-i kâtil katmışam ben (s.268) 

Bî-çâre Yûnus’un çokdur günâhı                    

Anun dergâhına yüz tutmışam ben (s.268) 

İy bî-çâre Yûnus hemân dost yolına gerek kurbân                                   

Vir cânunı iste cânân gel yanalım dostlarla (s.329)                                 

4. AŞK KARŞISINDA ÇARESİZLİK 

Dîvân’ında aşk ve ahlakı birbirinden ayrılmaz iki parça gibi sergileyen Yûnus Emre’nin aşkı, 

dost olarak gördüğü Allah’ın istediklerini; bir korku vesilesiyle, güç karşısındaki çaresizlik 

sebebiyle yapmak değildir. Onun aşkı;  dosta olan özlemin, O’nunla beraber olmanın zevkinin 

ve her şeyi O’ndan istemenin verdiği huzurun gereği olan yaklaşımdır. Bir başka deyişle 

kendisi ile arasında hiçbir vasıta tanımayan ve yalnız O’nu isteyen, O’nunla var olmanın 

farkındalığını tatmak isteyen bir yaklaşımdır ki dünyaya ait hiçbir varlık o hazza karşılık 

gelemez. Öyle ki  bu, çaresizlikte ayrı bir kuvveti getiren bir aşktır. Aşk, teslimiyetini ifade 

eden şairin geldiği bir üst makamdır. 

Terk eyle gel sen senligün anun ışkını bul anun                           

Bu ışk içinde ölenün kan bahâsı dîdâr olur (s.107) 

Âşıklar lâ-mekân olur cihânun terkini urur                            

Cân u cihân ne nesnedür çün dostıla bâzâr olur (s.107) 

Kanı girçek aşık kanı gelün isteyelim anı                            

Bî-çâre Yûnus’un cânı dost yolına îsâr olur (s.107) 

Ne gördi Leylâ’nun yüzinde Mecnûn                                      

Akıdup göz yaşın âb u sel eyler (s.108) 

Ne göründi şu Ferhad’un gözine                                     

Kayalar kesüben dosta yol eyler (s.108) 

Kimin elin alur Arş’a çıkarur                                       

Kimin yire çalar kara kül eyler (s.109) 

Bî-çâre Yûnus’un altun sözini                                        

Câhile söylemen kızıl pul eyler (s.109)  

Kandayıdum fikr iderdüm göğe bakup şükr iderdüm                                   

İsteridüm hasretile dost yanumda pinhânımuş (s.133) 

Tevhîd imiş cümle âlem tevhîdi bilendür Âdem                                 

Bu tevhîdi inkâr iden öz cânına düşmânımış (s.133) 

İnsân olan buldı Hakk’ı meclis anun oldur sâkî                                                

Hemân bu bî-çâre Yûnus ışkıla âşinâyımış (s.133) 

Yûnus’dur ışk âvâresi bî-çâreler bî-çâresi                                          

Sendedür derdüm çâresi dermânum soram yüriyem (s.229) 

 5. MİSKÎNLİĞE GÖTÜREN ÇARESİZLİK 
Miskîn kelime anlamı olarak zavallı, bî-çâre, düşkün anlamlarına gelmekte olup tasavvufta ise 

kendisini bir hiçlikte gören ve yoklukta varlığı bulmuş derviş anlamlarına gelir.
5
 Bî-çâre 

kelimesi ise  sözlüklerde; çaresi  kalmamış, miskîn
6
, aciz, çelimsiz, eski, bakımsız

7
 

anlamlarına gelmektedir. Miskîn ve bîçâre kelimeleri sözlük anlamları itibarıyla birbirlerinin 

yerine kullanılabilirken Yûnus’un miskînliği kendi terminolojisi içerisinde çok farklı bir 

anlam kazanarak fenâfillah anlamını yüklenmektedir.
8
 Dolayısıyla bî-çâre olma, miskînliğe 

varmada oluşturduğu farkındalık açısından bir ön aşama olarak değerlendirilebilir. Her şeyin 

arkasında mutlak bir varlığın olduğunun farkına varan sâlik, bu mutlak varlığı tanıyabilme 

                                                           
5
 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2001, s.251. 

6
 İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara 2016, s.194. 

7
 Yaşar Çağbayır, Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ötüken Yayınevi, İstanbul 2017, s.208. 

8
 Tatçı, C.I., s.329. 
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yolunda ilk aşamayı O’nun büyüklüğü karşısında çaresizlik, acizlik ve şaşkınlıkla 

açıklamaktadır.  

Eydürler miskîn Yûnus niçün delü oldun sen                          

Ne akl u ne fehm kalsun iş bu sırrı tuyanda (s.334) 

Miskîn Yûnus gözün aç bak iki cihân top-tolu Hak                         

Sıdk odına gümânı yak ol eşkere pinhândadur (s.73) 

Fenâfillah, zatın kendi fiil ve esmasından sıyrılıp Cenâb-ı Hakk’ın fiil ve esmasıyla 

donanmasıdır. Yani kendi nefsinden sıyrılıp yok olup Allah’a olan aşkı ve bağlılığıyla var 

olmasıdır ki bunun bir ileri seviyesi Allah’ta baki olmaktır. 
9
 Çaresizliğini, faniliğini Hak’ta 

var olmakla mutlak varlığa dayandıran sâlik, her şeyde O’nu görmeye, O’nunla beraber 

olmaya ve mahlûkâta O’nun namıyla hoşgörüyle bakmaya başlamaktadır.  

Miskîn Yûnus bu sözi kendözinden eyitmez                                      

Hak Çalap viribidi sabagın dilümüze (s.318) 

Miskîn Yûnus’un bu cânı şol dosta ulaşalıdan        

Dem-be-dem arturur ışkı ulu yirden tımârum var (s.59) 

Adumuz miskîndür bizüm düşmanumuz kimdür bizüm                             

Biz kimseye kin tutmazuz kamu alem yârdur bize (s.337) 

SONUÇ 

Çaresizliğini büyük bir aşka dönüştürüp dost olarak tanımladığı Allah’la beraber olma arzusu 

ile yaşayan ve her şeye O’nun nazarıyla bakmaya çalışan mutasavvıf şair Yûnus Emre’nin 

Dîvân’ından hareketle yapmış olduğumuz çalışmamızda, acziyetini ortaya koyan bir zatın 

çıkmış olduğu yolda terakkî ederek fenâfillah makamına ulaştığı görüldü. Allah’ta yok olma 

anlamına gelen fenâfillah aslında insan nefsinin isteklerinin yok sayılması yalnızca Allah’la 

var olma gayesinden ibarettir. Bu aşamaya gelen zat, aleme farklı nazar ederek O’ndan 

kaynaklandığı inancına sahip olarak her şeye Hak tarafından bakmaya çalışır. Bu makamla 

çaresizlik gömleğini çıkarıp miskînlik aşamasına gelen Yûnus, varlığın dönüşümüne, kainata 

faklı bir gözle bakmaktadır. Ölüm, ömrün sonlanması, aşk karşısındaki çaresizliğini O’na 

sığınmakla, O’na dost olmak gayesiyle yenen Yûnus, bu durumu şiirlerine de yansıtmış olup 

onun şiiri; dostuyla kavuşma gayesini, O’na olan özlemini ifade eden bir araç olmuştur. 

Sanatını inandığı değerlerin dile getirilmesinde bir vasıta olarak gören Yûnus, bu durumu 

Dîvân’ında açık bir dille ve duru bir Türkçe ile  ifade etmiştir.    

İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan inanma hissi, Yûnus Emre’nin şiirinde somut bir hale 

gelerek çaresizlikten miskînliğe geçiş yani sureten varlıktan hakiki varlığa, fenâfillaha varış 

olarak zuhur etmiştir. Yûnus, sonsuz muhabbet beslediği dostuna karşı olan hislerini, 

çaresizliğinin mutlak bir güce dönüşümünü Türkçenin imkanları dahilinde ortaya koymuştur. 
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ABSTRACT 

A long time ago, in cultures that faced a shortage of food, heavy and fat women were 

considered more attractive than thin women. According to that culture at that certain time, 

being heavy meant that these women were financially well-off enough to provide food for 

themselves. Later, when edibles became widely available to everyone, people associated 

being fat with being unhealthy, and as a result, thin women became more attractive. 

Research has shown that even though there are small differences between people, there are 

still general standards of beauty that all people in different cultures agree on. Due to 

globalization, the widespread use of the Internet, and advertising in the telecommunications 

industry, Western culture has succeeded in setting global standards for beauty that have 

permeated almost all cultures. Culture is not the only factor that determines attractiveness, as 

research has shown that each person has their own standards of attractiveness that result from 

their past experiences. 

For example, if a person lives in a culture where they have been taught that thin women are 

attractive, they may be attracted to thin women, but they also add their own personal biases to 

choose a particular woman out of all thin women. While a major part of attractiveness is 

biological (for example, men have been attracted to women whose body shape is like an 

hourglass since ancient times), culture also plays a major role in shaping the human view of 

beauty.  

Keywords: Attractiveness, Culture, Modernity, Tradition 
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ABSTRACT 

This work provides a method for learning the sources of volatility or the determinants, namely 

inflation, interest rates, import and export, of the exchange rate, both in the short run and the 

long run by the ARDL model. A set of data for estimating the model, from 1980 to 2021, is 

obtained from the Bank of Thailand website. The results reveal that, in the short run, the 

current value of inflation and the inflation value in the last four periods positively impact on 

the exchange rate; the current value of export positively impacts on the exchange rate but 

export value in the last period negatively impacts on the exchange rate; the current value of 

import negatively impacts on the exchange rate but import value in the last period positively 

impacts on the exchange rate; and the current value of interest rate and interest rate value in 

the last three periods positively impacts on the exchange rate. However, in the long run, 

inflation and interest rates show an insignificant negative relationship with the exchange rate, 

while export and import show an insignificant positive relationship with the exchange rate. 

Therefore, the recommendations from this study are that traders and investors can only utilize 

the information of these exchange rate determinants to predict and avoid the risk of exchange 

rate in the short run. 

Keywords: Exchange rate, Inflation, Interest rates, Import and Export, ARDL model.  

 

1. Introduction 

Although financial and trade liberalization have been recognized as the potential engines that 

drive business and economic growth, they have also been perceived as the causes of the 

variability of many business and economic indicators. 

Regarding the progression of financial liberalization, it can lead to the extension of 

international trade and investment (Haruna & Abu, 2021). These extensions have been 

supported, as a result of financial liberalization, by the reduction in both direct and indirect 

costs of conducting transactions related to those trades and investments. 

Although such liberalization brings in benefits, it also posts some potential problems that may 

act as further barriers for international transactions, e.g., interest rate and exchange rate 

variability. Regarding the exchange rate, from an angle, variability means the opportunity to 

gain an extra profit, but, from another angle, it means the possibility to incur an extra loss. 

These possibilities can both encourage and discourage the decision to conduct international 

transactions. It is often the case, however, that this variability discourages investors and 

traders who perceive this instability as a risk of loss (Thuy & Thuy, 2019). Therefore, to 

prevent the loss from the risk posted by the exchange rate, they need to learn the sources of 

such variability, the determinants in this work, some of which will be presented in the 

literature review section of this work. 

In light of the importance of the exchange rate in international trade and investment, this 

study employs the ARDL model to investigate the determinants of the Thai Baht per USD 

exchange rate and its long-run relationship with the four selected determinants, namely 

inflation, interest rates, import, and export. The discovery will benefit both investors and 
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traders in terms of reducing exchange rate risk and increasing profits because they will be able 

to use the knowledge gained from this study to predict the movement of the exchange rate 

based on the information obtained from the determinants under this study. To obtain these 

objectives, this work is organized as follows. In the literature review, it will provide the basic 

idea of the exchange rate and some empirical works. Then the model specification will be 

presented. The results will follow this section, and the conclusion thereafter. 

2. Literature Review 

This section will begin by discussing the theory of exchange rate determination before 

moving on to some empirical findings related to the determinants investigated in this study. 

2.1 Theory and Concept of Exchange Rate 

The theories and concepts related to the determination of the exchange rate (Stockman, 1980) 

are as follows: 

Purchasing-Power-Parity Theory (PPP): This theory plays a key role in the 

monetary view of exchange-rate determination. PPP theory has many variants. The first 

version of the PPP hypothesis, the absolute PPP hypothesis, states that the exchange rate 

between the currencies of any two countries should equal the ratio of the general price levels 

in the two countries. The underlying assumption of this theory is that any divergence of the 

exchange rate from the ratio of price indexes will be restored. The second version of PPP 

views exchange rates as being held in line by cost-of-production indexes. It argues that 

competition and the international mobility of industry will prevent persistent purchasing 

power disparities. The third version focuses on commodity arbitrage through international 

trade as the mechanism that corrects purchasing power disparities. This third version infers 

that the relative prices of goods remain constant within countries. The fourth version of PPP 

says that 1) the expected rate of change in the exchange rate between any two currencies is 

equal to the difference between the nominal rates of interest on assets denominated in the two 

currencies; 2) nominal rates of interest equal real rates of interest plus expected rates of 

domestic price inflation; and c) real rates of interest tend to be the same across countries. 

A Popular Balance-of-Payments View: This view states the role of exchange rate 

movement in equilibrating supplies and demands for currencies that create the balance in 

international payments. This was accepted during the Bretton Woods regime of adjustable 

pegs, and thus the central bank was permitted to adjust the exchange rates based on the 

position of current-account. However, the relationship between current account balances and 

exchange rates is more complicated than that suggested by the popular balance-of-payments 

view. In particular, the effect of current-account imbalances on exchange rates depends 

critically on aggregate supply and demand in the markets for financial assets denominated in 

different currency units. 

Forward Exchange Theory: This theory is sometimes referred to as the Interest Rate 

Parity theory. This theory recognizes that asset holders have a choice between holding 

domestic-currency assets, which yield the domestic rate of interest, or assets denominated in 

foreign currency, which yield the foreign rate of interest. Thus, an investor with one unit of 

domestic currency should compare the options for investments and take profit from the 

arbitrage strategy. The arbitrageurs will move funds in whatever amounts are required to 

eliminate any discrepancies between these interests, which in turn affect demand and supply 

of foreign currencies as well as the exchange rate. Also, speculation in pursuit of profit would 

prevent large discrepancies between forward exchange rates and the spot rates and thus 

prevent the large profit gained from that discrepancy.  

The Speculative-Run View: This view states that the short-run behavior of exchange 

rates has been much more volatile than expected as a result of profit speculation. However, 

this view is challenged by the strong form of the market efficiency hypothesis, which argues 

that all relevant new information is fully digested quickly by the market and the expected 
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profit can never stay far out of line with the market's expectations of what exchange rates will 

be in the future. 

2.3 Empirical Discovery on the Exchange Rate Determinants 

The findings of some empirical studies related to the determinants of this study will be 

presented in this subsection. 

In the case of interest rates, it is discovered that the short-term impact of interest rate changes 

on the exchange rate is positive and statistically significant, while the long term relationship is 

found to be insignificant (Hashchyshyn et al., 2020); there is a negative relationship between 

the interest rate and the exchange rate. Monetary policy affects the exchange rate not only 

directly via its instruments such as money supply and interest rate but also indirectly via 

inflation (Long et al., 2021); and in the long-run model, exchange rate volatility is seen to be 

influenced by money supply, inflation, the central bank’s policy rate, and the Ghana Stock 

Exchange composite index. However, in the short-run model, exchange rate volatility is found 

to be significantly influenced by its past values and the central bank’s policy rate (Mohammed 

et al., 2021). 

Regarding inflation, it is revealed that there is a strong correlation between the movements of 

inflation and the real exchange rate in most countries. For some countries, there is a 

significant one-way causal relationship where the nominal and real exchange rates have a 

significant impact on the rate of inflation. On the other hand, in other countries, the causal 

relationship seems to be in the opposite direction (Achsani, 2010); inflation has no significant 

effect on the exchange rate. Also, exports and imports have no significant effect on the 

exchange rate. But there is a close positive relationship between the variables of inflation, 

interest rates, imports and exports and the exchange rate (Dayat & Ari Usman, 2015); and 

there is a one-way relationship between exchange rates and inflation, export and interest rates, 

export and import, inflation and export, and import and the interest rate (Valentika et al., 

2020). 

In terms of import and export, it is discovered that the long-run equilibrium situation between 

imports and the real exchange rate does not exist (Afzal, 2007); exports will influence positive 

changes in the exchange rate. But, imports do not have a positive influence on the exchange 

rate (Vijay & Paresh, 2015); there is a cointegrating relationship between the trade balance 

and the real effective exchange rate (Ivanovski et al., 2020); and exports significantly increase 

with the increasing devaluation or declining monitory value of the local currency. The impact 

of currency fluctuations is positive and considerable on exports, while the impact of currency 

fluctuations on imports is insignificant (Abid Khan et al., 2020). 

3. Methodology 

The ARDL model is an effective technique for evaluating short- and long-term associations 

between a group of variables, including both dependent and independent variables' lags. 

Because this model is estimated using the ordinary least squares (OLS) method, it makes 

identical assumptions to those required by OLS. This model frequently makes use of Akaike 

information criterion (AIC) to determine the appropriate amount of lags for each variable, 

with the lowest value combining a high R-squared value being regarded the best model. This 

model is suitable for this study because it enables the estimation of long-term relationships 

between the price of BTC and its numerous determinants, regardless of whether they are 

cointegrated or integrated at separate orders (I (0), I (1)). Additionally, this model has 

favorable qualities for small samples and is capable of resolving the problem of variable 

correlation (Kjærland et al., 2018); (Astuti & Nadia, 2019); (Xiao & Sun, 2020). The model is 

identified as follows in accordance with this study objective: 
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DEXR DCPI DINR DIMP DEXP     
       

   

         ,             

(1) 

where p, q, r, s, and u denote the lags that are optimal. D denotes the first difference. EXR, 

CPI, INR, IMP, and EXP denote exchange rate, inflation, interest rates, import, and export, 

respectively. To estimate the model, we obtain  samples of 42 annual periods from 1980 to 

2021 from the Bank of Thailand website. 

4. Results 

This section will interpret the results in order to demonstrate the impact of CPI, INR, IMP, 

and EXP on EXR and to investigate the existence of a long-run relationship between these 

variables. 

Let's consider Figure 1 and Table 1, which illustrate the dynamics and properties of 

each variable.  
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Figure 1: The dynamics of EXR, CPI, INR, IMP, and EXP 

Source: Author’ presentation   

 
Table 1: Descriptive statistics 

 EXP CPI EXR IMP INR 

 Mean  98.12619  67.80571  31.06000  89.49048  10.08167 

 Median  59.95000  68.85000  31.06500  56.60000  8.125000 

 Maximum  251.1000  101.7800  44.48000  228.7000  17.00000 

 Minimum  6.300000  29.30000  20.48000  7.600000  5.580000 

 Std. Dev.  87.17430  23.87615  6.431813  77.55862  3.895503 

 Skewness  0.554709 -0.040300  0.382197  0.624751  0.492558 

 Kurtosis  1.698657  1.584914  2.115393  1.857334  1.702391 

 Jarque-Bera  5.117525  3.515690  2.391948  5.017147  4.644921 

 Probability  0.077400  0.172416  0.302409  0.081384  0.098032 

 Sum  4121.300  2847.840  1304.520  3758.600  423.4300 

 Sum Sq. Dev.  311573.7  23372.89  1696.097  246628.9  622.1728 

Source: Author calculation.   
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The stationary of each series is reported in Table 2. Table 3 summarizes the 

determinants that affect EXR. According to the AIC criterion in Figure 2, the ARDL (3, 4, 1, 

1, 3) model was the optimal choice. 

 
Table 2: Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests  

test statistic DEXR DCPI DEXP DIMP DINR 

t-Statistic -2.925044 -3.055824 -5.079345 -5.067611 -5.323628 

Prob. 0.0045 0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 

Source: Author’s calculation.   

  
Table 3: Model estimation Selected Model: ARDL (3, 4, 1, 1, 3) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

DEXRCY(-1) 0.572314 0.142979 4.002774 0.0006 

DEXRCY(-2) -0.03553 0.130629 -0.272 0.7883 

DEXRCY(-3) 0.535086 0.123868 4.319818 0.0003 

DCPICY 1.321233 0.27766 4.758452 0.0001 

DCPICY(-1) -0.52029 0.302025 -1.72267 0.0996 

DCPICY(-2) -0.21224 0.269041 -0.78889 0.439 

DCPICY(-3) 0.169464 0.24417 0.69404 0.4953 

DCPICY(-4) 0.873605 0.235643 3.70732 0.0013 

DEXPCY 0.089371 0.026512 3.370966 0.0029 

DEXPCY(-1) -0.12119 0.030619 -3.95779 0.0007 

DIMPCY -0.14249 0.031255 -4.55875 0.0002 

DIMP(-1) 0.108491 0.030893 3.511838 0.0021 

DINR 0.645657 0.241896 2.66915 0.0144 

DINR(-1) 0.226266 0.26005 0.870088 0.3941 

DINR(-2) 0.065992 0.257971 0.255813 0.8006 

DINR(-3) 0.991908 0.259694 3.819526 0.001 

C 0.084738 0.178081 0.475839 0.6391 

R-squared 0.913102 Mean dependent var 0.039454 

Adjusted R-squared 0.846895 S.D. dependent var 2.676958 

S.E. of regression 1.047458 Akaike info criterion 3.232283 

Sum squared resid 23.04053 Schwarz criterion 3.964887 

Log likelihood -44.4134 Hannan-Quinn criter. 3.492938 

F-statistic 13.79149 Durbin-Watson stat 2.307506 

Prob(F-statistic) 0.00000    

Source: Author’s calculation.   
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Figure 2: Model identification  

Source: Author’s presentation   

 

The interpretations from Table 3 are that: the current value of CPI positively impacts on EXR 

and its value in the last four periods, CPI (-4), positively impacts on EXR; the current value of 

EXP positively impacts on EXR and its value in the last period, EXP (-1), negatively impacts 

on EXR; the current value of IMP negatively impacts on EXR and its value in the last period, 

IMP (-1), positively impacts on EXR; and the current value of INR positively impacts on 

EXR and its value in the last three periods, INR (-3), positively impacts on EXR. 

Based on the Bounds Test expressed in Table 4, even though CPI and INR show a negative 

association with EXR, while EXP and IMP show a positive association with EXR, they have 

no significant long-run relationship with EXR. 

 
Table 4: Bounds Test  

Variable  Coefficient  Std. Error t-Statistic  Prob.     

DCPI -22.70471 42.32906 -0.536386 0.5973 

DEXP 0.442665 0.850118 0.520710 0.6080 

DIMP 0.473005 1.129880 0.418633 0.6797 

DINR -26.85193 45.82459 -0.585972 0.5641 

C -1.179056 3.302815 -0.356985 0.7247 

F-Bounds Test  Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

   Asymptotic: n=1000 

F-statistic  10.96309 10%   2.2 3.09 

k 4 5%   2.56 3.49 

  

2.5%   2.88 3.87 

  

1%   3.29 4.37 

Source: Author’s calculation.   
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5. Conclusion 

Financial liberalization can produce potential positive and negative effect on international 

trades and investments. In the case of negative impact, this liberalization produces risk for 

traders and investors via exchange rate variation, especially those perceive this variation as 

the risk of loss.   Thus, to manage this exchange rate to save them from the negative effect the 

exchange rate volatility, both traders and investors need to learn the sources of such variation. 

Hence, this work is designed to investigate the determinants of Baht exchange rate and the 

long-run relationship between this exchange rate and its four selected determinants, namely 

inflation, interest rate, import, and export. The model used for achieving these objectives is 

the ARDL model, and the yearly data cover the period of 1980 to 2021, for estimating it came 

from via Bank of Thailand website. The results reveal that, in the short run, current value of 

inflation and the inflation value in the last four periods positively impacts on exchange rate; 

the current value of export positively impacts on exchange rate but export value in the last 

periods negatively impacts on exchange rate; the current value of import negatively impacts 

on exchange rate but import value in the last periods positively impacts on exchange rate; and 

the current value of interest rate and interest rate value in the last three periods positively 

impacts on exchange rate. However, in the long run, inflation and interest rate show an 

insignificant negative relationship with exchange rate, while export and import show an 

insignificant positive relationship with exchange rate. Therefore, the recommendations from 

this study are that the traders and investors can only utilize the information of inflation, 

interest rate, import, and export to predict and avoid risk from exchange rate in the short run, 

i.e., such impacts of these determinants on exchange rate dose not persist in the long time 

horizon. 
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ABSTRACT 

Literary tourism has been recognised as a significant tool of sustainable tourism development, 

also in rural areas where tourism is less developed. Namely, literary tourism products have the 

ability to attract cultural and literary tourists, and to contribute to the redistribution of cultural 

tourists from the most visited and crowded areas to less known and less popular points of 

interest. France and the United Kingdom are among the most developed literary tourism 

destinations in Europe, but there are many destinations that have very rich literary heritage, 

which has not yet been evaluated as a tourism resource for developing literary tourism 

products. Slovenia is among destinations with a great potential for developing literary tourism 

products. Among the introduced ones, the most well-known is called the Slovenian Writers' 

Trail. It was launched in 2013 by the Slovenian Writers' Association, and it connects the 

birthplaces and homes of more than hundred Slovenian writers and poets. 

Keywords: literature, literary tourism, sustainability, rural areas, development 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin kişilik özelliklerini 

karşılaştırmaktır. Yapılan bu araştırmada, Nicel araştırma yöntemi içerisinde yer alan 

nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Gözden 

Geçirilmiş Eysenck Kişilik Anketi-Kısaltılmış Formu (EKA-GGK) kullanılmıştır. Ölçeğinin' 

ülkemiz için geçerlik ve güvenirlik çalışması (2007) Karancı ve arkadaşları tarafından 

yapılmıştır. Çalışma gurubu, 395 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 

20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistik analizi ve tek 

yönlü varyans analizi kullanılmıştır.  Tanımlayıcı istatistik analizi sonunda, Dışadönük ve 

Psikotisizm kişilik boyutunda öğretmenlik bölümü öğrencileri, Nörotisizm kişilik boyutunda 

spor yöneticiliği öğrencilerinin daha yüksek skora sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor bilimleri, öğrenci, Kişilik. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to compare the personality traits of the students studying at the faculty 

of sports sciences. In this study, the causal comparison model, which is included in the 

quantitative research method, was used. The Revised Eysenck Personality Questionnaire-

Abridged Form (EKA-SGK) was used as a data collection tool in the study. The validity and 

reliability study of the scale' for our country (2007) was performed by Karancı et al. The 

study group consists of 395 students. SPSS 20 package program was used to analyze the data. 

Descriptive statistical analysis and one-way analysis of variance were used in the analysis of 

the data. At the end of the descriptive statistical analysis, it was determined that the students 

of the teaching department had higher scores in the Extraversion and Psychoticism personality 

dimension, and the sports management students in the Neuroticism personality dimension. 

Keywords: Sports science, student, Personality. 

 

1. GİRİŞ 

Kişilik, insanın toplum içerisindeki yerini gösteren önemli bir etken olduğundan dolayı birçok 

bilim insanı tarafından incelenerek araştırılmıştır. Bu incelemeler sonucunda, kişilikle ilgili 

farklı teoriler öne sürmüşlerdir. Bu teorilerden biri; “Yapısal (Structural) Kişilik Teorisidir.” 

Bu akım, kişiliği yapı bakımından inceler. Kişiliğin en üst düzeyini oluşturan bilincin; algı, 

düşünce ve irade gibi öğelerinin oluşması üzerinde durur. Tichener, bu kişilik akımının önde 

gelen savunucusudur (Köknel, 1984). Kişilikle ilgili farklı bir teori ise; “Sosyal Öğrenme 

Kişilik Kuramıdır.” A. Bandura, J.Rotter ve W.Mischel bu kuramın başlıca kuramcılarıdır. Bu 

akım, insan öğrenmesinin sosyal bir ortamda oluştuğunu ve çocukların en önemli 

öğrenmesinin başkalarının davranışlarını gözlemleyerek oluştuğunu savunur (Cüceloglu, 

2002). Bu teoride kişilik öğrenmeyle oluşuyorsa, yine öğrenme yolu ile kişiliğin 
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değiştirilebileceğini ileri sürmektedir. (Şenerler,1993). Bu tanımların ve teorilerin ortak 

noktası; kişiliğin bir insanı ilgilendiren a’dan z’ye her şeyi içermesi ve kişiliğin başlangıcının 

insanın ana rahmine düşmesinden itibaren başlayarak, hayatının sonuna kadar devam eden 

uzun ve kesintisiz bir süreç olmasıdır (Tazegül, 2012; Güney, 2000; Hancerlioğlu,1993; 

Geçtan,2004 ve Cüceloğlu, 2002). 

Kişilik üzerine kapsamlı çalışmalar yapan Eysenck kişilik yapısını, birbirinden bağımsız iki 

uçlu yatay ve dikey iki boyut üzerinden değerlendirmektedir. Yatay boyutun bir ucunda içe 

dönüklük, öteki ucunda ise dışa dönüklük vardır.  Dikey boyutun üst ucunda nevrotik, alt 

ucunda ise normal tipler bulunmaktadır. Bütün insanların kişilik yapıları bu iki boyut arasında 

bir yerde bulunur. Bu yer; gözlem, dereceli ölçek ve testlerle saptanır. Kişiliği oluşturan 

öğeler, birbirinden ayrı olan ancak aralarında bağlantı bulunan dört ayrı düzeye 

yerleştirilmiştir (Goodworth, 1988).Spor ve kişilik üzerine yapılan çalışmaların genelinde ise, 

sporun bireydeki kişilik gelişimine olumlu katkısı olduğu belirlenmiştir. “Hills ve Argyle 

(1998) serbest zaman aktivitelerinin yarattığı pozitif duygu durumlarını ve bunların kişilikle 

etkisini inceledikleri çalışmalarında, her türlü serbest zaman etkinliğinin pozitif duygu 

durumlarının kaynağı olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca bu aktivitelerin her birinin dışadönük 

(extravert) kişilik özelliği ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Spor ile dışadönük kişilik özelliği 

arasındaki ilişki özellikle takım sporlarında ortaya çıkmıştır” (aktaran: Pehlivan ve Ada, 

2011). 

2. YÖNTEM  

Yapılan bu araştırmada, Nicel araştırma yöntemi içerisinde yer alan nedensel karşılaştırma 

modeli kullanılmıştır. 

3. EVREN VE ÖRNEKLEM  

Çalışmanın evrenini Iğdır Üniversitesinde okuyan öğrenciler oluştururken, örneklemini ise 

çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 395 öğrenci oluşturmaktadır. 

4. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Gözden Geçirilmiş Eysenck Kişilik Anketi-Kısaltılmış Formu (EKA-GGK);  

Francis ve ark. (1992), Eysenck Kişilik Anketi (Ey- senck, Eysenck 1975) ve aynı anketin 

kısa formunu (48 madde) (Eysenck, Eysenck, Barrett 1985) gözden geçirerek EKA-GGK‘yı 

oluşturmuştur. Ölçeğinin' ülkemiz için geçerlik ve güvenirlik çalışması (2007) Karancı ve 

arkadaşları tarafından yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı sırasıyla alt skalalar için:  

Dışa dönüklük 0.78, Nörotisizm 0.65, Psikotisizm 0.42, tür  

Test tekrar test tutarlılığı:  

Dışa dönüklük 0.84, Nörotisizm 0.82, Psikotisizm 0.69 dur. 

Her bir faktörün 6 madde ile değerlendirildiği bu ankette katılımcıdan 24 soruya Evet (1)-

Hayır (0) formatıyla cevap vermeleri istenir. Her bir kişilik özelliği için alınabilecek puan 0 

ile 6 arasında değişmektedir. 

Testin basit bir dille formüle edilmiş olması testin kullanılış değerini artırmıştır (Aydemir ve 

Köroğlu, 2009).  Eysenck Kişilik Envanteri alt ölçekleri ve bu ölçeklerin açıklamaları 

aşağıdaki gibidir. (Yıldız, 2008).  

Psikotizm; Başkalarının başına dert açan, rahatsızlık verici tipleri,  

Dışadönüklük; Sosyal ve neşeli tipleri,  

Nörotizm; Kaygılı, aksi ve küskün tipleri, (Karancı ve arkadaşları, 2007).  

5. VERİLERİN ANALİZİ 

Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir 

dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi ve 

verilerin homojen olup olmadığını değerlendirmek için “Anova-Homogenety of variance” 

testi uygulanmıştır. Bu ilk incelemede verilerin homojen ve normal dağılıma sahip olduğu 

belirlenmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistik analizi ve tek yönlü varyans analizi 

uygulanmıştır.  
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6. Bulgular 

Bu bölümde çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistik Analizi Bulguları.  

  X ± 

Dışadönük Öğretmenlik  3,2536 1,27904 

Antrenörlük 3,1971 1,31641 

Spor Yöneticiliği 3,2167 1,27143 

Nörotisizm Öğretmenlik  3,2391 1,53097 

Antrenörlük 3,1606 1,55882 

Spor Yöneticiliği 3,3417 1,42307 

Psikotisizm Öğretmenlik  2,6449 1,13858 

Antrenörlük 2,4161 ,98997 

Spor Yöneticiliği 2,5833 1,15652 

 

Dışadönük ve Psikotisizm kişilik boyutunda öğretmenlik bölümü öğrencileri, Nörotisizm 

kişilik boyutunda spor yöneticiliği öğrencilerinin daha yüksek skora sahip oldukları tespit 

edilmiştir. 

Tablo 2. Tek Yönlü Varyans Analizi. 

  Sum of Squares Mean 

Square 

F Sig. 

Dışadönük Between Groups 6,132 2,044 1,231 ,298 

Within Groups 652,669 1,661     

Nörotisizm Between Groups 2,218 ,739 ,326 ,807 

Within Groups 892,568 2,271     

Psikotisizm Between Groups 4,426 1,475 1,233 ,297 

Within Groups 470,053 1,196     

 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonunda, bütün değişkenlerde istatistiksel olarak anlamsız 

düzeyde bir farklılık belirlenmiştir. 

7. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Yapılan tanımlayıcı istatistik analizi sonucunda,  Dışadönük ve  Psikotisizm kişilik boyutunda 

öğretmenlik bölümü öğrencileri, Nörotisizm kişilik boyutunda spor yöneticiliği öğrencilerinin 

daha yüksek skora sahip oldukları tespit edilmiştir.  Bu verilerden yola çıkarak, öğretmenlik 

bölümü öğrencilerinin genelde neşeli ve sosyal insanlar oldukları söylenebilir. Çünkü 

dışadönük kişilik özelliği gelişen insanlar,  iletişim kurmayı seven ve neşeli insan tipleridir. 

Eysenck, dışadönük ve içedönük kişileri şu şekilde tanımlamıştır; Tipik bir dışadönüklük, 

sosyal eğlence ve toplantılardan hoşlanan, o andaki güdülerine göre davranan, can yakıcı 

şakalar yapmayı seven, gamsız, tasasız ve rahatına düşkün kimselerdir (Koç,1994; Aydın, 

2006).  Bu istatistiki verilerden yola çıkarak spor yöneticiliği bölümü öğrencileri için şunlar 

söylene bilir: kaygılı tiplerdir. İkili ilişkilerinde sorun yaşadıklarında arkadaşlarıyla hemen 

küsmeyi tercih ederler. Kaygılı tipler olduklarından dolayı benlik saygıları daha çabuk kırıla 

bilir araştırma kapsamındaki diğer öğrencilerden.Yapılan literatür taraması sonunda, konu ile 

ilgili yapılan çaşılmaların olduğu görülmüştür. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda verilmiştir.  
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“Literatürde yer alan bilgiler değerlendirildiği zaman spor bölümlerinde öğrenim gören 

üniversite öğrencilerinde en az görülen kişilik tipinin nörotiklik kişilik olması beklenen bir 

sonuçtur. Benzer şekilde öğrencilerin dışa dönük, gelişime açık, uyumlu ve öz disiplin sahibi 

kişilik yapılarına sahip olmaları da literatür ile uyumlu bir sonuçtur. Nitekim yapılan 

araştırmalarda spora katılımın kişinin psikolojik ve sosyal yönlerini geliştirdiği, takım veya 

ferdi spor yapan bireylerin insanlarla iyi iletişim kurabilen, irade ve özgüven sahibi bireyler 

oldukları belirtilmektedir” (Eraslan, 2015). Öztürk ve arkadaşları tarafından 2015 yılında 

yapılan bir çalışmada, üniversite öğrencilerinin sosyal görünüm kaygısı ile özelliklerinden 

dışa dönüklük, nevrotiklik ve uyumluluk kişilik boyutları arasında pozitif yönde bir ilişki 

belirlemişlerdir. Kütük 2018 yılındaki çalışmasında üniversite öğrencilerinin, “Nevrotiklik” 

alt ölçeği puanını arttıkça presenteeism ölçeğinin “İş Tamamlama” alt ölçeği puanı düşmekte, 

“Eğlenceden Kaçma” alt ölçeği ve toplam presenteeism puanları artmaktadır. Yine kişilik 

ölçeğin “Dışadönüklük” alt ölçeği puanını arttıkça presenteeism ölçeğinin “Eğlenceden 

Kaçma” alt ölçeği puanı düşmekte, “İş Tamamlama” alt ölçeği ve Toplam Presenteeism 

puanları artmakta olduğunu bulmuştur. Sarıçam ve Çetintaş 2017 yılındaki araştırmasında 

üniversite öğrencilerinin dürtüsellikleri ile presenteeismleri arasında pozitif bir ilişki 

bulmuştur. Ulu ve arkadaşları 2015 yılındaki çalışmalarında ise beş faktör ölçeğinin alt 

boyutlarından sorumluluk, uyumluluk ve gelişime açıklığın presenteeism üzerinde pozitif bir 

etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Tazegül 2014 yılında yaptığı çalışmasında, üniversite 

öğrencilerine 3 ay boyunca haftada 4 gün spor eğitimi yaptırmıştır. Çalışmasının sonunda; 

öğrencilerin kişiliklerinde olumlu yönde bir gelişme olduğu, öğrencilerin özgüven ve 

sorumluluk duygularında bir artış olduğunu saptamıştır. Kane 1964, yapmış olduğu 

çalışmasında, sporcuların sportif etkinlikte bulunmayanlara göre, daha güvenli ve duygusal 

olarak daha dengeli olduklarını saptamıştır (akt. Kuru, 2003). 
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ÖZET 

Gelenek ve görenekler toplumu bir arada tutan, kaynaşmayı sağlayan ve devamlılığı sağlayan 

önemli kültürel unsurlardır. Gelenek ve adetler toplumun aynası konumundadırlar. Evlilikler 

Hz. Adem (as)‘dan beri belirli bir dini ritüele, kanuna veya geleneğe uygun olarak 

yapılmaktadır. Bütün toplumlarda düğün merasimleri mutlaka bazı geleneklere bağlı olarak 

icra edilmektedir. Zengin ve renkli Hint kültürünün bir parçası olan Pakistan’da da hatırı 

sayılır bazı düğün gelenekleri birikimi meydana gelmiştir. İslam dininin Hint Alt Kıtasına 

girişiyle birlikte bu dini kabul edenlerin adetlerinde önemli değişimler meydana gelmiş olsa 

da eskiden kalma bazı geleneklerin halen terk edilemediği de gözlenmektedir. Küreselleşen 

dünyada teknolojik gelişimler sebebiyle adetler de önemli değişimler meydana gelmiştir. 

Pakistan’da bu değişimlere şehirliler daha çok ayak uydurmuş olup, kırsal kesimde eski 

adetlerin daha çok korunduğu görülmektedir. Pakistan’daki düğün geleneklerine bakıldığında 

aynı dine mensup olduğumuz için Türk gelenekleriyle çok benzer taraflarının olduğu 

aşikârdır. Ancak Hindistan’daki kast sisteminin etkilerini hala üzerinden atamamış bazı 

Müslümanların bu sistemden kaynaklı örf ve adetleri tamamen terk edemedikleri de bir 

gerçektir. Geniş bir coğrafyaya ve renkli bir kültüre sahip olan Pakistan’da düğün gelenekleri 

tıpkı Türkiye’de olduğu gibi yörelere göre çeşitlilik arz etmektedir. Bu çeşitlilik daha fazla 

geleneğin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Pakistan düğün gelenekleri incelendiğinde bunların 

toplumu bir arada tutucu, devamlılığı sağlayıcı olumlu yönleri olduğu gibi evlenecek çiftleri 

ve aileleri zorlayıcı olumsuz etkilerinin de olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Pakistan 

düğün geleneklerinin Türk düğün gelenekleriyle benzerlikler ortaya konulmuş, ayrıca 

farklılıklar ve sebepleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu geleneklerin bireyleri zorlayıcı 

yönleri öne çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pakistan, düğün, gelenekler, adetler. 

 

ABSTRACT 

Traditions and customs are important cultural elements that hold society together, provide 

cohesion and ensure continuity. Traditions and customs are the mirror of society. Marriages 

are has been performed in accordance with a certain religious ritual, laws or tradition since 

Adam (pbuh). In all societies, wedding ceremonies are performed in accordance with certain 

traditions. A considerable accumulation of wedding traditions has also occurred in Pakistan, 

which is a part of the rich and colourful Indian culture. Although there have been significant 

changes in the customs of those who accept this religion with the entry of Islam into the 

Indian Sub-Continent, it is observed that some ancient traditions still cannot be abandoned. In 

the globalizing world, important changes have occurred in customs due to technological 

developments. In Pakistan, urban residents have adapted to these changes more, and it is seen 

that old customs are more preserved in rural areas. When we look at the wedding traditions in 

Pakistan, it is obvious that they have very similar sides with the Turkish traditions because we 

belong to the same religion. However, it is a fact that some Muslims, who still have not 

overcome the effects of the caste system in India, cannot completely abandon the customs and 

traditions stemming from this system. Wedding traditions in Pakistan, which has a wide 
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geography and colourful culture, vary according to regions, just like in Turkey. This diversity 

paved the way for the formation of more traditions. When Pakistani wedding traditions are 

examined, it is seen that they have positive aspects that keep the society together and provide 

continuity, as well as compelling negative effects on the couples and their families. In this 

study, the similarities of Pakistani wedding traditions with Turkish wedding traditions are 

revealed and also the differences and their reasons are emphasized. In addition, the 

compelling aspects of these traditions were tried to be highlighted. 

Keywords: Pakistan, wedding, traditions, customs.  

 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca evlilikler belirli kurala, geleneğe ve adetlere göre yapılmaktadır. 

Bütün toplumların kendilerine has evlilik gelenekleri vardır. Ailenin toplumun çekirdeği 

hükmünde olması sebebiyle evliliğin belirli kanuna, geleneğe ve adetlere göre şekillenmesi 

zarurettir. “Her toplum kendisine uygun evlenme biçimlerini tercih ederken, kişisel anlayışına 

ters düşecek evlenme biçimlerine de engellemeye çalışmaktadır. Buna rağmen çok farklı 

evlenme biçimleri vardır” (Sezen, 2005, s.186). Farklı evlenme biçimlerinin yanı sıra tarihi, 

coğrafi, kültürel, dini ve ırksal farklılıklar sebebiyle çok farklı evlilik gelenekleri ortaya 

çıkmıştır. Kadın ve erkeğin aile kurmak üzere gerçekleştirdiği birliktelik olarak kısa 

tanımlanabilecek evliliğin gerçekleşebilmesi için toplum tarafından kabul edilmiş bazı 

seremonilerin (Çakır, 2002, s. 77) yerine getirilmesi gerekir. 

Yaklaşık bir asır İngiliz hâkimiyeti altında yaşayan Pakistan halkı her ne kadar İngiliz 

kültüründen kısmen etkilenmiş olsa da özellikle düğün kültüründe kendi gelenekleri yaşatma 

gayreti içindedir ( Hussain, 2014). Pakistan İslam öncesi ve İslam sonrası olmak üzere çok 

köklü bir kültürel geleneğe sahiptir. İslam diniyle birlikte toplumun evlilik geleneklerinde 

önemli bir değişim meydana gelmiş olsa da geçmişten gelen özellikle kast sisteminden 

tevarüs eden bazı geleneklerin sürdüğünü görmek mümkündür. Geniş bir coğrafyaya üzerine 

kurulu ve eyalet sistemi ile yönetilen Pakistan’da evlilik geleneklerinde yöresel farklar çoktur. 

Pakistan düğün geleneklerini incelediğimizde bunları üç ana kategoriye ayırmak mümkündür. 

1- Evlilik Öncesi Gelenekler 

1-a) Uygun eş arama,  İsteme ve Nişan 

Kız arama işini genellikle damadın akrabası ve aile büyükleri yerine getirirler. Ayrıca 

Pakistan’da çöpçatanlığı meslek haline getirmiş kadınlar da vardır. Bu kadınların ellerinde bir 

katalog vardır ve evlilik çağına gelen gençleri fotoğraflar yardımıyla birbirlerine tanıtırlar. 

Damat adaylarının önünde uygun eş arama işinde oldukça büyük engeller vardır. Özellikle 

kast sisteminin etkisiyle meydana gelmiş sınıf farklılıkları evlilikler önündeki en büyük 

engeldir. Bundan bir asır önce Hint Yarımadasındaki Müslüman topluluklarda bile kasta 

dayalı ayrımcılık hat safhaydı. Alt kastlar kendi aralarında bile sınıflara ayrılmıştı. Örneğin en 

alt kastlardan olan çömlekçilerin ve berberlerin çocuklarının bile birbirleriyle evlenmesi 

toplum tarafından onaylanmayan bir durumdu. Ayrıca aşiretçilik de evlilik işlerini 

sınırlamaktadır.  Kız isteme merasimine damadın annesi ve babası bazı akrabalarıyla birlikte 

giderler. Damadın annesi Hindistan cevizi, özel tür bir hurma, badem, kişniş, kaliteli elbiseler 

ve altın yüzük götürür. Damadın annesi olumlu cevap aldıktan sonra, gelinin elbisesinin bir 

ucuna yarım Hindistan cevizi, hurma, badem ve kişnişi bağlayarak yüzüğü takar. Geriye kalan 

meyveler etrafa dağıtıldıktan sonra gelin evinde yapılan tatlı ikram edilir. Ayrıca damadın 

annesi ekonomik durumuna göre bir miktar parayı müstakbel gelinin başında üç kez 

döndürdükten sonra üfler ve bu para sadaka olarak dağıtılır.  

Nişan töreni, gelinin anne babası damadı onaylayıp evlenme teklifini kabul ettikten sonra 

gerçekleşir. Nişanı ve teklifin kabulünü ve yaklaşan evliliği kutsayan yüzüklerin değiş 

tokuşunu içerir. Tipik olarak, erkeğin annesi kız için yüzük seçip yüzüğü ona takacak ve diğer 

tarafta, kızın babası (gelinin annesi tarafından seçilen) muhafazakâr uygulama nedeniyle 
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müstakbel damada takacaktır. Teklifin sözlü olarak kabul edilmesinden sonraki diğer 

yöntemler, kıza kıyafet, mücevher veya aileden başka herhangi bir eşyanın hediye edilmesini 

içerebilir. Oğlan da ona kendi seçtiği bir eşyayı hediye edebilir. Bu, düğün günü ve gelecek 

etkinlikler için birkaç hafta, aylar, hatta yıllar olabilen bekleme süresinin başlangıcını işaret 

eder. 

1-b) Çeyiz 

Arapça kökenli olan çeyiz kelimesi gelin için hazırlanan her türlü eşyaya anlamında kullanılır 

(TDK Sözlüğü). “İslâm ülkelerinde çeşitli şekillerde var olagelen çeyiz uygulaması dinî 

hükümlerin değil sosyal yapının bir ürünüdür. Kocanın verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği 

mehir kadının mülkiyetine ait olup onun dilediği gibi harcama hak ve yetkisine sahip 

bulunduğu öz malı niteliği taşıdığından çeyiz hazırlamaya mecbur değildir” (ed-Dib, 1993, s. 

297). “Pek çok Güney Asya ülkesinde gelinin annesi damada servet niteliğinde çeyiz verir. 

Çeyiz verilmesi yönündeki geleneksel baskı alt ve orta gelir grubu aileleri oldukça zorlar” 

(Tradition and Change in Marriage and Family Life, 2010). Pakistan’da durum aynen bu 

şekildedir. Hemen hemen her bölgede gelinin çeyiz olarak, elbise, mutfak gereçleri ve 

mefruşatın yanında arazi, ev, araba vs. menkul ve gayrimenkul gibi pek çok eşya ağır bir şart 

olarak evlenecek gençlerin karşısına çıkarılmaktadır. Pakistan toplumunda çeyiz geleneği çok 

yaygınlaşmış ancak son dönemlerde toplumun büyük bir kesimi tarafından evliliği olumsuz 

etkileyen yıkıcı ve zarar verici bir gelenek olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Gulzar ve 

diğ, 2012, s. 784). Önceleri gelinin anne babası tarafından gönül rızasıyla güçleri nispetinde 

hazırladıkları çeyiz, zamanla terk edilmesi büyük bir ayıplanma sebebi olarak görülmüş ve 

bazı doğulu toplumlarda evlenecek gençlerin karşısına büyük bir bela olarak çıkmıştır. 

Gulzar, Nauman, Yahya, Ali ve Yaqoob Pakistan’da çeyiz geleneği ile ilgili yaptıkları 

araştırmada çeyizin toplumda yasaklanması gereken bir gelenek olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Pakistan halkının çeyiz sistemi ve suiistimallerinin 

farkında olduğunu göstermektedir. Pakistan toplumunda hem görücü usulü hem de severek 

evlenme usulü vardır.  Hem eğitimli hem de okuma yazma bilmeyen insanlar çeyiz sistemini 

uygulamaktan geri durmadıkları gözlenmiştir. İnsanlar bu sisteme sıcak bakmamalarına 

rağmen toplumsal baskı ve geleneğe bağlılık zorlamasıyla uygulamaya devam etmektedir.  

Ağır çeyiz baskısı altında kız çocukları psikolojik olarak etkilenmekte ve anne babalar çeyiz 

yükü altında kendilerine olan saygılarını yitirmektedirler. Çeyiz talep etmenin en önemli 

sebebi tamahtır. Orta sınıf, alt ve orta sınıfa kıyasla çeyiz sistemine en çok dâhil olan 

sınıflardan biridir. Ayrıca bu sistemi kontrol altına almak için hem gençlik hem de hükümet 

adımlar atmalıdır (2012). 

1-c) Dholki (davula benzeyen küçük vurmalı bir çalgı) 

Kına gecesinden önceki hafta meydana gelir ve sadece kadınlara özel bir eğlence merasimidir. 

Yaşlı ve genç kadınlar bir araya toplanır, biri davulcu, diğeri ise bir kaşık veya başka bir 

metal çatal bıçakla karşısında oturur ve vuruşların ritmine göre davula hafifçe vurur. 

Genellikle müstakbel gelin ve damatla ilgili, birbirleriyle olan ilişkileri ve tabii ki korkunç 

kayınvalide ile ilgili düğün şarkıları söylerler! Bu şarkıların çoğu Pencap yöresine ait olup 

Sind düğünlerinde de söylenir. Bu eğlence merasiminde gelinin annesi, kız kardeşleri veya 

yakın akrabaları yüzüne macun haline getirilmiş zerdeçal sürerler. Hint Alt Kıtası’nda çok 

yaygın kullanılan bir baharat olan zerdeçalın hem gelini güzelleştirdiği hem de sağlık 

verdiğine inanılır.  

1-d) Kına  

Kına yakma Hindistan orijinli bir gelenek olup daha sonra dünyanın muhtelif bölgelerine 

dağılmıştır. “Kına ağacının yeşil yaprağı ve bu tozun gelini nazardan koruduğuna inanılır ve 

tozun suyla karışması sonucu ciltte çıkan kırmızı renk ise evlilikte mutluluğu sembolize eder” 

(Durrani ve Khan, 2014, s.38) Nikâhtan önce bir salonda veya kız evinde yakın akrabaların 

katılımıyla gerçekleşir. Gelin ve damat süslü bir koltuğa oturtulur ve annesi renkli bir ipi gelin 
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ve bileğine bağlar. Damadın annesi gelinin eline ve ayaklarına kına yakar ve içine yağ 

konulmuş bir kaba parmaklarını daldırarak gelin ve damadın başlarına sürer. Eskiden yağ 

sürme olarak anılan bu gelenekte yağ sürme işi sona ermiş sadece kına yapma işlemi 

kalmıştır. Bundan dolayı kına yakma merasimi olarak adlandırılmaktadır. Bu gelenek hemen 

hemen tüm düğünlerin olmazsa olmazları arasına girmiştir. Geleneğe göre eline yakılan kına 

çıkmadan gelinin kocasının evinde herhangi bir iş yapması beklenmezdi. Bu gelenek son 

zamanlarda çok farklı motiflerle kına yapma işine dönüşmüş hatta profesyoneller sanatkarlar 

tarafından oluşturulan farklı kına motifleri tasarımı bir sektör haline gelmiştir. 

2- Düğün Esnasındaki Gelenekler 

2-a) Nikah 

Pakistan’da nikah kıyan resmi bir kurum yoktur. Nikah işlerini devletin izin verdiği din 

adamları yürütmektedir. Hocalar kız ve erkeğe üç kez nikaha razı olup olmadıkların sorarlar 

ve yanlarında getirdikleri bizimkine benzer nikah defterini imzalatır. Bunlardan bir nüshasını 

geline, diğer nüshayı da devlet yetkililerine teslim eder. Nikahta mutlaka mehir belirlenir. 

Nikah merasimi bitince hoca ayrıldıktan sonra damat yüzü kapalı olan gelinin yüzünü açar ve 

çiftler birbirlerine tatlı yedirirler.  

2-b) Gharoli  

Düğünden bir gün önce damadın evinde düzenlenir. (Genellikle kına gecesi)Annesi damadın 

başına bir türban ve ışıltı bir eşarp bağlayarak merasimi başlatır. Kız kardeşler yürürken 

damadın başına çiçek yaprakları serperler. Aynı zamanda başlarında su kabı taşırlar. 

Misafirlerin geri kalanı şarkılar söylerler. Bağlanan türban liderlik sembolü eşarp ise 

zarafetin, alçak gönüllüğün ve estetiğin sembolüdür. Çiçekler ise mutluluğu simgelemektedir. 

Damat kız kardeşlerinin başlarının üzerinde taşıdığı su kaplarındaki su ile düğün günü yıkanır 

ve geri kalanı içer. Genelde düğün alayı gitmeden önce yapılan damada takı merasiminin bazı 

bölgelerde gharoli akşamı yapıldığı da görülmektedir.  

2-c) Bari 

Damadın annesi gelini için hazırladığı kıyafet, mücevher, ev eşyası ve banyo malzemelerini 

içeren bir hediye setidir. Bu set düğünden bir gün önce damadın evinde sergilenir. Bunun 

arkasındaki fikir, gelin gelir gelmez hoş karşılanacağı ve ona kendi evindeymiş gibi 

hissettirilmesidir.  

2-d) Ghoba Ghobi 

Çok ilginç bir gelenektir. Büyükçe bir sini pirinçle doldurulur ve içine metal para konulur. 

Gelen ve damat el ele tutuşur ve tek elle bu parayı aramaya koyulurlar. Parayı kim önce 

bulursa evlilik boyunca onun sözünün geçerli olacağına inanılır (Jang, 7 Ekim 2021).  

2-e) Hurmayla Nazardan Korunma 

Nikâhları kıyıldıktan sonra damat ve gelinin ailelerinin yaşlı kadınları yedi adet hurmayı yedi 

çiftlerin kafasında döndürürler. Daha sonra bu hurmalar yedi farklı tarafa atılır. Hiç kimsenin 

bu hurmaları yememesi gerekir. Yiyen kişinin uğursuzluğa uğrayacağına inanılır. Daha sonra 

bu hurmalar özenle kaldırılıp viran bir bölgeye bırakılır. Bu geleneğin ardında yatan temel 

amaç gelin ve damadın gökten ve yerden gelen her türlüğü beladan ve kem gözlerden 

korunmasıdır (Jang Gazetesi, 7 Ekim 2021).  

2-f)Düğün Alayı 
Düğün günü düğün alayı gelmeden önce gelin evinde gelinin amcası (yoksa bir başka aile 

büyüğü) geline bir miktar para verir. Bundan sonra gelin yıkanır. Gelinin yıkanması temizliği 

ve amcasından aldığı para da refahı simgeler (Durrani ve Khan, 2014, s. 40).  

Düğün alayı hareket etmeden önce damat bir taburenin üzerine çıkartılır. Düğün alayı etrafına 

dizilir ve davul zurna çalar. Bir kadın bir çömleği başına alarak kuyudan su doldurmaya gider. 

Kuyudan getirilen suyla damat yıkanır. Daha sonra tabureden indirilir ve yere toprak kapları 

kırar. Varsa damadın kız kardeşi yoksa akrabalarından biri damadın başına sehra denilen 

türban takar.  Daha sonra damat damatlığını giyerek ortaya çıkar ve yakın akrabaları takı 
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takarlar.  Damadın dayısı hatırı sayılır bir takı takar ve ardından düğün esnasında kendisine 

musallat olabilecek cinlerden korunması için damadın eline bir çakı tutuşturur. Berberin karısı 

bekârlık alameti olan saç örgülerine çözer. Hizmetçi kadın damadın koluna nazardan ve 

beladan korunması için kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah iplerden örülmüş bir bileklik ve içinde 

sarımsak ve üzerlik olan püsküllü bir kese bağlar (Butt, 2015,  s. 183).  Bundan sonra erkek 

tarafı düğün günü davul ve zurnaya benzer bir çalgı eşliğinde gelini almak için giderler. 

Damat gelin evine vardığında ayakkabıları gelinin kız kardeşleri tarafından bahşiş almak için 

saklanır ve yüklü miktarda bir bahşiş koparıncaya kadar geri vermezler.  

2-g) Dudh Plai (Süt İçirme) 

Düğün alayı gelinin evine vardığında mekânın girişinde gelinin kız kardeşleri, kendilerine 

yeterli miktarda para verilene kadar damadın girmesini engellerler. “Bacımızı o kadar kolay 

eve götürmüyorsun, bedelini ödeyeceksin” fikrinin yanı sıra  gelinin ablaları ve arkadaşları, 

diğer tarafta damadın erkek kardeşleri ve arkadaşları arasında şakalaşma vesilesidir. Damat 

parayı ödediğinde, kız kardeşler onu bir bardak sütle (Rasm-e-Dhood Pilai) karşılar. Süt, 

zenginliği ve saflığı simgeler. Damat kendisine bardakta verilen sütü içtikten sonra bardağın 

için parayla doldurarak geri verir.  

2-h) Ruhsati (Gelin Uğurlaması) 

Akşam yaklaşırken gelinin baba evinden kocasının evine gitmek için yola çıkacağında çok 

duygusal bir sahne yaşanır. Gelin, damat ile arabaya doğru yürürken, evin kapısının önünde 

durur ve kafasına pirinç atılır. Pakistan'daki pirinç, yaygın tüketilen yüksek bir besin 

kaynağıdır, bu nedenle zenginliği ve verimliliği sembolize eder. Gelinin birkaç taneyi 

arkasına atması, annesinin rahatını ve bakımını bırakıp yeni bir aileye girmesi anlamına gelir. 

Evden çıkıp arabaya ulaşıncaya kadar gelinin başının üzerinde Kur’an-ı Kerim tutulur. Bunun 

sebebi ise evliliğiniz boyunca Allah’ın sizinle olsun demektir. 

2-i) Hindistan Cevizi Patlatma 

Damat gelini baba evinden aldıktan sonra yola çıkılmadan önce gidecekleri yöne doğru bir 

Hindistan cevizi patlatır. Bu şekilde bu evliliği karşı olan ya da razı olmayanlar yaptığı 

büyüler ve bedduaların bozulduğuna inanılır (Jang, 7 Ekim 2021). Hindistan cevizi 

Hinduizm’de kutsal meyve olarak telakki edildiği için bu gelenek Hindulardan Müslümanlara 

geçmiştir.  

3- Düğün Sonrası Gelenekler 

3-a)Valima: Düğün sonrası yemek daveti 

Pakistan düğünlerinin en geniş katılımlı ve en şaşalı merasimidir.  Bu etkinliğin yapılması 

yani nikâhın alenen ilan edilmesi de sünnettir. Valima'ya bağlı çok fazla gelenek yoktur, 

haneye, mekâna, zamanlamaya, misafir listesine vb. uyacak şekilde değişir. Damat çok süslü 

bir giyim tercih eder. Gelin de genellikle kırmızı renkte çok dikkat çekici bir elbise giyer. 

Valima, Pakistan düğünlerinin en geniş katılımlı merasimidir.  

3-b) Makhlawa 

Düğünden sonraki en önemli gelenektir. Gelin ayrıldığı anne babasına hasret kalmasın diye 

düğünden birkaç gün sonra baba evine götürülür. Her seferinde damat evi tatlı getirerek 

gelinin akrabalarına ikram edilmesini sağlar. Gelin ve damadın evleri birbirine yakın ise 

gelinin akrabaları düğün günü sabahı damadın evine kahvaltı getirir ve gelini yanlarında geri 

götürürler. Birkaç gün gelin baba evinde kaldıktan sonra damat tarafından alınmaya gidilir. 

Gelin-damat uğurlanırken aile büyükleri ve yakın akrabalar iyi dilek temennisinde ve 

dualarında bulunurlar (Pencabi, 2007, s. 290). Bu gelenek de diğerleri gibi yörelere göre 

farklılık arz etmektedir. Bazı yörelerde makhlawa üç kez tekrarlanır.  

 

SONUÇ 

Pakistan toplumu oldukça zengin bir düğün geleneğine sahiptir. Eyalet sistemi ile yönetilen 

Pakistan’da düğün gelenekleri bölgelere çok farklılık arz etmektedir. Düğün geleneklerinin 
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değişime uğrasa da devam ettiğini söylemek mümkündür. Pakistan’da geleneklerin toplumu 

bir arada tutma gibi bir rolü olsa da zaman zaman bu gelenekler evlenecek çiftlerin karşısına 

katlanması güç bir problem olarak da çıktığı bir gerçektir. Son dönemlerde düğün 

merasimlerindeki abartılı gelenekler pek çok köşe yazarının gündemine girmiştir. Düğün 

geleneklerinin daha çok kırsal kesimlerde yaşatıldığı şehirlerde yavaş yavaş terk edildiği 

görülmektedir. Büyük çoğunluğu Müslüman olan Pakistan toplumunda Hinduizm kaynaklı 

pek çok düğün geleneği olduğu tespit edilmiştir. Pakistan’daki düğün geleneklerinin aşırı 

harcamalara sebep olduğu dolayısıyla evlenecek çiftlere ve ailelerine büyük bir yük yüklediği 

görülmektedir. Toplumun büyük bir kesimi bu aşırı harcamalardan şikayetçi olsalar da 

toplumsal baskıdan çekindikleri ve ayıplanmaktan korktukları için ısrarla bu harcamaları 

gerçekleştirmektedir. Toplumun büyük bir bölümü düğünlerin daha ve sade ve gösterişsiz 

yapılarak kolaylaştırılmasını istemektedirler.  
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ABSTRACT 

Lifestyle directly affects the formation of fashion habits and a certain style of clothing. The 

modern world can be described as “fast". This comparison includes several important 

characteristics.  

Every person has two aspirations inside: he wants to be a person, have an individuality, and at 

the same time be a part of society. Modern fashion, which is called “fast”, tries to balance 

such “fluctuations". She is trying to meet the needs of the majority, so the mass market is now 

prevailing in the market, but at the same time she is trying to introduce something original and 

unlike any other trend - this is how limited collections or collaborations are born.  You can 

look at this aspect from a different point of view. Men's clothing, due to the nature of its 

owner, should be practical, functional, but have some distinctive, but not flashy details. So, 

for example, a men's demi-season raincoat of basic volume can be successfully beaten with 

removable parts, which will allow the owner to always be different, but not stand out much. 

Another important characteristic is that the modern world and its inhabitants are always on the 

move, so fashion trends are now moving more and more into a sporty style, which implies 

comfort and functionality. To meet this social need, men's clothing is most often designed 

with a slit, patches, hood and other details on the buttons, and the length of the product is 

adjusted by removable parts of the bottom of the product with zippers or other functional 

details that make it possible to fix the bottom of the product in a bent form. 

Keywords: social needs, men’s demi-season raincoat, analysis. 

 

Outdoor clothing is a more practical product, but its originality is brought to it by various 

details that allow the wearer to stay in trend. Such details include pockets of different 

volumes, with all kinds of fasteners and decoration, as well as most often the entrance to them 

is equipped with a protective strap or velcro fasteners in order to protect against atmospheric 

moisture and falling objects [1]. According to their purpose, they are designed not only for 

large items, but also for small and important ones in the modern world, for example, 

headphones, pens and a phone. 

A primary technical sketch of a men's demi-season raincoat was designed, which satisfies the 

above requirements, which is shown in Picture 1. 
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Picture 1-Technical sketch of the developed model of a man's raincoat 

 

Next, a survey of male consumers was conducted to identify needs and compare them with 

the above statements. Thus, according to the results of the survey, it can be concluded that the 

majority of men, namely 60%, prefer a sporty style in clothing. After that, the reasons for 

choosing sportswear were established, which showed that most consumers prefer sportswear 

because of the high quality and convenience during the operation of the product. The survey 

results are shown in Picture 2. 
 

 
 

Picture 2- Results of consumer surveys 

 

These factors are primarily influenced by the quality of the selected package of materials. The 

choice of materials depends on the weather conditions and the type of activity and activity in 

this product. Men's demi-season raincoat for outdoor activities should perform protective, 

ergonomic, hygienic and aesthetic functions. The protective function of raincoats is provided 

by some indicators of the properties of materials, such as: surface density, thermal resistance, 

water resistance, air permeability and others [2]. Most often, the top materials are treated with 

a special impregnation, which provides a water-repellent, windproof and dirt-repellent effect. 

For example, the fabric of the top with an impregnated membrane is an improved material 

that is capable of removing moisture without letting rain, wind, snow inside. 

Design, technological and operational requirements are established for the gasket materials. 

They should fix the shape of the upper material, as well as protect the sections and some areas 

of the shoulder girdle from stretching. 
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Also, a man's raincoat should perform aesthetic functions, i.e. ensure the ability of the product 

to meet the social needs of a person, compliance with a generally recognized ideal. According 

to the results of the survey, it can be concluded that the majority of respondents when 

choosing outerwear for outdoor activities pay attention to the silhouette and volume of the 

designed product, therefore, when designing outerwear for outdoor activities, special attention 

is paid to the shoulder girdle. The survey results are shown in Picture 3. 

 

 
Picture 3- Survey results on factors influencing the choice of outerwear 

 

Thus, it can be concluded that in the modern world, where fashion is moving towards a 

healthy and active lifestyle, the comfort and protection of men in such a type of outerwear as 

a raincoat will be provided by a properly selected package of materials, design solutions of 

the model, as well as processing methods. The design of the men's raincoat model being 

developed will include a hood with a high stand and a sufficient fit to the head, sleeves with a 

lowered shoulder and a recessed armhole, close to a one-piece sleeve, two entrances to the 

“pocket” at the level of the chest line, which ensure the passage of hands through them, two 

framed pockets at hip level, a slot in the the back seam of the backrest on the button. These 

design solutions most fully meet all of the above requirements. The selected package of 

materials ensures a comfortable stay of a man in a raincoat in any weather. 
 

List of sources used: 

1. L.M. Tukhbatullina, L.A. Safina Features of designing clothes made of polymer 

materials for sports and outdoor activities – p. 161 

2. GOST 28486-90 raincoat and jacket fabrics made of synthetic yarns. General 

technical conditions- M: Standartinform, 1990- 3 s 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org237



 

ÖZET 

İnsanlık tarihi kadar eski iki kurumdan biri aile diğeri de dindir. İnsan tarih sahnesine bu iki 

kurumla birlikte çıkmıştır. Aile ve dinin başlangıcı insanın da başlangıcıdır. Başka bir ifade 

ile bu iki kurum hiç olmasaydı insan da var olmazdı. Aile ve din, insanın sosyolojik evriminin 

zorunlu unsurlarıdır. Din, düzenli ve anlamlı dünyaya yönelik güçlü etkisi ile, bireysel 

anlamda insanın bilinç sıçramasına, bilişsel mucizesine karşılık gelirken, aile onun toplumsal 

bir varlık olarak tarih sahnesinde yer almasının temelini oluşturmuştur. Bu iki kurumdan 

hangisinin daha önce geldiği tartışılsa da önemleri yadsınamaz. 

Yaygın kanaatin aksine modernleşme ile din ve aile kurumu arasında kategorik bir karşıtlık 

söz konusu değildir. Aksine, modernleşmenin erken dönemlerinde din çalışma ahlakı ile, aile 

ise,  dayanışma duygusunu mensupları ile sınırlandırarak   kendi dışında kalan toplumsal 

alanda sıkı bir rekabete imkan sağlaması ile modernleşmenin itici gücü olmuşlardır. 

Klasik anlamı ile aile kendisinin içinde bulunduğu en yakın topluluğun, cemaatin ve de daha 

geniş toplumun bir parçası olan ve mensubu olarak bizleri bir birimizle ve yakın topluluğu ile 

ve daha geniş toplumla ilişkilendiren bir kurumdur. Kapitalist sistemde içkin olan radikal 

bireyciliğin modem ailenin doğuşundaki ilk ve en başta gelen etkisi, onu içinde bulunduğu ve 

bir parçası olduğu en yakın moral topluluktan ve daha geniş toplumdan ayırarak bizi dış 

dünyaya kapamasıdır. 

Bu açıdan bakıldığında, çekirdek ailenin, daha doğrusu yalıtılmış çekirdek ailenin konumunu, 

modernleşme sürecindeki Protestanlığın konumu ile karşılaştırabiliriz. Çekirdek ailenin 

birincil ilişkileri, ailenin dar sınırları ile sınırlandırarak onu içinde bulunduğu yakın 

çevresinden yalıtmasına paralel olarak, Protestanlık, hidayete erme kaygısı ve seçilmişliğe 

yaptığı vurgu ile cemaat yerine bireysel beni öne çıkararak yalıtılmış ailenin ve onu oluşturan 

bireylerin inanç ve anlam dünyasını oluşturdu. Bu yönü ile de ailenin modernleşmenin erken 

dönemlerinde kazandığı önem ve yeni işleve benzer bir durum dini yaşamla ilgili olarak da 

ortaya çıktı. Yani yaygın kanaatin aksine modernleşmenin erken dönemlerinde dini yaşamda 

da gözle görülür bir artış söz konusudur. 

Bu bildirinin amacı toplumların modernleşme tarihlerinde modernleşmenin din ve aile 

kurumu üzerindeki çelişkili etkilerini tartışmaya açmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, yalıtılmış çekirdek aile, Protestan ahlakı, hidayet kaygısı, 

radikal bireycilik.  

 

 

ABSTRACT 

One of the two institutions as old as human history is the family and the other is religion. 

Human beings appeared on the stage of history together with these two institutions. The 

beginning of family and religion is also the beginning of man. In other words, if these two 

institutions did not exist, man would not come to exist. Family and religion are necessary 

elements of human sociological evolution. Religion, with its strong influence towards an 

orderly and meaningful world, corresponds to the individual human being's leap of 

consciousness, his cognitive miracle, while the family is the basis of his emergence as a social 
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being on the stage of history. Although it is debatable which of these two institutions came 

first, their importance is undeniable. 

Contrary to popular belief, there is no categorical opposition between modernization and the 

institution of religion and family. On the contrary, in the early stages of modernization, 

religion was the driving force of modernization with its work ethic, and the family was the 

driving force of modernization by limiting the sense of solidarity to its members and enabling 

strict competition in the social sphere outside of itself. 

In the classical sense, the family is an institution that is part of the immediate community, the 

community and the wider society, and that connects us as members with each other and with 

the immediate community and the wider society. The first and foremost effect of the radical 

individualism inherent in the capitalist system on the emergence of the modem family is to 

close us off to the outside world by separating us from the closest moral community and the 

wider society of which we are a part. 

From this perspective, we can compare the position of the nuclear family, or more precisely 

the isolated nuclear family, with the position of Protestantism in the process of modernization. 

Parallel to the nuclear family's isolation from its immediate environment by limiting primary 

relationships to the narrow confines of the family, Protestantism, with its concern for 

salvation anxiety and its emphasis on being chosen one, created the isolated family and its 

constituent individuals by emphasizing the individual over the community. In this respect, a 

situation similar to the importance and new function that the family gained in the early stages 

of modernization also emerged in relation to religious life. In other words, contrary to popular 

belief, there was a noticeable increase in religiosity in the early periods of modernization. 

The aim of this paper is to discuss the contradictory effects of modernization on the institution 

of religion and family in the modernization history of societies. 

Keywords: modernisation, isolated nuclear family, protestant ethic, salvation anxiety, radical 

individualism. 
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ABSTRACT 

In our study, an attempt was made to analyze the impact of prolonged violin lessons on a 

person, which will help determine the need for the development of extracurricular activities 

for students and the involvement of the older population.  

Playing the violin, especially virtuoso technique with the left hand, opens up creative abilities 

in any person. According to scientific observations, the left hand is responsible for the right 

hemisphere, which means it develops logical abilities. The right hand is creative imagination 

and thinking. Playing the violin, even the simplest piece, a person can randomly solve a 

complex intellectual problem, because playing this instrument stimulates the brain. Hence 

many outstanding scientists loved to play the violin at their leisure, for example, Einstein. The 

technique of developing the right hand is actively used for the preparation of Olympic 

champions. Thus, all passages, double notes and other extremely useful elements are designed 

to give the brain "acceleration".  

To know how popular the violin is, a survey was conducted among 1st year students and 

masters of Kazan National Research Technological University. According to the data 

obtained, the instrument in question ranks second in popularity, which is 35%. This means 

that a lot of people are interested in the violin, they like to listen to such music and they would 

like to learn how to play it.   

Conclusion: 1. Constant play increases the number of neural connections, strengthens brain 

functions. 2. Heals the soul, calms the psyche, arouses compassion in the soul, readiness for 

self-sacrifice. 3. Develops physical abilities, because it is necessary to move the right and left 

hands at the same time.  

Keywords: influence, music, violin, brain, abilities. 
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РЕЗЮМЕ 

Орнитоним — слово греческого происхождения, от ornis (ornitos), что означает птица, и 

onuma, что означает имя. Орнитонимы — это названия, данные отдельным птицам, 

чтобы отличить их от других птиц. Имеет номинативный характер. Термин 

орнитонимия используется для обозначения названий птиц в языке или языковой 

семье. Отдельные лексико-семантические или лексико-тематические группы 

орнитонимов постепенно возникали и развивались на основе древнеязыковых 

элементов в каждом языке. 

Орнитонимы – это группы слов, входящие в активный лексикон языка, к которому они 

принадлежат. При этом их функциональные возможности очень широки. Он может 

употребляться как в языке, так и в речи, как в литературном языке, так и в социальных 

диалектах. Поскольку он употребляется как в художественном, так и в научном стилях 

литературного языка, он может употребляться и в разговорном языке, и в бытовом 

стиле, и в то же время он отражает разные стилистические оттенки и краски. 

 

SUMMARY 

Ornithonym is a word of Greek origin, from ornis (ornitos), which means bird, and onuma, 

which means name. Ornithonyms are names given to individual birds to distinguish them 

from other birds. It has a nominative character. The term ornithonymy is used to refer to the 

names of birds in a language or a language family. Separate lexical-semantic or lexical-

thematic groups of ornithonyms gradually arose and developed on the basis of ancient 

language elements in each language. 

Ornithonyms are groups of words that are included in the active lexicon of the language to 

which they belong. At the same time, their functionality possibilities are very wide. It can be 

used both in language and speech, both in literary language and in social dialects. As it is used 

in both artistic and scientific styles of the literary language, it can be used in the colloquial 

language and in the everyday style, and at the same time it reflects different stylistic shades 

and colors. 

Key words: ornitonyms, unit, mythic, phrazeologizms, source 

 

XÜLASƏ 

Ornitonim yunan mənşəli sözdür, ornis (ornitos) sözündəndir, quş mənasındadır, onuma isə 

ad deməkdir. Ornitonimlər individual xarakteri ilə fərqlənən quşları digər quşlardan 

fərqləndirmək üçün onlara verilən adlardır. Nominativ səciyyə daşıyır. Bir dildə və ya bir dil 

ailəsində quş adlarını bildirmək üçün ornitonimiya terminindən istifadə edilir. Ornitonimlərin 

ayrı-ayrı leksik-semantik və ya leksik-tematik qrupları hər bir dildə tədricən  qədim dil 

elementləri əsasında yaranmış, inkişaf etmişdir.  

Ornitonimlər elə söz qruplarıdır ki, onlar mənsub olduğu dilin aktiv leksikasına daxildir. Eyni 

zamanda onların  funksionallaşma  imkanları da çox genişdir. Həm dildə, həm də nitqdə, həm 

ədəbi dildə, həm də sosial dialektlərdə istifadə edilə bilir. Ədəbi dilin həm bədii, həm elmi 

üslublarında işləndiyi kimi, danışıq dilində, məişət üslubunda da işlənə bilir və bu zaman 

ORNITONIMLƏR - DÜNYA DILLƏRINDƏ MÜASIR VƏ TARIXI ISTIQAMƏTDƏ 

TƏDQIQI DILÇILIK ÜÇÜN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRDƏN BIRI KIMI 
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müxtəlif stilistik çalar-rəngarənglik  əks etdirir. 

Açar sözlər: ornionimlər, vahid, mifik, frazeologizmlər, mənbə  

 

İnsanın təbiətlə dialektik vahidliyi nəzəriyyəsinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, insanın bütün 

həyat mərhələlərində heyvanlara münasibəti dəyişsə də, bu münasibət hər zaman özünü 

göstərmişdir. Azyaşlı uşaqlara quşların uçması, hərəkəti daha maraqlıdır. Gənc insan artıq 

quşun yüksəklidə uçmasında  azadlıq, sərhədsizlik görür, özünün  onun yerində olmasını 

arzulayır. Sevən bir insan quşların cəh-cəhindən, gözəlliyindən  zövq alır. Bəziləri quşlardakı 

əzəməti qiymətləndirir. Bəziləri onları kədər, qəm xəbərçisi kimi dəyərləndirir. Biz yazın 

gəlməsini qaranquşla əlaqələndiririk. Göyərçin sülhün rəmzinə çevrilmişdir. Eyni zamanda 

insanlar bir-birinə münasibətdə də (istər mənfi, istər sə də müsbət) heyvanlarla, quşlarla bağlı 

formalaşmış ifadələrdən istifadə edirlər.Məsələn; igid adama-qartal, şahin baxışlı; əzizləmə 

məqamında-göyərçinim (qolubuşka, qolubka) və s. Quş adları və onların obrazları dünyanın 

bütün xalqlarının, eləcə də ingilis və Azərbaycan xalqlarının maddi və mənəvi həyatında hər 

zaman diqqət mərkəzində olmuşdur. 

İnsan elə təbiətin bir parçası olan quşlarla da daim əlaqəli olmuşdur. Quşların xalqın mədəni 

həyatı, inancları ilə əlaqəsi haqqında etnoqrafik məlumatlar, ekstralinqvistik faktlar 

apardığımız linqvistik araşdırmalar üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Dünya dillərinin zoonimik 

lüğət tərkibi dil daşıyıcılarının sosial-ictimai-mənəvi həyatı ilə sıx bağlıdır.  

Ornitonimlərin dünya dillərində müasir və tarixi istiqamətdə tədqiqi dilçilik üçün aktual 

məsələlərdən biridir. Ornitonimlər quşlara verilən adlar, ornitologiya onları öyrənən elm 

sahəsidir. Ornitologiya zoologiyanın bir hissəsi olub quşlardan bəhs edən qədim bir elm 

sahəsidir. Ornitologiyatermini  qədim yunan mənşəlidir, mənası quş və öyrənmə (elm) 

deməkdir. Ornitologiya – zoologiyanın quşları və onların embriologiyası, mifologiyası, 

fiziologiyası, ekologiyası, sistematikası və coğrafi yayılma arealını öyrənən bölməsi hesab 

edilir.   

Biz, ilk növbədə, ornitonimlər haqqında müəyyən təsəvvür yaradacaq, daha sonra bir neçə 

aspektdə onları tədqiq edəcəyik. 

XVI əsrin sonlarında ornitologiya termini  biologiya termininin əvəzinə İtaliya naturalisti 

Adrovandi tərəfindən işlədilmişdir. Ornitologiyanın  tarixi e.ə  170 növ quşun həyat tərzi və 

anatomiyasını təsvir edən Aristotelin “Heyvanların təsviri” adlı kitabı ilə başlayır. Quşlar 

insan cəmiyyətinin sosial həyatında mühüm rol oynamışlar.Lap qədim dövrlərdən quşlar hər 

zaman, yerləşdikləri ərazidən asılı olmayaraq,  insanları izləmişlər. “Quş” sözü çoxları üçün 

“uçuş” mənası kəsb etmişdir. Lakin  bu, yeganə assosiasiya deyildir. Onların hərəkətləri 

rəngarəngliyinə görə bir-birindən fərqlənir: müsbət və mənfi mənada. Quşlar ya 

dimdikləyirlər, balalarını qoruyurlar, ya da hücum edirlər. Bəzən əkini məhv edir, bəzən isə 

onları ziyanvericilərdən qoruyurlar. Ya tez oyanır, ya heç yatmır, ya da yuva düzəldirlər. 

Onların hərəkətlərinin bu özəllikləri də elə metamorfik mənaların əsasını təşkil edir. Quşların 

müəyyən hərəkətləri və əməlləri insanlarda da təsadüf olunaraq simvolizə edilir. Burada tipin 

təsnifatı bu şəkildə gedir: quş ağılsızdır və ya müdrikdir, quş cəsarətlidir və ya acizdir, 

insanları sevindirir və ya yatmağa qoymur, öz balalarının qayğısına qalır və ya  onları atır. Bu 

kimi cəhətlər  insanlarda  da müşahidə edilir. 
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ÖZET 

Yüce kavramı ve sanatın yıkıcılığıyla ilgili düşüncelerin kaynağı, ilkçağ filozofu Longinus’a 

atfedilir ve güzelliğin yanı sıra yüce denilen bir kavramın da estetik bir haz uyandırdığı 

düşüncesi ilk defa bu dönemde ortaya atılmıştır. Edmund Burke, yüce ve güzel fikirlerimizin 

kökenini; vahşi manzaraya, korkunç yerlere ve uçsuz bucaksızlığa karşı ifade edilen bir 

hayranlıkla ve dehşet ve şaşkınlıkla karışık bir tür tutku ile açıklamaktadır. Sanatta yüce ile 

güzel arasındaki çatışma ve sanatın yıkım ve şiddetle bir ilişki kurması, romantik estetiğin 

oluşumuyla eşzamanlıdır. İnsanın daima yenik düştüğü bir insan-doğa savaşının ya da büyük 

uygarlıkların çöküşünün ana tema olduğu manzaralarında büyük dalgalı denizler, fırtınalar, 

yüce dağlar ya da uçurumlar gibi doğada en güçlü ve dramatik olan betimlemişlerdir. 

Romantiklerin uçsuz bucaksızlığa dalma, aşırılıklardan zevk alma durumu, resimsel ve ruhani 

arayışı, görkemli ve dokunaklı olanın korku ve heyecanla karışık tasvirini ortaya 

koymaktadır. Bu çalışma ile estetiğin güzelliğin yanı sıra yüce, trajik gibi değerleri de 

içermesi ve bu değerlerin korku, dehşet ve büyülenmeyi de beraberinde getirmesi ile yıkım 

estetiğini ortaya koymasındaki süreç incelenecek ve örnek eserler ortaya koyulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yüce, Yıkım Estetiği, Romantizm,  

 

ABSTRACT 

The source of thoughts about the concept of the sublime and the destructiveness of art is 

attributed to the ancient philosopher Longinus, and the idea that a concept called sublime as 

well as beauty arouses aesthetic pleasure was put forward for the first time in this period. 

Edmund Burke, the origin of our lofty and beautiful ideas; it describes it with an expressed 

admiration for wild scenery, dreadful places, and immensity, and a kind of passion mixed 

with horror and bewilderment. The conflict between the sublime and the beautiful in art, and 

the art's association with destruction and violence, is simultaneous with the formation of 

romantic aesthetics. In his landscapes where a man-nature war in which man always 

succumbs or the collapse of great civilizations is the main theme, they depicted the most 

powerful and dramatic in nature, such as great rough seas, storms, lofty mountains or cliffs. 

The romantics' immersion in immensity, their enjoyment of excesses, their pictorial and 

spiritual pursuit, reveal a mixture of fear and excitement of the majestic and poignant. In this 

study, the process in which aesthetics includes values such as sublime and tragic as well as 

beauty and that these values bring fear, horror and fascination, the process of revealing the 

aesthetics of destruction will be examined and exemplary works will be revealed. 

Key Words: Sublime, Aesthetics of Destruction, Romance 
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GİRİŞ 

Yüce (sublime) kavramı, güzel ile tanımlanması yetersiz kalınan, kolay ifade edilemeyen, acı, 

korku ve coşkunluğun bir arada yaşandığı eserleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Sanatın 

yıkıcılığı ile ilgili düşüncelerin kaynağı birinci yüzyılın sonlarında yaşadığı tahmin edilen 

Roma dönemi yazarı Longinus’a atfedilir. Yazılarının derlendiği Du Sublima 1674’te yeniden 

keşfedilerek Fransızca’ya çevrilmiştir ve güzelliğin yanı sıra yüce denilen bir kavramın da 

estetik bir haz uyandırdığı düşüncesi ilk kez bu dönemde ortaya atılmıştır. Yücelik ile güzellik 

arasındaki çatışma, modernliğin uyanmasıyla ve sanatçının yavaş yavaş bir deha olarak 

yükselmesi, yaratma eylemini Tanrı’dan çalmasıyla birlikte filizlenir. Şiddetin modern sanatı 

kuran bir estetik fenomen olmasında, “yüce” (sublime) konusundaki düşüncelerin 

canlanmasının, özellikle de Edmund Burke’nin Yüce ve Güzel Üzerine Düşüncelerimizin 

Kökleri Hakkında Felsefî bir Soruşturma kitabının (1756) önemli etkisi olmuştur. 

Burke, yüce ve güzel fikirlerimizin kökenini; vahşi manzaraya, korkunç yerlere ve uçsuz 

bucaksızlığa karşı ifade edilen bir hayranlıkla ve dehşet ve şaşkınlıkla karışık bir tür tutku ile 

açıklamaktadır. Burke’de “yüce”nin kaynağı terördür: “Acı ve tehlike düşüncesini kışkırtan 

herşey, yani dehşet uyandıran, terör gibi etki eden her şey yücenin kaynağıdır. “Yüce, zihnin 

duyabilceği en güçlü duyguyu üretir. En güçlü duygu diyorum çünkü acının hazdan daha 

etkili olduğuna inanıyorum”der. “Hiçbir duygu korku kadar, zihni akıl yürütmekten 

alıkoyamaz”. Ona göre acı ve ölüm endişesinden kaynaklanan korku gerçek acı gibi etki eder. 

O nedenle dehşet veren -terörün kaynağı olan- her şey aynı zamanda yücedir. Burke, acıyla 

ilgili olan kavramların hazla ilgili olanlardan çok daha güçlü olduğuna inanır. Bu düşünce 

doğrultusunda yüce ve güzel kavramlarının kapsamını belirler(Kızıl, 2015;1). 

Sanatta yüce ile güzel arasındaki çatışma ve sanatın yıkım ve şiddetle bir ilişki kurması, 

romantik estetiğin oluşumuyla eşzamanlıdır. İnsanın daima yenik düştüğü bir insan-doğa 

savaşının ya da büyük uygarlıkların çöküşünün ana tema olduğu manzaralarında büyük 

dalgalı denizler, fırtınalar, yüce dağlar ya da uçurumlar gibi doğada en güçlü ve dramatik 

olanı betimlemişlerdir. Romantiklerin uçsuz bucaksızlığa dalma, aşırılıklardan zevk alma 

durumu, resimsel ve ruhani arayışı, görkemli ve dokunaklı olanın korku ve heyecanla karışık 

tasvirini ortaya koymaktadır. Yücelik; şaşkınlık, korku ve güçlü bir estetik hazzın bütününden 

oluşan bir his, boşluğun mevcudiyeti içinde izleyen tarafından hissedilen güçlü bir 

duygulanımdır. Yüce olarak hissedilen bu tepki olağan dışı ve büyük olaylar karşısında ortaya 

çıkmaktadır. Bu kavram doğaya bağlandığında dağlar, geniş okyanuslar, sıra dışı fırtınalar, 

tipiler, büyüleyici gün batımları ve benzeri durumlar karşısında gösterilen tepkiyi tasvir etmek 

için kullanılmıştır. 

Romantizmle birlikte özellikle doğa, metafizik anlamlar kazanarak, manevi arayışlara eşlik 

eden, ruhsal özgürlüğün sembolü haline gelmiştir. Duygularla, düş gücüyle, melankoli ve 

nostalji ile özdeşleşmiştir. Aşkınlık ve sınırsızlığı ifade etmek için yeni bir ruhsal bütünlüğün 

temsilcisi olarak gündeme gelir. 18.yüzyılda ortaya çıkan bu akım, doğa duygusuna kattığı 

metafizik anlamı, düşselliği, melankoliyi, yalnızlığı, öznelliği, nostaljiyi, derin duyguları 

sembolize eder. Ortaçağ kahramanlık öykülerine kadar dayanan kökeni ile aşkın duyguları, 

mucizeleri ve karanlık güçleri yücelten bir anlatı geçmişine sahiptir.  
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Resim1. Caspar David Friedrich, Sis Denizinin Üzerindeki Gezgin, 1818 

 

Doğa, romantizmle birlikte yüce ve coşkun duyguları harekete geçiren yeni bir anlam 

dağarcığına sahip olmuştur. Süblime dağlar, uçsuz bucaksız gökyüzü, okyanus, fırtınalar 

onları aydınlatan ay ışığı veya kaynağı belirsiz bir ilahi ışık romantizmin doğaya kattığı ruhsal 

anlamla romantik resmin temaları olmuştur. Romantizme göre yaşamın kökleri karanlıkta 

kaybolmuştur ve bunu ifade etmenin en iyi yöntemi doğanın gizli güçlerinin izini sürmek ve 

maneviyatın kaynağını orda aramaktır.  

 

 

 
Resim 2. W.Turner, Nehirde (On the River Tyne), tual üzerine yağlıboya, 1812 

 

Bu doğrultuda Turner’in resimleri incelendiğinde ‘Yüce’nin, resimlerinin yaratımında en 

güçlü dürtü olduğu görülmektedir. Resimlerine konu olan savaşlar, doğal afetler, kahramanlık 
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hikayeleri, Turner’in yüce estetiğini doğa resimleri yapmanın dışında bir anlam 

kazandırmıştır(Erdoğdu, 2017, 4). Aşkın bir deneyimin ve sonsuzluğun kaynağıdır. Romantik 

peyzajlarda doğa melankolisi beraberinde yalnızlık ve kaçışın sembolü haline gelmiştir. 

Fırtına izleyeni de içine alabilecek kadar güçlü bir korku hissi yaratmaktadır.  

 

 
Resim 3. Kar Fırtınası: Limanın Ağzındaki Sığ Suda İşaret Veriyor 

tuval üzerine yağlıboya, 1842 

 

Bu resimdeki en çok etkileyici olan şey, izleyiciye fırtınayı dışarıdan izletmez, izleyiciyi 

fırtınanın içine sürükleyen bir his uyandırırcasına resmin içine sokar. Bunu da dalgaların 

kavisli hareketiyle ve baş döndüren gerilimle yapar(Erdoğdu, 2017: 6). Bu eser ile yüce 

estetiğinin en üst noktasına ulaştığı söylenebilir. Turner’ın bu resimleri yapabilmek için 

kendisini gemiye bağlatıp fırtınayı deneyimlediği bilinmektedir. Turner’in resimlerinde 

kullandığı ışık yücenin ışığıdır. Ancak bu ışık homojen bir aydınlık yaratmayacaktır. Huzur 

ve sessizlik güzele vurgu yapacağından, kasvetli, karanlık, belirsizlik, pürüzlü yüzeyler ancak 

yücenin kaynağı olan korku ve endişe hissini yaratabilir. Bu kıyaslamalar Burke göre güzelin 

haz vereceğine, yücenin ise korku vereceğine yöneliktir (Burke, 2008: 128).  

Sanatsal İfade Biçimi Olarak Yıkım  

Sanatın yıkıcılığı ile ilgili birikim, 20. yüzyılın avangard hareketlerinde doruğa çıkmıştır.  

Sanat manifestoları dönemini açan, “yıkıcı ve kundakçı” Fütürizm Manifestosu bunun en 

vurucu ifadesi sayılır: “Artık mücadelenin dışında bir yerde güzellik yoktur. Saldırgan 

karakteri bulunmayan başyapıt olamaz… Savaşı, anarşistlerin yıkıcı hamlelerini saygıyla 

anmak, müzeleri ve kütüphaneleri yıkmak istiyoruz. Sanat, şiddetten, zulüm ve adaletsizlikten 

başka bir şey olamaz.” Fütürizmin, klasik sanata karşı direniş olarak geliştirdiği yıkım 

eylemleri, Dadaizm ile ilerleme kaydetmiş ve sanatın kendisinin yok edilmesi gerekliliğinin 

savunulduğu bir anlayışın gelişmesinde etkili olmuştur. Sanatın yıkımını amaçlayan, 

gerçekleştirdikleri performansa ve nesneye dayalı uygulamalarla radikal yıkıcı bir tavrı 

benimseyen Dadaistler fiziksel bir yıkımın gerçekleştirilmesi aracılığıyla üretilen sanat 

yapıtlarının ilk örneklerini vermiştir. Ekspresyonistlerin 1918 Alman Devrimi arifesinde 

yayınladıkları manifestolarında yıkıcılık tapınmasında fütürislerinkinden geri kalmaz: 

“Uyanın! Sizi şiddet dolu bir ayaklanmaya, alev alev bir anarşiye çağırıyorum” 

demişlerdir(Artun, 2011;1).  

II. Dünya Savaşı’nın etkisinde gelişim gösteren önemli avangard akımlardan biri olan 

Sitüasyonizm’de, gösteri ve eylemler aracılığıyla yeni bir dünya düzenin kurulmasını 
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sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Oto Yıkıcı Sanat’ı etkileyen akım, gösteri 

toplumunun dayatmalarını reddederek yıkıma uğratan aktivist sanatçılardan oluşmuştur. 

Sitüasyonist sanatçılar, günlük hayatın eleştirisinin, kendi güç dinamikleri tarafından 

yönetildiğini ve gösterinin kendi yıkımının, tartışma ortamlarında sunulması gerektiğini 

savunmuştur. (Matthew ve diğerleri, 2008, s. 122). Yıkımı, eyleme dayalı bir sanat kavramı 

olarak kabul eden sanatçılar, hayatın içinden imgeleri mevcut anlamlarından uzaklaştırarak 

farklı bir gerçeklik ile sunmuş ve mevcut gerçekliği yıkıma uğratarak sanat karşıtı eylemler 

geçekleştirmiştir(İlhan, 2020: 44). 

Yıkımdan ve yok oluştan haz alma, ahlaki ve vicdani bir sorgulama yaşatma potansiyeline 

sahip olsa da yıkım estetiği olarak adlandırılabilecek estetik bir hazdır. Susan Sontag yıkım 

estetiğini, yıkıma yol açarken ve kargaşa yaratırken gözlenen güzellikler olarak değerlendirir. 

Kısacası yıkım estetiği kırılmış, yıkılmış, imha edilmiş, çökmüş şeylerde güzellik ve çekicilik 

bullmaktır. (Erciyeş Tosun 2021: 630). Yıkım, avangard sanat hareketlerinin genelinde estetik 

bir temsil olarak kabul edilerek, sanatsal deneyimlere öncülük eden bir temel çıkış noktası 

olmuştur. Toplumsal, politik, ahlaki, felsefi, ekonomik, kültürel konularla ilgilenen ve bu 

konuları radikal anlatım araçları ve yöntemleriyle ifade eden avangard dönemde yıkım, 

sanatçının en önemli ifade biçimidir. Avangard sanatçı her türlü uygulamasıyla şok 

yaratmayı, sonucunda da hayatla sanat arasındaki sınırı kaldırarak yıkıcı bir güç olmayı 

hedeflemiştir. Bu yönüyle de sanatta yıkım kavramının en çok uygulama alanı bulduğu 

dönem olarak da önem kazanmıştır. Avangard sanatta gerçekleştirilen yıkım aracılığıyla 

hedeflenen, hayatta köklü bir dönüşümün sağlanması olmuştur. Tarihsel olarak, iki Dünya 

Savaşı arasında şiddetli bir şekilde varlığını gösteren avangard sanat hareketleri, farklı temalar 

ve uygulama yöntemleri aracılığıyla hayata geçirilmiştir.  

Gustav Metzger ve Raphael Montinez Ortiz tarafından manifestoları yazılan Oto Yıkıcı Sanat, 

sanatta yıkımın amaçları ve ilkelerini ortaya koyması yönüyle önemlidir ve günümüz yıkım 

temelinde gerçekleştirilen çalışmalara zemin oluşturmaktadır. Şiddetin, saldırganlığın ve sanat 

yapıtlarında tahrip etmeye dönük sanat uygulamalarının yoğun bir şekilde görülmesi bu 

zamana tarihlenir.  Manifestoları uluslararası platforma taşıyan Sanatta Yıkım Sempozyumu, 

farklı disiplinlerden sanatçıların gerçekleştirdiği yıkıcı eylemleri, alternatif sanatsal bir dil 

olarak sunmuş ve sanatın anlatım olanaklarını zenginleştirmiştir(İlhan, 2019:7).  

 

 
Resim 4. Gustav Metzger, 1961, South Bank Gösterimi 
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Metzger’in sanatta kalıcılık ideallerine, savaşlara, soykırıma, nükleer silahlara ve kapitalizme 

karşı bir eylem olarak gerçekleştirdiği en önemli çalışmalarından biri hidrolik asit ile naylon 

üzerine yapmış olduğu South Bank Gösterimi’dir. Yıkım ve yaratım süreçleri, eserin yapım 

aşamasında eşzamanlı olarak gerçekleşmiştir. Sanatçının hidrolik asit uyguladığı yüzeyler, 

asitin tahrip gücüne bağlı olarak değişen yeni biçimler yaratmıştır. Metzger 1960 tarihli 

manifestosunda asit, tuval balistik, elektrik, elektronik, cam, nükleer enerji, plastik, alçı, kum 

solar enerji, su basınç gibi pek çok değişkenden yararlanılabileceğini belirtirken, sanatçının 

bu amaçla oluşturduğu çalışmalarından belki de en bilineni naylon tabaka üzerine hidrolik asit 

püskürttüğü beyaz siyah ve kırmızı renklerden oluşan performansıdır. South Bank Londra’da 

gerçekleştirilen bu çalışmada, asit ile yüzeyin buluşması sonucunda naylon tabakada meydana 

gelen yırtık ve delikler geçiciliğin yanı sıra sürece vurgu yapmaktadır(Alpsoy, 2019:6).  

 

 
Resim 5. Raphael Montañez Ortiz ve Paul Pierrot, Piyano İmha Konseri, 1966, Sanatta Yıkım 

Sempozyumu, Londra. 

 

Ortiz, Oto Yıkıcı Sanat’ı benimseyerek yıkma eylemleri gerçekleştiren sanatçıların 

üstünlüğünü dile getirmiştir. Sanatçıları ölüm duygusuyla ilişkilendiren Ortiz’e göre hayatın 

içinde bilinçsiz bir bütünlük vardır ve bu bütünlük yıkım eylemini benimseyen sanatçılar 

aracılığıyla sağlanır. Öfke, acı ve ilhamın temeline yerleştirilen ölüm, yıkımın aracıdır. Ortiz, 

sanat yoluyla insanın içgüdüsel olan saldırganlık eğilimini gündelik hayata geçirmeyeceğine 

inanmaktadır. Şiddet, yıkım ve zarar verme sadece sanat yoluyla olmalıdır ona göre. İmha 

etme eylemiyle bir tepki gösterme gayretinde olan sanatçıların eleştirisi kimi zaman toplumsal 

olaylara kimi zaman da sanata olan bakış açısına yöneliktir 
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Resim 6. Jean Tinguely, New York’a Saygı, 1960 

 

Dönemin önemli sanatçılarından Jean Tinguely, kendi kendini imha eden bir makine icat 

etmiştir. Dik bir şekilde yerleştirilmiş bir piyano, eski bir adres yazma makinası, bir klakson, 

yanıcı ve duman çıkartan kimyevi maddeler, bir yangın söndürücüden meydana gelen bu 

karmaşık obje, elektrik verildiğinde kendi kendini yakmaya başlamış ve parçalara ayrılmış 

böylelikle çalışma kalıcılığın reddine yönelik somut bir eylem haline gelmektedir. Teknolojik 

anlamda gelişmiş özellikler barındırmayan mekanizması, kendini tahrip etmek üzere 

tasarlanmıştır(İhan,2019:8). Çevresel kaygılar ve nükleer bombanın psikozu ile, felaket hayal 

gücü, Ay'da yerleşik şehirlerin hayallerini devralır. Las Vegas ve özellikle de Amerikan 

ordusunun nükleer test alanı olan Yucca Flat yakınlarında, sanatçı Jean Tinguely, rengarenk 

heykelinin önünde varlıklı bir toplumun kalıntılarından oluşan bir geçit töreninin önünde 

kendi kendini yok ettiği dünyanın sonunun bir hipotezini sahnelemiştir. 

 

 
Resim 7. Jean Tinguely, Study for an End of the World Number 2, Las Vegas, 1962, Film, 

16mm  
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Resim 8. Adrien Missika, Darvazza, 2010 

 

Sanatçı, 1971'de Türkmenistan'da, Sovyet jeologları bir maden platformu çöktüğünde 

yanlışlıkla bir doğal gaz mağarasını açığa çıkarmış, kıyametin yüceliğini yakalamak için uzun 

süreli çekimler yapmıştır.  

 

 
Resim 9. Werner Herzog, La Soufriere, 1977 

 

Herzog, adadaki yanardağın patlayacağını duyunca bir film ekibini Guadeloupe adasına 

götürmüştür. Turner gibi bu deneyimlemeyi önemsemiş ve aktif bir yanardağın içine kadar 

girmiştir. 

 
Resim 10. Fransis Alys, Tornado, 2000 – 2010 
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Belçika doğumlu Francis Alÿs, pratiği boyunca şiirsel ve yaratıcı duyarlılığını antropolojik ve 

jeopolitik kaygılara yöneltmiştir. Güney Meksika'daki tozlu, yanmış tarlalardan esinlenerek, 

Alÿs, kurak mevsimin sonunda araziyi kasıp kavuran tekrarlayan kasırgaları 10 yıl boyunca 

filme aldı. Elde tutulan bir kamerayla girdaba girmeye ve şiddetli, kaotik hareket ile rahatsız 

edici sessizlik arasındaki keskin gerilimi yakalamaya çalışmaktadır. 

 

 
 

Resim 11. Antonioni, Zabriskie Point, 1970 

 

 
Resim 12. Jaume Xifra, Earth Reliquiae, 1970 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak; yüce olan ile estetiğin birlikteliği, yıkımın abartılı, büyüleyici, fantastik, şok 

edici, meydan okuyucu görüntüsünden haz alma duygusuyla ilişkilendirilmiştir. Bu haz ahlaki 

ve vicdani bir sorgulama yaşatma potansiyeline sahip olsa da yıkım estetiği olarak 

adlandırabileceğimiz estetik bir hazdır. Bu estetik haz temelde yücelik ve güzellik duyguları 

üzerinden alınmaktadır. Bu çalışmada yüce kavramı ve sanatın yıkıcılığıyla ilgili düşüncelerin 

kaynağı araştırılmış, yıkım estetiğinin sanat tarihsel süreci ve güncel örnekleri incelenmiştir.  
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ÖZET 

Türkiye ve Almanya arasında 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan anlaşma ile birlikte Türk 

işçilerin Almanya’ya göçü başlamış ve bu göçle birlikte Almanya’daki Türk nüfusu kısa süre 

içerisinde büyük bir artış göstermiştir. Başlangıçta erkekler tek olarak Almanya’ya göç 

etmişken, bir süre sonra göç eden erkekler eş ve çocuklarını da yanlarına alarak Almanya’daki 

Türk nüfusunun artmasına katkıda bulunmuşladır. Türk ve yabancı işçi sayısının artması 

nedeniyle kendi vatandaşlarına iş bulma sorunu yaşayan Alman Hükümeti, 1983 yılında 

Almanya’daki yabancı işçiler için çıkardığı “Geri Dönüşü Teşvik Yasası” ile yabancı işçilerin 

ülkelerine kesin dönüş yapmalarını teşvik etmiştir. Bazı Türk işçiler bu yasa kapsamında, 

bazıları da kendi istekleri doğrultusunda Türkiye’ye dönüş yaparken, Türk işçilerin çoğunluğu 

Almanya’da yaşamını sürdürmeye devam etmiştir. Almanya’da birçok sorun yaşayan Türk 

işçiler ülkelerine dönüş yaptıklarında, kendi ülkelerinde de Almanya’da yaşadıklarına benzer 

sorunlarla karşılaşmışlardır. Türk Çocuk Edebiyatı’nın en bilinen yazarlarından biri olan 

Gülten Dayıoğlu, gençler ve çocuklar için yazmış olduğu “Geriye Dönenler” adlı hikâye 

kitabında Almanya’dan Türkiye’ye dönmüş Türklerin sorunlarını anlatmaktadır. Dokuz farklı 

hikâyeden oluşan kitapta bazı hikâyeler Almanya’dan Türkiye’ye göç etmiş yetişkinlerin 

sorunlarına değinirken, bazı hikâyeler de Almanya’dan Türkiye’ye göç etmiş çocuk ve 

gençlerin sorunlarını göstermektedir. “Düşler” adlı hikâyede de dört yaşındayken Almanya’ya 

göç etmiş, liseye giderken de Türkiye’ye geri dönmüş Esin adlı bir kız çocuğunun ve ailesinin 

Türkiye’de yaşadıkları sorunlar anlatılmaktadır. Bu çalışmada, Gülten Dayıoğlu’nun “Geriye 

Dönenler” adlı hikâye kitabında yer alan “Düşler” adlı hikâyede değinilen Almanya’dan 

Türkiye’ye dönüş yapmış Esin ve ailesinin hem Almanya’da hem de Türkiye’de yaşadıkları 

sorunlar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Almanya’ya Türk göçü, gençlik edebiyatı, Gülten Dayıoğlu, “Geriye 

Dönenler”, “Düşler”. 

 

ABSTRACT 

With the agreement signed between Turkey and Germany on 30 October 1961, the 

immigration of Turkish workers to Germany started and the Turkish population in Germany 

showed a great increase in a short time with this immigration. In the beginning, men 

immigrated to Germany alone, but after a while, the men who immigrated took their wives 

and children with them and contributed to the increase in the Turkish population in Germany. 

The German Government, which had the problem of finding a job for its citizens due to the 

increase in the number of Turkish and foreign workers, encouraged the foreign workers to 

return to their countries with the law for promoting the repatriation of foreigners enacted in 

1983 for foreign workers in Germany. While some Turkish workers returned to Turkey within 

the scope of this law and some returned to Turkey voluntarily, the majority of Turkish 

workers continued to live in Germany. When Turkish workers, who had many problems in 

Germany, returned to their countries, they faced similar problems in their own countries as 

they experienced in Germany. Gülten Dayıoğlu, one of the most well-known authors of 

Turkish Children's Literature, tells the problems of Turks who have returned to Turkey from 

Germany in her storybook "Geriye Dönenler" (The Returnees), which she wrote for young 

 

“DÜŞLER” VE GERÇEKLER 

“DÜŞLER” (DREAMS) AND TRUTHS 
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adults and children. In the book, which consists of nine different stories, some of the stories 

address the problems of adults who migrated from Germany to Turkey, while some stories 

show the problems of children and young adults who migrated from Germany to Turkey. In 

the story "Düşler” (Dreams), the problems experienced in Turkey by a girl named Esin, who 

immigrated to Germany when she was four years old and returned to Turkey when she was in 

high school, and her family are described. In this study, the problems experienced both in 

Germany and in Turkey by Esin and her family, who returned to Turkey from Germany, were 

analysed in the story "Düşler" (Dreams) in Gülten Dayıoğlu's storybook "Geriye Dönenler" 

(The Returnees).  

Keywords: Turkish immigration to Germany, young adult literature, Gülten Dayıoğlu, 

“Geriye Dönenler” (The Returnees), “Düşler” (Dreams). 

  

1. GİRİŞ 

Türkiye ve Almanya arasında 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan anlaşma ile birlikte Türk 

işçilerin Almanya’ya göçü başlamış ve bu göçle birlikte Almanya’daki Türk nüfusu kısa süre 

içerisinde büyük bir artış göstermiştir. Bu anlaşma 1 Eylül 1961 tarihinden geçerli olmak 

üzere yürürlüğe girmiştir (Turan, 1997). Başlangıçta erkekler tek olarak Almanya’ya göç 

etmişken, bir süre sonra göç eden erkekler eş ve çocuklarını da yanlarına alarak Almanya’daki 

Türk nüfusunun artmasına katkıda bulunmuşladır (Gitmez, 1979). Türk ve yabancı işçi 

sayısının artması nedeniyle kendi vatandaşlarına iş bulma sorunu yaşayan Alman Hükümeti, 

1983 yılında Almanya’daki yabancı işçiler için çıkardığı “Geri Dönüşü Teşvik Yasası” ile 

yabancı işçilerin ülkelerine kesin dönüş yapmalarını teşvik etmiştir (Kahraman, 2018). Bazı 

Türk işçiler bu yasa kapsamında, bazıları da kendi istekleri doğrultusunda Türkiye’ye dönüş 

yaparken, Türk işçilerin çoğunluğu Almanya’da yaşamını sürdürmeye devam etmiştir. 

Almanya’ya Türk göçü Türk toplumunu en çok etkileyen toplumsal sorunlardan biri olmuştur. 

Köylerden ve kırsal bölgelerden çıkıp, Almanya’nın işçi ihtiyacını karşılamak üzere “modern” 

bir ülkeye gelen Türkler, Alman toplumu tarafından dışlanmış ve ötekileştirilmeye maruz 

bırakılmıştır. Toplumda hor görülme, toplumun bir üyesi olarak kabul görmeme gibi ağır bir 

ayrımcılığa uğrayan Türk işçiler, aynı zamanda da Almanların bile yapmayı kabul etmediği en 

zor ve en tehlikeli işleri yapmışlardır. Bu zorluklara büyük bir sabırla katlanan Türk işçiler, 

kendi memleketlerine döndüklerinde ise “Almancı” olarak nitelenerek Almanya’da maruz 

kaldıkları dışlanma ve ötekileştirilme sorunu ile Türkiye’de de karşılaşmışlardır. Kendi 

ülkelerinde yaşadıkları bu problem kendilerine Almanya’daki deneyimlerinden çok daha ağır 

gelmiştir. 

Gülten Dayıoğlu Almanya’dan Türkiye’ye dönen Türk işçilerin Türkiye’de karşılaştıkları 

sorunları “Geriye Dönenler” adlı eserinde dile getirmiştir. “Geriye Dönenler” 9 farklı 

hikayeden oluşan bir öykü kitabıdır. Bu hikâyelerde Almanya’dan Türkiye’ye dönüş yapmış 

Almancıların Türkiye’de yaşadıkları sorunlar anlatılmaktadır. 1986 yılında yayınlanan bu 

eser, aynı yıl “Ruckkehr Zwischen Grezen” adıyla Almanya’da da Almanca olarak 

yayınlanmıştır (Gölbaşı, 2010). 

“Geriye Dönenler” adlı kitapta yer alan hikayelerden biri olan “Düşler”, Almanya’dan 

Türkiye’ye dönüş yapmış Esin adlı bir kız çocuğunun ve ailesinin Türkiye’de bir Almancı 

olarak yaşadığı sorunları anlatmaktadır. Esin’in, annesinin ve babasının Türkiye’ye gelmeden 

önce farklı hayalleri vardır, fakat bu hayal ettikleri ile gerçekte yaşadıkları hiç 

benzememektedir. Eseri incelemek için doküman incelemesi kullanılacaktır. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Hikâyede dört yaşında Almanya'ya göç eden Esin adlı kız çocuğunun liseye kadar 

Almanya'da kalıp daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etmesi sonucu Türkiye'de 

yaşadığı sorunlar anlatılmaktadır. Hikâyenin başında, Esin başarısız olduğu yazılı anlatım 

dersinde, öğretmeninin sınıftaki öğrencilerin düşlerini yazmasını istemesi üzerine, hayallerini 
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kaleme alır. Hikâyenin sonunda ise, bu hayallerini yazdığı yazıyla sınıftaki en yüksek notu 

alır. Fakat Esin'in kâğıda döktüğü düşlerle Türkiye'de karşılaştığı gerçekler çok farklıdır. 

Hikâyenin diğer bölümlerinde de Almanya'dan göç etmiş bir kız çocuğunun ve ailesinin 

Türkiye'de karşılaştıkları sorunlar anlatılmaktadır. Bu bölümde, bu sorunlar incelenecektir. 

Almanya'dan Türkiye'ye göç etmiş ve okul öncesinden liseye kadar Almanya'da öğrenim 

görmüş Esin için Türkiye'deki okula alışmak çok zordur. Zaten Almanya'da liseye gitmesi 

gerekirken, Türkiye'de okula bir sınıf altta başlamış ve Türkiye'de 8. sınıfa devam etmektedir. 

Esin özellikle Türkçe yazılı anlatım derslerinde zorluk çekmektedir. Bu nedenle notları 

düşüktür (Dayıoğlu, 1986: 145). Fakat yazdığı bir yazı ile sınıfın en yüksek notunu almış, 

öğretmeni bu yazı için kendisine tam not vermiştir. 

Esin bu yazısında, Türkiye’den Almanya'ya göç etmiş bir işçinin kızı olarak Almanya'da 

Türklerin yaşadığı sorunları düşünerek ütopik bir hayal kurmuş, gerçek hayatın tam tersi bir 

durum düşleyerek Almanların Türkiye’ye işçi olarak göç etmesini hayalinde canlandırmıştır. 

«Masallarda olduğu gibi birdenbire Türkiye'de olağanüstü gelişmeler baş gösterse. 

Ülkem kısa sürede Almanya'dan daha varlıklı, daha uygar, daha bayındır ve daha 

güçlü bir duruma gelse. Bu sırada Almanya da Türkiye'nin bugünkü durumuna düşse. 

Devlet adamları ülkemizden yardım istemek zorunda kalsalar. Sıkıntıya düşen 

Almanlar, Türkiye'ye işçi olarak gelmeye can atsalar. Bunun için sıraya girip aylarca 

bizden izin çıkmasını bekleseler...» 

«Bizlerse, Almanlara insanca kucak açsak. Onlar için konforlu işçi konutları 

hazırlasak. Çocuklarına okullar yaptırsak... «Tüm dünyada Türk ulusunun Alman 

işçileri kardeşçe bağrına basışı övgüyle anılır olsa. Almanları, dilleri, dinleri, gelenek 

görenekleri ayrı diye horlanıp aşağılamayışımız, onlara ikinci sınıf insan gözüyle 

bakmayışımız, insanlığa örnek olarak gösterilse. Ben de böyle bir ülkenin yurttaşı 

olarak, göğsümü gere gere övünebilsem! Kim bilir ne denli mutlu olurdum...» 

(Dayıoğlu, 1986: 146) 

Esin bu hayali ile Türklerin Almanya’da yaşadıkları sorunları dile getirmiş, gerçek hayatın 

tam tersine bir hayal kurarak Almanların Türkiye’ye işçi olarak gelmeleri durumunda Türk 

göçmenlerin Almanya’da karşılaştıkları olumsuzlukları yaşamayacaklarını belirtmiştir. Ayrıca 

Esin, bu hayalinde Almanların Türkleri kültürleri nedeniyle ikinci sınıf vatandaş olarak hor 

gördüklerini de baskın olarak dile getirmektedir. 

Esin’in Almanya’dan Türkiye’ye ailesi ile birlikte göç etmesinin üzerinden sekiz ay geçmiştir. 

Fakat Esin bu süre içerisinde dört yaşından liseye kadar kaldığı Almanya’nın etkisinden 

çıkamamıştır. Türkiye’de yaşıyor olsa da Almanya’da yaşadığı olumsuzlukları 

düşünmektedir. 

Almanya'dayken bir sınıf arkadaşı şöyle demişti: «Geri kafalı, çağdışı ve aptalsınız siz 

Türkler! Domuz eti yememek de ne demek oluyor? Kötü bir şey olsa, bizler yemezdik. 

Herhalde bizden daha akıllı, daha bilgili, da ha uygar ve üstün olduğunuzu iddia 

edecek değilsin!..» İnanç ve geleneklerinden ötürü böylesine aşağılanmak, Esin'in çok 

gücüne gitmişti. (Dayıoğlu, 1986: 146) 

Anlaşıldığı üzere, Esin Türk olduğu için Alman arkadaşı tarafından olumsuz ifadelerle 

nitelenmektedir. Alman çocuk, Türklerin tümünü genelleyerek Almanların Türklerden daha 

medeni bir toplum olduklarını söylemektedir. Bu uygarlık göstergesini de domuz eti yeme ile 

göstermektedir. Ayrıca burada dinî bir aşağılama da söz konusudur. Türklerin dinî inanç ve 

kültürüne karşı söylenen bu sözler Alman bir çocuğun ağzından verilerek, Almanların Türkler 

hakkındaki görüşlerini göstermektedir. 

Yine Esin’in başka bir Alman arkadaşı Türklerin yaşadıkları bölgelerdeki olumsuzlukları 

söyleyerek Türkleri aşağılamak istemiştir. Fakat Esin bu Alman arkadaşına kendisini ve 

milletini aşağılatmamış, güzel bir cevap vermiştir: 
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«Türklerin yaşadıkları evlerin, semtlerin perişanlığı sizin ayıbınız. Yabancıları 

ülkenize işçi olarak çağırırken, insanca yaşayabilecekleri konutlar hazırlamalıydınız. 

Sadece ailelerin sefaleti değil, işçi çocuklarının açmazı da sizin yüzkaranız. Durumu 

bir de bu yönden değerlendirsene! Ülkeniz Türklere tertemiz, sıcacık, apaydınlık işçi 

konutları sağladı da, bizimkiler oraları tepip savaş artığı göçüklere yerleşmediler ya!» 

(Dayıoğlu, 1986: 146-147) 

Burada görüldüğü üzere, Almanlar Türk işçileri kendi işçi açıklarını kapatmak amacıyla 

ülkelerine davet ederken, işçilerin barınması için herhangi bir hazırlık yapmamışlardır. 

Türkler de ucuz olması bakımından şehirlerdeki en kötü evleri tutmakta, para harcamamak 

için sefil bir hayat sürmektedir. Türk işçilerin Almanya’ya geliş amacı, para biriktirip tekrar 

Türkiye’ye dönmektir. Bu nedenle lüks bir hayat yerine para biriktirmek ve az para harcamak 

için kötü yerlerde yaşamaya razı olmuşlardır. 

Esin’in ailesi kültürlü ve çocuklarına karşı ilgili bir ailedir. Almanya’ya göç etmeden önce, 

babası elektrik teknisyeni, annesi ise hemşire olarak çalışmaktadır. Bu nedenle ile Esin’in 

üzerine titremekte, Esin’e hem Almanca hem de anadili olan Türkçeyi beraber 

öğretmektedirler. Almanya’da sadece Esin’in babası çalışırken, annesi de eve gelir olması 

amacıyla iğne yapmaktadır (Dayıoğlu, 1986: 147).  

Esin’in ailesi Almanya’da Türklere karşı yapılan dışlama ve ötekileştirme olaylarından 

rahatsızlık duymaktadır. Ayrıca Esin ve kız kardeşi Yelda’nın gün geçtikçe Alman kültürünü 

daha çok benimsemeleri de aileyi kaygılandırmakta, Türkiye’ye dönüşlerinin gün geçtikçe 

zorlaşacağını düşündürmektedir. Biriktirdikleri paranın kendilerine yeteceği düşüncesi ile 

Almanya’dan kendi ülkelerine göç etmeye karar verirler. Fakat çocuklar bu karara çok 

şaşırırlar ve Türkiye’ye geri dönmek istemezler (Dayıoğlu, 1986: 148).  

Esin’in ailesi, Almanya’dan dönüşlerinde, çocuklarının iyi bir çevrede yetişmesi için 

İstanbul’un Kadıköy ilçesine yerleşirler. Esin’in babası da biriktirdikleri para ile istediği 

dükkânı açar. Fakat çocukların okulu ile ilgili bir sorun yaşanır: 

Göç ve yerleşme sırasında her şey iyi gitti de kızların okul işi çok üzücü oldu. Ana 

baba, ikisini de Almanca öğretim yapan özel liselerden birine vermek dileğindeydiler. 

Ama önlerine dağlar kadar engel çıktı. Baba aylarca Ankara, İstanbul arasında mekik 

dokudu. Yasa, yönetmelik, sınav derken, iş mahkemeye kadar düştü. Sonunda Esin'i 

bir alt sınıfta okuması koşuluyla istedikleri liseye verebildiler. Ama küçük Yelda'nın 

işi askıda kaldı. Okullar açıldığı için onu da semtteki ortaokullardan birine yazdırmak 

zorunda kaldılar. (Dayıoğlu, 1986: 149) 

Burada, Türk işçilerin Almanya’dan Türkiye’ye geldiklerinde karşılaşacakları okul sorununa 

değinilmiş, Türkiye’nin Almancılara hazırlıklı olmaması da eleştirilmiştir. Eğitim sisteminin 

Almanya’dan gelen Türk çocukları için zorluk çıkarması, bu çocukların eğitim konusunda 

geride kalmalarına bir sebeptir. Zaten Almanya’da yabancı olduğu için dışlanan bu çocuklar, 

Türkiye’de de daha okula kayıt aşamasında zorlukla karşılaşarak Almancı oldukları için 

ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu sorun sadece kayıt aşaması ile sınırlı kalmamaktadır. 

Okulda da çocuklar birçok sorunun üstesinden gelmek zorundadırlar. Esin ve kardeşi 

Yelda’nın Türk okuluna ve Türk eğitim sistemine adapte olmalarını kolaylaştırmak amacıyla 

uyum kurslarına alınması anne babayı sevindirse de bu kurstan umdukları sonucu alamazlar: 

Ana baba bu kurs sonunda kızlarının girdikleri okullara hemen uyum sağlayacaklarını 

sanarak sevinmişlerdi. Ama ne gezer! Yelda uyumsuzluk gösterdikçe, annesi, «Allah 

Allah! Şu kursun hiç yararı olmadı bu kıza,» diye söylenmeye başlıyordu. Bir gün 

Yelda'nın okulundan bir kâğıt geldi. İdareden veliyi çağırıyorlardı. Anne merak içinde 

okula koştu. Öğretmenlerden bazıları Yelda'dan yakınıyordu. Yelda ikide bir 

öğretmenleri adlarıyla çağırıyordu. Bu da sınıfta gülüşmelere ve dersin aksamasına 

neden oluyordu. (Dayıoğlu, 1986: 149) 
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Buradan da anlaşılacağı üzere, eğitim sisteminin Almanya’dan dönen çocuklar için hazır 

olmadığı görülmektedir. Uyum kursunun Almanya’dan gelen öğrenciler için bir yararı 

görülmemektedir. Öğretmenler Almanya’daki eğitim sistemine uzak oldukları için Almancı 

çocukların Almanya’daki okullarda normal olan davranışlarını yadırgamakta, onlara hoşgörü 

göstermemektedir.  

Esin’in kardeşi Yelda, Türk okulunda karşılaştığı sorunlar nedeniyle Almanya’ya özlem 

duymaktadır. Bu özlemini şu sözlerle dile getirir: 

«Zaten burayı sevmiyorum. Hele okulu hiç istemiyorum. Almanya'yı, oradaki 

okulumu, arkadaşlarımı arıyorum. Buradaki ayıplardan, yasaklardan, yanlışlardan 

bıktım, anne! Daha şimdiden her şeyden usandım!» (Dayıoğlu, 1986: 150) 

Türkiye’de aradığını bulamayan sadece Esin ve kardeşi Yelda değildir. Anne ve baba da 

Türkiye’de karşılaştıkları sorunlardan, yerel halkın kendilerine olan tutum ve davranışlarından 

şikâyetçidir. Annenin Türkiye’ye dönmeden önceki hayalleri de gerçeklerle uyuşmamaktadır: 

Anne de bıkmıştı pek çok şeyden. Birçok konuda o da arıyordu Almanya'yı. Oysa ne 

düşler kurmuştu Türkiye'ye gelirken... «İyi bir semtte güzel bir kat tutarız. Allah’a 

şükür, eşyamız da yüz ağartıcı. Kızları gönlümüzden geçen okula yerleştiririz. 

Babaları da uygun bir yerde işliğini açar. Düzenimizi kurunca, konu komşuyla gidip 

gelmeler başlar. Sabah kahveleri, gece oturmaları, kır gezmeleri...» (Dayıoğlu, 1986: 

150) 

Görüldüğü üzere, Esin’in annesinin Türkiye’ye gelmeden önce Türkiye’ye döndükten sonraki 

yaşamları ile ilgili hayalleri, Almanya’da yaşadıkları sıkıntıların tam tersi yöndedir. Anne, 

Almanya’da kötü bir evde yaşadıkları için, kendi ülkelerinde güzel bir evde yaşam 

sürdürmeyi düşlemektedir. Almanya’da toplum tarafından dışlandıkları için kimseye gidip 

gelememekte, sosyal hayatları olmamaktadır. Fakat Türkiye’de bunun acısını çıkaracaklarını 

düşünmektedir. Bu hayallerin aksine, Türkiye’de de Almanya’daki gibi kimse onlarla 

ilgilenmemektedir: 

Temiz bir semtte, lüks bir apartman katında oturuyorlardı. Ama komşular öylesine 

vurdumduymaz, kendini beğenmişti ki, Almanları kesinlikle aratmıyorlardı. Eve 

yerleşeli altı ay olmuştu. Daha tek bir kul kapılarını çalıp da, ilci misiniz, kilci misiniz, 

dememişti. (Dayıoğlu, 1986: 151) 

Burada, Türkiye’deki toplumsal yaşam da eleştirilmektedir. Apartman dairelerinde kimse 

kimseden habersiz bir şekilde oturmaktadır, Bu da Almanya’daki yaşama benzetilmektedir: 

Baba eve dönünce, «Aman hanım,» dedi. «Sen bu komşularla sabah kahvesi, akşam 

oturması filan umma. Hepsi de bir âlem! Ayrıca herkes birbirinin gözünü oymak için 

fırsat kolluyor. Üstelik benim Almanya'dan gelme işçi olduğumu öğrenince, bazıları 

açıktan açığa burun kıvırdı.» Ana İçinden geçenleri kırık bir sesle dışa vurdu. 

«Desene, burdaki yaşamımız Almanya'dan değişik olmayacak. (Dayıoğlu, 1986: 151) 

Almancı oldukları dışlanan bir aile, kendi ülkelerinde Almanya’dan farklı bir yaşam 

süremeyeceklerini anlamaktadır. Aynı zamanda, burada iyi bir semt olarak nitelenen 

Kadıköy’deki yaşam da eleştirilmektedir. Almancı aile, Almanya’da yabancı olarak 

dışlanırken, Almanya’dan geldikleri için Türkler tarafından da dışlanmaktadırlar.  

Anne bu konuda çok dertlidir. Almanya’dan döndükleri için pişmanlık duymaktadır. Kendi 

dışlanmasını bir tarafa bırakmış, çocukların okul başarıları için endişelenmektedir: 

Bir gün pencere önüne oturmuş, lapa lapa yağan kara bakıyordu. Bir yandan da, 

“Nerden nereye geldik? Neler umduk, neler bulduk. Her şeyden geçtim, bari kızların 

okul durumları iyi olaydı.” diye geçiriyordu içinden. (Dayıoğlu, 1986: 155) 

Almanya’da dışlanmaktan bunalmış bir aile, kızlarının geleceği ve onların Türk kültüründen 

kopmamaları için Türkiye’ye dönmeye karar vermiştir. Fakat Türkiye’de hiçbir konuda 

düşlerindekiler gerçek olmamıştır. 
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Türkiye’de Almanya’dan geldikleri için birçok sorunla karşılaşan aile sadece Esin’in ailesi 

değildir. Tüm Almancılar aynı sorunlarla karşılaştıklarını dile getirmektedirler: 

Kızların okullarında düzenlenen veli toplantıları yaşamına renk katıyordu. Oralarda 

kendisi gibi Almanya' dan gelme ana babalarla söyleşmek içini ferahlatıyordu. Hele 

kendi sıkıntılarının, sorunlarının benzerini onlardan duyunca, öyle bir seviniyordu ki... 

Akşam ailece sofrada toplanınca, öteki Almancıların sorunlarını anlata anlata 

bitiremiyordu. Bunu yaparken, ikide bir, «Tıpkı bizim gibi!» demekten kendini 

alamıyordu. (Dayıoğlu, 1986: 156) 

Anlaşıldığı üzere, Almancıların Türkiye’de karşılaştıkları sorunlar benzerdir. Bunlar 

ötekileştirilme, dışlanma ve çocukların Türk okullarına uyumsuzluğudur. Bu bağlamda, yerel 

toplum kendilerine Almancı olarak bakmakta, Almanların onları Almanya’da ötekileştirmesi 

gibi kendi memleketlerinde de ötekileştirmektedir. 

Esin ve babasının sözleri, Almancıların Türkiye’ye döndükten sonraki düşüncelerini dile 

getirmektedir. Almancıların Türkiye’deki yerel toplumdan şikâyetleri şu şekildedir: 

«(…) Türkiye'ye gelirken neler düşlemiştik! Şimdi alt kattaki komşumuzla ilişki 

kurabilmek için onurumuzdan bile ödün vermeye kalkışıyoruz. Almanya'da da 

Almanlarla ilişki kurabilmek için gözlerinin içine bakardık. Onlara yaranabilmek, 

ilgilerini çekebilmek için hoşlanacakları konulardan söz eder, onların beğeneceği gibi 

yaşamaya, onaylayacakları biçimde davranmaya özen gösterirdik. Ülkemize geldik. 

Bu kez kendi insanımıza yaranma çabasına giriştik. Suçumuz ne acaba? Bunu bir 

kavrayabilsem...» (Dayıoğlu, 1986: 157) 

«Kız doğru söylüyor. Ben de hâlâ işyerimde dirlik bulamadım. Kendi işimi kurunca, 

rahat ve mutluluktan yere göğe sığamayacağımı sanıyordum. Ne gezer! Çevremdekiler 

de özene bezene kurduğum atölyeyi içime sindirtmiyorlar. Kendi aralarında benden 

'Almancı' diye söz ediyorlarmış. Adımı bilen yok. Atölyeyi açtığımda, komşular 

işliğin önünden geçip içeriyi bir iyi süzdüler. Sandım ki, girip beni kutlayacaklar. 

‘Yeni işin yeni işliğin hayırlı olsun.’ diyecekler. Hiç kimse oralı olmadı. Hâlâ da öyle. 

Kaç aydır aralarındayım. Yüz yüze, göz göze geldiğimiz oluyor ister istemez. Yalap 

şap bir selam verip geçiyorlar.» (Dayıoğlu, 1986: 158) 

“Almancı” nitelemesi Almanya’dan dönen Türk işçilerinin artık Türk toplumu için yabancı 

olduklarını niteleyen bir kavramdır. Almanlar dil, din ve kültür bakımından tamamen farklı 

oldukları için kendilerini toplumdan dışlarken, kendi memleketlerinde kendi insanları da 

Almancılara Almanların yaptıklarını yapmaktadır. Yine babanın Türkiye’ye gelmeden önceki 

hayalleri, gerçek hayatta karşılaştıklarının tam tersidir. Bu anlamda, aile bireylerinin tamamı 

Türkiye’de umduklarını hiçbir şekilde bulamamakta, hatta Türk toplumunun tutum ve 

davranışlarını, Almanya’dan daha ağır hissetmektedirler. 

Bu bölümde, “Düşler” hikâyesinde sözü edilen Almancıların sorunları irdelenmiştir. 

Almanya’ya göç eden Türkler Almanya’da Alman toplumu tarafından dışlanmış, toplumun 

bir bireyi olarak kabul edilmemiştir. Türkler Türkiye’ye döndüklerinde güzel bir yaşam 

kurma hayaliyle bu zorluklara katlanırken Türkiye’ye dönüş yaptıklarında ise bu hayalleri 

gerçeğe dönüşmemiştir. Çocukları Türkiye’deki okullara uyum sağlamakta güçlük çekerken, 

yetişkinler de toplumsal hayata uyum sağlayamamış, toplum tarafından Almancı şeklinde 

etiketlenerek toplumdan dışlanmışlardır. İş yaşamında da Almancılar göze batmış, sahip 

oldukları olanaklar ve çekememezlik duygusu nedeniyle ötekileştirilmişlerdir. Almanya’ya en 

çok göçü vermiş bir ülkede toplumun ve eğitim sisteminin Almancılara hazır olmaması, 

devletin onlara karşı bir politikasının olmadığını da göstermektedir. 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada, Gülten Dayıoğlu’nun “Geriye Dönenler” adlı hikâye kitabında yer alan 

“Düşler” adlı hikâyedeki Almancıların hem Almanya’da hem de Türkiye’de yaşadıkları 

sorunlar incelenmiştir.  
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Almancılar, Almanya’da Alman toplumu tarafından dışlanmaktadır. Almanlar, Türklerin 

yabancı olması nedeniyle kendilerini onlardan daha uygar bir toplum olarak görmektedir. 

Ayrıca, Türklerin kötü yerlerde kötü yaşam koşulları altında yaşamalarını da 

eleştirmektedirler. 

Almancılar Türkiye’ye geri döndüklerinde, kendilerini Almanya ile benzer bir ortam 

beklemektedir. Türkiye’deki yerel halk da Almancıları ötekileştirmekte, onları toplumun bir 

bireyi olarak görmemektedir. Bunun yanı sıra, Türk okulları Almancılara ne eğitim sistemi ne 

de öğretmenler olarak hazır değildir. Almanya’dan gelen Türk çocukları, Türkiye’de okula 

gitmek istediklerinde birçok sorunla karşılaşmakta, eğitim sistemine adapte olmaları amacıyla 

hazırlanan uyum kurslarında okula başlamaktadır. Fakat bu kurslardaki öğretmenlerin 

Almanya’daki eğitim sistemi, yaşam tarzı gibi konularda bilgisi yoktur. Bu nedenle, Almancı 

çocukların Almanya’da normal olarak görülen davranışları, Türkiye’de ağır bir şekilde 

eleştirilmektedir. Bundan dolayı da Almanya’dan gelen çocuklar, Türk okullarına uyum 

gösterememekte, okulda başarısız olmaktadırlar.  

Sonuç olarak, bu hikâye Almanya’dan dönüş yapma kararı veren Esin’in, annesinin ve 

babasının Türkiye’ye gelmeden önceki düşleriyle, geldikten sonra Türkiye’de 

karşılaştıklarının bir eleştirisini yapmaktadır. Almanya’da yabancı olarak dışlanmış Türk 

işçiler, memleketlerinde güzel bir yaşam sürecekleri umuduyla memleketlerine dönüş 

yaptıklarında, Türkiye’deki toplum tarafından da aynı problemlere maruz bırakılmışlardır. Bu 

anlamda Almancılar, her iki ülkede de huzuru bulamamışlardır. 
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ÖZET 

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında pek çok farklı edebi hareketler ortaya çıkmıştır. 

Bunlardan birisi de en önemli temsilcisi Orhan Veli Kanık olan “ Garip Şiir” idir. Garip şiir 

hareketi, hem şekil hem de içerik olarak şiire yeni bir anlayış getirmiştir.  

Göstergebilimsel analiz yönteminin en temel özelliklerini Ferdinand de Saussure ortaya 

koymuştur. F. Saussure’e göre, bir eser hakkında farklı fikirler elde edebilmek için o eseri 

göstergeleri ile birlikte incelemek gerekir. Her sanat eseri içinden çıktığı toplumun pek çok 

özelliğini taşır. Bu sebeple sanat eseri pek çok göstergeyi bünyesinde barındırır.  Bu bağlamda 

Göstergebilim edebiyat eserlerinin incelenmesinde önemli bir role sahiptir Edebiyat türleri 

içinde her okuyucuda farklı izlenimler oluşturma açısından en etkili türlerden birisi şiirdir. 

Hatta bazen okuyucu şiiri tam olarak anlayamaz. Şairin hayal dünyasının anlaşılabilmesi, 

kullanılan ifadelerin altındaki anlamları ortaya koymak için göstergebilimden yararlanmak 

edebiyat araştırmacılarının kullandığı yöntemlerden biridir. Böylece şiirler daha kolay 

anlaşılacak ve şiirin farklı yönleri ortaya çıkacaktır. Bu çalışma, “Yol Türküleri” adlı şiirinin 

göstergebilimsel açıdan incelenmesini konu almaktadır. Eser “Derin Yapı” ve “Yüzey Yapı” 

açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda şiirlerdeki sembollerin anlamı ile 

birlikte  alt anlamlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Varılan sonuçlar kesin yargılar değildir.  

Sadece göstergebilim kuramı kapsamında şiirlere farklı bakış açıları sunmak amaçlanmıştır. 

Yani başka bir deyişle incelenen şiirde amaç, şairin söylemek istediği şeyi ortaya çıkarmak ve 

kullandığı kelimelerden yola çıkarak şiiri daha anlaşılır hâle getirmektir.  

Garip şiir anlayışının en büyük isimlerinden biri  Orhan Veli Kanık’tır. Orhan Veli Kanık şiire 

getirdiği yenilikler ile edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir. O’nun fikirleri daha sonraki 

dönemlerde serbest şiir yazacak olan pek çok şairi etkilemiştir. “Yol Türküleri” şiirinin yüzey 

yapılarında nazım şeklinin düzenli olmadığı görülmüştür. Ayrıca okuyucuya verdiği farklı 

mesajların olduğu görülmektedir. Düzenli olmasa da Halk edebiyatından esinlenmeler tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Şiiri, Garip Şiiri, Orhan Veli Kanık, Göstergebilim, Yol Türküleri, 

Derin Yapı, Yüzey Yapı,. 
 

 

ABSTRACT 

Many different literary movements emerged in the Turkish literature of the Republican 

Period. One of them is "Garip Poetry", the most important representative of which is Orhan 

Veli Kanık. Garip Poetry (‘Strange Poetry’) movement brought a new understanding to poetry 

both in form and content. 

Ferdinand de Saussure revealed the most basic features of the semiotic analysis method. 

According to F. Saussure, to get different ideas about a literary work, it is necessary to 
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analyze that work together with its indicators. Every piece of art carries many characteristics 

of the society it originates from. For this reason, the work of art contains many indicators. In 

this context, semiotics has an important role in the analysis of literary works. Poetry is one of 

the most effective types of literature in terms of creating different impressions on a reader. In 

fact, not always can a reader fully understand a poem. Making use of semiotics is one of the 

methods used by literary researchers to understand the poet's inner word’s imagination and to 

reveal the meanings under the expressions used. Thus, the poems will be understood more 

easily and different aspects of the poem will come forward. This study focuses on the 

semiotic analysis of the poem "Yol Türküleri" (The songs of the roads). The poem is analyzed 

in terms of "Deep Structure" and "Surface Structure". As a result of this analysis, the meaning 

of the symbols in the poems and the sub-meanings are analyzed and determined. The 

conclusions reached are not definitive judgments. It is aimed to present different perspectives 

on poems only within the scope of semiotic theory. In other words, the aim of the poem 

analyzed is to reveal what the poet means to express and to make the poem more 

understandable based on the vocabulary he uses. 

Orhan Veli Kanık is one of the biggest names of the Garip poetry’» conception who has an 

important place in the history of literature with the novelty and changes he brought to poetry. 

His ideas influenced many poets who would write free poetry in later periods. It is observed 

that the verse form of the poem "Yol Türküleri" (The Folk songs of the roads) is not regular in 

the surface structures. In addition, it is seen that there are different messages given to the 

reader. Although not regularly, inspirations from folk literature are noticed. 

Key words: Turkish Poetry, Garip Poetry, Orhan Veli Kanık, Semiotics, The Folk songs of 

the roads, Deep Structure, Surface Structure. 
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ABSTRACT 
The issue of flooding has been debated to a great extent by scholars in existing literature. In 

2022, severe floods in Nigeria since September have caused the deaths of over 600 people and 

displaced 1.3 million from their homes. Parts of Nigeria are becoming more prone to floods as 

a result of heavy rains and poor urban design. Existing literature has not explored the fate, 

challenges, and experiences of flood victims and what religious bodies, faith-based 

organisations and communities could do to ameliorate the plight of flood victims. Results 

showed that faith-based organisations are not involved in humanitarian assistance in flooded 

areas. The government of affected areas seems to have sidelined FBO's role in development. 

Also, flood victims have been neglected by the government. Also, in the distribution of relief 

materials, there is too much favouritism and diversion of relief materials to the public market. 

The federal government has churned out data on social media showing how millions of naira 

donated by international humanitarian institutions have been used to care for these displaced 

people, but there is nothing to show for it. Instead, what is observable is seen in the unhealthy 

environment and starvation that victims are going through. This study made use of 

documentary analysis through a phenomenological approach. The road map is discussed. 

Keywords: Religion, flood, climate change, faith-based organisations, Nigeria, IDP 
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ABSTRACT 

The paper focuses on the identification of the Baltic peoples and countries, as reflected in the 

urban culture of recent and former capitals. Kaunas served as the capital of the first 

independent Lithuania, then Vilnius has been the capital in the Soviet era. As for other Baltic 

capitals, in a comparison, it is to be investigated in the paper: - impacts made by the Russian 

immigration on the urbanization, - how and to what extent the local traditions are and can be 

preserved, - and data of industrialization and immigration. Lithuania was a former Central-

European country albeit nowadays it has been linked to the Nordic trends in many aspects. — 

While the self-determination of all the three Baltic countries stresses Nordic links, even in 

Lithuania – the landscape and the historical past, also the recent spiritual surrounding, too, are 

different. However, all cities in the Baltic countries seek to became “European”, which is 

reflected e.g. by the glass-sculptures in each of them; let’s see the glass-monument of poet 

Kudirka and his poem (the recent national anthem) in Vilnius: very national but very 

postmodern at the same time, next to the edge of the historical downtown. – Latvia and 

Estonia belongs to the “Baltic” region in the narrow sense: former Hansa-towns with their 

typical architecture; the visitor faces stores under the roofs of old houses from the Middle 

Ages at every corner, especially in Riga – which is the largest and most postmodern capital 

city, too. Tallinn remained of more Middle-Age-character; however, the large shopping-

complex around the modern Hotel Viru at the downtown may symbolize the very postmodern 

character of the Estonians: the visual art and performance, also the movie make Estonia the 

leading member of the European postmodern art, as well. – Vilnius is stands out with its 

baroque heritage and its couleur locale, too: the old and new quarters are built cyclically, as 

the onion, not to confuse nor combine each other. (Cf. Thomas Venclovas’ views about it.) – 

Tartu and Kaunas are to be compared: the sculpture of the kissing couple of students in the 

very downtown of Tartu symbolises the main profile of the “university-town”; while the 

grand promenade in the downtown of Kaunas is an allegory of the former capital and recent 

university-city. A special role played by Kaunas, after being a former Tsarist military 

garrison-city it became the capital of the independent Lithuania; then, in the Soviet-occupied 

Lithuania, Kaunas played the role of the “very, real” Lithuanian city; and recently in the re-

independent Lithuania it plays a competitive role, parallel to Vilnius.    

Keywords: Baltic, urban, Scandinavian, identity, Post-Soviet.  
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ABSTRACT 

This paper sets out to investigate deictic patterns in a dialogic text dealing with arranged 

marriage. Drawing on a pragmatic theory, namely deixis, it employs a descriptive qualitative 

method to analyse and describe the linguistic features identified in the aforementioned text 

culled from a contemporary novel, notably Tongue of Promise (2010) authored by Nana Otua 

Owusua 1. The research adopts Levinson’s (1983) classification of deixis for the analysis and 

the interpretation of the data. The findings of the study reveal that of all the deixis types 

counted in the text at stake, person deixis (71.42%) is the most prominent one. It is logically 

followed by social deixis (17.53%). Then, time deixis ranks third with a rate of 5.84%. 

Discourse deixis and place deixis bring up the rear with the same frequency (2.60%). It is 

concluded from these findings that in arguing about the rationale behind the decision of 

arranged marriage, an emphasis is preferably laid upon the social relationships of the 

interactants in the speech event in view to watering down any likely resistance or 

disagreement from the addressee (Jiffa) and making her subservient.   

Key words: arranged marriage, context, deixis, dialogic text.  

 

RESUME 

Cet article vise à explorer les éléments déictiques dans un dialogue portant sur le mariage 

forcé. Prenant comme point d’ancrage une théorie linguistique, en l’occurrence la déictique, il 

utilise la méthode descriptive qualitative pour analyser et décrire les éléments linguistiques 

identifiés dans le texte concerné tiré d’un roman contemporain, notamment Tongue of 

Promise (2010) écrit par Nana Otua Owusua 1. L’étude adopte, pour l’analyse et 

l’interprétation des données, la classification déictique initiée par Levinson (1983). Les 

résultats révèlent que de tous les types de déictique rencontrés dans le texte en question, la 

déictique de personne (71, 42%) est la plus dominante. Elle est logiquement suivie de la 

déictique sociale (17, 53%). Ensuite, vient la déictique temporelle avec un taux de 5,84%. Les 

déictiques de discours et de lieu occupent le dernier rang avec un même pourcentage (2,60%). 

Il ressort de ces résultats que parlant des raisons qui sous-tendent la décision du mariage 

forcé, un accent particulier est préférentiellement mis sur les relations sociales des 

personnages afin d’amoindrir toute probable résistance ou désaccord émanant de la réceptrice 

(Jiffa) et la rendre docile. 

Mots clés : mariage forcé, contexte, déictique, dialogue.  
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1. Introduction  

Language is an important means of communication which, for ages, has been the object of 

scientific investigations of a great range of scholars. For systemic functional linguists, a 

language is a system for creating meaning (Halliday 1994, Halliday & Matthiessen 1999, 

Eggins 2004, Fontaine 2013, etc.). Its meaning potential has evolved around three motifs 

referred to as “metafunctions”: ideational, interpersonal and textual. Interpersonally, language 

is viewed as a way of doing; it is our construction of social relationships. In enacting our 

social, collective and personal being through interaction, language creates meaning not in 

vacuum, but in context. In this regard, Widdowson (2004) argues that “meaning is not only 

context-dependent but context-determined” (p. 38). Drawing on this, Halliday & Matthiessen 

(2014, p. 32) claim that language is theorized, described and analysed within an environment 

of meanings; a given language is thus interpreted by reference to its semiotic habitat. It thus 

follows from this that to understand the meaning of any language we should understand the 

context of communication. Pragmatics is the linguistic field which investigates the 

relationship between language and its context of use. This relationship between language and 

context can be studied through deixis. In that sense, deixis is viewed as “one of the anchoring 

devices making the contextual embeddedness of language in use (Vershueren, 2001, p. 86). In 

view to probing how deictic expressions can unveil the close relationship between language 

and its contextual meaning, we undertake to investigate a spoken text drawn from a novel 

since “deictic expressions have their most basic uses in face-to-face spoken interaction” (Yule 

1996, p. 9). More specifically, the text concerned here- drawn from a contemporary novel, 

notably Tongue of Promise by Nana Otua Owusua 1- basically deals with an African reality, 

viz., arranged marriage. The next section is devoted to the fundamentals of the study. As a 

matter of fact, it is concerned with the conceptual underpinning which paves the way for a 

better grasp of the current research topic.      

2. The Basics of the Study 

2.1.Pragmatics  

In spite of its scientific acclaim, pragmatics remains a discipline that is not easy to define. The 

reason for that difficulty lies in the heterogeneous collection of directions of research of the 

discipline- e.g., speech acts, presupposition, deixis and implicature. However, there is a 

consensus among scholars that pragmatic characterizes those theoretical and methodological 

approaches that are oriented toward use and context rather than toward some system, and that 

they regard use and context as creating a high degree of analytical surplus (Bublitz & Norrick 

2011, p. 3). A pragmatic study thus undertakes the interpretation of what people mean in a 

particular context and pinpoints the influence of context on what is said. Therefore, Yule 

(1996, p. 3) contends that pragmatics is the study of contextual meaning. It follows thus that 

contrary to formalist linguistics which is devoted to the observable features of language, 

pragmatics is more concerned with meaning/use than form/structure. Drawing on this 

observation, Green & LeBhan (1996, p. 26) gloss pragmatics as that branch of linguistics 

which Morris characterized as the relation between signs and interpreters and users. Quoting 

Morris (1983a), Verschueren (2001) argues that pragmatics “deals with the biotic aspects of 

semiosis, that is, with all the psychological, biological, and sociological phenomena which 

occur in the functioning of signs” (p. 83). It stands then to reason that the meaning of an 

utterance is not encoded in the words deployed alone, but also in the cultural, situational and 

ideological parameters which determine and delineate the speech event of the speaker and 

hearer. Endorsing that pronouncement, Thomas (1995, p. 22) claims that making meaning is a 

dynamic process, involving the negotiation of meaning between speaker and hearer, the 

context of utterance (physical, social and linguistic) and the meaning potential of an utterance. 

He hence defines pragmatics as meaning in interaction. From the existing pragmatic theories, 
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it is assumed that deixis better lays emphasis on the meaning-context relationship. In that 

perspective, Huang (2007, p. 132) cogently sustains that deixis is directly concerned with the 

relationship between the structure of a language and the context in which the language is 

used. In order to grasp that relationship, it is deemed suitable to decipher the meaning of the 

term context.  

2.3.The Fields of Deixis 

Deixis is an important empirically core field of pragmatics. Bublitz & Norrick (2011) avers 

that “the study of deixis is central to pragmatics, because deictic systems define points of 

intersection between linguistic structure and the social settings in which speech takes place” 

(p. 315). While the traditional categories of deixis are person, place and time, contemporary 

English language sources distinguish Person, Spatial, Temporal, Discourse and Social Deixis 

(Levinson 1983, p. 62; Bublitz & Norrick 2011, p. 315). In this section, we briefly describe 

the different types of deixis in view to laying the foundations of the analytical stage. 

2.3.1. Person Deixis 

Person deixis concerns the encoding of the role of participants in the speech event in which 

the utterance in question is delivered (Levinson 1983, p. 62). It primarily makes reference to 

2.2.Context  

According to Halliday & Matthiessen (2004, p. 153), what the speaker says makes sense in 
the context in which s/he is saying it. In other words, the meaning of language use is 
contingent on the linguistic units, the context of use and the speaker’s goal. Context, as 
systemic functional linguists argue, is of three types: context of culture- or genre-, context of 
situation- or register, and context of ideology. Paltridge provides an insightful elucidation of 
such kinds of context. For him,  
There are a number of key aspects of context that are crucial to the production and 
interpretation of texts. These are the situational context and features of that situation 
[…], the background knowledge context,  and the co-textual  context  […] of  the text. 
Background  knowledge  context  includes  cultural  knowledge  and  interpersonal 
knowledge. That is, it includes what people know about the world, that they know about 
each  other  […],  and  what  they  know  about  the  norms  and  expressions  of  the  particular 
discourse  community  in  which  the  communication  is  taking  place.  Contextual 
knowledge also includes social, political, and cultural understandings that are relevant 
to the particular communication. (Paltridge, 2017, pp.68-69). 
It could be inferred from the above statement that context is to do with the internal devices 
and the external  factors the addressor and the receiver share,  which make their  interaction 
successful. Leech (1983) believes that the external factors play a crucial role in meaning 
encoding and decoding. In that regard, he lucidly alleges: “I shall consider context to be 
any background knowledge assumed to be shared by s (‘speaker’) and h (‘hearer’) and 
which contributes to h’s interpretation of what s means by a given utterance (p.13). 
Context, in that sense, refers to less objective phenomena participants rely on in a verbal 
exchange. Van Dijk opines in terms of a new theory of context. He then explicates that: 
The new theory of  context  proposes that  contexts  are subjective definitions of  the 
ongoingly relevant and dynamically changing properties communicative situations as 
the  participants  represent  them in  context  models  in  episodic  memory.  Those  context 
models  control  all  discourse  production  and  comprehension  and  make  sure  that 
discourse structures (or their interpretations) are adapted to the communicative situation 
as it is interpreted by the participants (van Dijk, 2008, p.1). 
That new theory of context is important in unveiling the deep meaning of language use, be 
it  spoken or written. It is the fundamental reference tool to disclose the rationale behind the 
use of the deictic features of the text at stake. Beforehand, the pragmatic theory which 
underpins this research endeavour deserves being looked into. 
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the speaker as the deictic center of the speech event and the addressee. Yule (1996, p. 10) 

argues that person deixis clearly operates on a basic three-part division, exemplified by the 

pronouns for first person (‘I’), second person (‘you’), and third person (‘he’, ‘she’, or ‘it’). 

From this, three main kinds of person deixis are distinguished: (1) first person deixis (‘I’, 

‘we’) which refers to the speaker or to group of speakers, (2) second person deixis (‘you’) 

which relates to the addressee or the listener who received the message, and (3) third person 

deixis (‘he’, ‘she’, ‘it’, ‘they’) which represents other participants in the context of situation 

that are neither the sender of the message nor the receiver. 

2.3.2. Place Deixis 

Also called spatial deixis, place deixis concerns the encoding of spatial locations relative to 

the location of the participants in the speech event (Levinson 1983, p. 62). In other words, 

spatial deixis is an expression used to show the location which is relevant to the location of a 

participant in the verbal exchanges. We distinguish three types of place deixis: (1) adverbs of 

place such as ‘here’ and ‘there’, (2) demonstratives (‘this’, ‘that’, ‘these’, and ‘those’), and 

‘motion verbs (‘come’ and ‘go’). Note, however, that the verb ‘go’ expresses the movement of 

the speaker away from his/her place (distal), while ‘come’ expresses the movement to the 

place of the speaker (proximal). Proximal terms, are typically interpreted in terms of the ‘near 

speaker’s location (‘this’, ‘here’), or deictic center, whereas distal terms (‘that’, ‘there’) 

simply indicate ‘away from speaker’ (Yule 1996, pp. 9-10).  

2.3.3. Temporal Deixis 

Temporal or time deixis relates to the time at which the speaker produces the utterance. In that 

sense, Huang (Huang 2007, p.144; Huang 2014, p.182) claims that time deixis is concerned 

with the ending of temporal points and spans relative to the time at which an utterance is 

produced in a speech event. This time known as coding time or CT, differs from receiving 

time or RT (Levinson 1983, p. 62). Deictic forms of temporal deixis are usually expressed by 

adverbs of time such as ‘today’, ‘yesterday’, ‘now’, ‘then’…etc., and complex time adverbials 

like ‘last time’, ‘next year’, ‘this afternoon’, ‘last Monday’, etc. 

2.3.4. Discourse Deixis 

Discourse deixis describes deictic expressions which indicate prior or succeeding parts of the 

discourse. It subsumes the words and phrases that indicate the relationship between an 

utterance and the prior discourse (Abdulameer 2019, p. 297). Drawing on this, Levinson 

(1983, p. 85) states that discourse, or text, deixis concerns the use of expressions within some 

utterance to refer to some portion of the discourse that contains that utterance (including the 

utterance itself). It is also “a number of other ways in which an utterance signals its relations 

to surrounding text” (ibid.). For example, ‘this’ can be used to refer to a forthcoming portion 

of the discourse, while ‘that’ will indicate a preceding portion, as in: 

(1) I hope you will not disclose this secret. 

(2) That is the most interesting film I’ve ever watched.  

Setting the link between discourse deixis and the previous two ones, Marmaridou (2000) 

contends that discourse deixis is expressed with terms that are primarily used in encoding 

space or time deixis as in the following examples:  

(3) Do you like that story?  

(4) Here’s a powerful argument.                        (Marmaridou 2000, p. 93) 

(5) In the next chapter more will  

be said about space.     

 

2.3.5. Social Deixis 

Social deixis refers to “those aspects of language structure that encode the social identities of 

participants (properly, incumbents of participant-roles), or the social relationship between 
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them, or between one of them and persons and entities referred to (Levinson 1983, p. 89). It 

can be expressed by: 

- Title of addressee (Sir, Mr., Miss) 

- Kinship terms (uncle, my uncle) 

- First name (James) 

- Combination (James Bond) 

- Titles borrowed from names of occupations (doctor)  

- Ranks in certain social/professional groups (Colonel) 

- Combination of titles and names (Professor Sir John Lyons) (Dondeigo 2018, cited in 

Abdulameer 2019, p. 298).  

Socially, deictic information can be classified into two categories: relational social deixis and 

absolute social deixis. Relational social deixis identifies the hearer relation to the speaker as in 

the lexical words ‘sister’, ‘my wife’, or pronouns like ‘his’ and ‘you’. Honorifics- expressions 

which indicate higher status- are part and parcel of relational social deixis.  

As for absolute social deixis, it is a deictic reference to some social characteristics of a 

referent (especially a person) regardless of any ranking of referents. It refers to a simple 

reference to the absolute status of the addressee such as ‘Your Excellency, ‘Your Honor’, or 

‘Your President’. From this, Huang (2014, p. 208) argues that absolute information in social 

deixis can be illustrated by forms that are reserved for authorized speakers or authorized 

recipients. Before an effective application of those deictic expressions to the text at stake, it is 

deemed expedient to clearly state the methodology adopted in the frame of the present 

research work.  

3. Methodology of Research 

This research endeavour employs the descriptive qualitative method to explore deixis 

expressions in the novel Tongue of Promise. While descriptive research is concerned with 

“description of the state of affairs as it exists at present” (Kothari 2004, p. 2), qualitative 

research “is oriented towards analyzing concrete cases in their temporal and local particularity 

and starting from people's expressions and activities in their local contexts” (Uwe 2009, p. 

21). The data concerned by the current research approach are words, phrases clauses and 

sentences (or clause complexes) drawn from the literary artifact at stake. The procedure 

followed to analyse the data subsumes four steps: (i) reading the novel, (ii) identifying deictic 

features and classifying them, (iii) selecting some examples for analysis, and (iv) describing 

and clarifying the functions of each type of deixis in relation to the contextual information. 

The results obtained from this four-step process are displayed hereunder. 

4. Analysis of the Selected Extract and Discussion of the Findings 

4.1. Analysis of the Extract at Stake 

To analyse the extract selected for the purpose of the study the following key is referred to. 

Key: 

PD=Person Deixis; pD=Place Deixis ; TD= Time Deixis; SD= Social Deixis; DD= Discourse 

Deixis. 

In applying the above key, we get the results beneath.  

Tongue of Promise (2010). p.32-36 

One evening (TD) just after supper, Jiffa’s parents summoned her (PD). They (PD) were 

sitting outside in the compound, a dim lantern by her father (SD)’s side. She (PD) was told to 

bring a kitchen stool and sit down. Then (TD) her father (SD) spoke to her (PD). 

“Now (TD), my daughter (SD)” he (PD) said in a shaking voice.  

“Your mother (SD) and I (PD) have enjoyed having you (PD) back. You (PD) may have 

wondered why we (PD) sent you (PD) to stay with the Agawu family in the first place. As 

you (PD) can see, we (PD) are poor, and I (PD) am an old man. My (PD) health has been bad 

for years, and recently (TD) it (PD) has become worse. Your mother (SD) has worked on 
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farms to provide for us (PD). I (PD) expect you (PD) to know that farm labourers earn very 

little, don’t you (PD)?” 

“Yes, Papa,” Jiffa replied waiting to hear what else her father (SD) had to say. 

“Because of that (DD), the Agawu family decided to help with your (PD) upbringing. They 

(PD) have fed you (PD) and helped with your (PD) primary education, haven’t they (PD)?” 

“Yes, Papa,” Jiffa looked at her mother (SD), who was sitting quietly, her (PD) chin cradled 

on her (PD) hand.  

“Now (TD) you (PD) have come here (pD) to continue with your (PD) education,” her 

father (SD) continued. “You (PD) probably wonder how we (PD) can pay for your (PD) 

secondary schooling, when we (PD) could not pay for the primary. Don’t you (PD)?” 

“Yes Papa”. Actually (TD) she (PD) did not wonder at all, but she (PD) had to say yes.  

"I (PD) want you (PD) to listen carefully, and then ask whatever questions you (PD) have on 

your (PD) mind. Is that (DD) clear? “ 

“Yes Papa,” at last the old tortoise was finally getting to the point. 

“A year after you (PD) were born, the Agawu and Agbenyo families arranged a marriage 

between you (PD) and your cousin Vincent (SD). He (PD) loved you (PD) when you (PD) 

were a baby. When he (PD) came (pD) with his parents (SD) to visit us (PD), he (PD) would 

often take you (PD) in his (PD) arms and play with you (PD). He (PD) was only three then 

(TD), but we (PD) thought it is a good omen. It became a serious plan when you (PD) went 

(pD) to live with them (PD). You (PD) were thirteen, they (PD) came (pD) to see us (PD) 

and agreed to pay your (PD) bride price. They (PD) have stood by their (PD) word and paid 

the bride price the day they (PD) brought you (PD) back. Have they (PD) done well, or not? “ 

“Yes they (PD) have.” Jiffa was shocked. How could her parents (SD) do such a thing? She 

(PD) liked Vincent, but could she (PD) love him (PD) as a husband? She (PD) was disgusted.  

“The sum was large, and it (PD) enabled your mother (SD) to start her (PD) trade, roasting 

plantains by the roadside. It (PD) also helped us (PD) buy a few things for you (PD). Your 

(PD) school uniform and fees were all part of the money they (PD) gave us (PD). Are you 

(PD) still listening?” 

“Yes Papa,” Jiffa could not understand why her mother (SD) had kept quiet throughout, 

merely nodding occasionally to show that she (PD) agreed with her husband (SD). 

“To cut a long story short, I (PD) am telling you (PD) that from today (TD) you (PD) have a 

husband. Is that (DD) clear?” 

“Yes Papa.” Jiffa was wondering what an arranged marriage meant. Vincent had been kind to 

her (PD) when they (PD) were small but people change. What if he (PD) turned out to be a 

horrible person, did she (PD) still have to accept him (PD)? 

“From today (TD), I (PD) want you (PD) to behave like a responsible woman,” her father 

(SD) said. “No playing with boys in the street and no talking to boys in corners. Distance 

yourself (PD) from the boys at school. If you (PD) don’t, you (PD) will bring shame on the 

family. Do you (PD) want to disgrace us (PD) your parents (SD) who have done so much for 

you (PD)?” 

“No Papa,” Jiffa replied. As far as she (PD) could see, her (PD) family had done very little 

for her (PD). It was the Agawu family, not her parents (SD) who had brought her (PD) up. 

Her parents (SD) had just sold her (PD) for a bride price. But how could she (PD) tell them 

(PD) that (DD)? Vincent was to discover that her (PD) family was only able to survive 

because of her (PD) bride price. 

“Now (TD) I (PD) think your mother (SD) would like to add a word or two,” said Papa 

Agbenyo. 

“I (PD) haven’t got much to say,” said her mother (SD) slowly, 

“Since your father (SD) has said it (PD) all. I (PD)’d like to thank him (PD) for explaining 

everything to you (PD). It’s very important that you (PD) should be told. I (PD) beg you 
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(PD), Jiffa, take your father (SD)’s words seriously or I (PD) cannot tell you (PD) how 

terrible the consequences will be.”  

“Have you (PD) anything to say?” her father (SD) asked. 

“Yes Papa,” Jiffa replied. “I (PD) would like to thank you (PD) both for the many things you 

(PD)’ve done for me (PD), and for sending me (PD) to a secondary school even though you 

(PD) are poor. I (PD)’m grateful to know about family matters which I (PD) have not been 

told before.” She (PD) thanked them (PD) again, and went (pD) to bed. 

4.2. Summary and Frequency of Deictic Expressions in the Selected Extract 

From the preceding analysed text is conceived of the following table which displays all the 

deictic choices (category per category) as well as their corresponding frequencies. 

 
 Person Deixis Place Deixis Time 

Deixis 

Discourse 

Deixis 

Social Deixis Total 

Registered 

Deictic 

Expressions 

1st 

person 

2nd person 3rd person Proxim

al  

Distal    Relational  Absolu

te  

I, we, 

we, I, 

my, us, 

I, we, 

we, I, 

us, us, 

us, I, 

us, I, I, 

I, I, I, 

I, I, 

me, 

me, I, 

I, I,   

You, you, 

you, you, 

you, you, 

your, 

your, you, 

your, you, 

your, you, 

you, you, 

your, you, 

you, you, 

you, your, 

you, you, 

your, you, 

you, you, 

yourself, 

you, you, 

you, you, 

you, you, 

you, you, 

you, you, 

you, you, 

you, you, 

you,         

Her, they, 

she, her, 

he, it, they, 

they, her, 

her, she, 

she, he, he, 

they, their, 

they, they, 

they, she, 

him, she, 

it, her, it, 

they, she, 

she, her, 

her, her, 

her, her, 

she, them, 

her, it, 

him, she, 

them,     

Come 

here, 

came,  

went One 

evening, 

then, 

now, 

recently, 

now, 

actually, 

today, 

now,   

That, that, 

that, that,   

Her father, her 

father, my 

daughter, your 

mother, your 

mother, her father, 

her mother, her 

father, your cousin 

Vincent, his 

parents, her 

parents, your 

parents,  your 

mother, her 

mother, her 

husband, her 

father, your 

parents, her 

parents, her 

parents, her 

parents, your 

mother, her 

mother, your 

father, her mother, 

your father, your 

father, her father  

  

Frequency  27 43 40 3 1 9 4 27 0 154 

(100%) 110 (71,42%) 4 (2,60%) 5.84% 2.60% 27 (17,53%) 

 

Table 1: Deictic Expressions and their Frequencies in the Selected Extract 

The table above reveals a total of 154 deictic choices in the excerpt. Of them, person deixis 

tops with a representation of 110 (i.e. 71.42%) incidences. It is followed by social deixis 

which turns up 27 (i.e. 17.53%) times. Then follows time deixis which appears 9 (i.e. 5.84%) 

times. At last, discourse deixis and place deixis bring up the rear with only 4 (i.e. 2.60%) 

occurrences each. To get a clearer picture of how those deictic units are actually deployed in 

the novel and the rationale behind their use, it is of note to indulge into their detailed 

description.  

5. Practical Analysis of the Findings 

The current discussion of the results exuded in the previous grammatical analysis and 

registered in Table 1 revolves around the five focal deictic categories identified in the text. It 

is, however, of note to recall that the selected text is about arranged marriage. It is a 

traditional practice in which family members are the ones who choose the spouse of their son 

or daughter. While there exists various reasons for the practice, Bravo, Martinez & Ruiz 

(2014) state that “most arranged marriages” (p. 567) are organised “for economic reasons, 
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especially when the women’s family lived in extreme poverty” (ibid). To check whether the 

foregoing contention fits or not the situation described in the passage at stake, the recorded 

deictic patterns are analysed and interpreted below.   

5.1. Descriptive Analysis and Evaluation of Person Deixis 

As signaled above person deixis is predominantly resorted to in the text. More precisely, 

second person deixis (43/110) has precedence over the others. It is immediately followed by 

third person deixis (40/110). First person deixis (27/110) ranks third. 

Actually, the preponderance of second person deictic patterns is indicative of the dialogic 

nature of the text. It is what Simpson terms ‘face-to-face’ interaction, viz., interaction between 

speakers and hearers who share the same physical context (Simpson 1993, p. 112). Below are 

itemized some illustrative textual snippets. 

(6) You (PD) may have wondered why we (PD) sent you (PD) to stay with the Agawu 

family in the first place. As you (PD) can see, we (PD) are poor, and I (PD) am an old 

man. 

(7) I (PD) expect you (PD) to know that farm labourers earn very little, don’t you (PD)?” 

(8) He (PD) loved you (PD) when you (PD) were a baby. 

(9) Distance yourself (PD) from the boys at school. If you (PD) don’t, you (PD) will 

bring shame on the family. Do you (PD) want to disgrace us (PD) your parents (SD) 

who have done so much for you (PD)?” 

(10) “I (PD) would like to thank you (PD) both for the many things you (PD)’ve done 

for me (PD), and for sending me (PD) to a secondary school even though you (PD) are 

poor 

The examples below connote the encoding of the speaker’s reference to one (Jiffa) or more 

addressees (Jiffa’s parents). In using straightly ‘you’ in (6) while talking to his daughter, 

Jiffa’s father intends to shorten the distance between him and Jiffa. This seeks to reassure her 

about the reason why she is sent to live with the Agawu family, which is highlighted in (7) 

where Jiffa (anaphorically referred to as ‘you’) is expected to be aware of farmers’ poverty. It 

is of note here to stress that the question tag ‘don’t you’ aims to make Jiffa confirm her 

awareness through the purported answer ‘yes’.  

To attempt a justification of their choice, Mr. Agbenyo (the girl’s father) alleged in (8) that 

‘He’ (representing Vincent, Jiffa’s chosen partner) loves her in her infancy. Once the thus far 

sought solidarity is supposed to be obtained, Jiffa’s father purposefully refers to the second 

person (both subject and object) and its variant ‘yourself’ in (9) to give order (‘distance 

yourself from the boys at school’) on the one hand, and express warning (‘If you don’t, you 

will bring shame on the family) on the other hand. At last, (10) includes the personal pronoun 

‘you’ rather employed by Jiffa to refer to her parents whom she thanks for their love for her.  

Like the second person deixis, third person deictic expressions (40/110) are profusely used in 

the selected excerpt. This suggests that people who are not directly addressed in the 

conversation play a key role in the occurrence of the events. Let us study the examples 

beneath. 

(11) They (PD) have fed you (PD) and helped with your (PD) primary education, haven’t 

they (PD)? 

(12) They (PD) have stood by their (PD) word and paid the bride price the day they (PD) 

brought you (PD) back. Have they (PD) done well, or not? 

(13) Actually (TD) she (PD) did not wonder at all, but she (PD) had to say yes. 

(14) When he (PD) came (pD) with his parents (SD) to visit us (PD), he (PD) would often 

take you (PD) in his (PD) arms and play with you (PD). 

It should be noticed from above that third person deixis is used to designate the Agawus (11), 

(12), Jiffa (13), and Jiffa’s partner, Vincent (14). While the third person plural is resorted in 

(11) and (12) to emphasise the Agawus’ supposedly benevolent deeds (they (PD) have fed 
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you, they (PD) paid the bride price, etc.), the questions put forth at the end of each clause aim 

to prompt Jiffa’s approval of her parents-in-law’s kindness. The singular deictic pronoun ‘she’ 

in (13) expresses the narrator’s comments about the events talked about in the interaction. 

Similar to the first two examples, the third person ‘he’ (standing for Vincent) in (14) aims to 

show Jiffa how kind her future spouse is (he (PD) would often take you (PD) in his (PD) arms 

and play with you (PD)).   

Though first-person deixis (27/110) is not so numerous as the two previous ones, its 

importance in the text is no longer to be demonstrated. As a matter of fact, first person deixis 

serves to express “the grammaticalization of the speaker’s reference to himself” (Levinson 

1983, p. 62) in the speech event. It is made of two types (singular and plural) as can be 

noticed in the examples underneath. 

(15) As you (PD) can see, we (PD) are poor, and I (PD) am an old man. 

(16)  I (PD) want you (PD) to listen carefully, and then ask whatever questions you (PD) 

have on your (PD) mind.      

(17) I (PD) would like to thank you (PD) both for the many things you (PD)’ve done for 

me (PD), and for sending me (PD) to a secondary school even though you (PD) are 

poor. 

 Jiffa’s father begins his speech by drawing her daughter’s attention to the fact that ‘we’ (your 

parents) are poor and ‘I’ (your father) am an old man (15). In laying emphasis on these two 

obvious realities, papa Agbenyo underlies the rationale behind their decision about arranged 

marriage, intending thus to make his daughter accept that decision. The ‘we-inclusive-of-

addressee’ (Levinson 1983, p. 96, Huang 2014, p. 177) shows the old man’s involvement and 

responsibility in such a decision. It is particularly marked by the immediate use of the first 

person singular ‘I’ in the adjacent paratactic clause. In inviting Jiffa to pay attention to what 

he is going to say in (16), her father employs the senser ‘I’ followed by the mental (cognitive) 

process ‘want’ in order to “encode meanings of thinking” (Halliday & Matthiessen 2004, p. 

249). The objective pursued is to act on the mind of the addressee so that she approves of her 

parents’ decision concerning the arranged marriage. And it can be claimed, from (17), that the 

goal is more or less reached in so far as the girl ultimately avers with due respect “I (PD) 

would like to thank you (PD) both for the many things you (PD)’ve done for me (PD), and for 

sending me (PD) to a secondary school even though you (PD) are poor. Notice, however, that 

in that statement the first-person deictic object ‘me’ is the beneficiary of the material 

processes ‘have done’ and ‘sending’.  

It follows from the overall foregoing discussion that person deixis, as Huang argues, “is 

concerned with the identification of the interlocutors or participant-roles in a speech event 

(Huang 2007, p. 136, Huang 2014, p. 174). While the three participant roles are recorded in 

the text under study, they are basically used along with the other deictic units. The next 

subsection tackles place deictic.  

5.2. Descriptive Analysis and Evaluation of Place Deixis 

As unveiled in Table 1, spatial deixis is counted in the text at stake. Although it is not of a 

high percentage (2.60%), it is useful in that it contributes to showing how the structure of the 

language connects with the context of occurrence of events. The two types (proximal and 

distal) are registered as exemplified below. 

(18) Now (TD) you (PD) have come here (pD) to continue with your (PD) education 

(19) he (PD) came (pD) with his parents (SD) to visit us (PD), 

(20) It became a serious plan when you (PD) went (pD) to live with them (PD). 

Clause (18) comprises a proximal deictic verb (‘have come’) which expresses the movement 

of the addressee (Jiffa) towards her parents’ village deictically specified by the adverb of 

space ‘here’ adjacent to the motion verb ‘come’. The pure place deictic lexeme ‘here’ glosses 

in this context as ‘proximal to both speaker’s and hearer’s location at CT. Given that 
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movement of Jiffa, Vincent (anaphorically referred to by the third person pronoun ‘he’ in (19)) 

‘came’ to pay the Agbenyos a visit. The doing process ‘come’ serves to create the 

convergence of the two imminent spouses at the same location. On the other hand, the motion 

verb ‘went’ employed in (20) denotes a reverse movement of the addressee who rather leaves 

her usual living place to the Agawus’. The deictic directional ‘went’ glosses thus as ‘you 

(Jiffa) were moving away from this location’ at RT (assumed to be identical to CT here). It 

can thus be inferred that space deixis is concerned with the specification of location in space 

relative to that of the participants at CT in a speech event (Huang 2014, p. 187). However, in 

specifying the location in space, one should not overlook the specification of the time of 

reference of events. Hence, the necessity to explore time deixis. 

5.3. Descriptive Analysis and Evaluation of Time Deixis 

As a reminder, time deixis ranks third with a frequency of 5.84% in the selected text. It is 

mainly grammaticalised in deictic adverbs of time as typified underneath.   

(21) One evening (TD) just after supper, Jiffa’s parents summoned her (PD). 

(22) My (PD) health has been bad for years, and recently (TD) it (PD) has become worse. 

(23) Now (TD) you (PD) have come here (pD) to continue with your (PD) education. 

(24) He (PD) was only three then (TD) 

(25) “From today (TD), I (PD) want you (PD) to behave like a responsible woman. 

(26) Now (TD) I (PD) think your mother (SD) would like to add a word or two 

Clause (21) unveils the indefinite character of the period in which Jiffa is invited by her 

parents. As a matter of fact, the cardinal number ‘one’ followed by the time deixis ‘evening’ 

exudes the imprecision of the moment at which the invitation takes place. It thus displays how 

vague the coding time appears in comparison with the receiving time.  

On the other hand, clause (26) discloses a situation of simultaneous occurrence between the 

coding time and the receiving one. In actual fact, ‘now’ unveils the idea that the time of 

uttering the sentence about what the metaphor of modality ‘I think’ expresses (i.e., Jiffa’s 

mother wishes to talk) and the moment the addressee (viz. Jiffa) is getting the news are alike. 

Note, however, that the time adverbial ‘now’ beginning clause (23) does not refer to the same 

span of time as regards the time of utterance (and thus the receiving time) and the action 

performed through the proximal deictic verb phrase ‘have come’ associated with its adjacent 

proximal place deixis ‘here’. That is, ‘you have [not] come here to continue with your 

education’ at the time I am talking to you.    

Unlike the meaning conveyed by the time deictic adverb ‘now’ in (26), ‘then’ is employed in 

(24) to denote a span of time prior to the time of speaking. In other words, ‘he [Vincent] was 

only three’ not now, but at the time he used to ‘take you in his arms and play with you’. The 

foregoing explanation corroborates Levinson (1983)’s contention that ‘Now contrasts with 

then, and indeed then can be glossed as ‘not now’ (p. 74).  

The time deixis ‘today’ in/of clause (25) glosses as ‘the diurnal span including CT. It stands to 

reason that in considering the day I am talking to you (i.e., today) as the referent time, 

whatever behaviour is yours will henceforth be assessed along with that referent time. As for 

‘recently’ in (22), it expresses ‘the diurnal span following CT, but not so far from RT. That is, 

my health has been worse lately. The next stage deals with how the discourse-deictic 

expressions registered in the excerpt contribute to maintaining the relationship between 

language use and context. 

5.4. Descriptive Analysis and Evaluation of Discourse Deixis 

As revealed in/by Table 1, discourse-deictic units (2.60%) are not so numerous in the selected 

text, but do play a crucial role as can be discovered through the following instances. 

(27) Because of that (DD), the Agawu family decided to help with your (PD) upbringing.  

(28) Is that (DD) clear?  

(29) Is that (DD) clear?  
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(30) But how could she (PD) tell them (PD) that (DD)?  

It is obvious from the above that only the demonstrative ‘that’ encodes discourse deixis in all 

the four above-mentioned examples. Overall, ‘that’ is used to refer to a preceding portion of 

discourse in each case. For instance, to retrieve the meaning of ‘that’ in (27) one needs to refer 

back to the chunk of discourse coming before. In fact, it relates to a series of reasons put forth 

in the previous clauses/clause complexes. These are: ‘We are poor, and I am an old man’; ‘My 

health has been bad for years, and recently it has become worse’; ‘Your mother has worked on 

farms to provide for us’; ‘farm labourers earn very little’. 

Likewise, while in (30) ‘that’ refers to ‘what she could tell them’, its genuine content meaning 

is retrievable in the clause coming immediately before. That is, ‘Her parents had just sold her 

for a bride price’. As far as (28) and (29) are concerned, though they are syntactically alike, 

the demonstrative ‘that’ conveys their semantic difference with regard to their contextual 

variables. As a matter of fact, in (28) ‘that’ refers back to ‘listening carefully’, and ‘asking 

whatever questions’. On the other hand, the meaning encoded by ‘that’ in (29) is ‘you should 

know that from today you have a husband’. It follows thus that the demonstrative ‘that’ serves 

to make the interrogative Moods appear more imperatives (i.e., commands or orders) than 

mere questions. The last deictic category identified in the text is social deixis. 

5.5. Descriptive Analysis and Evaluation of Social Deixis 

As the second deictic type in the selected text, social deixis (17.53%) is of vital importance in 

the use of language. To clearly account for how socially deictic information is actually 

delivered in the excerpt, the following occurrences are recorded. 

(31)  Now (TD), my daughter (SD)” he (PD) said in a shaking voice.  

(32)  “Yes, Papa,” Jiffa looked at her mother (SD) 

(33) “A year after you (PD) were born, the Agawu and Agbenyo families arranged a 

marriage between you (PD) and your cousin Vincent (SD). 

(34) Her parents (SD) had just sold her (PD) for a bride price. 

(35) I (PD) beg you (PD), Jiffa, take your father (SD)’s words seriously 

It is obvious from the above that all the social deictic terms in those examples are relational 

deixis. While ‘my daughter’ is an endearment term the orator (Jiffa’s father) resorts to in (31) 

to get more affective involvement, the addressor of clause (36)- Jiffa’s mother- employs ‘your 

father’ to act on Jiffa’s consciousness for more submissiveness from her as regards their 

decision about her arranged marriage. As for (32) and (34) ‘her mother’ and ‘her parents’ are 

purposefully used by the narrator to connect the processes of the participants (‘looked’ and 

‘had sold’ correspondingly) to the social relationships of the interactants.  

In delivering the information about the so-called arranged marriage in (33), Jiffa’s father 

makes it clear that this is not only a decision between two families (the Agawu and Agbenyo 

families), but also a decision on behalf of two closely related people, viz., you, Jiffa and ‘your 

cousin Vincent’. Here, the social deictic expression plainly referred to is a kinship term ‘your 

cousin’ to which is added a first name ‘Vincent’ in view to reinforcing the high affective 

involvement between the two partners. It could be inferred from the whole discussion that like 

person deixis, (relational) social deictic resources function to maintain the social relationship 

between speakers and hearers. They are also deployed as persuasive devices to make the 

female partner of the arranged marriage accept her parents’ concerted decision about her 

marital life.  

6. Conclusion  

This study has undertaken to investigate the deictic features in a dialogic text dealing with 

arranged marriage. Drawing on Levinson (1983)’s pragmatic theory of deictic classification, 

the descriptive qualitative method of the analysis, it purposively selected a text from Tongue 

of Promise and identified and examined the deictic features therein. The study has yielded 
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some valuable results. As a whole, five deictic categories have been identified from the 

analysis. They are person deixis, social deixis, time deixis, place deixis, and discourse deixis.  

The first two deictic types are predominant in the text. They basically function to enact the 

interpersonal relationship and the social identities of the participants. In fine, they help Jiffa’s 

parents to create the suitable conditions to deliver their information on the one hand, and 

constitute the antidote that maintains the girl in a position of thorough obedience, despite her 

sensitiveness over the subject matter. Unlike the reaction of the women in Bravo et al (2014)’s 

study, Jiffa is not able to “expres[s] disagreement with this practice which infringes rights and 

endangers the health of the woman” (p. 564). Though chocked at her parents’ behaviour, she 

stoically remains silent. The narrator simply comments thus:’ As far as she (PD) could see, 

her (PD) family had done very little for her (PD)’. 

As for time deixis, they are deployed to make a flash back to prior actions related to the 

subject discussed (i.e., arranged marriage) and bring them closer to present events. Place 

deixis too nearly play the same role by making physically distant or close places (the Agawu’s 

village, here- our living area) appear distant or close in Jiffa’s mind. This is known as 

psychological distance (Yule 1996, p. 12). At last, discourse deixis, introduced in the whole 

passage by the demonstrative ‘that’, give sense to the text by referring back to clauses or 

sentences expressing reasons (the parents’ poverty), deep meanings of actions performed 

(Jiffa sold for bride price), commands (your behaviour should change from now on).      
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ABSTRACT  

The violence and the unhuman treatments that women specifically, suffer from in our 

societies seem exaggerated and unreal to some extent. This very fact finds its roots in the 

traditions’ idea that some are supposed to be more superior to others; meaning that men are 

said to be stronger and more privileged than women appear. This study aims at exploring the 

different types of violence women endure in both Amma Darko’s Beyond the Horizon (1995) 

and Chimamanda Ngozi Adichie’s Purple Hibiscus (2006). It will eventually investigate the 

consequences that these humiliating and dehumanizing acts could have upon them. Through 

the radical feminism approach, the study demonstrates that women should be equally treated 

as men and that gender differences are no reasons to discard women. 

Key words: violence, traditions, radical feminism, gender. 
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ABSTRACT 

This study examined roles of state and indigenous institutions in environmental resource 

governance along the Ethiopia-Kenya border. We used a qualitative approach to discuss the 

research objectives. Interviews, focus group discussions and scheduled interviews were used 

as instruments of data collection. The results demonstrate that the customary institutions have 

survived and served for generations in defending the rangeland environment from tragic 

destruction enabled pastoralists to go beyond borders to get ecological benefits of mobility as 

an adaptive strategy.  Now, unlike before, the role of indigenous institution is declining due to 

a lack of recognition and exploitation by the state apparatus.  

Keywords: Ethiopia-Kenya borderlands, institutions (formal vs. customary), environmental 

resource governance, sustainability, the Moyale corridor 
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ORCID ID: 0000-0001-9309-8948 

 

ÖZET 

Ekonomi, finans ve ticaret politikalarında yaşanan köklü değişimler, yeni teknolojiler, 

COVID-19 pandemisi gibi faktörler dünyayı değiştirmekte ve belirsizlik derecesini 

artırmaktadır. Bu yeni ortam fırsatlar yaratmakta ve dolayısıyla daha yüksek girişimcilik 

oranlarına imkan vermektedir. Girişimcilik, bir girişim yaratma ve geliştirme riskini ve 

zorluklarını göze almaya istekli bireyleri gerektiren bir olgudur. Girişimciliğin özü, yaratma 

veya yenilik yoluyla değişimin başlatılmasıdır. İnovasyon ve organizasyonel yenilenme 

yoluyla yeni pazarlar, müşteriler ve işler yaratılmakta ve bu durum endüstrilerin ve ulusların 

sosyal ve ekonomik sistemleri üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Girişimcilik ekonomiye 

yaratıcılık ve yenilikçilik, yeni ürünler, yeni hizmetler ve yeni işler, istihdam yaratma, milli 

gelirde artış, dengeli bölgesel kalkınma, daha iyi yaşam standardı, ekonomik gücün dağılması 

gibi faydalar sağlamaktadır. Kültür, bireyin bir nesilden diğerine öğrendiği veya edindiği ve 

bir kişiden ve gruptan diğerine geçen nitelikler, değerler, inançlar ve davranışlar olarak 

tanımlanabilir. Kültür girişimcilik faaliyetlerini etkileyen temel faktörlerden bir tanesidir. 

Girişimcilik kültürünün unsurları; insan ve yetkilendirme odaklılık, yenilik ve değişim 

yoluyla değer yaratma, temel konulara dikkat, uygulamalı yönetim, büyüme ve başarısız olma 

özgürlüğü, bağlılık ve kişisel sorumluluk, geleceğe vurgu ve aciliyet duygusu olarak 

sayılabilir. OECD'ye göre girişimcilik kültürünün gelişmesi zaman almaktadır. Girişimciliği 

destekleyen bir kültür, daha fazla insanın girişimcilik potansiyelini kullanmasına izin 

vermekte ve karşılığında ticari faaliyeti artımakta ve ekonomiyi geliştirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kültür, Yenilikçilik. 
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THE CULTURE OF ENTREPRENEURSHIP  

 

ABSTRACT 

Factors such as the occurrence of radical shifts in economic, financial and trade policies, the 

new technologies, COVID-19 pandemic change the world and increase the degree of 

uncertainty. The new environment creates opportunities and hence leads to higher rates of 

entrepreneurship. Entrepreneurship is a phenomenon that requires individuals who are willing 

to take the risk and the challenge of creating and developing a venture. The essence of 

entrepreneurship is the initiation of change through creation or innovation. New markets, 

customers and jobs are created through innovation and organizational renewal, which create a 

positive impact on both the social and economic systems of industries and nations. There are 

several benefits of entrepreneurship to the economy such as creativity and innovation, new 

products, new services, and new business, employment generation, increase in national 

income, balanced regional development, better standard of living and dispersal of economic 

power. Culture is defined as the attributes, values, beliefs, and behavior in which on the 

individual learns or acquires from one generation to another, and passed through one person 

and group to another. Culture is one of the key elements affecting entrepreneurship. The 

elements of entrepreneurial culture can be summarized as people and empowerment focus, 

value creation through innovation and change, attention to the basics, hands-on management, 

freedom to grow and fail, commitment and personal responsibility, emphasis on the future and 

sense of urgency. According to the OECD, it takes time to develop an entrepreneurial culture. 

A culture that supports entrepreneurship allows more people to exercise entrepreneurial 

potential, and in turn, increases business activity and improve the economy. 

Keywords: Entrepreneurship, Culture, Innovation. 
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ÖZET 

Sağlıklı ve zinde yaşama bilinci devamlı gelişen insan, hem modern ve etkin tedavi 

yöntemlerine ulaşmak hem de daha dinç bir şekilde yaşamına devam edebilmek için termal 

sulardan yararlanarak çeşitli imkanlar sağlayan tesisler tercih etmektedir. Bu tesisler geçmiş 

zamanlarda gündelik ve toplumsal hayatın önemli bir bölümünü oluşturan ve toplumsal 

hafızada kendine özgü bir yer edinmiş olan hamamların bugünkü hallerinden biri olan spa 

yapılarıdır. Günümüzde de SPA (selus per aqua / sudan gelen sağlık) ve wellness terimleriyle 

karakterize edilen çağdaş, sağlıklı ve rahatlatıcı bir dinlence algısı oldukça yaygınlaşmıştır. 

Bu nedenle, uluslararası beklentilerin karşılık bulabilmesi amacıyla bu tür yapılarda çeşitli 

bölgelerden farklı mimari yaklaşımları incelemek ve belirgin özellikleri saptamak önemli 

görülmüştür. Bu çalışmada, seçilen çağdaş spa yapıları üzerinden tartışmalar yapılarak spa 

mekânı ve mimarisini irdelemek amaçlanmıştır. Yıkanma mekanına farklı anlamlar yükleyen, 

mekânın mimari açıdan temsilinde farklı noktalardan bakan, tasarım ve planlama aşamasında 

aynı kültürü farklı bağlamlarda yansıtmaya çalışan ve hamam mekanına çağdaş karşılıklar 

arayan çeşitli coğrafi bölgelerden spa yapıları seçilerek analizler yapılmış ve benzerlik / 

farklılıklar ortaya konulmuştur. Peter Zumthor’un tasarladığı Therme Vals, Jean Nouvel’in 

tasarladığı Les Bains des Docks, Jean Francois Zevaco’nun tasarladığı Sidi Harazem, 

İzlanda’da bulunan dünyanın en büyük kaplıcası olarak adlandırılan Blue Lagoon gibi çağdaş 

spa yapıları üzerinden günümüz hamam mekanına bakış açısı sorgulanmaya çalışılmıştır. 

İncelenen çağdaş yapılarda, tasarımı yapan mimarın iklim, yer şekilleri, su gibi doğal 

faktörlerden yararlandığı; malzeme kullanımı, ışık, renk gibi faktörleri kendi mimarlığından 

gelen kurguyla bütünleştirerek özgün yapılar ortaya koyduğu görülmüştür. Günümüzde spa 

yapılarının uğraşının insanları bireysel olarak iyileştirmek / izole etmek şeklinde evrildiği 

bulgulanmıştır. Çalışma, spa planlaması ve tasarım prensiplerinin incelenmesi, spa 

mekanlarının tanımlanması ve mekanlar arası bağlantıların belirlenmesi, spa konsepti ve 

kullanıcıda bırakılmak istenilen hissiyatın çözümlenmesi noktasında gelecek çalışmalara alt 

yapı oluşturabilmek adına önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Spa Mimarisi, Çağdaş Hamam Mekânı, Çağdaş Mekânsal Kültür, Spa 

Mekânı, Spa Tasarımı 

 

ABSTRACT 

People, whose awareness of living in a healthy and vigorous way is constantly developing, 

prefers facilities that provide various opportunities by making use of thermal waters in order 

to reach modern and effective treatment methods and to continue their life in a more vigorous 

way. These facilities are spa structures, one of the current forms of the baths, which formed an 

important part of daily and social life in the past and have gained a unique place in the social 

memory. Today, the perception of a contemporary, healthy and relaxing recreation 

characterized by the terms SPA (selus per aqua / health from water) and wellness has become 

quite widespread. For the reason, it has been considered important to examine different 
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architectural approaches from various regions and to identify distinctive features in such 

structures in order to meet international expectations. In this study, it is aimed to examine the 

spa space and its architecture by making discussions on the selected contemporary spa 

structures. By choosing spa structures from various geographical regions that attach different 

meanings to the bathing space, look at the architectural representation of the space from 

different points, try to reflect the same culture in different contexts during the design and 

planning phase, and seek contemporary equivalents to the bath space analyzes were made and 

similarities / differences were revealed. The perspective of today’s hammam space has been 

questioned through contemporary spa structures such as Therme Vals designed by Peter 

Zumthor, Les Bains des Docks designed by Jean Nouvel, Sidi Harazem designed by Jean 

Francois Zevaco, and the Blue Lagoon in Iceland, which is called the world’s largest spa. In 

the examined contemporary buildings, the architect who made the design benefited from 

natural factors such as climate, landforms and water; it has been seen that he has created 

original structures by integrating factors such as material use, light and color with the fiction 

coming from his own architecture. Today, it has been found that the occupation of spa 

structures has evolved to heal / isolate people individually. The study is important in terms of 

examining the principles of spa planning and design, defining the spa spaces and determining 

the connections between spaces, and establishing the infrastructure for future studies at the 

point of solving the spa concept and the feeling that the user wants to leave.  

Keywords: Spa Architecture, Contemporary Bath Space, Contemporary Spatial Culture, Spa 

Space, Spa Design     

 

1. GİRİŞ 

Antik Çağ’dan başlayarak temel ihtiyaçlardan biri olan bedensel ve ruhsal temizlenme 

eylemini gerçekleştirmek amacıyla zaman çizgisinde var olmaya çalışan hamam mekânı, 

farklı coğrafyalarda farklı tipolojiler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. MÖ 4000’e kadar 

Sümerlerin tapınaklarında termal sularla banyoları olduğu bilinmektedir. M.Ö. 2000 yılında, 

mineraller bakımından zengin suların içilmesinde kullanılmak üzere bronz bardaklar 

üretmişlerdir. Bu suların içilmesi tedavinin tercih edilen bir formu haline gelmiştir. M.Ö. 4. 

yüzyılda Yunanlılar, hastalıklara karşı şifa bulmak için Asklepion tapınağını inşa etmişlerdir 

(Kervankıran, 2016). 

Yunanlılardan sonra hamam geleneğini geliştirerek devam ettiren Romalılar, hamam 

kültürünü günümüze kadar yaşatan örnekler ortaya koymuşlardır. Hamam mekânı hem 

yıkanma eylemini gerçekleştirmek hem de insanların sosyalleşme imkânı bulduğu konferans 

salonları, kütüphaneler, yürüyüş yolları, spor alanları gibi farklı işlevlere sahip mekanları 

bulundurarak oldukça uzun vakit geçirilen devasa kompleksler haline gelmiştir. Antik 

çağlardan beri insanlığa hizmet eden termal kaynakların önemi şimdiki zamanlarda daha 

belirgin hale gelmiştir.  

Günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarında hamam ve yıkanma kültürünü devam ettiren, 

özellikle sağlık ve tedavi amaçlarıyla kullanılan, tasarımlarında geleneksel unsurlara yer 

vermeye gayret gösteren oldukça farklı bakış açısına sahip kaplıcalar görülebilmektedir. 

Örneğin atıkların yeniden kullanımının sağlandığı oldukça ilginç bir kullanıma sahip olan 

Blue Lagoon örneği üzerinde durulabilir. Diğer İskandinav ülkelerinde olduğu gibi İzlanda'da 

da banyo geleneği vardır. İzlanda'da sıcak bir yaz gününde bile hiç kimse bir göle veya denize 

atlamak için çok istekli olmadığından ortam biraz farklıdır. Banyo noktaları ülkenin her 

yerinde bolca bulunabilen kaplıcalardadır. Sıcak su bolluğu ile ve MS dokuzuncu yüzyılda ilk 

yerleşim yeri zamanından kalma doğal kaplıcalarda banyo yapma geleneğine ek olarak, su 

özellikle 1970'lerden sonra kentleşen ülkede ısıtma hizmetleri için kullanılmıştır. Isıtma 

hizmetleri şimdiye kadar İzlanda'daki hemen hemen her kentsel yerleşimde bulunabilen açık 

yüzme havuzlarının yapımına büyük bir ivme kazandırmıştır. Banyo kültürü, düzenli fiziksel 
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egzersiz (beden) ve zevkine düşkün kişinin keyif (sosyal / ruh) mekânı olarak, sağlıklı 

yaşamın modern bir ikili tezahürü haline gelmek üzere gelişmiştir. Bu jeotermal doğal 

banyolar ve yüzme havuzlarının varlığı, İzlanda'nın benzersiz satış noktalarından biridir ve 

ülkenin temel özelliği olan el değmemiş doğasını ve tabiatını tamamlamaktadır (Huijbens, 

2011). 

Daha pek çok örneğin verilebileceği günümüz spa/kaplıca yapıları hakkında başta dünyaca 

ünlü mimarların tasarladığı yapılar ele alınarak çağdaş yaklaşımları analiz etmek 

amaçlanmıştır. Hamam ve yıkanma kültürünün somut olarak karşılık bulduğu hamam mekânı 

hem geleneksel kültürün sürdürülmeye çalışılması hem de modern anlamda yeni bakış 

açılarının kazandırılması noktasında kullanılan yerel malzemeler, kültürün mekanlarda 

karşılık bulması, aydınlatma, akustik gibi faktörlerle planlanmaya çalışıldığı görülmektedir.  

  

 
Görsel 1. Svartsengi Jeotermal Enerji Santrali ve Gelişmekte Olan Spa Endüstrisi Arasındaki 

Mekânsal ve Malzeme İlişkisini Gösteren Çatı Terasından Blue Lagoon Manzarası (Almeida, 

2018, s. 71). 

 

Tüm bulunan araştırma verilerinden hareketle, çalışma kapsamında seçilen örnekler üzerinden 

günümüz hamam mekanını yani spa/kaplıca tasarım ve planlama yaklaşımını belirlemek 

hedeflenmiştir. Bulgulanan sonuçların gelecekte inşa edilecek spa yapılarında bir altlık olarak 

kullanılması, ipuçları içermesi ve değerlendirmeye alınması kapsamında önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

2. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ  

Çalışmada, “Spa Mimarisi, Çağdaş Hamam Mekânı, Çağdaş Mekânsal Kültür, Spa Mekânı, 

Spa Tasarımı” anahtar kelimelerini içeren bilimsel bir literatür taraması yapılmıştır. Literatür 

sonucunda başta mimarlık bölümüne yön veren mimarların tasarladığı spa/kaplıca yapıları 

olmak üzere çağdaş yapı örnekleri seçilerek bir inceleme yapılmıştır. Yapılan bu incelemeyle 

birlikte tasarımlarda ortak noktaları belirlemek, planlama esnasındaki yaklaşımları ortaya 

koymak, malzeme seçimi, aydınlatma, ses, akustik gibi faktörlerde yapılan seçimlerin ne 

şekilde yapıldığını incelemek, incelenen yapılar üzerinden spa planlamasında benzer ve farklı 

noktaları analiz etmek amaçlanmıştır. Dünyada oldukça gelişmiş olan jeotermal enerjinin 

kullanım alanlarından biri olan kaplıcaları inceleyerek günümüzde standartlaşmış tasarımsal 

yaklaşımlara örnek olabilecek, farklı noktalardan bakmayı sağlayabilecek, hayal gücünü 
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genişletebilecek örneklerle bir çalışma ortaya koymak hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında 

değerlendirilen yapı örnekleri tabloda (Şekil 1) derlenmiştir:  

 

 
Şekil 1. Çalışma Kapsamında Değerlendirilen Yapı Örnekleri 

 

3. ÇALIŞMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN YAPI ÖRNEKLERİ 

3.1. Therme Vals Kaplıcaları 

Yemyeşil bir vadide, küçük bir İsviçre köyünde yer alan Therme Vals kaplıcaları, şiddetli Alp 

ikliminin etkilediği bir coğrafyada bulunmaktadır. “Pritzker Mimarlık Ödülü” almaya hak 

kazanan Peter Zumthor, tasarladığı kaplıcalar için üretilen ikonografik atmosfer 

gösterimleriyle yüzleşerek atmosfere duyarlı yaklaşımlara sahip olan çağdaş bir tasarım 

ortaya koymuştur. Zumthor’un diğer yapıtlarında binanın kübik hacmi zeminde serbestçe 

durmaktayken kaplıcalarda binanın neredeyse yarısı dağ yamacının altına gömülmüştür. 

Ayrıca açıkta kalan en büyük yüzey olan çatı, çimlerle kaplıdır. Sonuç olarak, binanın sadece 

üç yüzeyi açık havaya bakacak şekildedir. Mimarın pek çok eserinde yapıya yaklaşım binanın 

“dokunulabilir” yüzeyinin beğenilmesi için önemliyken kaplıcalarda yapıya ana erişim 

yeraltındadır (Lee, 2002).  

 

 
Görsel 2. Therme Vals Kaplıcaları Arazi Planı (Lee, 2002, s. 60). 
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Peter Zumthor; malzeme kullanım şekli, kendine özgü mimari bir üslup benimsemesi ve 

yetenekli olması konusunda tanınmaktadır. Malzemeyi ayrıntılandırmak hususunda oldukça 

farklı davranan Zumthor, duyulara dokunmak amacını ön planda tutan tasarımlar ortaya 

koymaktadır. Özellikle yerel malzemeyi etkili kullanmak, yapı tasarımında kurgu ve 

uygulama aşamalarında duyulara hitap eden bir atmosfer oluşturmaya çalışmak konusunda 

etkileyici tasarımları bulunmaktadır (Fettahoğlu ve Yalçınkaya, 2021). Her proje; her binanın 

alanına, kullanım amacına özgü koşulları keşfetmek ve hem yaratıcı hem de uygun olan 

duyusal bir deneyim tasarlamak için mimara bir fırsat sunmaktadır. Genellikle zarif 

minimalist detaylar sergileyen Zumthor’un yapılarının her birinde, bina ve kullanıcıları 

arasındaki etkileşimi şekillendirmede beton, ahşap, cam ve taş gibi mimari malzemelerin 

önemi hissedilebilir. Zumthor, “Tüm tasarım mimarinin ve malzemenin fiziksel, nesnel 

duyusallığının ön kabulünden başlamaktadır. Mimariyi somut bir şekilde deneyimlemek, ona 

dokunmak, görmek, duymak ve koklamak demektir.” şeklinde ifade etmektedir (Murray, 

2017).  

Therme Vals’in bulunduğu bölgede oldukça sık görülen kuvarsit malzemesi yapının ana 

tasarım faktörünü oluşturmuştur. Kullanılan bu malzeme, kullanıcılara hamam geleneklerini 

hatırlatma ya da keşfetme imkânı sunma amacıyla oldukça önemlidir (Brahm, 2016). 

1960’lardan kalma mevcut bir otel kompleksine bağlı olan yapı, çeşitli sıcaklık ve boyutlarda 

havuzların yanı sıra soyunma odaları, buhar banyoları, açık ve kapalı oturma salonları ve spa 

tedavi odaları içermektedir (Murray, 2017). Var olan otelin üzerine yapılan kaplıca, bir 

mağara izlenimi aktarabilmek amacıyla kurgulanmıştır (Brahm, 2016).  

 

 
Görsel 3. Kuvarsit Malzemesi ve Doğayla Bütünleşmesi (Kaynak: URL-1). 

 

Peter Zumthor, termal banyolar için proje hazırlamaya dair çok güçlü bir "vizyon" sunmuştur: 

“Mimariyi keşfetme yolum her zaman güçlü bir imaj ile başlar. Bu, fiziksel veya maddesel bir 

olayın görselleştirilmesi fikridir. Soyut bir düşüncenin aksine. [....] Tüm inşaat sürecinde, bu 
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görüntünün kendisi için var olan bir mimari haline geldiğine emin oldum.” Peter Zumthor 

projeye yön veren üç kelimeyle mimari ve atmosfer amaçlarını tüm yol boyunca devam 

ettirmiştir: “Dağ, taş ve su. Bu üç kelime ilk fikirleri ilk eskizlere çevirme ve daha sonra 

modellerin ve planların şeklini projeye verme anında önemli bir rol oynadı.” (Drozd vd., 

2009). Yapının baskın malzemeleri taş ve sudur. Beton ile birlikte taş hem içeride hem de 

dışarıda duvar ve zemin yüzeylerinin çoğunu şekillendirmektedir, dağların yakınından 

çıkarılan mavimsi-gri bir granitsi yapı taşıdır. Su tesis bünyesindeki doğal kaplıcalardan 

gelmektedir ve yıkanmak için havuzlar oluşturmanın yanı sıra ses, koku ve tat deneyimleri 

oluşturmak için kullanılır. Su genellikle bir yapı malzemesi olarak düşünülmezken burada 

mimarinin ayrılmaz bir parçasıdır. Taş ve su, mimariyi oluşturan, binayı ayrılmaz bir şekilde 

araziyle birbirine bağlayan ve bir anlamda kullanıcı ile yerin özgüllüğü, tarihi ve jeolojisi 

arasında aracılık eden yapı unsurlarıdır (Murray, 2017). Brahm (2016) belirttiği gibi, “Yapı su 

ve dağ arasında bir kesit oluşturmuştur ve bu kesit yapıya mimari bir nitelik kazandırmıştır.”. 

 

 
Görsel 4. Su ve Dağın Bütünleştiği Nokta (URL-1). 

 

Işık ve gölge birleşimleri, dikey ve yatay kullanılan unsurlar ve açık-kapalı mekân 

etkileşimleri yapıyı kullananlar için duygusal bir deneyim sunmaktadır. Kullanılan ışıklar 

sayesinde yapılan yönlendirmeler, belirlenen noktalara kişileri sürüklemektedir. Bu yaklaşım, 

kişiyi yapmak zorunda olduğu bir eylem olarak değil de doğal bir keşfetme süreci 

sağlamaktadır (Brahm, 2016). 
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Görsel 5. Yapıda Tercih Edilen Işıklar ve Yönlendirme (Brahm, 2016, s. 72). 

 

Termal banyoya giriş sırası otelin lobisinde başlamaktadır. Kullanıcı, hamamların giriş 

salonuna ulaşmak için karanlık, yeraltı geçidinden yürüyerek daha düşük bir seviyeye 

inmektedir. Yeraltında, doğal ışıktan yoksun ve taşla çevrili bu salon, karanlık bir mağara 

hissine sahiptir ancak dik açılar ve saf modernist detayları ile tanınan dikkate değer bir 

mağaradır. Binanın ana mekânında 32 °C sıcaklığa sahip, etrafında ve içinde birkaç büyük taş 

kaplı hacimlerin düzenlendiği büyük bir havuz bulunmaktadır. Keşfettikten sonra kullanıcı, 

her biri farklı bir duyusal deneyim için tasarlanmış, içinde oda büyüklüğünde bir mekâna yol 

açan her biri bir birime açılan açıklık bulmaktadır. Bu mekanlar tıpkı binanın kendisinin 

dağdan oyulmuş gibi görünmesi şeklinde masif bir taş bloktan oyulmuş hissi vermektedir 

(Murray, 2017).   

 

 
Görsel 6. Therme Vals Kat Planı (Kaynak: URL-2).  
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Peter Zumthor, çizim aşamasında yaptığı Therme Vals eskizlerinde, şeffaf kopya kâğıdı 

üzerinde karakalem kullanmayı seçer ve proje için çizimlerinde ana yol gösterici olduğunu 

ortaya koyar: kalın siyah kaplamadaki dağ, mavi pasteldeki su ve taş blokların çatlakları 

arasına giren sarı pastelin ince çizgileri ile ışık temsil edilmektedir (Drozd vd., 2009).  

 

    
Görsel 7. Peter Zumthor Tarafından Yapılan Eskizler (Drozd vd., 2009, s. 5). 

 

Su sıcaklığı ve nem ölçüm oranı göstergeleri, açıklama notları ve düz kırmızı veya mavi 

tonlamalar ile gözlemlenmektedir: “Mimari bir atmosfer oluşturma görevi olduğu fikri aynı 

zamanda zanaat ve dokudan okunmaktadır. Süreçler ve ilgi alanları, araçlar ve gereçler hepsi 

işimin bir parçası ve kısmıdır.” Temsil araçlarının seçimi çeşitli açıklamalara sahiptir. 

Birincisi, geliştirilen projenin belirli özellikleri ile ilgilidir: karakalem, dağdan ağır taş 

blokların etkili bir şekilde temsil edilmesini sağlar. Dahası, Peter Zumthor'un ortağı Rainer 

Weitschies, pastellerin kullanımının herhangi bir kısıtlama olmaksızın daha kolay olduğunu 

doğrulamaktadır: “[...] karakalem ile oldukça hızlı gider ve etkilidir, bu yüzden oldukça sık 

kullanırız [...] Her zaman eskizler var [...] Yeni ve gelişen bir şeyler yapmak için, çok kalın 

6B kalemlerle anlamak için eskiz yapmalıyız, ancak bir kez nasıl olacağını biliriz ve ancak o 

zaman bilgisayarla çizeriz.” (Drozd vd., 2009). 

 

  
Görsel 8. Peter Zumthor Tarafından Yapılan Eskizler (Drozd vd., 2009, s. 6). 

 

Yapıda yekpare bir görünüm elde edebilmek adına boşluk, açıklık gibi ayrıntılara yer 

verilirken bu bütünlük nesne kullanımının azlığıyla da sağlanmıştır. Kullanıcı yapı ve doğa 

arasında bir seyirci olarak yer bulmuştur. Mekân atmosferi, yaklaşımı fenomenolojik bir bakış 

açısına sahip Zumthor tarafından tasarlanan yapıyla ortaya konulmuştur. Atmosfer kavramı, 

mekânda ışık kullanımı ve görüngelerin denetimi ile oluşturulmaya çalışılarak kullanıcıların 

keyif alması amaçlanmıştır.  
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Görsel 9. Taş ile Bütünleşen Yapı (Brahm, 2016, s. 75). 

 

3.2. Les Bains des Docks 

Les Bains des Docks, Fransız mimar Jean Nouval tarafından tasarlanan Le Havre, Fransa’da 

bulunan bir su merkezidir. 5000 m²’lik kompleks, 50x21 metrelik açık yüzme havuzu, çeşitli 

eğlence havuzları, bir sauna, hamam, spa ve spor salonu dahil olmak üzere 12 havuzdan 

oluşmaktadır. İç mekân beyaz karolar ile kaplıdır, parlak renkli köpük bloklar çocuk oyun 

alanını oluşturmaktadır (Etherington, 2009). 

 

 
Görsel 10. İç Mekânda Çocuk Oyun Alanı ve Beyaz Rengin Hâkim Olduğu Bir Havuz 

(Kaynak: URL-3). 

 

Le Havre, bir kasaba olmadan önce bile bir limandı ve tarihi boyunca deniz ticaretindeki 

evrimin getirdiği değişikliklere ayak uydurmuştur. Teknolojik ilerleme ve ticaret hacmindeki 

durdurulamaz artışla birlikte, liman yeni taleplere uygun yeni altyapı inşa etmek zorunda 

kalmıştır. Böylece özgürleştirilen topraklar kente iade edilmiş ve kent yaşamını yeniden 

canlandıran yeni gelişmelere açılmıştır. Yeni ticaret ve rekreasyon mekanları taşınmıştır.  

Yeni halk hamamları olan Les Bains des Docks, böyle bir mekandır. Hamamlar üç temel 

mevcudiyetten oluşmaktadır: 50x21 metre boyutlarında olimpik büyüklükte ısıtmalı açık spor 
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havuzu, açık-kapalı eğlence havuzu ve spa merkezi. Erişim hem dinlence hem de spor 

havuzları için soyunma odalarına ve spa merkezi için soyunma odalarına giden ortak bir 

resepsiyon lobisinden sağlanmaktadır. Üst katta, diğer havuzların üst kısmına ve iki asma 

havuza dinlence havuzundan ulaşılabilir. Tüm havuzlar kanallarla birbirine bağlıdır ve özel 

bir geçişe sahip ziyaretçiler aralarında serbestçe hareket edebilir. Soyunma odaları içeren bir 

kardiyo eğitim merkezi, ayrı erişime sahip yönetim ofisi ve açık erişimli kafeteryanın tümü 

üst katta yer almaktadır ve doğrudan lobiye bağlıdır (AJN, Erişim tarihi: 15.12.2022). 

 

   
Görsel 11. Yapının Dıştan Görünümü ve Liman (Kaynak: URL-3). 

 

 
Görsel 12. İç Mekânda Yer Alan Havuzlardan Bir Görünüm (Kaynak: URL-3). 

 

Jean Nouvel, “Sadeliğe ve sağlamlığa ilham veren liman ölçeğinde bir yapı iken hacimlerine 

nüfuz eder etmez karmaşıklığını ele vermesi bir paradoks oluşturmaktadır. Kişi beyazlığın ve 

derinliklerin evrenine girmektedir.’ şeklinde yapıyı yorumlamıştır (Etherington, 2009). Liman 

cephesine yoğunluk katmak için tasarlanan Les Bains des Docks’un dışarıdan iç mekânı boş 

bir kütle gibi görünmektedir. Cephelere rastgele dağılmış farklı büyüklükteki açıklıklardan 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org291



oluşan bir karışım, dışarıdan içerideki su yüklü mekanların kaynağına bir bakış sağlamaktadır. 

Lobi ve kapalı mekanlar, havuzları görsel olarak birbirine bağlayan şaşırtıcı geometrik 

şekillere sahip devasa bloklar halinde tasarlanmıştır (AJN, Erişim tarihi: 15.12.2022).  

Peter Zumthor ve Jean Nouvel’in çalışmalarına bakıldığında, iki yapı için üretilen ikonografik 

atmosfer gösterimleriyle yüzleşerek her ikisi de atmosfere farklı duyarlı yaklaşımlara sahip 

olan iki çağdaş mimarın iki çalışma şekli görülmektedir. Her iki yapı da doğal olarak 

atmosferi sorgulamıştır. Her iki kuruluş da ışık veya akustik gibi her zamankinden daha fazla 

duyuyu harekete geçiren ince inşaatın tamamlanmamış olduğu mekanlardır. Kullanıcıların 

binayı günlük olarak sık sık ziyaret etmediği gerçeğini göz önünde bulunduran mimarların 

atmosfer problemini belirli bir şekilde düşüneceği varsayılabilir. Bains des Docks ve Therme 

Vals, iklim şartları yanı sıra yakın çevrenin doğası gereği her ikisi de farklı bağlamlardadır. 

Bains des Docks deniz etkisinden yararlanırken, Therme Vals daha şiddetli Alp ikliminden 

etkilenir. Dahası, Bains des Docks gelişen bir kentsel bağlamdadır- Havre limanı- Therme 

Vals ise yemyeşil bir vadide, küçük bir İsviçre köyünde yer almaktadır. Ayrıca, Therme Vals, 

Bains des Docks'un tasarımcısı Jean Nouvel tarafından alıntılanan referansların bir parçası 

olmasına rağmen resmi olarak farklı mimariler göstermektedir. Bu arada onlar iç hacimlerinde 

aynı dikey şekilleri sunarlar. İkisi de çeşitli sıcaklıktaki banyoları, soyunma odalarını, sıcak 

bir su lagünü aracılığıyla erişilebilen iç ve dış mekanlar, dinlendirici alanlar, Bains des Docks 

için köpüren bir banyo ve Therme Vals için parfümlü bir banyo içeren yapılardır. İlk üretilen 

temsiller, Le Havre kasabası ve Vals ilçesi tarafından açılışı yapılan yarışma oluşturulmasıyla 

yapılmıştır. Her iki durumda da mimarlar mimari yarışmanın o aşamasında atmosfer 

amaçlarını ortaya koymuştur (Drozd vd., 2009). 

Yarışma sırasında Bains des Docks örneğinde, Jean Nouvel Atölyeleri, iki ana atmosfer 

olayını vurgulamıştır: seslerin kontrolü ve aydınlatma efektleri. Işık zirveye yakın 

açıklıklardan gelir, böylece ışık ışınları banyoları aydınlatır. Binanın akustiği, akustik 

dalgaların yansımasını azaltan ve böylece geleneksel gürültüyü önleyen malzemeler, kaplama 

malzemeleri sayesinde iyileştirilmiştir. Peter Zumthor ise Therme Vals için birkaç banyoyu 

kapsayan çeşitli taş bloklardaki farklı duyumlar üzerinde çalışmıştır. Aslında, Peter Zumthor 

kullanıcıların çıplak bedenlerinin hisleriyle oynamaktadır. Böylece binayı oluşturan her taş 

blokta benzersiz bir his üzerinde durmaktadır. Sıcak banyo ve soğuk banyonun son derece 

farklı sıcaklıklar ile (42 ° C ve 14 ° C) termal kontrastlara izin verirken, çiçek banyo nötr bir 

sıcaklık sunar, ancak eşsiz bir kadife çiçeği parfümü sunar. Ses banyosuna gelince, yumuşak 

aydınlatmanın işitmeyi desteklediği bir mağara şeklinde yapılmıştır. Mimar, Vals suyunun 

tadılabileceği bir blok sunmaktadır (Drozd vd., 2009). 

Patrice Goulet'in Jean Nouvel adlı eserinde belirttiği gibi, Fransız mimarın kavrama sürecinde 

kelimeler çizimlerin yerini almıştır. Kavramı şekle sokmanın eşdeğeri olan bir "olgunlaşma" 

döneminden sonra, kelimeler sayısal resimler haline gelir veya sonunda ortaklarından 

taslağını çizer. AJN yalnızca atmosfer için değil aynı zamanda yapının küresel hacimleri için 

modellerin yardımıyla da çalışır. Görüntüler tasarım sürecinde çok hızlı bir şekilde yerine 

yerleştirilir; farklı bakış açılarına sahip resimler tartışmanın ve Jean Nouvel ile orrtakları 

arasındaki alışverişin ögeleri olarak kullanılır. Bu nedenle projenin ortakları arasındaki bu 

alışverişler ile oluşturulan resimler, projeyi kendi topluluğu içinde doğuran ve bütünlüğünü 

sağlayan gelecekteki resimler haline gelir. Böylece, havuz için yarışma vesilesiyle, AJN 

sudan sıçrayan ışık ışınlarından kaynaklanan aydınlatma efektlerini vurgulayan sayısal araçlar 

sayesinde resimler üretmiştir. Bu efektler ayrıca yarışma paneline eşlik eden mimari bildiride 

açıklanmıştır: “Mekanlar, doğal ışığın ritmik şekilde birbirini izleyen farklılıklarına evrimleşir 

[...]. Suyun kıvrılış sesi kendini duvarlara ve tavanlara yansıtır ve bazen çoklu görüntüleri 

aynı duvarlarda ve tavanlarda yansıtılan resimlerle karıştırılır [...]. Gerçekten de ayarlanan 

gölgeler ve ışık oyunudur, bu oyun güçlendirilmiş ama aynı zamanda bu oyunun özü olan 
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çoklu yansıtıcı yüzeyler tarafından kırınıma uğramıştır. Kullanıcılar bu abartılı olaya dahil 

olur ve ışık oyunu havuz içindeki aktiviteye bağlı olarak artar.” (Drozd vd., 2009). 

 

 
Görsel 13. İç Mekânda Yer Alan Havuzlar ve Işığın Yansıması (Kaynak: URL-3). 

 

Havuzların mimarisi ipucunu doğal kaya havuzlarının oluşumundan almaktadır. İç mekân ve 

dış mekân lagünü arasında mimari işleyişte süreklilik sağlanmıştır. Yaz aylarında, devasa 

cepheler bu alanlara açılır. Kışın, sıcak su kanalları aracılığıyla açık havuzlara erişmek 

mümkündür (AJN, Erişim tarihi: 15.12.2022). 
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Görsel 14. Dış Mekânda Yer Alan Olimpik Büyüklükte Isıtmalı Açık Spor Havuzu (Kaynak: 

URL-3). 

 

3.3. Sidi Harazem 

Sidi Harazem termal banyo kompleksi (1961-1970), Fransız-Faslı mimar Jean Francois 

Zevaco tarafından Sidi Harazem’in yemyeşil vahasının yakınındaki kurak bir dağın 

eteklerinde inşa edilmiştir. Yapı hem fiziksel hem simgesel açıdan önemli bir coğrafi 

mekânda yer almaktadır: Türbenin kaynağa yakın olduğu Sidi Harazem tarafından kutsanmış 

ve korunan sıcak bir su kaynağının konumudur. Fransız himayesinin sona ermesinden (1955) 

sonra, yüzyıllardır ziyaret edilen ve saygı duyulan bu bölgede Fas'ın ilk termal banyo 

kompleksi inşa edilmiştir. Politik ve kültürel baskılardan kurtulan modern ve demokratik bir 

hükümetin ifadesi Fransa’ya tabi olmak, dikkati kendi vatandaşlarının refahına çevirmiştir 

(Privitera, 2018). 
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Görsel 15. Sidi Harazem Genel Görünüm (Privitera, 2018, s. 99). 

 

İşlevsel program geniş ve eklemlenmiştir: bir kapalı çarşı, bir meydan, bungalovlardan oluşan 

bir köy, bir otel, halka açık bir havuz. Proje, kamu yetkililerinin amaçlarını yoğun şiirsel bir 

projeye, brütalist estetik, Arap kültürel kimliği ve peyzaj arasında bir senteze dönüştüren 

Zevaco’ya atanmıştır. Zevaco tarafından termal banyoların projesinde betonun kullanılması, 

sömürge sonrası Fas'ta modernite ile eşanlamlı hale gelen brütalist mimari dilin orijinal 

olmayan bir şekilde benimsenmesinden ziyade etkileyici bir seçimdir. Sidi Harazem projesi, 

Zevaco'nun Le Corbusier’in brütalizm ve Wright'ın organik mimari anlayışını kendi mimari 

diline entegre etme konusundaki yeteneğini, kendi kültürel kimliğinin merceğinden 

yorumlandığını ve plastik ve çevresel değerlere duyarlılığın yanı sıra teknik-yapıcı ustalığın 

ortaya çıktığı yoğun bir şekilde özgün bir mimari dilde yeniden detaylandırıldığını 

yansıtmaktadır (Privitera, 2018). 
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Görsel 16. Fez Yakınlarındaki Sidi Harazem Termal Banyo Kompleksi (Lange, 2019). 

 

 
Görsel 17. Sidi Harazem Havuzdan Bir Görünüm (Lange, 2019). 

 

Zevaco’nun betonunun sıcak ve malzeme tek renkliliği, karşıtlıkla yüceltilmiş çevreleyen 

doğanın renklerine renklerle ilgili karşıt bir noktadır. Zevaco termal banyo projesini, mimari 

anlatıda sürekli bir varlık olan projenin özünde yer alan suda şiirsel bir deneyime 

dönüştürmektedir. Su ve mekanlar kesintisiz, birbirine bağlı ve peyzaja süzülerek akmaktadır. 

Zevaco hem sembolik hem peyzaj terimlerinde yerin kutsal doğasına tamamen saygı 

duymaktadır (Privitera, 2018). 
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Görsel 18. Renkli Karo Tutumlu Şekilde Kullanılarak Beton Dokusunun Korunması (Lange, 

2019). 

 

 
Görsel 19. Marcel Breuer veya Oscar Niemeyer Gibi Daha İyi Bilinen Beton Ustalarının 

Çalışmalarını Hatırlatan Kompleksin Unsurları (Lange, 2019). 

 

Brütalist malzemeler bölgesel malzemelerle birleştirilmiştir. Zevaco, projeyi yeşil bitkiler ve 

havayı soğutan yansıtıcı havuzlarla bir iç avlu etrafında düzenleyerek Avrupa modernizmini 

yerel bir şekilde yeniden yorumlamıştır. Dar su kanalları, ziyaretçileri sirkülasyon yolları 
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boyunca yönlendirerek, kompleksin her yerine yayılmıştır. 2000 yılında yapılan bir yenileme 

ile betonu yeşil kiremit ve oymalı ahşap panellerle kaplayarak alanın bazı kısımları geleneksel 

Fas mimarisine benzetilmeye çalışılmıştır (Lange, 2019). 

 

 
Görsel 20. Zevaco Kitabından Kompleksteki Merdivenler (Lange, 2019). 

 

 
Görsel 21. 2000 Yılında Yapılan Bir Yenileme (Lange, 2019). 

 

3.4. Galleria Midobaru 

Galleria Midobaru, 2020 yılında eski zamanlardan beri farklı kültürlerden gelen gezginleri 

ağırlayan Japonya’nın Beppu şehrinde yapılmıştır. Projede; yerel tarih, geleneksel kültür ve 

doğayı bütünleştirmek amaçlanmıştır. Kökeni jeolojik zamanlara kadar dayanan ve kaplıcalar 
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konusunda önemli kaynaklara sahip olan Beppu bölgesi, mevcut arazi yapısıyla tasarıma yön 

vermektedir (Aydın, 2021). Deneyimin değerini artıran, sanat ve tarihin sıcaklığıyla dolu 

güzel alana özgü bir oteldir. Doğal, sürdürülebilir ve Beppu’nun çevresini yansıtan ve 

zanaatkarlık ruhuyla dolu, yerel olarak bulunabilen malzemeler tercih edilmiştir.  

 

 
Görsel 22. Midobaru Havadan Görünümü (Aydın, 2021). 

 

Otelde mekanlar, yatay ve dikey aksların kesiştiği yarı açık “ara sokak alanlar” halinde 

birbirine bağlanmaktadır. Sürdürülebilir bir malzeme olan “kabuk külü sıva” yapıyı oluşturan 

duvar ve tavanlarda kullanılmıştır. Yerel yapı malzemesi olarak tercih edilen “sedir ağacı” 

ahşap malzeme olarak duvarlarda ve mobilyalarda görülmektedir. Doğal kaplıcalardan çıkan 

sıcak su, bir taşın oyulmasıyla yapılan küvet aracılığıyla bütün odalarda ücretsiz olarak 

kullanılabilmektedir. Dış duvarlarda kiremit rengini veren demir oksit içerikli beton 

kullanılmıştır (Aydın, 2021). Yapıda günümüzün önemli Japon sanatçılarının eserleri 

bulunmaktadır. Lobide “Ay” ve “Güneş” isimli sanat eserleri yer almaktadır.  
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Görsel 23. Midobaru Otel Tasarlanan Küvet (Abdel, 2021). 

 

 
Görsel 24. Midobaru Otel Lobisinde “Ay” ve “Güneş” İsimli Sanat Eserleri (Aydın, 2021). 

 

Beppu'nun en değerli kaynağı kaplıcalardır ve kökenleri orojeneze kadar izlenebilir. Jeolojik 

çağlarda doğmuş olan bu bölgenin eşsiz arazisinden tasarımı düşünmeye başlayarak bölgenin 

yeni bir karakteristik mimarisini gerçekleştirmek istenmiştir. Duvarların fay hurdalarının 

zemininden yontulduğu varsayılarak duvarlarda, mağara kazılır gibi delikler açılarak bir 

mekân ile bir diğer mekânın veya içeri ile dışarının birbirine bağlandığı bir mekân 

oluşturulmuştur. Etrafta dolaşırken, duvarlardaki delikler aracılığıyla çerçevelenmiş 

manzaralara bağlanma ve içeri giren ışık ve sesleri hissetme amaçlanmıştır. Bu, jeolojik 

zamanları anımsatan mekânsal bir deneyimdir ve eski Beppu şehir merkezinin ara 
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sokaklarında yürüme deneyimiyle örtüşmektedir. Yapının en büyük özelliği "alana özgü" 

mimari ve mekandır. Bunlar insanları etkileşime girmeye teşvik eder ve otel yeni bir topluluk 

tabanı olarak hareket eder (Abdel, 2021). 

 

 
Görsel 25. Midobaru Otelde Ara Sokaklarda Gezinme Hissinin Verildiği Bölümlerden 

(Abdel, 2021). 

 

Mimarinin nasıl yapılacağını tasarlayarak ve malzeme seçimini yaparak oraya gitmeden 

yaşanamayacak bir değer oluşturulmaya çalışılmıştır. Duvarlar, yerel sedir ağacından yapılan 

özel bir kalıba demir oksit ile tonlanmış beton yerleştirilerek yapılmıştır. Renk tonu arazinin 

tabaka ve taşlarına bakılarak ayarlanmıştır. Ahşap ve alçı gibi malzemeler, sahaya mümkün 

olduğunca yakın bir alandan seçilmiştir. Yapının en büyük özelliği "alana özgü" mimari ve 

mekandır. Bunlar insanları etkileşime girmeye teşvik eder ve otel yeni bir topluluk tabanı 

olarak hareket eder. 

 

 
Görsel 26. Midobaru Otel Genel Görünüm (Abdel, 2021). 

 

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Tarih öncesi çağlardan günümüze gelen hamam kültürü, farklı coğrafyalarda farklı tasarım 

yaklaşımlarıyla çağdaş mimariye uygun kapsamda ele alınmaktadır. Günümüzde özellikle 

sağlık ve tedavi amaçlarıyla tercih edilen bu yapılar, “nefes alma mekânı” genellemesiyle 
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farklı kültürlerde devamlılığını sağlamaktadır. Hamam mekânı; sauna, dinlendirici aktivite 

alanları, spor salonları, masaj odaları, farklı nitelikte havuzlar ile desteklenerek kullanıcılara 

farklı hizmetler sunulmaktadır. Hem sağlık hem rahatlama anlamında böylesine geniş 

imkanlar sağlayan yapıların analiz edilerek güncel yaklaşımların belirlenmesi noktasında 

yapılan çalışma oldukça önemlidir. Farklı coğrafyaları belirlerken dünyanın önemli doğal 

sıcak su kaynaklarına sahip bölgeleri seçilerek orada bulunan yapıları ele alarak daha 

kapsamlı bir çalışma yürütülebilir. Bu çalışmada, başta dünyaca ünlü mimarlar tarafından 

ortaya konulan yapılar ele alınmış, sonrasında mimarlık tarihinde geçirdiği dönemsel 

farklılaşma ile yapıldığı bölgenin ilk örneği olan bir yapıyı incelemek tercih edilmiş, en 

sonunda ise oldukça güncel ve kaplıcalarıyla ünlü bir bölge incelenerek çalışma 

sonlandırılmıştır. İncelenen yapı örneklerinden çıkarılan birkaç sonuç şu şekilde özetlenebilir: 

- Mimarlık tarihinde vazgeçilmez bir unsur olarak yerel malzemelerin tercih edilmesi spa 

yapılarının çağdaş örneklerinde de sıklıkla görülmektedir.      

- Mevcut çevreyle uyumlu malzemeler seçilerek hem doğa ile hemhal olmak hem de 

kullanıcılara duyusal bir deneyim yaşatmak amaçlanmaktadır. 

- Özellikle atmosfer kavramının üzerinde durulduğu görülmekte ve bunu sağlayabilmek için 

aydınlatma efektleri ve akustik oldukça detaylı şekilde ele alınmaktadır. 

- İç mekanlarda ışığın içeri alınması noktasında ayrıntılı çözümlemeler yapılmıştır.  

- Yerel hamam kültürünün oluşturulan yeni mekanlarda gerçekleştirilmeye çalışıldığı ve eski 

geleneklerle bağlantı kurulduğu görülmektedir. 

- Fiziksel deneyim, bedensel deneyim ve ruhsal deneyim olarak sınıflandırılabilecek şekilde 

hem yapının genel görünümü ve iç mekanlarındaki farklı sıcaklık seviyeleri ile hem de 

kullanılan ve tasarlanan mobilyalar ile akıcı ve farklı bir mekânsal deneyim amaçlandığı 

görülmektedir. 

- İncelenen yapılarda çevrenin tasarımcıyı yönlendirdiği ve ilham verdiği görülmekte ve 

manzaranın ritmine uyum sağlayan yapının bulunduğu konumla bütünleşerek var olduğu 

görülmektedir. 

- Kullanılan malzeme (beton, ahşap, doğal taş vb.), ışık, doku, akustik gibi faktörlerle duyusal 

izlenimlere yön verilerek kullanıcılara unutulmaz deneyimler yaşatmak amaçlanmıştır.     

- “Saflık, sadelik olarak mekanlara yansıyan ve su döngüsü metaforu” (Karaburçak, 2021) 

aracılığıyla yaşamın özünü aktaran yapılar olarak tariflenebilecek ve devamlılık duygusunu 

aktarabilecek mekanlardır şeklinde özetleyebiliriz.   

Yapılan çalışma; hem günümüz hem de gelecek spa/kaplıca çalışmaları için bir altlık 

oluşturması, farklı ülkelerde bu yapı tasarımlarına yaklaşımların ortaya konulması, 

günümüzde turizm sektöründe ulusal ve uluslararası ölçekte ortak beklentilerin belirlenmesi, 

iç ve dış mekan arasındaki kurgu ve bağlantının ne şekilde ele alındığının incelenmesi, 

hamam kültürünün neye evrildiğinin gözlemlenmesi ve en önemlisi de geçmişte sosyalleşme 

mekanı olarak ön planda olan yapıların günümüzde daha çok bireyselleşme ve izole edilme 

noktasına dönüştüğünün gözlemlenmesi kapsamında önemli görülmüştür. Daha genel olarak 

dünyanın farklı bölgelerinde geçmiş hamam kültürünü analiz edip bugünkü mevcut örnekler 

üzerinden geniş bir araştırma yapmak sonraki çalışmalarda hedef nokta olarak belirlenmiştir.    
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ÖZET 

Endüstri devriminin başlangıcından endüstri 4.0 dönemine kadar gelişen teknolojiler moda 

sektörünü doğrudan etkilemiştir. Kullanılan malzeme ve materyallerde, tasarım formlarında, 

üretim yöntemlerinde estetik ve işlevsel açıdan birçok özgün giysi tasarımı ve anlayışı ortaya 

çıkmıştır. Küreselleşme ve yenidünya düzeninin gereklilikleri kapsamında son yıllarda tekstil 

ve moda sektöründe farklı yaklaşımları ve teknolojik işbirliklerini içeren disiplinler arası 

çalışmalar yapılmıştır. Iris Van Herpen, 3D modelleme tekniklerini kullanarak tasarımlarında 

bilimi ve teknolojiyi üst düzeyde kullanandan modacılardan biridir. Modacı, 3D yazıcılardan 

birim bazında elde ettiği tasarımlarında fraktal geometri tekniğine yoğun olarak yer 

vermektedir. Araştırmanın amacı; Iris Van Herpen’in koleksiyonlarında yer alan 

fraktaltürlerini,yapılarını, tekniklerini, fraktal desenlerde kullanılan doku malzemelerini ve 

biçimlerini incelemektir. Tarama modeli kapsamında yürütülen araştırmanın evrenini Iris Van 

Herpen’in 2008 yılından 2021 yılına kadar oluşturduğu koleksiyonlarındaki giysiler, 

örneklemini ise 27 koleksiyondaki 467 adet giysi oluşturmaktadır. Örneklemin 

oluşturulmasında zaman serisi/kronolojikörnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan görseller içinVogue dergisinin dijital arşivinden yararlanılmıştır. Çalışma verileri, 

araştırmacılar tarafından oluşturulan görsel inceleme formu aracılığı ile elde edilmiştir. 

Yapılandırılmış inceleme formu, alan uzmanlarına mail yolu ile gönderilerek görüşleri 

alınmıştır. Alan uzman görüşleri doğrultusunda formda gerekli içerikler değiştirilmiş ve 

eklemeler yapılmıştır. İncelemeler, moda tasarımcısının hazırlamış olduğu koleksiyonlarına 

ait giysi fotoğrafları üzerinden değerlendirilerek modacının giysilerinde en yoğun kullandığı 

fraktal türleri, yapıları, teknikleri ve doku özellikleri belirlenmiştir. Iris Van Herpen’in 

çalışmalarına bakıldığında en çok öteleme ve dönme fraktaltekniğini kumaş etkisi yaratarak 

sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Birçok sanatçı, mimar, bilim adamı ile disiplinler arası 

çalıştığı ve tasarımlarını teknoloji ile bileştirerek fraktal geometriyi 3D yazıcılardan birim 

bazında elde ederek kullandığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Moda Tasarımı, Modacı, Iris Van Herpen, Fraktal Geometri. 
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ABSTRACT 

The technologies developed from the beginning of the industrial revolution to the period of 

industry 4.0 have directly affected the fashion sector. Many clothing designs and concepts 

which are unique in terms of function and aesthetics have been emerging in the production 

methods, design forms and the materials used. Within the scope of globalization and the 

requirements of the new world order, interdisciplinary studies have been carried out including 

different approaches and technological collaborations in the textile and fashion industry in 
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recent years. Iris Van Herpen is one of the fashion designers who take advantage of science 

and technology at the highest level in their designs by using 3D modelling techniques. The 

fashion designer extensively uses fractal geometry technique in her designs that she obtains 

from 3D printers on a unit basis. The aim of this study is to examine the types, structures, 

techniques of the fractals and the texture materials and forms used in the fractal patterns 

involved in the collections of Iris Van Herpen. The population of the study, carried out within 

the survey model, includes the garments in the collections created by Iris Van Herpen 

between the years 2008-2021, and the sample of the study consists of 467 garments from 27 

collections. Time sequence/chronological sampling technique was used for creating the 

sample. The images used in the study were obtained from the digital archive of Vogue 

magazine. The study data were gathered through the visual inspection form generated by 

researchers. The structured inspection form was sent to the field experts via e-mail and their 

opinions were received. In line with the opinions of field experts, necessary contents were 

edited and some additions were made. Evaluations were made based on the photos of 

garments in the collections prepared by the fashion designer. The fractal types, structures, 

techniques and the texture features the designer most extensively used in her garments were 

identified. Looking at the works of Iris Van Herpen,it was concluded that she mostly 

presented translation and rotation fractal techniques by creating a fabric effect. It was 

observed that she worked in an interdisciplinary way with many artists, architects, scientists, 

and by harmonizing her designs with technology, she used fractal geometry obtained from 3D 

printers on a unit basis.    

Key words:Design, Fashion Design, Iris Van Herpen, Fractal Geometry, Fractal Pattern. 

 

1. GİRİŞ 
Latincede “fractus” sözcüğünden türeyen, “parçalanmış, kırılmış” anlamlarında kullanılan 

“Fractal” kavramı, ilk kez 1975 yılında Fransızca “sonu olmayan desen” şeklinde 

BeneoitMandelbrot tarafından tanımlanmıştır. Euklid geometrisi ile tanımlanamayan, uzamsal 

açıdan pürüzlü, düzensiz olarak doğada bulunan olgu ve biçimlere fraktal denilmektedir 

(Çakmak, 2011, s.25). Fraktal geometri, basit geometrik kuralların sürekli tekrar edilmesi 

yoluyla elde edilen şekillerle ilgilenir. “Fraktal nedir?” sorusuna verilecek en iyi yanıt, bir 

fraktalın gösterdiği temel özellikleri belirlemektir. Bu bağlamda fraktalların genel olarak 

“tekrarlama”, “öz-benzerlik” ve “boyut” olmak üzere üç temel özelliği bulunmaktadır. 

Fraktalgeometri her ölçekte orantılı bir şekilde doğada bulunmaktadır. Doğada varsayılan 

fraktal geometriler; düzenli, tekrarlı ve karmaşık görünümleri ile dikkat çekerler.Fraktal 

özellikteki yapılar karmaşık gibi görünmelerine karşılık kendine benzerlik gösteren kesirli 

boyutlara sahiptirler (Uysal, 2019, s.7). 

 

 
Resim 1.Mandelbrot Set Detayları, (URL-1) 

 

Fraktallar sonsuz ve karmaşık şekillere sahip öz benzeşimlerdir. Şekilleri ne kadar 

yakınlaştırsak fraktallardaki bütün detayları benzer görürüz. Bu şekiller tekrarlanan ve küçük 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org305



 
 

kesitlerin aynısını oluşturmaktadır.Fraktal geometrinin önemli özellikleri; başlangıç 

koşullarına hassas bağlılık, sonsuz karmaşıklık ve öz benzeşimdir (Cınbarcı, 2006, s. 101). 

Fraktallar sünger, kar tanesi gibi parçalandıkça benzer motifler sergileyen doğal nesnelere 

verilen isimdir. Aynı zamanda kendine benzeme özelliği gösteren karmaşık geometrik 

şekillerin ortak adıdır (Yaylacı, vb.,2015, s. 230). 

 

 
Resim 2. Deniz Süngeri, (URL-2)      Resim3.Fraktal Biçimleri, (Cınbarcı, 2006, s. 101)  

 

Doğada bulunan fiziksel, kimyasal ve biyolojik fraktal yapılarda, tekrar ve kendine benzeme 

özelliği yoğundur. Doğal fraktallara örnek olarak verebileceğimiz dağların, nehirlerin, kıyı 

şekillerinin, şimşek, bulut, ağaç dallarının yapıları incelendiğinde yaygın olarak bu özellikleri 

görebilmek olasıdır. Doğayı incelediğimizde, euclid geometrisiyle tanımlanamayacak bu 

düzensiz şekillerin ve formların en küçük parçalarının bütünü ile benzer özellikler taşıdığı 

görülmektedir (Aydemir, 2008, s. 5). 

 
Resim 4. Yaprak Dokusu, (URL-3)    Resim 5.Vermilyon Dalgaları, (URL-4) 

 
Resim 6. Akarsular, (URL-5) 

 

Yapay fraktallar, doğada var olanfraktal kurguların incelenerek ortaya yeni oluşumların 

çıkarılmasıdır. Üretilenler de, öncelikle kendine benzer bir yapıya ve tekrara sahiptir. 

Başlangıç formuna uygulanan dönüşüm kuralları ve matematiksel denklemlerle 

yapılmaktadır. Genellikle bilgisayar yardımıyla oluşturulabilen basit biçimler, uygulanan 

tekrarlarla karmaşık bir yapıya dönüşmektedir (Uyan, 2019, s. 20). 
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Resim 7. Van Koch Eğrisi, (Ürey, 2006, s.49) 

 

Fraktalların "kendine benzerlik" özelliği benzer bir cisimde, cismi oluşturan parçalar ya da 

bileşenlerin cismin bütününe benzemesidir. Düzensiz ayrıntılar ya da desenler giderek 

küçülen ölçülerde yenilenir ve tümüyle soyut nesnelerde sonsuza kadar sürdürülebilir. Öyle ki 

her parçanın her bir parçası büyütüldüğünde cismin kendisine benzer parçalar elde edilir. Bu 

tip fraktal olgusu kar tanesi ve ağaç kabuğunda kolayca gözlenebilir (Yılmaz, 2013, s. 14) 

 
Şekil 8. Bourke, 2002, (URL-6) 

 

Fraktallarda aynı zamanda ‘’oransal kırılma’’ özelliği gösteren ve farklı ölçeklerde kendini 

şekilsel olarak tekrar eden geometrik şekiller mevcuttur. Fraktallar kırıklı ya da parçalı yapıda 

olabilir.Mandelbrot (1967) düzensiz, pürüzlü ve kırıklı geometrideki doğal şekilleri 

matematiksel olarak tanımlamak amacıyla “Fraktal Boyut, (D)” teorisini geliştirmiştir (Avşar, 

2021, s. 116).  

 
Resim 9. Parade, (URL-7) 

 

Fraktal yapılarda simetrinin en yaygın şekli bir şeklin kendisi ile ‘’yansımasına’’ eştir. Bu 

yansımada şeklin biçimi ve boyutu değişmez, şeklin yönü ters çevrilir ve yeri değişir. Simetri 

verilen şeklin bir doğruya göre katlandığında aynısının diğer tarafta eşit mesafede çıkmasıdır. 

Buradaki doğruya da simetri ekseni denir. Örneğin yaprak, kelebek ve insan yüzü¸ yansıyan 

simetridir (Yılmaz, 2013, s. 32). 
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Resim 10. Daniel Buren,Balcony of Galerry 3, (URL-8) Resim 11. Yüz, (URL-9) 

 

Fraktallardaşekil bir nokta etrafında döndürüldüğünde o nokta ‘’dönme’’ merkezidir. Dönme 

ile şeklin boyutu, biçimi değişmez sadece yönü değişebilir. Dönme tekniğine örnek olarak buz 

kristali ve kar tanesi verilebilir (Yılmaz, 2013, s. 33). 

 

 
Resim 12. Buz Kristali, (URL-10) 

 

Bir nesnenin bir yerden başka yere belli bir doğrultu ve yönde yaptığı kayma hareketine 

‘’öteleme’’ denir. Öteleme hareketi nesnenin sonunda geldiği yer görüntüsüdür. Şeklin 

duruşu, biçim ve boyutları aynı kalır. Bir şeklin kendisi ile öteleme altındaki görüntüsü eşittir. 

Bu tür simetrilere öteleme simetrisi denir. Aynı zamanda öteleme bakışına sahip bir cisim 

kendi etrafında döndürüldüğünde görünümü aynı kalır (Yılmaz, 2013, s. 33).  

 

 
Resim 13. Eğrelti Otu, (URL-11) 

 

Öteleme diğerlerine göre daha az rastlanan büyütme esasına dayalı bir simetridir. 

Mandelbrot’un kendi ismini verdiği bu fraktal yapı sayısız şekilde büyütülerek birbirinin 

benzer yapılarını görmek ve içerisindeki bağlantıyı anlamamız açısından çok önemli bir yere 

sahiptir (Uluışık, 2019, s. 30).  
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Resim 14. Mandelbrot Set, (URL-12) 

 

Guilielmo Bonacci’nin oğlu olan Leonardo Fibonacci (1170?-1250), Avrupa’yı Hint-Arap 

sayı sistemi ile tanıştıran devrinin en büyük matematikçisidir. Tavşan popülasyonlarının 

çizelgesini hazırlarken 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, … dizisini 

bulmuştur. Bu diziye Fibonacci dizisi adı verilmiştir. Dizinin önemi, dizideki her bir sayının 

kendisinden önce gelen son iki sayının toplamı olmasından kaynaklıdır. Fibonacci dizisindeki 

ardışık iki terimden büyüğünün küçüğüne oranına altın oran adı verilmiştir (Aydın, 2015, 

s.1).Altın orana ilişkin matematik bilgisi ilk kez M.Ö. 3. yy.da Eukleides’in Stoikheia 

(Öğeler) adlı yapıtında ‘’aşıt ve ortalama oran’’ adıyla kayda geçirilmiştir. Eukleides bu 

yapıtında altın dikdörtgen ve dolayısıyla altın oranı anlatmaktadır (Değirmenci, 2009, s.7). 

 

 
Resim 15. Ayçiçeği, (URL-13)        Resim 16. Çam Kozalağı, (URL-14) 

 

 
Resim 17.Salyangoz Kabuğu, (URL-15) Resim 18.Mısır Piramitleri, (URL-16) 

 

Altın orana uygunluk sağlayan dizilimlerde Fibonaccisayı dizisi bulunur. Fibonacci dizilimi 

ve altın orandoğada,  mimaride ve sanatta görülmektedir. Örneğin; ayçiçeğin içten dışa doğru 

yani soldan sağa ya da sağdan sola dizilimi, çam kozalağının taneleri de bu dizilime örnektir. 

Piramitlerin taban yüksekliği altın orana, salyangozun dış kabuğu ise altın sarmala örnek 

verilebilir. 
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Doğanın geometri anlayışı; kendine benzer olan bileşenlerin bütününe benzemesidir. 

Düzensiz desenler giderek küçük ölçeklerle yenilenerek soyut nesnelerle sonsuza değin 

ayrıntılar verebilir.Fraktalların sonsuza değin ayrıntı vermesi, her ayrıntıda gereksiz tekrar 

değil kendine benzeme özelliğini taşımaktadır(Gerdik, 2018, s.2). Doğadaki düzene ve uyuma 

Fibonaccisayı dizisinin büyük katkısı vardır. Dizideki ardışık sayıların oranı birbirine çok 

yakın olup, 13. sayıdan sonra sabitlenerek altın oranı vermektedir(Selçuk, vd., s.151).Altın 

oran, uyum ve güzellik ölçütü olarak sanat ve estetiğin sınıflandırılmasında önemli yere 

sahiptir (Aydın, 2015, s.1).Fraktal sanat ise,tüm bu matematiksel kavram ve değerler için 

ayrımların yok olduğu veya iç içe geçtiği, ara kavramların ortaya çıktığı, bütün olasılıkların eş 

zamanlı değerlendirildiği, teknolojik gelişmelerle beraber kodlamayla sanat üretiminde yeni 

aşamaların yaşandığı 21. yüzyılın öncüsü niteliğindedir(Boyacı, 2021, s.309).  

Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesine katkı sağlayan ana endüstrilerden biri, tekstil 

endüstrisidir. İçinde bulunulan 21. yüzyıl moda, tekstil ve teknoloji endüstrilerinin en yoğun 

etkileşim yaşadığı dönemdir(Değerli, 2019, s.52). Moda, endüstri sonrası toplumlara mensup 

bireylerin gündelik hayatlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Yenilik olgusu ise tüketim 

toplumları için çeşitli üretim modellerinin geliştirilmesiyle eskiden olduğundan daha önemli 

hale getirmiştir(Onur, 2020, s.26). Bu süreçlerle birlikte moda sektörü; bilimsel, teknolojik ve 

endüstriyel gelişmelerin merkezinde yer almaktadır. Moda ve tekstil alanında orijinal 

fikirlerin ortaya çıkması, malzemelerin ve yenilikçi yöntemlerin kullanılması tasarımcıların 

yaratıcılığını etkilemektedir. Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan tasarım kültürü, diğer 

sektörlerde olduğu gibi moda ve tekstil sektöründe de üretimin teknik olarak gelişmesine ve 

farklı yorumların oluşmasına neden olmuştur. Moda ve tekstil sektöründe teknolojinin ileri 

düzeyde olması tasarımcıların rahat, yenilikçi, alışılmışın dışında ürünler tasarlamalarına ve 

sektöre yeni bakış açısı kazandırmalarına katkı sağlamaktadır. 

Günümüzde ise endüstri 4.0 kavramı, sistem ve ürün tasarımı, üretimi ve dağıtımında bir dizi 

teknoloji dönüşümüne ve iletişim teknolojilerine dayanan üretken süreç organizasyonunu 

tanımlamak için kullanılmaktadır (Kabukçu, 2018, s.196). Her geçen gün gelişen teknolojiler 

tekstil ve moda tasarımı sektörünü de farklı açılardan etkilemektedir. Tasarımcıların tekstil 

sektöründe 3B yazılım teknolojilerini kullanmaları ile yeni malzemeler ve farklı üretim 

teknikleri ortaya çıkmıştır. 3B teknolojisi ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı gibi 

yenilikçi yaklaşımlarla, giyim tasarımına materyal olarak yön veren birçok çalışma 

gerçekleştirilmektedir. Bu yenilikçi yaklaşımlarda teknolojinin ve yapay malzemelerin 

kullanımındaki artış, aynı zamanda “doğal olana” yönelimi de etkilemektedir(Şevkay vd., 

2020, s.150). Moda sektöründe 3B baskıların üretim ve tüketim alanında elde edilen 

çalışmalar giderekönem kazanmıştır. Bu bakımdan giysi üretiminde 3B yazılımların 

kullanılması büyük bir avantajdır. Öte yandan dezavantajı tasarımlarda 3B yazılımların 

kullanılması karmaşık ve uzun süreç gerekmektedir.Ayrıca seri üretimden uzaklaşarak kişiye 

özel tasarımlara olanak sağlayan 3B baskı sistemleri, özelleştirilmiş modayı ileri taşımaktadır. 

Son tekstil teknolojisiyle üretilen 3B yüzeylerin, kumaş kombinasyonları ile kullanılması 

parçalara görsel zenginlik kazandırmakta; renk, doku ve hacim sağlayarak yüzeyle bütünlük 

oluşturmaktadır(Ayranpınar vd., 2021, s.103). Giysi tasarımında teknik ve teknolojinin yanı 

sıra; tasarımcıların giysiye katacakları estetik ve sanatsal unsurlara ihtiyaç vardır. İşlevsellik 

ve ergonomi bağlamında teknoloji ile giysiyi bir araya getiren giyilebilir teknoloji tasarımları 

oluşturmak karmaşık süreçleri içerir(Değerli, 2019, s.52).Iris Van Herpen, 3B baskı 

teknolojisi ile üretilen giysiler konusunda en tanınmış moda tasarımcılarındandır (Bulat vd., 

2018, s.260). 21. yüzyıl modasına yeni bakış açısı katarak çalışmalarında üretimin ve 

gelenekselliğin farklı yönlerini vurgulamıştır. Tasarlamış olduğu giysilerin kumaşlarına farklı 

boyutlar ve biçimler vererek ortaya yeni bir ürün yaklaşımı çıkarmıştır. Teknolojiyi kullanıyor 

olsa bile yaptığı her tasarımın ince detaylarını eliyle yapıştırarak ya da dikerek el işçiliğini 

vurgulayan yeni dönemin ‘houtecouture’ tasarımlarını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenlerle 
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modacıya ait koleksiyonların teknik ve uygulama detaylarının yakından incelenmesi ve fraktal 

geometri ve matematiksel planlamalarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 

2. YÖNTEM 

Moda tasarımcısı Iris Van Herpen’in koleksiyonlarındaki giysilerde yer alan fraktal türlerini 

ve tekniklerini incelemek amacıyla yapılmış olan araştırmada betimsel yöntemlerden ilişkisel 

tarama modeli kullanılmıştır.Betimsel-ilişkisel tarama türü araştırmalar, herhangi bir olay 

veya olguyu olduğu gibi betimleyen, ayrıca söz konusu olay veya olgulara etki ettiği 

düşünülen değişkenlerin etkisini veya ilişki derecesini olduğu haliyle ortaya koymayı 

amaçlayan araştırmalardır(Kaya vd., 2012, s. 1234,1235). Çalışmanın evrenini Iris Van 

Herpen’in 2008 yılından 2021 yılına kadar ilkbahar-yaz, sonbahar-kış olmak üzere her iki 

sezonda oluşturduğu koleksiyonlardaki giysiler, örneklemini ise 27 koleksiyondaki 467 adet 

giysi kapsamaktadır. Örneklemin oluşturulmasında zaman serisi/kronolojikörnekleme tekniği 

kullanılmıştır.Sistematik örneklemenin bir türü olan kronolojik örnekleme, kayıtların belirli 

bir tarihe göre düzenlenmiş olduğu seriler üzerinde uygulanır. Bu örneklemenin bir seri 

üzerinde uygulanabilmesi için öncelikle belgeler homojen yapıda ve aynı zamanda kronolojik 

olarak düzenlenmiş olması gereklidir(Pamuk, 2017, s.16). Iris Van Herpen’in tüm 

koleksiyonları ve içerdikleri giysi adetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 1. Araştırmanın Örneklem Grubu 

Modacı:Iris Van Herpen İncelenen Koleksiyon 

Sayıları Koleksiyonlar 

2008 Sonbahar 14 

2009 Sonbahar 10 

2009 İlkbahar 19 

2010 Sonbahar 14 

2010 İlkbahar 11 

2011 İlkbahar (1) 12 

2011 İlkbahar(2) 9 

2012 İlkbahar 15 

2012 Sonbahar 12 

2013 İlkbahar 11 

2013 Sonbahar 11 

2014 İlkbahar 16 

2014 Sonbahar 26 

2015 İlkbahar 32 

2015 Sonbahar 31 

2016 İlkbahar 29 

2016 Sonbahar (1) 17 

2016 Sonbahar(2) 12 

2017 İlkbahar 15 

2017 Sonbahar 16 

2018 İlkbahar 21 

2018 Sonbahar 17 

2019 İlkbahar 17 

2019 Sonbahar 19 

2020 İlkbahar 21 

2021 İlkbahar 21 

2021 Sonbahar 19 

 

Çalışma verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan görsel inceleme formu aracılığı ile elde 

edilmiştir. Yapılandırılmış inceleme formu, alan uzmanlarına mail yolu ile gönderilerek 

görüşleri alınmıştır. Alan uzman görüşleri doğrultusunda formda gerekli içerikler değiştirilmiş 
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ve eklemeler yapılmıştır. Giysilerin tamamı, inceleme formunda yer alan fraktal türlerini ve 

tekniklerini taşıyıp taşımadıkları konusunda işaretlenmiştir. 

 
Tablo 2.Giysi İnceleme Formu 

FRAKTALT

ÜRÜ 

FRAKTALYAPISI FRAKTALTEKN

İĞİ 

DOKU 

Doğa

l 
2 

Kendine 

Benzeme 
280 

Yansıyan 

(Ayna) 

Simetri 

232 

 

Doku 

Malzem

esi 

 

Eko Deri 26 

Süet Deri 97 

Metal 25 

Ahşap 1 

Silikon 127 

Dönme 333 

İnce Polimer 

Organze 

132 

İpek Tül 108 

İpek Kordonlar 27 

Kadife 4 

Bal yüzeyi 1 

HAYIR 71 

Yapa

y 
420 

Oransal 

Kırılma(Kar

maşık 

Geometri) 

207 

Öteleme 405 

Doku 

Biçimi 

Ver Milyon 

Dalgaları 

17 

Alveol 6 

Duman 21 

Büyüme 

Simetrisi 
180 

Su (Damla) 6 

İskelet 6 

Ağaç Kabuğu 1 

Çiçek 7 

Yağ Tabakası 7 

Ses Dalgaları 27 

Fırfır 14 

Dalga 190 

Yaprak 18 

Kanat 11 

Kar tanesi 9 

Ağ 55 

Süzgeçler 16 

HAYIR 113 

HİÇ YOK: 45 

 

Her bir giysinin inceleme formundan elde edilen sayısal veriler excel tablosuna aktarılarak 

toplamları alınmıştır. Modacıya ait tüm koleksiyonlardaki giysilerin özelliklerinde fraktal 

türleri ve tekniklerin yer aldığı sayısal verilerin grafik tabloları oluşturulmuştur. 

Koleksiyondaki giysilerin fraktal yönden özellikleri belirlendikten sonra genel yargılara 

varılmıştır.Araştırmada kullanılan görseller Vogue dergisinin dijital arşivinden elde edilmiştir. 
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Resim 19.Iris Van Herpen’in Koleksiyonları (Kaynak: Vogue Dergisi URL-17) 
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4.BULGULAR 

Bu bölümde moda tasarımcısı Iris Van Herpen’e ait 27 adet koleksiyondaki 467 adet giyside 

yer alan fraktal özelliklerine dair bulgulara yer verilmiştir. 

 

 
Grafik 1. Iris Van Herpen’in Koleksiyonlarındaki Giysilerde Yer Alan Fraktal Türleri 

 

Iris Van Herpen’in 2008-2021 yılları arasında sunduğu ilkbahar ve yaz koleksiyonları 

incelendiğinde; sadece 2012 yılı ilkbahar ve sonbahar koleksiyonundaki giysilerde birer adet 

doğal fraktal türleri olduğu görülmüştür. Modacının diğer yıllardaki tüm koleksiyonlarında 

yapay fraktal türlerinin yer aldığı ortaya çıkmıştır. En fazla yapay fraktal türleri 2015 ilkbahar 

(26 adet), 2016 ilkbahar (26 adet), 2015 Sonbahar (22 adet), 2018 ilkbahar (21 adet), 2020 

ilkbahar koleksiyonlarındaki giysilerde yer almıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde 

modacının tüm dönemlerde yapay fraktal türlerine yoğun olarak yer verdiği belirlenmiştir. 

Fraktal yoğunluklarının ilkbahar koleksiyonlarında yoğunlaşması dikkat çekicidir. 

 

 
Grafik 2. Iris Van Herpen’in Koleksiyonlarındaki Giysilerde Yer Alan Fraktal Yapıları  
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2008-2021 yılları arasında Iris Van Herpen’in sunduğu koleksiyonlarındaki giysiler 

incelendiğinde;kendine benzeme fraktal yapısının en yoğun yer aldığı koleksiyonlar sırasıyla; 

2016 ilkbahar (23 adet), 2015 ilkbahar (21 adet), 2018 ilkbahar (20 adet) dönemlerinde 

olmuştur. Oransal kırılma yapısındaki fraktal yapıların; 2016 ilkbahar (18 adet), 2015 ilkbahar 

(14 adet), 2021 ilkbahar ve sonbahar (12 adet), 2018 ilkbahar ve sonbahar (11 adet) ve 2017 

ilkbahar (11 adet) dönemlerindeki giysilerde diğer koleksiyonlardan daha fazla olduğu 

belirlenmiştir. Koleksiyonlar genel olarak değerlendirildiğinde hem kendine benzeme hem de 

oransal kırılma yapısındaki fraktalların dengeli bir dağılımla ve yoğun olarak giysilerde yer 

aldığı görülmüştür.  Her iki fraktal yapısının koleksiyonların kendi içinde dengeli 

kullanımının yanı sıra 2008 yılından 2014 yılına kadar daha az yer aldığı, 2015 yılından 

itibaren ise yoğunlaştığı ortaya çıkmaktadır.  

 

 
Grafik 3. Iris Van Herpen’in Koleksiyonlarındaki Giysilerde Yer Alan Fraktal Teknikleri 

 

Modacının koleksiyonları incelendiğinde yoğunluk sırasıyla; 2015 ilkbahar döneminde 

öteleme (26 adet) ve dönme (25 adet), 2016 ilkbahar döneminde öteleme (25 adet), dönme (20 

adet), 2015 sonbahar döneminde öteleme (23 adet), dönme (20 adet) fraktal tekniklerinin 

giysilerde yoğun olarak kullanıldığı belirlenmiştir. 2018 ilkbahar döneminde ise modacının 

giysilerinde yansıyan simetri (17 adet), dönme (21 adet), öteleme (21 adet), büyüme simetrisi 

(13 adet) olmak üzere tümfraktal tekniklerine yer verdiği ortaya çıkmıştır. 2018 yılından 

itibaren 2021 yılı dahil olmak üzere aynı koleksiyon dönemlerinde farklı fraktal türlerine daha 

çok yer verdiği, giysilerinde fraktal geometriyi kullanma konusunda artış gösterdiği 

görülmektedir. 
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Grafik 4.Iris Van Herpen’in Koleksiyonlarındaki Giysilerde Yer Alan Fraktal Doku 

Malzemeleri 

 

Grafik 4’de modacının koleksiyonlarındaki giysilerde kullandığı doku malzemelerine ait 

bilgiler yer almaktadır. Modacı, 2018 ilkbahardönemi koleksiyonundaki dokularda sadece 

ince polimer organze (15 adet) ve ipek tül (15 adet)kullanmıştır.Yapılan incelemeler 

doğrultusunda Iris Van Herpen’in 2018 ilkbahardan itibaren giysilerde en fazla ince polimer 

organze ve ipek tül ile doku oluşturduğu görülür. 2015 ilkbahar (17 adet) ve 2017 ilkbahar 

döneminde (14 adet) doku malzemesi olarak silikon ön plana çıkmaktadır. Belirli dönemlerde 

tasarımlarında üç boyutlu yazıcıları kullanması, malzeme olarak silikonun yoğun yer almasını 

açıklayabilir. 2015 sonbahar (19 adet), 2015 ilkbahar (8 adet) ve 2014 sonbahar (13 adet) 

dönemlerindeki koleksiyonlarındaki giysilerde doku malzemesi yer almamıştır. 2016 ilkbahar 

dönemindeki koleksiyonda deri (12 adet) en yoğun kullanılan doku malzemesi olmuştur. 

Modacının 2008 sonbahar (10 adet) döneminden itibaren 2014 sonbahara kadar koleksiyon 

parçalarında malzeme olarak deriyi tercih ettiği görülmektedir. 

 

 
Grafik 5. Iris Van Herpen’in Koleksiyonlarındaki Giysilerde Yer Alan Fraktal Doku Biçimleri 

 

Iris Van Herpen’in 2008 sonbahar ve 2021 sonbahar dönemleri arasındaki koleksiyonlarında 

yer alan giysiler incelendiğinde, dalga biçiminin tüm koleksiyonlarda yer alan fraktal dokusu 

olduğu ortaya çıkmıştır. Dalga dokusu; 2018 sonbahar koleksiyonunda (17 adet) ön plana 

çıkmaktadır. 2018 ilkbahar döneminde 15 adet, 2010 sonbahar döneminde 13 adet, 2008 
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sonbahar döneminde 11 adet, 2017 sonbahar döneminde 10 adet, 2017 ilkbahar döneminde 9 

adet giyside dalga dokusu yer almıştır. 2016’nın 2.sonbahar, 2015 ilkbahar ve sonbahar 

dönemlerinin her birinde 8 adet giyside yine dalga dokusu kullanılmıştır. Fraktal doku 

biçimleri açısından dalga desenlerinin yer aldığı diğer koleksiyonlar 2012 ilkbahar ve 

sonbahar, 2013 sonbahar, 2014 ilkbahar ve sonbahar olmuştur. Koleksiyonlardaki fraktallar 

doku biçimi açısından çeşitlilik göstermektedir. Modacı; 2016 ilkbahar (20 adet), 2015 

ilkbahar (14 adet) koleksiyonlarındaki giysilerde doku biçimi olarak ağ fraktalını yoğun 

olarak kullanmıştır.  2019 sonbahar koleksiyonunda doku biçimi (19 adet) ses dalgaları 

olmuştur. 2018 ilkbahar koleksiyonunda ise (11 adet) doku biçimi olarak yaprak fraktalları ön 

plana çıkmıştır.Iris Van Herpen2014-2015 ilkbahar ve sonbahar 2016 ilkbahar ve 2015 

sonbahar dönemlerindeki giysilerin birçoğunda fraktal biçimleri tercih etmemiştir.  

5.SONUÇ 

Moda tasarımcısı Iris Van Herpen’in 2008 tarihinden itibaren 2021’e kadar sunduğu 

sonbahar-kış, ilkbahar-yaz koleksiyonlarından 467 adet giyside fraktalların türü, yapısı, 

tekniği, malzemesi, biçimi incelenmiştir. Yapılan incelemelerde; modacının koleksiyonlarında 

fraktal türü olmayan sadece 45 giysi bulunmaktadır. Bu durum modacının oldukça yoğun 

olarak fraktal geometriyi giysi tasarımlarında kullandığını göstermektedir. 

Modacıya aitkoleksiyonlar genel olarak değerlendirildiğinde; giysilerinde 2 adet doğal, 420 

adet yapay fraktal türü kullandığı belirlenmiştir. Tasarımlarında fraktal yapısı açısından 

kendine benzemenin 280 adet, oransal kırılmanın (karmaşık geometri) 207 adet, fraktal yapısı 

olmayan giysilerin ise 110 adet olduğu ortaya çıkmıştır. Koleksiyonlarındaki tüm fraktallar 

kendine benzer yapıda olup,en azından tümüyle kendine benzer olmasa bileparçalarının bu 

özelliği taşıdığı görülmüştür.  

Koleksiyonlarda yer alan fraktal teknikleri dört türde incelenmiştir.Fraktal tekniklerinden; 

yansıyan (ayna simetri) 232 adet,dönme 333 adet, öteleme 405 adet ve büyüme simetrisi 180 

adet giyside yer almıştır. Fraktal tekniği kullanılmayan giysi sayısı 57 adettir. 

Koleksiyonlardaki giysilerde fraktal türü olarak en fazla dönme ve öteleme tekniğinin tercih 

edildiği görülmektedir.Dönme simetrisinde, merkezi bir nokta etrafında belli bir açıyla 

döndürülen şekil, en az bir kere kendisiyle çakışırsa dönme simetrisine sahip olduğu kabul 

edilmektedir. Öteleme Simetrisinde, şablon, doğrusal yönde sabit bir mesafede hareket 

ettirilirse değişmez. İlerleme görüntüsündeki şekiller, biçim boyut ve duruşu bakımından 

değişmeyip aynı kalmaktadır. Büyütme simetrisi, fraktal bir şekilde yaklaştıkça görüntüsü 

nerdeyse hiç değişmeyen, az rastlanan bir simetri çeşididir(Yılmaz, 2013, s.33). Giysilerdeki 

fraktallarda doku malzemesi olarak en fazla silikon(127 adet) ve ince polimer organze (132 

adet) kullanıldığı belirlenmiştir. Giysi tasarımlarında yer alan fraktal dokularının en fazla 

dalga biçiminde olduğu da ortaya çıkmıştır.  

Genel olarak modacının koleksiyonları değerlendirildiğinde fraktal özellikleri açısından 

yoğun uygulamaların ilkbahar dönemlerinde gerçekleştirildiği söylenebilir. İlkbahar 

koleksiyonlarındaki giysilerde fraktal açıdan yeni tasarım özelliklerinin yer almasının, bahar 

döneminde doğadaki uyanış ile birlikte insanoğlunun yenilik arayışından kaynaklandığı 

düşünülebilir. 

Dünya ülkeleri tarafından tanınan her modacının kendine ait tarzı ve teknikleri vardır. Modacı 

Iris Van Herpen döneminde öncü uygulamaları olan modacılardandır.Tasarımlarında; 

zarifliği, dinamikliği, hareketliliği ve fütüristik kadınsı çizgilerini estetik yönden 

görselleştirmiştir.  Özellikle üç boyutlu yazıcılardan birim düzeyde elde ettiği parçaları 

houtecouture işçiliği ile drapaj çalışmaları yaparak giysi tasarımlarına dönüştürmektedir.Iris 

Van Herpen, işçiliğe olan yoğun sevgisini en son teknolojik yeniliklerle birleştirerek 

giysilerin heykelsi görünümlerindeki ayrıntıları ve hareketi üzerinde daha fazla kontrol sahibi 

olmuştur. Bunu da 3B baskı gibi teknolojileri kullanarak elde etmiştir (Ayranpınar, vd., 

s.98).Parçadan bütüne tasarladığı giysiler deneysel özelliklerde, kimya ve mühendislik 
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bilgileri ile oluşturulmuştur. Bu nedenle matematik ve geometri hesaplamalarına fazlasıyla 

başvurmaktadır. Moda tasarımı farklı disiplinleri içeren bir dizi süreci kapsar. Giysilerin 

tasarımlarından başlayarak ürüne dönüştürülmesindeki oluşum aşamalarında matematik ve 

geometri önemli etkileri olan disiplinler arasındadır. Özellikle kalıp aşamasındaki sayısal 

hesaplamalar, doku ve desenlerin elde edilmesindeki geometrik örüntüler estetik ve 

ergonomik giysi tasarımında temel gerekliliklerdendir. Fibonacci sayı dizisinden altın orana 

estetik görünüm için hesaplamalar her zaman gerekli olmuştur. Altın oran geçmişten bugüne 

insanlar tarafından estetik tasarım için kullanılan denge sistemlerindendir. Doğada hiçbir 

şeyin rastgele olmadığı ve her var oluşun belirli kurallara bağlı olduğundan yola çıkarak 

tasarım da disiplin gerektirmektedir. Tasarım için bir düzen var olmalıdır.Fraktallar genellikle 

tekrarlayan yöntemlerle oluşturulur. Bir fraktal oluşturmak için belli bir geometrik şekil alınır 

ve bu şekil üzerine özel işlemler uygulanarak daha karmaşık bir şekil elde edilir(Yılmaz, 

2013, s.16). Fraktal geometri tasarımda estetik örüntülerin belirli bir sistemde oluşturulması 

için kolaylık sağlar. Doğada yer alan birçok şekil, desen ve görünüm fraktal geometrinin 

kusursuz uygulamalarıdır. Farklı fraktal örneklerini barındıran doğa, tasarımın temel ilham 

kaynağıdır. Bu örnekler tarih boyunca incelenerek giysi tasarımlarına form, biçim doku ve 

desen olarak aktarılmıştır.  

Bu çalışma, giysi tasarımları birçok alanda örnek teşkil eden modacı Iris Van Herpen’in 

koleksiyonlarını fraktal örüntüler açısından inceleyerek tasarımlarındaki fraktal özelliklere 

dair nicel veriler sunmaktadır. Kronolojik bir yapıda modacının tüm koleksiyonlarını içermesi 

ve fraktal geometrinin özellikleri ile giysi tasarımlarına ait özelliklerin bağdaştırılması 

açısından özgündür. Giysi tasarımı örnekleri üzerinde; Fibonacci sayıları, altın oran ve fraktal 

geometrinin birlikte ele alındığı uygulamalı çalışmalar yapılması önerilmektedir. 
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Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı  

ORCID ID: 0000-0003-3873-8054 

ÖZET  

Bu çalışma ile Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuar ve Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan 

Öğrencilerin Narsisizm Seviyelerinin Karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Selçuk 

Üniversitesi Güzel Sanatlar, Konservatuar ve Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 121 

kadın, 134 erkek toplam 255 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Üniversite öğrencilerinin narsisizm seviyelerinin belirlenmesinde “Narsistik Kişilik Envanteri 

(Narcissistic Personality Inventory) ve araştırmacılar tarafından oluşturulmuş kişisel bilgi 

formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde varyans ve homojenlikleri test edilmiş, homojen 

oldukları belirlenen veriler için; ikili karşılaştırmalarda Independent t testi, çoklu 

karşılaştırmalarda One Vay Anowa ve farklılık kaynağının belirlenmesinde Tukey HSD testi 

kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda katılımcıların sınıf ve yaş faktörlerinde anlamlılık tespit 

edilmezken cinsiyet faktöründe erkeklerin kadınlara oranla kendilerini daha üstün gördükleri 

tespit edilmiştir. Okudukları fakülteye baktığımızda ise Spor Bilimleri Fakültesi 

öğrencilerinin diğer bölümdeki öğrencilere nazaran narsisizm puan ortalamalarının daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar sporcuların fiziksel anlamda sosyal görünüşlerinin 

spor yapmayan bireylere oranla daha ilgi ve dikkat çekici oluşu ile ilişkilendirilebilir. 

Dolayısıyla nesnel görünüş bireylerdeki öznel görünüş algılarını da değiştirmekte ve kişilik 

özellikleri etkilenmektedir. Çok sayıda araştırma, fiziksel olarak çekici olanlara sağlanan 

sayısız sosyal ve biyolojik avantajı göstermektedir. Bununla birlikte yapılan literatür taraması 

sonucunda yetenek ile öğrenci alan hiçbir Yüksek Öğretim Kurumunda narsist kişilik üzerine 

bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Yetenekleri doğrultusunda öğrenim gören bireylerin 

yeterlilikleri ile kişilik bağıntılarını ele alan ilk çalışmadır.  

Anahtar Kelime: Narsisizm, Güzel Sanatlar, Konservatuar, Spor Bilimleri, Üniversite 

Öğrencileri 

 

 

 

GÜZEL SANATLAR, KONSERVATUAR VE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE 

OKUYAN ÖĞRENCİLERİN NARSİSİZM SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

A COMPARISON OF THE LEVELS OF NARCISISM OF STUDENTS FACULTY OF 

FINE ARTS, CONSERVATORY AND SPORTS SCIENCES 

 

 

Havva DEMİREL 

Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü 

ORCID ID: 0000-0003-2805-4281 

Mehmet DENKTAŞ 

Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Bölümü 

ORCID ID:0000-0001-8205-8764 

Reha BOZGÜNEY 

Bekir Furkan TÜZER 

Arş.Gör. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, 
ORCID ID: 0000-0002-1665-7205 

Elif Arzen DEMİREL İNAL
Arş.Gör. Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarımı 

Bölümü 
ORCID ID: 0000-0001-8110-2938 

 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org321



 

ABSTRACT 

The aim of this study is to compare the Narcissism Levels of the Students Studying at the 

Faculty of Fine Arts, the Conservatory and the Faculty of Sport Sciences. A total of 255 

students, 121 female and 134 male, studying at Selçuk University Faculty of Fine Arts, 

Conservatory and Sports Sciences participated in the study. The Narcissistic Personality 

Inventory and the personal information form created by the researchers were used to 

determine the narcissism levels of university students as data collection tools in the study. In 

the analysis of the data, variance and homogeneity were tested and for the data determined to 

be homogeneous; Independent t test was used in pairwise comparisons, One Vay Anowa was 

used in multiple comparisons and Tukey HSD test was used to determine the source of 

difference. As a result of the study, while no significance was found in the class and age 

factors of the participants, it was determined that men considered themselves superior to 

women in the gender factor. When we look at the faculty they study, it has been determined 

that the students of the Faculty of Sport Sciences have higher narcissism score averages than 

the students in the other department. The results can be associated with the fact that the 

physical social appearance of the athletes is more interesting and remarkable than the 

individuals who do not do sports. Therefore, objective appearance also changes the subjective 

appearance perceptions of individuals and personality traits are affected. Numerous studies 

show the numerous social and biological advantages conferred on the physically attractive. 

However, as a result of the literature review, no study on narcissistic personality has been 

found in any Higher Education Institution that accepts students with talent. It is the first study 

that deals with the qualifications and personality relations of individuals who are educated in 

line with their abilities. 

Keywords: Narcissism, Fine Arts, Conservatory, Sports Science, University Students 
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ÖZET 

Uygarlıkları inşa eden dönemin toplumlarına ait sosyal ve kültürel kazanımlar, o toplumun 

mitlerini doğurmuştur. Zaman içinde gelişimini sürdüren toplumların sosyokültürel kimlikleri 

kendi efsanelerini var etmiş/yaşatmış böylece kendilerine ait mitolojileri üzerinden yazılı ya 

da sözlü kaynaklarıyla ölümsüz olmayı başarmışlardır. Antik dönem mitolojik hikayeleri 

bunun en güzel örnekleridir. Aynı coğrafyada farklı zamanlarda farklı uygarlıklar farklı 

mitolojik kimliklerini somut kaynaklarla günümüze kadar aktarılmasını sağlamışlardır. Bunlar 

yazılı kaynakların yanında bazen bir objeyle bazen de kullanılan takılarla aktarımı 

sağlanmıştır. Arkeolojik kazılar ile gün yüzüne çıkarılan eserlerin bazen üzerlerine bazen de 

kendi formlarına mitolojik hikaye ve inançlarını betimlemişlerdir. Bu çalışmalar dönemin en 

kıymetli kuyumculuk-takı tasarımı sanatına ait gemoloji-lapideri (süstaşı işlemeciliği) 

uygulamaları; değerli maden, değerli ve yarı değerli süstaşları üzerinden gerçekleşmiştir. Bu 

çalışma ile Anadolu coğrafyasında, uygarlıkları yaşamış antik dönem mitlerine ait 

betimlemelerin gerçekleştirildiği bazı mühür yüzükler üzerindeki mitolojik hikayelere ışık 

tutulmuştur. Böylece Anadolu’nun farklı yerlerindeki arkeoloji müzelerinde muhafaza edilen; 

Antik Yunan, Hellenistik ve Roma dönemlerine ait benzer takılardaki mühür yüzük taşları 

üzerinde betimlenen mitolojik hikayeleri gün yüzüne çıkaran örnek bir çalışma yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kuyumculuk, Takı tasarımı, Gemoloji, Lapideri, Mitoloji, Antik yüzük 

taşları 

 

ABSTRACT 

The social and cultural achievements of the societies of the era that built the civilizations gave 

birth to the myths of that society. The socio-cultural identities of the societies that have 

continued their development over time have created their own legends, so they have 

succeeded in being immortal with their written or oral sources over their own mythology. 

Ancient mythological stories are the best examples of this. Different civilizations at different 

times in the same geography have ensured that their different mythological identities are 

transferred to the present day with concrete sources. Besides written sources, these were 

transferred sometimes with an object and sometimes with the jewelry used. They depicted 

mythological stories and beliefs, sometimes on the works and sometimes on their own forms, 

which were unearthed through archaeological excavations. These studies include gemology-

lapide (gemstone embroidery) practices belonging to the most precious jewelery-jewelry 

design art of the period; precious metal, precious and semi-precious gemstones. This study 

sheds light on the mythological stories on some signet rings, in which depictions of ancient 

myths that lived civilizations in the Anatolian geography were carried out. Thus, preserved in 

archeology museums in different parts of Anatolia; An exemplary study has been carried out, 

revealing the mythological stories depicted on the seal ring stones in similar jewelry from the 

Ancient Greek, Hellenistic and Roman periods. 

Keywords: Gemology, Lapidery, Jewellery, Jewelry design, Mitology, Ancient ring Stones 
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1. GİRİŞ 

Mitoloji; kutsal gelenek, en eski vahiy, efsane anlamlarına gelmektedir (Eliade, 2017:11). 

İndirkaş 2007’ye göre, mitoloji tek tanrılı dinler öncesinde insansı tanrıların kabul gördüğü 

renkli inançlar dönemidir. Yunanca mytos olan mitoloji terimini, antik çağda bahsi geçen 

inançlar gerçek kabul edildiği için Aristo eserlerinde hikaye anlamında kullanmış, bu 

dönemde ise efsane anlamına evirilmiştir (Baltacı, 2020). Etnolog, tarihçi ve 

toplumbilimcilerin çalışma alanı olan mitler/efsaneler her dönemde toplumların inançlarına 

göre şekillenmiş, döneminden mesajlar veren toplum kimliği haline gelmiştir. Mitler söz 

konusu olduğunda günümüz popüler kültürün film uyarlamaları sayesinde ilk akla gelenler 

arasında antik dönem Yunan mitolojisidir. Yunan mitolojik tanrılar üzerine son yıllarda 

çekilen sayısız film bunun en güzel örnekleridir. Bir sanat tarihçi için eserlerin aynı döneme 

ait olduğunun en iyi kanıtı, benzer malzeme ve formlarda işlenmiş eserlerin varlığıdır. 

Anadolu’daki müzelerde sergilenen yüzüklerdeki betimleme, form ve malzeme benzerlikleri 

bunu desteklemektedir.  

Anadolu’da devlet ve özel müzelerin envanterlerinde yer alan antik dönem medeniyetlerine 

ait eserlerin büyük kısmı bu topraklarda hüküm sürmüş Antik Yunan, Helenistik ve Roma-

Bizans dönemlerine ait olduğunu görmekteyiz. Antik Yunan mitleri ve sonrasında onları takip 

eden Helenistik ve Roma-Bizans dönemi sosyal yaşantısını etkilediği gibi, inançlarını ve 

mitlerini de etkilemiştir. Bunu günümüze kadar gelmiş eserler üzerindeki betimlemeler ve 

resimlerdeki benzerlikler ile görmekteyiz. Bu sebeple Yunan mitolojisini temelde 

değerlendirecek olursak dönemin düşünür ve tarihçileri olan Hesiodos ve Homeros tarafından 

yazılmış eserlerle öğrenmekteyiz. Antik dönem medeniyetlerinin başlangıçta özellikle inanç 

temelli ortaya çıkmış mitolojik hikayelerin Tanrılar dünyasına ait olduğunu görmekteyiz. 

Antik Yunan mitolojisindeki tanrılar silsilesi, sahip olduklarına inanılan güç ve yetenekleri 

diğer tüm mitlerde olduğu gibi insanın en temel sığınma arzusuna karşılık gelen korunma 

içgüdüsünü karşılamak için ortaya çıkarılmıştır. Antik dönem medeniyetlerinde yaşamış 

insanların; kişisel, sosyal yaşantı ve devlet idaresinde kullandıkları tüm eşyalarında bu inanç 

temeline yer verdiklerini görmekteyiz. Bunu antik dönem medeniyetlerinde yaşamış vatandaş 

ve idarecilerine kadar her kesimin kullandığı kişisel eşyalar ve sürekli taşıdıkları takılar, 

özellikle yüzükler üzerindeki betimleme ve kompozisyonlarda görmekteyiz. Günümüzde 

arkeolojk kazılarda çıkarılmış sayısız eser üzerinde stilize edilerek yapılmış tanrı 

betimlemeleri bunu en güzel örnekleridir.  

Yaklaşık 4 bin yıl önce ortaya çıkmış Antik Yunan Medeniyeti, onu takip eden süreçte 

Makedon Kral Büyük İskender’in Pers İmparatorluğu’nu yıkmasıyla ortaya çıkan Helenistik 

Dönem ve sonrasında Roma Medeniyeti ’ne ait müzelerde sergilenen taşlı yüzüklerde 

kullanılan süstaşı tür ve inanç betimlemeleri birbirleriyle benzerlik göstermektedir. Bahsi 

geçen dönemlerde kişisel ya da aile adını simgeleyen imzalar olarak kullanılan mühür 

yüzükler de oyularak resmettikleri tanrılara ait betimlemeler, korunma amaçlı inançlarını 

hangi seviyeye oturttuklarını açıkça göstermektedir. 

2. ANTİK DÖNEM MÜHÜR YÜZÜKLERİ  
M.Ö. 4. yy.’da Pers istilası sonrası bu imparatorluğun Anadolu’ya sağladığı ticari imtiyazlar 

ve Yunanistan ana karasının el işçiliği ürün ihracatı kuyumculuk tekniklerinin zirveye 

ulaşmasını sağlamıştır. Hellenistik dönemle birlikte Pers hazinesinin ticarete dahil olması ve 

Trakya altın madenlerinin kullanılması; Antakya, Trakya ve İskenderiye şehirleri 

kuyumculuğun merkezi haline gelmiştir (Higgins ve Higgins, 1980; Türe ve Savaşçın, 2002). 

Antik dönemlerde zengin, soylu ve yönetici sıfatını taşıyan kişilerin kullandığı mühür 

yüzüklerin M.Ö. 5. yy.’dan itibaren yaygınlaştığı görülmektedir. Farklı formlarda kabaşon 

kesim şekliyle işlenen süstaşı ve metal yüzükler, Anadolu coğrafyasında birçok müzede 

benzer örnekleriyle karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde mitolojik betimlemelerin yanında 
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esprili ve sosyal hayattan betimlemelere de yer verilmiştir. Yüzüklerde kuvars grubu 

süstaşlarının farklı renkleri ile altın ve gümüş madeni kullanılarak bu süslemeler 

gerçekleştirilmiştir. Altın ve gümüş madeni diğer metallere göre yumuşak ve işlenebilir oluşu 

ilk çağlardan günümüze kadar her dönemde takılarda kullanılan madenler olmuştur. Yüzükler 

de bundan etkilenerek kuyumculuğun gelişimine paralel olarak, kuyumculuğun en ince işçilik 

örnekleri dönemin zanaatkârları tarafından ortaya konulmuştur. 

Antik dönemlerde takı ve objelerde kullanılan süstaşı türleri için iki şekilde bulunduğu yerde 

kullanıldığı kabul görmektedir. Bunların ilki ticari yollarla gelişi bir diğeri ise işlendiği 

bölgede çıkarıldığı düşünülmektedir. Buna göre Anadolu coğrafyasında yapılan jeolojik 

çalışma ve bulgular sonrası kuvars ailesine ait süstaşı türlerinin, özellikle kalsedonik olanların 

bol miktarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Arkeolojik kazılarla çıkarılıp ülkemizdeki 

medeniyetler tarihi müzelerinde sergilenen süstaşlı eserlerinde kullanılan kuvars türü 

süstaşları bunu kanıtlamaktadır. Bunlar kristalin yapılı kaya kristali ve ametist ile kalsedonik 

kuvars türü karnelyen, sard, mavi kalsedon, agat, krizopras, jasper, oniks, sardoniks gibi farklı 

renk ve türlerde süstaşları olmuştur. Antik döneme ait eserlerde kullanılan bu süstaşları genel 

olarak arkeo-gemolojiksel materyaller yani ar-gem-ma olarak adlandırılmışlardır (Hatipoğlu 

vd., 2019). 

3. İNTAGLİO İLE KAMEO GLİPTİKLER VE MİTOLOJİ 

Antik Yunan’da gliptos” sözcüğünden türeyen gliptiklerin yani antik mühür yüzüklerin 

yapımında kullanılan oyma tekniği, değerli metal ya da süstaşların yüzeyine çalışılan 

mitolojik betimlemeler intaglio (negatif) olarak adlandırılmaktadır. Bunun kabartma ya da 

rölyef olarak da adlandırdığımız zıt durumdaki antik betimlemeler ise kameo (pozitif) 

gliptiklerdir (Hatipoğlu vd, 2015).  

Antik dönemde metal ya da süstaşı üzerinde kendisinden daha sert bir taş ya da bronz, demir 

çubuk kullanarak uygulanan oyma tekniği ile yapılan betimleme mühür yüzük olarak 

kullanılmıştır. Döneminde soyluların ve devlet adamaların yazışmalarında mühür olarak 

kullandıkları ya da sosyal hayatta; kötülüklerden korunma, şans tılsımı, büyü ile inanç 

göstergesi, tanrılara saygı gibi sebeplerle kullanıldıklarını arkeolojik kazılardan elde edilen 

betimlemelerin çeşitliliğinden anlaşılmaktadır.  

Antik Yunan mitolojisinde Tanrılar Tanrısı Zeus’un en çok sevdiği kızı Athena’dır. Başka bir 

ismi de Pallas olan zekâ Tanrıçası Athena’nın annesi ise Metis olarak bilinmektedir. İnanışa 

göre; Zeus Metis’i kendi içine alarak yutmuş sonrasında Zeus kafasında gebe kalmıştır. Bir 

zaman sonra baş ağrısı çeken Tanrı Zeus, oğlu Maden ve Ateş Tanrısı Hephaistos’a baltasıyla 

başına vurmasını emreder ve bunun üzerine alnı yarılan Zeus’un başından çığlıklar içinde 

güzel bir kız olarak Tanrıça Athena çıkar. Elinde mızrağıyla, tüm vücudunu saran parlak bir 

zırha ve başında altın bir miğfere sahip olarak doğmuştur (Can, 1997: 56).  

Anadolou’da yer alan müzelerdeki taşlı eserleri incelediğimizde antik dönemlerde yarı şeffaf 

karnelyen süstaşının çok sayıda yüzükte yaygın olarak kullanılan süstaşı olduğunu, ikinci 

bollukta kullanılan ise kırmızı opak renkte oluşan jasper süstaşını görmekteyiz (Collon, 1989; 

Dubin, 1995). Antik dönemde Hindistan ve Yemen’den çıkarılıp ticari yollarla getirildiği 

tahmin edilen Mikrokristalin (kriptokristalin) yapılı Kuvars-SiO2 ailesinden bu iki süstaşı 

üzerine işlenmiş mühür yüzük taşları, yuvarlağa yakın oval formda kabaşon kesim şeklinde 

işlenmiş oluşu MÖ 5.–4. yy. Helenistik dönem eserlerinden kabul edilebilir (Boardman, 

2001). Karnelien, Jasper ve Sard süstaşları oyma/kazıma antik kuyum tekniği kullanılarak 

oyulan, bir elinde mızrak diğerinde kalkan tutan Tanrıça Athena figürü farklı müzelerde 

benzer formlarda betimlenmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. a) Karnelien süstaşı (Demir, 2008; Gaziantep Arkeoloji Müzesi)  b) Jasper süstaşı 

(Güney, 2012; İzmir Arkeoloji Müzesi), c) Sard süstaşı (Akbaş, 2020; Kahramanmaraş 

Arkeoloji Müzesi) d) Karnelien süstaşı (Talu, 2020; Antalya Müzesi) Tanrıça Athena 

 

Yunan mitolojisinde Güneş Tanrısı Helios bir titandır. Gören gözleri temsil eder aynı 

zamanda yeminlerin bekçisi olarak kabul edilmiştir. Her gün atların koşulduğu altın 

arabasıyla doğudan batıya doğru seyahat eder, gece olunca bu yolculuğun tersini altın 

teknesiyle sürdürür. Çoğunlukla güneş ışığını temsilen miğferi dik çizgilerle betimlenmiştir 

(URL 1). Bereket Tanrıçası Demeter ise mevsimleri, tarımı, şefkati ve bereketi temsil 

etmektedir. Genellikle sol elinde meşale sağ elinde buğday başağı ile betimlenmiştir (URL 2). 

Roma mitolojisinde Venüs’ün oğlu olan Roma Aşk Tanrısı Cupid (Amor)’un babası Maden 

ve Ateş Tanrısı Hephaistos (Vulcan)’tur. Yunan mitolojisinde Zeus ile Hera'nın oğlu, demirci 

ustası silahlar ve zırhlar üreten ateşler tanrısıdır. Zeus’a şimşeği, Poseidon’a üç dişli mızrağı, 

Hades’e görünmezlik miğferini, Helios’a altın altın tekneyi o yapmıştır. Zeus’un emriyle ilk 

kadını balçıktan meydana getirmiştir. Çoğunlukla elinde örs ile betimlenmiştir (URL 3; Can, 

1997:147). Denizler Tanrısı Poseidon Zeus’un kardeşidir. İnanışa göre üç kardeş arasında 

gökleri Zeus, denizleri Poseidon ve yeraltı dünyasını da Hades kontrol etmektedir. Hırs ve 

gücü temsil etmektedir. Altından yeleli atların koşulduğu bir arabası vardır ve üç uçlu mızrağı 

(trident) ile betimlenmiştir (URL 4; Can, 1997:153). 

Şekil 2a ise oval formlu jasper süstaşı üzerine oyulan başında güneş ışınlarını andıran bir taç 

ve sağ elinde bir kamçı tutan erkek figürü, tacı ve kamçısıyla her gün gökyüzünde doğudan 

batıya güneş arabasını sürerek doğaya ışık ve ısı sağlayan Güneş Tanrısı Helios 

betimlenmektedir. Zemin çizgisi İonya dönemine ait olduğunu göstermektedir. Yine Şekil 2b 

5.- 4. yy. ait olduğu tahmin edilen başı örtülü rahibe görüntüsü veren ve elinde buğday başağı 

tutan bu intaglio mühür yüzük jasper taşı üzerine betimlenen Bereket Tanrıçası Demeterdir. 

Şekil 2c sağ elinde çekicini tutan Maden ve Ateş Tanrısı Hephaistos ise karnelien süstaşına 

betimlenmiştir. Şekil 2d sol elinde 3 uçlu zıpkın tutar halde betimlenmiş kaslı erkek figürü ise 

Denizler Tanrısı Poseidon betimlemesidir. 
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Şekil 2. Jasper süstaşı a) Güneş Tanrısı Helios ve b) Bereket Tanrıçası Demeter, c) Karnelien 

süstaşı Maden ve Ateş Tanrısı Hephaistos, d) Sardonix süstaşı Denizler Tanrısı Poseidon 

(Güney, 2012; İzmir Arkeoloji Müzesi) 

Tabiat Tanrısı Pan satirlerin (yarı keçi yarı insan), çobanları, kır ve yaban hayatını temsil 

etmektedir. Vahşi hayvanlarla gezen Tabiat Tanrısı Pan flütünü çalar ve doğa bu ses 

karşısında titrer. Saldığı korku ile panik sözcüğü adından türemiştir (URL 5; Can, 1997:100).  

Şekil 3’te belden altı keçi bedenine sahip Tabiat Tanrısı Pan sol elinde bir tavşanı 

kulaklarından tuttar vaziyette jasper süstaşına (a), sağ elinde kuğu tutar vaziyette karnelien 

süstaşına intaglio mühür yüzük olarak işlenmişlerdir. Arkaik dönemde Hermes’in oğlu olan 

Pan üstü boynuzları olan insan bedeni, belden aşağısı keçi olarak betimlenmiştir (Uygun, 

2016:226).  Betimlemelerdeki zemin çizgisi M.Ö. 6.–5. yüzyıllarda Batı Anadolu İonya 

dönemine ait olduğunu göstermektedir. Yine benzer betimleme karnelien süstaşına (b) ve 

Silifke Müzesi envanterine ait Jasper süstaşı (c) üzerine intaglio olarak uygulanmıştır. 
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Şekil 3. a) Jasper süstaşı, b) Karnelien süstaşı (Güney, 2012; İzmir Arkeoloji Müzesi), c) 

Jasper süstaşı ( Uygun, 2016; Silifke Müzesi) Tabiat Tanrısı Pan 

 

Bilinen tarihin bilinen en eski doğa tarihi yazarı Pliny’e göre, sard süstaşı isminin günümüzde 

Manisa/Salihli bölgesi olan Lidya Krallığı’nın başkenti “Sardis” antik kentinden geldiği 

belirtilmektedir (Pliny, 1989; Rapp, 2009). Günümüz Anadolu süstaşı potansiyeline ait 

araştırmalara göre, kahverengi tonlardaki yarı şeffaf bu sard süstaşının kuvars ailesinin 

kriptokristalin yapılı kalsedon süstaşının bir türü olduğu ve Manisa/Demirci bölgesinde 

oluştuğu tespit edilmiştir (Hatipoğlu vd., 2010; Hatipoğlu ve İnaner, 2010). Antik Yunan 

döneminde “Achates” olan agat ismini günümüzde Sicilya Adası’nda bulunan Carabi 

nehrinden almıştır (Mitchell, 1979). Bu süstaşı M.Ö. binli yıllarda Girit Adası’ndaki Minos 

Uygarlığı döneminde kullanılmaya başlanmış, M.Ö. 7.-6. yy.’da en güzel örnekleri 

çalışılmıştır (Quick, 1974; Hatipoğlu, 1996).  

Antik Yunan’da diğer adı Jüpiter olan Tanrılar Tanrısı Zeus, Olimpos Dağı’nın zirvesinde 

oturduğuna inanılan Tanrıların en yücesi olarak kabul edilmiştir. Göklerin efendisidir. 

Yağmur ve karı yağdıran, fırtınaları yöneten, yıldırım ve gök gürültüsünü çıkaran tanrı 

olduğuna inanılmıştır. Kudretli bir şekilde çoğullukla elinde asası altın tahtında oturur şekilde 

betimlenmiştir (Can, 1997:43). 

Antik dönem mühür yüzüklerinde Tanrı Zeus betimlemeleri ayakta, tahtta oturur vaziyette 

elinde asa ya da nike tutar vaziyette betimlenmiştir (Şekil 4). Şekil 4a İzmir Arkeoloji Müzesi 

envanterinde yer alan oyma/kazıma antik kuyum tekniği kullanılarak oyulmuş ve oval formda 

kabaşon kesim şeklinde işlenmiş agat süstaşı üzerine Tanrı Zeus sol profilden betimlenmiştir. 

Şekil 4b yine bir başka bölgede olan Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen benzer 

formda ve şekilde opal süstaşı üzerine Tanrı Zeus figürü betimlenmiştir.  
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Şekil 4. a) Agat süstaşı (Güney, 2012; İzmir Arkeoloji Müzesi) b) Opal süstaşı (Demir, 2008; 

Gaziantep Arkeoloji Müzesi) Tanrılar Tanrısı Zeus 

 

7. SONUÇ 

Bu çalışmada; Antalya Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, İzmir Arkeoloji Müzesi, 

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi ve Silifke Müzesi’nde yapılmış çalışmalara ait farklı eser 

görselleri üzerindeki, tanrılara saygı ve korunma amaçlı olan betimlemeler Antik Yunan 

mitolojisinden yola çıkarak yorumlanmaya çalışılmış, farklı şehirlerdeki benzer betimlemeler 

ortaya çıkarılmıştır. Anadolu’da antik dönemde bu bölgeden çıkarılmış karnelien, jasper, agat 

ve opal süstaşları mühür yüzük taşı olarak kullanılmıştır. 

Çalışmaya konu olan müzelerde incelenen süstaşı mühür yüzük taşlarında; Tanrıça Athena, 

Bereket Tanrıçası Demeter, Güneş Tanrısı Helios, Maden ve Ateş Tanrısı Hephaistos, 

Denizler Tanrısı Poseidon, Tabiat Tanrısı Pan, Tanrılar Tanrısı Zeus Antik Yunan 

mitolojisinde geçen tanrı ve tanrıçaların, benzer pozisyon ve şekildeki betimlemeleri 

eşleştirilerek tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT 

Background: Good knowledge and practice of personal hygiene plays a major role in 

reduction of the burden of communicable diseases, when school pupils are educated on the 

knowledge and practice of personal hygiene that will promote and protect their health. Aims: 

Assess knowledge and practice of personal hygiene among primary school pupils in Paki 

community.  

Methods: This study adopted Simple random sampling technique and stratified random 

sampling technique was conducted among 300 primary school pupils of class four to six from 

four (4) selected primary schools in paki community, age group 7 to 14 years. Closed ended 

questionnaire was used for data collection.  

Results: The tested hypothesis from this study showed that there is no significant effect of 

practice of personal hygiene among primary school pupils in Paki community with p = 0.147, 

T = 50.567, df = 299. and mean score of 2.510. On percentage 175.2(58.4%) primary has 

good practice of personal hygiene and 174(57.7%) has poor practice of personal hygiene. 

Conclusion:  Practice of personal hygiene among primary school pupils in Paki community is 

inadequate.  

Recommendation: Government should intensify efforts in health education with emphasis on 

the importance of personal hygiene in all the primary schools in the state and Schools in Paki 

community should encourage inter school competition on personal hygiene to increase 

awareness of personal hygiene among others. 

Keywords: Knowledge, Practices, Personal hygiene, Primary school pupils, Class, Gender 
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ABSTRACT 

This work undertakes an epistemic survey of the notions of knowledge among Africans 

(Igbos) as couched in Achebe’s Things Fall Apart. In this Novel, knowledge played a 

predominant role in Achebe’s discussion of his main theme of change. The Igbos of the Novel 

possess a philosophy of great value, beauty and depth. Yet, if our strongest held beliefs bring 

only crises and retardation, there is then the need for cultivation of proper epistemological 

modesty by allowing a synergy of our worldviews with others in order to enrich and refine the 

former for more proactiveness. Our work locates this relevant knowledge in our idea of 

epistemic interculturalism. This novel approach is considered as both a panacea to 

cultural/social rifts and a more balanced perspective of life. It has the capability of 

engendering intercultural interactions and ensuring social well being of man even in the face 

of increasing cultural clashes in a globalized world. The hermeneutical and textual analysis 

methods of enquiry are adopted for this research. 

Keywords: Notion, Indigenous, Igbo, Knowledge, Epistemic, Change. 

 

1.1 Introduction 

The corpus of traditional thought, knowledge or Igbo philosophy is the Omenani or Omenala 

(which means that practice which happens on “Ani or Ala” Earth or Land). Ani or Ala among 

the Igbos double as the overall principle of morality, which determines the good and the bad, 

the acceptable and the reprehensible. Knowledge here is in a deeper sense, the possession of 

good understanding and good sense of discernment which involves in the main, a critical 

disposition that enables one to correctly judge and assess situations and people. 

The Igbos of Things Fall Apart held tenaciously to their cultural worldviews and ideologies 

which were extremely difficult for Westerners to understand. They considered the 

Westerners’ churches, schools and courts as instruments of injustice, whose major pre-

occupation was the spreading of ignorance rather than knowledge. On this basis, their advent 

into the Igbo soil was unwanted and considered as an uncomfortable encroachment and 

destabilization of a peaceful and stable African – Igbo society. But as Betrand Russel opines, 

“In daily life, we assume as certain many things which on closer scrutiny are found to be so 

full of apparent contradictions that only a great amount of thought enables us to know what it 

is that we may believe” (Russel, 1974:1) 

Now for the Igbos, this collective wisdom (Omenani) represents a consensus truth established 

by the living and the dead. Any deviation from or violation of which, demands resilience. 

Okonkwo in this Novel represents this resilience to change. Yet, it was these same customs 

that sanctioned wicked burial rites and widowhood practices, female circumcision and 

infanticide which manifested in the killing of twins. Now the question arises: Is such Omenani 

or Omenala worth dying for? Given that every society has its culture and stock of philosophy 

or ideology, how philosophically justifiable is it for any particular society to discover in her 

customs (Omenani), such body of knowledge that is all sufficing, with absolute certainty? 

Will such attitude not amount to philosophical monism or astigmatism? How can this cultural 
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aloofness with its bogus claims of authentic certainty and reliability, which is assumed to be 

without any foreign accretions, be epistemologically tolerated? Though Achebe, did not 

expressly say these about Omenani but Okonkwo’s attitude seems to suggest the foregoing 

hence, he even died for this cause. Okonkwo’s attitude of resisting change smacks of 

intolerable epistemic naivety. This is because if a particular society’s custom becomes a 

yardstick for adjudging truth and knowledge, then research will certainly be stalled and 

interactions among nations cease. In the same way, even forced acculturation from the West is 

also condemnable. If Africans jettison all their customs and culture in favour of western 

worldviews, what would be left of her unique identity? Our paper holds that constructive 

change must consist in a synthesis and synergy of the positive characteristics of many cultural 

ideologies in order to strike an epistemic balance in the philosophical search for pertinent, 

relevant and indubitable knowledge. 

It is consequent upon the foregoing, that this work aims at an epistemic survey of Igbo notions 

of knowledge as found in Achebe’s Things Fall Apart. The researcher exposes these notions 

and suggests epistemic-interculturalism as a safe path to harmonious international interactions 

and relations. 

2.1 The Subject of Things Fall Apart: A Synopsis 

Things Fall Apart is Achebe’s first novel published by Heinemann Educational Books in the 

year 1958. It takes its title and theme from a poem entitled The Second Coming written by an 

Irish poet, W. B. Yeats. The lines couching the title read thus: 

Turning and turning in the widening of gyre 

The falcon cannot hear the falconer; 

Things Fall Apart; the centre cannot hold; 

Mere anarchy is loosed upon the world 

The blood – demand tide is loosed, and everywhere 

The ceremony of innocent is drowned (Achebe, 1958:5). 

As Aigboje Higo puts it in his introduction to our text, Achebe in this book, “looks back at his 

Ibo society, specifically at the period the Whiteman broke into it as missionary, trader and 

administrator, and that period throws into relief the relevance of the last two lines in the above 

citation”. This awareness of things falling apart was consequent upon the incident of sudden 

change in the Igbo natives’ worldview and perception of the world occasioned by the advent 

of the Whiteman. The whites had encroached into the Igbo world with their metaphysical 

religion called Christianity and an entirely body of knowledge as reflected in their educational 

curriculum and general worldview. All these, were alien and foreign to the Igbo natives, who 

were most unprepared for this intrusion. Scarce wonder Obierika in his accusation of the 

Whiteman complains thus: “Now he has won our brothers and our clan can no longer act like 

one. He has put knife on the things that held us together and we have fallen apart” (Achebe, 

1958:5). The book therefore is all about a clan which once thought like one, spoke like one, 

shared a common awareness and acted like one. The Whiteman came and his coming broke 

this unity. In the process, many lost their lives, new words, new usages, and new applications 

gained entrance into men’s heads and hearts and the old society gradually faded away. 

The book opened with the main character namely, Okonkwo seen at the heights of his power, 

fame and personal achievements. Regrettably, it ended with Okonkwo becoming a tragic – 

hero, who took his own life as a result of his adamant resistance brought about by the conflict 

of western and the indigenous Igbo cultures. It is also pertinent to note that culture is 

understood here in the sense of its reference to what Hebding and Gluck in their Introduction 

To Sociology (1992) see as “that complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, 

morals, law, customs and other capabilities and habits acquired by man, as a member of a 

particular society” (Hebding & Gluck, 1992:39). 
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However, our interest in this study, is to extract African (Igbo) notions of knowledge from 

Achebe’s Things Fall Apart and as C. S. Nwodo in his Philosophical Perspectives On Chinua 

Achebe (2004) rightly observes; “Achebe gives a broad understanding to include both the 

advantages of the acquisition of relevant knowledge and the consequences, often disastrous, 

of ignorance, misunderstanding as well as failure to avail oneself of relevant knowledge 

(Nwodo, 2004:3). 

Achebe in Things Fall Apart, underscores the fact that the momentous clash between 

traditional Igbo and the technologically advanced European cultures could result in a 

miscarriage or better put, loss of identity, a loss capable of emasculating the senses of worth 

and self confidence of the indigenous tribe. With the virtual destruction of the traditional 

African system, the African was left with no cohesive value to anchor his belief hence, he 

needed the relevant knowledge that will enable him to adapt to the new situation. As Achebe 

emphasizes in 1964: “The worst thing that can happen to any people is the loss of their dignity 

and self respect…” (Ezuma, 1989:13). 

Besides, Achebe balances his views on this relevant knowledge by creating the need for a 

revision and/or critical re-assessment of certain nefarious indigenous customs and practices 

hence, Ogbuefi Ezeudu is seen condemning the custom in Obodoani, which regards one who 

dies during the Week of Peace as an abomination and should not be buried but cast into the 

Evil Forest. “It is bad custom which these people observe because they lack understanding” 

(Achebe, 1958:23). Achebe hereby points out that even the indigenous customs failed to 

suffice as a wholesome conception of the good. Knowledge here was not altogether pertinent 

and comprehensive. 

Again, part of the reasons things fell apart as Wren Robert identifies in his Achebe’s World: 

The Historical and Cultural Context of the Novels of Achebe included, lack of understanding 

on either side: 

On the side of the British, there was a tendency to see in Igbo only 

negations of “civilization and administrative problems”. They saw 

only that the people were maddeningly difficult to deal with, proud, 

confident, self-satisfied, disinclined to proper humility, disdainful of 

any authority save their own, apparently indifferent even to their own 

leaders. The Igbo on their own part failed to understand the British 

initially, a failure that was later compounded by confusion and self-

doubt (Wren, 1981:18-19). 

Howbeit, we find in Things Fall Apart different levels of knowledge as well as growth in 

knowledge. Nwodo opines that, “Growth in knowledge or the acquisition of technique 

constitutes a form of change in its own right whereas the application of such knowledge 

introduces yet another form of change but at the lowest level (of this knowledge… additions 

mine) is man’s exposure to natural phenomena as the extremities of weather” (Nwodo, 

2004:4). 

The survival of the people in this novel depended on the quality of their existence which in 

turn depended also on their ability to understand correctly and manipulate natural forces 

hence, the Igbos of Things Fall Apart could be rightly said to have the notions of knowledge 

subsequently discussed. 

3.1 African (Igbo) Notions of Knowledge In Things Fall Apart: 

Notion here is to be understood as a mere belief about or conception of something, it could 

also mean an idea or impression. Therefore, our discussion in this sub-section centers on 

African (Igbos) conceptions of knowledge. We will briefly discuss these conceptions as found 

in Things Fall Apart. 
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a. The Notion of Knowledge as Mastry of Forces of Nature 

 Borne out of their major occupation of their subsistence farming, their lives were in the major, 

agrarian. To survive in this environment, the Igbo man needed to be capable of manipulating 

natural forces. Professor Killam in his, The Writings of Chinua Achebe has this to say about 

the forces of nature in the novel: “…and we appreciate their elemental quality because the life 

of the people in all its variety is governed by seasons” (Killam, 1977:13). Supporting Killam, 

Robert Wren posits that “Achebe portrays a civil society… It is agricultural community, 

subject to the order and vagaries of season and weather” (Wren, 1978:10). Given their rural 

setting, to be knowledgeable in this context, entailed expertise in manipulating and 

understanding the extremities of weather (The News Websters, 2004:1287). 

b.Knowledge as “Techne” 

 By definition, the Greek word “techne” refers to skill or arts. By this, the Igbos in this novel 

conceive knowledge in the sense of the acquisition of some skill or technique, the possession 

of which makes a difference. In one of his early essays “The Novelist as Teacher” (1965), 

cited in Miller, Achebe admits his preference for applied art and confesses that, “Perhaps 

what I write is applied art as distinct from pure. But who cares? Art is important but so is 

education of the kind I have in mind”. 

Ikemefuna and Nwoye, Okonkwo’s first son, needed to acquire the art of growing yams early 

enough. That is the reason Okonkwo admonishes them “Yam stood for manliness, and he who 

could feed his family on yams from one harvest to another was a very great man indeed” 

(Achebe, 1958:23). In this Africa Igbo setting, the ability to acquire this skill of seed yam 

preparation and growing makes one great. From here, we infer that mere strength was not just 

enough. This means that apart from being a hard worker, an Igbo boy needed intelligence to 

know in Nwodo’s words –What to do, how to do it and when to do it. In any case, “the 

benefits of being very successful farmer are many, one of which is social recognition” 

(Nwodo, 2004:5), which means that among other advantages, knowledge bestows honour and 

recognition. Another instance of the notion of knowledge as technique is seen in the person of 

Okagbue Uyanwa, whom Achebe saw as an expert in his field hence, he demonstrated all the 

attributes of a professional, a seasoned craftsman in dealing with Ogbanje children “he knew 

how to be patient, repeat his questions if need be, and wait for an answer. The one thing he 

did not need was Okonkwo’s frequent interferences. I have told you to let her alone. I know 

how to deal with it” (Achebe, 1958:58). 

Knowledge here is converted to solutions in a pragmatic style before recognition as being 

relevant. Achebe’s main point here is that growth in knowledge and understanding invariably 

brings with it, social advantages as well as positive changes in the form of improvement either 

in the individual or in the community. This knowledge could however be acquired either early 

or late in life hence, age is no barrier to learning. At the end of chapter five of Things Fall 

Apart, Okonkwo morally orientates his children and this includes knowing how to sit properly 

as a girl hence the caution “sit like a woman… in response, Ezinma brought her two legs 

together and stretched them in front of her”
18

. 

c.Knowledge as Being Sensible 

 Being sensible is reduced to its Igbo rendition as Inwe Uche. This entails having a good 

understanding of things, passing pertinent judgment on things. Knowing the right thing to do 

and doing it at the right time. (Discernment and proactive action) Obiageli, the younger half 

sister of Ezinma, when Ezinma foolishly engaged her father in a conversation at meal time 

asserts thus: “Father, said Obiageli, people should not talk when they are eating or pepper 

may go the wrong way… that is very true (replied the father – addition mine). Do you hear 

that, Ezinma? You are older than Obiageli but she has more sense” (Achebe, 1958:32). 

Having “more sense” entails a good knowledge of etiquette and also knowing the meaning 
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and value of things not just head knowledge that leads to passing of written examinations. 

Here, a big case is made for the place of morality, right actions and acceptable ways to behave 

in a human society. 

We also discover from this latest notion of knowledge that though the Igbos greatly attribute 

knowledgeability to age yet, there are exceptions. An aged person could as well be 

epistemically vacuous and such does not qualify for the status of respectability accorded to his 

mates. Little wonder, Okonkwo in chapter fourteen of Things Fall Apart exhibited cheerful 

readiness to learn from his maternal uncle – Uchendu. Not just every grey hair is counted 

knowledgeable unless those that have pragmatically and successfully employed their know-

how to solve societal problems. Similarly, being sufficiently acquainted with etiquettes as 

seen above also constitutes a part of knowledgeability or being sensible among the Igbos as 

could be seen in Things Fall Apart. Part of the reason, things fell apart is that Igbos felt the 

Whiteman in Achebe’s words, “has no sense” “Both the White missionaries and the District 

Commissioner including Revered Brown could not understand rightly the ways of the Igbos 

and this to the Igbos of Things Fall Apart was the apex of ignorance and falling” (Achebe, 

1958:8). It is often said if you think education is expensive, try ignorance. Here, we can 

clearly see the price of ignorance. 

d.Knowledge as Consensus Opinion and Wise Counsel 

 In Things Fall Apart, oratory though a splendid gift was not so highly esteemed, quite unlike 

what the Whiteman does. Rather, wise counsel is more esteemed among Igbos. We saw how 

Ogbuefi Ezeugo stood up in the midst of the assembly and bellowed four times, “Umuofia 

Kwenu” and on each occasion, he faced a different direction… yet (addition mine… it was 

not simply because he could speak very well that Ogbuefi Ezeugo was always chosen to 

speak) (Achebe, 1958:8). Inspiring as his speech, may have been, many still spoke, and at the 

end, it was decided that they follow the normal course of action. The normal course of action 

is that everyone both the wise and the fool, young and old are allowed to contribute to the 

decision taken in Igbo society in the spirit of complementality. Tradition will always demand 

maintenance of the “status quo ante” hence, the need for a change as emphasized by Achebe.  

 The change of our reference can only be a product of relevant knowledge. 

Prof. N. S. S. Iweh in his Socio-Ethical Issues in Nigeria submits that: “The Igbo sense of 

democracy is a belief, custom and practice that in what concerns all, all should be duly 

consulted and participate. This traditional value affords every Igbo man in the traditional 

society an intrinsic worth, which should not be taken for granted. According to this value 

system, nothing is imposed on any individual arbitrarily” (Iweh, 1991:145). 

You can see here how original, the concept of democracy is in Igbo land. Ifemesia reports 

that: “the general view of Igbo life is that it is highly egalitarian, relatively classless, 

democratic and based on decision taking through the openly arrived consensus of group of 

persons” (Chieka, 2002:55). Hence, in Umuofia, wise counsel will always prevail because 

Umuofia will “never fight what the Igbo called a fight of blame” (Achebe, 1958:9). The only 

instrument that saves from such “fight of blame” is a reasoned out action, which is not a 

product of oratory. Nwodo agrees with the foregoing view but adds that this attitude among 

the Igbos is chiefly meant to serve a complementary purpose. He therefore avers that in Igbo 

land: “The community and the individual complement each other in a harmonious balance 

that allows the wise and the not so wise, the warrior and the coward to make their 

contributions freely in the assembly of the people, where discussions are taken at the end after 

everybody has spoken” (Nwodo, 2004:15). 

Children needed to gain their experiences and be allowed to air some so as to enable them 

have their own say and contribute to the development of their society. Every “Efulefu” (the 

village idiot, ignorant and foolish) was considered a social misfit. In the eyes of these 
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indigenous Igbo people, the Whitemen were just “Efulefus’, the reason being their lack of 

understanding of Igbo worldview. 

In our latter discussion on the epistemic place of the elders in Igbo land, we will discover that, 

there seems to be contradiction somewhere. If only the wise and aged are the sole preserves 

and the interpreters of the people’s customs and tradition (Omenala), how true is it then that 

this community allows the young to contribute their ideas to the growth of their societies? 

This however, constitutes a shortcoming and a point for criticizing some of the Igbo society’s 

notions of knowledge as couched in Omenala (customs and traditions). 

e.Igbo notion of knowledge as constituted in Omenala 

Omenala (literally means that which happens in the land, referring to the traditions, customs, 

laws and philosophy of the people) plays a dual role in Things Fall Apart. It makes or mars 

depending on how one applies and adapts it. The Igbo Ako na Uche (insight and thoughtful 

understanding) separates the desirable and the useful from the not-so-helpful in Omenala. It is 

Achebe’s intention to sieve away some bad traditions of that society and to maintain the good 

ones. 

Becoming knowledgeable the Igbo way, means becoming sufficiently indoctrinated into the 

forms of Igbo knowledge as encapsulated in Omenala. Nwala explains that, 

Omenala refers to the actual practice of the customs as they apply to 

any aspect of social and ritual life of the various communities in 

Igbo… Indeed, Omenala is also the realization of the culture and 

civilization of the Igbo. If you fail to do anything in the way it is 

supposed to be done under the custom of the people, they say 

“Omeghe Omenala or Omeghiyadika Omenala” – it was not done 

according to custom, Omenala includes major beliefs, about the 

origins of the universe and its nature, the place of spirits, deities, man 

and other beings in the universe, the nature or character of taboos 

(Aru) regulations, prescriptions and prohibitions as to what is proper 

in such a universe rules of marriage, sexual intercourse, attitudes to 

strangers, …forms of social relationship, as well as the realm of simple 

decency and etiquette. Indeed, Omenala is a body of law and morals 

along with metaphysical foundation” (Nwala, 1985:27). 

Obierika’s erudition in Omenala enabled him to understand the enormity of the people’s 

ontology which places the interest of the community first before those of the individuals (a 

factor Okonkwo failed to realize and to his chagrin). It was this same factor that brought about 

the conviction that in Umuofia, only wise counsel prevail in the end because the Igbo 

assembly will always be guided to a wise decision. The words of men of substance like 

Ogbuefi Ezeugo and Obierika carried much weight. The connection between wealth and 

wisdom among Igbos are glaringly clear in Things Fall Apart. The Igbos firmly believe that 

one’s wisdom was a huge advantage to his becoming wealthy. Here again, we fault this 

conception nowadays because some “Efulefus” also make quick wealth as in the case of 

yahoo boys. However, Nwodo comments that: “The Igbo knows that hardwork is important if 

one would succeed in life, but even more important is resourcefulness, the power of 

discernment, shrewdness in judgment… the wise and the wealthy were the people, whose 

word carried a lot of weight in the assembly of the people. The respected wealthy were those 

who earned their wealth in honest ways through hardwork” (Nwala, 1985:11). 

Now, we can attain a better understanding of the reason behind Igbo industrious spirit yet, not 

every wealth is honoured as ill gotten wealth is despised. Even those who have erroneously 

been given chieftaincy titles due to their riches, receive enough derision by those, who know 

the source of their wealth as unclean and ill gotten. 
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All these were embodied in the people’s custom and traditions and were results of a long 

history of wise leadership. Some people in Umuofia had been wealthy and wise and so they 

knew what proper actions to take for the good and honour of Umuofia at each stage of its 

historical process and ably guided by Omenala. 

Okonkwo was wealthy but certainly not the philosopher of Things Fall Apart. He was rich but 

not wise, at least not at the level of wisdom that was necessary to admit him among the lords 

of the land hence, he was not even consulted when the decision was taken regarding 

Ikemefuna, whom has been under his guardianship for three years. Unfortunately, the decision 

to have the boy killed surprised Okonkwo, “Okonkwo (Achebe points out) was not a man of 

thought but of action” (Achebe, 1958:48). This weakness namely, lack of wisdom was 

responsible for his failure to satisfy the requirements of success among the Igbo people of 

Umuofia. 

The lesson here is that whereas customs must be preserved in order to maintain tribal 

identities, in Igbo land, right understanding and sensitive awareness of the basic ontological 

principles guiding the Igbo society are held paramount in the interpretation and observances 

of these customs. Okonkwo, though a strong advocate of “Omenala” (custom & tradition) fell 

victim to what he sought very much to protect even with his military prowess. He lacked 

“Ako na Uche” (insight and thoughtful understanding) that is relevant for survival in his time 

hence, he became a victim of the same customs. Lack of Amamihe (Wisdom) will always 

subject one to the dangers of ignorance. It will be recalled that this fate namely, lack of 

understanding and/or misunderstanding of the new customs of Igbos and the worldviews of 

the encroaching colonizing missionaries (cost Okonkwo his life), and brought disdain to Rev. 

James Smith. Hence, Ajuofia would laugh at Rev. James Smith with scorn in his words “they 

are strangers, and are ignorant” (Achebe, 1958:130). Smith’s philosophy contrasted with that 

of the indigenes so he danced a furious step and so the drums went made” (Achebe, 

1958:131). 

Besides, among the Igbos, elders are considered caregivers, guardians, teachers, directors of 

the young. Their grey hair earned them the right to courtesy, humility and politeness thus it 

tells of their experience. Consequently, they are considered as repositories of communal and 

folk wisdom and are therefore conceded leadership roles in the affairs of the people. 

According to Onwubiko: “He who listens to an elder is like one who consults an oracle. The 

oracles are believed to give infallible truth thus the elders are also believed to give the truth 

and their word instructions are heeded for the promotion of good behaviour among the 

young” (Onwubiko, 1988, 39). 

However, the respect given to the elders is borne out of their believed closeness to the 

ancestors, who are venerated among the people. In fact, decision in Igbo communities, 

sometime entail consulting the ancestors, who through oracles contribute to the well being of 

their land. They are therefore guardians of the Igbo race and in J. S. Mbiti’s parlance, “the 

invisible police” of the people. This type of traditional thought is described by Professor 

Kwesi Wiredu as “pre-scientific thought of the type that tends to construct explanations of 

natural phenomena in terms of activities of gods and spirits…” (Wiredu, 1980:39). 

Again, the respect given to elders in Igbo land due to their longevity and time honoured spirit 

of discernment or right judgment has its practical effects in the maintenance of custom and 

tradition. The authority of elders regarding custom and tradition (Omenala) is overwhelming 

in issues of social control etcetera. A defiance of an elder’s authority or the stipulations of 

customs attract commensurate punishment. It is for these reasons that Mazi Mbonu Ojike 

describes Igbo traditional cosmology as Omenalism and regards it as an attempt to attain 

balance of cosmic forces” (Ojike, 1955:50). 

Characteristically, Omenala does not yield to revisions, it is rather authoritarian and must be 

enforced to the letter. Any epistemic innovation, which constitutes a paradigm shift from the 
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stipulations of Omenala becomes Aru (an abomination) Omenala therefore smacks of 

dogmatism and epistemic naivety. This however, constitutes another ground for criticizing 

this indigenous notion of knowledge. 

f.The Notion of Justice as Knowledge 

The ignorance of the customs of the indigenous Igbo society on the part of the missionaries 

and the colonizers had severe consequences (Ezuma, 1989:14). As L. O. Ezuma observes that 

Achebe: 

does not intend to liberate his people by “sloganeering or idealization 

of their history, but by leading them through the positive, if not 

painful, process of self evaluation and criticism” Achebe nonetheless 

notes that apart from the church, the Whiteman had also brought a 

government. They had built a Court where the District Commissioner 

judged cases in ignorance “…the court messengers were foreigners 

and also arrogant and high handed (Achebe, 1980, 14). 

Since the Whiteman and his court messengers were ignorant (referring to lack of 

understanding of the people’s custom). An instance, that evidences the foregoing idea being 

the experience of the people standing by and watching as the Whiteman’s Court (through 

ignorance and corruption) awarded a person’s land to a wrong man. This miscarriage of 

justice, was one of the aspects of the Whiteman’s coming that angered the Igbo and created 

doubts in his mind about the Whiteman’s sense of justice. Igbos therefore consider a sense of 

fair play and justice as part of knowledge and anybody that lacks the disposition to be fair and 

just is simply stupid and ignorant. 

h.The Notion of Morality as Definitive of Knowledge 

In Things Fall Apart, we discover the case of morality being used to judge or critique certain 

religious practices. It was obvious to Obierika and Nwoye that some of their people’s 

religious practices and the commands of their gods were not morally justifiable. They were 

puzzled at how innocent twins could be thrown away and Nwoye was maddened by the fact 

that these same customs approved Ikemefuna’s death. They wondered how their own gods 

could command things that were morally wrong. This was simply a case of the difference 

between religion and morality within the traditional context. The Christians preached against 

the killing of twins hence, the honest and intelligent ones among the people got impressed by 

the Christians’ concern for the unfortunate weak and the innocent. These ones discovered 

elements of logic and truth in some Christian beliefs. In consequence, Christian beliefs 

(despite containing many crazy ideas like the doctrine of the Trinity, which was unintelligible 

to the people), also appealed to some members of these indigenous Igbo society. 

It is against this backdrop that this researcher disagrees with Oladele Taiwo in her Culture 

and the Nigerian’s novel (1976) in her accusations of “inflexibility and inability of the Igbo to 

make necessary adjustment and the Igbo society’s capacity for change” (Taiwo, 1976:113). 

Taiwo opines that: “Although we find that the society has a concreteness of its own, it is not 

designed for dynamic growth” (Taiwo, 1976:113). But we agree with his subsequent 

statement that “a society which barricades itself against new ideas and forms of actions is 

likely to experience a moral decline, not to mention an economic one” (Taiwo, 1976:113). Yet 

his earlier argument seems to be false because the Igbo society by our foregoing discussion is 

dynamic. 

Achebe tells us that “there were many men and women who did not feel like Okonkwo about 

the new dispensation… the Whiteman had indeed brought a lunatic religion.. And even in the 

matter of religion, there was a growing feeling that there might be something in it after 

all…”(Nwodo, 2004:22). We strongly maintain that among the African/ Igbo society of 

Things Fall Apart and besides the issue of morality as constituting knowledge, there was also 

room in the social organization of the people for change and growth, which must be healthy 
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and rational leading to a morally enriching change. Our evidence is that the Igbo society never 

stood with Okonkwo when he acted out of pride and epistemic loneliness hence, it is still a 

society that is both presently and potentially receptive of new ideas once they “make sense”. 

4.1 Conclusion 

We have in this paper, attempted an epistemic examination of the notions of knowledge 

among the Igbos as couched in the Novel: Things Fall Apart. Our finding is that in as much as 

the pre-colonial Igbo culture held the people together in a peaceful and secure environment, it 

initially resisted change and it was this element that turned its cultural clash with Western 

ideologies, violent costing Okonkwo his life. The West in this novel are also found to be 

ignorant of the indigenous African customs hence, their court gave to another, the inherited 

land of a rightful owner. These two cultures are found to miss it out on many epistemic fronts 

hence, the need for a synergy of their cultural epistemologies as found in epistemic 

interculturalism approach, being the relevant knowledge we suggest here. Ajuofia in Things 

Fall Apart had enthused that: “We can’t leave the matter in his hand because he does not 

understand our custom, just as we do not understand his. We say he is foolish because he does 

not know our ways, and perhaps, he says we are foolish because we do now know his, let him 

go” (Achebe, 1958: 184). 

But our paper insists that the West should not be let alone or to go. Rather, the epistemic 

element in their culture should be exploited to compliment what is lacking in Igbo indigenous 

worldviews. Omoregbe was therefore right when he asserted that: “Proper epistemological 

modesty comes from our realization of the fact that our strongest held beliefs may turn out to 

be false or even deficient… this facilitates interaction and prevents dogmatism and will inturn 

make way for a variety of instrumentalist reasons that are not based on individual self 

fulfillment and happiness” (Omoregbe, 1994:96). 

Udoidem in his, Engineering culture for peaceful co-existence and sustainable development 

in Nigeria, buttresses Omoregbe’s views by suggesting what he calls, cultural debriefing. By 

this he meant, “a process by which one is trained out of his negative attribute by being made 

to realize that his cherished values are not really valuable…” (Udoidem, 2014:08). The 

casting of this custom and culture cysts is the first step to the realization of the idea of 

interculturalism as couched in our proposal. 

This study is therefore of the view that for nations and communities which culturally differ to 

harmoniously interact even internationally, there is the need for crossbreeding of ideas as 

these different cultures may play complementary roles for the inadequacies of one another. It 

is based on this conviction about the merits of this ideological and cultural marriage, that this 

paper suggests the idea of epistemic interculturalism, which allows for mutual reflection and 

understanding of different cultures but with the aim of creating an epistemic balance. This 

balance will engender a greater understanding and a harmonization of cultural differences in 

international interactions as well as inter-communal relations. 
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ABSTRACT 

Improving the thermal performance of cooling systems is crucial for energy and raw material 

savings, increase in thermal ratings, and extending of the work life of various equipment. This 

paper aims to provide a comprehensive review of experimental and numerical research on 

natural convection heat transfer and fluid flow in heat sinks. This review presents the 

characteristics and capabilities of various feasible cooling strategies, including new methods 

and advanced solutions. Parameters with a significant impact on the heat sink’s design and 

performance are discussed in detail, including the effects of operating and geometric 

parameters of working fluids (i.e., the effect of magnetic field, the use of nanofluids, etc.), and 

the use of phase change materials in addition to listing the various manufacturing for heat 

sinks. Correlations for estimating natural convection heat transfer rates as a relation of key 

parameters (spacing, height, orientations) are given and detailed. Finally, the study highlights 

the important points and gaps of research gaps in this area to provide better insight and 

valuable guidance for researchers who intend to study, improve, or optimize any type of heat 

sink for different applications. 

Keywords Natural heat transfer; Heat sinks; Passive cooling; Efficiency of fins, Different 

shapes of fins; 

 

A REVIEW OF THE DIFFERENT FIN SHAPES PROPOSED TO IMPROVE THE 

THERMAL PERFORMANCE OF HEAT SINKS SUBJECTED TO NATURAL 

CONVECTION 

 
Ihssane El Ghandouri1 

* Anas El Maakoul2 
Asmae Chakir1 

Mosab SAKKAY,   
Said Saadeddine1,  

Mohamed Meziane3, 1 

Abdellah Elbouzidi1 
a
Laboratory of Physics of the Atmosphere and Modeling, Faculty of Sciences and Techniques, 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org342



 

ABSTRACT 

For the people of Azerbaijan, the collective mind is deeply imprinted and materialized 

through the skill with which the art of carpet weaving recalls and memorizes secular histories.  

Carpet weaving has an ancient history in the territory of Azerbaijan. Carpets were the 

message that our ancestors passed down to this day. Carpets are cultural monuments written 

with signs expressing people's lifestyle, mood, interests, events that happened at the time they 

were woven, and the wishes of people who weave them, preserving their color and relevance 

for many years.  

Therefore, Azerbaijani carpet weaving, occupies a special place in the history of its national 

culture.  The carpet weaving made its way into the everyday life of the people of Azerbaijan 

and turned into a symbol for the nation. Due to their high aesthetic value, cheerful rugs, 

decorated with various patterns and signs, are used to decorate the walls and floors of homes. 

Carpet weaving embodies the aesthetics of harmony, rhythm and color since ancient times, 

forming a kind of synthesis of certain geographical, economic and social conditions, which 

later acquired aesthetic value. Azerbaijan, through the art of carpets, tells the story of a 

community that, in a relatively small area, agglomerates traditions and customs from 

mountains and alpine meadows, endless forests, steppes, valleys and reaching the Caspian 

Sea. The artistic thinking of the people was formed in a unique environment, which favored 

the creative activity of the Azerbaijani population. Therefore, in Azerbaijan, the carpets of 

each region have specific characteristics, thickness, color preference, patterns and sizes. 

Moreover, each master has his own signs and symbols. 

Methodologically, the synchronous perspective, used in this exegesis illustrates the 

description of the historical context and it is analyzed the impact regarding the crossroads of 

mentalities that facilitate the revival of cultural outcomes in contemporaneity. 

The scientific approach explains the cultural communication between people. Seen as an 

expression of creativity and identity, the mastery of the rugs in Azerbaijan is considered a tool 

to facilitate communication at the societal level, in groups of different ages and social and 

economic backgrounds. 

Keywords: carpet weaving, traditional culture, tangible heritage, buta symbol 

 

INTRODUCTION 

Azerbaijan is one of the territories where people have chosen their abode since ancient times. 

The geographical position, topography, natural conditions, climate, flora and fauna, fertile soil 

and rich mineral resources of this area have created conditions for the development of various 

areas of human activity. The territory and people of Azerbaijan were subjected to religious, 

economic, political and cultural influences for a long time. In accordance with the 

circumstances, the people of Azerbaijan, in order to maintain their national identity, made 

sacrifices for the maintenance of their own ethnic characteristics and customs in the process 
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of developing material and spiritual fields, and were able to preserve their rich culture against 

the background of the linguistic and cultural influences of foreign elements. 

The people of Azerbaijan, who have created their high material and spiritual culture for 

centuries, have a special place in the development of the Eastern peoples and the world 

culture as a whole. The scientific and artistic works created by Azerbaijani thinkers, poets, 

and artisans have gained world fame. Among the national cultural works created by the 

people, examples of folk decorative art stand out. Among the folk arts of Azerbaijan, carpet 

weaving is one of the leading fields. 

RESEARCH 

Weaving, which is expressed as the Neolithic revolution, has been known since ancient times 

in the territory of Azerbaijan. In the Bronze Age - II millennium BC, they were able to make 

soft, relatively thin carpets in the territory of Azerbaijan. In Mingachevir, graves belonging to 

the III-VIII centuries have revealed palas, carpet remains and carpet weaving tools. [1]. 

According to historical sources, in the Middle Ages, Azerbaijan was considered one of the 

centers of both piled and pileless carpet production in the East. The Hudud-al-Alam 

manuscript of the 10th century (982) says that Mughan was famous for its sacks and palazs, 

and the cities of Nakhchivan, Khoi and Salmaz for their bells, carpets and other textiles. [1] 

The reasons for the appearance of carpets are explained by their durability, suitability for 

long-term use, the need to cover carts for nomadic tribes, the walls, floors, doors and windows 

of huts built for living. The main reason for the transition from simple pileless carpet weaving 

to piled carpet was due to climatic conditions. In addition to being thicker, denser and heavier, 

pile carpets played a special role in keeping homes warm. At the same time, pile carpets make 

it possible to express the beauty of life, emotions, rich colors and patterns of nature in 

decorations. 

During the Sassanid period, the art of carpets in Azerbaijan developed even more, exquisite 

carpets were woven from silk, gold and silver threads. Albanian historian Musa Kalankatli 

provides information about silk fabrics and colorful carpets woven in Azerbaijan. The 

production of carpets woven with gold and silver threads and decorated with stones has 

become traditional in the past centuries. In the Middle Ages, the cities of Tabriz, Shamakhi 

and Barda were the main production centers of pile-free carpets woven from gold and silver 

threads (Zumrud, 2010). 

Herodotus wrote that bright colors were used in the production of Caucasian carpets. In the 

works of Nizami Ganjavi, Qatran Tabrizi, Khagani Shirvani and others, you can find 

descriptions of the colors and loops of Azerbaijani carpets. 

Starting from the 8th century, after the adoption of Islam in the territory of Azerbaijan, it was 

forbidden to draw pictures of living things on any surface. It was this decision that harmed 

Azerbaijani culture and art. Starting from the 8th century until approximately the 13th-14th 

centuries, the drawing of living beings is not found on examples of applied art. Artistically 

designed pottery, woven fabrics and carpets, embroideries, and jewelry did not feature human 

drawings. The creation of paintings and human sculpture could not even be mentioned 

(Zumrud: 2010). 

This ban, which seems simple at first glance, this gap created in the field of fine arts has had a 

deep impact on the development of a number of areas of culture. This period led to the fact 

that decorative art samples were mostly decorated with floral patterns. Since human drawings 

were not drawn, the problem of studying Azerbaijani national costumes of the 8th-13th-14th 

centuries has also arisen. It is known that it is possible to study the shapes and decorations of 

the ancient national clothing samples themselves and their decorations based on the drawings 

on the paintings and decorative art samples drawn by artists without their fragments 

(Kerimov:1983). 
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In the 8th-14th century carpets woven in Azerbaijan, paintings of botanical, geometric and 

natural objects were preferred. The development of the art of calligraphy, which was 

widespread in the East in the 13th-14th centuries, led to the development of a new style of 

decoration in the copying of books and decorative works of art in Azerbaijan, as well as in 

other Eastern countries, followed by the development of miniature art. Already in this period, 

carpets with a plot began to spread widely (Kerimov:1983). 

Azerbaijani carpets of the 18th-20th centuries could reflect all the features of society. 

Azerbaijani carpets form a deep system according to all their parameters. When carefully 

studied, people's lifestyle, mood, global and local events that took place within the time frame 

of their creation, people's deep imagination, dreams and aspirations are reflected in the 

patterns of carpets. 

Azerbaijani carpets can be distinguished by their weave with or without pile, dimensions, 

single or several together, thickness of threads, height of pile, density of loops, selection of 

color shades, geometric, zoomorphic, botanical, plot. Carpets were used to decorate the wall 

and prevent the cold, to cover the floor, to cover sofas, tables, chairs, and beds, and thin pile-

free carpets were used as curtains for windows and doors. Carpets decorating prayer and 

religious objects are chosen according to their colors and patterns (Ibrahimov: 2017). 

It can be said that carpet weaving is an expression of life in the language of symbols and signs 

as a type of art of the Azerbaijani people. Azerbaijani carpets impress the observer with their 

harmonic structure, musicality, strict rhythm, geometric symmetry or unique polarity of 

reality. 

The depth of content, variety of forms, planar resolution of the image, traditional borders and 

details of the center and border, laconic colors, vegetal and geometric expression of 

environmental elements constitute the aesthetic principles of Azerbaijani carpets. 

The composition of patterns in ornamental and patterned carpets expresses the poetic, artistic, 

philosophical thoughts, emotions and ideals of people's feelings in patterned carpets. Carpet 

weavers study the events of life, their own patterns, using the language of color, line and 

geometric signs, old traditional compositions in order to properly pass them on to future 

generations. They try to create new motifs (Ibrahimov: 2017). 

CONCLUSION  

Thus, carpet weaving, which is a metaphorical expression of the national ethnic 

characteristics of the Azerbaijani people, which appeared in ancient times, has made a unique 

contribution to the world cultural treasury with its unique, national characteristics, rich in 

artistic and human essences. Carpet art, reflecting rich life experience, national customs and 

traditions, and artistic talent, has become the national code of the Azerbaijani people. Carpet 

patterns, which are a symbolic expression of national values from ancient times to the present 

day, have entered all cultural spheres of modern Azerbaijan and enriched them. In modern 

times, the decoration of local and international events held in the territory of Azerbaijan, the 

use of symbols from carpet patterns in national clothing elements, jewelry, ceramic dishes, 

home decorative accessories, bags, and interior decoration of public places has increased the 

national color in the field of art. Tourists who come to Azerbaijan visit souvenir and antique 

shops. besides, they witness the unity of ancient and modern carpet products in hotels and 

restaurants in museums. Azerbaijani carpet art is not only an aesthetic feeling and a historical 

relic, it is a living indicator of our past and a cultural code that has been preserved for us for 

centuries. 
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ABSTRACT 

In the few recent years many of the young researchers need to focus in field of agriculture due 

to lack of natural issues with degradation of quantity and quality of elide due to decreasing 

proper communication and security, MANET developed many fields like agriculture, medical, 

smart home, wireless sensor network, military and not-fixed meeting conference ect., in this 

aspect need to improve in the field of agriculture I, focus and proposed Mobile Ad hoc 

Networks (MANET) has led to the emergence of on the fly networking among the 

communicating nodes. However, they are vulnerable to a variety of attacks, especially in the 

routing layer because of open environment and communication takes place based on the 

mutual trust among the nodes. Mobile Ad hoc Network is the significant technology among 

various wireless communication technologies where all the nodes are mobile and which can 

be connected to dynamically used wireless link in a random manner. The self-configuring 

ability of nodes in MANETs made it popular among critical applications like military use or 

natural emergency recovery. Most of the proposed protocols assume that all nodes in the 

network are cooperative, and do not address any security issue. To adjust to such trend, it is 

vital to address its potential security issues. The main objective of this paper is to define the 

path for security and to further improve throughput, routing overhead, end-to-end delay, 

packet delivery ratio and at the same time to create energy enhanced way with excellent 

security. Implementation of cryptographic algorithm for the information is done in such a way 

that it is impossible for the attackers to knock the resources of information sent on the web. In 

this chapter, propose a new intrusion detection system called Enhanced Adaptive 3 

Acknowledgement (ECC-EA3ACK), using EA3ACK with Elliptical curve cryptography is 

(ECC) specially designed for MANET. In this ECC there is a two key encryption technique 

based on elliptic curve based theory that can be used to create faster, smaller, more energetic 

and efficient cryptography. Above developed on-demand routing protocol achieve target than 

existing model through one of leading simulator called Network Simulator (NS2) is used to 

implement and test the proposed system. 

Keywords: agriculture, MANET, Security, Routing Protocol, EA3ACK, NS2 

 

I. INTRODUCTION 

A Mobile Ad-hoc Network is a collection of independent mobile nodes that can communicate 

to each other via radio waves.  The mobile nodes that are in radio range of each other can 

directly communicate, whereas others need the aid of intermediate nodes to route their 

packets.  Each of the nodes has a wireless interface to communicate with each other.  These 

networks are fully distributed, and can work at any place without the help of any fixed 

infrastructure as access points or base stations. MANET’S characteristic has the following: 

1) Distributed operation, 2) Multi hop routing,  3) Autonomous terminal, 4) Dynamic 

topology, 5) Light-weight terminals and 6) Shared Physical Medium. Routing misbehaviour 

degrades the performance. Specifically, nodes participate in the route discovery and 

maintenance processes but refuse to forward data packets. MANET suffers from a great 

efficiency loss due to the misbehaving nodes which may constrained by the resources such as 

 

ENHANCED ADAPTIVE 3 - ACKNOWLEDGEMENT USING HYBRID 

CRYPTOGRAPHY IN MANET FOR SMART AGRICULTURE 

 

K. Thamizhmaran 

Department of Electronics and Communication Engineering, Government College of 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org347



battery power and bandwidth. Different approaches have been already proposed to detect and 

prevent the misbehaviour in MANET. 

Misbehaviour Detection in MANET 

Routing protocols performs two important functions: 1. routing function 2. Data-Forwarding 

function Routing function is involved in route discovery and route maintenance activity 

whereas Data-Forwarding function is involved in forwarding data packets towards the 

destination through already established route. To perform these functions, trusted working 

environments are needed which may not be available always and in such a situation network 

will be vulnerable to various attacks launched by misbehaving nodes. Both routing and data 

forwarding function can be affected with the presence of misbehaving nodes. Misbehaving 

nodes can cause different types of attacks like packet eavesdropping, message tampering, 

black whole attack, gray whole attacks, etc. So primary challenge in MANET is to detect 

misbehaviour and mitigate same. Misbehaving node dropping all packets is shown as follows: 

Fig 1: Misbehaving Node In the Fig above, node n5 is misbehaving node as it drops the 

packets received and does not forward to other nodes in the path. Different schemes proposed 

to avoid nodes misbehaviour in MANET can be classified as:  

A. Credit Based Scheme  

B. Reputation Based Scheme  

C. Acknowledgement Schemes  

EAACK (Enhanced Adaptive Acknowledgement) Scheme   
EAACK tackles problems such as false misbehaviour, limited transmission power and 

receiver collision. EAACK consists of 3 parts: acknowledgement ACK, Secure-

Acknowledgement S-ACK and Misbehaviour Report Authentication MRA. This scheme is 

capable of detecting malicious nodes even in case of false misbehaviour report. In this scheme 

source node does not trust misbehaviour report without confirming the misbehaviour of 

nodes. During MRA mode, source node seeks for alternate routes to destination using DSR 

routing. Alternate route is used to confirm misbehaving report. If the destination receives 

MRA packet, it is concluded that the report is false and whoever has generated that report is 

marked as malicious else it is concluded that misbehaviour report is trusted. In order to ensure 

the integrity, all the acknowledgement packets in this scheme are digitally signed by nodes. 

Table 1: Packet Type Indicator for A3ACK Scheme. 

Packet type General data 1-ACK 2-ACK 3-ACK MRA 

Packet Flag 001 010 011 100 101 

 

In the A3ACK, the default model is Ack model which is similar to AACK mode in AACK 

scheme as shown in figure 1, where the source node S first sends data packet to destination 

node D along the active route that is gets from DSR routing protocol. Also, the source node S 

has to register the sending packet ID and sending time.  When destination D receives the 

sending data packet, it has to generate an Aack packet and sends it back to the source node on 

the same route path but in opposite direction. If the source node S didn’t receive the Aack 

packet with predefined timeout, it has to switch to Tack model to detect if there is any 

misbehaving nodes in active route path. The Tack model works similar to TWOACK scheme, 

detects misbehaving nodes instead of links. In Tack model, the third node for every three 

consecutive nodes in route path has to send back a Tack packet to first node. This process 

carries out by every three consecutive nodes in a route path as shown in figure 1. If the source 

node S fails to receive acknowledgement packet (Tack) within a predefined timeout, it has to 

switch to Thack model to detect if there are any collaborative misbehaving nodes in the route 

path. The Thack model aims to solve the problems of receiver collision and limited 

transmission power and collaborative attacks as well within presence of two consecutive 

misbehaving nodes in a route path. In the Thack model, every four consecutive nodes in path 
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work together where the fourth node (three hops away from the first one) has to send back an 

Thack packet to the first node in that group within a predefined time out, as in shown in 

Figure 1. 

 

 
 

 

Figure 1 Thack mode 

 

Each node is required to send back an acknowledgement packet to the node that is three hops 

away from it.  For example, if node C receives packet 1 from node B and forwards it to node 

X, node X (three hops away from A) has to generate a Thack packet with a reverse route path 

from A to X, and sends it back to node A indicating both nodes B and C have forwarded 

packet 1 to X successfully. If node A didn’t receive the Thack packet from X within 

predefined timeout, node A reports that nodes B and C as misbehaving nodes. This process 

repeated for every four consecutive nodes along the route path. By adaption these three 

models, our proposed A3ACKs technique able to solve all of receiver collision, limited 

transmission power and the collaborative attacks problems especially if there are two 

consecutive misbehaving nodes in a route path. 

 

Elliptical curve cryptography (ECC) 

The method for obtaining public and private keys has generated considerable interest since 

key sizes can be made smaller (in bits) while offering the same level of security as other 

systems currently being used. The smaller key size also implies lower processing and power 

requirements for encrypting and decrypting data. Elliptic Curve Cryptosystem (ECC), whose 

security rests on the discrete logarithm problem over the points on an elliptic curve. ECC can 

be used to provide both a digital signature scheme and an encryption scheme. The elliptic 

curve discrete logarithm problem can be stated as follows. Fix a prime p and an elliptic curve. 

xP represents the point P added to itself x times. Suppose Q is a multiple of P, so that 

Q = XP 

for some x.  Then the elliptic curve discrete logarithm problem is to determine x given P and 

Q.  The security of the ECC rests on the difficulty of the elliptic curve discrete logarithm 

problem. As was the case with the integer factorization problem and the discrete logarithm 

problem modulo p, no efficient algorithm is known to solve the elliptic curve discrete 

logarithm problem. In fact, one of the advantages of the ECC is that the elliptic curve discrete 

logarithm problem is believed to be harder than both the integer factorization problem and the 

discrete logarithm problem modulo p. Moderate security can be achieved with the ECC using 

an elliptic curve defined modulo a prime p that is several times shorter than 230 decimal 

digits. 
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Figure 2 Elliptical Curve Cryptography 

 

Mathematical details of implementation 

When setting up an elliptic curve cryptosystem, there are three basic decisions that need to be 

made: 

1. Selection of the underlying finite field Fp. 

2. Selection of the representation for the elements of Fp. 

3. Selection of the elliptic curve E over Fp. 

4. Selection of the curve point. 

 

A. Key exchange 

The purpose of the Diffie-Helman key exchange is to generate a point, which will act as a key 

for a classic cryptosystem. The public key cryptography is used only to exchange the key and 

subsequently conventional cryptography is used. The key exchange procedure in ECC is as 

follows. Suppose 2 persons A and B need to communicate. Then: 

 

Encryption and Decryption 

a) System Entities 

 A Galois finite field GF is chosen on an elliptical curve P (x) with a point P lying in GF. 

 Zp denotes the order of P. 

 GF, P (x), P and Zp is made public. 

 

b) Secret Key Generation 

 Generate a random number k □□ Zp-1 

 Compute Q=KP. 

  Point Q is made Public. 

 k is made private or secret key. 

 

c) Encryption Process 

(Suppose A sends a message m to B) 

 Look up B’s Public Key: Q. 

 Represent the message m as a pair of the field elements (m1, m2), m1 □□GF, m2□□Zp-1. 

 Select a random integer □, such that □□□□ Zp-1 

 Compute the point (x1, y1) = □P 

 Compute the point (x2, y2) = □Q. 

 Combine the field elements m1, m2 with x2, and y2 with some algorithm to give two field 

elements c1 and c2. 

 Transmit the data me = (x1, y1, c1, c2) to Bob. 
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d) Decryption Process 

(B gets the text me =(x1, y1, c1, c2) from A) 

 Compute the point (x2, y2) = k (x1, y1), using its private key k. 

 Decrypt m1 and m2 from me. 

 

The prime p used in the ECC can be smaller than the numbers required in the other types of 

systems, so another advantage of the ECC is that the modular calculations required in its 

operation are carried out over a smaller modulus. This leads to a significant improvement in 

efficiency in the operation of the ECC over both integer factorization and discrete logarithm 

systems. 

II. PROBLEM DESCRYPTION 

The A3ACKs improved network performance with or with the presence of consecutive 

collaborative misbehaving nodes in a route path for both low speed and high speed networks. 

Even though the network routing overhead has slightly increased the network security is more 

robust, since Enhanced adaptive 3 acknowledgement with the implementation of MRA along 

with hybrid cryptography increases the energy, throughput, memory allocation and time taken 

and decreases the overhead of the routing network. Further there is need to decrease the 

energy consumption on while through the period of key exchange and so on. 

III. SCHEME DESCRIPTION 

Simulation Methodology: To better investigate the performance of EA3ACK under different 

types of attacks, we propose this scenario is used to test the IDSs’ performances when the 

attackers are smart enough to forge acknowledgment packets and claiming positive result 

while, in fact, it is negative. As Watchdog is not an acknowledgment-based scheme, it is not 

eligible for this scenario setting. 

 

Figure 3 Flow Diagram of EA3ACK 
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Simulation Parameters 

 
TABLE 2 Simulation Parameters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow Chart of the System: The node activity consists of destination node activity and routing 

node activity and destination node activity, and where the routing node activity consists of 

packet mode where it sends the ACK packets to the destination where the message yes from 

destination as replay from destination it sends the message to node activity. Further message 

as NO the packet is forwarded to S-ACK. hence replay from destination is YES the message 

is send to node activity, hence as NO forwarded to 3- ACK. it has misbehaviour report were 

message is YES the packet is send to MRA, hence NO the packet is again send to ACK. MRA 

has destination node packet where YES to Mark as malicious and where as no mean trust the 

report to ACK. hence this ACK packets are again monitored with the ACK mode through 

node activity on routing node of message with malicious, on while malicious nodes are hence 

marked to be malware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter Values 

Routing protocol  DSR  

Application traffic  CBR  

Transmission range  25-500m  

Packet size  512 bytes  

Transmission rate  4 packets/sec  

Pause time  10s  

Maximum speed  20m/s  

Simulation time  900s  

Number of nodes  50  

Area  1000x1000m  

Propagation model  Free space  

Maximum Malicious 

node  

12  

Attack types  Packet drop  

Movement model  Random waypoint  
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Figure 4 Packet Delivery Ratio, Dropping of Packets, Throughput, Average Energy 

Consumption 

In Fig 4 shows packet delivery ratio, dropping of packets, throughput, average energy 

consumption performance comparison between proposed EA3ACK and existing EAACK 

between 10 to 50 nodes and presence of number of malicious 12. Results of our new model 

achieve better results of delivery ration, minimum drop rate, maximum through and maximum 

remaining energy than old scheme. 

 

IV. SUMMARY 

Packet-dropping attack has always been a major threat to the security in MANETs. In this 

research, we have proposed a novel IDS named ECC-EA3ACK protocol specially designed 

for MANETs and compared it against other popular mechanisms in different scenarios 

through simulations. The results demonstrated positive performances against EAACK in the 

cases of receiver collision, limited transmission power, and false misbehavior report. 

Furthermore, in an effort to prevent the attackers from initiating forged acknowledgment 

attacks, demonstrated in our experiment, it can vastly improve the network’s PDR, Through, 

remaining energy and minimize drop rate when the attackers are smart enough to forge 

acknowledgment packets.  We think that this tradeoff is worthwhile when network security is 

the top priority. In order to seek the optimal DSAs in MANETs, we implemented both DSA 

scheme in our simulation. Eventually, we arrived to the conclusion that the DSA scheme is 

more suitable to be implemented in MANETs. In future work the implement this protocol to 

agriculture field and test real time environment. 
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ABSTRACT 

One of the most complicated aspects of human behavior is eating habits, which are influenced 

by a variety of factors and are directed and regulated by a variety of stimuli. Food acceptance 

is a complicated reaction impacted by biochemical, physiological, psychological, social, and 

educational aspects. The state of the metabolism is crucial. Age, sexual orientation, and 

mental state are important considerations. The sensory reactions that people have to food vary 

widely amongst individuals. The individual's culinary preferences and dislikes are influenced 

by factors like race, tradition, economic standing, and environmental factors. In just a few 

decades, our eating habits have undergone a profound alteration. Although there have been 

definitions of food culture in the past, a concise explanation of contemporary food culture that 

may be used to promote health is absent. In this essay, we propose a notion of food culture for 

use in public health, outline positive aspects of food culture in contrast to those that have 

predominated in industrialised nations, and discuss the implications for physical and mental 

health and wellbeing. We agree with the world community's calls for action to change the way 

we eat. Building a healthy food culture requires the cooperation of macro (policy and 

systems) and meso (community) level environmental elements from all facets of society. The 

ultimate objective is for collective effort to enable sustained changes in how we eat, think 

about food, and behave on a population-wide level. 

Keywords: Dietary habits, Nutrition, Public health, Health awareness, Physical and Mental 

health 
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ABSTRACT 

The fashion industry includes the production and marketing of fashion goods. It is difficult to 

surprise and satisfy the modern consumer, since the market is oversaturated with a variety of 

goods. The problem of the present time is fast fashion. People buy branded clothing that 

remains in demand for a short time. Often such things have a low cost and, accordingly, low 

or average quality. 

It is worth promoting conscious fashion and conscious attitude to the environment. The 

fashion industry is actively moving and will continue to move in the direction of layering in 

outerwear. Modern fashion and urban life give birth to a new formula of layering - elegant 

and ostentatious. 

The analysis of modern fashion trends has been carried out, on the basis of which a multi-

layered image with elements of a three-dimensional shape has been created, in which 

consumer preferences are taken into account. A multi-layered image consists of several 

elements of clothing. The process of creating the image included the search for a 

compositional form through geometric shapes, the search for a silhouette, the determination of 

the length and volume of the product, the elaboration of models, as well as the development 

of designs that maximally implement the conceived models. 

Keywords: multi-layered fashion, outerwear, three-dimensional forms. 

 

INTRODUCTION 

The fashion industry includes the production and marketing of fashion products. It is difficult 

to surprise and satisfy the modern consumer, since the market is oversaturated with a variety 

of goods. The problem of the present is fast fashion. People buy trendy clothes, which remain 

in demand for a short time. Often such things have a low cost and, accordingly, low or 

medium quality. 

It is worth promoting conscious fashion and a conscious attitude towards the environment. 

This trend implies a small number of things in the wardrobe, but allows you to make very 

stylish mixes from things. The fashion industry is actively moving and will continue to move 

towards layering in outerwear. Layering is one of the main ways to build catchy, spectacular, 

interesting and stylish images that are remembered and that you want to look at over and over 

again. Layering is created by using several types of outerwear in one set. Modern fashion and 

urban life give birth to a new formula for layering - elegant and flaunting. Layering is a trend 

in itself, but it can be adapted to other trends of the season [1]. 

Relevant in the new season 2022-2023 will be different coat models from strictly cut to 

relaxed silhouettes and bright colors. Therefore, the main mast-have of autumn-winter 
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outerwear will be a coat of rich fashion color. Bright green, yellow, pink, orange, crimson, 

purple, neon new outerwear can become a colorful accent of the image, or part of a stylish 

multi-colored onion, which can only be made with a clear understanding of the correct 

combination of colors in the kit. 

Especially relevant in newfangled sets will look bright outerwear in the styles of an elongated 

trench coat, a coat below the knee, a short, dull jacket. As well as a vest, which has again 

become a trend of the season. The fashion for vests began with stylish knitted vests. Vests can 

now partially or even completely replace outerwear. Long, short vests, vests made of various 

materials: leather, suede, etc., vests with various overhead elements. In outfit, a similar top is 

combined with any clothing, both office and street-casual. 

The most touching trend in women's fashion is the trend for voluminous sleeves. This element 

of clothing has been in trend for several years. The trend is constantly changing and, 

apparently, nothing will change in the near future, because the further, the more voluminous 

these sleeves become. Many designers use this element in their collections, decorating knitted, 

velvet and satin dresses, soft cardigans, coats and even fur coats, sleeves lowered down, a 

flashlight sleeve, etc. complement many dresses [2]. 

In the development of an up-to-date image, it is worth relying not only on trends, but also on 

the tastes and wishes of consumers. A survey was conducted identifying preferences in the 

choice of outerwear among girls of the younger age group in the central region of Russia. The 

most popular was the model of a demi-season coat of a fitted or semi-fitting silhouette (as 

66% of respondents answered) with a length below the knees (59% of respondents), with a 

three-piece long sleeve. In choosing a collar, preference is given to a collar - a stand or a set 

with lapels (34% of respondents each). The preferred color scheme is dark. The most popular 

was a coat with a central fastener on hinges - buttons (noted by more than half of the 

respondents - 55%) and slot pockets (57%). Most of the respondents follow fashion trends and 

are not ready to spend more than 15,000 rubles on the purchase of a new product (60% of 

respondents) (Fig. 1). 

 

 
 

 

 

 

silhouette 

adjacent straight

trapeze oval

Product length 

To the thigh line

To the middle of the hips

Up to the knee

Below the knee

Collar type 

stand

Deferred with lapels

No collar

Hooded
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Figure 1 - Sociological Survey Results 

 

It is also worth noting that most of the respondents follow fashion trends, but despite this they 

prefer the most conservative coat models. Therefore, when creating models, you should take 

into account first of all the opinion of consumers, but at the same time do not forget about 

fashion trends [3]. 

DESIGN PROCESS 

Based on modern trends, an image has been developed that corresponds to the current fashion 

and consumer needs. The developed image is based on an elongated vest of the basic design 

and the color of the material. On top of the vest is a bolero [4] with unusual structural 

elements and voluminous sleeves, which is a bright contrasting interchangeable accent of the 

image. 

1 step of creating an appearance - search for a composite shape through geometric shapes 

(Table 1). This step is required to define the silhouette. The vest is based on: a rectangle that 

creates a straight silhouette; triangle, combined with the top creating an hourglass silhouette 

and emphasizing the waist line; a trapezoid that emphasizes the shoulder line. The bolero is 

based on a circle and an oval, creating a different volume in the costume composition. As the 

main one, the composition under the letter b was chosen as the most harmonious and most 

consistent with requests and preferences. 

Table 1 - Composite forms of the suit 

 

Type of fastener 

On the buttons

Zipper

On the buttons

Secret fastener

pockets 

Накладные 

Pro-carved

In the side seam

Without pockets

sales 

up to 10,000 rubles

up to 15,000 rubles

Over 15,000 rubles
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The 2nd stage of creating an image is the study of models. 

The image is based on an elongated vest made of palm cloth of a plain color of a semi-fitting 

silhouette, emphasizing the curves of the figure, namely the waist line. With reliefs on the 

front and back, emerging from the opening and coming to the bottom line, with a central 

supra fastener for four washed loops and four buttons, with pockets in the side seams, with a 

deposited collar with a cut-off post and with a flight spline. The vest is minimalistic, does not 

contain unnecessary elements, but it is functional, suitable for wearing in the autumn-spring 

period. The technical sketch of the vest is shown in Figure 2. 

On top of the vest is a bright color palm cloth bolero, which makes the image bright, 

interesting and comfortable. Bolero is an accent element of the image that can be removed or 

replaced if desired. The bolero structure has divisions coming out of the shoulder seam and 

coming in the lateral one, which create volumetric elements at the mill. The sleeve is solid, 

having a rounded configuration of the middle seam and a shaped bottom line. With divisions 

coming out of the hole and coming to the bottom line and vertical pinches at the bottom of the 

hose [5]. The technical sketch of the bolero, as well as alternative models of the top, is shown 

in Figure 2. 

 
Figure 2 - Sketch and technical series of proposed models 

 

CONCLUSION 

The developed versions of multi-layered images meet modern trends and tastes of consumers. 

The models are basic, but at the same time have removable unusual elements. This outerwear 

is customizable to new fashion trends. It is recommended to sew images from high-quality 

natural fabrics. The cost of such a product will be above average, but within the price that 

buyers are willing to pay. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə qloballaşan dünyada musiqi pedaqogikasının problemindən bəhs edilir. Fənnin 

tədrisi prosesində innovativ metodlardan istifadə edilməsi təklif olunur. Təlim prosesində 

müəllimlərin etnomədəniyyət məsələsinə müraciət üsulları nəzərdən keçirilir. 

Açar sözlər: musiqi mədəniyyəti, mənəvi irs, folklor, etnomədəniyyət, avtoxonn, etnik 

mədəniyyət. 

 

SUMMARY 

The article deals with the problem of music pedagogy in a globalizing space. It is proposed to 

use innovative methods in the process of teaching the subject. Methods of addressing teachers 

in the learning process to the issue of ethnoculture are considered. 

Кeywords:   musical culture, spiritual heritage, folklore, ethnoculture, autochon, ethnic 

culture.  

 

Müasir musiqi pedaqogikasında qloballaşan məkanda əsas vəzifələrdən biri həm ümumi 

bəşəri universal dəyərlərdən, həm də dərin kökləri olan milli dəyərlərdən bəhrələnməkdir. 

Milli dəyərlər öz kökünü etnogenezdən götürür ki, bunu da araşdırmadan xalqın etnik 

mədəniyyətini mədəniyyət hadisəsi kimi formalaşdıran milli pedaqogika konsepsiyasına 

nəzərdən keçirmək mümkün deyil. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişaf prosesini 

tədqiq edərək, musiqi mədəniyyətinin arxetiplərini tədqiq edərək, Azərbaycan tarixinin 

müəyyən dövrlərinin diaxronik prosesini müəyyən edirik, çünki hər bir mərhələnin 

Azərbaycan musiqisinin inkişaf tarixində özünəməxsus izi var. Bir çox ölkələrin alimləri öz 

yazılarında diqqəti etnomədəniyyətin öyrənilməsi və tədrisində cəmləşdirməyin zəruriliyini 

qeyd edirlər. Mahnı irsinin, Azərbaycan ayinlərinin təhlili xalqımızın mənəvi irsini, genezisini 

üzə çıxarmağa, tanımağa imkan verir. 

Şərq həyatında folklorun tədqiqinə dair nəzərdən keçirdiyimiz əsərlərdə onun təkcə 

ədəbiyyata deyil, mədəniyyətin, incəsənətin müxtəlif növlərinə böyük təsiri vurğulanır. Şərq 

xalqlarının tarixi taleləri elə olmuşdur ki, onların folkloru bu günə qədər qeyri-adi təsirə 

malikdir. Şərq ölkələrində Avropa xalqlarının həyatından çoxdan keçmiş bir çox folklor 

hadisələri müxtəlif formalarda öz varlığını qoruyub saxlamaqda və təsdiq etməkdə davam 

edir. Asiya və Afrika ölkələrində folklorun bu xüsusi rolu tələbələrə xüsusi izah edilməlidir. 

İlk növbədə həm yerli, həm də dünya etnologiyası tərəfindən toplanmış ideyaların və empirik 

materialın nəzəri ümumiləşdirilməsinə, ilk növbədə mədəniyyətlərin qovuşduğu sahələrdə 

tədqiqatların inkişafına xüsusi diqqət yetirən rus etnoloqlarının fikirləri maraq doğurur və bu 

fikirlər ictimai və humanitar biliklərin bütün sahələri üçün xarakterikdir. Alimlərin fikirlərinə 

görə, sənətşünaslıq etnologiya elmi ilə eynilik təşkil edir və musiqi pedaqogikasında zəruri 

olan materiallar öz növbəsində etnologiya tərəfindən nəzərdən keçirilir ki, bu da öz 

növbəsində müqayisəli tədqiqat kimi səciyyələndirilir. Biz etnomədəniyyəti bədii kontekstdə 

nəzərdən keçiririk. Belə ki,  Azərbaycanın bütün regionlarını vahid mədəniyyət məkanı 

birləşdirir. Onların hər birinin musiqi sənətinin öyrənilməsi etnik mədəniyyətin, mənəvi irsin, 

mentalitetin bütövlüyünü vurğulayır. Konkret regional materialı cəlb etməklə yanaşı, milli 
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ideyanın konseptual komponentlərinin zəruri olmasını düşünürük. Beləliklə, ali təhsil 

müəssisələrində həm musiqi materialının bütün kompleksinin öyrənilməsini, həm  öz 

mədəniyyətimizn regional aspektdə dərk edilməsinin innovativ vəzifələrinin sintezı mümkün 

olacaqdır. Dərhal vurğulayaq ki, xalq musiqisinin tədrisində istənilən yeni ideya folklorun 

fundamental xüsusiyyətlərinə - kollektivliyə və şifahiliyə əsaslanır. Onlara əsaslanaraq biz 

xalq musiqisinin tədrisinin innovativ cəhətdən  yenidən qurulmasını təklif edirik. Estetik-etik 

normalar, mənəvi uyğunluq xalq musiqi mədəniyyətinin xüsusi dilini formalaşdırmışdır və 

burada ifadə vasitələri, struktur xüsusiyyətləri etnogenetik əsaslarla sıx bağlıdır.  

Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri, musiqi etnomədəniyyəti ölkəmizin hər bir 

bölgəsi üçün özünəməxsusluğu və zənginliyi ilə seçilir. Şübhəsiz ki, estetik dəyərlərin 

formalaşmasının əsasını etnik qrupun bədii təcrübəsi təşkil edir.  

İstənilən təhsil, fikrimizcə, dünyanın milli mənzərəsini bilməkdən başlayır. Məhz dünyanın bu 

mənzərəsinə bədii yaradıcılıq, xüsusən də musiqi sənəti uyğun gəlir. Azərbaycanlıların 

ənənəvi musiqi mədəniyyəti xalqın tarixi yaddaşını özündə ehtiva edir. Təkcə onu demək 

kifayətdir ki, mədəniyyətin tarixi bədii qatlarının ənənəvi “mühafizəkarlıq”da təsbiti 

mürəkkəb çox elementli morfoloji bütövlüyə gətirib çıxardı. Bu baxımdan, xalqın etnogenetik 

fondunun təhsil prosesində adekvat ifadəsini alması birmənalı deyil. Xalqımızın avtoxton 

təbiətinə görə, fikrimizcə, humanitar pedaqogikada Azərbaycan mədəniyyətinin ilkin 

strukturlarından, ən qədim nümunələrindən başlayaraq Azərbaycan mənəvi mədəniyyətinin 

nümunələrini mənimsəmək lazımdır. Avtoxton mədəniyyət isə dünyada baş verən müasir 

proseslərə açıqlıqdır. Məhs buna görə, müasir pedaqogikada innovativ modellər tələbələrə 

onların dünya məkanına inteqrasiya dərəcəsini dərk etməyə imkan yaradır, bundan irəli 

gələrək  Azərbaycan mədəni əsaslarını öyrənmək zərurəti yaradır.  

Xalqın mənəvi xəzinəsinə daxil olan əsas, ənənəvi prioritetlərin dəyərlər sistemində 

cəmləşməsi pedaqoji innovasiyalarda Azərbaycan etnomədəniyyətinin mənşəyi və 

təkamülünü dərindən araşdırmağı zəruri edir. Mentalitetin, mədəni ənənələrin xüsusi 

xassələrinin qorunub saxlanması etnomədəniyyətdə öz əksini tapır.  

İnnovativ tədrisdə bədii yaradıcılıq prosesində davamlılığın etnogenez səviyyəsində rolunun 

öyrənilməsi problemləri aşağıdakı kimi görünə bilər: Azərbaycan incəsənətinin ümumi Şərq 

universallıqlarının, eləcə də onun spesifik parametrlərinin tədqiqi. Dahi Üzeyir Hacıbəylinin 

“Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” əsərində intonasiya sisteminin tipologiyaları 

göstərilir. Azərbaycan xalq musiqisi üçün ən optimal təsnifat sistemi intonasiya sistemidir, 

çünki o, janrüstü xarakter daşıyır, Ü.Hacıbəyli vurğulayır ki, Azərbaycan ladlarının tonik 

kadansları formulun etnokodudur. Düşünürük ki, Ü.Hacıbəylinin əsas ideyası təkcə 

Azərbaycan musiqisinin modal sistemindəki zənginliyini, onun ən zəngin intonasiya 

potensialını ümumiləşdirmək deyildi. Məqsədlərdən biri də Azərbaycan modal sisteminin 

funksional daxili dinamik imkanlarını göstərmək idi. 

Ladfunksional stereotiplər sistemi təkcə musiqi dilinin regional əhəmiyyətli sistemini təşkil 

etmir. Seçmə proses Yaxın və Orta Şərq musiqi mədəniyyətlərinin məcmusunu sabitləşdirir 

və bununla da vahid konqlomerat yaradır. Nəzəri fikir tarixinə ekskurs edək. B.Asafiyev ladın 

yaranma tarixi prosesini ilk növbədə  interval duyğusu, hissi ilə əlaqələndirmişdir. Beləliklə 

belə bir qənaətə gəlmək olar ki, musiqi bir sənət kimi qədim əsrlərdə yaranmışdır və onun 

estetik dərki insanların qarşılıqlı ünsiyyətdə faydalı səs təzahürlərini ötürməsindən başlayır. 

B.Asafiyev hər intervalın səsinin mənası uğrunda uzun və çətin mübarizə aparıldığını 

vurğulayır.  

Mədəniyyət tarixi ərzində hansı şəraitə görə muğam intonasiya növü milli səciyyəvi hadisə 

əhəmiyyəti qazanmışdır? Onun hansı xassələri, keyfiyyətləri, naxışları milli xüsusiyyəti 

müəyyən etmək üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir? Görünür, cavabı ilk növbədə  

etnogenezdə, etnomədəniyyətin xüsusiyyətlərində axtarmaq lazımdır. Aparıcı alimlərin 
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fikrincə, sonradan bədii mədəniyyətin milli nümunəsini təşkil edən etnik dəyərlər etnik tarixin 

siniflərdən əvvəlki mərhələsində formalaşır. 
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ABSTRACT 

An individual’s wealth of knowledge among other virtues determine his choices and in the 

case of a leader, how well he leads. The problem of leadership is a theme which runs through 

Achebe’s triology namely, No Longer at Ease, Things Fall Apart and our present Text. In 

Arrow of God, Achebe decries the wane of both Igbo customs and traditions which followed 

the advent of colonialists and Christian missionaries into Africa. Ezeulu (who epitomizes Igbo 

customs and traditions) finds his traditional authority being challenged. This constituted an 

affront to the spirituality, social cohesion and stability of Igbo society. Even Ezeulu lost his 

life despite his ready receptivity of some pertinent ideological changes demanded by the 

times. The worrisome problem becomes: how could the reliable and stable Igbo worldview 

succumb to a divisive foreign epistemology? The battle of these two worldviews and cultures 

culminated in violence and death. Achebe condemns such violence and created the need for a 

knowledge system that will engender societal development by harmonizing the positive 

elements of African and European worldviews. In order to bridge this epistemological gap, 

our study examines the notions of knowledge among the Igbos of Arrows of God, identifies 

their significances and proposes the idea of cultural integrativism as a panacea for cultural and 

ideological conflicts. The researcher adopted the analytical and hermeneutical methods of 

inquiry. 

Keywords: Knowledge, Significance, Notion, Epistemology, Culture, Conception. 

 

1.1 INTRODUCTION 
Knowledge in pragmatic circles is perceived as an instrument employed to guide human 

conduct and orientate her activities toward problem-solving. Besides the mere love for 

knowledge for its own sake, and the honour it bestows on the possessor, it is also considered 

as one of the criteria for leadership. For knowledge claims to be worthwhile, epistemologists 

insist that such claims must be certain, true and self evidencing hence, knowledge differs from 

opinion and belief. However, this possession of critical judgment – a secure sense of 

discerning intelligence, accurate assessment of people and situations; a good understanding of 

Igbo ontology and values as enshrined in Omenala (which literary means that which obtains 

in the land-customs) are glaring indices of the possession of wisdom and knowledge among 

the African Igbo of Achebe’s Arrow of God. 

This conception of knowledge contrasts the Whiteman’s epistemic criterology and 

worldviews. The latter’s conception of knowledge is founded on literacy, formal schooling, 

respect for colonial authorities and the belief in the God of Christian religion. This 

epistemological cum cultural impasse dovetailed into avoidable blood-letting and violence, 

which not only claimed the life of the novel’s hero, Ezeulu but simultaneously, constituted 

undesirable elements which Achebe identified in both Igbo and the Whiteman’s cultures. 

Achebe faulted this negative tenor and further made a strong case for the need of an 

epistemology of social integration and harmony, which our present work attempts to provide. 

The necessity of this epistemology arises consequent upon the reality that no human or social 

development is achieved in a crises – ridden society. 
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Our study therefore examines the notions of knowledge among Igbos of Arrow of God with 

the specific aim of highlighting both the cherished values in Omenala and the roles and 

significances of knowledge both to the individual and to the making of a peaceful human 

society. This identified need for a novel epistemology transcends the possession of a good 

understanding of Igbo customs and tradition (Omenala) and her associated values but entails a 

disposition that is demonstrable behaviorally in such a manner that enhances among others: 

the welfare of man, safety of his environment, the making of a harmonious society as well as 

the ability to factor solutions to the aggregate problems of man. 

In order to achieve the foregoing, our study first handily unveils the Igbo epistemic circle. It 

furthers discusses the differences between Igbo and Western conceptions of knowledge before 

finally, articulating Igbo notions of knowledge as found in Arrow of God. This discussion 

offered us a bird’s eye view into the right path for the realization of our suggested idea of a 

cultural integrative epistemology. This novel idea engenders the development of the African 

(Igbo) society by opening it up to receive beneficial elements found in other cultures and 

worldviews. 

1.2 IGBO NOTIONS OF KNOWLEDGE IN ARROW OF GOD AND THEIR 

SIGNIFICANCES 

Arrow of God has been variously described as Achebe’s most ample novel by Oladele Taiwo 

in his Culture and The Nigerian Novel (1976) and as his best and certainly most philosophical 

novel by Prof. C. S. Nwodo in his Philosophical Perspective on Chinua Achebe (2004). “It 

belongs with Things Fall Apart to the early period dealing with Igbo traditional society and 

their initial encounter with colonialism” (Nwodo, 2004:26). The theme however is the same 

that runs through all Achebe’s novel’s namely; The Problem of Leadership but more 

importantly, Achebe in Arrow of God, defines who the Igbos are and laments the demise of 

social solidarity among them due to the influence of colonialism. The novel exposes the 

problems facing the Igbo race and by extention all Africans. He goes a bit further to suggest 

possible solutions to the challenges that threaten African (Igbo) corporate existence. In 

Taiwo’s words, “the action of the novel is provided by a three-dimensional conflict: a 

personal conflict between Ezeulu and Nwaka supported by Ezidemili; a political conflict 

between Umuaro and Okperi and a battle of the gods between Ulu and Idemili. There is also 

the conflict between Ezeulu and the British Administration. At the centre of all these 

conflicts, and drawing all together into one complex whole is Ezeulu”
 
(Taiwo, 1976:132). 

The summary of the story as given to us by Paul Wearing reveals that: 

Ezeulu, the Chief Priest of Ulu, finds his authority under threat. He 

has rivals in the tribe, in the white government, and even in his own 

family, so he was surrounded by trouble. He adopts an increasingly 

cosmic view of events; surely, in the battle of deities, he is merely 

an arrow in the bow of his God Armed with such ideas, Ezeulu is 

prepared to lead his people on, if necessary, to destruction and 

annihilation. “The power of the people, however reasserts itself”
 

(Wearing, 1974). 

As Stephen D. Ross in his Literature & Philosophy: An Analysis of the Philosophical Novel 

(1969) rightly opines: “The only legitimate way for literature to embody philosophy is to 

display a philosophical attitude” (Ross, 1969:3-4). The book, Arrow of God actually does this. 

In it, Achebe gives expression to those indigenous attributes which he would have liked to see 

preserved and fully developed but for colonialism. He emphasizes moral values especially 

devotion to the family (nuclear and extended). We find loyalty to the community, the need for 

truthfulness and faithfulness; social justice; hard work; resourcefulness, openness to positive 

change, tolerance and the rejection of absolutism of any type in religion or politics. These are 

values in Igbo culture as found in this novel. 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org366



These laudable virtues were dealt a death blow with the life stifling combination of colonial 

administration, Western education, commercialism and Christianity. These forces combined 

to destroy the normal historical progress and development of the Igbo and Africans. But prior 

to this time, Igbos had within their culture, a complex system of language, folklore, proverbs, 

dance, music, poetry, religion and social organization. The foregoing constitutes which 

constituted a rich deposit of basic ingredients of civilization, waiting for thematic expression 

and articulation. 

Given the Igbo natural intelligence, dynamism, nobility, mobility and openness to positive 

change, Achebe observes that, “if colonialism had not interrupted things”, the people would 

have actualized those potentials for development. An instantiation of the foregoing is 

Serumaga’s comparison of Ezeulu with Okonkwo in his Interview with Chinua, Achebe. He 

underscores the weakness in Ezeulu and therefore submits that, “Ezeulu, the Chief character 

in Arrow of God is a different kind of man from Okonkwo. He is intellectual. He thinks about 

why things happen – he is a priest and his office requires this – so he goes to the root of things 

and he’s ready to accept change, intellectually. He sees the value of change and therefore his 

reaction to Europe is completely different from Okonkwo’s. He is ready to come to terms 

with it upto a point except where his dignity is involved. This he could not accept; he is very 

proud. So you see, it’s really the other side of the coin, and the tragedy is that they come to 

same sticky end”
 
(Serumaga, 1967:3). 

It is on account of Ezeulu’s obstinacy despite the persuasion of the men of substance of the 

land that Ogbuefi Akuebue would remind him (Ezeulu) that, “no man wins judgment against 

the clan”
 
(Achebe, 1964:131). This is because the clan meets and agrees after everyone has 

spoken before taking decisions. Commenting on the republican spirit of the Igbo, Okoro avers 

that, 

…The willingness of citizens to participate directly in the civic 

affairs, to identify their good with the common good and to cater 

for and sacrifice for public weal was at the epi-centre of the Igbo 

spirit. This republican virtue in the traditional society was 

considered as the moral sense in the citizens that enable them to 

pursue the common good. Accordingly, the republican virtue 

makes it possible for self interest and public virtue not to be 

disjunctive. Therefore, the republican state generates public 

affections and mobilizes solidarity and community consideration in 

feeling and behaviours. This made the Igbo traditional society to be 

humanistic as it organizes itself to ensure that values are 

harmonized and at the same time ensure the autonomy of the 

individual to the collective destiny of the Igbo race (Okoro, 

2007:204). 

1.3 A BIRD’S EYE VIEW INTO IGBO EPISTEMIC CIRCLE 
Besides the embodiment of Igbo ethical values and mores in Omenala, the full expression of 

their full epistemic worldview is in this circle which forms our present discussion in this sub-

section. Among the Igbos, knowledge (Amamaihe) is considered a correlation of its 

embodying concepts of Ako (intelligence or tact), Uche or Echiche (Thought or Thinking), Izu 

(Wisdom) and Amumamu (Learning/Nka-Skill). When confronted with challenges (Ihe imaka 

nihu) or problems otherwise considered as indeterminate situations (Nmekpahu), Ako 

(Intelligence) gets challenged and disturbed hence, it gets activated to its apex in search of a 

solution. 

Ijiomah tells us that it does this through the receptable of Uche (Thought). The process Ako 

and Uche interact is namely, Echiche (Thinking) (Ijioma, 1996:19). Ako (Intelligence) that is 

characteristically continuously busy whether confronted with a problem or not. This is the 
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reason man is naturally an ever thinking being. However, when Ako is disturbed by 

Iheimakanihu (challenges) or Mmkpahu (problems), it immediately commences a search for 

solutions and does this through Uche and Echiche (Thought or Thinking). The latter Uche or 

Echiche (Thought or Thinking as Ijiomah suggests, represent a receptacle which has the 

potency called Ntumizu or Amanihe (Wisdom), which is understood in this context as right 

appropriation or application of both intelligence and knowledge. 

In any case, Ako (Intelligence) is ambivalent, when Ako is morally sound, untainted, well 

informed and sufficiently guided by human ethical values, Amamaihe (Wisdom) results. A 

related term Ntumizu has to do with the measure of wisdom exhibited by people. On the other 

hand, when Ako (Intelligence) gets seared or corrupt, when bereft of proper moral and ethical 

grooming along the lines of Omenala – the customs, values and mores of the Igbo people, 

such intelligence (Ako) takes up a negative role by interpreting and employing everything 

around it as mere tools that serve personal interests. When human and humane interests are 

discarded, Aghugho (treachery or craftiness), results, which is a function of misguided 

cleverness. Though treachery and cunning may bring in material results as observed among 

present day fraudsters notoriously called “yahoo boys”. Yet, such treachery cannot be 

pragmatically applauded among the Igbos. The reason is that it is a transgression of Omenala 

and as such Aru (Abomination or desecration of the land). Scarce wonder Mbonu Ojike 

“describes Igbo cosmology as Omenalism and regards it as an attempt to attain a balance of 

cosmic forces” (Ojike, 1955:15). For Nwala, “Omenala refers to the actual, practice of the 

customs as they apply to any aspect of social and ritual life of the various communities in 

Igbo. Omenala is also the realization of the culture and civilization of the Igbo…” it is also 

(addition mine) a body of law and morals along with metaphysical foundations” (Igbo 

philosophy, p. 27). 

The possession of a good understanding of the Igbo worldview through mastery of Omenala 

confers on the possessor, great respect among his tribe. Knowledge in this Igbo enclave is 

therefore the moral application of Ako working on the receptacle Uche or Echiche (Thought 

or Thinking) to resolve Iheimakanihu or Nmekpanu (challenges, worry or problems). These 

challenges are not static rather, they keep changing as long as life tarries because they are 

existential realities. Because of this, as challenges and problems continue ad infinitum 

confront man, also knowledge in the socio-cultural worldviews of the Igbos gets unendingly 

revised in a dynamic manner that identifies with the need of adapting to changes. 

1.4 A COMPARISON OF WESTERN AND IGBO CONCEPTIONS OF 

KNOWLEDGE 

This comparison of Western and Igbo worldviews will expose the reasons the Whiteman 

misunderstood Africans and vice versa. In any case, it was Ihejirika who aptly observed that,  

“The cross hybridization of cultures in today’s world through information technology and the 

entire sciento-technological adventure and their subsequent effects on cultural epistemologies 

are enormous. Hence, any projection of a culturally destructive epistemology may receive 

some criticisms because it may lack universality. But the truth remains that it is our 

peculiarities that give us our unique identities as persons or communities” (Ihejirka 

2016:180). 

The above citation clarifies that there exists some peculiarities in any culture that distinguish 

it from another. We will therefore attempt to unveil the conceptions of knowledge in western 

worldview against the Igbo’s. While it must be admitted that there is hardly any controversy 

free definition of knowledge except its etymological meaning, we must limit ourselves to 

meanings of knowledge that are relevant to our present assignment. 

Prior to the submissions of E. L. Gettier epistemology, Western Epistemologists held a 

consensus position that if a belief is true, and it can be justified then, it qualifies as 

knowledge. Hence, the traditional western characterization of knowledge as justified true 
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belief (Omoregbe 1998:15). However, Gettier contends the inadequacy of justified true belief 

being conceived as knowledge. He argues that a person could believe something which is 

true, he could be justified in believing it, yet, he lacks knowledge of it (Gettier, 1963). He 

gave many instances buttressing his case and had the big support of Betrand Russel, who 

opined that it is very easy to give examples of true belief that are not knowledge. In Russel’s 

words, “there is the man who look at a clock which is not going through he thinks it is, and 

who happens to look at it at the moment when it is right. The man acquires a time belief as to 

the time of the day but cannot be said to have knowledge” (Russel, 1948:155). 

Consequent upon the foregoing, Hamilyn submits that for a person to know something he 

must not be guessing, he must not hit on the truth by chance, he must not rely on bad reasons 

if he relies on reasons at all (Hamilyn, 1970:101). He therefore concluded that “knowing is 

being in the appropriate positions to clarify or give one’s authority or warrant to the truth of 

what is said to be known (Hamilyn, 1970:102). A. J. Ayer offers three conditions that must be 

met before a person can be said to know something “the necessary and sufficient conditions 

for knowing that something is the case are first that “that one is said to know be true, 

secondly, that one be sure of it and thirdly, that what should have the right to be sure” (Ayer, 

1956:34). 

This Western conception of knowledge therefore has truth, certainty and the right to certainty 

as necessary conditions for knowledge. At other times, beliefs though not synonymous with 

knowledge (in this worldview) can sometimes turn to knowledge when it is based on 

conclusive evidence. Therefore, any belief that gets justified becomes knowledge in a similar 

way a scientific hypothesis passes into theory when repeatedly corroborated and verified. The 

pitfall of this epistemic worldview consists in its overemphasis on justification, methodology 

and evaluation premise which assumes that the process through which a thing is realized is the 

thing itself but there is a clear difference between a process and that which is realized from 

the process. 

When the foregoing is compared with African (Igbo) notions of knowledge, a wide 

perspectival gap surfaces. There is something unique about the Igbo epistemic circle which 

betrays their avowed inclination to the supernatural. This inclination to the supernatural 

provides a framework functional enough to protect not only the living but the non living 

aspects of humanity. The African inexplicably identifies himself with the object, sympathizes 

with it and even dies as himself in order to be reborn to the other. As Senghor puts it, “…The 

African assimilates himself with the object to be reborn… he does not realize that he thinks, 

he feels that he feels, he feels his existence, he feels the other, he is drawn towards the others, 

into the rhythm of the other to be reborn in knowledge of the world. Thus, the act of 

knowledge is an agreement of conciliation with the world, the simultaneous consciousness 

and creation of the world in its indivisible unity” (The Spirit of Civilization 8 – 10). 

These differences between the Africans and Westerners remain for Senghor, enduring and 

ontological. In discussing this wholistic attitude of the African Igbo to knowing, we will 

consider what a thing is before delving into what its’ conditions are. As Ijiomah suggests in 

his Humanizing Epistemology, this approach will help us to avoid what he calls “the scandal 

of metaphysics” (Ijiomah 1996:17). This scandal of metaphysics refers to the approach of 

contemporary epistemologists, who incurably stick to the primary problem of traditional 

epistemology (which focuses on a justification and evaluation methodology) at the neglect of 

the fact that it is the nature (what is) of an object that determines its justification, methodology 

and evaluation. 

To be specific, among the Igbos, being knowledgeable means becoming sufficiently 

indoctrinated into the forms of Igbo knowledge system as couched in Omenala. Nwala 

explains that, 
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Omenala refers to the actual practice of the customs as they apply 

to an aspect of social and ritual life of the various communities in 

Igbo… indeed, Omenala is also the realization of the culture and 

civilization of the Igbo, if you fail to do anything in the way it is 

supposed to be done under the custom of the people, they say, 

Omeghe Omenala or Omeghiyadika Omenala – it was not done 

according to custom, Omenala includes major beliefs about the 

origins of the universe and its nature, the place of spirits, deities, 

main and other beings in the universe, the nature or character of 

taboos (Aru), regulations, prescriptions and prohibitions as to what 

is proper in such a universe,  rules of marriage, sexual intercourse 

attitudes to strangers,… forms of social relationship, as well as the 

realm of simple decency and etiquette. Indeed, Omenala is a body 

of law and morals along with metaphysical foundation (Nwala 

1985:27). 

The above understanding of Omenala entails an enormous erudition in the people’s ontology. 

What Omenala demands may not exclude appreciation of a foreign worldview in as much as 

such novel worldview will not deny the Igbo his unique identity. For instance, Ezeulu the 

chief character in Arrow of God is seen as an intellectual, who thinks about why things 

happen. Serumaga comparing him with Okonkwo of Things Fall Apart says that, “Ezeulu is a 

priest and his office requires he goes to the root of things and he’s ready to accept change, 

intellectually. He sees the value of change and therefore his reaction to Europe is completely 

different from Okonkwo’s. He is ready to come to terms with it upto a point except where his 

dignity is involved. This he could not accept” (Serumaga 1967:3). Ezeulu in the above 

citation, portrays the glaring dynamism of Igbos. Their openness and readiness to receive a 

progressive knowledge system that fuses with Omenala to solve human problems. The 

attitude refutes the argument against Omenala as a stringent unchanging doctrine that resists 

revision. 

In fact, knowledge among the Igbos is the moral application of Ako (Wisdom or tact) working 

in the receptacle Uche or Echiche (Thought or Thinking) to resolve Nmakpahu (Problems). 

Therefore, as long as man’s existential realities reveal unending challenges, knowledge in this 

enclave gets unendingly revised to meet emerging challenges and the needs of the people. 

Hence, knowledge is a potentiality that finds its full weight in actualization. Pragmatic 

knowledge best describes Igbos attitude to knowing. Summarily put, knowledge among the 

Igbos could be understood as a disposition demonstrated behaviorally in a manner that is 

favourable to human welfare or to the solution of human problems. It is self reconstructing 

and therefore not absolute. It may be relative but its relativity smirks off individualism 

because it at each time, emerges as a result of a particular social community problems. And 

we must bear in mind that among the Igbos, the individuals become meaningful only in an 

organic complementary social realm. 

The wise man among the Igbos is therefore the pragmatic one, who has the ability to apply his 

knowledge to solving problems when the need arises and that includes erudition in Igbo 

Omenala. This comes with social recognition among the Igbos hence, wise men are held in 

high esteem and honour, such men are sent on diplomatic and peace missions because they 

are seen as having Amamihe (being wise and knowledgeable). 

1.5 KNOWLEDGE IN IGBO WORLDVIEW AND ITS SIGNIFICANCES IN ARROW 

OF GOD 

At this stage, we will now attempt to sieve out from the Novel, Arrow of God some pertinent 

Igbo notions of knowledge and their significances. 
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a. The Notion of Ontological Understanding of reality as a pre-requisite for knowledge 
The setting of Arrow of God is a cultural one, which necessitates the correct understanding 

and interpretation of the people’s ontology in order for anybody to relate with or establish 

meaningful connection with the Igbo. First, Igbos have reverence for the natural, which they 

regard as holy and sacred. They respect the ordered way of nature and abhor any form of 

unnaturalness, the abuse or misuse of the nature of reality. For any leader (missionary, 

colonial or indigenous) to successfully paddle the leadership boat among the Igbo, this 

knowledge was necessary. The true assessment of the Igbo society, the unique characteristics 

of the Igbos themselves, their social organization, and the nature of those values the Igbo 

society stands for as well as the nature of abomination it opposes. 

The failure of Ezeulu was as a result of his inability to reckon that the responsibility of his 

leadership demanded that he jettisons self pride in order to recognize the primacy of the clan’s 

survival. The nature of the Igbo society has always been such that the society’s well being 

towers over and above the individuals’. Ezeulu was too intellectually proud, too intransigent, 

too rigid and uncompromising to members of his community. From this ontology, it is clear 

that the traditional Igbo republicanism combines personal enterprise, strive and independent 

mindedness with the moral commitment to solidarity and devotion to duty. 

Asouzu buttresses the foregoing argument and equates “uwa” ontology with the concept of 

“umunna” (kinsmen), which he maintains is an in road to understanding the world view of the 

Igbo people expounded around the idea of communalism (Asouzu, 2007:204). 

b. The Notion of responsibility as a mark of knowledge among Igbos 
In the Igbo traditional society, as could be seen in Arrow of God, being knowledgeable has to 

do with realizing the entailment, expectations of that go with one’s office. Quoting Achebe, 

“Yes, it was right that the Chief Priest should go ahead and confront danger before it reached 

his people. That was the responsibility of his priesthood” (Achebe, 1964:189). All citizens of 

Igbo community shared in this weight of responsibility, which suffices for protocols to be 

broken if the end will be the clan’s survival. In a situation where the life of the community 

stands at risk, whatever stands in the way including the gods must concede, so that the clan 

might be saved. In Nwodo’s words, “this emphasizes the absolute importance attached to the 

survival of the community and the responsibility everybody concerned owe to its survival” 

(Nwodo, 2004:38). Internal cohesion within the community necessary for effective resistance 

to external aggression constituted the responsibility of both the leader and the led. Ezeulu’s 

pride could not allow him to fully appreciate this notion of responsibility hence, he considered 

this Igbo community as solely and strictly based upon religious foundations. Ulu, no doubt 

played the role of a spiritual principle for the unity and sustenance of the community but the 

principles of unity and preservation of the clan combined with what Nwodo calls the 

ontological residue to rightly define this notion of responsibility. This is because any failure in 

understanding any of these principles rub off on another principle and terminates in failure of 

leadership. Consequently, for a leader among the Igbos of Arrow of God and by extention 

African society to be considered knowledgeable, he must come to terms with this notion of 

responsibility, which otherwise put, relates to a good patriotic spirit that recognizes the 

demands citizens make on the free born among the Igbo. 

Achebe however combines various notions of responsibility; as a requirement of one’s office 

or position in society, as moral obligation to the community and to their deity. To live up to 

the image of a wise leader or citizen, demands understanding of all these senses of 

responsibility. This markedly distinguished Igbos from the colonialists, traders and white 

missionaries. 

 

 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org371



 

c. The Notion of Truth as Knowledge 
Truth as Ezeulu would have us believe in the book, Arrow of God is a moral obligation which 

defines both integrity of a good father as well as that of the revered chief priest who hold the 

holy staff of confirmation of a curse or blessing. To hold “Ofo” and “Ogu” among the Igbo 

means “to be completely on the side of justice” (Iwuagwu, 1998:71-72). The Ofo stick 

therefore is symbolic and emblematic of the truth. Among the Igbos, the Ogu Corpus is the 

body of righteousness, the sum total of justice. It consists of the moral law of God as revealed 

to the Igbo in the original universal revelation and the rules of social life built chain up the 

centuries and were handed over by oral traditions. Iwuagwu reports that: “the symbolic 

representation of the Ogu or justice is the Ofo, a short sacred rod about one foot long and 

about nine inches circumference… In oath taking, curse or blessing, the Ofo-holders sit in a 

semi-circle and knock the sacred rod on the ground with their echoes” (Iwuagwu, 1998:68). In 

Arrow of God, it is discovered that this notion of truth defines a knowledgeable person. It will 

also be pertinent at this injuncture to point out in accordance with the observation of Ayos, 

Ademole, Ikenga-Metuh and Ojoade that: “Traditional African theory of knowledge sees 

knowledge in terms of wisdom and insight into the various individual and social problems,. 

This is partly so because of the belief in the practical usefulness of knowledge rather, than 

knowledge for its own sake” (Metuh & Ojoade, 199:161). 

However, truth from the foregoing is highly prized among the Igbo. Scarce wonder, the Igbos 

say “Eziokwu n’agba ka onwa” meaning “the truth shines like the moon” (Achebe, 1964:7). 

But in Arrow of God, what constitutes the truth regarding the real owners of the land between 

Umuaro and Okperi was disputed hence, Ogbuefi Nwake asserts that, “(what his father the 

truth) told him differs from Ezeulu’s account. Though, he could not expressly accuse Ezeulu 

of lying. He, however employed the services of proverbs to aptly communicate his 

disagreement with Ezeulu’s opinion. This, he did by making the land debate a relative issue. 

He consequently opines; “wisdom” is like a goatskin bag; every man carries his own… 

knowledge of the land is also like that”
 
(Achebe, 1964:16). 

The implication of this, is that there seems to be less emphasis on absolute truth. While 

relativist and subjectivist approaches to truth may sometime be tolerated depending on the 

circumstance, prominence is always given (and by the community) to pragmatic theory of 

truth, which “conceives truth from the point of usefulness, utility, workability and 

scientificity”
 
(Ozumba, 2001:71). 

Howbeit, Achebe puts forward in Arrow of God and in a ritualistic and symbolic form, a 

solution to the threat of colonialism as well as to any subsequent danger. The foregoing 

reveals that each member of this community was entitled to believe whatever his or her father 

told them (oral tradition). This belief lacks evidence except the trust on the honesty and 

integrity of their fathers hence, every Igbo has the liberty of holding different view even if 

they are conflicting in as much as the community’s view point wins at the end of the day. 

Despite the belief in the stories (oral tradition) of our fathers, we also know that the core of 

the truth of their descent is beyond the knowledge of many fathers. The history and land 

ownership stretched too far into the past for anybody to be absolutely certain. The Chief Priest 

confided in his youngest son, Nwafo this: “A man does not speak a lie to his son. Remember 

that always, to say my father told me is to swear the greatest oath”
 
(Achebe 1964:93). 

Similarly, Ezeulu confesses; “But how could a man who held the holy staff of Ulu know that 

a thing was a lie and speak? How could he fail to tell the story as he had heard if from his 

father?” (Achebe, 1964:6-7). Truth is so indispensible in this community that the Chief Priest 

of Ulu had to be bold enough to testify in Court before the Whiteman against his own people 

in this land case with Okperi people. The reasons for which the Whiteman, Winterbottom 

called Ezeulu “the only witness to the truth” (Achebe, 1964:6-7). 
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In a society where oral traditional remained for centuries the main, if not the only, source of 

knowledge of the past, it became absolutely imperative that family history, including accounts 

of the ownership of landed property, should be truthfully handed down. It would be 

unimaginable for the father of a family to consciously mislead his descendants in matters of 

their history. But you will agree with me that these fathers can only pass on the truth they 

know, which may not be without distortions and all the weakness of oral tradition. 

d. The Notion of Acculturation as Knowledge 
The notion of acculturation in the context of the Igbo society of Arrow of God is seen in the 

tendencies of Umuofians to identify with cultural traits other than theirs. Their contact with 

the Whiteman (who have different ways of life) necessitated the need for culture change 

hence, Ezeulu despite his position in the clan, thought it wise to send his son, Oduche to the 

missionary school as he said, “to be his eyes there”. The deity of the land namely; Ulu would 

also inspire and use his priests as instruments of change. Ezeulu’s ancestors were also such 

instruments. His grandfather “put a stop to ichi in Umuaro”. After that people stopped carving 

their “faces as if they were ozo doors” (Achebe, 1964:132). His father set aside the custom 

which made any child born to a widow, a slave…”
 
(Achebe, 1964:132). 

Besides, in pursuance of the relevant knowledge of the times, Oduche needed to master the 

Whiteman’s knowledge so much so that if he is woken up and asked what it is, he will reply. 

As Ezeulu puts it “you must learn it until you can write it with your left hand. That is all I 

want to tell you”
 
(Achebe, 1964:189-190). Although motivated by material acquisition, John 

Nwodika (Captain T. K. Winterbottom’s Steward) lamented his people’s non-involvement in 

the Whiteman’s tobacco trade. For him, his ambition or rather his sense of responsibility to 

his clan was to represent it in the tobacoo trade. 

Ezeulu was receptive of the new culture to an appreciable length in as much as it does not 

encroach on his integrity. Culture in this society assumes a new meaning. In Udoidem’s 

words, “it ceases to be a celebration of the past ways of life as opposed to a lived way of 

life… this misconstrued notion makes culture to be something static and belonging to the 

past… that no longer have any practical relevance to the lived life or present day concerns” 

(Udoidem, 2014:6). Here, we can infer an openness to new ways of life even in the very mind 

of Ezeulu who, championed the course of the traditional ways of life. This is a duality with a 

possibility that can be exploited to enrich Igbo and by extension, African culture with those of 

external accretions. 

e. Restraint and Reticence as marks of Knowledge 

The quality of reflective intellectualism was epitomized by Ezeulu through his reliance and 

restraint even in the face of provocation and this quality is so highly esteemed among the 

Igbo. The novel is full of instances of Ezeulu’s show of restraint and reticence. His friend 

Akuebue had come to remonstrate against his sending one of his sons, Oduche to mission 

school. The timing unknown to Akuebue, was wrong. Ezeulu had just got over a family 

quarrel. “Ezeulu listened silently to him, holding back with both hands the mounting irritation 

he felt”
 
(Achebe, 1964:130). As the discussion progressed, Akuebue accused him of doing 

what he did “to please a stranger”
 
(Achebe, 1964:133). Ezeulu was now getting angry. “This 

stung Ezeulu sharply but again, he kept a firm hold on his anger” (Achebe, 1964:133). 

Ezeulu’s comportment and self discipline in these contexts present him as a mature and a wise 

fellow. It was his habit not to easily and publicly let go his emotion be it of anger, of anxiety 

or of curiosity thus when his son, Obika noticed his father’s restlessness on their first night of 

detention at Okperi, he wanted but declined to ask his father what was the matter. As Achebe 

puts it, “He knew it would be useless asking him questions in his present mood. Even at the 

best of times, Ezeulu only spoke when he wanted to and not when people asked him”
 

(Achebe, 1964:158). 
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This restraint was gradually rubbing off on his child, Obika. Tactfulness in talking is so 

cherished that Igbos bestow honour on people who master the act of talking hence, we have 

such titles like “Okwubunka” – (words are a craft), “Ezeokwu” (king of words), Oka-okwu 

(wordsmith or expert in words) in Igboland and only such men are sent on diplomatic 

missions, to represent the Igbos consequent upon their skills construed as their wealth of 

knowledge in the use of words. Besides, Ezeulu’s reticence and restraint created mystique 

around him that further marked him out as an interesting and a very wise character in the 

novel. 

f. The Notion of Supernaturalism/Revelation as a reliable source of knowing 
The belief in deities pervade the novel, Arrow of God in a disturbing magnitude. Definitively 

put, supernaturalism as used here refers to the doctrine of “spiritual revelation together with 

the belief in providence, the efficacy of prayer and related doctrines as opposed to 

rationalism”
 
(The New Websters, 2004:1259). 

The Igbo clan is a corporate essence whose corporate existence involves more than the sum of 

the village and individuals that compose it. There are the gods, including the Earth Goddess 

(Ala or Ani), who form “the object of worship. The concept of Earth goes beyond the regular 

ground upon which people walk, farm and build houses. She is the source of life and fertility, 

the womb of things, the resting place for the dead. There are ancestors, the dead, who were 

great and successful in their days. Their intervention and influence continue to be felt. There 

are the living, among whom elders form a special part of the membership of the clan. This is 

not because of their age alone but because of their leadership roles. There are the unborn, 

waiting for the proper time, there is finally the sky (Igwe). “Every land has it own sky…” The 

sky and earth together form the confines of the clan. All these, constitute the members of the 

clan. 

As Nwodo rightly observes, 

The corporate existence of the Igbo clan goes still further than the 

religious. It postulates a spiritual principle as source of being in the 

sense of being a non-material principle but rather in the sense of being 

the principle of being, the basis of existence. It is not first the principle 

of life as a form of existence but existence itself in any form. It is prior, 

ontologically, to the gods, and other spirits including the Earth. It 

constitutes the basis of morality that is not based in religion, that field 

being the premise of the Earth Goddess. It operates at various levels. 

As the principle of being and a spiritual substance at the same time, it 

is operative at two levels of the Igbo being, the basis and core of Igbo 

existence as Igbo both individual and collective. At the individual 

level, it is unique and immediate and therefore personalized. The 

individual Chi is usually seen as its medium of operation, as a 

distributive principle. At the level of the community, it is 

transcendental and cohesive, and therefore generalized, a common 

denomination of Igbo-ness. It thus creates an ambivalent polarity that 

could give rise to some conflicts in Igbo society and misunderstanding 

on the part of the outsider. Being both individual and general at the 

same time, it is the source of Igbo individual characteristics and 

peculiarities, giving a special twist to their individuality, self reliance 

and resourcefulness. It is equally the source of Igbo collective 

consciousness and identity. It completes the essence of Igbo clan being 

the soul of its co-operate essence. In the case of Umuaro clan, its 

medium is symbolized by the deity, Ulu and through its Chief Priest. 

But it can always operate in and through the medium of anyone of the 
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members. Its responsibility is always the preservation and unity of the 

clan…
 
(Nwodo, 2004:35-36). 

By the foregoing, we discover that the Igbo holds on tightly to the belief in the supernatural, 

which through deities give their revelations which are considered as invaluable knowledge. At 

certain levels of operation, the Chief Priest is known, but at other levels, especially when the 

deity possesses him, he becomes unknowable “but you cannot know the thing which beats the 

drum to which Ezeulu dances”
 
(Achebe, 1964:132). Ezeulu himself based on revelational 

knowledge could claim: “I can see tomorrow, that is why I can tell Umuaro; come out from 

this because there is death there or do this because there is profit in it”
 
(Achebe, 1964:192). 

On another occasion, Ulu revealed part of his design to his Chief Priest and in the process, he 

made the human agent realize perhaps for the first time that “he was no more than an arrow in 

the bow of his god”
 
(Achebe, 1964:179). The deity, Ulu was the protector of the clan, a 

symbol of unity and also the soul of the community. Scarce wonder, the introduction of the 

Christian God by the missionaries constituted an unpleasant bolt from the blue to somebody 

like Ezeulu. Worse still, the Whiteman’s culture was not only, alien but challenging, that is 

why Ezeulu told John Nwodika that his first encounter with the Whiteman was not the end but 

the beginning of a wrestling match. “Ezeulu laughed. “You call this wrestling? No my 

clansman, we have not wrestled; we have merely studied each other’s hand. I shall come 

again…”
 
(Achebe, 1964:41). When will he come again? It is hard to say. “Everybody in 

Umuaro knows that Ulu was made by our fathers long ago. But “Idemili was there at the 

beginning of things”
 
(Achebe, 1964:192). And that is why “his Python may again come to 

power”. Is he talking about cultural revival someday? Your guess is as good as mine. 

In any case, it seems this may occur when the Igbo as a corporate entity would have 

completely absorbed and digested whatever the rest of the world offers, when an Igbo higher 

synthesis; spiritual, cultural, technological, would have been achieved but the general 

impression created at the end of the day is that whatever changes may come in religion, 

science and technology, in whatever field of human endeavour, the Igbo community has the 

capacity in principle to internalize them, transform them, improve upon them, and still remain 

essentially Igbo. 

1.6 CONCLUSION 
This study has attempted an examination of the significance of knowledge among the Igbos 

with particular reference, to the Igbos of Chinua Achebe’s Arrow of God. In the process of 

this examination, we observed that in order to rightly understand the Igbo perspectives of 

knowledge, there is first the need to realize the overwhelming influence of Igbo Omenala 

(customs and traditions) on the behavioural responses of the Igbo man. As the Novel, Arrow 

of God reveals, Omenala-the canon of Igbo man’s values, is primarily responsible for his 

worldviews. His reception of new ideas is highly dependent on the congruence of any novel 

epistemology to his Omenala and the much cherished societal mores and values it couches. 

However, our study also observed an attitude of openness to other cultures and foreign 

worldviews once such has the capability of working in tandem with Omenala while 

maintaining Igbo peculiar or unique identity as well as cooperate (social) personality. We 

however exploited this readiness to admit the positive sides of other cultures to arrive at the 

articulation of our suggested idea of cultural integrativism. This idea is hoped to drive human 

cum social development in a harmonious society which allows for positive interactions and 

cross breeding of ideas once such can lead to pragmatic solutions to Nmekpahu (human 

problems). 

  

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org375



REFERENCES 

 

Achebe, C., (1960). No Longer At Ease. London: Heinemann. 

Achebe, C., (1967). Arrow of God. England and Wales: Heinemann. 

Aristotle, (1983). The Politics translated by T. A. Sinclair. Harmondswroth: Penguine Books. 

Asouzu, I., (2007). Ibuanyindanda: New Complementary Ontology, Beyond World Imaentis, 

Ethnocentric Reduction and Imposition. Vol. 20. London: Transaction Publishers. 

Ayer, A. J., (1956). Problem of Knowledge. London: Macmillian. 

Betrand, R., (1948). Human Knowledge, Its Scope and Limits. New York: Simon and 

Schuster. 

Chieka, I., (1979). Traditional Humane Living Among The Igbo: An Historical Perspective. 

Enugu: Fourth Dimension. 

Gettier, E. L., (1963). “Is Justified True Belief Knowledge?” in  Analysis, Volume 23. 

Hamilyn, D. W., (1956). The Theory of Knowledge. London: Macmillian. 

Horton, R., (1961). Three Nigerian Novelists: Nigerian Magazine 70:218-24. 

Ihejirika, C., (2016). John Dewey’s Instrumentalism: A Critique. Department of Philosophy, 

University of Portharcourt: Unpublished Doctoral Thesis. 

Iwe, N. S. S., (1991). Socio-Ethical Issues in Nigeria. Obosi: Pacific Publishers. 

Iwuagwu, A., (1998). African Traditional Religion, Students Handbook. Owerri. Ager 

Publishers.  

Metu, E. & Ojoade, O., (1999). Nigerian Cultural Heritage. Jos: Imico Publishing Company. 

Nwala, U., (1985). Igbo Philosophy. Lagos: Literamed Publications. 

Nwodo, C., (2004). Philosophical Perspectives on Achebe. Portharcourt: University of 

Portharcourt Press. 

Okoro, K. N., (2009). Cultural Globalization, The Last Onslaught on African Personality. 

The Igbo Example. International Journal of Philosophy. 1 (1) 33. 

Okoro, K. N., (2010). African Traditional Education: A Viable Alternative For Peace 

Building Process in Modern Africa. Journal of Alternative Perspectives in Social Sciences. 2 

(1) 150. 

Ozumba, G. O., (2001). A Concise Introduction to Epistemology. Calabar: Jochrisam 

Publishers. 

Ross, D. S., (1969). Literature & Philosophy: An Analysis of the Philosophical Novel. New 

York; Appleton Century Crofts. 

Serumaga, R., (1967). Interview with Achebe: Smithsonian Libraries African Index Project 

DSI. 

Taiwo, O. (1976). Culture and The Nigerian Novel: London: Macmillan. 

The New International Webster’s Comprehensive Dictionary of English Language (2004). 

Florida: Trident Press International. 

Udoidem, S. I. (2014). Engineering Culture For Peaceful Co-Existence And Sustainable 

Development in Nigeria. Uyo: University of Uyo. A Keynote Address at the Centre for 

Cultural Studies Conference on Culture and Sustainable Development. 

Uwalaka, J., (2003). The Struggle For Inclusive Nigeria: Igbos to be or not to be? A treatise 

on Igbo Political Personality and Survival in Nigeria – to Nwaigbo. Owerri, Snaap. 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org376



 

ABSTRACT 

From a historical point of view, the Persian Gulf has always had a privileged position in the 

political, economic and military fields of Iran, and this process has been manifested since 

ancient times. With the emergence of political systems in the ancient Mesopotamia and the 

early civilizations of Iran, the role of this strategic area in the economic developments of the 

world became more apparent. The ancient artifacts discovered in our civilizations before the 

history of Iran also show that the Persian Gulf and the Oman Sea played a role in our 

commercial relations and exchanges between the cities of the ancient habitats of Iran with 

Southeast Asia, Europe and Africa. Many of the cultural and civilization areas of Iran before 

the rule of the Aryans in Silk Kashan, Gyan Nahavand, Hesar Damghan, the burnt city of 

Zabul, Tel Iblis, Tepe Yahya, Shahdad Kerman, the ancient city of Jiroft and Elam were in 

some way connected with this sea area and with Paying attention to the distance of these areas 

compared to the shores of the Persian Gulf and the Sea of Oman, they show their importance 

more. The so-called seals of the Persian Gulf with different motifs, shapes and genders that 

represent various topics of maritime, economic, cultural, artistic and foreign relations. It 

shows the nations living in this important area, it shows the growth of the Persian Gulf and 

the Oman Sea in the millennia BC. Seals of the Persian Gulf were found mainly on the banks 

and back banks of the Persian Gulf and the Oman Sea in the southern parts of Iran and 

southern Mesopotamia and indicate the period of economic and artistic prosperity of this area 

in ancient times. Persian Gulf seals are all stomp. stamps are flat stamps that are carved on a 

flat surface. 

Key word: Persian Gulf, millennia BC, seals of the Persian Gulf, Stamp seals, symbols and 

motifs, culture and civilization 

 

- The reason for the appearance and naming of seals of the Persian Gulf 

Following the extensive excavations of Sir Charles Leonard Woolley (a famous English 

archaeologist, 1880-1960 AD), in Ur, which took place from 1922 to 1934 AD, many objects 

have been prepared, including a large number of seals. In these years, excavations Sir John 

Marshall also discovered a large number of seals in Mohenjo Daro.As a result of Marshall's 

actions, an ancient civilization was discovered, which is related to the civilization of Elam, 

Babylon and other civilizations of its time up to three thousand years BC. It seems that the 

Aryans came to India after this civilization date. Sir John Marshall attributed this civilization 

to the natives of India and built and developed that civilization Dravidian race has known. But 

some orientalists have considered this civilization to be the result of Aryan thought, but there 

are different opinions on this matter. This shows the civilization and culture of a civilization 

that around four thousand or three thousand years before Christ, the Indus region had a 

brilliant civilization and the people of those lands had cities that had neat and straight roads 

and bathrooms and water channels in the form of current pipelines. Its people have grown 

wheat and barley and have even ensiled the grains, just as they stored wheat and barley in 

large vats in the Iranian plateau in different periods of civilization. They domesticated cattle 

and even elephants. These people extracted metals such as gold, silver, copper and lead and 
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made ornaments from precious metals and ivory (Ivanov, 1359: 35). In 1932, Professor C.J. 

Gadd examined 18 seals (16 of which were obtained from Ur) and called them ancient Indian 

style seals. One of these seals was a square-shaped example in a typical Indian style, on 

which, like many Indian seals, The image of a cow was engraved, but instead of the usual 

Indian inscription, there was an inscription in cuneiform. The other two seals were cylindrical 

and had the image of a cow similar to the Indian seals. The other fifteen seals were stumpy 

and round, and there was a perforated protrusion on top of them. which was decorated with 

one to three grooves, and at least in seven cases, in addition to the grooves, circles with a dot 

in their center were seen. In addition to these seals, Professor Gadd, without publishing the 

photo, pointed to two Mesopotamian seals that They were closely related to the Indus Valley, 

because on the one hand, three similar seals were found in Mohenjo-Daro, and on the other 

hand, six Mesopotamian seals had cow patterns and Indian inscriptions on them. After that, in 

the subsequent excavations, in addition to the aforementioned places, Seals of this kind have 

been found in other ancient places of the Near East, such as Kish, Om, Girsu (Taluh), Ashnun, 

Ishchili, Tiye Gara, Shush and Tepe Yahya. Cited. Following the excavations of the 

Department of Archeology of the University of Aarhus, Denmark, in the islands of Bahrain 

and Filka in Kuwait, which began in 1953, a large number of these seals were found. The first 

sample was discovered by an American engineer in 1954 on the surface of the ground near a 

group of hillocks located one kilometer south of Ras Al-Qalaa in Bahrain. This seal was 26 

mm in diameter and was made of grayish-white soapstone and was on the back. It was a flat 

projection with three grooves and four circles with a point in their center. The sign of the seal 

was a cow, on top of which there were four other legs with a head similar to a rooster, and on 

top of it there were also four smaller figures, including a scorpion. Three more seals were 

found in 1957 in the excavations of Al-Bahrin Fort. Another seal, which was discovered in the 

same year, was 26 mm in diameter and 11 mm in height, and its material was gray soapstone 

with a coating. The back of this seal is like the first seal, and on it there are four signs that are 

independent of each other and each one has a specific direction. had their These four figures 

were a checkered board, a human with open arms and legs, a standing human and a cow. 

After that, in the excavations that were carried out until 1963 inside the northern gate of Al-

Bahrin Castle and Filke Island, more numbers were found. of these seals were discovered. 

Until 1958, archaeologists still called these seals ancient Indian style. However, the 

abundance of finds in the two aforementioned places, as well as the discovery of a workshop 

for the production of such seals in Al-Bahrin Castle in 1959, determined that these seals were 

in They were built in the Persian Gulf basin, and from there they reached other parts of the 

Near East. In 1958, Sir Mortimer Wheeler, an English archaeologist, stated: I state, citing 

Professor Mellon's statement, that there are no examples of these seals in the northern half of 

the valley. Tigris and Euphrates have not been found, and they certainly did not enter the land 

of Babylon through Phenicia, Syria or Asia Minor. Therefore, they reached this region by land 

from inside Iran or through the Persian Gulf. It is more likely that As the variety of seals 

shows, they were produced in different centers of international trade such as Bahrain. 

Therefore, the comprehensive name of seals I suggest the Persian Gulf for this collection. 

Their exact date is not known, but probably around 2000 BC seems to be a reasonable 

estimate. Based on this, Colonel Gordon divided the seal motifs into three groups:  

1_Completely Indian 2_Related to Indian 3_Not similar to Indian motifs In 1963, the first 

sample of Persian Gulf seals was found in Lothal. This seal had a diameter of 22 mm and a 

height of 12 mm, and on top of it there is a projection with three parallel lines and four circles 

with a point in their center. The motif of this seal consists of two jumping goats or gazelles 

looking behind their heads, and between them is a two-headed dragon (Abdi, 1371: 50-49), 

(Clark, 1379, p. 356). 
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- Images and forms of new types of Persian Gulf seals  

The motifs of the new type of Persian Gulf seals are very diverse, but due to the variety of 

shapes, the following groups can be identified:  

- The image of seafaring and sailing:  

the art of shipbuilding developed and evolved in a gradual order in the Persian Gulf and the 

Oman Sea in the millennia before Christ. The myth of creation and the story of the storm, 

which is considered to be part of the oldest Mesopotamian literary texts, is a symbol of the 

familiarity of these nations with ship building: "God says to August, build your house and 

build a boat." (McCall, 1375: 66). The people around the waters first used the shapeless 

trunks of trees or pieces of wood as boats (Wales, 1365, p. 231). Seals with the shapes of 

boats made from tree stumps have been found in Iran (Bayani, 2013: 46). Gradually, the 

trunks of the trees became empty and became suitable for carrying people, goods and 

livestock (Wales, 2015: 231). In Mesopotamia and Egypt, they used basket-shaped boats that 

were woven with marsh reeds or palm fibers and coated with bitumen. Boats were also made 

of skin, which was protected by a mesh-like net from the rafters and the back (Oates, 1990, p. 

49; Velez, 2015, p. 25). Herodotus mentions round and circular boats made of rawhide in the 

waters of Babylon, which were built in Armenia in the north of Assyria, and some of them 

had the ability to carry fourteen tons of cargo. (Herdot, 1357, p. 95). Using the trunks of 

several palm trees connected together or a pile of palm trees that were connected to each other 

with palm or coconut fibers was another means of moving in the water and especially for 

local fishing (Nashat, 1344, p. 31). Paddles or long wooden beams were used for traction. 

Sometimes, using human power or the traction power of animals, including cows and 

buffaloes, they moved the boats along the coast (Susher, 2013, p. 32). The Sumerians knew 

the use of wind power and sailing ships (ibid., p. 31). In addition to large sailing ships, small 

boats also use small and square sails to move in the shallow waters of the Persian Gulf coast 

and short distances (Hawley, 1377, p. 28). The image of sailing ships on one of the cylindrical 

seals of Gudia era, related to 2400 BC. It was found in Mesopotamia (Nashat, 1344, p. 25). 

The development of shipbuilding technology in the Persian Gulf in the millennia BC was 

facilitated by interaction with the Phoenician maritime government and benefiting from its 

achievements. The Phoenicians were a seafaring nation who, especially from the 1st 

millennium BC, had an unparalleled control over the sea trade of the world. The remaining 

inscriptions uncovered in Mesopotamia show the interaction and confrontation with the 

Phoenician region in order to take advantage of their sea power. Three examples of ships used 

by Phoenician masters in the Persian Gulf region have been found in Assyrian reliefs in 

Nineveh and Khorsabad. (Moskani, 1378, p. 121). A special type of large Sumerian boats that 

had protrusions in the front and back, had the most use, popularity and generality in the 

Persian Gulf and the territories connected to it, and was always moving and carrying various 

goods, especially timber and stones (Bahmanesh , 1369, p. 46). Since the beginning of the 4th 

millennium BC, the image of a ship and a boat has been imprinted in various forms on the 

seals of the northern region of the Persian Gulf and its shores. On the seal discovered in the 

Chaghamish area (east of the Shushtar-Dezful road), there is a figure of a person who is a 

conquering ruler or general and who is holding the head of a rope to which two captives are 

tied from inside the ship. In one hand of the commander is a mace and in the other hand is a 

rope with which he holds the captives. In this ship, there is a picture of a sailor, one of them is 

sitting on the bow of the ship and holding an object similar to a sign with a flag. But the sight 

of a cow on this flower pattern, which one of the joshuas takes care of, indicates that the 

captain of the ship is returning from a long distance, and the custom of taking live animals on 

ships has been common among Iranian sailors of the Persian Gulf since ancient times. 

Another cylinder seal was found in Susa, the scene of which is in two parts, in the upper part, 
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the god of wrestling is in human form next to a ibex and a falcon. In the lower part, the god of 

the ship, who protects the sailors, is standing inside the ship. The ship is shaped like a fish, 

and its occupant is like a half human body with a horned crown on his head. In some other 

exposed seals, vessels made of a single tree trunk are carved (Bayani, vol. 1, 1363: 46-45), 

(Abdi, 1371: 53). The image of fish and fishermen also appears on seals from the 4th 

millennium BC. The image of a fish by the river with a bank of thick trees, naked fishermen 

returning from fishing and carrying fish from boats, carrying large fish with both hands, 

carrying a plate or basket of fish on the head, a fisherman with a boat after catching fish, 

using a rake and Fishing nets and hooks, rowing boats and nets full of caught fish are 

examples of engraved images on seals. Fish was the embodiment of the god of river and 

marsh (Bayani, ibid.: 81-80-79). The mast of the boats in these seals is defined by a vertical 

line. In some examples, in addition to the role of humans, the role of animals, especially birds, 

can also be seen. (same source) 

 - Image of the banquet: 

 It usually shows two people from single or separate dishes with the help of big straws. These 

people are often sitting on chairs. Sometimes in this scene, other motifs such as birds, stars, 

footstools and cow's heads can be seen from the front. 

 - The image of animals:  

In these scenes, no human role is seen and we only see the role of animals, especially goats or 

gazelles, cows and birds. An example of this seal can be seen on an inscription from Susa. 

This group is composed of joining the front part of the body of several animals and the shape 

of the wheel It inspires the viewer, therefore, the title of the rotating role of animals seems 

appropriate for it. 

 - The image of Human: 

 unlike the previous one, in this kind of motifs, no animal role can be seen and we only see the 

role of humans who are usually standing next to each other. Another role that fits into this 

group is a person with a stick on his shoulder. It shows carrying buckets of water. 

 - The image of both animals and humans: 

 In this scene, a human is usually seen among two or more animals. An example of a seal with 

these motifs was obtained from Susa. In another pattern of the same group, humans and 

animals are mixed together Sometimes, in addition to them, the role of other ingredients can 

be seen in the scene. - Sex scenes: which the people present in it have interpreted as Enki and 

Nin Khorseg. (Abdi, 2011: 55-54) In a number of Fylke seals, the table is the main element in 

the design. All these tables are characterized by a convex surface that is placed on a base that 

leads to two smaller bases with cow hooves or, in some cases, human feet. A similarity can be 

seen in the motifs of Isin-Larsa and Old Babylonian periods in Syria and Cappadocia. In 

Mesopotamia, only one example of a table in this form can be seen on a seal from the Old 

Babylonian period, which belonged to Shosin, the ruler of Om, and the motifs The few tables 

in Mesopotamia and Elam are of a different type. The image of Alam, with tendrils hanging 

from it and interpreted as mesh palms, can be seen in Syrian and Cappadocia motifs, and it is 

also imitated in Dilmun seals. The revolving motif consisting of the upper body of a gazelle or 

cow is also of special importance. The motif of the head of the cow from the front or 

Bukaranim is often seen in the seals of the Persian Gulf, and it is often seen between the horns 

of the cow, the moon or in some cases the sun disk, which turns them into heavenly entities. It 

is usually placed on a platform and between people who are grazing, or the gods and men held 

it in their hands. The last case is the scene of grazing and it is common in the seals of the 

Persian Gulf and Syria. This role is the root of the art of the It has ancient Sumerian and 

Akkadian dynasties and appears in different forms. (Ibid.) 
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- The mutual influence of the Mesopotamian and Indian civilizations based on the 

designs of the seals of the Persian Gulf: 
The discovery of the Harappan civilization in 1921 and Mohenjo-daro in 1924 were effective 

steps in identifying the economic and cultural connections of the Persian Gulf region and the 

Indian civilization and the Snampi seals of the Persian Gulf. Various examples of this 

cooperation and mutual effectiveness have been shown in archaeological discoveries. Indian 

Harappan seals discovered in Sotel and Tell Asmar and other Sumerian habitats (Clarke, 

1379, p. 356). It has specific topics from the Indus Valley culture. The one-horned bull with a 

manger and pictorial lines belonging to Sargon's reign and the periods after that (Mughol, 

1369, p. 26) and the crowned snake shapes known as Nega seals (Durant, vol. 2, p. 579) are 

examples of these paintings.The discovery of other types of seals, clothes and Indian linen 

products in Sumer and Ur is evidence of extensive relations between these two distant regions 

of the ancient world through the Persian Gulf and the Oman Sea (Alweis, 1964, p.78). Also, a 

number of seals and handicrafts and native products of the Mesopotamia region and the coasts 

of the Persian Gulf have been discovered in the civilization centers of India (Ibid).The 

development of shipping in the Persian Gulf expanded bilateral relations. (Malovan, 1372, pp. 

11-12). Many Indian merchants lived as immigrants in the cities of Sumer, and Indian sailors 

and the people of Mesopotamia used the same and similar ships. (Hawley, 1377, p. 31). 

Scientists believe that the development of a part of the Indus Valley civilization is the result 

of its interaction with the Mesopotamia and Persian Gulf civilizations (Alweis, 1964, p. 78). 

The beginning of the urban civilization with the ability to write in the Indus Valley was when 

it established extensive communication with the neighboring states of the Persian Gulf and the 

Oman Sea, the coastal areas of Makran or Baluchistan, southern Iran and Mesopotamia. 

According to the Mesopotamia chronology table, these events clearly coincide with the Old 

Akkadian period and the third Ur phase (Malik Shahmirzadi, vol. 1, 1375, p. 81). At the end 

of the 3rd millennium BC, the beginning and expansion of maritime trade with India through 

the Persian Gulf shows the transfer of trade from the land route of the north to the waterside 

areas of the south. The emergence of new ethnic groups in the north of Iran and the 

subsequent slowness or stoppage of commercial exchanges through the northern regions can 

be one of the reasons for the relocation of trading centers. At the beginning of the 3rd 

millennium BC, the abandonment of the bases in the north of Baluchistan and the expansion 

of the Harappan culture along the shores of the Oman Sea to the southeast (India) and west to 

the borders of Iran, strengthens such a theory. (Mohgol, 1369, pp. 25-6). The confrontation 

between the Sumerians of the period of Jamdet Nasr (3100 to 2900 BC) and other 

Mesopotamia civilizations with the Elamite invaders at the time of their first appearance, 

which made it difficult to use land trade routes, gave more importance to direct trade with 

distant regions through southern waterways. (Walipour, 1380, p. 33). 

 

Conclusion: 

Population growth and the expansion of commercial exchanges with neighboring and distant 

regions, the emergence of calligraphy and human needs are among the reasons for the 

emergence of seals and image seals. Each group of motifs belonged to a certain group of 

society. The brilliant presence of the Persian Gulf and the Sea of Oman in the international 

relations of the millennia BC, a center of gravity for the political, cultural and economic links 

of different world societies and an eclectic place for the growth and development of new 

evolutionary ideas, and the seals of the Persian Gulf are an example of this evolution and 

innovation. The emergence of the old type of these seals, which is almost parallel to the era of 

the ancient Sumerian dynasties, connects the civilizations of the Indus Valley, Mesopotamia, 

the beginning of the Elamites and Dilmun. Land and sea, which reached its peak from the 
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period of the third dynasty of Ur to ancient Babylon, they traveled to various lands and while 

transporting various goods, they adapted and published artistic achievements and stamped on 

their seals. The end of the Kasi period and the transfer of power from the south of 

Mesopotamia to the north, the decline of the power of Elam and the conquest of the Aryans 

over the trading sides of the aforementioned merchants, this extensive trade began to decline 

and was gradually extinguished, and along with it, the seals Persian gulf also disappeared 

from the page of time. 

 

-Pictures of Persian Gulf seals: 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin tükenmişlik 

düzeylerinin karşılaştırmaktır. Yapılan bu araştırmada, Nicel araştırma yöntemi içerisinde yer 

alan nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Sporcu 

Tükenmişlik Ölçeği (Athlete Burnout Questionnaire) kullanılmıştır. Raedeke ve Smith (2001) 

tarafından geliştirilen Sporcu Tükenmişlik Ölçeği (Athlete Burnout Questionnaire) 5’ li Likert 

tipinde olup, 3 alt boyut ve 15 maddeden oluşmaktadır. Kelecek, Kara, Kazak, Çetinkalp ve 

Aşçı (2016) tarafından Türkçe’ ye uyarlaması yapılmıştır. Çalışma gurubu, 395 öğrenciden 

oluş aktadır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde, tanımlayıcı istatistik analizi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.  

Tanımlayıcı istatistik analizi sonunda, Azalan Başarı Hissi boyutunda ve Duyarsızlaşma 

boyutunda öğretmenlik bölümü öğrencilerinin, Duygusal Fiziksel Tükenme boyutunda 

antrenörlük bölümü öğrencilerinin daha yüksek skora sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor bilimleri, öğrenci, tükenmişlik. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to compare the burnout levels of students studying at the faculty of 

sports sciences. In this study, the causal comparison model, which is included in the 

quantitative research method, was used. Athlete Burnout Questionnaire was used as a data 

collection tool in the study. The Athlete Burnout Questionnaire, developed by Raedeke and 

Smith (2001), is a 5-point Likert type and consists of 3 sub-dimensions and 15 items. It was 

adapted into Turkish by Kelecek, Kara, Kazak, Çetinkalp and Aşçı (2016). The study group 

consists of 395 students. SPSS 20 package program was used to analyze the data. Descriptive 

statistical analysis and one-way analysis of variance were used in the analysis of the data. At 

the end of the descriptive statistical analysis, it was determined that the students of the 

teaching department had higher scores in the Decreased Sense of Success and 

Depersonalization dimensions, and the students in the coaching department in the Emotional-

Physical Exhaustion dimension. 

Keywords: Sport sciences, student, burnout. 

 

1. GİRİŞ 

Sporcuların performansını olumsuz düzeyde etkileyen birçok ruhsal faktör vardır.  Kaygı, 

stres ve tükenmişlik sporcuların performansını olumsuz yönde etkileyen etkenler arasında yer 

almaktadır (Tazegül, 2015; Tazegül, 2012). Kaygı ve stres gibi olumsuz ruhsal faktörler 

sporcuların tükenmişlik düzeylerini etkilemektedir.  
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1970’li yıllarda Freudenberger (1974) tarafından ortaya atılan “tükenmişlik” kavramı içinde 

bulunduğu yoğun çalışma temposunun kendisi ve diğerlerinde yaratmış olduğu değişikliklerin 

bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Freudenberger (1974) psiko-sosyal bir yapı olarak gördüğü 

tükenmişliği kişinin verimliliğini etkileyen bir süreç olarak değerlendirmiştir. Sonraki yıllarda 

Maslach ve Jackson (1981) tarafından, insanda ortaya çıkan fiziksel bitkinlik, uzun süren 

yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duyguları ile birlikte bireyin yaptığı işe, hayata ve diğer 

insanlara karşı gösterdiği olumsuz tutumları kapsayan fiziksel ve zihinsel boyutlu bir sendrom 

olarak tanımlanan tükenmişlik kavramı spor psikolojisi alanında ise Raedeke ve Smith (2001) 

tarafından 2000’li yıllardan sonra çalışılmaya başlanmıştır. 

Tükenmişlik; beklentilerin yüksek olduğu işlerde çalışan insanlarda, sürekli stres altında 

çalışma sonucunda ortaya çıkan ve sürekli artan uzun süreli fiziksel, ruhsal ve davranışsal 

işlevsizliktir (Budak 2003). Spor açısından tükenmişlik ise; eskiden keyif alınan spor 

faaliyetlerinden fiziksel, duygusal ve sosyal geri çekilme olarak tanımlanmıştır (Gould ve 

Whitley 2009). Bu geri çekilme duygusal, fiziksel yorgunluk, başarı duygusunda azalma ve 

spora verilen değerin azalması olarak gruplandırılabilir. Bir başka tanıma göre; Tükenmişlik, 

sporcudan fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak ne beklendiği ve sporcunun tepki kapasitesi 

arasındaki algılanan ya da gerçek olan dengesizliklerden kaynaklanan kronik stres, 

motivasyonel yönelimler ve sporcudaki değişiklikler sonucu ortaya çıkan bir durumdur 

(Weinberg ve Gould 2015). Tükenmişliğe odaklanan birçok araştırmada tükenmişlik kavramı, 

sürantrenman ya da bitkinlikten daha çok dikkat çekmiştir (Hanrahan ve Andersen 2010). 

Tükenmişliğin temel özellikleri fiziksel ve duygusal halsizlik, düşük kişisel başarı, düşük 

özsaygı ve kişilik yitimidir (Raedeke ve Smith 2001). Sporda tükenmişlik ise, sporu 

bırakmaktan farklı olarak kullanılmaktadır çünkü tükenmişlik, psikolojik ve duygusal 

halsizlik, başkalarına olumsuz tepki verme, düşük benlik saygısı ve depresyon gibi durumları 

içerir (Williams 2006). Sporcuların kendilerini maksimum ya da maksimuma yakın 

kapasitede aşırı antrenman yüklerine (excessive training) maruz bıraktıkları kısa döngü 

(birkaç gün ya da birkaç hafta süren) antrenmanını ifade eden sürantrenman kavramı, 

tükenmişliğin alt sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Ancak, aşırı antrenman yükleri 

(excessive tarining) doğru zamanda doğru sporculara uygulandığında olumlu performansın 

ortaya çıkmasına da katkı sağlamaktadır (Gould ve Weinberg, 2015). 

2. YÖNTEM  

Yapılan bu araştırmada, Nicel araştırma yöntemi içerisinde yer alan nedensel karşılaştırma 

modeli kullanılmıştır. 

3. EVREN VE ÖRNEKLEM  

Çalışmanın evrenini Iğdır Üniversitesinde okuyan öğrenciler oluştururken, örneklemini ise 

çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 395 öğrenci oluşturmaktadır. 

4. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Sporcu Tükenmişlik Ölçeği (Athlete Burnout Questionnaire) 

Raedeke ve Smith (2001) tarafından geliştirilen Sporcu Tükenmişlik Ölçeği (Athlete Burnout 

Questionnaire) 5’ li Likert tipinde olup, 3 alt boyut ve 15 maddeden oluşmaktadır. Kelecek, 

Kara, Kazak, Çetinkalp ve Aşçı (2016) tarafından Türkçe’ ye uyarlaması yapılan ölçeğin 2 

maddesi düşük faktör yükü nedeni ile çıkarılıp ölçek, 13 madde üzerinden değerlendirilmiştir. 

Duygusal ve fiziksel tükenme 5, azalan başarı hissi ve duyarsızlaşma alt boyutları 4’ er 

maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin azalan başarı hissi iç tutarlık katsayısı. 75, duygusal fiziksel 

tükenme iç tutarlık katsayısı. 87, duyarsızlaşma iç tutarlık katsayısı. 83 olarak hesaplanmıştır. 

Bu çalışma kapsamında Cronbach Alpha değerleri azalan başarı hissi için. 76, duygusal 

fiziksel tükenme için. 79, duyarsızlaşma için. 60’dır. 

5. VERİLERİN ANALİZİ 

Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir 

dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi ve 
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verilerin homojen olup olmadığını değerlendirmek için “Anova-Homogenety of variance” 

testi uygulanmıştır. Bu ilk incelemede verilerin homojen ve normal dağılıma sahip olduğu 

belirlenmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistik analizi ve tek yönlü varyans analizi 

uygulanmıştır.  

6. BULGULAR 

Bu bölümde çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistik Analizi Bulguları. 

  X ± 

Azalan Başarı Hissi Öğretmenlik 10,8261 2,50813 

Antrenörlük 10,3431 2,38389 

Spor Yöneticiliği 10,5167 2,57650 

Duygusal Fiziksel Tükenme Öğretmenlik  11,2536 4,19778 

Antrenörlük 11,3869 4,78547 

Spor Yöneticiliği 11,3250 4,48932 

Duyarsızlaşma Öğretmenlik  8,1522 3,49536 

Antrenörlük 7,9051 3,35823 

Spor Yöneticiliği 7,9333 3,58272 

 

Azalan Başarı Hissi boyutunda ve Duyarsızlaşma boyutunda öğretmenlik bölümü 

öğrencilerinin, Duygusal Fiziksel Tükenme boyutunda antrenörlük bölümü öğrencilerinin 

daha yüksek skora sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Tek Yönlü Varyans Analizi. 

  Sum of Squares Mean 

Square 

F Sig. 

Azalan Başarı Hissi Between Groups 16,443 5,481 ,888 ,447 

Within Groups 2425,169 6,171     

Duygusal Fiziksel 

Tükenme 

Between Groups 2,566 ,855 ,042 ,988 

Within Groups 7951,445 20,233     

Duyarsızlaşma Between Groups 5,460 1,820 ,151 ,929 

Within Groups 4735,537 12,050     

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonunda, bütün değişkenlerde istatistiksel olarak anlamsız 

düzeyde bir farklılık belirlenmiştir. 

 

7. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Yapılan istatistiki analizler sonunda, Azalan Başarı Hissi boyutunda ve Duyarsızlaşma 

boyutunda öğretmenlik bölümü öğrencilerinin, Duygusal Fiziksel Tükenme boyutunda 

antrenörlük bölümü öğrencilerinin daha yüksek skora sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu 

verilerden yola çıkarak öğretmenlik bölümünde okuyan öğrencilerin başarısız olma kaygısı 

yaşadıkları söylenebilir. Bunun en büyük nedenlerinden birinin ise öğretmenlik bölümünde 

okuyan öğrencilerin okullarını bittikten sonra atanamama kaygısından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Antrenörlük bölümünde okuyan öğrenciler içinde, yaşamlarında çok fazla 

stres olduğu ve buna bağlı olarak duygusal olarak çok fazla tükenmişlerdir. 
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Konu ile ilgili yapılan çalışmalardan bazıları bakacak olursak. Gündüz ve arkadaşları 

tarafından 2012 yılında yapılan bir çalışmada, SYO öğrencilerinin tükenmişlik düzeyinin 

diğer bölümdeki öğrencilerden daha çok olduğunu bulmuştur.  Çağatay İn ve Şanlı Kula 2019 

yılındaki çalışmalarında, Öğrencilerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşması arasında pozitif 

yönde yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlemişlerdir. Akıl ve Yazar 

(2014) ve Tansel (2015) erkek öğrencilerin duygusal tükenmesini kız öğrencilerin duygusal 

tükenmesine göre anlamlı derecede yüksek bulmuşlardır. Seçer (2015) ve Tansel (2015), 

duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarında üniversite öğrencilerinin okul 

tükenmişliklerinin öğrenim görülen sınıfa göre anlamlı derecede farklılık olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Pınar ve arkadaşları tarafından 2015 yılında yapılan bir çalışmada, Diş 

hekimliği fakültesi öğrencilerinin tükenme ve duyarsızlaşma puan ortalamalarının örneklem 

kapsamındaki diğer öğrencilerden daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Atalayın ve 

arkadaşları (2013) çalışmalarında klinik uygulama yapan diş hekimliği öğrencilerinin %19-

26’nın orta ve yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığını, Badran ve arkadaşları 2010 yılında 

duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanlarının yüksek olduğunu belirtmiştir. Dereceli 2021 

yılında yaptığı çalışma, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin algıladıkları 

stres düzeyleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 

belirlemiştir. 
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ABSTRACT  
This study was required to analyze the challenges/issues teachers and students encountered in 

the online education & learning process as it was being carried out in Pakistan during the 

Covid-19 pandemic. The social, economic, and political systems around the world have all 

experienced COVID-19 as a nightmarish. In Pakistan, one of the most damaged sectors is 

thought to be education. The developed nations have already switched from traditional 

classroom settings to online learning environments, while Third World nations like Pakistan 

were most negatively impacted because they lacked the necessary technology for online 

learning at any point during the COVID-19 pandemic. There have been several difficulties in 

getting teachers and students to adopt new technology. In this study, closed-ended 

questionnaires were used in a mixed-method research design. To improve data collection and 

analysis, the researcher issued questionnaires to students, teachers, and the management in 

addition to conducting management interviews. This study offers advice to online teachers in 

Pakistan on how to overcome their difficulties. The results show a negative attitude toward 

faculty members using online learning environments for teaching and learning. The 

difficulties faced by faculty members prevented them from providing effective teaching and 

learning. Faculty members also needed extensive expertise in teaching online and were not 

provided the right training to deal with the technical difficulties. This study will assist 

educators in improving the quality of online teaching in Pakistan by identifying suitable 

solutions and suggestions by exploring the experiences and difficulties faculty members have 

with online education and learning. 

Keywords: Online Education & Learning, Pakistan, Covid-19 Pandemic, Online 

Teaching & Learning Challenges.  
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ABSTRACT 

An important issue to be solved in face recognition is how to represent a face so that a 

computer vision system can recognize it regardless of its shape, size, position, and orientation. 

In this paper, we will give a qualitative and quantitative comparison of some existing Face 

recognition methods such as: Local Binary Patterns Histograms (LBPH), SIFT, eigenfaces, 

Zernike moments, etc.  In the experimental, we used our own Faces data set. It contains 1200 

images of 60 persons from the FSTE students and staff of different genders. The images are 

128*128 pixels. Each person is represented by various views (20 images) in a variety of poses 

going from facial views to frontal views with various expressions. For the similarity measure, 

we used the 𝑙1 norm defined by the Euclidean distance between descriptors. The recognition 

rate is the criterion for measuring the performance of the compared methods. 

Keywords: Face recognition, Descriptors, LBPH, SIFT, Zernike moment 
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ÖZET 
Klasik dönemde Câhiz (ö. 255/869) ve İbnü’l-Mu‘tez (ö. 296/908) ile ilmi disiplin haline 

gelip günümüz Arap belâgati kitaplarında me‘ânî ve beyân ilmi ile birlikte belâgatin üç ana 

kısmından biri olarak kabul edilen bedî ilmi, kavram olarak sözün lafız veya anlam olarak 

güzelleştirilmesi demektir. Hicri dördüncü yüzyıldan itibaren alt başlıkları artan ve 

Safiyyüddîn Hillî (ö. 749/1348) ile yüz kırk beş kadar alt başlığa ulaşan bu ilim ile ilgili 

olarak modern Arap belâgati kitaplarında birbirinden farklı tanımlar yapılmış ve bu ilim 

birçok alt başlığa ayrılmıştır. Örneğin yirminci yüzyıl Arap belâgati müelliflerinden Alî el-

Cârim (ö. 1949) ve Mustafa Emîn el-Belâgatü’l-vâdiha adlı eserlerinde bedî‘ ilmini; me‘ânî 

ve beyân konuları dışında kalan lafız veya anlama yönelik olarak sözü güzelleştirme 

sanatlarını konu edinen ilimdir şeklinde tanımlamışlar ve bu ilmi; mühassinât-i lafziyye (lafzı 

güzelleştiren söz sanatları ve mühassinât-i ma‘neviyye (anlamı güzelleştiren söz sanatları) 

olarak iki ana başlığa ayırmışlardır. Lafzı güzelleştiren sanatlar; cinâs, iktibâs ve seci‘ olarak 

üç kısma ayrılırken manayı güzelleştiren sanatlar; tevriye, tıbâk, mukâbele, hüsnü’t-ta‘lîl, 

te‘kîdü’l-medh bimâ yüşbihü’z-zem ve üslûbü’l-hakîm olarak altı kısımda değerlendirilmiştir. 

Ahmed Mustafa el-Merâğî ise ‘Ulûmü’l-belâğa kitabındaki tanımında, Cârim ve Emîn’den 

farklı bir şekilde muktezâyı hâl olgusuna vurgu yaparak bir sözün mekana ve zamana uygun 

olmadan bu sanatlarla güzel kılınamayacağını belirtmiş ve lafzı güzelleştiren söz sanatları için 

farklı isimlendirmelerle altı, lügavî sanatlar şeklinde isimlendirdiği manayı güzelleştiren söz 

sanatları için yirmi sekiz alt başlık açmıştır. Bu dönemdeki diğer Arap belâgati müellifi 

Abdülaziz Atîk (ö. 1976), lafzı güzelleştiren sanatları altı, manayı güzelleştiren söz sanatları 

yirmi iki kısımda ele almıştır. Çalışmamızda örnek verilen Arap belâgati müelliflerinden 

Ahmed el-Hâşimî (ö. 1943), Muhammed Ahmed Kâsim - Muhyiddîn Dîb, Mustafâ es-Sâvî el-

Cüveynî (ö. 1988)  Muhammed b. Sâlih el-‘Useymîn (ö. 2001), Hasen Habenneke el-Meydânî 

(ö. 2004), Fadl Hasan Abbâs (ö. 2011) ve Ali Bulut’un belâgat kitaplarında birbirinden farklı 

tanımlar ve tasnifler yapılmış ve müellifler bu konuda birliktelik sağlayamamışlardır. Bu 

çalışmadaki amaç, son dönem Arap belâgati müelliflerinin bedî‘ ilmine yönelik tanımlarını 

birbiriyle mukayese etmek ve bu dönemde ele alınan lafız ve anlamla ilgili çeşitli söz 

sanatlarını bir araya getirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Arap Belâgati, Belâgat, Belâgat Kitapları, Kinaye, Kısım. 
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ABSTRACT 

In the classical period, the ʿIlm al-badī‘, which became a scientific discipline with Jāḥiẓ (d. 

255/869) and Ibn al-Mu‘taz (d. 296/908) and accepted as one of the three main parts of 

rhetoric together with the ʿIlm al-ma‘ānī andʿIlm al-badī‘ in today's Arabic rhetoric books, 

means the beautification of the expression in terms of word or meaning as a concept. 

Different definitions have been made in modern Arabic rhetoric books regarding this science, 

which has increased its subheadings since the fourth century Hijri and reached about one 

hundred and forty-five subheadings with Ṣafiyüddīn al-Ḥillī (d. 749/1348), and this science 

has been divided into many subheadings. For example, twentieth century Arab rhetoric 

writers Alī al-Jārim and Muṣṭafā Emīn defined the ʿIlm al-badī‘ as in their book al-Balāgha 

al-Wāḍiḥa: It is the science that deals with the art of beautifying the word or meaning, which 

is not related to the subjects of ʿIlm al-ma‘ānī and ʿIlm al-badī‘. Then this science; It is 

divided into two main titles as muḥassināt lafẓiyya (the arts that beautify the word) and 

muḥassināt al-maʿnawiyya (the arts that beautifies the meaning). Arts that beautify the word; 

divided into three parts as jinās, iqtibās and sajiʿ; arts that beautify the meaning; It has been 

evaluated in six parts as tawriya, ṭıbāq, muqābala, ḥusn ta‘līl, ta‘kīd al-madḥ bimā yushbih 

al-dham, uslūb al-hakīm. Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, in his definition in the book ʿUlūm al-

balāgha, emphasized the fact of muqtaḍā al-ḥāl in a different way from Jārim and Emīn and 

stated that a word cannot be made beautiful with these arts unless it is appropriate for the 

place and time. In addition, he opened six sub-titles for the rhetoric that beautifies the word, 

and twenty-eight sub-titles for the rhetoric that beautifies the meaning, which he named as 

lexical arts. Another Arabic rhetoric author in this period, Abdul‘azīz ʿAtīq (d. 1976), divided 

the arts that beautify the word into six parts, and the arts that beautify the meaning into 

twenty-two. Different definitions and classifications have been made in the rhetoric books of 

Aḥmad al-Hāshimī (d. 1943), Muḥammad Aḥmad Qāsim and Muḥyiddīn Dīb, Muṣṭafā al-

Ṣāwī al-Juwaynī (d. 1988), Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn (d. 2001), Ḥasan Ḥabannaka 

al-Maydānī (d. 2004) and Faḍl Ḥasan ʿAbbās (d. 2011), and Ali Bulut, who are among the 

authors of Arabic rhetoric evaluated in our study, and the authors have not achieved unity on 

this issue. The aim of this study is to compare the definitions of the last period Arab rhetoric 

writers on the ʿIlm al-badī‘and to bring together various rhetoric related to wording and 

meaning in this period. 

Keywords: Arabic Rhetoric, Rhetoric Theory, Rhetoric Books, Badī‘, Classification. 
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ÖZET 

Güzel görünme çabası, bugün olduğu gibi geçmiş kültürlerde de önemli bir yere sahiptir. 

Kabile halinde yaşayan topluluklardan medeniyetini tesis etmiş toplumlara kadar her yerde 

muhtelif takılar, süslenme gereçleri, aksesuarlar kullanılılır. Kullanılan bu eşyalar kişinin 

toplumdaki yerini, maddi gücünü gösterdiği gibi geleneklerin ve dinin getirdiği semboller 

olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında bazı aksesuarlar giyilen kıyafetin ayrılmaz bir 

parçası da olabilir, bu gereçler dahi çoğu zaman belli bir estetik zevkin göstergesi olarak 

tasarlanır. Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan takılar insanı anlatan sanat dallarında da 

doğal olarak geniş ölçüde yer bulur.  

Tasvir sanatlarında renklerinden şekil özelliklerine kadar takip edilebilen takılar, edebi 

eserlerde olduğundan daha renkli, ihtişamlı ve bambaşka hayallerle bezenmiş halde karşımıza 

çıkar. İnsanlık tarihi kadar eski olan takıların yapımında kullanılan malzemeler, yapım 

teknikleri, hangi amaçlarla kullanıldığı gibi konular hakkında yetkin çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmada ise minyatürlerde detaylarını görebildiğimiz takı ve aksesuarların Klasik Türk 

şiirinde nasıl işlendiği üzerinde duruldu. Özellikle Osmanlı minyatür sanatının son büyük 

temsilcisi Levnî’nin [ö. 1145/1732] tasvir ettiği güzel kıyafetli kadın minyatürlerinin 

detaylarında yer alan takıların, şâirlerin hayal dünyalarındaki karşılıkları beyitler üzerinden 

okundu. Küpe, taç, sorguç, gerdanlık, pazubend, kemer, bilezik, yüzük ve halhalın minyatür 

ve tablolardaki detayları çalışmaya eklendi, bu takıların ve aksesuarların yer aldığı beyitler 

örnek olarak yazıldı. Beyitlerin nesre çevirileri yapıldı ve takıların etrafında gelişen hayaller 

açıklandı.  

Anahtar Kelimeler: Minyatür, Levnî, Klasik Türk Şiiri, Takılar ve Aksesuarlar 

 

ABSRTACT 

The effort to look beautiful had an important place in past cultures as well as today. Various 

jewelry, ornaments and accessories have been used everywhere, from communities living in 

tribes to societies that have established their civilizations. These items used can be evaluated 

as symbols brought by traditions and religion, as well as showing one's place in society and 

financial power. In addition, some accessories can be an integral part of the outfit, even these 

items are often designed as an indication of a certain aesthetic taste. Jewelry, which is an 

integral part of daily life, naturally finds a wide place in the branches of art that describe 

people.  

Jewelry, which can be traced from its colors to its shape features in the descriptive arts, 

appears before us in a more colorful, magnificent and adorned with completely different 

dreams than in literary works. Competent studies have been carried out on the materials used 

in the making of jewelry, which are as old as the history of humanity, the production 

techniques and the purposes for which they are used. In this study, it was focused on how the 

jewelry and accessories, whose details we can see in miniatures, are processed in Classical 

Turkish poetry. Especially the last great representative of Ottoman miniature art, Levnî [d. 

1145/1732], the correspondences of the ornaments in the details of the beautifully dressed 
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women miniatures in the imaginations of the poets were read through couplets. Details of 

earrings, crowns, crests, necklaces, armbands, belts, bracelets, rings and anklets in miniatures 

and paintings were added to the work, couplets containing these jewelry and accessories were 

written as examples. The couplets were translated into prose and the dreams that developed 

around jewelry were explained. 

Keywords: Miniature, Levnî, Classical Turkish Poetry, Jewelry and Accessories 
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ABSTRACT 

Today, the light industry market is declining: considering the growth rate of previous years, it 

is concluded that the number of enterprises is decreasing every year. This problem is 

connected, among other things, with the wrong choice of clothing models, which is why many 

enterprises simply do not have demand for goods. To predict the rational structure of the 

designed assortment of clothing, it is necessary to know consumer preferences for a given 

assortment. Clothing designers, in addition to knowledge in their field of design and 

modeling, must be able to explain the significance of a particular structural element. To do 

this, a study of consumer demand for goods is carried out, based on which it is possible to 

develop a collection of clothing corresponding to market demand. 

The purpose of this work is to identify consumer preferences for the development of upper 

shoulder clothing based on a study of consumer demand. 

The study of consumer demand was carried out in four stages. 

At the first, preparatory stage, the main artistic and design features for the survey of 

respondents were identified. 

At the second stage, a survey is conducted among a selected specific typological group of 

consumers - women of the younger and middle age groups, with an average income level. 

At the third stage, the questionnaire was processed: charting and highlighting the most 

frequent answers among the survey participants. 

At the fourth stage, recommendations are made for the development of outerwear models, 

based on the processing of the survey data.  

As a result of the work, based on a study of consumer demand, models of women's coats for 

women of younger and middle age groups were developed. Such research work is necessary 

to increase the experience of the designer, as well as to create products that meet customer 

demand. 

Keywords: research, recommendations, outerwear, collection  

 

1. INTRODUCTION 

In Russia, light industry occupies 1.1% of the manufacturing industry [1]. Imports of light 

goods, and in particular the clothing industry, more than double domestic production. 

However, due to recent events, the share of imports has decreased, which provides favorable 

opportunities for the development of the garment industry in the Russian Federation. Initially, 

the problem of such low rates is caused by many features of the company's policy, its 

economic and technological component, including the selection of personnel. Rapid 

development requires highly qualified specialists with extensive experience and skills in this 

and related fields. So, the designer of clothes should know not only the basics of constructive 

design and artistic modeling of clothes, but also understand the preferences of consumers. To 

do this, a survey of consumers should be periodically conducted to highlight the most 

significant design features in clothing. 
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The purpose of this work is to identify consumer preferences for the development of upper 

shoulder clothing based on a study of consumer demand. 

 

2. CONSUMER DEMAND RESEARCH 

To conduct a survey, you must: 

- to identify the main artistic and constructive features (ACF) that will participate in the 

survey [2,3]; 

- conduct a sociological survey of respondents; 

- process the results of the survey; 

- develop recommendations for creating models of women's outerwear. 

 

At the first stage, ACFs are selected for conducting a sociological survey. They should reflect 

the main features of consumer choice - artistic, constructive, technological, economic factors. 

 

For this study, the following ACF topics were selected: 

• season; 

• style; 

• material; 

• color spectrum; 

• prints; 

• cut; 

• silhouette; 

• length; 

• sleeve volume; 

• the length of the sleeve; 

• functional elements; 

• cut collar; 

• layering in the coat. 

 

Questions were also asked about age, income, place of residence; How much are you willing 

to spend on outerwear; What type of outerwear do you prefer; These factors will help to find 

out the average standard of living of the respondents, to determine their age and social groups. 

At the second stage, based on the choice of topics, a survey was conducted among women of 

younger and middle age, in the Google Forms questionnaire program. The survey took place 

over 3 days, during which time 135 people completed the survey. 

At the third stage, statistical processing of the results was carried out. The sample size among 

the selected specific typological group of consumers was 135 people - these are women of the 

younger and middle group (up to 45 years old), among which girls under 29 years old make 

up 91 people (67.41%), women from 30 to 45 years old 44 people (32.59%)(figure 1a). 

Respondents have a different level of income, which was distributed among the participants 

quite evenly: 33 survey participants (24.4%) have an income of up to 20 thousand rubles; 

from 20 to 40 thousand - also 33 people (24.4%); from 40 to 60 - 32 respondents (23.7%); 

from 60 to 80 - 15 participants (11.1%); and more than 80 thousand rubles - 22 people 

(16.3%) (figure  1b). Thus, this study will reflect the different demand for one type of 

product. 

The majority of respondents live in the metropolis - 88 people (65.2%); about a quarter - in 

large cities: 26 people (26.7%), the rest of the small part live in urban-type settlements and 

villages, respectively - these are 8 and 3 people (5.9% and 2.2%) (figure 1c). 
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Figure 1 - Results of the survey on the topic: a) - Diagram of the age group of respondents; b) 

- Diagram of the place of residence; c) - Diagram of the level of income of respondents 

 

When asked about their readiness to spend a certain amount on outerwear, approximately half 

(48.1%) answered that they were ready to spend from 5,000 to 10,000 rubles; 36 survey 

participants (26.7%) are ready to spend from 10 to 20 thousand on outerwear; and 23 

respondents (17%) are ready to spend up to 5 thousand rubles; and only 9 (6.7%) and 2 

(1.5%) people from the survey are willing to spend from 20 to 30 thousand and more than 30 

thousand rubles on outerwear, respectively. 

 

82.1% of respondents are ready to wear a coat in the demi-season, while 17.9% are ready to 

wear a coat in the winter. 

 

Most survey participants prefer the classic style - 83% of respondents; sports - 16%, and 

romantic - 7.4%; avant-garde - 1.1% (figure 2a).. 

When choosing a material [4], it is important for the largest number of respondents what 

material the coat is made of: 41.5% prefer mixed fabrics, 19.1% prefer only natural materials; 

less than 5% - only synthetic. At the same time, more than a third of the respondents (35.1%) 

do not care at all what material the coat is made of (figure 2b).. 

About 66% of respondents like the color scheme of outerwear to be dark; about 23% - light, 

and only 10% prefer bright colors (figure 2c). At the same time, half of the respondents are 

neutral towards prints, and if they like a product with prints, they are ready to wear it. 

Approximately the second half of respondents (43.6%) have a negative attitude towards 

prints, and about 6% like prints and wear them in outerwear. 

 

 
Figure 2 - Results of the survey: a) - Histogram of style preferences; b) - Material selection 

diagram; c) - Diagram of the choice of colors 
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In the survey, about 70% of respondents choose a coat with a set-in sleeve [5]; in second 

place is raglan sleeve - 30.9%; a one-piece sleeve was chosen by 16%, and with a modified 

armhole by less than 5%. 

Preferences in the silhouette were also divided: about 35% of the respondents chose straight 

and tight coat silhouettes; further, about 20% chose adjacent; and only 10% prefer trapezoidal. 

When choosing the length of the coat [6], two leaders of the survey were revealed: this is the 

length to the knees (54.3%) and to the middle of the calf (50%). Next comes the length to the 

middle of the reed - 19.1%, and closes the length to the hips and to the ankle - they were 

chosen by 6.4% of respondents. 

During the survey, the average volume of the sleeve was chosen by almost all participants of 

the pig (81.9%); followed by a small volume of the sleeve - 22.3%; and least of all they chose 

a high-volume sleeve – 8.5%. The length of the sleeve is also clearly defined: 86.2% of 

respondents chose the long sleeve, while 15% or less chose the 7/8, ¾ and elbow length 

sleeves. Nobody chose short sleeves [6]. 

Looking at the functional elements in coats, it was important for the respondents to have 

outside pockets - 73.4%, inside pockets - 50%, belt - 43.6%, and cuffs - 9.6%. 

When choosing a cut, 71.3% chose a jacket-type collar, and 20% each chose a shawl, stand-

up, stand-up collar. 

With the last question about the possibility of layering in a coat, more than half of the 

participants - 61.7% - allow layered coats. 

When processing statistical results, leaders were identified in their topics in the survey. Based 

on them, a recommendation is made for the development of a collection of outerwear. 

A collection of coats for self-confident women of younger and middle age groups, living in a 

metropolis in a temperate zone, with an average income level. Coats should be demi-season, 

in a classic style, it is permissible to use mixed fabrics in addition to natural materials. The 

color scheme is dark, shades of black, dark blue, dark green, etc. are possible. Prints are 

acceptable, but undesirable. The coat should be of a straight or semi-adjacent silhouette, knee-

length or mid-calf length. The cut of the product is with a set-in sleeve or a soft raglan sleeve. 

The volume of the sleeve is medium, long. It is important that the outer and inner pockets are 

present in the design of the coat, and a belt and cuffs are also possible. The collar must be a 

jacket type, shawl, stand-up or stand-up collar. Layering is allowed in the coat. 

 

Based on the recommendations, a presumptive sketch line of a collection of models of 

women's outerwear was developed (figure 3)[7].  

 

 
Figure 3 - Sketch line of the collection 
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3. CONCLUSIONS 

 

As a result of the work, a survey of respondents was conducted on the topic of preferences in 

outerwear, namely in the range of coats. After processing the survey, recommendations were 

made for models of women's outerwear. 
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ABSTRACT 

Over the period of time, Sufi households and their establishment have adopted rituals and 

practices that have become necessary in the performance of the ceremonies and rituals that are 

considered indispensable in the observance of the annual and monthly religious functions at 

the Sufi Khanqahs and Dargahs. Traditionally, these rituals are performed through the 

'agency' of certain communities/groups. The participation of these people has been recognized 

traditionally as specific to the functions of those groups. Any of those celebrations cannot 

begin unless these groups are involved, yet in the ultimate trajectory of Sufism, these groups 

remain at the periphery and are generally considered marginalized. Hence this article attempts 

to explore the interrelationship of the families of the qawwals and their relationship with the 

rituals and practices at the Sufi Khanqah. 

The empirical data for this study has been taken from the oral family traditions of the families 

of the Sufi's associated for generations with the historic Chishti-Nizami Sufi centre in Awadh, 

namely, Khanqah-e-Karimia, Salon, District Rae Bareli, UP, India.  

Keywords: Sufism, Qawwals, Discursive Traditions, Religious Music, Oral History, 

Marginalization 
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ÖZET 

Modern təhsilin ən mühüm vəzifələrindən biri uşağa öz potensialını reallaşdırmaqda kömək 

etməkdir. Ancaq insanın sağlamlığı yaxşı deyilsə, potensialın kilidini açmaq mümkün deyil. 

Fiziki qabiliyyətlər, iş qabiliyyəti, həyat və sosial motivasiyalar və daha çox şey onun 

vəziyyətindən asılıdır. Müasir dövrdə pedaqoji nəzəriyyə və praktikada tələbələrin 

sağlamlığının və sağlam həyat tərzinin formalaşması problemi prioritet yerlərdən biridir. 

Lakin bu istiqamətin miqyası, çoxsəviyyəli mahiyyəti və nisbi gəncliyi hələ öyrənilməmiş 

problemlərin geniş spektrini də müəyyən edir. 

Məktəblilərin sağlamlığın vacibliyini dərk etməsi bu mövzuda bilik və bacarıqların 

mənimsənilməsi ilə sıx bağlıdır. Müvafiq biliklərin mənimsənilməsi olmadan şüurlu 

fəaliyyət mümkün deyil. Yalnız bilik əsasında sağlamlaşdırıcı fəaliyyət həqiqətən yaradıcı 

ola bilər, insana sağlamlığını yaxşılaşdırmaq üçün öz yollarını tapmağa, öz sağlam həyat 

tərzini yaratmağa imkan verir. Bu mövqelərdən məktəb qarşısında duran əsas vəzifələrdən 

biri uşaqları mədəniyyətə və təhlükəsiz davranışa öyrətmək olmalıdır. Bu məqsədə çatmaq 

üçün, ilk növbədə, uşaqlara sağlamlığın prioritetini ən mühüm ümumbəşəri dəyərlərdən biri 

kimi dərk etmələrinə kömək etmək, ikincisi, onlara müxtəlif vəziyyətlərdə sağlam və 

təhlükəsiz davranışı öyrətmək lazımdır. 

Təəssüf ki, istər təhsil sistemində, istərsə də ailədə sağlamlıq mədəniyyətinin məqsədyönlü 

tərbiyəsi yoxdur. Mütəxəssislər şagirlər səhhətinin pisləşməsini məhz bu problemlə 

əlaqələndirirlər. Statistika göstərir ki, bütün məzunların 80%-nin səhhətində problemlər var. 

Orta hesabla tələbələr xəstəlik səbəbindən ildə təxminən 12 gün dərsləri buraxırlar. Məncə, 

sağlamlıq mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olması uşaqların həyatının bütün sahələrinə, o 

cümlədən gündəlik iş rejiminə, evdəki davranışlarına təsir edir. Pis vərdişlər, televiziya və 

kompüter məlumatlarının uşaqların psixikasına mənfi təsiri və s. ön plana çıxır.Uşaqlar belə 

həyatın uzunmüddətli nəticələrini qabaqcadan görə bilmirlər. Təəccüblü deyil ki, çox sayda 

xroniki xəstəliklərlə şagirdlərin böyük əksəriyyəti özlərini sağlam hesab edirlər və müxtəlif 

patologiyalardan xilas olmaq üçün məqsədyönlü səy göstərmirlər. Müəllimlərin qarşılaşdıqları 

bir çox çətinliklər - kurrikulumun zəif mənimsənilməsi, əldə edilmiş biliklərin tətbiqi 

mənasında zəif orientasiya, həddindən artıq zehni və psixi gərginlik - məhz şagirdlərin 

sağlamlıq səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır. 

Təcrübə göstərir ki, sağlamlıq mədəniyyətinin tərbiyəsində ən yaxşı nəticə bütün təhsil 

subyektlərinin sıx əlaqəsi ilə əldə edilir, yəni. müəllimlər, şagirdlər və valideynlər. 

Sağlam həyat tərzi mədəniyyətinin formalaşması fərdin gündəlik həyatına sağlamlığa faydalı 

olan müxtəlif yeni davranış formalarını daxil etmək, bir çox qeyri-sağlam vərdişləri 

dəyişdirmək və ya hətta rədd etmək, biliklərə yiyələnmək üçün stimuldur.  

Açar sözlər: sağlamlıq, mədəniyyət, məktəb 
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ABSTRACT 

One of the most important tasks of modern education is to help the child realize his potential. 

But the potential cannot be unlocked if the person is not in good health. Physical abilities, 

working capacity, life and social motivations, and much more depend on his condition. 

 Schoolchildren's awareness of the importance of health is closely related to the acquisition of 

knowledge and skills on this topic. Without the assimilation of relevant knowledge, conscious 

activity is impossible. Only on the basis of knowledge, health-forming activity can be truly 

creative, allow a person to find their own ways to improve health, create their own style of 

healthy life. From these positions, one of the main tasks of the school should be to educate 

children in culture and safe behavior. To achieve this goal, it is necessary, firstly, to help 

children realize the priority of health as one of the most important universal values and, 

secondly, to teach them healthy and safe behavior in various situations. 

Unfortunately, there is no purposeful education of a culture of health, both in the education 

system and in the family. And it is with this problem that experts associate the decline in the 

health of students. Statistics show that 80% of all graduates have health problems. On 

average, students miss classes about 12 days a year due to illness. In my opinion, the low 

level of health culture affects all aspects of children's lives, including daily routine and 

behavior at home. Bad habits and the negative impact on the psyche of children of television 

and computer information, etc., come to the fore. Children cannot foresee the long-term 

consequences of such a life. It is not surprising that with a large number of chronic diseases, 

the vast majority of students consider themselves healthy and do not make targeted efforts to 

get rid of various pathologies. Many of the difficulties that teachers face - poor mastering of 

the curriculum, poor orientation in the applied meaning of the knowledge gained, excessive 

mental and mental stress - is associated precisely with the low level of health of students. 

Practice shows that the best result in the education of a culture of health is achieved with a 

close connection of all subjects of education, i.e. teachers, students and parents. 

The formation of a healthy lifestyle culture is an incentive to include various new forms of 

behavior beneficial to health in the daily life of an individual, to change or even reject many 

unhealthy habits, and to acquire knowledge. 

Keywords: health, culture, school. 

 

GİRİŞ 

İnsan sağlığı en yüksek milli değerdir ve milletin dirilişi özellikle çocukların sağlığı ile 

başlamalıdır. İnsan sağlığı, insan yaşamı ve gelişiminde her zaman en alakalı konu olmuştur 

ve olmaya devam etmektedir. J. J. Rousseau'nun şu sözleri sık sık dile getirilir: "Bir çocuğu 

akıllı ve mantıklı kılmak için, onu güçlü ve sağlıklı yapın." Ne yazık ki, son zamanlarda 

toplumumuzda sağlık göstergelerinde azalma eğilimi var. Bu eğilimi özellikle gençler ve 

çocuklar arasında gözlemleye biliyoruz. 

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı ; “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental 

ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” diye tanımlamıştır. İyilik hali, erkek veya kadın 

tarafından birey olarak, kendi değer ve inanışlarına göre farklı tanımlanır. İyilik derecesinin 

algılanması, aile, toplum ve içinde yaşanılan sosyal konumdan etkilenir. Bir toplumun yaşama 

biçimi olarak da tanımlanabilen kültür, insanın sağlık algısını etkiler. . Sağlık ya hastalık 

kültürlere göre değişebilen kavramlardır. Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisinde 

kültürlere özgü uygulamalar yer almaktadır. Bu nedenle kültür, sağlık ve hastalığın dinamik 

bir etkeni olarak da görülebilir 

 

 

 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org402



 

                    
Kültür yaşamın dokusudur ve her insan bir kültüre sahiptir. Kültür, doğanın yarattıklarına 

karşılık insanın yarattığı her şeydir. Bir toplumun yaşama biçimi olarak da kısaca 

tanımlanabilecek olan kültür, insan tarafından içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olarak 

toplumdan elde ettiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, kanun kuralları, gelenek, alışkanlıklar ve 

yeteneklerin meydana getirdiği karmaşık bir bütündür. 

Modern dünyada, yüksek teknolojiler dünyasında, okul çocuklarının fiziksel aktivitelerinde 

keskin bir düşüş, ekoloji ve diğer faktörler sağlıklarında önemli bir bozulmaya yol açmıştır. 

Sağlıklı bir yaşam tarzının temelinin çocukluktan itibaren atıldığını herkes bilir. Sağlık insana 

doğumdan itibaren verilir, ancak onu yaşam boyu korumak için erken çocukluktan yaşlılığa 

kadar güçlendirmeye özen gösterilmelidir. Çocuğun erken çocukluktaki sağlığı esas olarak 

ailenin yaşam tarzına bağlıysa, ergenlik döneminde çevrenin etkisi artar 

Sağlıklı bir yaşam tarzının hastalığı önlemenin en pratik ve en ucuz yolu olduğu, bir kişinin 

çalışmasını ve iyi alışkanlıkları güçlendirmesini gerektirdiği, boş bir yaşam tarzının 

sağlığınızın bozulmasına neden olabileceği çocukluktan unutulmamalıdır. 

Çocuklar günün önemli bir bölümünü okulda geçirirler, dolayısıyla onların fiziksel ve ruhsal 

sağlıklarını korumak ve güçlendirmek sadece ailenin değil, öğretmenlerin de 

sorumluluğundadır. Bu yaşta, sağlığa karşı bilinçli bir tutumun olumlu ilkelerini oluşturmak, 

okul çocuklarının güçlenmesini ve gelişimini olumlu yönde etkileyecek bir ortam yaratmak 

mümkündür. Eğitim ve sağlık hizmetleri arasında uyumlu bir ilişki kurmak, eğitim sürecinin 

verimliliğini artırma yönünde niteliksel bir değişimi sağlar. 

Okul duvarlarını terk eden sağlıklı bir insan, toplumdaki modern yaşama iyi uyum sağlayan 

aktif bir insan olabilir.Öğrencilerin sağlık kültürünün oluşması büyük ölçüde öğretmenin 

kendi davranış ve kültürüne bağlıdır. 

Okula gelen çocukların çoğu zaten ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Sağlığa zarar vermeden 

öğretmek okulun görevi değil, çalışması için ön koşuldur. Böylece çağdaş eğitimin amacının 

sadece eğitim ve öğretim faaliyetleri olmadığı, okulun çocuk ve ergenlerin sağlığını koruyup 

güçlendirmesi, toplum için sağlıklı ve eğitimli bir nesil yetiştirmesi gerektiği sonucuna 

varabiliriz. 

 

ARAŞTIRMA 

Altı yaşında bir çocuk okula başladığında mutlaka eğitime hazırbulunuşluk düzeyi 

belirlenmelidir. Bu çalışma iki aşamada gerçekleştirilir: 

 İlk aşamada okul öncesi kurumunun doktoru, çocuk anaokuluna gitmezse bölgedeki çocuk 

polikliniğinin doktoru tarafından 

 okula kabul edildiğinde okulun tıbbi-pedagojik-psikolojik komisyonu tarafından 
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Çocukların okula hazırlık düzeyindeki tıbbi ve psikofizyolojik kriterler 

 

a) Tıbbi kriterler: 

• çocuğun biyolojik gelişim düzeyi; 

• muayene sırasındaki sağlık durumu; 

• geçen yıl yaşanan hastalıklar. 

 

b) Psikofizyolojik kriterler: 

• Kern-Irasek göstergesini gerçekleştirmenin sonucu; 

• konuşma akıcılığının kalitesi; 

• motometrik testin kalite göstergeleri ilgili 

 

Kern-Irasek testi 3 görevden oluşur: 

1.Bir kişinin resmini çizmek (çocuk elinden geldiğince bir adamın resmini çizer) (Şekil.1)                                            

2.Verilen üç kelimeden oluşan kısa bir cümlenin resmini çizmek; (Şekil 2) 

3.Belirli bir nokta kümesini çizmek (Şekil 3) 

1'den 5'e beş puanla tamamlanan görevler: 1 puan - en iyi, 5 puan - en kötü değerlendiriliyor 

 

 
Şekil 1. Kern-İrasek testi 

 

 

 

 
Şekil 2. Kern-İrasek testi 

 

      

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org404



 

 
Şekil 3. Kern-İrasek testi 

 

Konuşma terapisti tarafından resimler üzerinde çocukların söylemesi zor olan kelimelerin 

sesleri başında, ortasında ve sonunda konuşma akıcılığının kalitesi göstergesine bakılır (kusur 

tespiti) 

 

 İnce karton üzerine bir dakika boyunca daire kesmek (2 ince, kalın olanın 8-9 parçasını 

ortadan keserek) ile motometrik test yaparak degerlendirme aparılır. 

Psikofizyolojik kriterlere göre, çocukların okula kabulü geçici olarak ertelenir: 

• Kern-Irasek testine göre 9 veya daha fazla puan aldıysa; 

• Konuşma bozukluğu varsa; 

• Motometrik testi gerçekleştiremiyorsa. 

 

Eğitim kurumlarında sosyal uyum sürecinde, çocukların büyük çoğunluğu MSS başta olmak 

üzere birçok organ ve sistemin aktivitesinde değişiklikler gözlemler: 

• serebral korteks hücrelerinin uyarılması artar, 

• birinci ve ikinci sinyal sistemlerinin etkileşimi bozulur, 

• adrenal korteks maddesinin hormon salgılanmasındaki değişiklikler ve diğer adaptasyon 

stresi belirtileri ortaya çıkar. 

 

 
 

Birinci sınıfa giden çocukların yarısından fazlasında duygusal-davranışsal tepkiler değişir:   • 

motor rahatsızlıklarda artış yeterince sık görülür; • aşırı el becerisi veya tam tersine uyuşukluk 

(yavaşlık), • dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü, • sık sık derse devamsızlık, artan 

yorgunluk. • çocuklarda bireysel olarak uyku ve iştah bozuklukları, • 1-2 ayda çocuklarda 

hastalıkların artmasına neden olan genel direncin düşmesi. 
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Öğretmen ve veliler rejimi düzenli olarak takip ederse, sınıfta sakin ve rahat bir ortam 

oluşturulursa, çocuğa egzersiz, uyku ve dinlenme için değerli koşullar sağlanırsa, fiziksel ve 

zihinsel ruh hali dengelenir. Çocukların okula uyumu Yılın 1. ve 2. çeyreğinde çocukların 

çoğu davranışı normalleşir. Bazı çocuklarda orta derecede nevrotik reaksiyonlar uzun süre 

devam eder, buna asteni semptomları ve sıklıkla somatovejetatif bozukluklar eşlik eder. Bazı 

çocuklar hiperdinamik sendrom, istemsiz hareketler ve çeşitli korkular geliştirir. Sistematik 

tıbbi-psikolojik ve pedagojik düzeltme, sağlık sorunları olan çocukların okula uyumunun 

oluşumunu hızlandırır. 

Tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da çocukların sağlığında bazı sorunlar var, bunların 

arasında her türlü nazolojik hastalık var. Çocukların, özellikle okul çağındaki çocukların, 

uyanık oldukları saatlerin %25'ini sınıfta oturur pozisyonda geçirmeleri bu sorunları daha da 

derinleştirmektedir.(Şekil 4) Bilimsel çalışmalar, bazı durumlarda okul mezunlarının sadece 

%2-15'inin sağlıklı olduğunu göstermektedir. 

 

 

 
Şekil 4. Yanlış oturma pozisyonu 

 

 

 

 Okul hastalıkları 

 Miyop 

 Boy ihlali 

 Asteni 

 Kansızlık 

"Okul hastalıklarının" gelişimi, öğretimin verimsiz organizasyonundan kaynaklanır: 

 egzersizlerle yükleme 

 zayıf sınıf aydınlatması 

 okul mobilyalarının uygun olmayan şekli ve boyutu 

 

Boy bozuklukları ve skolyoz, okul çocukları arasında yaygındır. (Şekil 5) Özellikle eğitimin 

ilk kademesinde. Eğitim sırasında skolyoz 3,5-4 kat artar. Üst sınıflarda her 20 kişiden biri 

belirtilen patolojiye sahiptir. Çocuklarda skolyozun nedenlerinden biri de çocuk ve ergenlerin 

eğitim sırasında yanlış duruşta oturmalarıdır 
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Şekil 5. Skolyoz 

                

Okul hastalıklarının yapısal renk dağılımında görme keskinliğindeki azalma başlıca yer tutar. 

Görme bozukluğu okuldaki eğitim döneminde 2-3 kat artar. Bu sorun üst sınıflarda her 6 

kişiden birinde görülüyor .Eğitim süreciyle ilgili zihinsel aktivite çocuklar için en zor iş 

olarak kabul ediliyor. Çocukların beyin korteksindeki sinir hücrelerinin işlevsel yetenekleri 

düşüktür, bu nedenle yüksek zihinsel stres onların tükenmesine neden olabilir 

Okulda eğitim sürecinin ana şekli olan derste asıl yükü öğrenci hisseder bu nedenle dersin 

hijyenik düzenlenmesine ciddi bir özen gösterilmelidir.Dersin hijyenik optimizasyonu, her 

dersin organizasyonu ve ders boyunca çeşitli eğitim faaliyetleri (okuma, yazma, aritmetik, 

bilgisayarla çalışma, film izleme vb.) 

Öğretmen sağlık için tehlikeli olan yiyecekleri öğrencilerin dikkatine sunmalıdır. Günümüzde 

en çok yaygınlaşan ve bazıları şimdiden günlük yaşam tarzı haline getirmiş birçok genç 

tarafından coşkuyla kabul edilenlerin cips ve gazlı içecekler, fast food, sosis, sosisli sandviç, 

margarin gibi hazır et ürünleri, bununla yapılan kekler, kurabiyeler, enerji içecekleri, renkli 

çiğneme şekerleri, chupa-chups, sakız, renkli marmelat, mayonez, ketçap, diğer hazır soslar, 

raf ömrü uzun süt ve süt ürünleri, ithal edilen genetiği değiştirilmiş meyve ve sebzeler yabancı 

ülkelerden gelen sağlığa çok zararlıdır. 

 

 
 

Öğrencilere cipslerin, yüksek dozda renklendirici ve tatlandırıcı eklenmiş ucuz yağ ve 

karbonhidrat karışımı olduğu anlatılır. Cipsler çok miktarda kanserojen (kansere neden olan) 

madde içerir. Cipslerin içerdiği yağlar kandaki kolesterol seviyesini yükselterek felç ve kalp 
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krizi riskini artırır. Bu yemeği yemek obeziteye neden olur. 200 gr cipsin enerji değeri 1100 

kcal'dir ve bu yetişkinlerin günlük normunun yarısıdır. Limonatalar ve diğer canlandırıcı, 

renkli, tatlı içecekler cipslere benzer bir etkiye sahiptir. Limonata şeker, gaz ve kimyasalların 

karışımıdır. Bu içeceğe sentetik şeker ikamesi "aspartam" dahildir. Aspartamın insanlarda 

depresyon ve stres gelişimini hızlandırdığına inanılmaktadır. Limonata içtikten sonra ağızda 

tatlı bir tat kalır, bu yüzden kişinin o tadı arttırmak için bu içeceği tekrar alması gerekir. 

Sonuç olarak limonatalar susuzluğu azaltmaz aksine arttırır. Bileşimleri bol miktarda şeker 

içerir (0,33 ml'lik bir kavanoz 6-7 çay kaşığı şeker içerir) Bu kadar yüksek miktarda şeker 

tüketmek vücuttaki dengesini sürekli bozar ve metabolik hastalıklara yol açar. 

Tüm fast food yiyeceklerin (hamburger, donut, patates kızartması vb.), yarı mamul ürünlerin 

(mağazalarda satılan hazır çorbalar, erişte, püre vb.), çeşitli atıştırmalıkların sağlık açısından 

tehlikeli olduğu öğrencilere anlatılmalıdır. Sıklıkla tüketilen bu tür besinler çeşitli sindirim 

bozukluklarına neden olur. Sosisler, sucuklar, marketlerde satılan hazır sucuklar, dolmalar, 

pirzolalar vb. gıdalara çok miktarda çeşitli kimyasallar (renkler ve tatlar, emülgatörler vb.) 

eklenir. Bu ürünlerin içerisinde bulunan "fenol" maddesi oldukça toksik özelliklere 

sahiptir.(Şekil 6) Bileşimleri genetiği değiştirilmiş ham maddeler içerir. Bu tür transgenik 

ürünler insan vücudunu genler düzeyinde etkilemekte ve çeşitli mutasyonlara neden 

olmaktadır. Transgenik çekirdekler sosislerde ve sosisli sandviçlerde kullanıldığından ve 

tütsülenmiş gıdalara kanserojen maddeler eklendiğinden, kanser gelişimine katkıda 

bulunurlar.  

    

 
 

Şekil 6. Fenol maddesi 

 

Tüm bunları özetlemek gerekirse, bu hastalıklardan korunmak için doğayı korumak ve 

çevreyi temiz tutmak gerektiğini belirtmek gerekir. Doğa zenginlikleri ile bizi besler, yaşatır, 

fiziksel ve ruhsal gücümüzü geliştirir. Doğayı bozmamalı, ona özen göstermeli, ülkesinin ve 

dünyanın ekolojik durumunu ve dengesini iyileştirmek için mücadele etmelidir. Ekolojik 

düşünceye, tıp bilgisine ve sağlıklı yaşam kültürüne sahip insanlar olası trajedilerin önüne 

geçilmesi için önemli koşullardır. 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Birçok ülkede olduğu gibi cumhuriyetimizde de ders süresi 45 dakika olarak belirlenmiştir. 

Bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır ki, 1.sınıf öğrencileri için dersin 45 dakika olması  

hijyenik açıdan kabul edilemez. Dersin son 10-15 dakikasında çocukların çalışma yeteneği 
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keskin bir şekilde düşer ve serebral korteksin nörodinamiği bozulur. Bu nedenle 1. sınıf 

öğrencileri için ders süresi 35 dakikayı geçmemelidir. 

Çocukların uyum sürecini kolaylaştırmak için, sağlığın iyileştirilmesi amacıyla 1. sınıflarda 

öğretim yükünün "kademeli" yani kademeli olarak artırılması tavsiye edilir:  

►  Eylül, Ekim - 35 dakikalık 3 ders; 

 ► Kasım, Aralık 4 ders 35 dakika; 

 ► İkinci yarıyıl ders süresi 45 dakikadır. 1.sınıfta okuyanlara yıl içinde 1 hafta ek tatil 

belirlenir. 

6 yaş çocuklarının eğitim sürecinin organizasyonu diğer yaş gruplarından farklıdır. 

 ► Okulda derse başlamak için en uygun zaman saat 9'dur;  

► haftalık öğretim yükü – 20 saat;  

► günlük öğretim yükü – 4 ders;  

► ders süresi 35 dakikadır 

Dersin organizasyonu için hijyenik gereklilikler tüm sınıflar için aynıdır: 

• öğretim yükü kademeli olarak artırılır ve dersin ortasında maksimize edilir. 

• dersin sonuna indirilir 

• eğitim sırasında mikro duraklamalar verilir 

Çalışma haftasının uygun şekilde düzenlenmesi büyük psiko-hijyenik öneme sahiptir. Okul 

çocukları optimum çalışma kapasitesi ile haftalık dinamikleri üzerine çok sayıda çalışma 

günlerin belirlenmesine izin verilir. 

 

 
 

 Pazartesi günü okul çocukları kademeli olarak eğitim faaliyetlerine başlar. Bu yüzden  bugün 

çalışma kapasiteleri henüz optimum seviyede değil. Bu konuda en verimli günler Salı ve 

Çarşamba kabul edilir. Perşembe günü iş kapasitesi azalmaya başlar. Cuma ve Cumartesi 

günleri yorgunluk belirtileri net bir şekilde hissedilir. Cumartesi  alışma kapasitesi biraz 

artabilir.Bu yaklaşan izin günlerinin beklentisiyle ilgili olumlu duygular ve aktivite 

fizyolojisinde "son yükseliş" olarak bilinir. Pazartesi ve Cuma günleri düşük müsaitlik 

nedeniyle okul çocuklarında önemli sinir gerginliğine neden olan teftiş çalışması, teftiş 

soruşturma yapılmasına izin verilmez, yeni zor materyaller sağlamak da uygundur 

olumsuzluk.   
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Havada aktif rekreasyon, sağlığı geliştiren güçlü bir faktördür. Çocuklar ödeve başlamadan 

önce, ödevi tamamladıktan sonra ve yatmadan önce dışarıda olmalıdır. Dışarıda geçirilen 

toplam süre ilkokul çağında en az 3-3,5 saat, ortaokul çağında 2,5-3 saat, lise çağında ise 2-

2,5 saat olmalıdır. Modern koşullarda okul çocuklarının aşırı yüklenmesi nedeniyle, günlük 

rejimin aşağıdaki bileşenlerinin ihlali, çocukların açık havada kalış süresinin kısalması ve 

fiziksel aktivitenin azalmasıyla kendini gösterir. 
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ÖZET 

Teknolojinin gelişimi ile birlikte gelişen ve değişen yaşamsal alan içinde teknoloji kullanım 

olanaklarının artmasıyla özellikle 1960 ‘lı yıllardan sonra alanların mahremiyeti kavramı 

sosyal bilimler alanlarında ilgi uyandırmaya başlamıştır. Toplumsal yaşamın dijital ortamda 

yaşanan sosyal konum ile bireysel kimliklerin birbirine geçme durumu kamusal alan ile özel 

alanı birbirinden ayırt edilemez durama getirmektedir. Bu durumla gelişen bireysel hak ve 

özgürlükler bağlamında ele alınan alan mahremiyeti disiplinler arası pek çok çalışmada yer 

alarak bireysel alan ve kamusal alan geçirgenliği üzerine şeffaflık algısını gündeme 

getirmektedir. Toplumsal yaşamın sosyal konum ve bireysel kimliklerin birbirine 

geçirgenliğinin anlatımı bağlamında kimlik kazanan mahremiyet kavramının çağdaş sanat 

pratikleri aracılığı ile okunması mümkün olmaktadır. Bu çalışmada sanatçı Do Ho Suh’un 

ortada ve açıkta olma haline odaklanan içeri ve dışarı ayrımını ortadan kaldıran korunaksız 

şeffaf bir kaplamayı ifade eden mekânsal çalışmaları üzerinden bireysel ve toplumsal ilişkiler 

çerçevesinde ele alınan mahremiyet kavramı ele alınmıştır. 

Anahtar kelime: Özel alan, kamusal alan, mahremiyet 

 

ABSTRACT 

With the increase in the possibilities of using technology in the developing and changing 

living space with the development of technology, the concept of privacy of spaces has started 

to arouse interest in the fields of social sciences, especially after the 1960s. The social 

position of social life in the digital environment and the interlocking of individual identities 

make the public and private spaces indistinguishable from each other. The privacy of space, 

which is discussed in the context of individual rights and freedoms that develops with this 

situation, takes place in many interdisciplinary studies and brings the perception of 

transparency on the permeability of individual space and public space to the agenda. It is 

possible to read the concept of privacy, which gains an identity in the context of expressing 

the permeability of social life and individual identities, through contemporary art practices. In 

this study, the concept of privacy, which is considered within the framework of individual and 

social relations, is discussed through the spatial works of the artist Do Ho Suh, which focuses 

on the state of being in the middle and the open, expressing an unprotected transparent 

coating that eliminates the distinction between inside and outside. 

Keywords: Private space, public space, privacy 

 

1.GİRİŞ 

1960 sonrası yaşanan gelişmeler ile birlikte sanat alanında farklı disiplinlerin biraradalığı 

dikkat çeken eğilimlerindendir. Farklı sanat alanlarının kendine özgü söylemleri ile diğer 

disiplinlerin dinamiklerinin bir araya gelmesi sanat alanında sosyal konuların daha fazla ilgi 

duyulmasına sebep olmuştur. Bu noktada sanatçıların farklı konularda oluşan söylemleri güç 

 

ÇAĞDAŞ SANAT YAPITLARINDA ÖZEL ALAN İLE KAMUSAL ALAN 

GEÇİRGENLİĞİNİ OKUMAK “DU HO SUH ÖRNEĞİ” 

READING THE PERMEABILITY OF PRIVATE AND PUBLIC SPACE IN 

CONTEMPORARY ARTWORKS “EXAMPLEOF DU HO SUH” 
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kazanır. Disiplinlerin kendi aralarındaki paylaşımları ile alanların mahremiyeti kavramı, 

toplumsal yaşam içinde kamusal alan ve özel alan kavramları gündemde sıkça yer alır. 

İzleyici ve sanat eseri arasında oluşturulan diyalog sanat pratiklerinde kullanılan teknik ve 

materyaller ile doğru orantılı olarak kurulur. Bu çalışmanın kapsamında heykel ve enstalâsyon 

sanatçısı Do Ho Suh’un ortada ve açıkta olma haline odaklanan içeri ve dışarı ayrımını 

ortadan kaldıran korunaksız şeffaf bir kaplamayı ifade eden mekânsal çalışmaları üzerinden 

bireysel ve toplumsal ilişkiler çerçevesinde ele alınan mahremiyet kavramı incelenmiştir. 

2. KAMUSAL ALAN VE ÖZEL ALAN  

Küreselleşen dünyada bilgi ve insan hareketliliğinin artması, popüler kültürün egemen olduğu 

bir yaşam tarzının gelişmesi alanlar arasında oluşan bağlam ilişkilerini etkilemektedir. Alan 

olarak birbirlerinden anlamsal farklılığı olan ilişkilerin iç içe geçme durumu yeni bir alan 

anlayışı ile birlikte mahremiyet kavramının yok sayılmasını ortaya çıkarmaktadır. Kamu 

kavramı,  “Devlet işlerinin tümü, bir ülkedeki halkın bütünü, amme” Özel kavramı ise “yalnız 

bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, bir kişiyi ilgilendiren, hususi” olarak 

tanımlanmaktadır.(TDK, 1998: 1147) . “Kamusal” sözcüğü herkesin denetimine açık olan 

anlamına gelirken, “özel” sözcüğü kişinin ailesi ve arkadaşları ile sınırlanan mahfuz bir yaşam 

bölgesi anlamında kullanılmaktaydı.(Sennet,2002:32) Kamu/sal ve özel kavramlarının, 

insanların dünya görüşlerine ve kişisel tercihlerine göre şekil aldığı veya birinin öne 

çıkarılarak tanımlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Kamusal alan ve özel alan ile ilgili en 

temel hali gruplandıran görüşler kapsamında Hannah Arendt ve Jürgen Habermas’ın bu konu 

hakkındaki görüşleri önemlidir.   

Tarihsel bir okuma üzerinden kamusal ve özel alan kavramlarını geliştiren Habermas, 

kamusal alan kavramıyla toplumsal yaşam içinde, kamuoyuna benzer bir varlığın 

oluşturulabildiği, herkesin ulaşabildiği bir alanın varlığından bahsetmektedir. Habermas’a 

göre bireyle toplumsal bir yapı oluşturarak toplandıkları her davranış durumunda kamusal 

alanın bir parçası varlık kazanmaktadır (Habermas, 2004:95). Herkesin bir araya gelerek 

iletişime geçtiği ortak iletişim alanı olan kamusal alan Habermas’a göre gazete, dergi, radyo, 

televizyon gibi medya araçlarıyla gerçekleşir.  Bu bağlamda medya araçları ile kamusal alan 

diyaloğu kamusal alandaki tartışma biçimlerini olanaklı kılacak bir mecra olarak ortaya çıkar. 

Kamusal alan kavramını tarihsel bir bakış açısı ele alan Habermas, kamusal alan-özel alan 

ayrımının burjuva toplumu dönemine gündeme geldiğinden bahsetmektedir. Habermas’ın 

kuramında aile birliğinin çöküşü, meta haline dönüşen ev kavramı ve iletişimin yok 

paylaşımların tüketim aracı haline dönüşmesinden bahsedilmektedir. Habermas’a göre 

kamusal alan ve özel alanın birbirine kapalı olmayan bir hali vardır bu alanların birbiri içine 

geçirgen olma durumu zaman zaman görülmektedir. Kent devletlerinin doğuşuyla birlikte 

ortaya çıkan kamusal ve özel alan ayrım Arendt’e göre bu dönem aralığında görülür.(Arendt, 

2012:60). Arendt’e göre özel alanı ifade eden mahremiyet alanın başlangıcı çok eski tarihlere 

dayanır ancak bu dönem aralığında mahrremiyet kavramının kendine özgü özellikleri 

bilinmemektedir (Arendt, 2012:78).   Bu bağlamda Arendt de kamusal ve özel alanın geçmiş 

dönemde de modern dönemde de zaman zaman birbirinin içine geçirgenliğinin vurgusunu 

yapar. 

3.SANATÇI DO HO SUH’UN ESERLERİNDE MAHREMİYET OLGUSU  

Sanat alanında özel alan olan ev kavramı bireysel alanın korunması ve toplumsallığa feda 

edilmemesi gerektiği düşüncesi ile bir metafor olarak sanat pratiklerine konu olmuştur.  Sanat 

pratiklerinde toplumsal alanın öneminin dâhilinde özel alanında en az toplumsal olan kadar 

önemli olması gerekliliği vurgulanır. Modern dönem ile birlikte özel alan konularının kamusal 

alana dâhil edilmesi iki alanın birbiri içine geçmesi sanat alanında pragmatik anlatımı güçlü 

kılar. Sanatçı Do Ho Suh sanat yaklaşımında sürekli bir kavram olan ev imgesini, yer 

değiştirme psikolojisini canlı tutan, kültürel ve coğrafi kodlarla yapılanan simgesel ve suskun 

bir form olarak kullanır. Sanatçının çalışmalarına yön veren temel unsur olarak gösterilen 
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şeffaflık söz konusu mahremiyet olgusunun pragmatik anlatımı güçlü kılan bir gerekçedir. 

Ortada ya da açıkta olma haline odaklanan tepkisel bir yaklaşım geliştirmektedir. 

(https://saglamart.com/do-ho-suhta-ev-kimlik-ve-farklilik-bildiriminin-bir-gosterim-alani) 

 

 
Resim 1: Do Ho Suh, Home within Home, 2019, polyester fabric, stainless steel,115.32 x 

128.19 x 124.78 inches. © Do Ho Suh. Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York, 

Hong Kong, Seoul, and London. [https://www.lehmannmaupin.com/artists/do-ho-

suh/featured-works?view=slider#5] 

 

Londra’da yaşayan ve çalışan Koreli sanatçı Do Ho Suh, gerçek boyutlu kumaş heykellerinde 

ve enstalasyonlarında uyandırdığı “ev, fiziksel mekân, yer değiştirme, hafıza, bireysellik ve 

kolektivite” fikirleriyle tanınıyor. ( Resim 1) Seul’deki Incheon Uluslararası 

Havalimanı’ndaki bir atriyumda tavandan asılan 2019 tarihli “Home inside Home” parçası, iki 

yapıyı dikey olarak konumlandırıyor. Genellikle kaynak materyal olarak kendi deneyimlerini 

kullanan sanatçının multimedya pratiği, insanların belirli zamanlarda, yerlerde, biçimlerde ve 

geçmişte yapıları işgal etme yollarını değerlendirirken hem fiziksel hem de mecazi kavramları 

araştırıyor. 

 

 
Resim 2: “House in house” Modern ve Çağdaş Sanat Ulusal Müzesi, Seul, 2014. Sanatç ı: Do 

Ho Suh. Mor renkte polyester kumaş, metal çerçeve. 1530 x 1283 x 1297 cm Amerika’da 
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Rhode Island’da yaşadığı evin içine çocukluğunun geçtiği Seul’deki evini 1/1 ölçekte 

yerleştirerek mor renkte kumaştan yapmıştır. Kaynak: http://www.saic.edu/visiting-artists-

program/events/do-ho-suh 

 

Sanatçı Do Ho Suh (Resim 2) çalışmasında geleneksel Kore yazlık giysileri için kullanılan 

polyester kumaşı kullanmıştır.   Ev formunun sağlamlığını diğer çalışmalarında olduğu gibi 

metal konstrüksiyon ile sağlamıştır. Modern bina formunda tasarlanmış olan ev 

enstalâsyonunda dışarıdan modern görünümü ile iç kısmında geleneksel Kore etkisini 

izleyiciler bina içinde gezinerek hissedebilirler. Bu bağlamda içerideyken dışarıda olabilmek, 

dışarıdayken içeride olabilmek deneyiminin önemi vurgulanır. Yarı şeffaf kullanılan malzeme 

ile evin içinin görünür kılınması izleyenlere içerisi ve dışarısının geçirgenliğini 

deneyimletmesi yönünden önemlidir. Sanatçının ev enstalasyonunda dış formunu Victoria 

döneminin detayları ile tasarlanmış olması batı kültürünü yansıtırken ev enstalasyonunun iç 

kısmının geleneksel Kore evi olarak tasarlanması ise doğu kültürünü temsil eder. Bu noktada 

sanatçının vurgulamak istediği doğu ve batı sentezi açıkça görülür. Sanatçı dışarıdan modern 

görünen ancak kalbi ve ruhu ile gelenek ve değerlerini koruyan göçmen birey kimliği ile  ikili 

kültür kimliğini temsil eder. 

“Ev’in, bireyin düşünceleri, anıları ve düşleri için hem bir beden ve hem de ruh olduğunu 

söyleyebiliriz. Beden olarak insanı doğal oluşumlardan korur. Ruh olarak ise evin fırtına 

karşısındaki direnişi gibi yaşanan tüm olumsuz deneyimlere karşı ayakta kalmasını sağlar 

(Çevik, 2016:44)”. 

 

 
Resim 3:  Seoul Home/ LA Home, 1999. Sanatçı: Do Ho Suh. İpek, metal konstrüksiyon, 

1457 x 717 x 391 cm. Kaynak: https://art21.org/read/do-ho-suh-seoul-home-la-home-korea-

anddisplacement/  

 

Do Ho Suh, kültürel yer değiştirmeyi yorumladığı (Resim 3)“Seoul Home/LA Home” adlı 

eserinde New York’ta yaşadığı evin olumsuzluklarından duyduğu mutsuzluk ile yeni 

yaşamını sorgular. Geçmiş yaşamına duyduğu özlemi Seul’daki ailesinin evinin 

enstalâsyonunu yapmayı planlar.Evinde oluşturmaya başladığı tasarımını tamamlamasının 

ardından enstalasyonunu   sergi mekânına bir bavul yardımıyla taşır. Bu noktada sanatçı evin 

taşınabilir özelliği ile bir anlamda evin özgüllüğüne karşı koyan bir anlamı keşfeder. 

Enstalasyonun malzemesinde tercih ettiği hafif ve taşınabilir kumaş katlanarak bir bavula 
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konulup, istenilen yere taşınır ve taşınabildiği sürece bu enstalasyon çok sayıda üretilebilir. 

Bu durum sanatçı için özlediği evi  

 her an yanında taşıyarak her yere götürebileceği bir nesne haline dönüşür.  Sanatçı, 

geleneksel Kore evinin odalarının tavanı gökyüzü ve evreni temsil eden mavi ya da yeşim 

rengiyle, duvarlarının ise beyaz kâğıt ile kaplanması sebebi ile bu enstalasyonunda özel olarak 

üretilen açık yeşim ve Celadon renginde dokunmuş bir kumaşı kullanmıştır. Sanatçı  

geleneksel kumaş kullanımının yanısıra eserin tekniğinde geleneksel Kore kültürü dikiş 

tekniğini tercih etmiştir. 

3. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Gündelik yaşama dair verileri içeren geçmişin kodlarını saklı tutup kamusal ve özel alan olma 

özelliği ile herhangi bir mekân olmanın ötesinde ev formunun sanat nesnesi olarak izleyiciye 

mesaj vermesi amaçlanır. Bu bağlamda insanların içinde yaşadığı, korunduğu, ait olduğu, 

olumlu ve olumsuz tüm duygulanımları sakladığı imge ve imgeler bütünüdür. Sanat alanında 

içindeki eşyalar ve nesnelere ait doku, renk, ses, koku ışık gibi farklı öğelerle simgeleştirilen 

mahrem alan olarak ev anıların saklandığı metafordur. Çalışmada kamusal ve özel alan 

geçirgenliğine farkındalık yaratmaya çalışan ve kişileri özel alanın özgünlüğü üzerine 

düşünmeye yönelten sanatçı Do Ho Suh’un özel alan ev metaforunun önemine vurgu yaptığı 

eserlerine odaklanılmıştır ve sanatçının ev enstalasyonlarına yer verilmiştir. Çalışmanın 

temelini literatür incelemeleri sonucunda elde edilen bulgular oluşturmaktadır. 

4. BULGULAR 

Sanatçı çalışmalarında göçebelik, mekân, mahremiyet gibi kavram ve aidiyet gibi kavramlara 

ilişkin ev düşüncesini fiziksel ve tinsel bir gerçeklik olarak sunmuştur. Çalışmalarında 

kullandığı şeffaf kumaşlar ile kamusal alan ve özel alan geçirgenliğini vurgulayarak 

mahremiyet olgusunu merkeze alan bir gösteri alanı yaratmıştır. Yukarıya asarak sergilediği 

çalışmaları ile sırları sınırları üzerine oluşturduğu hayalet sahneleri ile zihinsel ve mekânsal 

deneyimlerle dolu bir yoğunluk oluşturarak izleyicinin dikkatini çekmiştir. 

5. SONUÇ  

Ev güçlü bir metafor olarak sıradan temsilleri aşarak kişisel bir bildirim anlatı hali olarak 

izleyici karşısına çıkmaktadır. Bu biçimsel dilin gelişme olasılıklarını tartışan ve daha ayrıntılı 

ifade olanaklarını araştıran bakışın nesnesi halini alarak özgün anlatı dilini oluşturur. Modern 

dönem ile birlikte topluluklar sokakta, kamusal bir binada, kendi evinde veya herhangi bir 

mekânda sürekli gözlem altında tutulur. Bu noktada kişilerin özel alan ihtiyacı gün geçtikçe 

artar. Açıkta ve ortada olmanın aksine güvenli bir alanda, tehlikelerden uzak mahremiyet 

kavramının var olduğu alanda barınmak insanların en temel güdüleridir. Bu bağlam da 

çalışmada vurgulanan kamusal ve özel alanın geçirgenliği düşüncesi mahremiyet kamusallık 

temalı alan tartışmalarına örnek teşkil eden hem içeride hem de dışarıda olma durumunu en 

yalın haliyle aktaran sanatçı Do Ho Suh’ un çalışmaları yeni deneyimler yaratır. Sanat 

alanında ev imgesinin yer değiştirme, kültürel ve coğrafi kodlarla yapılanması kavramsal 

farkındalık düzlemine çeken önemli bir husustur.  
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ÖZET 

Sanat insanın duygularını, düşüncelerini, hayallerini farklı malzemeler kullanarak estetik bir 

bakış açısı ile ifade etmesidir. İnsanoğlu ilkçağlardan itibaren sanat eseri oluşturma eğilimi 

içerisinde olmuş, farklı teknik ve yöntemler kullanarak duygularını, düşüncelerini hayallerini 

diğer insanlara aktarmıştır. İnsanlığın gelişmesi, estetik boyutta aranan değişiklikler, farklı 

tekniklerin kullanımı, yeni malzemelerin keşfedilmesi ile sanatsal faaliyetler çeşitlilik 

kazanmış ve her dönemde yaşanılan bölge, kültür, sosyo-ekonomik etkenler doğrultusunda 

şekillenmiştir.  

Selçuklu dönemi sanatı da Türk sanatında yeniliklere imza atan önemli bir yere sahiptir. 

Selçuklu döneminde Konya da inşa edilmiş birçok mimari yapı maalesef ki günümüze sağlam 

gelememiştir. Kazılar sonucunda plan özellikleri ortaya çıkarılan yapılardan biri de Konya 

Beyşehir yolu üzerine inşa edilmiş Kubadabad Sarayıdır. Saraydan elde edilen çini sanatı 

eserleri dönemin yaşam şekli, sosyal ve saray hayatı, dini inanç ve ritüellerini günümüze 

yansıtmaları açısından önem taşımaktadır. Bu dönemde geometrik desenler zirveye çıkmış 

olmakla birlikte bitkisel, figürlü ve yazılı süslemeler de yoğun olarak yapılarda yer almıştır.  

Tasarım aşamasında esin kaynağı olarak toplumun sosyal yapısı, tarihi geçmişi geleneksel ve 

kültürel ögeleri içerisinde önemli bir yere sahip olan mimari yapılar tasarımcılar açısından 

zengin bir kaynak oluşturmaktadır. Mimari ve moda kişisel, sosyal ve kültürel kimliği ifade 

ederek ait olduğu zamanın paradigmasını yansıtmaktadır. Moda ve mimari; zamandan, 

kültürden, toplumdan, teknolojiden, malzemeden etkilenerek birbirinden beslenen 

disiplinlerdir. Çalışmada tasarım yönetimi kapsamında farklı disiplinlerdeki koleksiyon 

hazırlama sürecine dair geliştirilen uygulama aşamalarını araştırmak ve örnek bir koleksiyon 

hazırlama süreci sunmak amaçlanmıştır. Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma 

iki aşamalı yürütülmüştür. İlk aşamada konu ile ilgili akademik çalışmalar ve bu alanda 

yapılmış uygulamalı koleksiyon örnekleri araştırılarak karşılaştırmalar yapılacaktır. Eylem 

araştırmasını kapsayan ikinci aşamada 20 adet kadın giysisinden oluşturulacak koleksiyon 

sunulacaktır.  

Türk süsleme sanat anlayışını yansıtması, kültürel mirasın korunması, sürdürülebilirliği, 

gelecek nesillere taşınması ve yaşatılması açısından çalışma önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kubadabad Sarayı, Türk Sanatı, Kültür, Moda Tasarımı, Koleksiyon 

Oluşturma. 

 

TÜRK MİMARI YAPISI ESAS ALINARAK KADIN GİYSİ KOLEKSİYONU 

OLUŞTURMA SÜRECİ: KUBADABAD SARAYI ÖRNEĞİ 

THE PROCESS OF CREATING A WOMEN'S CLOTHING COLLECTION BASED ON 

THE TURKISH ARCHITECTURAL STRUCTURE: THE CASE OF KUBADBAD 

PALACE 

 

Ayşegül PARALI 

Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü 

ORCID NO: 0000-0003-0807-5245 

Ahu Fatma MANGIR 

Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü 

ORCID NO: 0000-0002-0345-8944 

Hatice HARMANKAYA 

Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü 

ORCID NO: 0000-002-6375-7586 

5th INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS 13 December 2022 

 

 

              Proceedings Book                                                                                                 www.uksek.org417



 

ABSTRACT 

Art is the expression of people's feelings through the thoughts and dreams with an aesthetic 

perspective by using different materials. Human beings have been inclined to create works of 

art since ancient times, and have transferred their feelings, thoughts and dreams into other 

people by using different techniques and methods. With the development of humanity, the 

changes sought in the aesthetic dimension, the use of different techniques and the discovery of 

new materials, artistic activities have gained diversity and have been shaped in line with the 

region, culture and socio-economic factors experienced in every period.  The art of the Seljuk 

period that provide innovations in Turkish art has important value. Unfortunately, many 

architectural structures built in Konya during the Seljuk period have not survived to our days. 

One of the buildings whose plan features were provided as a result of the excavations is the 

Kubadabad Palace built on the Konya Beyşehir road. 

The tile art works obtained from this palace are important in terms of reflecting the lifestyle, 

social and palace life, religious beliefs and rituals of this period to the present day. Geometric 

patterns peaked also in this period, vegetative, figured and written ornaments were also 

intensely decorated in these buildings. 

As a source of inspiration during the design phase, the social structure of the society, the 

historical past, the architectural structures that have an important place in the traditional and 

cultural elements constitute a rich resource for designers. Architecture and fashion reflect the 

paradigm of the time to which it belongs, expressing personal, social and cultural identity. 

Fashion and architecture are disciplines that are influenced by time, culture, society, 

technology and materials and fed by each other. In this study, it is aimed to investigate the 

application stages developed for the collection-making process in different disciplines within 

the scope of design management and to present a sample collection preparation process. The 

descriptive research method in two part was used in this research. In the first part, literacy 

review on this topic and examples of applied collections in this area are investigated and 

compared. The second part including the action research presents collection of 20 women's 

clothing. 

The significance of this study is that it reflects the Turkish understanding of decorative art, 

preserves and sustains the cultural heritage, carrys it to future generations and keeps it alive. 

Keywords: Kubadbad Palace, Turkish Art, Culture, Fashion Design, Creating Collection. 

 

Giriş 

Sanat insanın duygularını, düşüncelerini, hayallerini farklı malzemeler kullanarak estetik bir 

bakış açısı ile ifade etmesidir. İnsan oğlu ilkçağlardan itibaren sanat eseri oluşturma eğilimi 

içerisinde olmuş, farklı teknik ve yöntemler kullanarak duygularını, düşüncelerini hayallerini 

diğer insanlara aktarmıştır. İlk dönem insanlarının ortaya çıkarmış olduğu duvar resimleri ile 

başlayan sanatsal faaliyetler, insanlığın gelişmesi, estetik boyutta aranan değişikliklerin 

farklılaşması, farklı tekniklerin kullanımının öğrenilmesi, yeni malzemelerin keşfedilmesi gibi 

pek çok etken doğrultusunda çeşitlilik kazanmıştır. Tarih boyunca insan ile ilişkili diğer pek 

çok kavramda olduğu gibi sanat anlayışında da zamana, şartlara göre bazı değişiklikler 

yaşanmıştır. Sanat kavramında, farklı ihtiyaçlar doğrultusunda farklı zaman dilimlerinde farklı 

maddi ve manevi anlayışlarla değişiklikler yaşanmış ve böylece sanat anlayışında, zaman 

içinde tanım, anlam, işlev, değer ve aidiyet bakımından farklılık görülmüştür (Sarı, 

2018:132).  İnsanın maddeye şekil vermede ulaştığı yeni bilgi ve deneyimler, ortaya çıkarılan 

sanat eserlerinde dönemsel farklılıkların görülmesini sağlamıştır. İlk dönemlerde yazının 

bulunmaması sanat eserlerinin hangi duygu, düşünce ve inançlar doğrultusunda ortaya 

çıkarıldıkları konusunda bilgilerimizin sınırlı kalmasa sebep olsa da ilerleyen dönemlerde dini 

inançların sanat üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu bilinmektedir. 
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İslam öncesinde Mezopotamya, Mısır, Orta Asya, Anadolu gibi bölgelerde dini inançlar ve 

ölümden sonra yaşam inancı sanatı etkilemiş ve sanat eserlerinde figürlü süslemelere, tanrı, 

tanrıça ve kral betimlemelerine oldukça çok yer verilmiştir. Ölümden sonra yaşam inancı ile 

ortaya çıkarılan sanat eserlerinde, insanların inanç şekillerine göre ölüm sonrası tekrar hayata 

dönüş kavramı doğrultuda sanat eserleri oluşturulmuştur. Ölüm sonrası yaşam inancı sanatın 

pek çok türünde de kendini göstermiştir (Dartar, Kaplanoğlu, 2021:50). Sanatsal faaliyetlere 

ilk dönemlerden itibaren yoğun ilgi gösteren Türklerde de İslamiyet öncesinde, ölüm sonrası 

yaşam inancı, sanatsal etkinlikleri oldukça çok etkilemiştir. Hun ve Göktürkler döneminde 

Şamanizm ve Göktanrı inancının hâkim olması ve göçebe yaşam koşulları doğrultusunda 

sanatsal faaliyetler gerçekleştirilirken Uygurlar döneminde Budizm ve Manihaizm dinlerinin 

etkisi ve yerleşik yaşam tarzı sanatı etkilemiştir. Bu dönemde dini inançlar sanat 

etkinliklerinin hem esin kaynağı olmuş hem de sanat etkinliklerine yön veren bir unsur 

olmuştur. Böylece Türk sanatında resim, heykel, tezhip, dokuma ve cilt sanatı gibi sanat 

alanlarında çok değerli eserler ortaya çıkmıştır (Berkli, 2010:157). Özellikle Uygurlar 

döneminde yerleşik yaşam tarzının bir sonucu olarak inşa edilen yerleşim yerlerindeki duvar 

resimleri Türk resim sanatının ilk dönemlere ait en önemli örnekleri olarak değerlendirilebilir.  

 

   
Resim 1. Uygur Prensesleri,  

URL 1,2022 

Resim 2. Uygur Vakıfçıları, 

URL 2, 2022 

Resim 3. Uygur Prensi, 

URL 3, 2022 

 

Bu dönemde başlayan mimari süsleme faaliyetleri Türklerin İslamiyet’i benimseyip 

Anadolu’yu yurt edindikleri Selçuklu döneminde kalem işi, tuğla, taş, çini ve mozaik gibi 

farklı tekniklerle geliştirilmiştir. Selçuklu dönemi sanatı, İslam döneminde, Türk sanatında 

yeniliklere imza atan önemli bir yere sahiptir (Karpuz, 2009:51). Sanatın pek çok alanında 

özgün eserler bırakan Selçuklular, oldukça sağlam inşa ettikleri mimari yapılarında, süsleme 

özellikleri ile sanat anlayışlarını yansıtmışlardır. Siyasi, dini ve kültürel mirası oldukça zengin 

olan Selçuklularda Selçuklu öncesi ve sonrası dönemde sanat anlayışında büyük farklılıklar 

vardır (Hillenbrand, 2005:90). Selçuklu dönemi sanatçıları strüktür, plan ve malzemenin yanı 

sıra iç ve dış mekânda süsleme özellikleri ile farklılıklar yaratmışlar, mimaride süsleme 

detaylarına ağırlık vermişlerdir. Özellikle taç kapılar, minareler, minber ve mihraplar, pencere 

alınlıkları, kubbe ve kubbeye geçiş elemanları ve eyvanlar farklı teknik ve malzemelerin 

kullanımı ile süslenmiştir.  

Anadolu Selçuklu Devleti, Orta Asya, Büyük Selçuklu ve Beylikler Dönemi sanatını, 

yüzyıllar boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan ve Anadolu topraklarında olgunlaşan 

sanat ile harmanlayarak yeni bir sanat anlayışı ortaya çıkarmıştır. Gücünü öz benliğinden alan 

Anadolu Türk sanatı, tarih boyunca Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu sanatının izlerini 

üzerinde taşımıştır (Öztürk, Türkoğlu, 2016:170). İslam dininin benimsenmesinden sonra 

sanat anlayışında da önemli değişikliler olmasına rağmen geleneklerde bulunan değerlerin 

sanata aktarımı da devam ettirilmiştir. Bu dönemde İslam öncesinde Orta Asya’da yaygın bir 

biçimde kullanılan figürlü süslemeler dinin etkisi ile azalırken, geometrik ve bitkisel 
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süslemeler ağırlık kazanmaya başlamıştır. Anadolu Selçuklu sanatında mimarisinde, bitkisel, 

geometrik, yazı ve az olarak da figürlü süsleme ile yüzeyler süslenmiştir. İlk dönemlerde 

Türkler doğudan getirdikleri, süsleme türlerini ve motiflerini yapılarda uygulamışlardır. 

Anadolu’nun yurt edinilmesi ile hali hazırda olan motiflerle bütünlük sağlanarak motiflere 

"Selçuklu Şahsiyeti" kazandırılmıştır (Şimşir,1990:7). Dönem mimari yapılarda bulunan 

geometrik kompozisyonların ve Rumi motifinin hâkim olduğu süsleme sanatları Selçuklu 

döneminin vazgeçilmez ögeleri arasında bulunmaktadır (Ertunç, 2016:115). Mimaride ortaya 

çıkarılan bu eserler günümüzde dünyanın sayılı eserleri arasında yer almakta ve çağdaş pek 

çok tasarıma esin kaynağı oluşturmaktadır. 

Anadolu Selçuklu mimarisinde çoğunlukla, dini mimaride, cami, mescit, medrese, türbe ve 

külliyeler inşa edilmiştir. Külliyelerde cami ve medrese ana yapılardır, bu yapılarda türbe ve 

hamam yapıları da bulunabilmektedir. Bazı külliyelerde ise medreseler yerlerini aynı plan 

özelliğine sahip günümüzün hastanesi olan şifahanelere bırakmaktadır. Sivil mimaride ise 

kervan yolları üzerinde bulunan ticaretin canlı kalabilmesi için inşa edilen kervansaraylar, 

anıtsal yapıları ile önem arz etmektedir (Öney,2002:809). Bu yapılarda Selçuklu geleneğini 

yansıtan önemli süsleme detaylarına yer verilmiştir. Yapıların hem iç mekânında hem de dış 

cephesinde dönemin önemli desen ve motifleri faklı malzemeler ile kullanılmıştır. Günümüze 

sağlam olarak gelebilen Selçuklu dönemi yapılarında kullanılan desenler, bitkisel, geometrik, 

yazılı ve figürlüdür. Anadolu Selçuklu devleti döneminde bitkisel desenlere geometrik 

süslemeye oranla daha az yer verilmiştir ve bitkisel süslemede genel olarak palmet, rumi, 

kıvrık dal ve yaprak motifleri tercih edilmiştir (Ertunç, 2016:117). Bu dönemde bitkisel 

motifler stilize edilerek diğer bitkisel motiflerle ya da yazılı motiflerle birlikte kullanılmıştır. 

Motiflerde Orta Asya’nın bir geleneği olarak yapraklar ve çiçekler tercih edilmiştir. Kıvrım 

dal motifi milattan önce onuncu yüzyıl ve milattan sonra onuncu yüzyıl arasında hayvan 

üslubunun bir devamı olarak kullanılmıştır (Düzaratoğlu, 1197:25). İslam dininin etkisi ile 

gelişen geometrik desenler ise Selçuklu döneminde kullanım ve çeşitlilik bakımından zirveye 

ulaşmıştır. Geometrik süslemeler İslam dininin yayıldığı tüm alanlarda olduğu gibi 

Selçuklularda da pek çok teknik ile farklı malzemeler üzerine uygulanmıştır. Yapılarda taç 

kapılar üzerine, minyatürlerde arka planlara ya da yazma kitap süslemelerinde ve hatta 

mimaride tuğla dizilişlerine kadara farklı yerlerde geometrik süsleme yapılmıştır (Demiriz, 

2017:10). Selçuklu dönemi yapılarında kullanılan geometrik süslemeler özgün tasarıma 

olanak sağlamakla birlikte izleyicinin desene yeni ve farklı yorumlar katmasını da sağlayacak 

özelliklerde çizilmiştir. Anadolu Selçukluları geometrik süslemeleri bordürler veya farklı 

panolar içerisinde kullanılmıştır. Bu desenler kesişen, iç içe geçmiş, tekrara eden zengin 

çeşitliliktedir. Farklı geometrik desenler yıldızlar belli bir geometrik düzen içerisinde belli bir 

kompozisyon ile bütünlük sağlamaktadır (Karpuz, 2004:17). Geometrik ve bitkisel 

süslemelerin gölgesinde kalan Selçuklu dönemi figürlü süslemeleri daha çok saraylarda ve 

köşklerde kullanılmıştır. Figürlü süslemeler bu dönemde Cami, mescit ve medrese gibi 

yapıların dış mekân süslemelerinde kullanılmıştır. Mimari yapıların dekorasyonunda 

kullanılan figürlü süslemelerde figürler özellikle stilize edilerek kullanılmıştır. İslam dininin 

etkisi ile sınırlı alanlara uygulanan figürlü desenler genellikle geometrik ve bitkisel desenler 

ile birlikte yüzeylere uygulanmıştır. Bu desenler, üzerine farklı sembolik anlamlar yüklenen 

kartal, ejder, aslan gibi hayvan figürleri ve farklı statülerde bulunan, dönemin genel Türk 

insan tipine uygun resmedilen insan figürleridir. Yazı ile oluşturulan Selçuklu desenlerinde 

kûfi ve sülüs yazı teknikleri hem iç mekân hem de dış cephede süslemelerde mimari yapılara 

hareketlilik kazandıracak biçimde kullanılmıştır (Şimşir, 1990:12). Anadolu Selçuklu devleti 

döneminde yazılı süslemeler özellikle cami, medrese ve mescitlerde kullanılmıştır. Bu 

yapılarda taç kapılar, minareler, kubbe kasnakları, pencere alınlıkları, minber ve mihraplar 

yazılı süslemelerin yoğun kullanıldığı alanlardır. 
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Anadolu Selçuklu devletinin sanata ve sanatçıya verdiği önem, dönem eserlerine yansımıştır. 

Sanatın her alanına önem verilen bu dönemde, minyatür, çini, seramik, dokuma, mimari gibi 

farklı alanlarda farklı eserler ortaya çıkarılmıştır. Özelikle mimaride dönem sanatçılarının 

göstermiş olduğu başarı günümüzde pek çok yeni tasarıma esin kaynağı oluşturmaktadır. 

Selçuklular Anadolu’da Sivas, Kayseri, Niksar, Alanya, Konya, Beyşehir gibi gölgelere 

yerleşmişler ve buralarda önemli dönem mimari eserleri bırakmışlardır. Bu dönemde 

Selçukluların başkenti olan Konya mimari eserlerinde yoğunluk kazandığı bir yer olmuştur. 

Selçuklu döneminde Konya da inşa edilmiş dini yapıların pek çoğu mevcut durumunu hala iyi 

durumda korumaktadır. Fakat sivil mimari yapıları maalesef ki günümüze sağlam 

gelememiştir. Yapılan pek çok çalışma ile plan özellikleri ortaya çıkarılan bu sivil yapılardan 

biri de Konya Beyşehir yolu üzerine inşa edilmiş Kubadabad sarayıdır. 1235-1236 yılları 

arasında Selçuklu hükümdarı Alâeddin Keykubat döneminde, Alanya-Antalya seferi sırasında 

inşa edilen saray büyük bir külliyenin içerisine inşa edilmiştir. Yapının mimarı, dönemin ünlü 

veziri Sadettin Köpek’tir ve yapı 16 ayrı bölümden oluşmaktadır (Deniz, 2012: 29). 1949 

yılında Konya müzesi müdürü Zeki Oral tarafından bulunan yapıda ilk kazı çalışmaları 1965 -

1966 yılları arasında yapılmıştır. Yapılan kazılarda külliyenin 16 bölümünden büyük ve 

küçük sarayın olduğu alanlar kısmen iyi durumda gün ışığına çıkarılmıştır. Uzun bir süre 

Kubadabad sarayında yapılan kazı çalışmalarına ara verildikten sonra 1980 yılında Prof. Dr. 

Rüçhan Arık tüm sarayı kapsayacak şekilde yeni kazı çalışmalarını başlatmıştır (Serin, 

2008:5). Yapılan bu kazılarda Selçuklu döneminin en önemli mimari eserlerinden birinin plan 

tipi ile birlikte Anadolu Selçuklu sanatına ışık tutabilecek pek çok sanat eseri bulunmuştur. 

Bu kazılarda elde edilen çini sanatı eserleri Türk sanatı açısından oldukça büyük önem 

taşımaktadır. Sarayda lüster veya sıraltı tekniği kullanılarak oluşturulan yıldız ve kare 

şeklindeki çinilerde figürlü süslemeler kullanılmıştır. Bu yıldız ve kere biçimli çinilerin 

arasına haç şeklinde yerleştirilen parçalarla panolar oluşturulmuş ve saray duvarlarına 

asılmıştır (Bulduklu, 2018:18).  

 

  
 

Resim 4. -Resim 5. Kubadabat Sarayı Çini Örnekleri, Ahu MANGIR Kişisel Fotoğraf 

Albümü 

 

Günümüzde Konya Karatay medresesi müzesinde sergilenen bu Selçuklu çinileri dönemin 

yaşam şekli, sosyal ve saray hayatı, dini inanç ve ritüellerini günümüze yansıtmaları açısından 

oldukça büyük önem taşımaktadır. Her bir kare ve yıldız içerisine yerleştirilen figürlerde 

dönemin insan tipinin Orta Asya’da bulunan minyatürlerle benzer özellik göstermesi Orta 

Asya geleneklerinin devam ettiğini de göstermektedir. Aynı zamanda sarayda soylu kişilerin 

ve bazen de saraya da yaşayan kadınların resmedildiği bu çinili örnekler dönemin kılık kıyafet 

özellikleri hakkında da önemli bilgiler edinebildiğimiz kaynaklar arasında yer almaktadır. 

Kubadabad sarayı çinilerinde figürlü süslemelerde gerçek ya da hayali hayvan figürleri de 

kullanılmıştır. Bu çini örnekleri Selçuklular dönemindeki masal ve sembol dünyasına ışık 

tutmakta farklı ve özgün stilleri ile dönemin düşünce sistemlerine de dikkat çekmektedir. 
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Yapıda bulunan bitkisel bezemelerde daha çok Rumi motifi ile birlikte palmet motifinin 

kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Rumi ve palmetlerin dışında yorumlanmış çok farklı bitki 

motifleri çinileri süslemektedir. Çinilerde kullanılan bitki motifleri ve hayvan figürleri 

Anadolu Selçuklu döneminde bitki ve hayvan çeşitliliği hakkında bilgi edinmemizi de 

sağlamaktadır (Aktaran: Bulduklu, 2018:44). Figürlü süslemelerin yanı sıra saraydan elde 

edilen buluntularda geometrik bezemeler de oldukça dikkat çekicidir. Bu dönemde geometrik 

çizimler ile yapılan süslemeler zirveye çıkmıştır. İslam dininin etkisi altında gelişen 

geometrik desenler Kubadabad sarayı çinilerinde hem figürlü hem de bitkisel bezemeler ile 

birlikte kullanılmıştır. Bu geometrik desenlerde bir düzen hâkim olmuştur. Desenlerde birbiri 

üzerinden geçerek birbirini kesen altıgen şeritler, yıldız ve örgü içeren desenler geometrik 

bezemeleri oluşturmaktadır. Bu süslemeler kareler, baklava desenleri, dörtgenler, yıldızlar, 

çokgenler ve haçvari parçalardan oluşturulmuştur (Öztürk, Türkoğlu, 2016:171).  

Türk kültürünün en önemli yapılarından biri olan ve günümüzde pek çok çağdaş tasarıma yön 

veren bu desenler moda tasarımcılarının da tasarımlarına esin kaynağı oluşturmaktadır. Türk 

kültürünün önemli mimari yapıları hem form hem süsleme özellikleri açısından giysi 

tasarımlarında farklı bakış açıları ile ele alınmakta ve çağdaş tasarımlara, yenilikçi yorumlara 

tarihin zenginliklerini yansıtma olanağı sağlamaktadır. 

Mimari ve moda kişisel, sosyal ve kültürel kimliği ifade ederek ait olduğu zamanın 

paradigmasını yansıtmaktadır. Moda ve mimari; zamandan, kültürden, toplumdan, 

teknolojiden, malzemeden etkilenerek birbirinden beslenen disiplinlerdir. Çalışmada tasarım 

yönetimi kapsamında farklı disiplinlerdeki koleksiyon hazırlama sürecine dair geliştirilen 

uygulama aşamalarını araştırmak ve örnek bir koleksiyon hazırlama süreci sunmak 

amaçlanmıştır. Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma iki aşamalı 

yürütülmüştür. İlk aşamada konu ile ilgili akademik çalışmalar ve bu alanda yapılmış 

uygulamalı koleksiyon örnekleri araştırılarak karşılaştırmalar yapılacaktır. Eylem 

araştırmasını kapsayan ikinci aşamada 20 adet kadın giysisinden oluşturulacak koleksiyon 

sunulacaktır.  

Türk süsleme sanat anlayışını yansıtması, kültürel mirasın korunması, sürdürülebilirliği, 

gelecek nesillere taşınması ve yaşatılması açısından çalışma önem taşımaktadır. 

Yöntem 

Dünya kapsamındaki milyar dolarlık moda endüstrisinin temel gereksinimi, yeni ve özgün 

içeriklere sahip tasarım yönetimine dair uygulamalardır. Tasarım; sadece zihinsel bir süreç 

olmadığı gibi malzeme, üretim ve pazarlama olmak üzere farklı disiplinlerin faaliyetlerini de 

içeren döngüsel eylemlerden oluşur. Moda tasarımında zihinde tasarı olarak başlayan süreç; 

araştırma, çizim, malzeme, kalıp, dikim, satış ve satış sonrası müşteri hizmetlerini içerir. Bu 

bağlamda giysi koleksiyonu hazırlama süreci tüm bu faaliyetleri kapsayan dinamik ve çok 

yönlü bir yapıya sahiptir. Araştırmanın amacı; tasarım oluşturma süreçlerine dair uygulama 

aşamalarını gerçekleştirerek mimari temalı kültürel unsurlara sahip kadın giysi koleksiyonu 

hazırlamaktır. Nitel özelliğe sahip araştırmada uygulamalı/perspektif/karşılıklı işbirlikçi 

eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Eylem araştırmalarında izlenmesi gereken 

aşamalara yönelik olarak kesin ve değişmez bir süreçten bahsetmek mümkün olmasa da 

planlama, uygulama, gözlem ve yansıtma aşamaları tüm eylem araştırmaları için geçerlidir. 

Uygulamalı/perspektif/karşılıklı işbirlikçi eylem araştırmalarında, araştırmacıların 

uygulamalarını yorumlamalarını sağlamak amaçlanır (Başarır, 2019: 28). Eylem araştırması 

kapsamında uygulanan koleksiyon hazırlama süreci geleneksel ögeler ve kültürel unsurlar 

kullanılarak kurgulanmıştır. Selçuklu dönemi eserlerinden Kubadabad Sarayı mimarisinde 

kullanılan desenler araştırmada tema olarak belirlenmiştir. Kubadabad Sarayı çini desenlerine 

ve süslemelerine yoğun olarak yer verilen kapsül giysi koleksiyonları çalışma kapsamında 

örneklendirilmiştir. Biçimsel olarak sistematik bir çözümleme ve öğretim yolu geliştirme 

amacına dayalı çalışmada, birçok tasarım disiplininde ortak olan tasarım öge ve ilkeleri 
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dikkate alınarak tasarımlar oluşturulmuştur. Koleksiyon hazırlama sürecinin gereklilikleri 

olan araştırma geliştirme ve uygulama ana süreçleri kapsamında; trenlerin araştırılması, konu 

belirlenmesi, hedef kitle, malzeme ve pazar araştırması, mood board ve hikaye panolarının 

hazırlanması, eskiz çizimlerinin yapılması, modelden model geliştirilmesi ve tasarım 

varyasyonlarının hazırlanması, illüstrasyon çizimleri, malzeme araştırma-seçimi-temini, 

teknik çizimlerinin yapılması, kalıpların çıkarılması, numune hazırlanması, prova ile beden 

uyumu kontrollerinin yapılması, kalıp düzeltmelerin tamamlanması, modellerin kesilmesi, 

dikim aşamalarının tamamlanarak üretilmesi, imaj görünümlerinin oluşturulması ve sunum 

fotoğraflarının çekilmesi aşamaları tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında genç ve orta yaş 

kadın tüketicileri hedefleyen, hazır giyim sektörü açısından seri üretilebilir 50 parça ve 25 

görünümden oluşan 5 kapsül koleksiyon sunulmuştur. Koleksiyon teması olan Kubadabad 

Sarayı’nda kullanılan çini desenlerine giysilerde form, biçim ve süsleme özellikleri açısından 

yer verilmiştir.  

Bulgular  

Çalışma kapsamında genç kadın tüketicilere yönelik 2023 Sonbahar sezonu için 50 parça, 25 

görününümden oluşan 5 ayrı kapsül koleksiyon hazırlanmıştır. Hazırlanan koleksiyonlar 

mood board, hikâye panosu, artistik çizim ve teknik çizimlerden oluşan paftalarla ile 

sunulmuştur. Ayrıca üretimi yapılan koleksiyonların moda fotoğraflarından oluşan 

görsellerine yer verilmiştir. 

 

Koleksiyon No:1 

  
Resim 6. Koleksiyon 1 Tasarım Paftası Resim 7. Koleksiyon 1 katalog çekimleri 

 

Birinci koleksiyonda, Kubadabad Sarayı kazılarında bulunan çini eserleri süsleyen hayvan 

figürlerinden Simurg kuşu ilham kaynağı olarak alınmıştır. Özellikle giysi formlarında 

Simurg kuşunun gösterişli yapısından yola çıkılarak kollara ve omuzlara hacim 

kazandırılmıştır. Koleksiyonda giysi parçaları incelendiğinde maskülen bir tarzın hakim 

olduğu görülmektedir. Koleksiyon giysi parçalarının süslemesinde, Kubadabad sarayı 

çinilerinde yer alan ve sekiz cennet kapısını simgeleyen sekiz köşeli yıldız motifi ve bu 

motiflerin yan yana getirilmesi ile oluşan haçvari motifler giysi yüzeylerine kapitone tekniği 

ile uygulanmıştır. Siyah ve beyaz renklerden oluşan koleksiyon dalgıç kumaş ile üretilmiştir. 
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Koleksiyon No:2 

  

Resim 8. Koleksiyon 2 Tasarım Paftası Resim 9. Koleksiyon 2 katalog çekimleri 

İkinci koleksiyonda, Kubadabad Sarayı kazılarında bulunan çini eserleri süsleyen hayvan 

figürlerinden tavus kuşu ilham kaynağı olarak alınmıştır. Tavus kuşunun kanatları ve 

kuyruğundaki katlardan yola çıkarak giysilere katmanlı formlar kazandırılmıştır. 

Koleksiyonda Selçuklu dönemi geometrik desenleri giysi yüzeylerine kapitone tekniği ile 

uygulanırken, stilize tavus kuşu motifleri de enkrüste tekniği ile yüzey tasarımlarında yer 

almıştır. Feminen tarzın hâkim olduğu koleksiyonda, pastel tonlarda yeşil, pembe, krem, 

kahverengi ve açık mavi renklerde krep, gabardin ve keten kumaş kullanılmıştır.  

  

Koleksiyon No:3 

  
Resim 10. Koleksiyon 3 Tasarım Paftası Resim 11. Koleksiyon 3 katalog çekimleri 

 

Üçüncü koleksiyonda, Büyük ve Küçük Saraydan oluşan Kubadabad Sarayının özellikle 

kazılar sonucunda elde edilen portal kalıntılarının süsleme özelliklerinden yola çıkarak giysi 

tasarımı yapılmıştır. Koleksiyonun süslemelerinde Kubadabad Sarayı çinilerinde yer alan 

sekiz kollu yıldız ve haçvari desenler kullanılmıştır. Desenler giysi yüzeyine, kapitone tekniği 

ve farklı renklerde hazırlanan biyelerin alt üst geçişleri ile uygulanmıştır. Feminen tarzda 

hazırlanan koleksiyon çalışan kadınlara hitap etmektedir. Mavi tonların hâkim olduğu 

koleksiyonda gri, beyaz ve lacivert renklere de yer verilmiştir. Koleksiyondaki giysi 

parçalarında krep, süet, kanvas ve gabardin kumaşlar kullanılmıştır. 
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Koleksiyon No:4 

  
Resim 12. Koleksiyon 4 Tasarım Paftası Resim 13. Koleksiyon 4 katalog çekimleri 

 

Dördüncü koleksiyonda Kubadabat Sarayı çinileri üzerinde bulunan desenlerden yola çıkarak 

giysi tasarımı yapılmıştır. Koleksiyonun süslemelerinde Kubadabad çinilerinde yer alan sekiz 

kollu yıldız motifi ve geçmeli geometrik desenler kullanılmıştır. Desenlerle giysi yüzeyine 

boncuk işleme, aplike, enkrüste ve dijital baskı teknikleri ile süslemeler uygulanmıştır. 

Feminen tarzın hâkim olduğu koleksiyonun hedef kitlesi çalışan ofis kadınlarıdır. Siyah, 

beyaz ve taş rengin ağırlıklı kullanıldığı koleksiyonda deri, poplin, keten ve dalgıç kumaş 

kullanılmıştır. 

 

Koleksiyon No:5 

  
Resim 14. Koleksiyon 5 Tasarım Paftası Resim 15. Koleksiyon 5 katalog çekimleri 

 

Beşinci koleksiyonda, Kubadabad Sarayı kazılarından elde edilen sekiz kollu yıldız şeklindeki 

çiniler içerisine yerleştirilen figürlerden esinlenilerek giysilere süsleme tasarımları yapılmıştır. 

Giysi süslemelerinde enkrüste, pul, boncuk ve otriş işleme teknikleri ile stilize kuş figürleri 

uygulanmıştır. Koleksiyondaki giysiler abiye ve feminen tarzda olup, özel gün ve geceler için 

hazırlanan beş görünümden oluşmaktadır. Fuşya, bordo, siyah, lacivert ve mavi renklerin 

kullanıldığı koleksiyonda gabardin, süet ve saten kumaş kullanılmıştır. 
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Sonuç 

Mimari ile giysi tasarımı arasındaki bağlantı çok eski tarihlere ve kişilere dayanır. Tarihsel 

olarak bakıldığında birçok tekstil ve moda tasarımcısının mimari eğitim alt yapısına sahip 

olduğu bilinir. Bilimsel ve sanatsal açıdan birbirini etkileyen ve birbirinden beslenen bu iki 

farklı disiplin, tasarım açısından zengin yaratıcı kaynaklar barındırır. Koleksiyon hazırlama 

süreci birçok farklı tasarım disiplini açısından oldukça benzer aşamalardan oluşur. Özellikle 

esin kaynağından yola çıkarak yaratıcı sürece başlamak ve tasarım ilkelerini kullanmak 

mimari, endüstriyel tasarım, aksesuar tasarımı, grafik tasarımı gibi birçok tasarım disiplinin 

de ortak temellerindendir. Giysi koleksiyonu hazırlama süreci açısından değerlendirildiğinde 

çalışmada, mimari olarak kültürel bir temadan yola çıkarak hazırlanmış giysi tasarımı 

örneklerine ve süreçlerine yer verilmiştir. Mimari bir tema söz konusu olduğunda giysi 

tasarımlarında desen ve dokuların ön plana çıktığı, form ve biçim olarak ise tasarımların daha 

az yorumlandığı görülmüştür. Bu durumun; kültürel faktörlerin yorumlanması konusuna 

tasarımcılar tarafından dikkat edilmesinden, kültürel ögelerin asimile edilmesi endişesiyle 

kaçınılmasından, mimari özelliklerin form ve biçim açısından giysilere ergonomik olarak 

yansıtmanın güçlük taşımasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle ikonik ve 

sembolik değer taşıyan kültürel desen ve motiflerin tasarımlarda kullanılması hassasiyet 

taşımakla birlikte tasarıma özgünlük katmak, temayı yansıtmak ve kültürel sürdürülebilirliğe 

katkı sağlamak açısından etkili olduğu düşünülmektedir. Tarihi değerlerin, somut kültürel 

mirasların sadece müze ortamlarında sergilenmesi, tanıtılması veya korunması yeterli değildir. 

Moda ve tasarım sektörü, küresel açıdan geniş kitlelere ulaşılması ve tanıtılması konusunda 

güçlü bir araçtır. Bu nedenle tasarımcıların konu seçimlerinde ve yaratıcı süreçlerinde kültürel 

unsurlara yer vermesi önemlidir. 

Kapsül koleksiyonlar değerlendirildiğinde daha çok çalışan kadınlara yönelik maskülen tarzda 

giysi tasarımlarının yer aldığı, kullanılan renklerin pastel tonlarda tercih edildiği, kumaşların 

esnek ve giysi konforuna göre seçildiği, kültürel desenlerin yüzey manipülasyonu olarak 

süslemelerde kullanıldığı görülmektedir. Giysi türleri olarak koleksiyonlarda bluz, pantolon 

ve elbise çeşitlerine yer verilmiştir. Süslemelerde kapitone, enkrüste, pul-boncuk işleme ve 

kumaş baskı teknikleri kullanılmıştır. 

Hazırlanan koleksiyonlar; seri üretilebilir ve satılabilir, katma değer yaratan kültürel 

sürdürülebilirliğe katkı sağlayan tasarımlar sunmaktadır. Çalışma kapsamında sunulan 

koleksiyonlar lüks tüketime uygun olup niş pazarlara yönelik hazırlanmıştır. Özellikle hazır 

giyim sektöründe birbirine benzer giysi tasarımlarına alterntif olarak milli değerlerden yola 

çıkarak özgün tasarımlar sunulmasına örnek teşkil etmektedir. 

Bu araştırmada Selçuklu dönemi yapılarından Kubadabad Sarayı desenleri ve süslemeleri 

kullanılarak oluşturulan giysi tasarımlarının yer aldığı koleksiyon hazırlama sürecine yer 

verilmiştir. Kültürel konulardan yola çıkarak özgün tasarımların oluşturulmasındaki yaratıcı 

süreç örneklendirilmiştir.  Arts and Crafts hareketi ya da Bauhaus ekolünde olduğu gibi 

mimari ve moda tasarım alanlarındaki birlikteliklerin arttırılması, ortak estetik bakış açısıyla 

birbirlerinden beslenmesini sağlayacak projeler ve örnek çalışmalar yapılması önerilebilir. 
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SANAT NESNESİNİN DÖNÜŞÜMÜ BAĞLAMINDA SANAT İZLEYİCİSİNİN ROLÜ 

THE ROLE OF THE ART AUDIENCE IN THE CONTEXT OF THE ART OBJECT'S 

TRANSFORMATION 
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ÖZET 

Modernizmle birlikte her şeyin üstünde tutulan sanat yapıtı birçok çıkmaza yol açmıştır. Bu 

çıkmazlardan biri modernist sanat anlayışının izleyiciyi sanatın dışına iterek 

pasifleştirmesidir. Bu durum bazı sanatçılar tarafından eleştiri odağına alınmış ve sanat 

üretimi bu doğrultuda bir eylem niteliği kazanmıştır. 

Postmodernizm süreçte yer alan sanatçılardan bazıları, Modernizmin yüceleştirdiği sanat 

anlayışına karşılık baş rolü izleyicinin kendisine vermiş ve zamanla kendi tepkileri 

doğrultusunda kurallar geliştirmişlerdir. Modernizmde sanatçının her durumda önceliği sanat 

yapıtı olmuş ve bu uğurda izleyicinin görüşleri önemsenmemiştir. 1960 sonrasında modern 

sanat anlayışının üsten bakan tavrı eleştirilerek, sanatı yaşamın her anına dahil etme çabasının 

yanında hem sanatın biricik ve orijinal olma şartını yıkarak hem de müze ve sanat 

galerilerinin geleneksel sergileme yöntemleri dışına çıkarak izleyicinin rolünü değişime 

uğratmışlardır.  

Bu çalışmada literatür taramasının yanı sıra internet ortamındaki doküman ve analiz yöntemi 

ile veri toplanarak Postmodernist anlayış içinde merkezde bulunan izleyicinin yeni söylemler 

doğrultusunda sanat mekânının etrafında üstlendiği rolleri örneklerle incelenmiş ve güncel 

sanat pratiğinde izleyicinin değişen rolü belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sanat Nesnesi, Sanat Mekânı, İzleyici, Modernizm, Postmodernizm  

 

 

ABSTRACT 

With modernism, the work of art, which is held above all else, has led to many dead ends. 

One of these deadlocks is that the modernist understanding of art pacifies the viewer by 

pushing them out of art. This situation has been taken into the focus of criticism by some 

artists and art production has become an action in this direction. 

Some of the artists who took part in the postmodernism process gave the leading role to the 

viewer himself in response to the understanding of art glorified by Modernism, and over time 

they developed rules in line with their own reactions. In modernism, the priority of the artist 

in any case has been the work of art, and the views of the audience have not been taken into 

consideration for this cause. After 1960, by criticizing the overlooked attitude of the modern 

art understanding, they tried to include art in every moment of life, and they changed the role 

of the audience by breaking the condition  of being unique and original and by going beyond 

the traditional exhibition methods of museums and art galleries. 

In this study, in addition to the literature review, data were collected with the document and 

analysis method in the internet environment and the roles of the audience, which is at the 

center in the Postmodernist understanding, around the art space in line with the new 

Bölümü  
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discourses were examined with examples and the changing role of the audience in 

contemporary art practice was determined. 

Keywords: Art Object, Art Place, Audience, Modernism, Postmodernism 

 

1.GİRİŞ 

Sanat nesnesinin işlevinin her dönemde toplumsal olaylarla birlikte değişim gösterdiği 

görülmektedir. Tarih öncesi dönemde büyü ve av törenleri aracılığıyla ortaya çıkan birçok 

sanat disiplini Orta Çağ’da dahil olmak üzere zanaatla eş değer tutulmuştur. Rönesans 

döneminden itibaren sanat disiplinlerinin mimarinin haricinde kendi özerk alanını yaratmayı 

başarmıştır. 1789 Fransız Devrimi’nden sonra sanatçının birey olarak özgürleşmesi, sipariş 

alarak üretim yerine kendi konusunu kendi seçebilmesi, merak duygusunu geliştirerek 

yaşadığı dünyayı sorgulamaya başlaması sanat yapıtını da değiştirmesine yol açmıştır. Sanatçı 

Romantizm akımıyla optik görüntünün tasvirinden çok, duygu durumlarını bir manzara 

resminde ya da hayali figürleriyle yansıtma yoluna gitmiştir. Yücel (2012, s. 7) Aydınlanma 

ve Fransız Devrimi’ni hazırlayan sürecin 16.yüzyıl itibariyle başladığını ve aydınlanma 

filozoflarının 18.yüzyılda tasarladıkları ve 19.yüzyılda geliştirdikleri modernlik projesinin, 

nesnel bilim, evrensel ahlak ve hukuk ile özerk sanatı geliştirme çabalarından oluştuğunu 

belirtmektedir. Shiner (2018, s. 267) 18.yüzyılda sanatçı kavramının zanaatçı kavramından 

kesin biçimde ayrıldığından ve sanatçının artık insanlığın en yüksek tinsel uğraşlarından bir 

olarak kutsallaştırıldığından bahsetmektedir. Sanatın kutsallaştırılması ve sanatçının deha 

kavramıyla eş tutulması modernizmin en önde gelen özelliklerinden biridir. Bu açıdan 

bakıldığında sanatçı ve sanat nesnesi o kadar yüceltilir ki bu ilişkide izleyiciye neredeyse yer 

verilmez. Zanaat ve sanat kavramlarının birbirlerinden sert bir şekilde ayrılması, sanatın 

faydacı bir durumda olma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. “Sanatçıyla zanaatçı 

arasındaki uçurum derinleştikçe, halen bir amaç için yapıldığı düşünülen bir güzel sanat 

mesleğinin içindeki gerilim de yoğunlaşıyordu” (Shiner, 2018, s. 297).   

19.yüzyılın sonunda itibaren modern sanatın yükselişi hız kazanmaya başlamasıyla işlev 

olarak sanatın silinmeye başladığı da görülmektedir. Yücel (2012, s. 9) “görme” ediminin 

Modernizm için önemli bir kavram olduğundan bahseder ve 19.yüzyıl modernitesi “görsellik” 

üzerine kurulduğunu belirtir. Bu açıdan bakıldığında görme duyusu modernite için herkese 

göre farklılık gösterebilir. Modern sanat görme duyusunu kullanarak düşünceyi harekete 

geçirir. “Görüntüler ve temsiller, modernite inşasında işlevsel özellik kazanmıştır” (Yücel, 

2012, s. 9).  

O’Doherty, modernist mekânın izleyicisinin statüsünü yeniden tanımladığını ifade eder ve 

izleyiciyi galeri mekânı içerisinde duvarlara bakan, yerdeki şeylere çarpmamaya çalışan 

gezgin bir hayalet olarak tanımlar. İzleyici, bazen Seyirci, bazen Gözlemci, nadiren de 

Alımlayıcı yüzü görünmeyen, arkadan görünen bir sırttır.  Modernizmin doğuşuyla 

perspektifin ortadan kalktığı zamanlarda ortaya çıkmıştır. Resmin kendi içinden doğup sonra 

yine resme dönen onu anlamaya çalışan bir kişidir. Biraz aptal gibidir bu İzleyici, herkes gibi 

değildir. Modernizmin İzleyiciye her türlü yakışıksız muameleyi dayatırken karanlığa 

gömülen, algısal ipuçlarından yoksun bırakılan İzleyici, kendi imgesinin çeşitli mecralar 

tarafından parçalara ayrıştırılıp yeniden kullanır hale getirilişini izler. (O’Doherty, 2010, s. 

57). Modernizm için ön planda sanat yapıtı, sanatçı ve sanatın sergilendiği mekân vardır. 

İzleyici bu üçgenin içerisinde hep geri plandadır. Bir sergi alanı onun gezebileceği şekilde 

düzenlenmiş olsa da izleyici kendisini oraya ait değilmiş gibi hissedebilmektedir. Modernist 

anlayışta sanat mekânın öncelikli amacı kutsal bir mekânın içindeymiş gibi yüceleştirilen 

sanat yapıtını koruyabilmektir. “19.yüzyılda temellenen görsel kültürün inşasının müzelerle 

şekillendiği ortaya konuyorsa, tarih, bellek ve geçmiş anlatılarının da müze, galeri, kütüphane 

gibi arşivler aracılığı ile yapılandırıldığı ileri sürülebilir” (Yücel, 2012, s. 9). Bir arşiv 

niteliğinde olan müze ve galeriler, izleyicileri de içinde dahil ederek zamanla bir kültür 
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kurumları haline gelmiştir. İzleyicinin bu mekânlara dahil olması çeşitli kuralların oluşmasına 

da sebep olmuştur.  

Müze disipliner bir kurum olarak ele alındığında izleyicilerin disipline sokulmasına yönelik 

yöntemler geliştirilmiştir. Müze izleyicilerine yönelik sosyolojik araştırmalar La’amour de 

L’art, Pierre Bourdieu ve Alain Darbel tarafından 1966 yılında yazılmıştır. Bu metinde 

müzelerin toplumsal farklılıkları eşitlemesinin aksine toplumsal eşitsizliği ortaya çıkardığı 

iddia edilir. Bourdieu, insanın doğduğu andan itibaren bir olgu olarak beğeninin, yaşadığı 

çevre içinde kazanıldığından bahseder. Ona göre bir alışkanlık ve içgüdü olarak gelişen 

beğeni bir kültürel sermayedir. Bu sebeple müze, beğeni sahibi olanlarla olmayanlar arasında 

bir ayrıma yol açmaktadır (Yücel, 2012, s. 11-12).  Yazarın bu ifadeleri göz önünde 

bulundurulduğunda, müzeler kültürel farklılıklara sahip bireyleri dışlama eğilimindedir.  

Modernizm ile birlikte optik görüntünün reddi, izleyicinin konumunu da değiştirmiştir. 

O’Doherty, İzlenimcilik akımını örnek göstererek resimleri görmekte epey zorlanmış 

olduklarından bahseder. İzleyici resme uzaklaşıp yakınlaşarak bütünü algılamak durumunda 

kalmıştır. Artık pasif bir nesne olmayan resim, kendisini izleyene talimatlar vermektedir. 

İzleyici “bu neyi gösteriyor tam olarak?” değil “nerede durmam gerekiyor?” gibi şikayetlere 

başlamıştır (O’Doherty 2010, s. 79). Modernizmde her şeyin üstünde olan sanat yapıtıdır. 

İzleyici ne olursa olsun onun üstünlüğüne erişemez ve ona sanat yapıtına her an zarar verecek 

bir figür algısıyla yaklaşır. Müze ve galerilerdeki kurallar sanat yapıtını korumak adına 

izleyiciyi dışlamaktadır.  

Modernizme karşı en büyük eleştiri bu doğrultuda gelişmiştir. İzleyicinin sanatçı ve sanat 

yapıtı etkileşiminden dışlanması 1960 sonrası sanatın ifade alanını değiştirmiştir. Savaş 

sonrası sanatın merkezinin, Avrupa’dan Amerika’ya taşınması, teknolojinin ve kitle iletişim 

araçlarının gelişmesiyle yeni bir toplumsal hayatın başlaması sanatta da farklı süreçlerin 

belirmesine neden olmuştur.  

Modern sanat anlayışının üsten bakan tavrı eleştirilerek, sanatı yaşamın her anına dahil etme 

çabası gelişmiştir. Bu şekilde postmodern sanat anlayışı gelişim göstermeye başlamıştır. 

Şaylan (2006, s. 61) postmodern sanat ve postmodern estetik tanımını her şeyden önce 

modern sanatın ve estetik anlayışının öncüllerinin radikal bir biçimde yadsınması olarak ifade 

eder. Postmodernizm, modernist sanat anlayışına karşı birçok tutum geliştirmiştir. Bu karşıt 

tepkisinden en başta gelen izleyicinin sanat yapıtı karşısındaki rolüdür. Modernizmin itelediği 

izleyici figürü, postmodernizm de sanat çalışmasını sanatçının yarım bıraktığı ölçüde 

tamamlayan kişidir. 1960 sonrası gelişen sanat oluşumlarına bakıldığında izleyici çalışmaların 

içinde aktif konumdadır.  

2.YÖNTEM 

Bu çalışma, sanat nesnesinin dönüşümünü ve bu bağlamda sanat izleyicisinin zaman 

içerisindeki değişen rolü incelenmiş olup literatür taramasının yanı sıra internet ortamındaki 

doküman ve analiz yöntemi le bütüncül bir şekilde veri toplanarak oluşturulan nitel bir 

araştırmadır. Araştırma kapsamında, bilimsel modele dayalı olarak sanatçı çalışmaları 

örnekleri ile verilerin içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular ilişkilendirilerek yapılan 

değerlendirilmeler sonuç bölümünde açıklanmıştır 

3. POSTMODERN SÜREÇTE İZLEYİCİNİN ROLÜ  

Her ne kadar 1960 sonrası sanat izleyicinin rolünü değiştirmiş olsa da bu konudaki ilk adımı 

Dadacılar atmıştır. Sanatın sergileme biçimlerine ve sanatın kutsallaştırılmış mekanlarına 

getirmiş oldukları eleştirilerin özünde, izleyicinin sanatın içine dahil edilememesi vardır. 

Savaş zamanında İsviçre’de Kabare Voltaire adıyla etkinlikler düzenlenmeye başlandı. 

Lynton (2004, s. 124) Kabare Voltaire’de, Hugo Ball’un piyanoda önce klasik müzikle 

başlayıp sonra dans müziğine geçtiğinden, kulüpte bulunanların da masaları kenara çekip dans 

etmelerinden, duvarlarda Picasso’dan Arp’a kadar hatta İsviçre’ye sığınan sanatçıların 
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çalışmalarının asılı olduğundan bahseder ve üstün ve basit nitelikte sanat yapıtlarının bir arada 

olduğu ortamda şarkı söylenen dans edilen eğlenceli bir ortam olduğunu belirtir.  

Sanat yapıtlarının bulunduğu mekânın kutsallaştırılmasından rahatsız olan Dadacılar, sanat 

ortamını eğlence alanına dönüştürerek izleyicinin sanat yapıtı karşısında rahatlamasını 

sağlamıştır. Çünkü modernist sanat anlayışına göre izleyici, sanat yapıtı karşısında tetikte 

durmak durumundaydı. Sanat yapıtlarının ciddiyetini ‘eğlenerek’ bozan Dadacıların amacı, 

izleyicinin duygu durumunu ön plana çekmek istemeleridir.  

Modernizmin ciddiyet üzerine kurduğu sanat yapıtını, eğlenerek al aşağı eden Dadaizm, bu 

tavrıyla sanat nesnesinin dönüşümüne sebep olmuştur. Marcel Duchamp’ın eş zamanlı olarak 

Amerika’da Çeşme’yi oluşturması, sanatın özgün olma zorunluluğunu yıkmıştır. Sanat artık 

herhangi bir nesnede var olabilmektedir. Sanat eserinin özgünlüğüne vurulan bu darbe 

ilerleyen yıllarda birçok bakış açısıyla tekrar gündeme gelmiştir.  

Şahiner, Andy Warhol’un içinde yaşadığımız dünyanın görsel yapısını değiştirdiğinden 

bahsetmektedir. Pop imajlarını kendine mal ederek aynı yıllarda Amerika’nın Yüksek 

kültürünü oluşturan Soyut Dışavurumculuk anlayışını sona erdiren bir tavır sergilemektedir. 

Öznel bir ruhu halinde olan ilgiyi tekrar nesneler üzerine çekmiş ve bunu yaparken de kitle 

iletişim araçları tarafından yaratılan bir noktaya getirmiştir (Şahiner, 2008, s. 17-18). Kitle 

iletişim araçları ve teknolojinin hızlı gelişimi sanat nesnesinin de değişimine sebep olmuştur. 

Modernizmin sanat anlayışındaki sanatın biricik ve özgün olma zorunluluğuna ilk tepki 

teknoloji sayesinde gelmiştir.  

1962 yılında çeşitli tüketim mallarının (Campbell çorba kutuları, Coca Cola şişeleri vb.) 

taklitlerine yer verdiği resimleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bir sonraki yıl da bu tüketim 

mallarının resimlerini fotoğrafik ipek baskıyla seri biçimde üretmeye başlar (Şahiner, 2008, 

19). Bu sayede sanat nesnesini çoğaltarak sanatın özgünlüğüne karşı ilk tutumu ortaya koyar. 

Sanatın yüceleştirilip izleyiciyi de bu sanat yapıtından uzaklaştırılması anlayışına karşılık, 

herkesin evinde bulunan tüketim mallarını sanatın içine dahil etmesi ve sanatın nesnesini 

çoğaltarak oluşturması izleyicinin rolüne de etki etmiştir. Warhol’un ürettiği çalışmalar, 

yüksek sanatın yanına kimseyi yaklaştırmayan kibrine karşı bir tepki niteliğindedir. Sanatın 

ciddi tutumunu ve biricik olma zorunluluğunu oyun, eğlence ve çoğaltımla bozma 

niyetindedir. “(…) çoğaltılabilirlik, insanla sanat yapıtı arasındaki ilişkiyi, hayranlıkla izleme 

yerine tüketimi ve eğlenceyi koyduğu ölçüde yeni bir temele oturtmuştur” (Lenoir, 2005, s. 

107).  

Sanat nesnesinin dönüşüm evrelerinden bir diğer örnek de sanat yapıtı ve mekânın bir bütün 

olarak düşünülmesidir. Kurt Schwitters’in Merzbau isimli çalışması bu duruma en iyi 

örneklerden biridir. O’Doherty (2010, 62) Merzbau’dan bahsederken yalnızca görgü 

tanıklarının raporlarıyla izleyicinin içine girebildiği, içerdeki deneyimi hissetmek için ancak 

üzerinde göz gezdirebildiği fotoğraflardaki bir mekân olarak ifade eder. “Mekân, tüm 

unsurlarıyla sanat statüsünü kazanırken Merzbau, 1960’lı yıllarda galerinin bütüncül bir öğe 

olarak sanat nesnesine dönüşmesi fikrine önayak olur” (Arslan, 2021, s. 196). 

 

 
Görsel 1.  Kurt Schwitters Merzbau 1933 
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1960 sonrası sanatta, sanat nesnesinin değişim göstermesi, izleyicinin rolünü de belirlemiştir. 

Artık pasif konumda bulunmayan izleyici figürü sanat nesnesinin tamamlayıcısı olma 

rolündedir. “Yapıt, mekânda sergilenen özerk bir nesne değil, bütüncül olarak algılanması 

gereken bir duruma dönüşmüştür. İzleyicinin yapıtı deneyimiyle tamamlayan bir katılımcıya 

dönüşmesi, yani pasif konumunu terk ederek mekân içinde aktif olması, örtük bir biçimde de 

olsa, dönemin politik hareketliliğinin bir yansıması olarak da okunmuştur” (Aktaran: Çeber, 

2017, s. 91). Sanatçı artık çalışmasını oluştururken, işinin bulunacağı mekânla birlikte 

izleyiciyi de dahil edeceği fikirler geliştirme yoluna girmiştir. Bu durumun ilk örneği Marcel 

Duchamp’ın “First Papers of Surrealism” isimli enstalasyonunda görülür.   

Demos (2014) bu enstalasyonu açıklarken enstalasyon sanatındaki atılımların en 

önemli örneği olduğundan bahsetmektedir. 1942 Ekim’inde New York’ta bir hafta arayla iki 

farklı sergi açılmıştır. İlki André Breton'un düzenlediği First Papers of Surrealism sergisidir. 

Avrupa’dan ve ABD’den, uluslararası çapta örgütlenmiş ama jeopolitik açıdan yerinden 

edilmiş sürrealizmi temsilen yaklaşık elli sanatçı katılmıştır. Serginin "First Papers" 

şeklindeki başlığı, ABD yurttaşlığına başvuru belgelerine gönderme yaparak sürrealizmin 

yerinden edilmişliğini ilan etmektedir. Aralarında Marcel Duchamp’ın da bulunduğu 

sanatçıların 1940’lı yıllarda New York’a geldiklerinde böyle bir durumla karşılaşması 

Sürrealizm’in kökenlerinden koparıldığına vurgu yapmak için çalışmalar yapılmıştır ve 1942 

yılında Marcel Duchamp'ın tasarladığı, galeriyi hâkimiyeti altına alan labirentimsi ip 

enstalasyonu bu çalışmaların en önemlilerindendir. Duvarlara, teşhir panellerine ve galerinin 

avizesine rastgele gerilmiş sicimlerden oluşan karmakarışık ağ, resimlerin teşhirine müdahale 

eden sersemletici bir bariyer oluşturmuştur (Demos, 2014).  Bu sergiyi gezmeye çalışan 

izleyici bu ağlara takılmamak için gayret göstermiştir. Amaç zaten izleyicinin sergi salonunda 

sicimlere takılmadan sanat yapıtlarını görmek için sar ettiği çabayı oluşturmaktır. İlk kez 

izleyici bir eylemin içine dahil edilmiştir.  

 

 
Görsel 2. Marcel Duchamp, First Papers of Surrealism enstalasyonu, New York 1942 

 

İkinci sergi ise  Peggy Guggenheim’ın sürrealist ve soyut sanat eserleri koleksiyonunun teşhir 

edildiği, Art of This Century galerisinin açılış sergisiydi. Guggenheim teşhir mekânını istediği 

gibi düzenlemesi için Frederick Kiesler’e tam yetki vermişti. Kiesler bu mekân için inşa ettiği 

yerleştirmeyi First Papers’a göre daha ferah bir şekilde düzenlemiştir. Duchamp’ın hareketi 

kısıtladığı mekânın aksine Kiesler sanat mekânının kendisini de heykelleştirerek sanat yapıtını 

bütünleştirmiştir. Sürrealist Salon’da izleyiciyle resim arasındaki ilişkiye müdahaleyi 

önlemek için tabloların çerçeveleri sökülmüş, duvarlar içbükey hale getirilmiş, tablolar da 

duvara monte edilen ahşap uzantılara tutturularak duvarda yüzdükleri izlenimi uyandırılmıştır. 

Ortamı karartmak için fonu ve tavanı siyaha boyamış zemin de ise turkuaz kullanmıştır. Soyut 
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Eserler Salonu’nda Kandinski, Arp ve Mondrian gibi sanatçıların işleri tavandan iplerle 

sarkıtılarak hareket haline getirilmiştir (Demos, 2014).  

 

 
Görsel 3. Frederick Kiesler, Sürrealist Salon.New York, 1942 

 

 
Görsel 4. Frederick Kiesler, Soyut Eserler Salonu,  New York, 1942 

 

Birbirlerini taban tabana zıt gibi görünün bu iki enstalasyon ortak noktalara da sahiptir. 

Mekan ve sanat çalışmasını bütün olarak düşünen bu yerleştirmelerde amaç, izleyicinin 

tamamlayıcı rolünü kazanmasıdır. Demos (2014) Kiesler’in; “korealizm” dediği ve sanatsal 

mecra, mekân ve izleyicilerin tam olarak bütünleşmesi şeklinde tarif ettiği yaklaşımına yine 

kendisinin Duchamp’ın eserinin kılavuzluk ettiğini öne sürdüğünü ifade etmektedir. 

İzleyicinin sanatın içine dahil edilmesi durumuna dikkat çeken bir diğer isim Allan 

Kaprow’dur.  Atakan (2015, s. 70) Allan Kaprow’dan bahsederken, sanatın müzeler aracılığı 

ile toplumdan soyutlandığının bilincine vardıktan sonra, birleştirme yönteminden ve çevreden 

yararlandığı, çalışmalarının doğal bir sonucu olarak oluşumların sunduğu olanaklarını 

irdelemeye yöneldiğini belirtir. Ayrıca Allan Kaprow galeriyi artık modası geçmiş bir mekân 

olarak değerlendirmekte ve jimnastik salonları gibi alternatif mekanlarda özgür anlatım 

olanaklarından yararlandığını belirtir. Bu oluşumlarda sanatçı çoğu zaman kalabalığa 

karışarak geri plana geçer, izleyiciler de olayın meydana geldiği yere yakın durmuş, 

istediklerinde yer değiştirmişler ya da küçük gruplar oluşturmuşlardır. Yine de ortam ne kadar 

rahat olursa olsun, izleyici gösterinin gerçekleştiği alandan uzak durmaya gayret etmişlerdir 

(Atakan, 2015, s. 70-71). 
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Görsel 5.Allan Kaprow. Yard. 1961. 

 

Sanatın içine izleyicinin de dahil edilmesi tüm bu örneklerde, mekânın sanat yapıtıyla bütün 

olarak düşünülmesinden itibaren mümkün olmuştur. Sanat yapıtını oluşturmadan önce 

sanatçı, izleyiciyi de çalışmasına dahil etmek istiyorsa öncelikle mekânı kurgulaması 

gerekmiştir.  

İzleyicinin sanat çalışmasına aktif olarak dahil edilmesi yine 1960 sonrası bilinirlik kazanan 

Performans sanatıyla da mümkün olmuştur. Germaner; İngilizce ve Fransızca’da 

XVI.yüzyılda performance sözcüğünün “tamamlama” anlamında kullanılmış olduğunu ifade 

etmektedir ve bir sanat yapıtının “tamamlanması” yani “sanat performansı”, o sanat yapıtının, 

hiçbir yetenek gerektirmeden, özel bir işlev yüklenmeden seyirci tarafından tamamlanması 

anlamına gelmektedir (Germaner,1997, s. 59).  

Performans sanatı, belli bir kurgu içinde yer alıyor olsa da o an da var olur ve sanatçının dahi 

nasıl sonuçlanacağına dair bir fikri yoktur. Rastlantısallık en önemli malzemesidir ve bir daha 

tekrar edilemeyeceğinden dolayı, “izleyicinin belleğinde varlığını sürdürür” (Germaner,1997, 

s. 59).  

Antmen performans sanatını ilk örneklerini Fütüristlere dayandırarak “tutarlı bir giriş-

gelişme-sonuç izlemeyen ve izleyicinin pasif konumuna şaşırtmacalarla müdahalede bulunan 

varyete, etkinliklerinde bilinçli olarak izleyiciyi öfkelendiren Fütüristler için ideal bir model” 

şeklinde ifade eder (Antmen, 2008, s. 221). Kabare Voltaire’de gerçekleştirilen eylemler 

performans sanatını ilk örnekleri olarak değerlendirilebilir. Performans sanatının ana 

malzemesi rastlantısallıktır. Rastlantı aracılığıyla en önemli performans etkinliğine imza atan 

sanatçılardan biri John Cage’dir. “4’33’’ başlıklı performansı sanat ile hayatın tümüyle 

rastlantı üzerine kurulduğu bir zeminde gerçekleşmiştir” (Antmen, 2008, s. 223). 4’33’’ 

içerisinde sahnelenen sessizlik, konseri dinlemeye gelen izleyicilerin seslerinden oluşan bir 

konserdir. “1960-61’de maviye boyadığı çıplakların tuval üzerinde hareket ettirerek 

gerçekleştirdiği ‘anthropométre’ gösterileriyle” (Atakan, 1997, s. 60) Performans sanatına 

katkı sağlayan bir diğer sanatçı ise Yves Klein’dır.  

1960-80 arası süreçte, Performans Sanatı’nın çok çeşitli örnekleri sanatçılar tarafından 

bağımsız olarak ya da çeşitli gruplaşmalar halinde üretilmiştir. Bir eylem aracı olarak kendini 

dile getiren, bedenin bastırılmış tüm dürtülere, duygulara ve düşüncelere yönelik bir 

başkaldırı simgesi olarak gündeme gelir. Sanatçılar, 1960’ların gençlik hareketleri, savaş 

karşıtı protestoları gibi başkaldırı niteliğinde eylemlerin ifade alanını performans sanatında 

bulmuşlardır (Antmen, 2008, s. 224). Toplumsal sorunlarla birebir alakadar olan sanatçıların 

eylem niteliğindeki çalışmalarına seyircileri de dahil etmiş olmaları kaçınılmazdır.  

Güncel sanatın içerisinde performans sanatı hala etkisini devam ettiren bir oluşumdur. 

Antmen (2008, s. 226) izleyicinin pasif konumuna müdahale eden, sanatçı-izleyici ilişkisini 

yeni bir boyuta taşıyan başlı başına bir tür olarak gündeme geldiğini belirtir.  
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4. GÜNCEL SANAT İZLEYİCİSİ 

Nicolas Bourriaud 1998 yılında yayınladığı İlişkisel Estetik kitabında izleyicinin katılımının 

bir sanat yapıtına dönüşmesinden bahsetmektedir. “Bourriaud, sanatçı ve eser, eser ve 

izleyicinin birbirine karışmaya başlayan ilişkisini incelemiş ve ilişkisel estetiğin tarihsel 

süreci üzerinde durarak ilişkisel estetik kavramını sanat dünyasına dâhil etmiştir” (Adısz, 

2021, s. 3). 

Adsız’a göre (2021, s. 4) 90’lı yıllarda sanatın odak noktası sanat eseri ya da sanatçı olması 

yerine, izleyicinin ön plana çıkmaya başlamasıdır ve sanatçılar bu doğrultuda geleneksel sanat 

anlayışını reddedip, sanat çalışmasıyla izleyici arasındaki iletişimi ön plana çıkaran işler 

üretmişlerdir.  

Bourriaud “teorik ve pratik başlangıç noktası olarak, yoksunluk bildiren, özerk bir uzamın 

yerine insan ilişkilerinin bütünün ve toplumsal içeriklerini kabul eden sanatsal pratiklerin 

bütünü” ve ilişkisel estetiği “sanat yapıtlarını, betimledikleri, ürettikleri ya da kaynaklık 

ettikleri insanlararası ilişkilere dayanarak yargılamayı ifade eden estetik kuramı” olarak 

tanımlar (Aktaran: Bugay, 2019, s. 26).  

Postmodern sanatçının en rahatsızlık duyduğu durum sanatın alınıp satılan bir meta haline 

gelmiş olmasıdır. Sanatın metalaşmış olması sanatı belli bir kesimin tekeline itmiş, toplumun 

sanattan dışlanmasına neden olmuştur. Sanatı bu durumdan kurtarmanın yolu olarak, sanat 

yapıtının kalıcı olma zorunluluğunu ortadan kaldırarak o an içinde var olan sanat çalışmaları 

gündeme gelmiştir. Bu durumda, o an içinde oluşan sanat yapıtının tek tanığı, çalışmanın 

oluştuğu mekân içerisinde bulunan izleyicidir. Tanık olmanın yanı sıra çoğu çalışmanın 

tamamlayıcı figürü haline de gelmiştir.  

Rirkrit Tiravanija ‘İzleyici’ kavramını yok ederek, tüm izleyicileri birer “katılımcı” ya 

dönüştüren sanatçılar arasındadır (Antmen, 2008, s. 226). Bir grup insanı bir arada, müze ya 

da galeri ortamında toplayan sanatçı, Tayland yemekleri yaptığı sırada birbirleriyle tanışan 

insanlar sanat sohbetleri gerçekleştirerek sanat eseri sayılan bu oluşumu meydana 

getirmişlerdir (Akpolat, 2010). 

 

 
Görsel 6. Rirkrit Tiravanija. Who’s Afraid of Red, Yellow and Green. Bangkok Gallery. 2010. 

 

Sanat eseri ve izleyici arasındaki iletişimi ortaya koyan sanatçılardan biri Daniel Buren’dir. 

“Daniel Buren 1986’da gerçekleştirdiği alan kurgulaması “Sütunlar”da Paris Garden of the 

Palais meydanında üzerinde diklemesine siyah ve beyaz şeritler bulunan ve farklı boylarda 

sütunları aralarındaki mesafe eşit olacak şekilde meydana bırakmıştır” (Çeber, 2017, s. 94). 

Bu yerleştirmede yer alan sütunlar, kamusal alanda kullanılarak insanların üzerlerine 

oturabilecekleri şekilde kurgulanmıştır. 
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Görsel 7.Daniel Buren. Columns. Garden of the Palais- Royal, Paris. 1986. 

 

Sanat yapıtının tamamlayıcısı olan izleyici eylemine örnek olarak Yoko Ono’nun Cut Piece 

isimli performansı örnek verilebilir. 1964 yılında gerçekleşen performansta izleyicilerden 

kıyafetlerini kesmelerini istemiş ve katılımcılarla gerçekleşen performans Yoko Ono çıplak 

kalana dek sürmüştür (Göçmen, 2019, s. 44).  

Sanat ve izleyiciyi bir bütün olarak değerlendiren, güncel sanatın da önemli temsilcileri 

arasında yer alan performans sanatçısı Marina Abramovic’dir. “Rhythm 0” isimli performansı 

gerçekleştiren seyircilerin birebir kendisidir.  

 

 
Görsel 8. Marina Abramovic. Rhythm 0. 1974. 

 

“Rhythm 0” 1974’de Napoli’de gerçekleşmiş, duran bir bedenin önünde yer alan masada 

duran gülden silaha kadar bulunan objelerle seyirci olarak sanatçıya istediklerini yapmışlardır. 

Performansın ilk iki saatinden sonra başlayan şiddet giderek artmış buna rağmen sanatçı 

tepkisiz kalmayı tercih etmiştir (Ceylan, 2020). Abramovic’in sanatçı ve izleyici etkileşimini 

birebir uyguladığı performansından bir diğeri “Sanatçı Aramızda” dır. “Bu performansta, üç 

ay boyunca bir sandalyede oturan Abramoviç’in karşısına, izleyiciler özgür iradeleriyle 

oturarak göz temasına geçmişler (…) u süreç içerisinde bir milyona yakın izleyici Abramoviç 

ile sadece göz göze bakarak iletişime geçmiştir” (Adsız, 2021, s. 6). 
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Görsel 9 Marina Abramovic. The Artist is Present, The Museum of Modern Art, New York. 

2010, 

90’lı yıllardan itibaren sanat yapıtı ve izleyici arasındaki etkileşimi gerçekleştiren sayısız 

güncel sanat örnekleri mevcuttur. Birçok sanatçı artık yapıtını oluştururken mekânı da 

kurgulayarak izleyicisini, çalışmasının tamamlayıcısı olarak düşünme eğilimine girmiştir. 

Mekân, sanatçı ve izleyicisi artık yapıtı oluşturan elemanlardır.  

Felix Gonzalez Torres, “Portrait of Ross” isimli bir enstalasyonunda şekerleri galeri ortamına 

yerleştirerek izleyiciden bu şekerleri tüketmesi istenmiştir. Ancak izleyiciden beklenen 

tükettiği şeker kadar yerine koymasıdır. Böylece tüketiciye sorumluluk duygusu verilmek 

istenmiştir (Göçmen, 2019, s. 49). Şekerlerin kaç adet olması gerektiği önceden bellidir; 

şekerlerin ağırlığı seksen kilogramdır. Gördüğünüz şeker yığını aslında Ross’un varlığıdır. 

Yığından alınan her bir şeker, Ross’un AIDS’e karşı verdiği savaşta günden güne eriyerek 

kütle kaybeden vücudunun simgesidir. Azalan şekerlerle Ross’un vücudu da yavaş yavaş 

tükenir, en sonunda yok olur. İzleyici olarak siz de bu sürece dahil olursunuz (Erem, 2020).  

 

 
Görsel 10. Felix Gonzalez Torres, “Portrait of Ross”. 1991. 

 

İzleyici etkileşimi ile oluşturulan bir diğer sanat çalışması da Hans Harmet tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Form üzerinden sosyal bir alan açarak çeşitli yüksekliklerde oluşturduğu 

ayakkabıları izleyicinin deneyimine açmaktadır. Sergiye gelen izleyicilerinin boy oranlarına 

göre verdiği ayakkabılar sayesinde kişilerin boyları eşitlenerek yüz yüze gelen bedenlerin 

ilişkileri meydana gelmiştir (Göçmen, 2019, s. 50).  

Sanat artık izleyici ile iç içe olarak üretilen bir duruma gelmiştir. Sanat mekanlarının işlevi bu 

doğrultuda şekillenerek yaratıcı fikirlere de açık olmaya başlamıştır. Sanat yapıtının değişim 

göstermesi, sanatın sergileneceği mekânı ve sanata maruz kalmak isteyenlerin rolünü de 
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şekillendirmiştir. Sanat ortamının içinde yer alan her bir figür, birçok güncel işin üretiminde 

bir bütün haline gelmiştir. Genel olarak sanat mekânlarının sanat yapıtını yüceleştirmesine ve 

izleyiciyi geri plana atmasına karşılık bir tepki olarak bu bütünlüğü oluşturan sanatçılar bu 

alanda farklı bakış açılarını da günden güne geliştirmeye devam etmektedirler. 

5.. DOLU OLAN SANAT MEKÂNI 

İzleyiciyi Modernizmin pasif konumundan alarak başrole getiren Postmodernizm, bazı 

çalışmalarda galeri ortamını sorgulamak amacıyla sanat mekânın bilerek dışına ittiği 

enstalasyonlar gerçekleştirmiştir. Galeri ortamını hacimsel olarak adım atılmayacak şekilde 

dolduran sanatçılar bu çalışmalarda sanata olan bakış açılarını değiştirmeyi hedefledikleri 

söylenebilir.  

İlk olarak Arman’dan söz edilebilir. Genelde ifade aracı olarak yığınları kullanan sanatçı için 

cam ve vitrin vazgeçilmez malzemeleridir. Hamilton bu durumdan; “Cam, Arman’ın yığdığı 

objeler ve izleyici arasına hem belirli bir mesafe koyan, hem de onlara doğru bir yakınlık 

kuran büyülü bir bariyer” (Hamilton, 2008, 12) olarak bahsetmektedir. Arman’ın nesneleri 

Hamilton’a göre (2008, s. 12-13) tüketim sisteminin farklı yönlerini kavramsallaştırırken 

hareketi ifade etmezler ve nesnelerin durağan oluşu, “nesneler sistemi” nin homojenliğini ve 

uyumlarını daha güçlü dile getirir.  

Arman Le Plein düşüncesini arkadaşı Yves Klein’ın 1958’deki Le Vide (Boş) gösterisinin 

hemen ardından tasarlamıştır. Le Vide’de Klein Iris Clert galeriyi kelimenin tam anlamıyla 

boşaltmıştır. Arman Clert’i Le Plein için ikna etmeye tam iki yıl boyunca uğraşmış ve 

sonunda 25 Ekim 1960’da saf çöpten, eski kayıttan, yüz seksen kuş kafesinden ve kullanılmış 

ampullerden oluşan ‘dolu galeri’ kabul ettirmiştir (Hamilton, 2008, s. 14). Arman’ın galeriyi 

tıka basa doldurması Birçok yorumlamaya açık bir eylemdir. Sanatçı Yves Klein’ın mantığı 

doğrultusunda ve aynı zamanda ters bir mantıkla ilerleyerek hiçbir şeyin sergilenmediği sanat 

ortamına her şeyi yığarak benzer bir yargılamayı getirmiştir. Sanat yapıtı artık alınıp 

satılabilen bir obje değildir. Aynı zamanda Arman galeri ortamını yığınla doldurarak, 

izleyiciyi mekânın dışına itmiştir. Bu çalışma izleyici olarak sadece vitrin camının dışından 

görülebilmiştir.  

 

 
Görsel 11. Arman. Le Plein. 1960 

 

Galeri ortamını hacimsel olarak dolduran bir diğer isim Land Art sanatçısı Walter de 

Maria’dır. Mergin (2018, 172) Walter de Maria’nın  New York Toprak Odası  (1977)  isimli 

enstalasyonundan hem bir yerleştirme sanatı hem de iç mekanda konumlanan toprak heykel 
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olarak bahsetmektedir ve 1968’de De Maria’nın Münih’teki Heiner Friedrich Gallery’yi 60 

cm’lik toprakla doldurmuş olduğunu sonra da  sanatçının bu Toprak Odası’nı Dia Art 

Foundation’ın sahibi olduğu bir New York çatı katında kalıcı bir yerleştirme olarak yeniden 

yarattığını belirtmektedir. “1977 yılının New York Toprak Odası (New York Earth Room) 

5.58 m derinliğinde 228.6 metreküplük kara toprak içerir. Birbiriyle bağlantılı üç galeri 

odasının zeminini kaplar ve 127 ton ağırlığındadır” (Mergin, 2018, 173). Oldukça sıradşı olan 

bu yerleştirme için izleyici toprakla yığılı olan galeri ortamının içine giremez. Görsel olarak 

kapıdan deneyimlemek durumunda olduğu sanat çalışmasını diğer duyu organları aracılığıyla 

hissettiği söylenebilir. “Toprağın beraberinde küf ve havaya sinen ılık nemin, zengin humus 

kokusunun oldukça baskın ve kesif olduğu ifade edilmektedir. Toprağın aynı zamanda 

alandaki sesler üzerinde de belirgin bir etkisi vardır” (Mergin, 2018, s. 173). Land Art 

sanatçılarının genel özelliklerine bakıldığında sanatın belirli bir mekânının olmadığını 

savundukları görülür. Burada farklı olan durum, sanat mekânının bağlamını değiştirmeden uç 

bir sergileme şekli deneyimlemektir. İzleyici geleneksel anlamda galeri ortamında gezerek 

sanat yapıtını izleyemez ancak bu çalışmada görmenin ötesinde doğal bir mekânı bir sanat 

yapıtı olarak galeri mekânında hissetmektedir. 

  

 
Görsel 12. Walter De Maria, The New York Earth Room, 1977. 

 

İzleyicinin rolü sanat yapıtı karşısında değişmişken, bazı sanatçıların çalışmalarında sanat 

yerleştirmesi izleyici rolüne bürünmüştür. Bu rol değişimini en başarılı şekilde yansıtan 

sanatçı Antony Gormley olmuştur. “İzleyicinin kendi benliğini keşfetmesi bakımından etkili 

çalışmalar üreten Anthony Gormley özgün insan formları ile bizi birey olma yolunda 

farkındalığa sürükleyen bir heykeltıraştır” (Kayahan, 2018, s. 67). İzleyicinin aktif katılımını 

bir heykeltıraş olarak oldukça yaratıcı çözümlemelerle gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalardan en 

dikkat çekici olanı Field isimli yerleştirmesidir.  
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Görsel 13. Anthony Gormley. Field 1991 

 

Kayahan (2018, s. 67) Field’ın birçok insanın bir araya gelerek bir kil parçasıyla oluşturulan 

binlerce küçük figürden oluştuğunu belirtir ve bu figürlerin gözlerini yerleştirdikleri mekânın 

girişine çevirerek izleyiciye doğru baktığından bahseder. Field sanatçının kendi emeğiyle 

değil düşüncesiyle üretilmiş bir çalışmadır. O kadar çok insan tarafından oluşturulmuştur ki 

sergilendiği mekânı yığınlarla doldurur. Bu yerleştirmeyi izlemek isteyen seyirci, mekânın 

içine giremez ve girişte bu minik figürlerle göz göze gelir. Her ne kadar izleyici fiziksel 

olarak mekânın dışında tutulmuş olsa da sanat çalışmasıyla göz göze gelerek iletişim haline 

geçer.  

6. SONUÇ 

Sanatın tek bir kesimin hizmetine sunularak sergilenmesi 20.yüzyılın başlarında belli 

sorunları beraberinde getirmiştir. Modernist sanat anlayışı, sanatçıya deha sıfatını uygun 

görmüş ve bu doğrultuda üretilen sanat yapıtını yüceleştirmesi sonucunda sanatın sergilendiği 

mekânları da yüksek bir boyuta taşımıştır. Bu durum toplumu sanattan uzaklaştırarak 

ulaşılmaz bir düzeye çekmiştir. Modernizmde izleyici hep geri planda kalmıştır.  

Bu duruma ilk eleştiriyi Dadaizm getirmiştir. Dadacılara göre sanat düşünüldüğü kadar ciddi 

bir olgu değildir ve herkes içindir. Bu sebeple oluşturdukları tepki niteliğindeki eylemler 

sanat nesnesini zamanla dönüştürerek disiplinlerarası bir ifade biçimine geçmiştir. Performans 

ve enstalasyon tekniklerinin ilk örneklerini sunmuş olan Dadacılar her ne kadar bu 

eylemlerini sanat amacıyla yapmamış olsalar da Postmodernist sanat anlayışının kapılarını 

aralamışlardır. Sanat yaşamın her anında ve her kesimin içinde var olmalıdır. Bu anlayışla 

birlikte sanat nesnesinin değişimi de etkili olarak galeri ve müzelerin dokunulmazlığı ortadan 

kalkmaya başlamıştır. Sanatçılar kamusal alana çıkmayı ve izleyiciyle iç içe olmayı 

başarmıştır.  

Güncel sanatçı Postmodernizm ile birlikte sanat çalışmasını üretmeden önce sergileyeceği 

mekânı belirleyerek ve izleyicinin de katılımını sağlayacak projeler geliştirmektedir. İzleyici 

artık performans sanatının da etkisiyle sanat çalışmasını tamamlayacak olan kişidir. Bu 

sebeple en az sanatçı kadar önemli bir figürdür. Sanat mekânı ve sanat çalışmasını bir bütün 

olarak gören sanatçı, izleyicisini de bu bütünün tamamlayıcı figürü olarak görmektedir. Hatta 

kimi sanatçı çalışmasının üretim aşamasında dahi izleyiciyi baş role koyarak -çalışmaya eli 

değmeden- yapıtını tamamlamaktadır. Bunun yanı sıra çoğu güncel çalışma, izleyicinin 

varlığına göre şekillenmektedir. Bu sebeple Modernist sanat anlayışından farklı olarak izleyici 

figürü pasif konumdan kurtularak, en az sanat çalışması kadar önemli bir role bürünmüştür.  

Modernist sanatçının önceliği her zaman sanat eseri olmuştur ve izleyicinin görüşünü ya da 

hissiyatını düşünmeden üretimini gerçekleştirmiştir. Bu anlayış 1960’lardan itibaren kırılmış, 

izleyici sanat yapıtının merkezine taşınmıştır. Sanatçı kimi zaman sanat yapıtından da önce 
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izleyicisini düşünme eğilimindedir. İzleyicinin varlığı, görüşü, hissiyatı ya da etkileşimi 

olmadan sanat çalışması eksik kalmaktadır.  
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ABSTRACT 

The commitment to sustainability is primarily due to the fact that both companies and 

consumers increasingly recognize that most resources are finite, therefore the available ones 

must be used with regard to the consequences of their use. Consequently, an increasing 

number of small businesses in the foodservice industry have realized that their practices for 

sustainability at the local level are not only accepted by consumers but, in many cases, also 

highly valued. 

Businesses are forced to alter their practices due to the global energy crisis. Small catering 

establishments are no exceptions. The lean approach can be particularly useful in their case: it 

does not require a large investment but allows them to elevate their internal processes. The 

aim of the study is to assess the current application of lean thinking in practices of the 

international catering businesses through secondary research and the Hungarian 

establishments through both qualitative and quantitative data gathered through primary 

researches. Even though the primary research was limited to the Hungarian consumers, the 

overall conclusion could be also applied on an international basis, mainly due to both the 

similar economic situation due to energy crises and the changes in the catering industry 

affected by the COVID-19 epidemic. 

Supported by the ÚNKP-22-3-II-SOE-98 New National Excellence Program of the Ministry 

for Culture and Innovation from the source of the National Research, Development and 

Innovation Fund.  

Keywords: sustainability, lean, foodservice industry, catering 
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ABSTRACT 

The burden of Autism spectrum disorder is increasing day by day. Current study aimed to 

highlight that abstract analogical thinking as a viable tool for enhancing social function and 

generalization abilities in ASD. 

After informed consent, the technique was applied to 10 female ASD patients in a state or art 

center, students spent 4 hours daily in practice with specific intervals of time. The training 

was done for 1.5 years regularly. Parental training was also done and parental support at home 

was provided for at least 1 hour daily. It can be demonstrated that children with autism 

spectrum condition can apply their analogical thinking capacity to social topics, it will boost 

social cognition in daily life with further training. Further research with good number of 

samples is required for more confirmation.  

Key words: autism, social cognition, analogical thinking, parental training 
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ÖZET 
Sanatsal tasarımlarda kullanılan sanat akımlarının tarihine bakıldığında, endüstri sanayi 

sonrası yapı bozum üzerinden ilerlemesi ve teknolojinin de beraberinde sanata dâhil olması 

yeni estetik anlayışları oluşturulmaktadır. Sanatın tuvallerden monitörlere taşınması günümüz 

sanat anlayışı olan dijital sanatı doğurmuştur. Dijital sanatın bir türü olan Glitch Sanatı, 

müzik, resim, moda vb. farklı sanat alanları ile bir arada kullanılan bir akım olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çalışmada dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerin ve imkanların kültürel öğelerle 

desteklenerek özgün ve yenilikçi baskı kumaş tasarımları oluşturmadaki etkisinin öneminin 

vurgulanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda kilimlerde birer ifade biçimi olarak yer alan 

Anadolu motif çeşitlerinden kuş, çengel ve bukağı motiflerinin Glitch Sanatı ile stilize 

edilerek kumaşlar için dijital baskıya uygun tasarımlar gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Anadolu Motifleri, Baskı Kumaş, Dijital Sanat, Glitch Sanatı.  

 

ABSTRACT 
When looking at the history of the art movements used in artistic designs, new aesthetic 

understandings are created by the progress of industry through post-industrial deconstruction 

and the inclusion of technology in art. The transfer of art from canvases to monitors has 

revealed digital art, which is today's understanding of art. Glitch Art, which is a type of digital 

art, can be used in music, painting, fashion, etc. It emerges as a movement used together with 

different fields of art. The study reveals to emphasize the importance of the effect of 

innovations and opportunities brought by digitalization in creating original and innovative 

digital printed fabric designs by supporting cultural elements. In this context, designs suitable 

for digital printing were stilized for fabrics with stylized bird, hook, and bukağı motifs, which 

are Anatolian motifs as a form of expression in rugs, with the Glitch Art. 

Keywords: Anatolian Motifs, Printed Fabric, Dijital Art, Glitch Art.  

 

1. GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesi ve beraberinde sanatla birleşmesi sanat dünyasında yeni akımların 

oluşmasına neden olmuştur. Sanat bulunduğu zamanın duygusunu, yapısını yansıtan bir 

unsurdur. Bu nedenle sanat yapıtları oluşturuldukları dönemin şartlarından, gelişmelerinden 

her zaman etkilenmiştir. Bilgisayarın icadı ile sanat tuvallerden bilgisayar ekranlarına 

taşınmaya başlanmıştır. Böylelikle sanatta dijitalleşmenin adımları atılmaya başlanmıştır. 

Dijitalleşen sanat geçmişte oluşturulan sanat yapıtlarının yeniden yorumlanmasına, yeni bakış 

açıları eklemesine de yardımcı olmuştur.  
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Gelişen dijital sanat beraberinde dijitalden kaynaklı aksaklıkları da getirmiştir. Bu aksaklıklar 

beraberinde Glitch Sanatını doğurmuştur. Glitch sayısal verilerde oluşan aksaklıklar sonucu 

ortaya çıkan görüntülerin sanatçıların tarafından ürüne dönüştürülmesi sonucudur. Teknolojik 

gelişmelerin modada kendini göstermiştir. Teknolojinin gelişmesi moda alanında daha 

yenilikçi, daha özgür geniş hayal alanları yaratmıştır. Moda sürekli gelişen ve yenilik isteyen 

bir olduğundan teknolojini bu özellikleri daha fazla tasarım çeşitliliği oluşturmaya olanak 

sağlamıştır. Modada bu yenilik ihtiyaçlarından dolayı ve geçmiş yapıtların yeniden 

oluşturulmasından feyz alınarak çalışmada geçmiş ve kültürel önemi olan Anadolu motifleri 

dijitalde Glich Sanatı ile yeniden yorumlanıp baskı kumaş tasarımları oluşturulmuştur. 

1.1. DİJİTAL SANAT  

Dijital sanat, ‘New Media Art’, ‘Virtual Art’ veya ‘Time-based Art’ olarak 

adlandırılabilmektedir. Dijital sanat; sanatçıların yaratıcı ortam olarak gördükleri aynı 

zamanda keskin sınırları olmayan, bilgisayar, internet, dijital araçların kullanıldığı sanat 

üretim disiplinlerini ifade eder (Yücel, 2014). 

Dijital sanat, matematik, fizik bilimleri, verileri, çağdaş bilgiyi, bakış açılarını, tecrübeleri, 

teknolojiyi birleştirip farklı sanatsal biçimi ve teknik anlatımı bir arada kullanabilen bir 

olgudur. Dijital sanat oluşumunda geleneksel sanatta yer alan temel sanat ögeleri olan; nokta, 

çizgi, ışık, form, doku, kullanılmaktadır. Hayal gücü ve yaratıcılığı da içerisinde barındırır. 

Bilgisayar dijital sanat için önemli bir araçtır. Sanatçıların sanat eserlerini oluştururken tuval, 

fırça ve boyayı kullanmaları eserleri oluşturmada birer araçtır. Ancak bilgisayar dijital sanatta 

araç olmasının yanı sıra üretim sürecinde bir yaratıcı konumumda da görülmektedir. 1946 

yılında ilk bilgisayar ENIAC geliştirilmiştir. Matematik, geometri, bilimsel, soyut ve 

teknolojik temeller, dijital sanat için önemli kaynaklardır (Sağlamtimur, 2010).   

Dünyanın ilk dijital bilgisayarı olan ‘ENIAC’ (Electronic Numerical Integrator and 

Computer) 1945 yılında Pensilvanya Üniversitesi tarafından sunulmuştur. Şekil 1’de ilk 

elektronik soyut sanat örnekleri 1950’lerde Ben F. Loposky tarafından osciloskop isimli cihaz 

ile üretilen bilgisayar grafikleridir (Erkayhan, 2015). 

Transistörlerin yerine mikroçiplerin kullanıldığı bilgisayarların 1980’de insanların kullanması 

için sunulmaya başlamasıyla, bilgisayarlarda hız ve kapasiteyi arttırmıştır. Bu yıllarda ev 

bilgisayarları üretilmiştir. Süreç içerisinde fotoğraf ve bilgisayar teknolojileri birbirleriyle 

harmanlandılar. Bu süreçte sanatçılar bilgisayarlarda sanat üretmek için çabalamaya 

başladılar. Dijital sanatın sınırsız varyasyonlara sahip bakış açısı sanatçılar için geleneksel 

sanatın durağan bakış açısına göre daha özgürlükçü bir alan sağlıyordu. 1968’ de Pontus 

Hulten’in küratörlüğünü yaptığı ‘Mekanik Çağın Sonunda Makinenin Görünüşü’ adlı sergi, 

yeni bir çağın başladığını gösteriyordu. Makine estetiğine gönderme yapan eserlerin yerini 

elektronik medya çalışmaları almıştı. Bu yeni bakış açısı teknolojik yenilikleri plastik sürece 

dönüştürmüştür. 
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Şekil 1. Laposky, Osciloskop ile üretilen ilk grafik örnekler (Acmsıggraph Art Show 

Archıves, 1952) 

 

Dijital estetiği plastik sürece dönüştüren sanatçılardan biri Carlo Zanni’dir. Windows XP 

işletim sistemli bilgisayarların masaüstü arka plan temalarını geleneksel plastik yöntemle 

resme dönüştürerek günümüzün popüler peyzaj anlayışını oluşturmuştur (Şekil 2). Dijital 

sanat gelenekselin teknolojiyle yorumlanması şekliyle de gerçekleşir. Şekil 3’de Lillian 

Scwartz’ın 1987’de bilgisayar ortamında Leonardo Da Vinci’nin portresini Mona Lisa 

eseriyle dijital ortamda birleştirmesi verilmiştir (Şengül, 2013, s. 78-80). 

 

 
Şekil 2. 2004, Tuval üzerine yağlı boya (Birol, 2015)  

 

 
Şekil 3. Lillian Schwartz, “Mona Leo”,1987 (Lpj, 2012) 
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1.2. GLİTCH SANATI 

Glitch kelimesi ilk olarak 1962 yılında John Glenn tarafından yazılan ‘Into Orbit’ isimli 

kitabında, ‘Project Mercury’ (Merkür Projesi- Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk insanlı uzay 

uçuşu programı) programına katılan 7 astronot bazı elektrik sorunları için kullanmıştır. Glitchi 

bir elektrik akımında voltajdaki bir artış veya değişiklik olarak tanımlamışlardı. Bu nedenle 

mühendisler tarafından da elektrik alanlarında kullanıldığı dile getirilir. Kitabın devamında 

glitchin aksaklık anlamına gelen ‘hitch’ kelimesi yerine kullandıklarını belirtmiştir. Glitch 

kelimesi elektronik alanında oluştu ancak teknik kullanımın ötesinde arızaları ve eksiklikleri 

içeriyor (The American Heritage Dictionary Of The English Language, 2022).  

‘Medyanın fizikselden sayısala doğru geçişi ile beraber bu medyayı üreten makinelerin 

(bilgisayarlar, monitörler, yazıcılar vd.) hızlıca yaygınlaşması ile artan hata sayısına cevap 

olarak Glitch Sanat doğmuştur’ (Somer, 2013). 2002 yılında Norveç’ te düzenlenen Glitch 

sempozyumunda Glitch; bilgisayar ve ağ termonolojisinde kayma, düzensizlik, arıza veya 

küçük bir elektrik hatası anlamına gelen yaygın bir ifade olarak tanımlanmıştır (Glıtch 

Festival and Symposıum, 2002).  

Farklı çalışmaları içeren bir tanıma ulaşmak gereklidir. Öncelikli olarak teorik, bilimsel ve 

sanat dışı, bir arızanın beklenmeyen sonucu olarak tanımlanabilir. Glitch Sanatta en popüler 

iki tanım vardır. Bunlar saf glitch ve benzerleridir. Saf Glitch; bir arıza ve hatanın sonucudur. 

Glitch benzerleri ise; sanatçılar tarafından glitchleri dijital olmayan ortamda üretir ve bir 

aksaklığı harekete geçirmek, tahmin etmek için gerekli ortamı yaratır. Glitch-benzerlerinin 

sanatsal ifadeleri ağırlıklı olarak görsel-işitsel kaynaklara dayanmaktadır.  (Moradi, 2004).  

 

Şekil 4’te Num June Paik tarafından 1965’te yaratılan ‘Magnet TV’ glitch sanatının ilk 

örneklerinden birisi verilmiştir. Paik, eski bir televizyonun üzerine bir mıknatıs yerleştiriyor. 

Böylelikle televizyondaki verileri bükerek soyut bir görüntü ve ses dalgaları meydana 

getiriyor (Aydınat, 2018, s. 17). 

 

 
Şekil 4. Nam June Paik: Magnet TV, 1965 (Whitney Museum of American Art, 1965) 

 

Glitch Sanat hata, kaza ve felaketin dijital boyutuyla ilgilenen bir dijital sanattır. Glitch Sanatı 

uygulamaları, uyumsuz, muğlak yeniden oluşum süreçlerine yatırır (Menkman, The Glitch 

Moment(um), 2011). 
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Şekil 5. Dibont üzerine dijital baskı, photoshop (Rose Menkman, 2010) 

 

Rosa Menkman Glitch Sanatının öncüsüdür. Şekil 6’da verilen 2010 tarihinde yayınladığı 

‘Glitch Studies Manifesto’ isimli manifestosunda Glitch’i aksaklığı parçalanma olarak 

tanımlıyor ve bu haliyle, sentezin diğer yüzü ve hem sanatta hem de kültürde olumlu bir 

bozucu olarak görüyor. Görsel çalışması aksaklık içeriyor ancak manifestosu onun kültürdeki 

yerini belirliyor. Bununla birlikte, Glitch Studies Manifesto’su bir aksaklığın tanımının 

ötesine geçiyor. Yayınladığı bu manifesto dijital şiirin erken bir biçimidir. Sayfadaki 

sözcükler geleneksel yazıda alışılmadık şekiller alır (Federici, 2018). 

 

 
Şekil 6. Glitch studies manifesto (Menkman, Glitch Studies Manifesto, 2010) 

 

 

1.3. MOTİF KAVRAMI 

Fransızca kökenli olan motif kavramı TDK Sözlük’ünde geçen anlamıyla ‘yan yana gelerek 

bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri’ dir (Tdk, 

2022). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü’nde ise‘bezeme süslemede bütünü oluşturan 

parçalardan her birine verilen ad’dır (Sözen, 2001). Halk dilinde motif kavramı nakış, yangıç, 
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yanış, oyu, organtı, nanış olarak kullanılmaktadır. Orta Asya Türk devletlerinde oyu olarak da 

ifade edilmektedir (Deniz, 2010, s. 53).  

Görsel sanatlarda en çok kullanılan dil motif dilidir. Motif dili zaman ve mekandan bağımsız 

farklı zamanda, farklı ülkelerde toplumların birbirinden farklı yaşam koşulları içerisinde 

yaşamalarına rağmen toplumların ortak dili olmuştur. Mimari, heykel, din, dil olgularına 

topluluklarına göre farklılık gösterirken motif dili her zaman ortak bir dil olma özelliğini 

korumuştur. Genellikle motifler kadınlar tarafından dokunurlar. Dokunan bu motifler sağlık, 

bereket, güzellik, korunma, ölüm ve nazar benzeri konuları ifade etmekte kullanılmıştır. 

Motifler dokuma, ahşap, taş, çini ve kağıt gibi farklı yüzeylerde farklı malzeme ve tekniklerle 

oluşturulmuştur. Yüzeylerde kullanılan malzeme ve yöntemleri farklı olsa da motiflerin tek 

düzeliği, doluluk ve boşluğu, oranı, renk değerleri, kaydırma, çevirme gibi simetri işlemleri, 

sonsuz çeşitlikte temel sanat kavramlarından yararlanılarak giderilmiştir. Dokuma ve tekstil 

alanlarında tasarımları sanatsal yönde destekleyen çalışmalar, sanat ve teknik alanlarında 

önemlidir. Üretilen ürünler estetik değer açısından eksikse tüketimi de zorlaşmaktadır. Bu 

nedenle estetik değer büyük önem içermektedir (Uğurlu, 1991, s. 78-82).  

Motifler estetik görünümleriyle beraber toplulukların geçmişlerinin, inançlarının, yaşama 

bakış açılarının, yaratıcılıklarının ve kimliklerinin de yansımasıdır. Motifler yapıldıkları 

dönemleri, bölgeleri, toplulukları göstermekte önemli belgelerdir (Ortaç, 2010, s. 142).  

1.3.1. ANADOLU KİLİM MOTİFLERİNİN İNCELENMESİ 

Mine Erbek Çatalhöyük’ten Günümüze Anadolu Motifleri adlı kitabında Anadolu motiflerini 

doğum, yaşam ve ölüm başlıkları altında kategorize etmiştir (Erbek, 2002). 

 

Doğum Motifi 

Bukağı motifi 

Şekil 7’de verilen Bukağı motifi aileyi, birliğini ve devamlılığını, bereketi, sevgililerin 

birleşme arzusunu ifade eder (Erbek, 2002). 

 

 
Şekil 7. Bukağı motifi (Babak Soriental Carpets, 2018) 

 

Yaşam Motifi 

Çengel motifi 

Çengel motifi iki anlama sahiptir, birinci anlamı kötü gözü yok etmek, ikinci anlamı ise dişil 

ve eril kavramlar arasında bir köprüyü ifade etmesidir (Erbek, 2002). 
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Şekil 8. Çengel motifi (Babak Soriental Carpets, 2018) 

 

Ölüm Motifi 

Kuş motifi 

Şekil 9’da verilen Kuş motifi Anadolu motifleri arasında özeldir. Kuş, ölen kişinin ruhu 

olduğu gibi mutluluk, sevgi, sevinci de ifade edebilir. Aynı zamanda kuvvet ve kudreti de 

simgeler (Erbek, 2002). 

 

 
Şekil 9. Kuş motifi (Babak Soriental Carpets, 2018) 

 

2. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Tekstil ve moda sürekli yenilik isteyen aynı zamanda estetik görünümü temel alan alanlardır.  

Bu alanlar aynı zamanda bulundukları çağın yenilik anlayışı ile büyüyüp gelişen alanlardır. 

Teknolojide yaşanan yenilikler tekstil ve moda sektörünü de estetik ve teknik olarak 

etkilemiştir. Bulunduğumuz çağı yansıttığı düşünülerek bu çağın sanat anlayışı olan Glitch 

Sanat bu alanda kullanılmak istenmiştir. Çalışmada dijital sanatın gelenekselin teknolojiyle 

yorumlanmasından yola çıkarak, bir dijital sanat olan Glitch Sanat etkileri yansıtmak için 

Glitch Sanat ile Anadolu motifleri çağımızın bakış açısıyla yeniden yorumlanmıştır. Yeniden 

yorumlanan motifler dijitalde düzenlenerek dijital baskı kumaş desenleri oluşturulmuştur.  

Tasarımların teması yaşam döngüsü olarak belirlenmiştir. Glitch Sanatında ham görüntünün 

bozularak kaybolması, yeni bir ürüne dönüşmesi döngüsü, Anadolu motiflerin temsil ettikleri 

doğum, hayat ve ölüm döngüsünü anımsatmaktadır. Bu temayla yola çıkılan çalışmada 

döngüyü yansıtması amacıyla tasarımlarda kullanılan motifler doğum, hayat ve ölüm 

motiflerinden seçilmiştir. 

Seçilen motifler internette yaygın olarak kullanılan Photomosh programından yararlanılarak 

Glitch efekt ile stilize edilmiştir. Stilize edilen motifler Adobe Illustrator programında 

renkledirilip, dizayn edilerek dijital baskı kumaş tasarımlarına hazır hale getirilmiştir.  
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3. BULGULAR 

Bukağı Motifinin Glitch Sanat ile Stilize Edilmesi  

 
Şekil 10. Bukağı motifinin glitch sanat ile stilize edilmiş görüntüsü 

 

Bukağı motifi Photomosh programından yararlanılarak Glitch efekt ile stilize edilmiştir (Şekil 

10). 

 

 
Şekil 11. Stilize edilmiş bukağı motifinin renklendirilmesi ve dizaynı 

 

Stilize edilen bukağı motifi Adobe Illustrator programında renklendirilip, dizayn edilmiştir. 

Tasarımda hareket ilkesinden yararlanılarak desen oluşturulmuştur (Şekil 11). Bu şekilde 

doğum ve çoğalma döngüsü, oluşum evresi yansıtılmak istenmiştir.  
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Şekil 12. Bukağı motifinin baskı kumaş tasarımı ve renk kartelası 

 

Tasarımın bütününde desenler tekrar ilkesine göre yerleştirilip baskı kumaş tasarımına hazır 

hale getirilmiştir. Tasarımda oluşan akışkanlık Glitchi yansıtmaktadır. Renk kartelası Pantone 

renklerinden oluşturulmuştur (Şekil 12). 

 

Çengel motifinin glitch efekt ile stilize edilmesi 

 

 
Şekil 13. Çengel motifinin glitch efekt ile stilize edilmiş görüntüsü 

 

 

Çengel motifi Photomosh programından yararlanılarak Glitch efekt ile stilize edilmiştir (Şekil 

13). 
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Şekil 14. Stilize edilmiş çengel motifinin renklendirilmesi ve dizaynı 

 

Stilize edilen çengel motifi Adobe Illustrator programında renklendirilip, dizayn edilmiştir. 

Desen zıtlık ilkesinden yararlanılarak sağ ve sol yönlere doğru dizayn edilmiştir (Şekil 14). 

Basamak görüntüsünü andıran tasarım ile yaşam yansıtılmak istenmiştir. tasarımın bütününde 

desenlerin yerleştirilmesinde tekrar ilkesinden yararlanılmıştır. Aynı zamanda tasarımda 

bulunan kayna görüntüsü Glitch efektini yansıtmaktadır. Kullanılan renk kartelası Pantone 

renklerinden oluşturulmuştur (Şekil 15).     

 

 

 
Şekil 15. Çengel motifinin baskı kumaş tasarımı ve renk kartelası 
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Kuş Motifinin Glitch Sanat ile Stilize Edilmesi 

 
Şekil 16. Kuş motifinin glitch efekt ile stilize edilmiş görüntüsü 

 

Kuş motifi Photomosh Programından yararlanılarak Glitch efekt ile stilize edilmiştir (Şekil 

16).  

 

 
ŞEKİL.17 Stilize edilmiş kuş motifinin renklendirilmesi ve dizaynı 

Stilize edilen motif Adobe Illustrator programında renklendirilip, dizayn edilmiştir. 

Renklendirmede koyudan açığa doğru gidilerek doğumdan ölüme yolculuk ve sonrasında yok 

oluş ifade edilmiştir (Şekil 17). 

 

 

 
ŞEKİL 18. Kuş motifinin baskı kumaş tasarımı 
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Tasarımın dizaynın da denge ilkesinden yararlanılmıştır. Aralarda oluşan boşlukların yarattığı 

estetik görüntü ise Glitch Sanatı desteklemektedir. Tasarım renklendirmelerinde Pantone renk 

kartelasından yararlanılmıştır. 

8.SONUÇ 

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle sanattaki yerini yadsıyamayız. Sanatın teknolojiden 

etkilenmesinin sonucu Glitch Sanatı doğmuştur. Glitch Sanatının multidisipliner kullanımı 

farklı tasarım alanlarına olanak sağlamıştır. Çalışma teknolojinin sanata kattığı yenilikleri 

multidisipliner bir şekilde kullanımı göstermek açısında, aynı zamanda tekstil ve moda 

alanında yapılabilecek tasarım çeşitlilikleri göstermek açısından önemlidir. Tasarımların 

dijitalde oluşturulması, dijital ortamın yaratıcılığa olan etkilerini de göstermiş oldu. 

Çalışmada Anadolu motiflerinin Glitch Sanat ile stilize edilip tekstil ve moda alanında baskı 

kumaş tasarımları oluşturulmuştur. Bu sayede teknolojinin, yeni bakış açıları ve geleneksel, 

kültürel ögelerin birleşimlerinin yaratıcılığa katkı sunacağı düşünülmektedir. 
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ABSTRACT  

In latest years, cloud computing has changed the manner we think about IT. Cloud computing 

terms approach virtualized pc community. It nevertheless is in infancy. Cloud computing 

offers a fast and comfortable information garage. It is more often than not used to promote 

hosted offerings via application to perform client-server at far-flung vicinity. The term E-

commerce means digital advertising and marketing. It modified the traditional manner of 

business advertising. It presents flexibility online and in that cloud computing will help 

enterprise activities. 

Key words: Electronic Commerce, Cloud Computing, Liability, Security, Privacy 

 

INTRODUCTION 

The goal of this paper is to broaden a trade keep. In the previous paper titled “Business 

Impact of E-commerce primarily based on Cloud Computing”, the device analysis became 

accomplished primarily based on the idea developed in the journal titled “E-Commerce on 

Cloud Computing: Propose Concept Systems Analysis and Design”. A Webshop should be 

overseen as both an enterprise and a website, and most e-commerce web hosting 

organizations provide software programs and offerings to offer us some assistance with doing 

our best. For instance provider carriers can offer their customers Password and encryption 

coverage of Web store transactions and client records, and make use of firewalls and safety 

video display units to repel hacker assaults and different security risks if a sale with 

MasterCard is applicable. Moreover, the Internet-associated data and communication 

technology offer unprecedented possibilities for business innovation. Companies can use the 

Internet and related technology considerably as international and price-effective software for 

e-trade. This paper specializes in the implementation of the system concept and design as 

formerly mentioned in papers 1 and two respectively 

RELATED WORK 

Fadiya et al (2018) in this paper, the client is given an e-commerce website that is utilized as 

a part of a cloud domain to discover the store and its locations online. To actualize this as a 

web application, we utilized ASP.net as the Technology. ASP.net has a few preferences, for 

example, improved execution, scalability, built-in security, and simplicity. To build any web 

application utilizing ASP.net we require a programming language, for example, C#, VB.netT, 

J#, and so on. VB.net was the language used to build this application. 
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Prajapati et al (2022) Technological innovations have already started to gain momentum 

within the past decade in M-commerce platforms. Mobile espousal has revolutionized e-

commerce. The aim of this paper is to investigate how Cloud Computing is effective for M-

commerce. Cloud computing is one of the latest technology in the computer & information 

era. The customers more benefited to have their space and trade security with cloud 

innovations. Businesses are expanding and reforming or conducting mobile trade for better 

prospects. There are many industry segments which are benefited from the use of cloud 

computing. Emerging M-commerce with cloud computing can open a new phase of trade 

records with a hi-fi data storage approach. The mobile can perform many basic and advanced 

E-business tasks for greater availability of operational data from anytime, anywhere. A 

conceptual model is proposed for the analysis of m-commerce user data. Cloud Computing's 

impression underpins the conceptual model and helps to explain some of the findings from the 

study. This paper emphasis promoting solutions for the issues of small and large-scale 

enterprises. This includes the security of data travel through the network and data available at 

specific resources. This research includes one of the Cloud computing services to identify the 

solution of data storage in m-commerce trading through Data as a service. 

Boritz et al (2014) Electronic commerce (e-commerce) has a built-in trade-off between the 

necessity of providing at least some personal information to consummate an online 

transaction and the risk of negative consequences from providing such information. This 

requirement and the increased sophistication of companies’ personal information gathering 

have made e-commerce privacy a critical issue and have spawned a broad research literature 

that is reviewed in this paper. Key research issues and findings are organized, using a 

framework defined by four key stakeholder groups — companies, customers, privacy solution 

providers (PSPs), and governments — as well as the interactions among them. The review 

indicates that the published research on e-commerce privacy peaked in the early 2000s; thus, 

it has not addressed many of the technological advances and other relevant developments of 

the past decade. Potential research opportunities for researchers in Management Information 

Systems (MIS) and Accounting Information Systems (AIS) include company privacy 

strategies, operations, disclosures, and compliance practices; customer privacy concerns 

arising from company practices such as Internet activity tracking, physical location tracking, 

personal information gathering by social networks, and information exchanges in cloud 

computing environments; privacy-enhancing technologies, controls, and assurance practices 

developed by PSPs; and privacy regulations relating to various industries, countries, and 

cultures. More use of experimental and archival research is encouraged. 

M. Goel (2016) in recent times the role of information technology in the business enterprises 

has emerged with new levels of services, storage requirements, resource management, and 

availability. As the amount of data that is available nowadays is too huge for a single 

organization to control and manage so here putting the data in the cloud can act as a savior. In 

this paper, the advantages, various service, and deployment models of the cloud are discussed. 

Also, the paper throws light on the reason behind the rise of cloud technologies majorly in the 

past decade. The paper puts forward the idea that cloud computing and data mining have a 

great perspective in the field of e-commerce. Also proposed is the integration model of e-

commerce with cloud computing that focuses on the reduction of data redundancy and the 

efforts to synchronize it between the e-commerce vendors. 

What Is Cloud Computing? 

Cloud-based apps can be up and running in days or weeks, and they cost less. With a cloud 

app, you just open a browser, log in, customize the app, and start using it. Businesses are 

running all kinds of apps in the cloud, like customer relationship management (CRM), HR, 

accounting, and much more. Some of the world’s largest companies moved their applications 
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to the cloud with salesforce.com after rigorously testing the security and reliability of our 

infrastructure. As cloud computing grows in popularity, thousands of companies are simply 

regrinding their non-cloud products and services as “cloud computing.” Always dig deeper 

when evaluating cloud offerings and keep in mind that if you have to buy and manage 

hardware and software, what you’re looking at isn’t really cloud computing but a false cloud.  

The latest innovations in cloud computing are making our business applications even more 

mobile and collaborative, similar to popular consumer apps like Facebook and Twitter. As 

consumers, we now expect that the information we care about will be pushed to us in real-

time, and business applications in the cloud are heading in that direction as well.  

With Cloud Keeping up with your work is as easy as keeping up with your personal life on 

Face book. Cloud computing is a way of using computers where the computer resources 

(software and hardware) are provided as a service over the internet and are dynamically 

scalable and often virtual (i.e. not necessarily in one known place). What this means to users 

is that the information they use is stored on computers somewhere else (other than their local 

PC) and can be accessed where, when, and how they want it. Cloud computing customers 

don’t generally own the physical infrastructure on which the applications run and store the 

data. Instead, they rent usage from a third-party provider and then use the system as they need 

it, much as people use gas or electricity. The more resources they use (such as more users 

having access to an application or using more disk space for storing data) the more they pay. 

(Sun, C. 2012) 

CLOUD COMPUTING APPROACH FOR M-COMMERCE 

The Proposed approach highlights the combination of e-commerce and cloud computing. The 

integrated approach argues about the time & data storage better usability in said environment. 

This factor influences individual businesses as well as groups of businesses on heterogeneous 

platforms. Now a day’s internet is not far aware from mobile devices. This is the reason why 

m-commerce is propagating very quickly. M-commerce encourages the use of mobile trading 

and purchasing. The proposed M-commerce architecture with Cloud computing focuses on 

data storage utilization with cloud service. Any product ordered from the online portal 

provides a specified data storage for future usage for a future transaction. The proposed model 

is a diverse storage system based on Database as a service. This service is a specialized type 

of storage that will improve database capability. The data of many users are kept in the cloud 

through DaaS as a multi-tenant platform. We can apply diversity fundamental for DaaS for 

managing numbers of users’ data. The user will get data storage by mobile application with 

DaaS mobile diversity.  

The diversity data storage will be executed another way to the server where user data is 

classified and stored in the cloud for the data analysis. This diversified storage of data can 

lead to many alternative ways of M-Commerce enhancement services. Any relevant 

information can be provided through cloud computing on-demand access. One of the main 

issues of infrastructure management about data storage is tackled with the use of DaaS. M-

commerce activities and cloud computing is becoming the choice of various small and large-

scale enterprises in the prospect of scalable data storage. The diversity Storage which 

manages users’ data from the cloud as well as from person to remote servers is a very large 

dataset. The shared resources can analyze the need for a wide range of product transactions 

for future business growth. (Prajapati et al 2022) 

NEED FOR REGULATORY FRAMEWORK ON CLOUD SERVICES 

Cloud service providers provide many services in the cloud computing environment, such as 

information processing, data storage, security, maintenance, and other works. Therefore, 

regulating and controlling cloud computing services is important to protect the security of 

users, especially if the provider plays a role in dealing with the user’s information. Regulating 

the duties and tasks of the cloud provider on data storage is a crucial matter because the 
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storage contains many types of users’ personal information. The Cloud Service Provider is 

obliged to protect the users’ data during its processing and storage and prevent any access to 

this data by any unauthorized person. In addition, there is a need for regulating the duties of 

the Cloud Service Provider in the issue of using the users’ data. The providers can use the 

data for the cloud purpose and forbid using the data for other purposes such as selling them to 

commercial companies for advertisement purposes. On the other hand, the laws that organize 

cloud computing activities in e-commerce in Palestine are insufficient. Therefore, problems 

will arise when we want to apply the law to organize the activities of cloud computing.23 In 

short, legislating new laws that organize the work of cloud computing in e-commerce 

activities is important, especially for Palestine. This is crucial to ensure clarity on the liability 

of cloud computing in e-commerce activities and especially in protecting the data of users 

during transaction. In line with that, laws that clarify the liability of cloud computing in cases 

of failure in its services or equipment are equally important 

CONCLUSION  

Cloud computing performs a critical position in the clever financial system. It offers many 

advantages to E-trade. The speed of constructing E-trade websites, the fee savings of 

infrastructure, and the reliability of a solid platform are simply a few examples of the 

blessings of a cloud provider They can help agencies obtain more green use in their IT 

hardware and software investments and offer a means to accelerate the adoption of 

improvements. The structure of the proposed model includes inner and outside services. 

Internal services are SaaS, HaaS, PaaS, IaaS, DaaS and CaaS. The external offerings are 

internet service providers, IT Provider Company, software program developer, cloud 

customers, machine integration issuers, and hardware suppliers. Cloud computing gives the 

platform for the new technology of e-trade systems where the carriers will depend on cloud 

carrier companies to meet their technical desires to enforce and perform successful and relied-

on e-commerce programs. More and greater research is specializing in providing comfy and 

relied-on answers for cloud-based e-commerce applications without compromising 

performance and efficiency. Take a look at concluded integrations of the Ecommerce 

improvement in a cloud environment. 
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ÖZET  

İnsanı ilgilendiren her konu bir yönüyle sanatla da ilgilidir. İçinde sanatın olmadığı her 

tasarım ister bir mimarın tasarladığı bina, ister otomotivcinin ürettiği araba, ister heykeltraşın 

yonttuğu bir heykel, ister terzinin diktiği bir elbise, gözlere ve gönüllere hitap edebilecek 

yeterli güzellik ve estetik incelikten, zarafetten yoksundur.  

Sanatçının çevresine hassas ve saygılı yaklaşması umulur. Çünkü sanat, hayata estetik 

boyutlar katabilmeyi sağlayan bir ruh dinginliği ve inceliğini de beraberinde getirir. İnsan, 

sanatla iç içe oldukça olaylara farklı bakış açıları geliştirmesi, daha önce fark etmediklerini 

fark etmesi kolaylaşır. İngiliz kimyacı, fizikçi ve matematikçi W. L. Bragg: “Bilimde önemli 

olan şey, yeni gerçekler elde etmekten çok, onlar hakkında yeni düşünme yolları 

keşfetmektir.” der Amerikalı eğitimci, psikolog ve felsefeci William James da, “Deha, 

gerçekleri alışılmamış şekilde görmekten başka bir şey değildir.” der. İşte sanatın bir yandan 

hayata estetik değerler katarken bir yandan da dikkat unsurunu geliştirmesi nedeniyle birçok 

özgün eser ve fikirler ortaya koyan felsefeci, araştırmacı, bilim ve devlet adamlarının bir 

taraftan da sanatçı kimlikleri ile karşımıza çıktığını görmekteyiz. 

Bu çalışmada önce çeşitli örnekleri ile sanatın, yaşam ve bilimle etkileşimleri üzerinde 

durulacaktır. Daha sonra eğitim programlarımızda güzel sanatlara daha fazla yer verilmesi ve 

eğitim kurumlarımızın aynı zamanda bir sanat atölyesine dönüştürülmesinin dikkat yönü 

gelişmiş, hayata ve bilime özgün değerler katma yeteneği yüksek gençlerin yetişmesine 

sağlayabileceği katkılar vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar, Yaşam, Bilim, Eğitim 

 

 

ABSTRACT 

Every subject that concerns people is also related to art in a way. Every design without art, 

whether it is a building designed by an architect, a car produced by an automotive 

manufacturer, a sculpture sculpted by a sculptor, or a dress made by a tailor, lacks sufficient 

beauty and aesthetic delicacy and elegance to appeal to the eyes and hearts. 

It is hoped that the artist will approach his environment sensitively and respectfully. Because 

art brings with it a serenity and delicacy of spirit that enables to add aesthetic dimensions to 

life. For a person intertwined with art, it becomes easier to develop different perspectives on 

events and to realize what they had not noticed before. British chemist, physicist and 

mathematician W. L. Bragg says that: “The important thing in science is not so much to 

obtain new facts as to discover new ways of thinking about them.” The American educator, 

psychologist, and philosopher William James also says: “Genius is nothing more than seeing 

facts in an unusual way.”. Here, we see that philosophers, researchers, scientists and 

statesmen, who put forward many original works and ideas, appear before us with their 

artistic identities, as art adds aesthetic values to life on the one hand, and develops the element 

of attention on the other. 

KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

AN ANALYSIS ON THE INTERACTION OF ART WITH LIFE AND SCIENCE AND 

THE CONTRIBUTIONS OF ART TO EDUCATION 

 

Çiğdem Seçkin GÜREL 
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In this study, firstly, the interactions of art with life and science will be emphasized with 

various examples. Afterwards, the contribution of giving more place to fine arts in our 

education programs and transforming our educational institutions into an art workshop will be 

emphasized in raising young people with a developed mindfulness and high ability to add 

original values to life and science. 

Key Words: Fine Arts, Life, Science, Education 
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ÖZET 

Yahya Kemâl Beyatlı, edebî ve fikrî eserlerinde yer verdiği tarih, millet, musiki, estetik, inanç 

ve dil anlayışı dolayısıyla Osmanlı son dönemi ile Cumhuriyet’e geçiş sürecinden başlayarak 

bugüne varıncaya dek Türk şiirini ve Türk düşünce çevresini etkilemiştir. Edebiyatla birlikte 

farklı sosyal ve siyasi konularla ilgilenen, bu alanlarda çeşitli görevlerde bulunan Yahya 

Kemâl’le ve eserleriyle ilgili geniş bir literatür oluşmuştur. Söz konusu literatürün bir kısmı 

onun doğum ve vefat yıldönümlerinde kaleme alınmıştır. Bu tür anma yazılarının bahsettiği 

kişiyi anlatmanın yanında yazıldığı dönemin siyasi ve sosyal durumuna da ışık tutabileceği 

kabulünden hareketle bu bildiri, Yahya Kemâl’in vefatının yirmi beşinci yılı olan 1983’te ve 

doğumunun yüzüncü yılı olan 1984’te kaleme alınan eserleri ele alacak; edebî şahsiyeti 

dışında nasıl sunulduğunu ortaya koymaya çalışacaktır. Çalışma, iki soruya odaklanacaktır. 

İlk olarak 1983 ve 1984’te Yahya Kemâl’le ilgili olarak kaleme alınan yazılarda devrin siyasi, 

sosyal veya kültürel olaylarından söz edilip edilmediğini inceleyecektir. İkinci olarak Yahya 

Kemâl’in şairliği ve yazarlığı dışında siyasetçiliği ve diplomatlığına dikkat çeken metinlerin 

mevcut olup olmadığını tespit edecektir. Bu iki soru çerçevesinde yazılarda Yahya Kemâl’le 

ilgili dikkat çekilen noktaların onun yaşadığı dönemle ya da 1984’e kadar gelişen siyasi, 

sosyal veya kültürel hadiselerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Böylece Türkiye’deki siyasi ve sosyal gelişmeler ile Yahya Kemâl algısının 

birbirini nasıl etkilediği gösterilmiş; 1980’ler Türkiyesi’nin bir görünümü sunulmuş olacaktır 

Anahtar Kelimeler: Yahya Kemâl Beyatlı, Modern Türk Şiiri, Türk Fikir Tarihi, Cumhuriyet 

Tarihi 
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ABSTRACT 

Yahya Kemâl Beyatlı has influenced Turkish poetry and intelligentsia, starting from the last 

period of the Ottoman Empire and the early Republic until today, due to his understanding of 

history, nation, music, aesthetics, belief and language, which he includes in his literary and 

intellectual works. A wide literature has emerged about Yahya Kemâl, who is interested in 

different social and political issues along with literature and has held various positions in 

these fields. Some of the aforementioned literature was written on his birth and death 

anniversaries. Considering that such commemorative articles can shed light on the political 

and social situation of the period in which they were written, this paper will deal with the 

works written in 1983, the twenty-fifth year of Yahya Kemâl’s death, and in 1984, the 

centenary of his birth. The study will focus on two questions. It will first examine whether the 

political, social or cultural events of the period were mentioned in the articles written about 

Yahya Kemâl in 1983 and 1984. Secondly, it will determine whether there are texts that draw 

attention to Yahya Kemâl’s political life and thoughts apart from his poetry and authorship. 

Within the framework of these two questions, it aims to determine whether the points that 

draw attention to Yahya Kemâl in the articles are related to the period in which he lived or to 

the political, social or cultural events that developed until 1984. Thus, by presenting a view 

from 1980s Turkey, this study will show how the political and social developments in Turkey 

and the perception of Yahya Kemâl affected each other. 

Keywords: Yahya Kemâl Beyatlı, Modern Turkish Poetry, Turkish Intellectual History, 

Turkish Republic History  
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ÖZET 

Mimarlıkta diyagramlar temelde iki şekilde kullanılmaktadır; ilki iletişim amaçlı kullanmak, 

bilgiyi veya fikri karşı tarafa aktarmak; ikincisi ise yeni olasılıklar, yeni durumlar ortaya 

çıkarma, veri analiz etmek amaçlı kullanarak bir ürün ortaya koymaya çalışmaktır. 

Mimari proje yarışmalarında diyagramlar genellikle mimariyi somut gerçekliğinden ve karışık 

ilişkiler ağından koparıp soyutlayan bir temsil yöntemi olarak kullanılmaktadır. Diyagramın 

ana görevlerinden biri bilgiyi sıkıştırma yolu ile sentezlemesi olup, en büyük avantajı ise 

kolay okunabilirliğidir; bu nedenle mimari proje yarışmalarında, projeye dair ana fikirleri ve 

projeyi sınırlı sayıda pafta üzerinde etkili bir şekilde hızlıca karşıya aktarabilmek açısından 

diyagramlar oldukça önemlidir. Öyle ki, artık bazı yarışma şartnamelerine plan, kesit vb. 

çizimlerin yanı sıra, özellikle ‘kavramsal diyagramların’ da istenildiği görülmektedir.   

Bilindiği üzere, analiz-sentez, değerlendirme ve sunum süreçlerinden meydana gelen mimari 

tasarım süreçlerinin her birinde, kullanılan diyagramlar yaptığı işleve göre çeşitli sınıflar 

halinde tanımlanabilir. Bu çalışmada temsil aracı olarak kullanılan diyagramların, mimari 

yarışma projelerindeki kullanım yöntemleri; açıklayıcı, üretken, işleyişsel ve ilişkisel 

kategorileri altında analiz edilecek, kullanılan diyagramatik stratejiler değerlendirilecektir. 

İncelenecek olan yarışmalar; Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir 

Projesi Yarışması, Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari 

Proje Yarışması ve Beylikdüzü Belediyesi Cemevi Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari 

Proje Yarışması olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mimari Proje Yarışmaları, Diyagram, Temsil 
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ABSTRACT 

In architecture, diagrams are basically used in two ways; the first is to use it for 

communication purposes, to transfer the information or idea to others; the second one is to try 

to create a product using new possibilities, new situations, and analyze data. 

In architectural project competitions, diagrams are often used as a method of representation 

that isolates architecture from its concrete reality and its tangled network of relationships. One 

of the main tasks of the diagram is that it synthesizes the information by compression, the 

main advantage is its easy readability; for this reason, in architectural project competitions, 

diagrams are very important in terms of being able to quickly transfer the main ideas of the 

project and the project on a limited number of layouts effectively. So much so that it is now 

seen that some competition specifications require plans, sections, etc. as well as drawings, 

especially 'conceptual diagrams'.   

As it is known, in each of the architectural design processes consisting of analysis-synthesis, 

evaluation and presentation processes, the diagrams used can be defined in various classes 

according to the function they perform. The methods of use of diagrams used as a 

representation tool in this study in architectural competition projects; explanatory, productive, 

operational and relational under four different classes and the diagrammatic strategies used 

will be evaluated. 

The competitions to be examined; Uzundere Cemevi Sociocultural Center National 

Architectural Idea Project Competition, Maltepe Municipality Gülsuyu Cemevi and Cultural 

Center National Architectural Project Competition and Beylikdüzü Municipality Cemevi 

Cultural Center and its Environment National Architectural Project Competition. 

Keywords: Architectural Project Competitions, Diagram, Representation 

 

GİRİŞ  
Mimari bilginin temel tekniği, yirminci yüzyılın ikinci yarısında çizimden ziyade diyagrama 

doğru kaymıştır. Bu durum diyagramın daha eski zamanlardaki mimari çalışmalarda  

kullanılmadığı anlamına gelmemekle birlikte diyagramların yirminci yüzyılın ikinci 

yarısından sonra mimarlığın bir konusu haline geldiğini söyleyebiliriz.  Peter Eisenman 

diyagramın neredeyse mimarlık tarihi kadar köklü olduğunu; fakat birçoklarının diyagramın 

ortaya çıkmasını Rudolf Wittkower’in 1940’larda yapmış olduğu ‘Palladian Villaları’nın 9 

kare grid yöntemi ile analizi’ çalışmasına dayandırdığını belirtir (Somol, 1999).  Wittkower’in 

yapmış olduğu bu çalışma açıklayıcı diyagramlara –analiz diyagramları- örnek gösterilebilir.  

Diyagramların kullanımı bir dizi çağdaş uygulamayı teşvik etmiştir.  Robert Venturi’nin 1950 

yılında yazdığı yüksek lisans tezini ‘tek bir diyagram’ olarak özetlemesi gibi, Lawrence 

Halprin 1970’de yenilenen bir tasarım disiplininin temelini oluşturmayı amaçlayan, ‘skorlar’ 

olarak adlandırdığı bir diyagram kitabı yayınlamıştır (Somol, 1999). 

Diyagramın özellikle 1990’lı yıllarla birlikte daha yoğun olarak kullanılmaya başlamasıyla 

birlikte, diyagram ve dijital tasarım arasında sıkı bir ilişki olduğunu da belirtmek gerekir. 

Kazuyo Sejima, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Toyo Ito, Ben van Berkel ve Caroline Bos, 

Greg Lynn, Peter Eisenman, Bjarke Ingels ve daha pek çok mimarın işlerinde diyagramları 

görmek mümkündür. Özellikle BIG’in sunum tekniği ele alındığında özellikle 2006 yılı 

sonrasında diyagram kullanımında büyük bir artış ve beraberinde pek çok yarışma projesi 

kazandığı gözlemlenmiştir (Özdemir, Önal, 2016). Mimaride dijital tasarım araçlarının 

etkinliğinin artması ile diyagram, özellikle üretme potansiyeli ile oldukça önem kazanmıştır. 

(Çıracı, 2018). Eisenman üretken bir araç olan diyagramların bir temsil biçimi olduğunu ve 

mimarlık söylemi ile yapı arasında uzlaştırma ve aracılık görevleri üstlendiğini belirtir 
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(Yardımcı, 2007). Aynı zamanda ona göre diyagram ile sonuç ürün birbiri ile birebir olarak 

çakışmak zorunda değildir. 

Deleuze ve Guattari’ye göre ise diyagramlar artık ‘soyut makinelerdir’ (Adams, 2000). 

Deleuze ve Guattari’nin, Michel Foucoult’dan yola çıkarak geliştirdikleri soyut makine 

kavramı, yeni bir diyagram mimarlığının ortak düşünsel yapısını oluşturmuştur denilebilir 

(Adams, 2000). Soyut makineler, temsil yöntemi olarak diyagramlardan farklı olup, üretken 

olmaları açısından araçsallaşmaya elverişlidirler. Deleuze’e göre diyagramatik veya soyut 

makine, gerçek olanın temsilini değil bundan ziyade oluşmakta olan yeniyi, yeni bir 

gerçekliği inşa eder (Adams, 2000).  Yani diyagram yapının bir temsili olmaktan çok üretici 

gücü haline gelirler. Aynı diyagramın birçok farklı yapı üretebileceğini görmek mümkündür. 

Örneğin; Un Studio’nun Möbius Evi tasarımında mimar, diyagramın fikir sahibi değildir; 

möbius şeridi var olan bir kavramdır fakat mimari tasarım kararlarının özgünlüğü ile 

diyagramın özgün olmayışı birbirini ilgilendirmez (Şekil 5).  

Mimarlıkta kullanılan diyagramların tek bir tarifini yapmak mümkün değildir. Pek çok tanım 

ve sınıflandırmaya sahiplerdir. Dolayısıyla bu durum diyagramların örnekler üzerinden 

tartışılmasını gerektirir. Tarihsel süreç içerisinde diyagramların genellikle ‘açıklayıcı’ ve 

‘üretken’ diyagramlar olmak üzere iki farklı biçimde değerlendirildiği görülmektedir. Ancak 

diyagramlar yaptıkları işlevlere göre daha çeşitli sınıflar halinde de tanımlanabilmektedir. 

Kürtüncü (2011) doktora tezinde tanımlayıcı, üretken, ilişkisel ve işleyişsel diyagramlar 

olarak incelemiştir. Karamış (2019) ise yüksek lisans tezinde diyagramları çözümlemeci, 

tanımlayıcı, üretken, ilişkisel ve işleyişsel diyagramlar olarak incelemiştir. Diyagramlar 

yaptıkları işlevlere göre sınıflandırılsalar da, birbirlerinin yerine geçebilir, sınıf değiştirebilir 

veya birden fazla özelliğe sahip olabilirler. Bu çalışmada ise diyagramlar açıklayıcı, üretken, 

ilişkisel ve işleyişsel başlıkları altında ele alınmıştır. 

1. AÇIKLAYICI DİYAGRAMLAR 
Açıklayıcı diyagramlar, bir tasarımın gizli kalmış niteliklerini belirtmek amacıyla 

yapılmaktadırlar. Bu diyagramlar tasarıma ait form, fonksiyon ve strüktür gibi kavramları 

anlatmak için yapılan temsillerdir. Tasarımı dönüştürücü etkilerinin ve dolayısıyla 

üretkenliklerinin az olduğu söylenebilir. Eisenmann’e göre, Rudolf Wittkower’ın 1940’larda 

yaptığı Palladio villalarının 9 kare-grid yöntemi ile açıklanma çalışması bir açıklayıcı 

diyagramdır. Wittkower bu çalışmayla, Palladio’nun tasarladığı 11 villanın ortak mekansal 

organizasyonunu 9 kare-grid diyagramı ile çözümlemiştir. 

 
Şekil 1. BIG’e ait bir sirkülasyon tanımlayıcı diyagram. 

(Kaynak : https://tr.pinterest.com/pin/467530005058817639/) 
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2. İLİŞKİSEL DİYAGRAMLAR 
Yapılar, yapıların bileşenleri, kavramlar, zamanlar ve çeşitli bilgiler arasındaki ilişkileri 

düzenleyen diyagramlardır. Kürtüncü’nün tarifiyle (2011), zaman/mekan, insan/mekan veya 

mekan/mekan gibi ilişkiler; nicelikler, materyaller, kavramlar arası ilişkiler; yani farklı 

türdeki bilgiler arasındaki ilişkiler olarak açıklanabilir. Corbusier’in modulor çalışmasında 

(Şekil 2) insan bedeni ve boyutsal özellikleri ile belirlenen farklı nitelikteki üretimlerin 

ilişkilerini görmek mümkündür. 

 
Şekil 2. Modulor Çalışması (Corbusier, 1948). 

(Kaynak : https://www.iconeye.com/opinion/icon-of-the-month/item/3815-modulor-man-by-

le-corbusier) 

3. İŞLEYİŞSEL DİYAGRAMLAR 
Allen’a göre, diyagramlar, hem formsal, hem de fonksiyonel bileşenleri içerebilir (Allen, 

1998). Aslında, açıklayıcı, üretken veya ilişkisel diyagramlar aynı zamanda işleyişsel de 

olabilir. Örneğin, ilişkiselliği tarifleyen bir diyagram, aynı zamanda işleyişsel özellik de 

taşımaktadır. Bir mekanın nasıl işlediğini gösterebilir. Şekil 1’de belirtilen sirkülasyon 

diyagramı da aynı zamanda işleyişsel olarak da değerlendirilebilir. 

 

 
Şekil 3. BIG’in ‘King Toronto’ projesine ait bir işleyiş diyagramı. 

(Kaynak: https://www.dezeen.com/2018/09/20/big-king-street-west-pixelated-complex-

toronto-gains-approval/) 

 

BIG’in 2016 yılında tasarladığı King Toronto projesine ait diyagram (Şekil 3), yapının ışık ve 

hava gibi çevresel faktörlere göre yapıdaki yerleşim modüllerinin 45 derecelik açı ile 

konumlanmasını anlattığı ve dalgalı tasarımı sayesinde ışığın yıl boyunca King Street’teki 

diğer yapılara ulaştığını anlattığı için de işleyişsel olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla 
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işleyişsel diyagramın bilgileri organize etme özellikleri olduğu için daha mekanik olduklarını 

söylenebilir.  

Bir başka örnek olarak ise UNStudio’nun Mercedes Benz Müzesi’ni verilebilir. Bu yapı için 

ürettikleri işleyişsel diyagram, yapının formunu oldukça etkilemiştir; hatta bir nevi yapının 

üretici gücü haline geldiği de söylenebilir. Berkel ve Bos, merkezdeki atriumun ziyaretçiye 

merkezdeki gövde ile bağlantılı üç ‘yaprak’ üzerinde organize olan mekanları tanıttığını 

söyler (Şekil 4).  

 

 
Şekil 4. UNStudio’nun Mercedes Benz Müzesi projesine ait diyagram. 

(Kaynak : https://i2.wp.com/www10.aeccafe.com/blogs/arch-

showcase/files/2014/06/MBM_Basic-Plan_02.jpg) 

 

4. ÜRETKEN DİYAGRAMLAR 
Deleuze ve Guattari’ye göre diyagramların ‘soyut birer makine’ olduklarını söylemiştik. 

Soyut makine kavramları, diğer diyagram türlerinden farklıdırlar; gerçek olanı temsil 

etmekten ziyade oluşmakta olan yeniyi, yeni bir gerçekliği inşa ederek üretici güç haline 

gelirler (Adams, 2000). Üretken diyagramların, tasarımı dönüştürücü güçleri çok yüksektir; 

fikir ile ürün arasındaki süreci açığa çıkarırlar. Aynı zamanda bu diyagramlar Eisenman’e 

göre, sonuç ürün ile diyagram birebir olarak çakışmak zorunda değildir. Yeni olasılıklar 

barındırırlar. Allen’a göre bu diyagramlar farklı olasılıklar için bir harita görevi görmektedir 

(Allen, 1998). 

Bu diyagramlara örnek olarak UNStudio’nun Möbius Evi tasarımı verilebilir. Bu tasarım çift 

sarmal oluşturmak için kesişen iki çizgiden oluşan ve yönlendiremeyen bir yüzey olan 

Möbiüs şeridine atıfta bulunmaktadır (Şekil 5). Tasarımcı diyagramın fikir sahibi olmasa da, 

bu durumun sonuç ürününün özgünlüğü ile bir ilgisi yoktur. 
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Şekil 5. Bir diyagrama dönüşen Möbius Şeridi, UNStudio. 

(Kaynak: https://www.unstudio.com/en/page/12105/m%C3%B6bius-house) 

 

 
Şekil 6. Sonuç ürün, Möbius Evi, UNStudio. 

(Kaynak: https://www.arkitektuel.com/mobius-evi/) 

 

5. UZUNDERE CEMEVİ SOSYOKÜLTÜREL MERKEZ ULUSAL MİMARİ FİKİR 

PROJESİ YARIŞMASI 

Karabağlar Belediyesi tarafından 2017 yılında açılan tek kademeli ulusal mimari fikir projesi 

yarışmasına toplam 135 proje teslim edilmiştir. Yarışma alanı, İzmir İli Karabağlar ilçesinde 

3466 m
2
lik bir alandır. Birincilik, ikincilik, üçüncülük ve beş adet mansiyon olmak üzere 

sekiz adet ödül verilmiştir. 
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Şekil 7. Barış Yegena ve Özge Özkul’a ait projenin diyagramı. 

(Kaynak : https://www.arkitera.com/wp-content/uploads/2017/12/2_anlatim.jpg.jpeg) 

 

Barış Yegan, Özge Özkul ve ekibinin birincilik ödülü alan projelerinin tasarımının kurgusunu 

açıklamak için yapmış oldukları iki boyutlu kesit diyagramı (Şekil 7),  mekan-mekan, mekan-

topografya gibi ilişkileri parçalanma yöntemiyle tariflemektedir, dolayısıyla bu diyagram 

ilişkisel bir diyagramdır. Dini ve kültürel olmak üzere iki ana eksen etrafında kurgulanan 

mekanların, fonksiyonel ilişkilerini, ibadet mekanlarının kolay erişilebilir ve eğimli arazinin 

yüksek bir noktasına konumlanışını, basitçe anlatmaktadır. Yine ilişkisel olan, plan 

düzleminde hazırlamış oldukları diğer diyagram (Şekil 8) ise mekanlar arası ilişkileri ve 

mekanların çevresel faktörlere göre, alandaki ağaçlar ve yol aksı gibi, nasıl konumlandığını 

göstermektedir. Aynı zamanda iki diyagram da fonksiyonel ilişkileri açığa çıkarmak amacıyla 

yapıldıklarından, açıklayıcı diyagram olarak da kabul edilebilir. 

 

 
Şekil 8. Barış Yegena,  Özge Özkul’a ait projenin diyagramı. 

(Kaynak : https://www.arkitera.com/wp-content/uploads/2017/12/2_anlatim.jpg.jpeg) 

 

Mehmet Emin Polat, Bilge Atuğ ve ekibinin ikincilik ödülü alan projeleri için hazırladıkları 

iki boyutlu plan düzlemindeki diyagram (Şekil 9), cemevlerinin yapısal geleneğini sürdürmek 

üzere, mahremiyet ihtiyacının bir yol üzerinden yorumlanmasını ve mekanların buna göre 

nasıl kurgulandığını parçalanma/ayrışma yontemiyle açıklamaktadır. Bu diyagram ilişkisel ve 

açıklayıcı bir diyagramdır. 
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Şekil 9. Mehmet Metin Polat, Bilge Atuğ tarafından hazırlanan diyagram. 

(Kaynak: https://www.arkitera.com/proje/2-odul-uzundere-cemevi-sosyokulturel-merkez-

ulusal-mimari-fikir-projesi-yarismasi/) 

 

 
Şekil 10. Mehmet Metin Polat, Bilge Atuğ tarafından hazırlanan diyagram. 

(Kaynak: https://www.arkitera.com/wp-content/uploads/2017/12/08.jpg-1.jpeg) 

Aksonometrik perspektifte katmanlama yontemiyle hazırladıkları diyagram ise (Şekil 10), 

aynı aks üzerindeki iki ayrı çekirdeği, sirkülasyonu açıklamak amacıyla yapılmıştır, 

dolayısıyla açıklayıcı bir diyagramdır. 
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Şekil 11. Mehmet Metin Polat, Bilge Atuğ tarafından hazırlanan diyagram. 

(Kaynak: https://www.arkitera.com/proje/2-odul-uzundere-cemevi-sosyokulturel-merkez-

ulusal-mimari-fikir-projesi-yarismasi/) 

 

Şekil 11’deki iki boyutlu kesit diyagramı ise,   programın çevresel verilere, çevre dokusu ve 

topografya, uyum sağlamak amacıyla fonksiyonel ve kütlesel olarak nasıl ayrıştığını 

açıklamaktadır. Dolayısıyla ayrışma/parçalanma stratejisiyle kurgulanmış açıklayıcı bir 

diyagramdır.  

 
Şekil 12. Hakan Özdemir, İbrahim Eyüp ve Olcay Eyüp’e ait projenin diyagramı. 

(Kaynak : https://www.arkitera.com/wp-content/uploads/2018/01/3.jpg-5.jpeg) 
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Hakan Özdemir, İbrahim Eyüp, Olcay Eyüp ve ekibinin üçüncülük ödülü aldıkları proje için 

yaptıkları iki boyutlu diyagram (Şekil 12), proje alanı üzerinde, ibadet mekanının ve kültürel 

mekanların konumlandığı bölgeleri tariflemek amacıyla oluşturulmuş dört adet temsilden 

oluşmaktadır. Soldan sağa doğru ilk diyagram mevcut yerleşimleri ve yollarla ilgili yapılan 

değişiklikleri açıklarken, ikinci diyagramda izohips çizgileri ile alandaki eğim ve arsa 

sınırındaki yoğun ağaçlık alan vurgulanmıştır. Üçüncü diyagram sokak-köy ile bağlantı aksını 

ve ağaçlık aksını göstermekte ve son diyagram ise programın cemevinin eğimsiz ve yüksekte 

bulunan bölgeye yerleşmesini ve aynı zamanda iki kenarının akslara tutularak, ağaçlarla daha 

korunaklı bir hale getirilmesini; eğimli bölgeye ise park ile ilişkili olacak şekilde konumlanan 

kültür merkezini ifade etmektedir. Bu diyagramın da ayrışma yöntemiyle yapıldığını 

söyleyebiliriz. Bu diyagramlar kütlelerin yerleşimini açıklamak üzere yapılmış açıklayıcı 

diyagramlardır. 

 

 
Şekil 13. Hakan Özdemir, İbrahim Eyüp ve Olcay Eyüp’e ait projenin diyagramı. 

(Kaynak : https://www.arkitera.com/wp-content/uploads/2018/01/5.jpg-3.jpeg) 

 

Yaptıkları bir diğer diyagram (Şekil 13) ise iki boyutlu plan düzleminde, cemevinin 

yerleşimini, sonrasında cemevi etrafında örgütlenen açık alanların ve cemeviyle ilişkili diğer 

kapalı mekanları açıklamak üzere yapılmış, açıklayıcı bir diyagramdır. Aynı zamanda 

mekan/mekan, mekan/doğa ilişkilerini de gösterdiği için ilişkisel bir diyagram olarak da kabul 

edilebilir. 
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Şekil 14. İbrahim Tolga Han, Çağlar Barış, Ece Doğan ve Nur Gizem Ağırbaş ekibinine ait 

diyagram. 

(Kaynak: https://www.arkitera.com/proje/1-mansiyon-uzundere-cemevi-sosyokulturel-

merkez-mimari-fikir-projesi-yarismasi/) 

 

İbrahim Tolga Han, Çağlar Barış, Ece Doğan, Nur Gizem Ağırbaş ve ekibinin 1. Mansiyon 

aldıkları proje için yaptıkları aksonometrik diyagram (Şekil 14), katmanlaşma stratejisiyle 

projedeki mekanların kurgusunu,  kotlar arası ilişkilerini açıklayan bir diyagramdır. Bu 

sebeple ilişkisel ve açıklayıcı diyagramlardır. 
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Şekil 15. Soyer Bayraktar ve Emre Günay ekibinine ait diyagram. 

(Kaynak : https://www.arkitera.com/proje/2-mansiyon-uzundere-cemevi-sosyokulturel-

merkez-mimari-fikir-projesi-yarismasi/) 

 

Soyer Bayraktar, Emre Günay ve ekibinin 2. Mansiyon aldıkları proje için yaptıkları 

aksonometrik diyagram (Şekil 15), katmanlaşma stratejisiyle kurgulanarak kotlar arası 

ilişkileri anlattığı için ilişkisel ve açıklayıcı diyagramlardır. 

 

6. MALTEPE BELEDİYESİ GÜLSUYU CEMEVİ VE KÜLTÜR MERKEZİ ULUSAL 

MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

Maltepe Belediyesi tarafından 2015 yılında açılan tek kademeli ulusal mimari proje 

yarışmasına toplam 55 proje teslim edilmiştir. Yarışma alanı, İstanbul ili Maltepe ilçesinde 

7565 m
2
lik bir alandır. Birincilik, ikincilik, üçüncülük ve beş adet mansiyon olmak üzere 

sekiz adet ödül verilmiştir. 
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Şekil 16. İbrahim Eyüp ve Olcay Ovalı Eyüp’e ait sıralı form oluşum diyagramı. 

(Kaynak: http://www.arkiv.com.tr/proje/1-odul-gulsuyu-cemevi-ulusal-mimari-proje-

yarismasi-/4706) 

 

İbrahim Eyüp, Olcay Ovalı Eyüp ve ekibinin birincilik ödülü aldıkları proje için hazırladıkları 

iki boyutlu sıralı form oluşum diyagramlarında (Şekil 16), tasarımın kurgusuna dair fikirler 

açıkça görülmektedir. İki ana aksın tariflediği mekanların birbirleriyle üst üste 

bindirilmesiyle/cakıştırılmasıyla cem evi hacmi elde edilmiş ve tam ortasına da cem meydanı 

konumlandırılmıştır. Yüzyıllar boyunca dışarıya kapalı hacimlerden oluşan cem evlerinin 

kapalılık hissini kırmak adına, etrafındaki duvarlar, cem meydanı etrafında semaha durmuş 

gibi, parçalanarak arada bir durum oluşturulması amaçlanmıştır.  Bu diyagramların sonucunda 

yapı formu tamamlanmış halde ortaya konulmuştur. Tasarım kurgusunu mekan/kavram, 

mekan/çevre ilişkileri ile açıkladığı için bu diyagramlar ilişkisel ve açıklayıcı diyagramlardır. 
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Şekil 17. Ömer Selçuk Baz, Ece Özdür ve ekinine ait  sıralı form oluşum diyagramları. 

(Kaynak: https://galeri3.arkitera.com/var/albums/Yar%C4%B1sma-Projesi-5/gulsuyu-

cemevi-ulusal-mimari-proje-yarismasi/2-odul/3.jpg.jpeg) 

 

Ömer Selçuk Baz, Ece Özdür ve ekibinin ikincilik ödülü aldıkları proje için maket fotoğrafları 

ve çizimler üzerinden hazırladıkları diyagramlardan solda sağa doğru ilki, mevcuttaki yapıyı 

gösterirken ikinci diyagram mevcut yapının kaldırılmasını ve öneri kütlelerin yerleşim 

sınırlarını göstermektedir. Üçüncü diyagram öneri kütlelerin avlu oluşturacak şekilde 

kurgulanmasını anlatırken, son diyagram ise kütlenin parçalanmasıyla son şeklini almasını ve 

avluya yapılan sızmaları açıklamaktadır. Tasarım kurgusunu açıkladığı için açıklayıcı bir 

diyagramdır.  

 

 

 
Şekil 18. Selen Sarısulak Bal, Emre Bal ve ekinine ait sıralı form oluşum diyagramları. 

(Kaynak: https://www.arkitera.com/proje/3-odul-gulsuyu-cemevi-ulusal-mimari-proje-

yarismasi/) 

 

Selen Sarısulak Bal, Emre Bal ve ekibinin üçüncülük ödülü aldıkları projeye ait aksonometrik 

sıralı form oluşum diyagramları, mevcut yapıda yapılan yıkımları ve sonrasında yapıya 

eklemlenerek oluşturulmuş öneri kütlenin tasarım kurgusunu açıklamaktadır. Dolayısıyla 

açıklayıcı diyagramlardır.  
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Şekil 19. Selen Sarısulak Bal, Emre Bal ve ekinine ait diyagram. 

(Kaynak: https://www.arkitera.com/proje/3-odul-gulsuyu-cemevi-ulusal-mimari-proje-

yarismasi/) 

 

Şekil 19’daki mekansal ayrışmaları ve iç sokak/dolaşım ilişkisini gösteren iki boyutlu şema 

ise, ilişkisel ve açıklayıcı bir diyagramdır.  

 

 
Şekil 20. Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Orhan Ersan ve ekinine ait diyagram. 

(Kaynak: http://www.arkiv.com.tr/proje/esdeger-mansiyon-gulsuyu-cemevi-ulusal-mimari-

proje-yarismasi3/4711) 

 

Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Orhan Ersan ve ekibinin eşdeğer mansiyon aldıkları 

projeye ait sıralı form oluşum diyagramlarının soldan sağa doğru ilki mevcuttaki yerel dokuyu 

gösterirken; ikinci diyagram yerel doku içerisindeki eğimli proje alanını göstermektedir. 

Üçüncü diyagram programın mono blok bir hacim şekilde alandaki duruşunu gösterirken, son 

diyagram ise programın mevcut dokuya ve eğimli arazi ile uyumlu olacak şekilde 

parçalanmasını anlatmaktadır. Mekan/çevre ilişkilerini ve tasarım kurgusunu açıkladığı için 

açıklayıcı ve ilişkisel diyagramlardır. 
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Şekil 21. Mehmet Emin Polat, Bilge Atuğ, Gökhan Turan ve ekibinine ait sıralı form oluşum 

diyagramı. 

(Kaynak: http://www.arkiv.com.tr/proje/esdeger-mansiyon-gulsuyu-cemevi-ulusal-mimari-

proje-yarismasi1/4707) 

 

Mehmet Emin Polat, Bilge Atuğ, Gökhan Turan ve ekibinin aksonometrik sıralı form oluşum 

diyagramları, mevcut yapıya yapılan müdahale sonucu yapının korunan parçasına 

eklemlenerek oluşturulan tasarım kurgusunu açıklamaktadır. Mekan/mekan ilişkilerini 

gösterdiği ve tasarım kurgusunu açıkladığı için ilişkisel ve açıklayıcı diyagramlardır.  

 

 
Şekil 22. Doğu Kaptan, Murat Er ve ekibinine ait sıralı form oluşum diyagramı. 

(Kaynak: http://www.arkiv.com.tr/proje/esdeger-mansiyon-gulsuyu-cemevi-ulusal-mimari-

proje-yarismasi/4699) 
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Şekil 23. Doğu Kaptan, Murat Er ve ekibinine ait sıralı form oluşum diyagramı. 

(Kaynak: http://www.arkiv.com.tr/proje/esdeger-mansiyon-gulsuyu-cemevi-ulusal-mimari-

proje-yarismasi/4699) 

 

Doğu Kaptan, Murat Er ve ekibinin eşdeğer mansiyon aldıkları proje için hazırladıkları 

katmanlasmış aksonometrik sıralı form oluşum diyagramlarından (Şekil 23) soldan sağa 

doğru ilki, mevcut yapıyı temsil etmekte; ikincisi ise yapıya uygulanan müdahaleyi 

göstermektedir. Son diyagram ise mevcut yapıya eklemlenerek oluşturulan tasarımı temsil 

etmektedir. Bu diyagramlar tasarım kurgusunu açıkladıkları için açıklayıcı diyagramlardır. 

Yaptıkları bir diğer diyagram ise (Şekil 24)  mekan/mekan ilişkilerini gösterdiği için ilişkisel 

ve açıklayıcı diyagramdır.  
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Şekil 24. Hasan Sıtkı Gümüşsoy, Erhan Vural, Osman Mürsel Ural ve ekibine ait diyagram. 

(Kaynak: http://www.arkiv.com.tr/proje/esdeger-mansiyon-gulsuyu-cemevi-ulusal-mimari-

proje-yarismasi4/4714?lang=en) 

 

Hasan Sıtkı Gümüşsoy, Erhan Vural, Osman Ural ve ekibinin eşdeğer mansiyon aldıkları 

proje için hazırladığı aksonometrik form oluşum diyagramı, mevcut yapının fonksiyonel 

olarak parçalanmasını ve ona eklemlenen diğer hacimleri anlatan açıklayıcı bir diyagramdır.  

 

7. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ CEMEVİ KÜLTÜR MERKEZİ VE ÇEVRESİ 

ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 2015 yılında açılan tek kademeli ulusal mimari proje 

yarışmasına toplam 82 proje teslim edilmiştir. Yarışma alanı, İstanbul ili Beylikdüzü 

ilçesindedir. Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü, beş adet mansiyon ödülü ve üç adet satın 

alma ödülü olmak üzere on bir  adet ödül verilmiştir. 
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Şekil 25. Ata Kurt, Mehmet Emin Polat, Bilge Altuğ  ve ekibine ait diyagram. 

(Kaynak: https://www.arkitera.com/proje/1-odul-beylikduzu-belediyesi-cemevi-ve-kultur-

merkezi-yarismasi/) 

 

Ata Kurt, Mehmet E. Polat, Bilge Altuğ ve ekibinin birincilik ödülü kazandıkları proje  için 

hazırladıkları iki boyutlu diyagramlardan (Şekil 25) yukarıdan aşağı doğru ilki, cemevi 

yapısının  mahalle ile dev kent parkı arasında bir ara yüz oluşturacak şekilde nereye 

konumlandığını mekan/çevre ilişkisi ile açıklayan açıklayıcı ve ilişkisel bir diyagramdır. 

Programın belirtilen konum içerisindeki kurgusunu mekan/mekan ilişkilerini ve yapıdaki 

dolaşımı tarifleyen ikincisi ise, ilişkisel, işleyişsel ve açıklayıcı bir diyagramdır. Bu 

diyagramlar da ayrışma/ parçalanma yöntemiyle elde edilmişlerdir. 
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Şekil 26. Özge Karakaş, Samet Mor ve ekibine ait diyagram. 

(Kaynak: https://www.arkitera.com/proje/3-odul-beylikduzu-belediyesi-cemevi-ve-kultur-

merkezi-yarismasi/) 

 

Özge Karakaş, Samet Mor ve ekibinin üçüncülük ödülü aldıkları projeye ait olan iki boyutlu 

diyagramlardan (Şekil 26) soldan sağa doğru ilki, yapının fonksiyonel  olarak nasıl ayrıştığını/ 

parçalandığını, odak noktalarını ve kullanıcı yoğunluklarını ifade eden açıklayıcı ve işleyişsel 

bir diyagramdır. İkincisi hakim rüzgarı dikkate alarak tasarlanan peyzaj kurgusunu ifade eden 

ilişkisel ve açıklayıcı bir diyagramdır. Üçüncü ve dördüncü diyagramlar ise insan/mekan ve 

insan/doğa ilişkilerini tariflediği için ilişkisel ve açıklayıcı diyagramlardır.  

 

 

 
Şekil 27. Doğu Kaptan, Fatma Gençdoğuş, Murat Er ve ekibine ait diyagram. 

(Kaynak: https://www.arkitera.com/proje/1-mansiyon-beylikduzu-belediyesi-cemevi-ve-

kultur-merkezi-yarismasi/) 

 

 

Doğu Kaptan, Fatma Gençdoğuş, Murat Er ve ekibinin birinci mansiyon aldıkları projeye ait 

sıralı form oluşum diyagramı (Şekil 27), iki ana aks etrafında örgütlenen/ ayrışan mekanları 

gösteren, tasarımın kurgusunu açıklayan açıklayıcı bir diyagramdır.  
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Şekil 28. Derya Ekim Öztepe, Ozan Öztepe ve ekibine ait diyagram. 

(Kaynak: https://www.arkitera.com/proje/2-mansiyon-beylikduzu-belediyesi-cemevi-ve-

kultur-merkezi-yarismasi/) 

 

Derya Ekim Öztepe, Ozan Öztepe ve ekibinin üçüncü mansiyon aldıkları projeye ait 

diyagramda, kutsal olduğu kabul edilen yer ve gök arasında oluşturulan düşey eksen 

vurgulanmıştır. Tasarım fikrini ifade ettiği için açıklayıcı bir diyagramdır.  

 

 
Şekil 29. Hakan Özdemir, İbrahim Eyüp ve Olcay Eyüp’e ait projenin diyagramı. 

(Kaynak: http://www.arkiv.com.tr/proje/3-mansiyon-beylikduzu-belediyesi-cemevi-ve-kultur-

merkezi-yarismasi/5232) 

 

Hakan Özdemir, İbrahim Eyüp, Olcay Eyüp ve ekibinin üçüncü mansiyon alan projelerine ait 

diyagramlardan (Şekil 29) soldan sağa doğru ilki, alana yaklaşımları ifade etmektedir. İşleyişe 

dair bilgiler barındırdığı için işleyişsel ve açıklayıcı bir diyagramdır. İkinci diyagram 

meydanları tariflediği için açıklayıcı bir diyagramken, son diyagram ise mekan/mekan 

ilişkilerini ifade eden ayrışma/parçalanma yöntemiyle yapılmış açıklayıcı ve ilişkisel bir 

diyagramdır.  
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Şekil 30. Evren Başbuğ, Can Özcan, Özlem Arvas ve ekibine ait projenin diyagramı. 

(Kaynak: https://www.arkitera.com/proje/4-mansiyon-beylikduzu-belediyesi-cemevi-ve-

kultur-merkezi-yarismasi/) 

 

Evren Başbuğ, Can Özcan, Özlem Arvas ve ekibinin dördüncü mansiyon aldıkları projeye ait 

aksonometrik katman diyagramı (Şekil 30) cem meydanının tasarım kurgusunu basitçe 

açıklamaktadır. Dolayısıyla açıklayıcı bir diyagramdır. Yaptıkları diğer diyagramda ise (Şekil 

31) , mekan/mekan ilişkilerini farklı renkler kullanarak ifade etmektedirler. Dolayısıyla bu 

diyagram ilişkisel ve açıklayıcı bir diyagramdır. 
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Şekil 31. Evren Başbuğ, Can Özcan, Özlem Arvas ve ekibine ait projenin diyagramı. 

(Kaynak: https://www.arkitera.com/proje/4-mansiyon-beylikduzu-belediyesi-cemevi-ve-

kultur-merkezi-yarismasi/) 

 

 
Şekil 32. Fatih Erduman ve ekibine ait projenin diyagramı. 

(Kaynak: http://www.arkiv.com.tr/proje/satin-alma-beylikduzu-belediyesi-cemevi-ve-kultur-

merkezi-yarismasi-/5233) 

 

Fatih Erduman ve ekibinin satın alma kazandıkları projeye ait eskiz diyagramında (Şekil 32), 

insan/doğa ve insan/mekan ilişkileri görülmektedir. Dolayısıyla ilişkisel ve açıklayıcı bir 

diyagramdır.  

 

SONUÇ 

Günümüzde mimari tasarımlar, değişen ve dönüşen teknoloji ve dijital yazılımlar sayesinde 

bilgisayarlar aracılığıyla yapılmaktadır. Giderek popülerleşerek en çok tercih edilen temsil 

araçlarından biri haline gelen diyagramların grafiksel yapısı, çeşitli yazılımlarla kolayca 

üretilebilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada hem bir düşünme aracı hem de bir 

temsil aracı olan diyagramların mimari yarışmalardaki kullanılma eğilimleri ve yöntemleri 

incelenmiştir. İncelenmek üzere belirlenen yarışmalarda 27 proje ödüllendirilmiştir ve ödül 

grubu projelerinin %70'inde (19) diyagramatik bir yaklaşım gözlenmiştir. 

İncelenen 32 diyagramın tümü, tasarımın konseptini, mekansal ilişkilerini, işleyişini vb. 

açıklamak için yapıldığı için açıklayıcı diyagram sınıfına dahil edilmekle birlikte; bunlardan 

19'u ilişkisel ve açıklayıcı, 11'i sadece açıklayıcı, 3'ü ise işleyişsel ve açıklayıcı olarak 

belirlenmiştir. Yeni olasılıklar barındırma potansiyeline sahip üretken diyagramlara ise 

rastlanmamıştır. Diyagramların tasarım aşaması sona erdiğinde ve sunum aşaması 

başladığında daha fazla kullanıldığı açıkça görülmektedir.  

Diyagramların büyük bir çoğunluğu (19) eskizler ve dijital yöntemler kullanılarak iki boyutta 

üretilmiş olup; geriye kalan 13 adet üç boyutlu diyagram ise maket, eskizler ve dijital 

yöntemler kullanılarak üretilmiştir. İki boyutta üretilen diyagramların ise büyük bir çoğunluğu 
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(11) mekansal ilişkileri açıklamak için parçalama ve çakıştırma stratejileri kullanılarak 

üretilen ve temsili güçlendirmek amacıyla yapılan ilişkisel diyagramlardır. Mekan/mekan, 

mekan/bağlam, mekan/insan gibi ilişkileri tariflemektedirler. İlişkisel diyagramlardan sonra 

en sık kullanılan diyagram türü tasarımın konseptini/formunu/strüktürünü açıklamak amacıyla 

üretilen açıklayıcı diyagramlardır. Üç boyutlu diyagramların 10 adedi katmanlama, 

eklemlenme ve parçalanma stratejileri kullanılarak elde edilen aksonometrik diyagramlardır.  

Sonuç olarak incelenen yarışmalar yıllara göre incelendiğinde diyagram kullanımının yıllara 

göre %23.5 oranla bir artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Diyagram kullanımları kıyaslandığında 

ise, iki boyutlu diyagramlar daha çok (%59) tercih edilmiştir. Aynı zamanda hiç üretken 

diyagram görülmemediği için diyagramların yalnızca anlatıyı basitleştirmek ve sadeleştirmek 

amacıyla kullanıldığını da söyleyebiliriz. İki boyutlu diyagramların büyük bir çoğunluğu 

(%57) ise işlev şeması olarak da değerlendirilebilen ilişkisel diyagramlardir. Üç boyutlu 

olarak üretilen diyagramların ise büyük bir çoğunluğu (%76) aksonometrik yöntemle elde 

edilmiştir. Tüm diyagramlar arasında en çok tercih edilen diyagram türü ilişkisel diyagram 

olurken, en az tercih edilen tür ise işleyişsel diyagramdır.  
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BİTKİSEL BİYOÇEŞİTLİLİĞİN SERAMİK SANATINDA ÇOCUKLARA 

YANSIMASI 

 

ÖZET  
İnsanoğlu var olduğu zamandan beri doğayla içiçe olmuş, bitkilerden her alanda 

faydalanmıştır. Bitkiler günümüzde gıda, giyinme, kozmetik, ilaç, baharat, endüstri gibi pek 

çok alan ve yerde kullanıldığı gibi sanatında pek çok alanına nüfuz etmiştir. Dünyadaki canlı 

bitki yaşam formlarının çeşitliliği bitkisel biyoçeşitlilik; bitkilerin oluşturdukları ekosistemleri 

ve içinde yaşadıkları alanları ifade eder. Bitki türlerinin kendi habitatlarında ve ekosistem 

içerisindeki yaşamsal döngüleri bitkisel biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğine ve korunmasına 

bağlıdır. Dolayısıyla bitkisel biyoçeşitliliğin insanlar için anlaşılması ve korunması adına 

farkındalık oluşturmak gerekmektedir.  

Seramik sanatının ana formu tabak, çanak, duvar panosu ve seramik heykel vb. objelerin altı 

toprak üstü cam olan bir sanat türüdür. Tübitak 4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında 

desteklenen bu çalışmada, 10-11 yaş grubu çocukların bitkisel biyoçeşitlilik ile ilgili 

kazanımlarını artırmak adına, doğadan topladıkları bitkisel materyaller ile seramik sanatı 

temellerini birleştirerek, çocukların sanatsal bir aktivitede eğlenerek öğrenimleri sağlanmıştır. 

Bu etkinlikte hazırlanan kalıplara toplanan farklı bitki materyalleri yerleştirilerek üzerine 

seramik çamuru konulmuş ve yardımcı aletlerle baskı yapılarak bitki desenlerinin çamura 

geçmesi sağlanmıştır. Daha sonra seramik çamurları akrilik boya ile çocukların kendi 

zevklerine göre boyanarak üzeri verniklenmiştir. Bu sayede çocuklar kendilerine evde duvara 

asabilecekleri ya da masalarına koyabilecekleri seramik panolar oluştururken, yapım 

esnasında hem eğlenmişler hem de bitkileri tanımışlar ve uygulamalı bir eğitim olduğundan 

öğretileri daha kalıcı bir şekilde kavramışlardır. Bu etkinlik bitkisel biyoçeşitliliği öğrenmeye 

olan ilgilerini de arttırmıştır. 

nahtar Kelimeler: Seramik, Sanat, Bitkisel Biyoçeşitlilik, Eğitim, Çocuk 
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ABSTRACT  

Mankind has been intertwined with nature since its existence and has benefited from plants in 

every area. Today, plants are used in many fields and places such as food, dressing, 

cosmetics, medicine, spice, industry and have influenced many areas of art. Plant biodiversity, 

the diversity of living plant life forms in the world; refers to the ecosystems that plants create 

and the areas they live in. The life cycles of plant species in their habitats and within the 

ecosystem depend on the sustainability and protection of plant biodiversity. Therefore, it is 

necessary to raise awareness in order to understand and protect plant biodiversity for people. 

The main form of ceramic art is a type of art in which objects such as plates, bowls, wall 

panels and ceramic sculptures are glass above the ground. In this study, which was supported 

within the scope of The Scientific and Technological Research Council of Türkiye-4004 

Education in Nature and Science Schools support program, it was aimed to ensure that 

children learn while having fun in an artistic activity by combining plant materials collected 

from nature with the foundations of ceramic art in order to increase the achievements of 

children in the 10-11 age group regarding plant biodiversity. Different plant materials 

collected were placed in the molds prepared in this activity, ceramic mud was placed on it, 

and plant patterns were transferred to the mud by printing with auxiliary tools. Later, the 

ceramic clays were painted with acrylic paint according to the children's own taste and 

varnished. In this way, while the children were creating ceramic panels that they could hang 

on the wall or put on their desks at home, they both had fun and got to know the plants during 

the production, and since it was a hands-on education, they grasped the teachings in a more 

permanent way. This activity also increased their interest in learning about plant biodiversity. 

Keywords: Ceramics, Art, Plant Biodiversity, Education, Child 
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ÖZET 

Sanat Terapisi tarih öncesi dönemden antik döneme ve günümüzde kavramının oluşumuyla 

pek çok alanda kendini göstermektedir. Tarih öncesinde mağara resimleriyle ilk farkındalığını 

yaşayan insanoğlu, zaman geçtikçe, çevresini, doğasını tanımaya; ihtiyaçları doğrultusunda 

kendini gerçekleştirmeye başlamıştır. Herhangi bir kavramın anlamını ve hatta adını bile 

bilmeyen bir topluluktan insanoğlu; günümüzde her şeyin adının, etiketinin, isminin 

belirlendiği, çerçevelendiği bir topluma dönüşmüştür. Bu bağlamda gerek her şeyin tanımlı ve 

çerçeveli olduğu günümüz yaşam koşullarının, gerekse sosyal, kültürel ya da psikolojik 

etmenlerin bireyler üzerindeki etkilerinden söz etmek olanaklıdır. Bireylerin farklı etmenlere 

bağlı olarak taşıdığı duyguların ifade edilmesi, farkına varılması ve belki de tanımlanması 

noktasında sanat aracılığıyla kendini dönüştürme olarak bilinen sanat terapisi etkili bir 

yöntemdir. Söze dökülemeyen, dile gelmeyen ya da yüzleşmesi zor duyguların kolayca ele 

alınmasına yardımcı olan sanat pratiği; boya, kil, kağıt, imge vb. öğelerle bireyin kendi 

sağaltımını sağlayan bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bireyler, uygulanan pratiklerden 

resim, müzik, heykel, dans ve hikayeler aracılığıyla duygularının farkına vararak sanat 

terapisinin iyileştirici yanını deneyimleyebilir. Böylece, bireylerin kendilerini tanımaları, 

kendi içinde var olan yaratıcılığı keşfetmeleri ve bu yaratıcılığı iyi olma yolunda kullanmaları 

olanaklı hale gelmektedir.  

Bireyin psikolojik, sosyal uyumunu sağlamaya yönelik bütün önlemlerle birlikte ve mesleki 

açıdan da desteklenerek günlük yaşamda bağımsız hale gelmesini sağlayan sosyal 

rehabilitasyon bireylerdeki engelliliğin etkilerini ve engel koşullarının azaltılmasını 

amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yararlanılan sanat terapisi kimi zaman uğraş terapisi gibi 

farklı pratiklerle harmanlanarak sosyal rehabilitasyon sürecine katkı sağlamaktadır. Bu 

araştırmanın amacı sanat terapisinin etki alanlarından biri olan yaratıcı sosyal rehabilitasyon 

çalışmalarında öz şefkatle farkındalık sağlayarak bireyin duygu düzenleme becerisini bir 

kazanım olarak elde etmektir. Öz şefkatle farkındalık sayesinde bireyin olumsuz duygularına 

temas ederek, onları nazik ve sevecen bir tutumla kabullenip yaşamın doğal akışına uyumlu 

bir şekilde devam etmesi mümkün olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sanat Terapisi, Sanat, Yaratıcı Sosyal Rehabilitasyon, Öz Şefkat, Öz 

Şefkat ile Farkındalık 

 

 

ABSTRACT 

Art Therapy shows itself in many fields from the prehistoric period to the ancient period and 

today with the formation of the concept.  Mankind, who first became aware of cave paintings 
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in prehistoric times, started to get to know his environment and nature as time passed;  started 

to realize himself in line with his needs.  Mankind from a community that does not know the 

meaning of any concept or even its name;  today it has turned into a society where the name, 

label and name of everything is determined and framed.  In this context, it is possible to talk 

about the effects of today's living conditions, where everything is defined and framed, as well 

as the effects of social, cultural or psychological factors on individuals.  Art therapy, known 

as self-transformation through art, is an effective method at the point of expressing, 

recognizing and perhaps defining the emotions that individuals carry depending on different 

factors.  Art practice that helps to easily deal with unspoken, unspoken or difficult-to-confront 

emotions;  paint, clay, paper, image, etc.  It can be used as a tool that provides the individual's 

own treatment with the elements.  Individuals can experience the healing side of art therapy 

by becoming aware of their emotions through painting, music, sculpture, dance and stories.  

Thus, it becomes possible for individuals to get to know themselves, to discover the creativity 

that exists within them, and to use this creativity in the way of well-being. 

 Social rehabilitation, which enables the individual to become independent in daily life with 

all the measures to ensure psychological and social adaptation and by being supported 

professionally, aims to reduce the effects and conditions of disability in individuals.  Art 

therapy used in this direction sometimes contributes to the social rehabilitation process by 

blending it with different practices such as occupational therapy.  The aim of this research is 

to achieve the individual's emotion regulation skills as an achievement by providing 

awareness with self-compassion in creative social rehabilitation studies, which is one of the 

domains of art therapy.  Thanks to self-compassion awareness, it is possible to touch the 

negative emotions of the individual, to accept them with a gentle and loving attitude and to 

continue in harmony with the natural flow of life. 

Keywords: Art Therapy, Art, Creative Social Rehabilitation, Self Compassion, Mindful Self-

Compassion 

 

1. GİRİŞ 
Sanat, geçmişten günümüze estetik bir kaygı taşıyan, güzel olan ve hoşa giden olgu 

anlamlarında kullanılmıştır. Fakat günümüz disiplinlerüstü ortamında sanatın anlamının 

değişmesi kaçınılmaz olmuştur. Sanat artık estetik bir kaygı taşımayan insan ihtiyaçlarını, 

duygularını ifade etme biçiminde dışavurumunu aktardığı, sözsel olmayan eşsiz bir 

dışsallaştırma biçimidir.  

Sanat insan ile var olan, şekillenip gelişebilen bir olgudur. Tarihin başlangıcından beri süre 

gelen bu olgusal gerçeklik, insanın farkında olduğu ya da olmadığı duygu ve düşüncelerin 

maddesel bir görüntüye dönüştürebilme süreci olarak tanımlanabilir (Gombrich, 2004) (Resim 

1).  
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Resim 1: Fransa Lascaux II Mağarasından Duvar Resmi: İlk Farkındalık Temelli Yaklaşım 

Sanat, insan yaşamını şekillendirme, rahatlatma, yaşamı anlamlı kılma ve kolaylaştırma gibi 

sebeplerle bahsedilen ilişkiler ile yakındır. İnsan olmak, doğa verileriyle birlikte düzenlemek, 

biçimlendirmek, yeni üretim eylemleri ortaya koymak demektir. Çünkü, insan üretim olduğu 

sürece kendine alan yaratarak onu genişletmekte ve ortamını daha iyi anlama olanağı 

bulmaktadır (Kandinsky, 1993:64). Sanat, her alanıyla insanoğluna eşsiz pratikler sunmakla 

beraber, kendini gerçekleştirme alanı da sunmaktadır. Tüm bu değişimlerle beraber, 

multidisipliner ortamda sanat terapisi, sanatın terapötik boyutu kaçınılmaz olmuştur. Sanat 

Terapisi, sanat aracılığıyla duyguların ifade edilmesi, farkına varılması, kendini dönüştürme 

olarak tanımlanabilir. Kelimelerin yerini boyalar, kil, kağıtlar ve imgeler alır. Heykel, resim, 

dans, hikayeler aracılığıyla duyguların farkına varılır. Sanat terapisinin iyileştirici yanını, 

bireylerin kendi içinde var olan yaratıcılığı keşfetmeleri ve bu yaratıcılığı iyi olma yolunda 

kullanmaları olarak düşünebiliriz. Sanat, söze dökülemeyen zor duyguların kolayca ele 

alınmasına yardımcı olur. 

Araştırma sonuçlarına göre akıl, beden ve ruha aynı anda ulaşabilme özelliği olan sanatın 

(Siegel, 1989), bir terapi yöntemi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Terapi çeşitlerinden biri 

olan sanat terapi (art therapy), müzik, resim, heykel, hareket dans, drama gibi sanat dallarıyla 

yapılır. Terapi sürecinde farklı materyallerden yararlanılabilir. Bireyin kendini özgürce ifade 

etmesi, yaratıcılığının artması ve estetik yönünün ortaya çıkması sanat terapinin temel 

amaçlarındandır. Sanat terapi, nörolojik, mental, ruhsal, gelişimsel ve davranışsal pek çok 

rahatsızlıkta başvurulan bir tedavi yöntemidir (Özbey, 2009:213). 

Spaniol (2001:221) sanat terapisinin, görsel imgelemenin bütünleştirici ve iyileştirici özelliğe 

sahip olduğu inancına dayandığını ve genellikle, sezgisel ve duygusal olgunlaşmanın bir aracı 

olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte literatürde, travmatize olmuş bireylerin sözel 

olarak duygularını dile dökememeleri sebebiyle zorlandıkları anlaşılmakta ve bu noktada 

özellikle önemli bir hastalığa ilişkin tanı koyulan bireylerde sanatın fayda sağlayıcı bir etkide 

olduğu belirtilmektedir (Aydın, 2012). 

Tarih öncesi dönemde başlamak üzere; İnisiyasyon süreciyle kendi sağaltımını sağlayan Kam 

(şaman), hekim olma özelliğiyle de gerek kıyafetleri, gerek dansları ve ritim müzikleriyle 

sanat terapisini ilk-elden uygulayanlardan biridir. Rehabilite olmak, doğadan beslenmek ve 

Anima-Animus Kamların temel öğretileri arasındadır. Sosyal rehabilitasyon noktasında ise 
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belki de Şamanlar ilk Psikoterapist ya da sosyal hizmet uzmanı, halkın her konuda danıştığı 

bilge hekimler olarak ifade edilebilir. Onlar rehber ruhlarının sınavını geçerlerse Şaman 

olabilirler ve bu da zorlu bir süreçtir. Bu süreci atlatabilmek için de kendi terapötik süreçlerini 

yaratmaları, kendi sosyal alanını ve rehabilite olma becerisini kazanması beklenir. Bu sebeple 

Şamanlar da sosyal rehabilitasyondan bahsederken tarihsel süreçte önemli bir noktada yer 

almaktadır (Resim 2).  

 

 
Resim 2: İnisiye anında bir Şaman; bu esnada diğer dünyada ruhlarla buluşur, savaşır ve 

tartışarak danışılan konuyu seçmeye odaklanır. 

 

Sanat terapilerinde iyi bir psikolojik pedagojik bilginin yanında; sağlam bir sanat bilgisi de 

olmazsa olmazlardandır. Bir meslek olarak sanat psikoterapisinin tarihine odaklanacak 

olursak, 1940’lı yıllara gitmemiz gerekir. Art Therapy yani sanat terapisi terimini literatüre 

kazandıran isim Adrian Hill olmuştur (Demir, 2017:577). Hill, Birinci Dünya Savaşı’ndan 

tüberküloz hastalığı ile döndükten sonra, tedavi gördüğü sanatoryumda resim yaparak kendi 

iyileşme sürecini fark eder ve sonra aynı sanatoryumda sanat dersleri vererek sanatın bir 

terapiye araç olduğunu anlatan “Hastalığa Karşı Sanat” isimli bir kitabıyla, alana çok sayıda 

ve yeni bir fikir sunar (Resim 3).  

 

 
Resim 3: Adrian Hill, Sanat Terapisinin İsim Babası (Öz Çelikbaş, 2019). 
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Hill, 1942 yılında da “Art Therapy – Sanat Terapisi” kavramını İngiltere’de adlandırır. 

Sonrasında ise pek çok psikiyatriste, psikoloğa, eğitimciye ve sanat eğitimcisine önayak olur. 

Margaret Naumburg, John Dewey’in öğrencisidir ve Adrian Hill’in sanat terapisini 

adlandırmasından sonra Amerika’da Walden School adıyla özel öğrenciler için, sanat terapisi 

müfredatı olan okulu açar. Edith Krammer, sanat psikoterapisine bugünkü mesleki kimliğini 

kazandıracak önemli temelleri atar ve kendisi de bir sanat eğitimcisi olan Kramer, çok sayıda 

sanatçıya ve meslektaşlarına sanat terapisini anlatır ve yayınlar yapar. 

Aynı dönemde, 1945’de Jean Dubuffet isimli Fransız Ressam, sanat terapisi kavramını 

duymuş ve sanatın ham halde bilinçdışını yansıtmada eşsiz bir kavram olduğunu fark etmiştir. 

Bu sebeple de İsviçre’den başlayarak, Amerika’ya kadar tüm rehabilitasyon merkezlerini 

gezerek; sanatçıları, varsa ressamları ya da resim yaparak iyileştiğini düşünen rehabilitasyon 

merkezlerindeki bireyleri incelemiştir. Onların eserlerinden oluşan bir koleksiyonla 

Amerika’da, günümüzde de gezilebilen bir galeri olan Art Brut Galerisi’ni açmıştır (Resim 4). 

 

 
Resim 4: Jean Dubuffet’in Rehabilitasyon Merkezlerindeki Çalışmalardan ve Kendi 

Çalışmalarından Oluşan Koleksiyonlar, Art Brut Galeri, ABD. 

 

Sanat terapilerinde malzemelerin bilinçdışını yansıtmada eşsiz bir araç olduğunu bilmekteyiz. 

Malzemenin ötesinde, yaşadığı istismar sonucu oldukça hasar gören ruhunu sanat ile 

iyileştiren Fransız Sanatçı, Niki de Saint Phalle; aynı zamanda toplumsal gerçekçi tavrı ve 

toplumsal sorunlara destek olan çalışmalarıyla sosyal rehabilitasyona katkı sağlamıştır. AIDS 

ve sanatçı mağduriyetleri, istismar kurbanları ve birçok toplumsal soruna onlara destek olarak 

ve kendi yaşadıklarını aktararak destek olmuştur (Resim 5). 
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Resim 5: Niki de Saint Phalle’in AIDS Dayanışması İçin Yaptığı Çalışmalardan Biri 

 

Sosyal rehabilitasyon, bireylerdeki engelliliğin etkilerini ve engel koşullarının azaltılmasını 

amaçlayan, bireyin psikolojik, sosyal uyumunu sağlamaya yönelik bütün önlemlerle birlikte 

ve mesleki açıdan da desteklenerek günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesidir. (DSÖ) 

Psikososyal rehabilitasyon yaklaşımı psikolojik ve sosyal işlevlerin iyileştirilmesini 

hedeflemektedir. Geleneksel olarak rehabilitasyon, belirti ya da hastalık kontrolünden çok, 

işlevsel performansın iyileştirilmesine odaklanma biçimiyle tedaviden ayrılır. Psikososyal 

rehabilitasyon, ruhsal ve fiziksel hastalığı olan kişiler için toplumsal desteğin önemli bir 

bileşenidir. 

Sanat terapilerinde de, psikoterapilerde de; rehabilitasyon yöntemlerinde de hayatın her 

anında hazır bulunuşluk oldukça önemlidir. Bu kavramdan hareketle Maslow ihtiyaçlar 

hiyerarşisi bireyin ruhsal olarak da hazır olmasını, kendini gerçekleştirmesini ve de istediği 

ruhsal seviyede hayatını devam ettirmesi için oldukça kıymetlidir (Resim 6). 

 
Resim 6: Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Piramidi 
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Bununla birlikte hem pedagojik hem de insanın gelişimindeki psikososyal durumla ilgili çok 

önemli olan Erikson, psikososyal gelişim evrelerini şu şekilde sıralamaktadır (Resim 7): 

 Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. 

 Sekiz adet gelişim dönemi vardır. 

 Her yaşta, o yaşa bağlı krizler yaşanabilir. 

 Krizler sağlıklı biçimde çözülürse dönem başarı ile geçilebilir. 

 
Resim 7: Erikson Gelişim Evreleri ve Krizler Tablosu Görseli 

 

Sosyal rehabilitasyon yöntemine her konuda ihtiyaç duyulabilir:  

 Uyum bozuklukları (boşanma, göç, iş kaybı, hastalık vb.) 

 Duygudurum bozuklukları (depresyon, bipolar bozukluk vb.) 

 Kaygı bozuklukları (panik atak, fobiler, vb.) 

 Yeme bozuklukları (anoreksi, bulimia, vb.) 

 Kişilik bozuklukları (paranoya, obsesif-kompulsif, vb.) 

 Taciz (duygusal, fiziksel, cinsel) 

 Somatik semptom bozuklukları 

 Travmalar 

 Tıbbi rahatsızlıklar (kanser, AİDS, vb.) 

 Geriatrik rahatsızlıklar (Alzheimer, Parkinson, vb.) 

 Madde bağımlılığı 

 Nörolojik bozukluklar (cerebral palsy, developmental dyspraxia, vb.) 

 Gelişimsel engeller 

 Genetik bozukluklar (down sendromu, william sendromu, vb.) 

 Yaygın gelişim bozuklukları (otizm) ve Aspergers 

 Öğrenme bozuklukları 

 Ya da sadece kişisel farkındalık & gelişim için 

 Yaşlılık, ölüm korkusu bunlardan bazılarıdır. 

Tüm bunları yaşarken de bireye iyi gelen, terapötik sürecini başlatacağı ve bitireceği uygun 

çalışmalar gereklidir. Sanat terapilerinde bireyin başlattığı terapötik süreçte ve sonucunda 

bireyin kendini mutlu hissetme, yaptığı terapötik (iyileştirici) çalışmanın ruhsal boyutta iyi 

hissettirmesi durumuna “psikolojik iyi oluş hali” denir. Sanat terapilerinde ve 
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rehabilitasyonda psikolojik iyi oluş haline etki en önemli esaslardan birisidir. Bireyin bu 

noktada farkında olması ve hazır olması beklenir. Farkındalık (mindfulness), dikkatin anlık 

yaşantılara odaklanmasını ve içsel deneyimlerin gözlemlenmesini içeren bir zihin ve beden 

pratiğidir. Farkındalık kavramı kökenlerini Doğu'da uygulanan meditasyon pratiklerden 

almaktadır. Farkındalık meditasyonu olarak adlandırılan bu pratikte, dikkat sürekli olarak 

nefes alış verişe, beden duyumlarına, duygulara veya zihnin akışına yani düşüncelere 

odaklanmaktadır. Bütün bu içsel deneyimler, yargısızca ve kabullenmeyle gözlemlenmektedir 

(Kabat-Zinn, 2005). Farkındalıkta bir medite olma halinden de bahsedilir. Meditasyon, içinde 

hiçbir hırs barındırmayan bir durumdur ki orada ne kabul ne reddediş, ne umut ne korku 

vardır O durumda bizi esaret altında tutan tüm bu duygulardan ve kavramlardan yavaş yavaş 

doğal sadeliğe doğru sıyrılmaya başlarız (Rinpoche, 2006; Demir 2014). Yaratıcı sanat 

terapilerinde meditatif çalışmalar yaratıcı düşünme yetisini harekete geçirmede eşsiz bir 

yöntemdir. Tüm bunlara hazır olma, hazır bulunuşluk seviyesine gelebilme ise yüksek bir öz 

şefkat ile mümkündür. 

2.  SANAT TERAPİSİNDE ÖZ ŞEFKATLİ FARKINDALIK İLE YARATICI SOSYAL 

REHABİLİTASYON UYGULAMALARI 
Öz‐şefkat kavramı ile neyin kastedildiğini anlayabilmek için öncelikle daha aşina olunan bir 

kavram olan şefkat kavramının ne demek olduğunu açıklamak faydalı olacaktır. Basitçe 

şefkat, başarısız ya da hatalı olmalarından dolayı insanları kınamak yerine; onların vasıfsız 

eylem ve davranışlarını, ortak insani kırılmalar olarak görmek; yani tüm insanların 

deneyimleyebileceği yanılma payının varlığı bağlamında değerlendirmek olarak 

açıklanmaktadır (Andiç, 2013). 

Şefkat, bir başkasının çektiği acının algılanmasıyla ona özen ve hassasiyet gösterme; onu 

anlayıp desteklemeye yönelik duygu, düşünce ve davranışları içermektedir (Sprecher & Fehr, 

2005: 630). Başkaları için duyulabilen bu şefkat duygusu beraberinde, insanların olumsuz 

deneyimlerini insanın yanılabilir olma özelliği kapsamında değerlendirilmesine yönelik bir 

anlayışı getirmektedir. Böylelikle, insanların katı bir biçimde eleştirilmelerini de 

engelleyebilir. Bu noktada öz şefkat, başkaları için sergilenen bu şefkatli yaklaşımlara benzer 

bir anlayışı kişinin kendi acılarına karşı geliştirmesini gerektirmektedir (Neff, 2008: 95). 

Özetle, öz şefkatin, olumsuz deneyimler yaşarken dahi bireyde olumlu hisler yaratan bir 

potansiyele sahip olduğu ifade edilmektedir (Leary vd., 2007: 887). Öz şefkati kavrayıp 

hayatında uygulayan kişiler yaşadıkları olumsuzlukların, problemlerin ve kendilerinde 

gördükleri eksiklikleri bilir ancak buna rağmen kendisine karşı kötü bir tutum sergilemek 

yerine kendisine şefkat ve anlayışla yaklaşır. Böylelikle olumsuzluklara karşı tampon olan öz 

şefkat kişinin kendisine yönelik olumlu duygular içinde olmasını sağlar (Arslan vd., 2012). 

Öz şefkati en iyi biçimde niteleyen soru, ‘Şu anda neye ihtiyacım var?’ sorusudur (Neff ve 

Germer, 2009). Bir kişi her ne kadar insan olmanın bir gereği olarak başkalarına karşı nazik 

ve duyarlı olmaya özen gösteriyor olsa da kendine karşı aynı özeni gösterememekte ve sert 

olabilmektedir (Yıldırım, 2018). 

Öz‐şefkat kendine acıma anlamına gelmemektedir. Aslında öz‐şefkatin, kendine acımanın 

panzehri olduğu dile getirilmektedir. Çünkü kendine acıyan bireyde ‘zavallı ben’ düşüncesi 

akla gelirken, öz‐şefkatli bireyde hayatın herkes için (paylaşımların bilincinde olma) zor 

olduğu düşüncesi akla gelmekte (farkındalık) ve öz‐şefkat ile yaşanılan deneyimler çarpıtma 

olmaksızın dengeli bir biçimde görülebilmektedir (Neff, 2003b; Neff ve Dahm, 2015; Neff ve 

Germer, 2009). 

Öz şefkatli bireyler, olumsuzlukları içselleştirmek yerine onların farkına varıp bu doğrultuda 

bilinçlenerek kendilerini geliştirmeyi tercih ederler. Bu durum ise ancak farkındalık ile öz 

şefkatin birlikteliği ile bireylerde gerçekleşmektedir (Bayar ve Dost, 2018). 

Kendisine karşı daha  şefkatli olan bireylerin daha mutlu oldukları, yaşam doyumlarının ve 

motivasyon düzeylerinin daha yüksek olduğu, daha iyi ilişkiler kurdukları ve bedensel 
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sağlıklarının daha iyi durumda olduğu, daha az kaygı ve depresyon deneyimledikleri yurt 

içinde ve yurt dışında yapılmış pek çok çalışmada görülmüştür (Albertson, Neff ve Dill‐

Shackleford, 2014; Atkinson vd., 2017; Bayramoğlu, 2011; Neff, Hsieh ve Dejitterat, 2005; 

Neff ve McGehee, 2010; Neff, Rude ve Kirkpatrik, 2007; Öveç, 2007; Sümer, 2008; Yang, 

Zhang ve Kou, 2016). 

Sosyal rehabilitasyon, sosyal yaşantısını devam ettirmek isteyen dezavantajlı bireylerin sosyal 

kulüpler aracılı ile duygusal destek ve gereksinimlerini sağlamak için bir araya gelip vakit 

geçirmeleriyle oluşmaya başlamıştır. Kişisel yardım ve öz bakım, karşılıklı bağlılık ve 

hastanın becerilerine güvenin vurgulanmasını esas alan sosyal rehabilitasyon Amerika’da 

yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir (Baysal, 2019). Bu yönüyle öz şefkatli farkındalık 

yaklaşımlarıyla yakından ilişkisi olan sosyal rehabilitasyon için hızlı, yaratıcı ve uygulanabilir 

çözümler mümkündür. Sanat terapileri yaratıcı düşünme yetisini harekete geçirme noktasında 

oldukça başarılıdır. Muğla üniversitesinin gerçekleştirdiği Tazelenme Üniversitesi projesi 

sosyal rehabilitasyonda yaşlı bireylere oldukça fayda sağlamaktadır. Uğraş-Meşkuliyet 

Terapisi ve Sanat Terapisi müfredatıyla bireyin yaparak yaşayarak öğrenme modeline uygun 

hem rehabilite olduğu hem de kendini, hayallerini gerçekleştirdiği bir ortam tazelenme 

üniversitesinde sunulmaktadır. El Beceri Dersi kapsamında sosyal sorumluluk, paylaşma, 

gönüllülük esaslı çalışmalar ile bireyler, kendilerini faydalı, sosyal, yaratıcı ve psikolojik 

olarak iyi hisseder (Resim 8). 

Sanat terapisinde kullanılacak sanat türünün, tekniğin ve malzemelerin seçimi, kişinin yaşı, 

yeteneği, mental ve fiziksel gelişimi ile uyumlu olmalıdır. Travmatik beyin hasarı veya 

organik bir nörolojik bozukluğu olan kişilerin, işlevsellik düzeylerine bağlı olarak sanat 

terapisi sürecinin keşif kısmı ile ilgili sorun yaşanabilse de hala sanat terapisinden duyusal 

uyarım yoluyla yararlanılabilir ve kişinin sanatsal yaratımdan kaynaklanan keyif sürecine 

odaklanılabilir. Ancak bu noktadaki en önemli konu kişi için en uygun sanat tekniği ve 

malzemenin seçimidir (Lefevre, 2004:142). 

 

 
 

Resim 8: Muğla Tazelenme Üniversitesi öğrencileri tarafından askerlerimize gönüllü olarak 

örülerek gönderilen atkılar (Gülşen Yeğen, Tazelenme Üniversitesi Öğretim Görevlisi Arşivi). 

Sosyal sorumluluk projeleri, sosyal toplum kuruluşları ile ortaklaşa yapılan çalışmalar 

şüphesiz ki bireylerin kendilerini iyi hissetmede ve faydalı olmada çok etkili olacağını 

göstermektedir. 

Amerika’da 1995 yılında başlayıp günümüzde de süregelen Linus Project kapsamında gönüllü 

olarak; rehabilitasyon merkezlerinde ve de sanat terapisi atölyelerinde örülen ve dikilen 

battaniyeler; kimsesiz, yoksul ve bakıma muhtaç çocuklara gönderilmektedir (Resim 9). 
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Resim 9: Linus Project, ABD 

Çizim, resim, boyama, kolaj, heykel, origami, kirigami, mandala boyama, duvar boyama, geri 

dönüşüm el işleri, örgü, heykel, seramik, fotoğraf, maske ve kukla, drama, yaratıcı drama, 

müzik, dans, masal, oyun vb her türlü el becerisi gerektiren ve imgesel tasarımla zihnimizdeki 

düşünceleri dışavuran etkinlikler sanat terapisinin konusu olabilir (Çelikbaş, 2019). Bu 

bağlamda yaratıcı sosyal rehabilitasyon süreçlerinde bu tür etkinliklerden yararlanmak 

olanaklıdır.  

Eğitim müfredatlarına yaratıcı drama etkinliklerinin eklenmesi de hem yaratıcı düşünme 

yetisini hem de bireyin kendini ifade etme yöntemlerinde beden ve hareket terapisinin 

önemini vurgulamaktadır. Yaratıcı drama etkinlikleri, masal ve oyun terapisi ile desteklenerek 

metaforik çalışmalarla bireyin bilinçdışını yansıtmada oldukça eşsiz bir yöntemdir. Meditatif 

çalışmalar; Hatha Yoga, Yin Yoga, meditatif resim, kil ve meditasyon müziği (60 BpM 

Müzik) dinlemek de oldukça bireye iyi gelen ve rehabilite etmeye fayda sağlayan 

kavramlardır. Hepsinden önce ise bireyin hazır bulunuşluk haliyle terapiye ve iyileşme 

sürecini başlamaya hazır olması gerekir. Şartlarından dolayı, korkudan ve de sosyal ifade 

yetersizliğinden dolayı bireyler direnç gösterebilirler. Her ne koşul olursa olsun, çalışmalarda 

görülmüştür ki; her insanın her koşulda kendini gerçekleştirmeye ve de psikolojik iyi oluş 

halini iyileştirmeye ihtiyacı vardır. 

3. SONUÇ 
Sanat Terapisi tarih öncesi dönemlerden başlayarak günümüze kadar şekillenip bir kavram ve 

uygulama alanı olarak kendini göstermektedir. Mağara resimleriyle kendini ifade etme 

ihtiyacı hisseden insanoğlu kendisini ve çevresini tanıma yoluyla ihtiyaçları çerçevesinde 

kendini gerçekleştirme yoluna gitmiştir. Her şeyin tanımlı ve etiketli olduğu günümüz 

koşullarında, bireylerin duyguları, bu duyguların fark edilip ifade edilmesi kimi zaman da 

tanımlanan duyguların sanat aracılığıyla dönüştürülmesi noktasında sanat terapisi etkili bir 

yöntemdir. Bireyin iyi oluş hali kendini tanıması, kendi sağaltımını sağlaması ve kendiyle 

üretmesine bağlı olarak daha da etkili gerçekleşebilir. Bunun etkileri küresel ve ulusal bir 

problem olan Covid-19 Pandemi döneminde daha iyi anlaşılmıştır.  Sosyal rehabilitasyon ise 

bireyin günlük yaşamda bağımsız hale gelmesini sağlayarak psikolojik ve sosyal uyumuna 

yönelik önlemlerle birlikte mesleki açıdan da desteklenmesini amaçlamaktadır. Kimi zaman 

uğraş terapisi gibi farklı pratiklerle birlikte yararlanılan sanat terapisinin de sosyal 

rehabilitasyon sürecine katkı sağladığı bilinmektedir. Özellikle yurtdışında yürüttüğümüz 

sanat terapisi çalışmalarımızda uluslararası bağlamda kültürel sembolizm ve geleneksel 

pratiklerden oldukça faydalanmakta; sanat terapisi ve uğraş terapisini birleştirerek sosyal 

rehabilitasyon sürecinde oldukça sık kullanmaktayız.  
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Bu araştırmanın amacı yaratıcı sosyal rehabilitasyon çalışmalarının sanat terapisiyle etkileşimi 

bağlamında öz şefkatle farkındalık sağlayarak bireye kazandırdığı duygu düzenleme 

becerisine işaret etmektir. Öz şefkatle farkındalığın getirdiği bir kazanım olarak bireyin 

olumsuz duygularına temas etmesi, bu duyguları nazik ve sevecen bir tutumla yaşamın doğal 

akışında kabullenerek uyumlu bir sürece dönüştürmesi mümkündür. Çalışma kapsamında 

sanat terapisi ile sosyal rehabilitasyon ilişkilendirilerek öz şefkatle farkındalık çalışmaları 

örneklendirilmiştir. Bu noktada sosyal rehabilitasyon için hızlı ve uygulanabilir çözümler 

üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak öz şefkatle farkındalık çalışmalarının sanat terapisi 

odağında sosyal rehabilitasyon sürecine fayda sağladığı söylenebilir.  Bu bağlamda, eğitimde 

ve pek çok bilimsel alanda disiplinlerarasılık artık genel ve disiplinlerüstülük anlayışıyla 

çalışma prensibi kaçınılmaz bir gerekliliktir. İşaret edilmesi gereken bir diğer konu ise 

iyileştirici gücü vurgulanan sanatın, bir terapi olarak yararlanılması süreçlerinde yapılabilecek 

en ufak bir hata ya da yanıltıcı tepkiler oldukça derin yaralar açarak kötü sonuçlar doğurabilir. 

Bu sebeple, Sanat Psikoterapisti teriminin sadece psikolog, psikiyatrist ve tıp uzmanları 

tarafından kullanılabileceğini, onun dışında Sanat Terapisi alanında çalışan bireylerin Sanat 

Terapisi Uygulayıcısı olduğu ifade etmek gerekir. Tüm ulusal-uluslararası çalışmalarda 

çalışılacak olan konuya göre ekip listesinin ve müfredatlarının belirlenmesi olmazsa olmaz 

önemli bir gerekliliktir.  
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ABSTRACT  

The current research explores the theoretical and cultural foundations that led from the 

concepts of exclusion/segregation of the disabled person to the concept of inclusion of these 

subjects both at a scholastic and social level based on the civil economy to the model of the 

Capability Approach by Amartya Sen. The sample research included students of the first and 

second grades of primary school and with pupils of the fourth and fifth grades of secondary 

school in Tirana, Albania. A total of 8 institutions divided into four primaries and four 

secondary institutions were surveyed with a sample of 400 students. The Index for Inclusion 

(Booth and Ainscow 2002) and a semi-structured interview made up of 13 questions 

conducted and addressed only to students attending the last years of high school were used as 

comparison tools to carry out the field research with a mixed methodology. Both instruments 

were aimed to assess the opinions that children have towards disabled people, the role they 

play in society and within the school and outside-school context, and which structural and 

social interventions they think need to be addressed in order to include the disabled person 

within school and society. Results showed that the concept of inclusion is experienced by 

young people as a value and a possibility for being able to create an inclusive society even if 

there is not yet an overcoming of the more serious pathologies for which special classes are 

seen as an adequate solution both for children with disabilities and for minority group 

children. 

Raising awareness of disability must be carried out from an early age because, as shown by 

the Economic and Capability approach, is the key to developing a totally inclusive society. 

Keywords: cultural inclusion, inclusive education, social economy, Capability Approach, 

social inclusion 
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Xülasə 
Memarlıq-şəhərsalma irsinin qorunması və tədqiq olunası müasir şəhərsalma mədəniyyətinin 

qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir.Memarlıq abidələrini müasir tələblərə uyğun qorumaq 

və istifadə etmək isə müasir dövrün şəhərsalma həllində çətin vəzifələrdən biridir. Bu 

prolemlərin həll olunması Azərbaycan-Qarabağ mədəniyyətinin unikal təbəqəsində insanları 

birləşdirərək, elmi-maarif, mədəni və ideoloji xarakterli məsələlərin həllində böyük rol 

oynayacaq. Hal-hazırda bir çox tarixi-mədəni abidələr xüsusi dəyər qazanır. Qarabağın təbii-

iqlim, sosial-iqtisadi və etnik xüsusiyyətləri regionun memarlıq-şəhərsalma sahəsinə təsirini 

göstərmişdir. 

Açar sözlər: memarlıq,şəhərsalma, Qarabağ, mədəni identifikasiya,memarlıq irsi, bərpa 

 

                            

ABSTRACT 
Preservation and research of the architectural-urban planning heritage is one of the main tasks 

facing the modern urban planning culture. Protecting and using architectural monuments in 

accordance with modern requirements is one of the difficult tasks in the urban planning 

solution of the modern era. Solving these problems by uniting people in the unique layer of 

Azerbaijan-Karabakh culture, scientific and educational , will play a major role in solving 

cultural and ideological issues. Currently, many historical and cultural monuments are gaining 

special value. The natural-climatic, socio-economic and ethnic characteristics of Karabakh 

have influenced the architecture and urban planning of the region. 

Keywords: architecture, urban planning, Karabakh, cultural identification, architectural 

heritage, restoration 

 

Giriş. Qarabağ ərazisində müxtəlif dövrlərə aid memarlıq və şəhərsalma abidələri 

mövcuddur. Bunlardan bir çoxu bizə tarixi hadisələrin nəticəsində xarabalıqlar şəklində gəlib 

çatsa da, bir çoxları müəyyən dərəcədə özlərinin ümumi ilkin görünüşünü qoruyub 

saxlamışdır. 

Tarixən Qarabağda ardıcıl olaraq regionun sosial-iqtisadi inkşafında və eyni zamanda 

memarlıq və şəhərsalmasında güclü iz buraxan dünya dinləri çiçəklənmişdir (zərdüştlük, 

xristianlıq, islam).Bütün bu aspektlər millətin mədəni identifikasiyasına artan kəskin təlabat 

və onların qarşılıqlı əlaqələrinin inteqrasiyası problemlərində həll yolları, həmçinin 

cəmiyyətin müxtəlif sferalarında regionallıq, özündə müxtəlif mədəniyyətləri xarakterizə edən 

Qarbağın memarlıq-şəhərsalma irsinə, tarixi-mədəniyyətinə marağı doğurur.  

Memarlıq-şəhərsalma irsi mədəni və sosial tarixin özünəməxsus şəkildə əksidir. Erməni 

qəsbkarlarının vəhşliyi və terror faktorları nəicəsində memarlıq tikililərinin və şəhərm 

mühitinin xarabalığa çevrilməsi belə demək olarsa görünüşünün dəyişilməsi burada bərpa və 
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rekonstruksiya işlərinin diapozonunun genişləndirilməsi, tarixi-dəyərli, tipik və unikal 

tikililəri müəyyən etmək zərurəti yaradır. 

Bütün ərazi boyu səpələnmiş qədim qəsrlər, zəngin monastrlar, ibadət yerləri 

(məbədlər,mədrəsələr, məscidlər, kilsələr və.s), yaşayış evləri, saray binaları, memorial 

abidələr, karvansaraylar, körpülər memarlığın xüsusi və eyni zamanda bədii dünyasına yol 

açır. 

Regionun memarlıq-şəhərsalma irsi burada- işğaldan azad olunmuş ərazilərdə şəhərsalma 

qərarlarının yeni ərazidə yenidənqurma və bərpa işlərinin qəbul olunmasına zəmin yaradır.Bu 

da öz növbəsində bu ərazilərin özünəməxsus tarixi görünüşünün saxlanılmasını asanlaşdırır.  

Qarabağın memarlıq irsi ən geniş anlamda regionun mədəniyyəti, onun yerli və dünya 

mədəniyyətində rolu haqında təsəvvürlərin formalaşdırılması prosesində iştirak edir. 

Qarabağın tarixi inkşafını və memarlıq formalarının təkamülünün əsas mərhələlərini müəyyən 

etmək, memarlıq və şəhərsalma irsinin potensialını tədqiq etmək, onun inkşafı və tarixi 

dəyərlərin ötürülməsi mexanizmlərini təklif etmək, əlavə olaraq müxtəlif dövrlərdə Qarabağ 

mermarlığında tikililərin memari-dekorativ-stilistik identifikatorlarını üzə çıxarmaq Qarabağ 

memari tikililərinin sistemli analizini təşkil edir. 

Memarlıq nöqteyi nəzərdən yuxarıda sadalananlardan əlavə milli memarlıq identifikasiyası 

nöqteyi nəzərdən mövzunun əhəmiyyəti Qarabağ ərazisinin tarixi-memarlıq mühitinin milli 

identifikasiyasının müəyyən edilməsi və yeni identikliyin kökü-bünövrəsi kimi çıxış etməsi, 

bu ərazinin və onunla bağlı tarixi-memarlıq irsinin gələcəyi və erməni işğalından azad 

olunduqdan sonra dayanıqlı inkşafı təsir edir. Ümumiyyyətlə belə demək olarsa Qarabağda 

movcud olan tarixi-mədəni abidələrin hər biri Azərbaycan milli memarlığının identifikasiya 

passportudur. 

Tarixi-memarlıq irsinin tədqiq olunması və qorunması müasir milli tarixi memarlıq 

mədəniyyətimizin əsas vəzifələrindən biridir. Müasir tələblərə uyğun olaraq memarlıq 

abidələrinin qorunması və istifadə olunması müasir dövrün memarlığı qarşısında duran ən 

çətin məsələlərdən birinə çevrilmişdir.Onun həlli insanları Qarabağ mədəniyyətinin unikal 

təbəqəsi ilə tanış edərək  bir çox elmi, ideoloji, mədəni xarakterli problemlərin həll 

olunmasına təsir göstərə biləcək. Hal-hazırda bu məkanın bir çox tarixi elementləri itirilsə də, 

mövcud olan tarixi və mədəni abidələr xüsusi dəyər qazanır. 

Ermənistanın Qarabağı və Şərqi Zəngəzur mahalının işğalı nəticəsi əksər hallarda tarixi 

strukturların dağıdılmasına, qiymətli memarlıq abidələrinin məhv edilməsinə gətirib 

çıxartdı.Bu da öz növbəsində tarixi zonalaraın memarlıq-şəhərsalma məkanın harmoniyasının, 

bütünlüyünün pozulmasına səbəb oldu. 

Qarabağın, Aranın və ümumiyyətlə Qafqaz Albaniyasının ərazisi tarix boyu ermnilərin iddia 

obyekti olmuşdur.Sovet dövruündə erməni alimlərinin yalançı və saxtalaşdırılmış 

məlumatlarında Qafqaz Albaniyası və onun ətraf əraziləri məhz “Ermənistan” torpaqları kimi 

qələmə verildi. Azərbaycanlıların  genetik əcdadları xristian dininə aid olduqlarına görə 

erməni millətinə aid edilir, albanların əsrlər boyu yaşadıqları torpaqlar “tarixi erməni 

torpaqları”elan olunurdu. Ermənilərin Qarabağ ərazisini “Arsax” adlandırması və buranı 

“qədim” və “böyük” Ermənistana aid edilməsi və bunu sübut etməyə çalışması yalan və tarixi 

saxtalaşdırmaqdan başqa bir şey deyildir. “Arsax” sözünün etimalogiyasına baxdıqda isə onun 

türk mənşəli olduğu və “Dünyanın Qərb hissəsi” mənasını verdiyini görürük. Erməni dilində 

isə Arsax sözü mövcud olmamışdır və bu ərazilərdə heç vaxt bir erməni belə yaşamamışdır. 

Arsaxda bir çox tarixi abidələr Həsən Cəlalın göstərişi ilə inşa olunmuşdur.Bu tarixi memarlıq 

abidələrinin bir çoxu bu günə kimi Qarabağ ərazisində yerləşir.”Gəncəsər” monastrı Həsən 

Cəlal tərəfindən inşa olunmuş, özü və ailəsi burada dəfn olunmuşdur.Həsən Cəlal bu kilsəni 

Qafqaz Albaniyasının “taxt-tac” kilsəsi adlandırırdı.Kilsədəki daş kitabələrdə yazılmışdır ki, 

bu kilsə albanlar üçün inşa olunmuşdur.Albanların isə Azərbaycanlıların ulu əcdadları 

olduqları danilmaz tarixi və dünya tərəfindən qəbul olunmuş bir faktdır.Ancaq XX əsrin 
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başlanğıcında erməni qriqoryan kilsəsi rus Sinodun razılığını aldıqdan sonra Gəncəsərdə 

özlərində  ən dəyərli tarixi sənədlər və orijinal alban ədəbiyyatını qoruyan Alban kilsəsinin 

arxivlərini və alban patriarxlarının kitabxanasının izlərini burada məhv etdi. Arxivlərin məhvi 

erməni tarixçilərinə və arxeoloqlarına imkan verdi ki, alban kilsəsinin avtosefal xarakterini, 

Qarabağda yerləşən monastrlar, xristian kilsələri və məbədlərinin alban mənşəli olmasını 

inkar etsin.(şəkil 1) 

 

             
                   şəkil 1. Gəncəsər monastırı ( Kəlbəcər rayonunun Vəngli kəndi) 

 

Lakin bütünlükdə tarixi doğruluğu təmamilə gizlətmək olmaz. Erməni alimi-şərqşünası və 

arxeoloqu İosif Orbeli Qarabağda 1918-1919- cu illərdə aparılmış arxeoloji ekspedisiyalar 

zamanı buradakı kilsə və monastrlarda 1000 dən çox yazıları tədqiq və təsvir etmşdi. Əsasən 

Gəncəsər monastrırında apardığı araşdırmalar nəticəsində ona aydın oldu ki,  XIX əsrdə 

erməni alimlərinin buradakı araşdırmaları təmamilə falsifikasiyadır və Gəncəsərin xarici 

divarlarındakı daş plitələrdə çoxsaylı türk sözləri və həmin regionun hökmdarlarının, 

onlarının ailələrinin, din xadimlərinin türk adlarına  rast gəlindiyini üzə çıxartdı.Bütün bunlar 

da türk mədəniyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə alban irsində rolunu və qədim Qarabağ tarixində 

və elecə də Gəncəsər monastrında türk elementlərinin təsirindən xəbər verirdi. Ən əsası isə 

monastrın daş plitələrdəki epiqrafikanı tədqiq edərkən İosif Orbeli heç bir yerdə “Ermənistan” 

və ya “erməni” adına rast gəməmişdi! 

XIX əsrdə Rusiya İmperiyası Cənubi Qafqazı öz təsir dairəsinə saldıqdan sonra burda özünə 

düşmən bildiyi türksoylu millətləri sıxışdırmağa başladı və bunun nəticəsində Ön Asiyanın 

müxtəlif regionlarından, Osmanlıdan və İrandan  köçürülmüş ermənilərin Azərbaycan 

xanlıqlarında, əsasən Qarabag xanlığında məskunlaşması XIX əsrdə Ermənistanın əsasını 

qoydu. 

Tarix boyu Ermənilərin Azərbaycanın əzəli torpaqlarına göz dikdiyini və Sovet Rusiyasının 

əli ilə buna nail olduqlarını deyə bilərik. 1992-ci ildə Xocalı soyqırımnda erməni hərbi 

birləşmələri dünya tarixində “Xocalı Mədəniyyəti” adı ilə tanınan tunc və dəmir dövrü 

abidələrini, kurqanları və qəbirstanları da viran etdilər. 

Nəticə. Artıq Qarabağın və Şərqi Zəngəzur mahalının işğaldan azad olunması nəticəsində 

viran olunmuş ərazilərdə bərpa və rekonstruksiya işləri yavaş-yavaş irəliləməkdədir.İşğaldan 

azad olunduqdan sonra artıq bizlərin qarşısında duran əsas məsələ kimi yuxarida sadalanan 

istinadlara əsasən burada tarixi-memarlıq və şəhərsalma ənənələrini yenidən öyrənmək və bu 
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məlumatlara əsaslanaraq Qarabağ ərazisində tarixi abidələrin,onların stilistikasının, forma və 

obrazlarında estetikliyin və Azərbaycan milli identifikasiyasına təmamilə və şübhəsiz 

mənsubluğunun araşdırılmasıdır. 

Qarabağ memarlıq-şəhərsalma irsi çoxşaxəlidir.Özündə Azərbaycan milli memarlığı və 

identifikasiyasına xas bəddi dəyərləri birləşdirərək tarixi yaddaşımızı qoruyur.44 günlük 

müharibə və Qarabağın erməni işğalından azad edilməsi bizə gələcək tədqiqatlarımızda bu 

ərazinin mənəvi, genetik və sosial iqtisadi köklərinin tarixi, şəhər və memarlıq 

mədəniyyətinin formalaşmasına və araşdırılmasına yardım edəcək, daha da dərindən 

öyrənilməsinə yol açacaqdır. 

Azərbaycan əzəli torpaqları olan Qarabağı işğaldan azad edərək öz müqəddaratını təyinetmə 

və özünütənzimləmə prosesləri bu ərazilərdəki milli-mədəni tarixə və eləcədə buradakı 

mövcud memarlıq irsinə marağı doğurur. Lakin məlum olduğu kimi erməni aqressiyası 

burada tarixi-memarlıq mühitinin məhv olmasına, abidələrin itirilməsinə,tarixi mədəniyyətin 

dağıdılmasına səbəb oluşdur.Qarabağın böyük hissəsində dağıntılar  90-cı illərə təsadüf 

etdiyindən bu ərazinin memarlıq-şəhərsalma irsinin müasir tədqiqi arxiv materiallara istinadən 

aparılmışdır.Sağ qalmış bir çox abidələr müharibə və erməni vəhşiliyi nəticəsində 

deformasiya olunmuş, xarabalığa çevrilmişdir.Bu ərazilərdə tarixi yaddaşın məhvinə qarşı 

yönəlmiş cəhdlər, memarlıq şəhərsalma irsinin itirilməsi ilə bu irsin fərdi və milli 

xüsusiyyətlərinin məhvinə qarşı yönəlmişdir.Müasir bərpanın və bərpaçıların qarşıında duran 

əsas məsələ isə Qarabağda eləcə də Şərqi Zəngəzurda rekonstruksiya və tarixi -memarlıq 

irsinin reabilitasiyasından öncə burada milətin milli identiklik xüsusiyyətlərini özündə 

birləşdirən abidələrin və şəhərsalma mədəniyyətinin müxtəlif təbəqələrinin dərindən 

öyrənilməsi məsələsidir.Pozitiv tendensiyalar sırasında burada tarixən mövcud məbədlərin, 

kilsələrin, məscidlərin bərpasını, həmçinin tarixi-memarlıq dəyərləri yüksək olan ərazilərdə 

ənənəvi dəyərlərin qaytarılmasını qeyd etmək zəruridir.  
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ABSTRACT 

With the development of technology and the growth of social welfare, the world has a trend of 

self-expression through the unique appearance of things. For example, designed models can 

have an online designer that allows you to select a model, fabric, color, embroidered initials 

of the owner. Now individuality is very much appreciated in clothes, trouser suits can just be 

like that. 

The concept of women's pantsuit appeared in the 1930s, when the representatives of the elite 

class began to wear trousers. One of the first women to appear in society in a trouser suit was 

the German actress Marlene Dietrich. When a woman put on trousers, it was bound to 

provoke discussions, but not as intense as if she was wearing a pantsuit. 

The creator of the modern concept of the women's trouser suit was Yves Saint Laurent, who 

in 1966 presented to the public a women's evening trouser suit, which became an 

interpretation of the men's tuxedo. Another designer who created a cult of women's trouser 

suits was Giorgio Armani. 

Due to its comfort and practicality, a pantsuit is still a mandatory item of the basic women's 

wardrobe today. 

After analyzing the color solutions for 2022-2023, it turned out that light and delicate shades, 

as well as saturated colors of pantsuits, will be appropriate for the warm season. Purple, 

brown and emerald shades will be practical for the autumn-winter period. 

In the 2022-2023 season, designers offer models of creative cut – with asymmetrical jackets, 

unusual trousers and all kinds of trim.  

As a result of the work carried out, a model of a women's pantsuit was developed with an 

online designer that helps solve the problem of personalization. After all, the unique 

appearance of the thing will tell you more about you than you will tell about yourself. 

Keywords: pantsuit, personalization, recommendations 

 

INTRODUCTION 

Currently, women's trouser suits are the basis of the basic wardrobe. Suits are easy to combine 

with other things, creating a look suitable for any occasion. Modern models of costumes are 

devoid of their former rigor, which designers have diluted with new forms and trendy shades. 

With the development of technology and the growth of social welfare, the world has a trend of 

self-expression through the unique appearance of things. Consequently, in modern retail, the 

need for personalization through costume design has increased. [1] 
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Figure 1. Marlene Dietrich. 

The concept of a women's pantsuit only appeared in the 1930s, when the representatives of 

the elite class began to wear trousers. One of the first women to appear in society in a trouser 

suit was the German actress Marlene Dietrich. In 1930, Dietrich appeared at the premiere of a 

film in a tuxedo made especially for her (Figure 1). When a woman put on trousers, it was 

bound to provoke discussions, but not as intense as if she was wearing a pantsuit. Another 

proponent of the pantsuit was Katharine Hepburn. In the film, the actress appeared in a trouser 

suit, which was subsequently written about in all the newspapers, and the ladies ordered 

copies from the tailors. [2] 

 

 
Figure 2. Women's pantsuits Yves Saint Laurent. 

 

The creator of the modern concept of a women's trouser suit was Yves Saint Laurent, who in 

1966 presented to the public a women's evening trouser suit, which became an interpretation 

of the men's tuxedo (Figure 2). The designer offered a stylish alternative to business women’s 

clothing. Only in 1980 did the trouser suit become an element of the women's wardrobe. It 

was possible to appear in a suit not only in a public place, but also at work. Another designer 

who created a cult of women's trouser suits was Giorgio Armani. The Armani fashion house 

offered its own version of a soft and feminine trouser suit, which could exist without a jacket. 
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Due to its comfort and practicality, a trouser suit is still a must-have item in a basic women's 

wardrobe today. 

Modern fashion direction 

After analyzing the color solutions for 2022-2023, it turned out that light and delicate shades, 

as well as rich colors of trouser suits, would be appropriate for the warm season. For the 

autumn-winter period, purple, dark blue, brown and emerald shades will be practical. 

Relevant prints such as a cell and a strip. 

In the 2022-2023 season, designers offer models with a creative cut - with asymmetrical 

jackets, unusual trousers and all sorts of trims (Figure 3). 

 

 
Figure 3. Models of fashionable trouser suits 2022-2023. 

 

In trouser suits, designers paid special attention to slits on trousers, decor with rivets, cuffs on 

the legs, heavily shortened trousers or elongated to the floor. The line of the shoulders in 

some models of costumes seemed interesting, it became more expressive and voluminous. 

A distinctive feature of a business suit was a straight cut, conciseness of the silhouette, 

consistency of lines. A business trouser suit should not have excessive decor, cutouts, too 

flared and wide trousers. [3] 

There are also evening trouser suits. They are made of materials such as jacquard, velvet, silk 

and satin. Evening trouser suits are a considerable competition to dresses. 

Mostly for classic suits, light suit fabrics are chosen, velvet, leather and lace trouser suits are 

also relevant. [4] 

Now individuality is very much appreciated in clothes, trouser suits can just be like that. 

Below is a sketch of the developed model of a women's trouser suit with personalization 

elements and an unusual cut (Figure 4). 
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Figure 4. Sketch of a model of a women's trouser suit with personalization elements. 

 

Conclusion 

The developed model of a trouser suit has an online designer that allows you to select a 

model, fabric, color, buttons, embroidered initials of the owner. This helps solve the problem 

of personalization. After all, the unique appearance of a thing will tell more about you than 

you tell about yourself. 
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