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Şabân-i Si̇ vri̇ hi̇ sârî’ni̇ n Kiyâfet-Nâmesi̇ nde Ari̇ sto Esteti̇ ği̇ ni̇ n Yansimalari
Dr. Kenan Bozkurt
ÖZ
Bir şeyi sezmek, anlamak, iç yüzünü keşfetmek gibi anlamlara gelen ilm-i firâsetin bir kolu olan
ilm-i kiyafet (fizyonomi), insanlarin beden yapilarindan, uzuvlarindan ve bu uzvun özelliklerinden
hareketle kişilerin özellikleri hakkinda bilgi veren ilimdir. Bu alanda ilk eser verenlerden biri
Aristo’dur. Aristo, fizyonomiyi kişilerin ruh halini öğrenmek için kullanir. Aristo, “De Natura
Animalium/ Hayvanlar Doğasi Üzerine” isimli çalişmasinda beden ve yüz yapisi ile insanin karakter
özellikleri arasinda bağlanti kurulmaktadir. Aristo’ya göre, insanin beden ve yüz yapisinin belli bir
hayvana benzemesi, onun karakter özelliklerini ortaya koymaktadir. Aristo insanin yüz yapisi,
gözleri, alni, kafa yapisi, derisinin rengi, saçinin rengi, gözünün rengi, bedenin tüy örtüsü, sesinin
tonu, yürüyüşü, beden hareketleri, bakişlari, boyu ile ilgili karakter özelliklerini hayvanlardaki
benzer özelliklerle kiyaslamaktadir. İslam âleminde bu tarzda eserler kaleme alma, tercüme
faaliyetleriyle beraber hiz kazanmiş; kiyâfet-nâme adi altinda Arapça, Farsça ve Türkçe çok sayida
eser yazilmiştir. Aristo’nun insana dair ele aldiği tüm hususlari, kiyâfet-nâme yazarlari da ele almiş
ve tüm bu unsurlari tek tek incelemiştir. Bu ilim her ne kadar beden yapisi ve kişilik arasindaki
ilişkileri ele alsa da güzellik hususu söz konusu olduğunda mutlak bir estetik kistas üzerinden
hareket edildiği görülmektedir. Aristo, eseriyle bu ilmin ilk mümessili kabul edilmesinden dolayi
Aristo estetiğinin temel özelliklerinin bu tür eserlerde açik bir şekilde kendini gösterdiğine şahit
olmaktayiz. Özellikle kiyâfet-nâmelerin “mutedil güzellik” bahsinde Aristo estetiğinin içkin güzelliği
önceleyerek oluşturduğu ölçü, düzen, küçüklük ve büyüklük gibi temel kistaslarin göz önünde
bulundurulduğu ve kiyâfet-nâme yazarlarinin mutedil güzelliği bu ölçüler işiğinda açikladiklarini
görmekteyiz. Bu çalişmamizda Aristo estetiğinden temel kavramlarindan hareketle Şabân-i
Sivrihisârî’nin Kiyâfet-nâmesi’nde ele alinan mutedil güzellik bahsini ele alip Aristo estetiğinin bu
kiyâfet-nâmedeki etkilerini irdelemeye çalişacağiz.
Anahtar Kelimeler: Aristo, Şabân-i Sivrihisârî, Estetik, Kiyâfet-Nâme, Mutedil Güzellik
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16.Yüzyildan Günümüze Anlam Deği̇ şmeleri̇ Üzeri̇ ne Bi̇ r İ̇nceleme
Dr. Öğretim Üyesi Burhan Baran
ÖZ
Canli bir varlik olan dil, hem biçim hem anlam yönünden değişmelere uğrayan bir unsurdur.
Kullanilan araç gereçlerdeki gelişmeler, inançlarin ve yaşam koşullarinin değişmesi, başka
dillerden etkilenmeler, savaşlar, göçler dili değişime uğratan etkenlerden bazilaridir. Bir dil birimi
olan sözcükler de bu değişimlere paralel olarak anlam değişmeleri kapsaminda anlam daralmasi,
anlam genişlemesi, başka anlama geçiş gibi anlam olaylarina uğrayabilir. Bir süreç içinde meydana
gelen bu anlam değişmeleri art zamanli olarak incelenir. Dil ve edebiyat çalişmalarinda sözcüklerin
anlam bakimindan geçirdiği değişimleri görmek, incelenen metni doğru anlama ve yorumlama
bakimindan oldukça önemli bir husustur. Bundan dolayi art zamanli anlam değişmeleri üzerinde
çeşitli çalişmalar yapilmiştir. Biz de bu çalişmalara katki olmasi ümidiyle bu bildirimizde doktora
tezimizde incelemiş olduğumuz 16. yüzyila ait bir yazma eser olan Cevahirü’l-Ahbar fi Hasayili’lAhyar’da geçen bazi kelimelerin günümüz Türkiye Türkçesine kadar geçirdiği anlam değişmelerini
sunacağiz. Bildirimiz 16. yüzyildan günümüze anlam değişmeleri konusunda bir inceleme
örneğidir.
Anahtar Kelimeler: 16.Yüzyil, Türkiye Türkçesi Anlam Değişmeleri
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2006, 2015 ve 2017 Yillarinda Uygulanan Türkçe Dersi̇ Öğreti̇ m Programlarinin Kazanimlar
Açisindan Değerlendi̇ ri̇ lmesi̇
İ̇rem Toprak Kaya - Prof.Dr. Şener Demirel - Arş.Gör. Yelda Kökçü
ÖZ
Sinif içi etkinliklerle öğrencilerin duygularini, düşüncelerini ve yaşadiklarini doğru ve etkili bir
biçimde anlatabilme yeteneği kazanmalari, Türkçe dersinde verilen beceri geliştirme eğitimine
bağlidir. Bu bağlamda öğrencilere okutulmak için hazirlanan Türkçe ders kitaplarinda okuma,
yazma, dinleme ve konuşma gibi temel dil becerilerini geliştirmek için çeşitli etkinliklere yer verilir.
Türkçe Dersi Öğretimi Programi, Türkçe öğretiminin yani sira öğrencilerde eleştirel düşünme,
tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirecek
etkinliklere yer verir. Bu açidan 5. siniftan 8. sinifa kadar hazirlanan Türkçe ders kitaplari,
öğrencilerin bu zihinsel becerilerini geliştirecek şekilde hazirlanmiştir. Bu çalişmanin amaci 2006,
2015 ve 2017 yillarinda uygulamaya koyulan Türkçe Dersi Öğretim Programlarindaki temel dil
becerilerine bağli olarak hazirlanan kazanimlarin değerlendirmesini yapmaktir. Nitel desende
gerçekleştirilecek olan bu araştirmada nitel araştirma yöntemlerinden olan doküman incelemesi
tekniği kullanilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Dersi Öğretim Programi, Kazanim, Değerlendirme.
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8-12 Yaş Arasi İ̇şiten ve Sağir Çocuklarin Aile Resmi Çizimlerinin Çeşitli Faktörler
Açisindan Karşilaştirilmasi
Doç.Dr. Nilgün Canel - Arş.Gör. Bilge Nuran Aydoğdu - Ferit Güneş
ÖZ
Bu araştirmada sağir ve işiten çocuklarin aile kavramina ilişkin algilari ve bu kavramlara
yükledikleri anlamlar çizdikleri resimler araciliğiyla incelemek amaçlanmaktadir. Araştirmaya Milli
Eğitim Bakanliği’na bağli özel eğitim (işitme engelliler okulu) ve örgün okullara devam eden 8-12
yaş araliğindaki 20 sağir ve 20 işiten olmak üzere 40 öğrenci katilmiştir. Katilimcilardan bir aile
çizmeleri istenmiştir. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Katilimcilar tarafindan
yapilan çizimler, analizler sonucunda kategorilere ve temalara ayriştirilmiştir. Araştirma sonucuna
göre; tipik çocuk resimleri, insan tipleri, resmin içeriği, psikolojik faktörler, işitme durumu temalari
elde edilmiştir. Araştirmanin sonuçlarina göre sağir çocuklarin göz, kulak ve el gibi organlarinda
abartili çizimlere rastlanmiştir. Bunun yani sira işiten çocuklara kiyasla sağir çocuklarin
resimlerinde aile üyelerine yer verme oraninin daha az olduğu bulunmuştur. Aile üyelerinin yer
aldiği resimlerde ise separasyonlara rastlanmiştir. Bu bağlamda bakildiğinda, sağir çocuklarin aile
iletişimlerinde daha kopuk bir yapiya sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Resimleri, Sağir, İşitme Engelli, Aile Çizimi
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Ayna Söyle Bana: Sanat Nerede" Ya da Sanatin Sonu: Postmodern Sanat
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Aydoğdu
ÖZ
Varliktaki uyumun ve birliğin dile geldiği, hayatin ve varliğin bir aynasi olan sanatin temel amaci,
Mutlak’i dile getirmek ve tinsel olarak insanlari aydinlatmak ve harekete geçirmektir. Ne yazik ki,
özellikle moderniteyle birlikte sanat bu amacini yitirerek, metalaşip ticarileşti. Simya gibi hakikatin
üzerini örten aldatici ve yaniltici bir değere dönüştü. Bunun temel nedeni ise modern sanatin akil
ile duyu arasinda ontolojik-epistemolojik bir ayirim yapmasidir. Modern sanat hem akli hem de
sezgiyi geri plana iterek, yalnizca duyulara, tutkulara ve hazlara hitap eden bir üretime ve etkinliğe
dönüştü. Kalici olmayi değil, reklami ve popülerliği ön plana çikararak, yalnizca piyasaya yöneldi.
Kisa ömürlü olmayi tercih etti, yaratici imgelem ve yaratici sevgiyle ilgilenmedi. Yalnizca
rastgeleliğe ve düzensizliğe yöneldi. Her alanda etkin olan entropinin hakimiyetinden kendini
kurtaramadi. Modern sanatin hayata, doğaya ve varliğa bu tarz bakişi günümüzde de hakim unsur
olup, akilci sanat ile duyusal sanat arasindaki ayrimi, çatlaği giderek büyütmektedir. Bu da sanatta
düşünsel ifade ile hayvani ifade arasindaki ayrimi ortaya çikararak, neyin sanat olduğu ya da neyin
sanat olmadiği konusunda belirsizliklerin yaşanmasina neden oldu. Modern sanat insanin doğasini
aydinlatmasi veya onun içindeki iyiyi ve doğruyu göstermesi gerekirken, aksine, insanin ve sanatin
doğasini dönüştürerek, onlari metalaştirip markalaştirdi. Hatta modern sanat, sanatin hedefinin ve
amaçlarinin dişina çikarak, insana dünyayi bilinç ve bilinçalti arasinda veya gerçek ve yanilsama
arasinda ticari bir oyun yeri olarak gösterdi. Sanatin içinde bulunduğu bu duruma hem bir tepki
hem de bir alternatif olarak postmodern sanat ortaya çikti. Fakat o da modern sanat gibi içinde
bulunduğu durumu aşamadi. Sanat kendisini eskiden olduğu gibi piyasa değeri, moda, para,
marka, pazarlama gibi kelime ve deyimlerden kurtaramadi. Birçok estetikçiye göre bu tür kaygilarla
yapilan her etkinlik hem sanat değildir, hem de sanatin sonunun habercisidir. Çünkü bu amaçla
üretilen sanat ürünlerinin hiçbiri gerçek sanatin hissettirdiklerini hissettirmezler, insani Mutlak’la ve
yaşamla yüzleştiremezler. Bu yüzden postmodern sanat yaratici sanat imgesine değil, “sanatin
sonu” anlamina gelmektedir. Çünkü moderniteden itibaren anlamini ve itibarini yitirmeye başlayan
sanat, postmodern dönemde de ayni çöküntüyü hizla yaşamaya devam etti. Tinsel değerlere
inanan sanatin ve sanatçi tipinin yerini pazarda nasil yer alabilirim tipi aldi. Bundan dolayi
postmodern sanat modern sanat kadar yikicidir. Bu dönemde de şefkat, onur, mahremiyet gibi
insani değerler törpülendi ve tüm bu değerler sadizm adina sömürüldü. Yaşam boş, değersiz, kötü
bir varlik olarak gösterildi. Aslinda sanatin sonu ya da ölümü postmodern dönemde ortaya çikmiş
bir ifade değildir. Hegel’le birlikte ortaya çikmiş olan bir deyimdir. Hegel “sanatin ölümü” ifadesiyle
yaşadiği dönemdeki sanatin çöküşünden, çürümesinden, gerçekliğini yitirmesinden, yani modern
sanatin sanattaki değer kaybini ortadan kaldiramamasindan söz etmektedir. Nasil ki, Hegel,
çağinda sanattaki değer kaybini önleyemediyse postmodern sanat da sanattaki değer kaybini
önleyemedi. Sonuç olarak önemli olan şu ya da bu sanat değil, sanatin kendisidir. Özellikle
günümüzde sanat, insan ruhunun en üstün gereksinimlerine, ruhi doyumlarina cevap verebilecek
güçte değildir. Bunun nedeni sanatin hizla dönüşerek, Mutlak’tan uzaklaşmasidir. Günümüzde
önemli olan yalnizca sanatçinin kariyeri için ne yaptiğidir. Oysa sanatta kariyer değil, estetik
deneyim ön plana çikarilmalidir. Estetik deneyim hem toplumsal hem de metafizik açidan önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Modern Sanat, Postmodern Sanat, Hakikat, Estetik.
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Azi̇ z Nesi̇ n’i̇ n Masallarinda Eği̇ ti̇ m Değerleri̇
Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Çiftlikçi - İ̇kbal Akkar
ÖZ
Özet Edebiyat ve eğitim arasinda siki bir bağ vardir. Edebi eseler bu bağ doğrultusunda eğitim
değerlerini aktarmak için kullanilmiştir. Edebiyatin bir türü olan masallar, eğitim değerleri açisindan
önem taşimaktadir. Masallarin hem eğitici hem de öğretici yönünün bulunmasindan yola çikilarak
değerler eğitimi üzerindeki etkisini araştirmak amaciyla meydana getirilen bu çalişmada
edebiyatimizin çok yönlü sanatçisi Aziz Nesin’in “Memleketin Birinde” ve “Hoptirinam” adli
eserlerindeki beş masalin epizotlar halinde incelenmesi ve değerler eğitimi açisindan aktardiklari
üzerinde durulmuştur. Bu çalişmada doküman incelemesine dayanan betimsel nitelikli tarama
yöntemi uygulanmiştir. Çalişma sonucunda, incelenen masallardaki eğitim değerleri başliklar
halinde ve örneklendirme ile vurgulanmiştir. Çalişmanin son kisminda problem durumu ile
bağlantili sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aziz Nesin, Eğitim Değerleri, Masal
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Bi̇ li̇ m ve Sanat Merkezi̇ Öğrenci̇ leri̇ ni̇ n Müzi̇ k Dersi̇ ne Yöneli̇ k Görüş ve Tutumlari
Prof.Dr. Mehmet Nuri̇ Gömleksi̇ z - Öğr.Gör. Başak Bi̇ lgi̇ li̇
ÖZ
Bu araştirmanin amaci Elaziğ Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrencilerin Müzik dersine
yönelik görüş ve tutumlarini belirlemektir. Çalişma grubunu ElaziğBilim ve Sanat Merkezi
öğrencileri oluşturmaktadir. Çalişma grubunda toplam 210 öğrenci yer almaktadir. Araştirmanin
nitel boyutu için 80 öğrenci ile görüşülmüştür. Araştirmada karma araştirma yöntemi uygulanmiştir.
Araştirma ile Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin Müzik dersi öğretmenlerinin derslerdeki
uygulamalarina, kullandiklari araç-gereçlere, enstrümanlara, teknolojik donanima, öğrencilerin
derslerde yaşadiklari sorunlara ve bu dersin sanat derslerine bakiş açilarinda meydana getirdiği
değişikliklere ilişkin görüş ve tutumlari belirlenmeye çalişilmiştir. Çalişmanin nicel boyutunda Variş
ve Cesur (2012) tarafindan geliştirilenOrtaöğretim Düzeyi Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği,
nitel boyutunda ise araştirmacilar tarafindan geliştirilmiş yari yapilandirilmiş görüşme formu
kullanilmiştir. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, nitel verilerin analizinde
de içerik analizi kullanilmiştir. Araştirma sonucunda öğrencilerin Müzik dersine ilişkin görüş ve
tutumlarinin olumlu yönde olduğu ancak bazi sorunlari da yaşadiklari belirlenmiştir. Araştirma
bulgulari doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Bilim ve Sanat Merkezi, Müzik Dersi, Sanat Eğitimi
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Bi̇ r Duysal Ses Tasarimi Öznesi̇ Olarak “john Cage”
Arş.Gör. Mehmet Kurtuluş
ÖZ
20. yüzyilin öncül sanat akimlarindan olan fütürizm düşünsel felsefesi doğrultusunda geçmiş ile
bağlari kopararak birçok sanatsal pratiğe yeni bakiş açisi getirmeye çalişmiştir.. Bu bağlamda
müzikte de yeniyi arayan fütüristler önce "Francesco Balilla" ile armonide yeni bir arayiş içerisine
girmiş bu arayişini gündelik sesleri kendi makineleri ile betimleyip armonin sinirlarini yikmak
isteyen "Luigi Russolo" sonlandirmiştir. Dadaizm rastlamsalliği ile bir yandan zen öğretileri ile
düşüncelerini yoran "John Cage" babasinin mucit yönünü de yanina alarak fluxus, happening,
minimalizm gibi farkli sanat akimlarina düşünsel yönden etkilemiştir. Bu yüzden de Cage sesin
konunlandirilmasi ve işitsel tasarimina yön vermesinin yaninda bu akimlarin altinda icra edilen
farkli ses tasarimlarinin, ses yerleştirmelerini de düşünsel ve pratik yönden etkilemiştir. Cage'in
bilinenin aksine "sessizlik!" ile ilgili çalişmasi 4"33 değildir. 1948 yilinda aslinda tüketim kültürüne
eleştirisi olan "Silent Prayer" çalişmasi ile devasa alişveriş merkezlerinin boşluklarini,
yansimalarini, kirilmalarini ve kirinimlarini farkinda olmayan tüketiciler ile buluşturmuştur. Bu öncül
düşünceleri Fransa'nin somut müziği, Almanyanin elektronikliği ile buluşmuş Amerika'nin teyp
müziği ile harmanlanmiştir. Bu düşünsel pratikler (Russolo'nun düşüncelerini de katarak) glitch,
noise music gibi farkli avangard arayişlari düşünsel yönden etkilemiştir. Bu etkileşim tasarimcilarin
"sonik" evreni daha farkli dinlemelerini ve betimlemelerini sağlamiştir. Bu bağlamda ses evrenini
daha bilinçli dinleyen sanatçilar, glitch ya da circuit sniffing, noise music gibi farkli işitsel tasarimlar
yaratmişlardir. Bu çalişma da 20. yüzyilin başindan bugüne değin "sonik sanatlar" dünyasinda
John Cage'i bir özne olarak arayacaktir. Yükleme kime neye sorusunu sorarak Cage'i bu dünyada
konumlandirmaya çalişarak bir duysal ses tasarimi öznesi olarak nitelemeye çalişacaktir.
Anahtar Kelimeler: John Cage, Duysal Ses Tasarimi, Sonik Sanatlar, Fütürizm
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Devlet ve Vakif Üni̇ versi̇ teleri̇ nde Çalişan İ̇ngi̇ li̇ zce Okutmanlarinin Meslekî Geli̇ şi̇ m
Etki̇ nli̇ kleri̇ ne Yöneli̇ k Tutumlarinin Karşilaştirmali Çalişmasi
Okutman Faruk Sadiç
ÖZ
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde son dönemde meydana gelen değişim ve ilerleme arayişlari
doğrultusunda, üniversitelerin yabanci dil hazirlik programlarinda ders veren İngilizce
okutmanlarinin mesleki gelişimi önem kazanmiştir. Bu çalişmada, devlet ve vakif üniversitelerinde
görev yapan İngilizce okutmanlarinin mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik tutumlari ve bu
faaliyetlere katilimlarina ket vuran etkenlerin araştirilmasi amaçlanmiştir. Erciyes Üniversitesi
Yabanci Diller Yüksekokulu’nda görev yapan 40 İngilizce okutmani devlet üniversitesi örneklemini;
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu’nda görev yapan 40 İngilizce okutmani
ise vakif üniversitesi örneklemini oluşturmuşlardir. Okutmanlarin mesleki gelişim faaliyetlerine
yönelik tutumlarini ve muhtemel ket vuran etkenleri tespit etmek üzere bir anket uygulanmiş ve bu
anketten elde edilen veriler betimsel bir analizden geçirilmiştir. Analiz edilen veriler, farkli tür
kurumlarda çalişan İngilizce okutmanlarinin mesleki gelişim faaliyetlerine değişen oranlarda önem
verdiklerini göstermiştir. Farkli kurumlarda çalişan okutmanlarin, mesleki gelişim faaliyetlerine
katilim sikliklarinda da bir farklilik saptanmiştir. Okutmanlarin, mesleki gelişim etkinliklerine
katilimlarina ket vuran etkenlerde de, çaliştiklari kurumlara göre farklilik gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İngilizce Okutmanlari, Mesleki Gelişim Etkinlikleri, Mesleki Gelişimi Etkileyen
Faktörler, Devlet Üniversiteleri, Vakif Üniversiteleri
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Esteti̇ k Pedagoji̇
Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kesen
ÖZ
Sanatin olduğu gibi eğitimin de konusu ve ereği ‘insan’dir. İnsani tarif etmek ve insan üzerine
eylemde bulunabilmek için onun oluşumunda etkin olan unsurlara vurgu yapmamiz gerekir: İnsanin
benliği, yaşadiği ortam ve zaman. Eğitim, hala sanayi devrimi döneminin ihtiyaç duyduğu insan
tipini yetiştirecek bir model üzerine kurulu oysa 21. yüzyil, insanin maddi olarak giderek artan bir
biçimde gelişim gösterdiği ve fakat manevi/ruhsal olarak bu gelişmişlikle koşut gidemediği, insan
için zor olacak bir yüzyil. Bu dönemin insani bilim temelli öğretime ne kadar muhtaç ise belki de
ondan daha çok sanat temelli eğitime muhtaçtir. Tarkovski’ye göre sanat, içsel bir deneyimdir.
Dünyanin nesnel yanindan çok subjektif yaniyla ilgili bir edimdir. Amaci insana hayatin ve insan
varliğinin anlamini açiklamak, yani insanin varoluş sebebini ve amacini göstermektir. Bilimin
ilerlemeci ve sinirli yanindan uzaktir ve bundan dolayi bilim ve sanat insani bilgilendirme anlaminda
ortaklaşsalar da iki ayri alandir. Bu çalişma eğitim ve öğretim kavramlarinin birbirinden belirgin bir
şekilde ayrilmasini, eğitimin çağin insan sorunlari odağinda bilim değil sanat olarak yeniden
tanimlanmasi gerektiğini savunmaktadir. Eğitimi; insana insani anlatmak ve insana insani tanitmak
olarak sanatsal bir alanda, öğretimi ise insana beceri kazandirmak olarak bilimsel bir alanda
tanimlayan bu çalişma, eğitim ve öğretim kavramlarini özgürlük ve disiplin kavramlari ile birlikte
tartişmakta ve eğitimin niçin estetik bir etkinlik olmasi gerektiğini açiklamaya çalişmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretim, Sanat, Estetik

10

Fati̇ hi̇ n Fermaninda Di̇ n Özgürlüğü
Doç.Dr. Emrullah Fati̇ ş
ÖZ
Özet: Kültürel farkliliklarin bulunduğu toplumlarda farkli inanç ve değerlere sahip olan kişilerin,
huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için, farkliliklara saygili ve duyarli davranmanin önemi
büyüktür. Farkli inanç ve gruplara mensup toplumlarda yaşayanlarin, bu farkliliklari ötekileştirme
araci olarak kullanmalari, toplumun huzurunu bozacak problemler üretebilir. Bu tür problemlere yol
açacak davranişlardan kaçinmak, toplum bireylerinin önemli görevleri arasinda yer almaktadir.
İslam dini son evrensel din olma iddiasiyla yola çikmiştir. Buna rağmen İslam, bir arada bariş içinde
yaşama kültürüne de karşi saygilidir. Bunun en güzel örneği, Fatih Sultan Mehmet’in Kocaeli
Atatürk ve Redif Müzesinde sergilenen fermaninda gözükmektedir. Fermana göre, Fatih Sultan
Mehmet, Kudüs Rum Patriği Atnasyos’un talebi doğrultusunda Kudüs kiliselerinde serbestçe ibadet
edilmesine yönelik ferman çikartmiş ve bu fermana karşi çikanlar Allah ve resulünün hişmina
uğrasin demiştir. Fatihin, Kudüs ruhbanlarinin dini hayatlarini serbestçe sürdürebilmeleri
hakkindaki fermani şöyle: Makamima gelip yüz sürerek ellerinde mevcut olan Hz. Peygamber ve
Hz. Ömer'den bu yana Kudüs-i Şerifteki Hz. İsa'nin doğduğu Beytullahim Kilisesi, Kamame Kilisesi
ve benzeri kutsal mekanlar ile ilgili sahip olduklari hak ve imtiyazlari yeniden talep eden Kudüs
Rum Patriği Atnasyos, ayni imtiyazlari yeniden istemiş, Osmanli Padişahi Fatih bu istekleri kabul
etmiş onlarin Kudüs kiliselerinde serbestçe ibadet etmelerine yönelik ferman çikartmiş ve bu
fermana karşi çikanlar Allah ve resulünün hişmina uğrasin demiştir. Bu çalişmamizda, farkliliklara
karşi müsamahayi öneren ilkeler kapsamda fermanin anlam içeriği ve asli üzerinde
değerlendirmeler yapilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Fatih Sultan Mehmet, Ferman, Küresel Din Özgürlüğü, Bariş, Fatih’in
Fermani
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Fen Bi̇ lgi̇ si̇ Öğretmen Adaylarinin Fen Etki̇ nli̇ kleri̇ nde Sanata Yöneli̇ k Metafori̇ k Algilari
Arş.Gör. Şeyma Aksakal - Dr. Öğretim Üyesi Ömer Yilayaz
ÖZ
Fen etkinlikleri gerek fen bilgisi derslerinde gerekse günlük yaşantimizda siklikla karşimiza çikan
uygulamalardan biridir.Bu etkinlikler son yillarin önemli bir konusu olan STEM ’i de fen eğitimi
alanina kazandirma konusunda oldukça olumlu görülmektedir. Gerek fen alaninda gerekse diğer
diğer alanlarda son yillarin önemli konusu olan STEM; öğrencilere disiplinler arasi yaklaşimla bir
eğitim olanaği sunmaktadir. Bu alana sanatin eklenmesiyle de (STEM+A) öğrenciler fen
derslerinde fen etkinliklerini adeta bir sanat gibi hazirlayip, düzenlemektedirler. Bu kapsamda
çalişmanin amaci, fen bilgisi öğretmen adaylarinin fen etkinliklerinde sanata yönelik metaforik
algilarini belirlemektir. Araştirmanin deseni nitel araştirma desenlerinden biri olan olgubilim
(fenomenoloji) dir. Çalişmaya Firat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylari katilmiştir. Veriler “Fen etkinlikleri……….sanati
gibidir. Çünkü…….” cümlesini öğretmen adaylarinin tamamlamasiyla elde edilmiştir. Araştirma
verileri, öğrencilerin verdiği cevaplarin içerik analizi tekniği ile yorumlanmasiyla değerlendirilmiştir.
Elde edilen verilerin gerekli olan düzenlemeleri yapilarak ana başliklar belirlenmiştir. Öğrencilerden
elde edilen metaforlarin benzeme oranlari ve ortak yönleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu
başliklarin yüzde ve frekans değerleri belirlenerek, analizler sonucunda fen bilgisi öğretmen
adaylarinin fen etkinliklerinde sanata yönelik metaforik algilari ortaya çikarilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Fen Etkinlikleri, Metaforik Algilar, Sanat, Öğretmen Adayi
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Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ders Kitaplarindaki Etkinliklerin Sanat Dallariyla İ̇lişkileri
Hakkindaki Görüşleri
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uğraş - Derya Güneş - Prof.Dr. Erol Asi̇ ltürk
ÖZ
Dünya eğitim gündemine bakildiğinda, disiplinler arasi etkileşimi ortaya koyarak, eğitimde
farklilik yaratmayi, kiz öğrencileri sürece daha fazla dâhil etmeyi, öğrencilerdeki psikomotor
becerileri geliştirmeyi, yaratici ve analitik düşünme becerileri kazandirmayi amaçlayan STEM
eğitimi ön plana çikmiştir. Disiplinler arasi bir eğitim yaklaşimi olan STEM, öğrencilere disiplinler
arasi bakişi açisi ve becerisi kazandirmaktadir. Bu noktada STEM’ e ek olarak sanatindan
eklenmesiyle bazi ülkelerde STEM+A eğitim yaklaşimi benimsenerek uygulanmaya başlamiştir.
STEM + A eğitim yaklaşimiyla disiplinlere sanat entegre edilmiş ve 21.yy becerilerinin hayal
gücüyle bütünleşik bir yapi oluşturmasi, yaratici düşünme becerilerinin etkilerini daha fazla ortaya
çikarmasi ve gerek okul içi gerekse okul dişi faaliyetlerle inovasyon yeteneğiyle donatilmiş, nitelikli
fertler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çalişmada, fen bilimleri öğretmenlerinin, ders kitaplarindaki
etkinliklerin sanat dallariyla ilişkisine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadir. Bu amaç
kapsaminda, nitel araştirma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanilmiştir. Araştirmaya, Elaziğ
ilinde görev alan yirmi fen bilimleri öğretmeni gönüllü olarak katilmiştir. Fen bilimleri öğretmenleri
ile yapilan mülakatlar sonucunda elde edilen verilerin, içerik analizleri yapilmiştir. Öğretmenler,
ders kitaplarindaki etkinliklerin, sayica yetersiz olmasi ve sanat ile ilişkisi tam olarak kurulmadiği
buna bağli olarak da öğrencilerin yaratici ve analitik düşünme becerilerinin istenilen düzeyde
gelişemediğine yönelik görüşleri belirlenmiştir. Araştirmaya katilan öğretmenlerin fen bilimleri
dersinde en çok görselin biyoloji dersi alaninda bulunmasi nedeniyle bu ders kapsaminda, ses
konusundan dolayi fizik dersi kapsaminda etkinliklerin sanatla ilişkisini kurduklarini belirtmişlerdir.
Ayrica öğretmenler, ders kapsaminda etkinliklerin, sanati entegre ederek uygulanmasi halinde
öğrencinin derse karşi ilgisinin, katilim düzeyinin, motivasyonlarinin ve başarilarinin artacağina
yönelik görüşlerinin olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin hayal gücünün sinirlarini zorlayip, kendini
keşfeden, öz yeterlik algisina sahip, öz denetimi yüksek nitelikli bireyler olabileceklerini
vurgulamişlardir.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Ders Kitaplari, Steam, Disiplinler Arasi, Sanat
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Fen Bi̇ li̇ mleri̇ Öğretmenleri̇ ni̇ n Dersleri̇ ne Sanati Entegre Etmeleri̇ İ̇le İ̇lgi̇ li̇ Görüşleri̇
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uğraş - Hande Karaca - Prof.Dr. Erol Asi̇ ltürk
ÖZ
Günlük hayatta karşilaşilan problemler tek bir disiplin vasitasiyla çözüme ulaşmaz. Bu nedenle
farkli disiplinler birbirleriyle entegre edilip yaratici çözümler üretilmeye çalişilmaktadir. Günümüz
eğitim sisteminde önemli gelişmeler arasinda yer alan STEM eğitimi, farkli disiplinlerin entegre
edilip bu disiplinlerin becerilerini kazandirmayi hedefler. 21. yy becerileri düşünüldüğü zaman
üretim ve yaraticiliğa etkisi olan tasarim boyutu ele alindiğinda STEM disiplinlerinin sanat dallariyla
bütünleştirilmesi gerekliliği üzerinde durulmaktadir. Sanat dallarini kullanarak STEM eğitimine “A”
eklenip STEAM’ e dönüştürmek için çeşitli girişimler başlatilmiştir. STEAM eğitiminin amaci günlük
hayattaki sorunlarin çözümü için esnek ve yaratici düşünceleri geliştirmektir. Bu araştirmanin
amaci; fen bilimleri öğretmenlerinin derslerine sanati entegre etmeleri ile ilgili görüşlerinin
belirlemektir. Araştirmanin çalişma grubunu, Elaziğ İl’inde görev yapan on alti fen bilimleri
öğretmeni oluşturmaktadir. Araştirmada öğretmen görüşlerini belirlemek için nitel araştirma
yöntemlerinden mülakat tekniği kullanilmiştir. Veri toplama araci olarak, araştirmacilar tarafindan
hazirlanan ve uzman görüşlerine göre son şekli verilen görüşme formu kullanilmiştir. Bu form
kullanilarak elde edilen veriler içerik analizi ile betimlenmiştir. Görüşme verilerinin analizi
sonucunda; çoğu öğretmenin sanat dallarini derslerine yeterince entegre etmediği belirlenmiştir.
Bunun nedenini ise ders süresinin yetersizliği ile ilgili sahip olduklari kaygi olarak belirtmişlerdir.
Fen bilimleri etkinliklerine sanati entegre eden öğretmenlerin, daha çok müzik ve resim sanat
dallarini kullandiklari belirlenmiştir. Ama daha çok Fizik konu etkinliklerinde resim, müzik gibi sanat
dallarini, Biyoloji konularinin bazilarinda yaratici drama etkinliklerini kullandiklarini belirtmişlerdir.
Derslerinde uyguladiklari etkinliklere sanati entegre eden öğretmenler, böylelikle soyut kavramlarin
somutlaştirilmasini sağladiklarini ve dersi daha eğlenceli hale getirip öğrencilerin derse karşi
ilgilerini arttirdiklarini belirtmişlerdir. Öğretmenler derslerinin sanat ile entegresini genellikle
kavramlarin öğretilmesinin amaçlandiği “Keşfetme” aşamasinda kullandiklarini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, 21.Yüzyil Becerileri, Stem, Steam, Öğretmen Görüşleri
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Görsel Sanatlar Eğitiminde Estetik
Doç.Dr. Meltem Katiranci
ÖZ
Doğadaki ve sanattaki güzelliği inceleyen estetik, güzelin ruhsal açidan sanat eserindeki
yansimalarini da ele almaktadir. Platon, Hegel ve Baumgarten’in güzellik tanimlarinda güzellik
kavrami gerçeklik kavramiyla açiklanmiş, Tunali’ya göre de güzellik düşünme eylemi ile ele
alinmiştir. Düşünme gibi duygu da insana ait özelliklerdendir ve bu özellikler insanin eğitimi ile ve
yaşadiği sosyal çevre ile biçimlenmektedir. Din bilim adamlarina göre güzellik, dahili ve batini
olarak siniflandirilmiş ve güzelliğin sevgi ile ilşkisi irdelenmiştir. Oysa Felsefenin konularinda
güzellik kavrami, Sokrates’ten Heidegar’a kadar iyi, güzel, yararli gibi sinflamalarla incelenmiştir.
Ancak her iki bilim dali da estetiğin etik ile olan ilşkisine cevap aramiştir. Örneğin Platon etik ile
estetiğin ortak bir noktada buluşmasi gerektiğini savunmuştur. Tipki ruh-beden ilişkisi gibi güzellik
ve ahlak ta bir ilişki içindedir. Nitekim Gazali’ye göre Estetikten bahsetmek için öncelikle güzel ahlak
gelişimi ele alinmalidir. Bu araştirmada, Görsel Sanatlar öğretmen adaylarinin Estetik ve Güzellik
kavramlarina bakiş açilari ve bilgi düzeylerini belirlemek için gerçekleştirilen nitel araştirma
sonuçlarina yer verilmiştir. Bir durum tespiti yapmak üzere Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilen
araştirmada çalişma grubu 60 öğretmen adayi ile sinirlandirilmiştir. Öğretmen adaylarinin
görüşme formlarina verdikleri yanitlara göre Doğadaki güzellik sanattaki güzellikten farklidir. Ancak
sanattaki güzellik doğadan etkilenmektedir. Görüşme formlarindan elde edilen veriler
temalandirilarak içerik açindan çözümlenmiş ve tarafimizca yorumlanmiştir.
Anahtar Kelimeler: Estetik, Sanat Eğitimi, Görsel Sanatlar, Görsel Sanat Öğretmen Adaylari
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Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ile Konservatuvar Öğrencilerinin Sanat Okuryazarlik
Düzeylerine İ̇lişkin Görüşleri
Prof.Dr. M. Nuri Gömleksi̇ z - Öğr.Gör. Hilal Uğraş
ÖZ
Bu çalişmanin amaci, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (resim iş ve müzik eğitimi) ile Devlet
Konservatuvari öğrencilerinin sanat okuryazarlik düzeylerine ilişkin görüşlerini belirlemektir.
Araştirma tarama modelindedir. Araştirmada Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (resim iş ve müzik
eğitimi) ve Devlet konservatuvari öğrencilerinin sanat okuryazarlik düzeyleri cinsiyet, üniversite,
bölüm ve sinif değişkenleri açisindan karşilaştirilmiştir. Araştirmanin çalişma grubunu Firat,
Cumhuriyet ve Erzincan Üniversiteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile Devlet Konservatuvari
öğrencileri oluşturmaktadir. Veri toplama araci olarak Yücetoker (2014) tarafindan geliştirilen
“Sanat Okuryazarliği Ölçeği” kullanilmiştir. 26 maddelik Likert tipi ölçek, “sanatsal bilgiyi kullanma”,
“sanatsal bilgi ihtiyacini tanimlama”, “kuramsal araştirmalari performansa döndürebilme” ve
“sanatsal bilgilere ulaşma” alt boyutlarindan oluşmaktadir. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik
hesaplamalari yapilmiş ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayisi 0,912 olarak hesaplanmiştir.
Verilerin analizinde bağimsiz gruplar t testi ile tek yönlü varyans analizi kullanilmiş ve gruplarin
görüşleri arasinda istatistiksel olarak farklilaşmalar belirlenmiştir. Araştirma bulgulari
doğrultusunda öğrencilerde sanat okuryazarliğinin geliştirilebilmesi için çeşitli önerilerde
bulunulmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Sanat Okuryazarliği, Resim İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Devlet
Konservatuvari
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İleti̇ şi̇ mde Gösterge Kullaniminin Türkçeye Etki̇ si̇
Prof.Dr. Özlem Çakir - Prof.Dr. Filiz Mete
ÖZ
Dilimizde özellikle dilbilim (Fransizca linguistique) sözcüğü örnek alinarak üretilmiş olan
göstergebilim (Fransizca semiotique ya da semiologie) teriminin kökleri Eski Yunanca’daki
‘semeion’ sözcüğüne dayanmaktadir. Gösterge ve göstergebilim kavramlari üzerine eskiçağlardan
beri felsefeciler, bilim adamlari ve doktorlar tarafindan çeşitli düşünceler ortaya atilmiştir. Dilsel
göstergeler başta olmak üzere değişik alanlardaki göstergeler incelenmiştir. Göstergebilim, 20
yüzyilda oluşmuş bir bilim dalidir. F. de Saussure “Dil, kavramlar belirten bir göstergeler dizgesidir.”
der. Göstergebilim, dilbilimsel metotlari nesnelere uygulayan, her şeyi (oyunlar, jestler, yüz
ifadeleri, edebiyat eserleri, müzik parçalari…) dille betimlemeye ve dilsel olmayan bütün olgulari
da dil metaforuna dönüştürerek açiklamaya çalişan bir bilimdir. Göstergebilim konu olarak,
yaşamsal faaliyetler süreci içerisinde ortaya çikan, doğal dil de dâhil her türlü iletişim etkinliklerinde
yer alan gösterge dizgelerini ele alir. Örneklerle açiklarsak; diller, çeşitli jest ve mimikler, sağirdilsiz alfabesi, trafik işaretleri, bazi meslek gruplarinda kullanilan flamalar, reklam afişleri, moda,
mimarlik düzenlemeleri, yazin, resim, müzik, vb.. Bunlarin hepsi birer dizgedir. Değişik araçlarin
kullanilmasiyla tüm bu dizgeler belli bir anlam bütünü oluştururlar. Bu anlamli bütünlerin toplami da
gösterge diye adlandirilir. Küçülen dünyada teknolojik gelişimlerin etkisiyle iletişim ön plana çikmiş
dillerin birbirine etkisi daha da artmiştir. Bu çalişmada öncelikle teknolojik gelişmelerin ve icatlarin
etkisiyle dillerde meydana gelen değişimler ele alinip incelenmiştir. Gündelik hayatimiza giren
bilgisayarlar ve akilli telefonlarin etkisiyle yazili anlatimda da yeni bir boyut olarak emojiler ortaya
çikmiştir. Çalişmada, göstergebilim verilerinden yaralanarak bu emojilerin Türk diline etkisi
araştirilmiştir. Sonuç olarak emojilerin Türkçeye hem olumlu hem olumsuz yönden etkisi olduğu
belirlenmiştir. Yabanci kökenli sözcüklerin kullanilmasindan ziyade evrensel göstergelerin tercih
edilmesinin olumlu etkisi olduğu ancak dille iletişimdeki estetik ve inceliklerin kaybolmaya başladiği
gerçeği ortaya çikmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Yazili İletişim, Mesajlaşma, Emojiler
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İnsanin Yaraticiliği ve Sanati
Prof.Dr. Erkan Yar
ÖZ
Bilinen varliklar içerisinde insan sanat yapan tek varliktir. Diğer canlilarin fiillerinin içgüdüsel
olmasindan ötürü, güzel ve çirkin olarak değerlendirilemez. İnsan ise kendi gereksinimleri dişinda
salt sanat yapmaktadir. İnsanin sanat yapma fiili incelenirken, insanin yaratiliş özelliklerinin en
önemlisi olan yaraticiliğina vurgu yapilacaktir. Bununla birlikte Allah’in insana isimleri öğretmesi,
insandaki bilkuvvu/potansiyel güçlere atifta bulunmasi olarak değerlendirilecektir. Allah’in kendi
isimlerini açiklarken yaratma ifade eden isimlerinin anlamlari çözümlenecek, bununla insana
yaratmayi öğretmesine dikkat çekilecektir. Bu isimlerin delalet ettiği anlamlar yaratma biçimleri ve
nesneleri olarak ele alinacak ve insanin sanatsal faaliyetlerine gönderme yapilacaktir. Sanat bir
ifade biçimidir. İnsan, duygu ve düşüncelerini sözle ifade ettiği gibi, kendisinden ayri olarak
gerçekleştirdiği eserlerle de ifade etmektedir. Bu eserler insanin sanatsal faaliyetleri sonucunda
ortaya koyduğu ürünlerdir. Bu bağlamda Kur’an’da insanin yaratilişi hakkindaki anlatimlarinda
kullanilan toprağin evreleri yani biçim alabilecek kivama gelmesi ve son tahlilde yontulmasi ile
insanin zihninde betimlediği biçimleri gerçekleştirmek için topraği işlemesi olgusu arasindaki
ilişkiye dikkat çekilecektir. Sanat; zihinde var olan biçime uygun olarak doğayi dönüştürmektir.
İnsanin kendinde var olan bir güçle kendisi dişinda var ettiği temel gereksinimleri dişindaki
etkinleridir. Ayni zamanda sanat insanin başkasina dönük olan fiilleridir. Bu olgunun
çözümlenmesinde ise insanin değer üreten varlik olmasi özelliği incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yaraticilik, Tanrisal İ̇simler, Değer, Sanat, Fitrat
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İran İ̇mam ve İ̇mamzâde Türbelerinde Kullanilan "Ayna" İ̇mgesinin Estetik Açidan
Değerlendirilmesi ve İ̇slam Geleneğindeki İ̇zdüşümleri
Arş.Gör. Belkis Doğan - Arş.Gör. Sümeyra Ocak
ÖZ
Ayna, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar Sümer, Yunan, Misir, Roma mitolojilerinde ve ilahî
ya da beşerî olmak üzere farkli inanç sistemlerinde çeşitli anlamlar içeren yaygin bir metafordur.
İslam'da, özellikle Tasavvufî gelenekte ayna, metafizik gerçekleri anlatmak maksadi ile
kullanilmiştir. Gazzâlî, İbn'ül - Arabî ve Feridüddin Attâr gibi alimlerin katki sağladiği bu düşünce
sisteminde, aynanin yansitma özelliğinden hareketle Mutlak Hakikat ve Tanri - insan - âlem ilişkisi
izah edilmeye çalişilmiştir. İslam sanatinin önemli merkezlerinden biri olan İran'da İmam ve
İmamzâde türbelerinde ayna objesinin yaygin olarak kullanildiği görülmektedir. Bu bildirimizde
ülkemizde ve diğer İslam ülkelerindeki türbelerde pek görülmeyen söz konusu kullanimin estetik
ve düşünsel arka plani değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İslâm Sanati, Türbe, Ayna, Metafor, Estetik
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Kentsel Mekânlarda Sosyalleşme ve Kentlilik Ağlari: Elaziğ Kültür Park Örneği
Araştirmaci Fatih Baltaci - Öğr.Gör. Savaş Keskin
ÖZ
Post-modern kentli insanin modüler nitelikler ihtiva eden kopuk sosyal deneyimlerini büyük çapli
bir sosyal organizasyon tabaninda bütünleyerek, sosyal algilari dönüştüren kentsel mekânlar,
sermaye odakli kapali diş alanlardan, daha az sermaye odakli açik diş alanlara geçişi
sağlamaktadir. Bu çalişmada, eşzamanli olarak binlerce insani ağirlayan ‘Elaziğ Kültür Park’i
deneyimlenen kent insaninin, sosyalleşme tarzlari ve kentlilik şuurlarindaki değişim konu
alinmaktadir. Bu çalişma, büyük bir kentsel mekâni ilk kez deneyimleyen kent halkinin, mekânla
kurduğu ilişkinin sosyalleşme tarzlarini nasil yeniden biçimlendirdiğini açiğa kavuşturmayi ve
kentsel mekândaki sosyal eylemliliğin kurduğu yeni kentlilik ağlarini ortaya koymayi
amaçlamaktadir. Çalişmada, kentsel mekân içerisinde kurulan kentlilik ile sosyalleşme arasindaki
ilgileşim problem edinilmektedir. Sürekli akiş ve parçalanma halinde olan kentsel dinamiğin
birleşerek sosyal döngü yarattiği, kentlinin boş zaman etkinliklerine ev sahipliği yapan Elaziğ Kültür
Park’i ziyaret eden 300 kişinin katilimi ile gerçekleşen saha araştirmasinda, yapilandirilmiş bir
anket formuyla veriler toplanmiş ve SPSS programinda analiz edilmiştir. Çalişma bulgulari,
kentlinin Kültür Park’la kurduğu ilişkinin sikliği ve süresi oraninda bir sosyal dönüşüm geçirdiği,
kentli olmanin bilincini üreterek kentsel mekânlarda sosyalleşmelere karşi istekli bir tavir takindiğini
ortaya koymaktadir. Kentsel mekân kültürünü tesis eden gruplar, kentliliğin yeni hallerini sosyal
birikimlerine eklemektedir. Çalişmadaki en temel sonuç ya da önerme; kentsel mekân
oluşturmanin, şehirdeki sosyal akişkanliği tek bir merkezde toplayarak, güçlü bir kent momenti
yarattiğidir. Kentsel mekânin çekiciliği, bir taraftan kentliyi daha fazla kolektif olmaya motive
ederken, diğer taraftan kentlilik ağlarini genişletmektedir. Çalişma, büyük çapli bir kentsel mekâni
ilk kez deneyimleyen Elaziğ halkinin, kentsel mekân pratiklerini betimlemesi ve bu farkli deneyime
bir açiklama getirmesi nedeniyle önem taşimaktadir.
Anahtar Kelimeler: Kentlilik, Kentsel Mekân, Sosyalleşme, Elaziğ, Kültür Park
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Kiz ve Erkek Çocuklara Kiraat Ki̇ tabi Üzeri̇ ne Bi̇ r Çalişma
Doç.Dr. Özcan Bayrak - Zehra Koç
ÖZ
Özet: Bu çalişmanin amaci, okuma becerisini geliştirmek amaciyla 1928 yilinda yayimlanmiş
olan Kiz ve Erkek Çocuklara Kiraat Kitabi’nin biçim ve içerik özelliklerini incelemektir. Kiz ve Erkek
Çocuklara Kiraat Kitabi, Pakize ve Nazim (İçsel) tarafindan, o dönemin ifadesiyle ilk mektep birinci
sinif öğrencileri için hazirlanmiş olan bir ders kitabidir. Söz konusu ders kitabi, harf devriminden
önceki son eğitim-öğretim yilinda Osmanli alfabesiyle kaleme alinmiştir. Seksen sayfalik bir hacme
sahip olup içerisinde altmiş adet metin bulunmaktadir. Ders kitabinin niteliği öğretimin etkililiği ile
doğru orantili olduğu için, hazirlandiği dönem içerisinde öğretimde gelinen seviyeye yönelik ipuçlari
sunmaktadir. Çalişma, bu açidan önem arz etmektedir. Çalişmada, nitel araştirma yöntemlerinden
faydalanilacak, doküman analizi yapilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Ders Kitabi, Kiraat.
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Klasik Şiir Estetiğinde Yeni Arayişlar: Kâmil Divani Özelinde
Arş.Gör.Dr. Ayşe Sağlam
ÖZ
Büyük oranda İslam kültür ve geleneği üzerine inşa edilen klasik şiirin estetiği, İslam estetiğidir.
İslami gelenekte hayal mesabesinde olan bu dünyanin pek bir önemi yoktur. Aslolan duyularla
algilanabilen bu âlemdeki geçici şekillerle uğraşmak değil, eşyanin değişmeyen özünü yakalamak,
görünür âlemin ardindaki mutlak hakikate ulaşmaktir. Tevhid ve tenzih anlayişlarinin etkisiyle
figürden kaçan ve figürü cansizlaştiran İslam sanatkâri soyut formlara yönelerek eşyayi idealize
eder. Allah’in sinirli unsurlardan sonsuz çoklukta, birbirinden çok farkli ve de sanatli varlik vücuda
getirdiğinin idrakinde olan müslüman sanatkâr, sinirlari önceden belirlenmiş olan malzemeyle daha
önce hiç yapilmamiş olani başarmak ister. Varlik âleminin mutlak güzelliğin bir tezahüründen ibaret
olduğunu bildiğinden kesrette dağilmak yerine belirli objeler üzerinde derinleşmeyi yeğler. Sinirli
sayidaki mazmun ve kelimeyle ve de geleneğin belirlediği klasik şekiller içerisinde şiir yazma yolunu
seçen klasik şair, soyut formlar içerisinde mutlak güzelliği sezdirmek ister. 18. yüzyilin sonundan
itibaren sosyal değişimlerin de etkisiyle asirlar boyu devam eden bu gelenekte bazi çizgi dişi
söylemler kendini göstermeye başlar. His ve hayalin yerini tasavvur, ruhun yerini şuur, duygunun
yerini maddi hazlar alir. Konulardaki değişime paralel olarak klasik nazim şekillerinde hatta vezinde
de bir takim esnemeler görülür. Bu çalişmada 19. yüzyilin sonunda klasik gelenekte yazmaya
devam eden şair Kamil üzerinde durulacaktir. Şairin divani özelinde, klasik şiirin değişmezlerinin
ne şekilde değişmeye başladiğiyla ilgili bazi tespitler yapilacaktir. Ayrica, klasik estetikten bati tarzi
şiire geçiş süreciyle ilgili değerlendirmelere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Klasik Şiir, Estetik, Çizgi Dişi Söylem, Kamil, Divan
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Küçük Prens'in Platon'un Mağara Alegorisi Özelinde Karşilaştirmali Göstergebilim
Yöntemleriyle Çözümlenmesi
Dr. Öğretim Üyesi Sezgin Demir
ÖZ
Antoine de Saint-Exupery tarafindan yazilan Küçük Prens; çocuk yazini açisindan son derece
önemli bir yapit olup her okumada yeni alimlamalarin kapisini açan, fantastik ögelerle bezenmiş
gerçeklik arayişi ekseni üzerine izleğini oturtmuş bir metin olarak tanimlanabilir. Benzer şekilde
Platon'un ünlü Devlet adli eserinde yedinci kitabini oluşturan ünlü mağara alegorisi de yaşama dair
gerçekliklerin arayişi üzerine eksenlenmiş, geçmişten günümüze işik tutan bir metin olarak
tanimlanabilir. Her iki metin de bir düzsözün bir edimsözle bir başka düzsöze dönüşmesi ve anlatici
üzerinden aktarilmasi bakimindan yazin bilim açisindan anlatisal tiptedir. Çalişmada her iki
anlatinin yüzeysel yapilarindaki figüratif unsurlardan hareketle derin yapilarindaki devingen ve
soyut anlam ağlarina ulaşmak, izleksel olarak her iki anlatidaki "gerçeklik arayişini"
somutlaştirmak, benzerlik ve farkliliklari sergilemek ve her iki metne ortak bir üst okuma yapmak
amaçlanmaktadir. Nitel türde doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilecek çalişmada metinlerin
anlam katmanlari karşilaştirmali olarak ampirik okuma yöntemleriyle çözümleneceğinden başta
göstergebilimi olmak üzere; yazin bilim, dilbilim ve metin dilbilim analiz yöntem ve tekniklerinden
yararlanilacaktir. Çalişma Antoine de Saint-Exupery'nin Küçük Prens anlatisi ile Platon'un Devlet
adli eserindeki yedinci kitapta bulunan Mağara Alegorisi ile sinirlidir. Sonuç olarak her iki anlatinin
yüzeysel yapidan derin yapiya doğru yapisal benzerlikler göstereceği ve bu benzerliklerin çocuk
yazininda çok önemli bir yeri olan Küçük Prens anlatisinin okuma izotopisini ve doğal olarak da
alimlama edimlerini şekillendirdiğine yönelik kanitlar sunacaği beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alegori, Anlati, Çocuk Yazini, Küçük Prens, Mağara, Türkçe Eğitimi.
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Matematik Öğretmen Adaylarinin, Matematik Etkinliklerindeki Sanata Yönelik Metaforik
Algilari
Arş.Gör. Ebru Kükey - Hilal Kükey
ÖZ
STEM çalişmalari son yillarda önemi artan konulardan biri olarak öne çikmaktadir. STEM
eğitiminde STEM+A’ya göre sanatin fen, matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarina entegre
edilmesi eğitimin birleştirilmesi açisindan oldukça önemlidir. Bu kapsamda STEM’in
bileşenlerinden biri olan matematik etkinliklerinde yer alan düzen, bir sanat olarak öğretmen ve
öğrencilerin karşisina çikmaktadir. Yapilan açiklamalarda, matematik etkinliklerinin sanatla
eşleştirilmesi olağan bir durum olarak görülmektedir. Bu nedenle, matematik öğretmen adaylarinin,
matematik etkinliklerindeki sanata yönelik olarak algilarinin belirlenmesinin önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu çalişmanin amaci, matematik öğretmen adaylarinin matematik
etkinliklerindeki sanat algilarini, metaforlar araciliğiyla ortaya çikarmaktir. Araştirmanin yöntemi,
nitel araştirma desenlerinden olgu bilim modeli olarak belirlenmiştir. Araştirmanin çalişma grubunu,
matematik öğretmenliği programinda öğrenim gören öğretmen adaylari oluşturmaktadir.
Çalişmanin verileri, öğretmen adaylarinin “Matematik etkinlikleri … sanatidir, çünkü …” cümlesini
tamamlamalariyla elde edilmiştir. Öğretmen adaylarinin vermiş olduklari cevaplarla elde edilen
verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanilmiştir. Bu şekilde elde edilen verilerin gerekli
kodlamalari yapilarak, temalar belirlenmiştir. Belirlenen alt boyutlarin, frekans ve yüzde değerleri
hesaplanarak veriler analiz edilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, matematik öğretmen
adaylarinin matematik etkinliklerindeki sanat ile ilgili metaforik algilari belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematik Etkinlikleri, Öğretmen Adaylari, Metaforik Algi, Sanat.
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Meb 5. Sinif Türkçe Ders Ki̇ tabinin Resi̇ m-Meti̇ n İ̇li̇ şki̇ si̇ Bakimindan Değerlendi̇ ri̇ lmesi̇
Prof.Dr. Şener Demirel - Arş.Gör. Yelda Kökçü - Arş.Gör. Rabia Sena Akbaba
ÖZ
Ders kitaplari, öğrencinin öğrenimine ve eğitimine katki sağlayan araçlarin başinda gelmektedir.
Kolay erişilen bir kilavuz özelliği taşiyan ders kitaplari, biçim ve içerik açisindan öğrenci seviyesine
uygun ve öğrenci gelişimini destekleyecek şekilde hazirlanmalidir. Ders kitaplarindaki eğitsel
özelliklerden biri de metinlerle beraber verilen resimlerdir. Bu araştirmada 2017-2018 eğitimöğretim yilinda Millî Eğitim Bakanliği tarafindan yayinlanan 5. Sinif Türkçe ders kitabinda yer alan
resimlerin, metinlerle olan ilişkisinin ortaya konulmasi amaçlanmaktadir. Nitel desende
gerçekleştirilecek olan araştirmada, doküman incelemesi tekniği kullanilacaktir. Kitapta kullanilan
resim sayisi, resimler ile metinlerin ilişkilendirilme biçimi, kullanilan renkler ve renklerin çocuğa
göreliği gibi kategoriler göz önünde bulundurularak inceleme yapilacaktir. İnceleme sonucunda
ulaşilan bulgular betimsel analiz tablosu ile sunulacaktir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Ders Kitabi, Resim-Metin İlişkisi.
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Nick Adams’in Yaşam Felsefesi̇ nde Esteti̇ ği̇ n Sonu
Dr. Öğretim Üyesi Zennure Köseman
ÖZ
Amerikan yazar Ernest Hemingway’in, “Bir Şeyin Sonu” (“The End of Something”) adli kisa
hikayesinde, makineleşme ile değişikliğe uğrayan o anki yaşami negatif yönü ile değerlendirir.
Onun için artik her şey sanatsal özelliğini ve güzelliğini yitirmiştir. Hikayenin ana kahramani Nick
Adams, Marjorie’ye aşiktir. Fakat, Nick için artik sevgilisi de eski güzelliğini kaybetmiştir. Bu kisa
hikayede Nick tüm değişikliklere Nihilist bir açidan yaklaşir ve birçok şeyin anlamsizlaştiğini dile
getirir: Hikayenin geçtiği Hortons Hay adli kasabada makineleşme başladiğindan, artik Nick’in
çalişmasindan mumluluk duyduğu değirmen kapanmiştir ve eski balik tuttuğu gölde oltasina balik
gelmemektedir: yani içindeki önceki mutluluk, huzur ve çevrenin eski güzelliği kalmamiştir. Böyle
düşünen Nick, aşk ilişkisini devam ettirdiği Marjorie’ye, “O’nu sevip, sevmediği” gibi sorular
sordurmaya başlamiştir ve sonunda Marjorie onu terk eder. Sisteme oldukça yalnizlaşan ve
yabancilaşan Nick için artik, tüm estetiğin sonu başlamiştir.
Anahtar Kelimeler: Esthetik, Nihilizm, Güvensizlik, Değişiklik, Ernest Hemingway
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Öğrencilerin Doğayla Etkileşimlerini Güçlendirmek İ̇çin Farkli Disiplinlerin Entegrasyonu
̇İle Hazirlanan “masallarla Büyüyen Çiçekler” Adli Etkinliğin Kazanim ve Etkilerinin Tespiti
Nida Güler - Öğr.Gör. Hilal Uğraş
ÖZ
Birbirinin içinde gizli iki kavram olan “sanat ve doğa” etkileşimi her dönemde insanoğlunun
beslendiği önemli bir kaynak olmuştur. Teknolojinin gelişimi ile birlikte her yaş grubundan insanlarin
sosyal medya ağiyla kuşatilmasi dolayisiyla günümüz insanlarinin doğa ile iletişimini oldukça
zayiflamiştir. Geçmişten günümüze doğa, insanoğlu için sürekliliği olan bir öğretmen iken
geldiğimiz noktada sanal ortamlarda sanal dokunuşlarla varlik göstermeye çalişan çocuklarimizin
doğayla zayiflayan bağlarini yeniden güçlendirmek gerekmektedir. Bu çalişmada doğa bilimleri,
sözlü edebiyat ürünü olan masal ve seramik biçimlendirme gibi farkli disiplinlerin kapsamina giren
bilgilerin entegrasyonu ile çocuklarimizin doğaya duyarliliklari arttirilmaya çalişilmiştir.
Öğrencilerin masal kahramanlarinin cazibesini kullanarak kendi tasarladiklari ve seramik
biçimlendirme yöntemlerini kullanarak ürettikleri saksilarda bitki yetiştirmeleri sağlanarak farkli
disiplinlerin entegrasyonundan oluşan bütün bu süreç içerisindeki kazanimlarin ve etkilerin
belirlenmesi amaçlanmiştir Araştirmanin çalişma grubunu, Elaziğ Bilim ve Sanat Merkezinde
öğrenim gören 16 öğrenci oluşturmaktadir. Araştirmaya gönüllü olarak katilan öğrencilerin,
uygulama süreci boyunca, duygu, gözlem ve tespitlerini not alacaklari günlük tutmalari istenmiştir.
Bu süreç bittikten sonra günlükler toplanmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanilarak
betimlenmiştir. Yapilan analiz sonucunda, öğrencilerin başka bir canlinin sorumluluğunu almanin
önemini anladiklari ve bitki yetiştirmenin insan ruhu üzerindeki olumlu etkileri belirlenmiştir. Ayrica
masal kahramanlarinin cazibesini kullanarak ürettikleri saksilarda bitki yetiştirmenin verdiği arti
özgüven ve zamanla büyüyen ve gelişen bitkileri gözlemlemeleri sonucunda sorumluluk bilincinin
arttiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler; Seramik Biçimlendirme, Doğa Bilimleri, Masal
Kahramanlari

27

Okul Oncesi Çocuklarin Duvar Resimleri Araciliğiyla Hayal Güçlerinin Gelistirilmesi
Derya Avci - Zeynep Deniz Seven
ÖZ
Okul öncesi eğitimde çocuklara zengin uyaricilar sunulmasi önemlidir. Okul duvarlari da çocuklar
için hayal gücünü geliştirebilecek mekânlardir. Bu çalişmanin amaci duvar resimleri araciliğiyla
çocuklarin hayal kurma becerileri ve kavram yorumlamalarini nasil gerçekleştirdiklerini
araştirmaktir. Araştirma Elaziğ Merkez İstiklal Ortaokulu bünyesindeki anasinifinda
gerçekleştirilmiştir. Çocuklar 50-66 ay arasi yaşlardadir. Okul öncesi programina uygun olarak
duvara uzay ve okul öncesi kavramlara ilişkin resimler çizilmiştir. Çizim öncesi ve sonrasi ayni 8
çocukla görüşme yapilmiştir. Görüşme sonuçlari nitel araştirma yöntemine uygun olarak
değerlendirilmiştir. Araştirmanin başlangicinda yapilan görüşmede çocuklarin boş duvari hayal
edemedikleri ancak çizim sonrasi çocuklarin hayal gücüne uygun olarak zihinlerinde
duvardakinden daha fazlasini canlandirabildikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Duvar Resimleri, Okul Öncesi Çocuk Eğtimi, Hayal Kurma Becerileri
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Okul Öncesi Eğitim Kurumlarina Devam Eden Çocuklarin Ebeveynlerinin Medya
Okuryazarliği Kapsaminda Akilli İ̇şaretleri Tanima Durumlarinin Çeşitli Değişkenlere Göre
İ̇ncelenmesi
Öğr.Gör. Rukiye Arslan - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sağlam - Öğr.Gör. Emine Arslan
Kiliçoğlu
ÖZ
Günümüz dünyasinda insan hayatinin en önemli unsurlarindan biri haline gelen medya, özellikle
okul öncesi çağdaki çocuklari çok etkilemektedir. Medyanin zararli etkilerinden çocuklari korumak
amaciyla dünyanin birçok ülkesinde çeşitli semboller kullanilmaktadir. Türkiye’de ise, medya
okuryazarliği kapsaminda RTÜK’ün öncülüğünde televizyon yayinlarinin içeriğini yaş ve içeriğe
göre siniflandiran akilli işaretler oluşturulmuştur. Bu çalişmanin amaci, Batman’da okul öncesi
eğitim kurumlarinda eğitim alan çocuklarin ebeveynlerinin medya okuryazarliği kapsaminda akilli
işaretleri çeşitli değişkenlere göre tanima durumlarini incelenmektir. Araştirmanin örneklemi,
Batman’da alt sosyo-ekonomik düzeyi temsilen Bahar Anaokuluna devam eden 25 ve üst sosyoekonomik düzeyi temsilen de Kültür Anaokuluna devam 25 çocuğun velisi olmak üzere toplam 50
veli oluşturmaktadir. Veriler araştirmacilar tarafindan geliştirilen yari yapilandirilmiş görüşme formu
araciliğiyla toplanmiştir.
Anahtar Kelimeler: Medya, Medya Okuryazarliği, Akilli İ̇şaretler, Okul Öncesi
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Okul Öncesi̇ Öğretmen Adaylarinin Fen Etki̇ nli̇ kleri̇ nde Sanatin Kullanimina Yöneli̇ k
Metafori̇ k Algilari
Arş.Gör. Şeyma Aksakal
ÖZ
Günümüzde okul öncesi eğitimde bilim ve fen derslerinin önemi gün geçtikçe artmaktadir. Bu
önem doğrultusunda bütünleştirilmiş eğitim kapsaminda son yillarin önemli araştirma konularindan
biri olan STEM(science,technology,engineering,mathematics)’in önemli alt başliklarindan biri de
STEM+A
(science,technology,engineering,mathematics,+art)’dir.
STEM
çalişmalarinda
bütünleştirilmiş olan disiplinlere ek olarak “Art (Sanat)” kavrami da bu alana entegre edilmiştir. Bu
bağlamda okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinin bireylere bir düzen ve görsellik içinde sunulmasi
ya da karşilarina çikarilmasi, bunun bir sanat gibi görülmesini beraberinde getirmektedir. Bu
çalişmanin amaci, okul öncesi öğretmen adaylarinin fen etkinliklerinde sanatin kullanimina yönelik
metaforik algilarini belirlemektir. Bu araştirmanin deseni nitel araştirma desenlerinden biri olan
olgubilim (fenomenoloji) dir. Araştirmaya Firat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi
Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylari katilmiştir.Veriler “Okul öncesi eğitimde
kullanilan fen etkinlikleri………sanati gibidir. Çünkü……” cümlesini öğretmen adaylarinin
tamamlamasiyla elde edilmiştir. Öğrencilerin ürettiği metaforlardan elde edilen veriler içerik analizi
tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin gerekli olan düzenlemeleri yapilarak ana temalar
ortaya çikarilmiştir. Üretilen metaforlarin benzeme oranlari ve ortak yönleri göz önünde
bulundurularak bu başliklarin yüzde ve frekans değerleri belirlenmiştir. Analizler sonucunda okul
öncesi öğretmen adaylarinin fen etkinliklerinde sanatin kullanimina yönelik metaforik algilari
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stem+a, Sanat, Öğretmen Adayi, Metaforik Algilar, Fen Etkinlikleri
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Okul Öncesi̇ Öğretmen Adaylarinin Sanat ve Esteti̇ k Kavramlarina İ̇li̇ şki̇ n Metafori̇ k Algilari
Dr. Öğretim Üyesi Birsen Serhatlioğlu - Arş.Gör. Sinem İ̇pek
ÖZ
Bu çalişma, okul öncesi öğretmen adaylarinin sanat ve estetik kavramlarina ilişkin metaforik
algilarini ortaya çikarmak amaciyla yapilmiştir. Çalişma nitel araştirma yöntemlerinden olgu bilim
yöntemi ile yürütülmüştür. Araştirmanin örneklemini 2017-18 bahar öğretim yili, Firat Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dali öğretim programinda öğrenim görmekte
olan öğretmen adaylari oluşturmaktadir. Öğretmen adaylarina, araştirmacilar tarafindan hazirlanan
iki kisimdan oluşan metafor formu uygulanmiştir. Metafor formunun ilk kismi açiklama ve öğretmen
adaylarina ilişkin bilgilerden oluşurken ikinci kisimda öğretmen adaylarina yöneltilen metaforlar yer
almiştir. Metaforlarin üretilmesi ve gerekçelerin yazilmasi için öğretmen adaylarina yeterli süre
verilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi türlerinden döküman analizi ile çözümlenmiştir. Analizler
sonucunda öğretmen adaylarinin sanat ve estetik kavramlarina ilişkin metaforik algilari ortaya
konmaya çalişilmiştir. Alan yazinda bu konuda yapilan çalişmalarin azliği göz önüne alinarak bu
çalişmanin bu konuda yapilacak çalişmalara veri sağlayacağina inanilmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmen Adayi, Sanat, Estetik, Metafor
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Okul Öncesi Öğretmenlerin Değerler Eğitimine İ̇lişkin Geliştirdikleri Metaforlar
Öğr.Gör. Rukiye Arslan - Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Çalişkan - Öğr.Gör. Emine Arslan
Kiliçoğlu
ÖZ
Değerler, eğitimle nesilden nesile aktarilan, insanlarin tutum ve davranişlarini şekillendirme ve
yönlendirmede önemli rol oynayan, öğretilebilir ve öğrenilebilen en önemli olgulardir. Okul öncesi
öğretmenleri, çocuğu hayata hazirlamada ve ona değerleri öğretmede en önemli unsurlardan
biridir. Bu çalişmanin amaci, okul öncesi öğretmenlerin değerler eğitimini neye benzettikleri ve
hangi yönüyle benzettiklerini metaforlar yoluyla ortaya çikarmaktir. Yöntem araştirmada, okul
öncesi öğretmenlerinin “değerler eğitimine” yönelik düşüncelerini ifade etmek amaciyla
oluşturduklari metaforlari belirlemede, algi ve olaylarin gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konulmasina olanak sağlayan ve derinlemesine analiz yapabilme zemini oluşturan nitel araştirma
yöntemi kullanilmiştir. Çalişmanin deseni de olgu bilim (fenemenoloji) biçiminde düzenlenmiştir.
Çalişma grubunu, Batman’da görev yapan 30 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Değer, Değerler Eğitimi, Okul Öncesi, Metafor
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Okul Öncesi̇ Öğretmenleri̇ ni̇ n Görsel Sanatlar Eği̇ ti̇ mi̇ Uygulamalarina İ̇li̇ şki̇ n Bi̇ r Durum
Çalişmasi
Dr. Öğretim Üyesi Filiz Varol - Arş.Gör. Sinem İ̇pek
ÖZ
Bu çalişma, okul öncesi öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Eğitimi uygulamalarina ilişkin var olan
durumu ortaya çikarmak amaciyla yapilmiştir. Çalişma nitel araştirma yöntemlerinden durum
çalişmasi ile yürütülmüştür. Araştirmanin örneklemi, örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşilabilir
örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştirmanin örneklemini gönüllülük esasina bağli olarak,
Elaziğ ilinde, Milli Eğitim Bakanliği’na bağli iki okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan 10 okul
öncesi öğretmeni oluşturmaktadir. Katilimcilarla 15-20 dakikalik görüşmeler yapilarak ses kayit
cihaziyla kaydedilmiştir. Veriler elektronik ortama aktarilarak içerik analizi türlerinden doküman
analizi uygulanmiştir. Araştirma henüz analiz aşamasindadir. Analiz sonucunda öğretmen
adaylarinin Görsel Sanatlar Eğitimi uygulamalarina ilişkin derinlemesine ve bütüncül veri elde
etmek hedeflenmektedir. Ayni zamanda bu çalişmanin bu konuda yapilacak çalişmalar için faydali
olacaği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmenleri, Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulamalari, Okul
Öncesi Eğitim
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Okul Öncesi Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasina Giden Okul Öncesi Öğretmen
Adaylarinin Siniflardaki Sanat Etkinlik Merkezlerinin İ̇şlevselliğine İ̇lişkin Görüşleri
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ülkü Kan - Araştirmaci Esra Yel
ÖZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ülkü KAN Firat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Elaziğ
/ TÜRKİYE, e-posta: aulkukan@yahoo.com.tr Esra YEL Firat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü, Elaziğ / TÜRKİYE, e-posta: esraayell@gmail.com Bu araştirma, okul
deneyimi/öğretmenlik uygulamasi dersi kapsaminda okullara giden okul öncesi öğretmen
adaylarinin, siniflarindaki sanat etkinlik merkezinin işlevselliğine ilişkin görüşlerini ortaya koymayi
amaçlamaktadir. Sanat kişinin duygularini, düşüncelerini ve hayallerini yaraticilik gücünü de
kullanarak somut ve soyut malzemelerle ortaya koymasidir. Sanatin eğitimde özellikle okul
öncesindeki yeri büyüktür. Okul öncesi öğrencilerinin dikkatini çekmek için görsel malzemelerin
kullanimi hedef davranişin kazandirilmasinda daha etkin bir rol oynamaktadir. Bu sebeple
siniflardaki sanat köşelerinin okul öncesi çocuğu için önemi tartişilamaz bir gerçektir. Bu çalişmada
nitel araştirma yöntemi kullanilmiştir. Çalişmada veriler araştirmacilar tarafindan geliştirilen ve
yukarida adi geçen iki ders kapsaminda uygulama okullarina giden öğretmen adaylarina yöneltilen
görüşme formlariyla toplanmiştir. Çalişmada elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir.
Çalişma gurubunu Firat Üniversitesi Eğitim Fakültesi temel eğitim bölümü okul öncesi
öğretmenliğinde öğrenim gören 3. ve 4. sinif öğrencileri oluşturmaktadir. Çalişmada kolay
ulaşilabilir durum örneklemesi kullanilmiştir. Araştirma kapsamina alinan öğrenciler gönüllülük
esasina göre belirlenmiştir. Araştirma bulgulari doğrultusunda çeşitli çikarimlar yapilarak birtakim
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Öğretmen Adayi, Sanat, Sanat Merkezi
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Okul Öncesi Siniflarinda Sanat Etkinlik Merkezlerinin Etkililiğine İ̇lişkin Öğrenci-ÖğretmenVeli Görüşleri
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ülkü Kan - Araştirmaci Esra Yel
ÖZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ülkü KAN Firat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Elaziğ
/ TÜRKİYE, e-posta: aulkukan@yahoo.com.tr Esra YEL Firat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü, Elaziğ / TÜRKİYE, e-posta: esraayell@gmail.com Bu araştirma, okul öncesi
siniflarindaki sanat etkinlik merkezlerinin etkililiğine ilişkin, öğrenci-öğretmen-veli görüşlerini ortaya
koymayi amaçlamaktadir. Sanat kişinin duygularini, düşüncelerini, tasarimlarini ve yaraticiliğini
dişavurum şeklidir. Çocuğun yaraticilik duygusunun geliştirilmesinde ilk basamaği oluşturan okul
öncesi dönemde sanat ve sanat etkinliklerinin önemi büyüktür. Çocuklarin yapmiş olduğu sanat
etkinlikleri ise siniflarda sanat köşelerinde sergilenmektedir. Bu çalişmada nitel araştirma yöntemi
kullanilmiştir. Çalişmadaki veriler öğrenci, öğretmen veliler ile yapilan görüşmelerle toplanmiştir.
Araştirmada elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştirmanin çalişma gurubunu
Elaziğ il merkezinde iki farkli sosyoekonomik çevreden seçilmiş okul öncesi kurumlarina devam
eden öğrenciler, bu öğrencilerin öğretmenleri ve velileri oluşturmaktadir. Çalişmada aşiri veya
aykiri durum örneklemesi kullanilmiştir. Araştirma bulgulari doğrultusunda çeşitli çikarimlar
yapilarak birtakim önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Öğretmen, Sanat Etkinlik Merkezi

35

Türk Hukukunda Uygulamali Sanat Eserlerinin Korunmasi
Dr. Öğretim Üyesi Bahar Öcal Apaydin - Arş.Gör. Adem Yelmen
ÖZ
Uygulamali sanat eserleri, 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsaminda eser
olarak korumadan yararlanabileceği gibi 6769 sayili Sinai Mülkiyet Kanunu (SMK) kapsaminda
tasarim olarak da korunabilir. FSEK uyarinca koruma, sahibinin hususiyetini taşima ve FSEK’te
sayilan sinirli sayidaki eser gruplarina dâhil olma koşullarinin sağlanmasi hâlinde söz konusu olur.
SMK uyarinca ise tasarimin korunmasi, yeni ve ayirt edici niteliklere sahip olmasi koşuluyla, bir
ürün veya ürün parçasinin görünümünü kapsamaktadir ve süre ile sinirlidir. O nedenle uygulamali
sanat eserlerinin korunmasi bakimindan, korumanin hukuki dayanağinin ve sinirlarinin
belirlenmesi önem arz etmektedir. FSEK ve SMK kapsamindaki anlayiş ve rejim farkini ortaya
koymak suretiyle, uygulamali sanat eserlerinin korunmasinin hukuki dayanağini ve sinirlarini
belirlemek bu tebliğin amacini oluşturmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Uygulamali Sanat Eserleri, Tasarim, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sinai
Mülkiyet Kanunu
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Ortaokul 5 ve 8. Sinif Öğrencilerinin Yazma Tutumlarinin İ̇ncelenmesi
Bektaş Aykaç - Doç.Dr. Esra Lüle Mert
ÖZ
Yazma üst düzey düşünmeyi; bir araya getirme, planlama, dönüştürme, gözden geçirme gibi
bilişsel kontrol gerektiren adimlari içeren karmaşik bir beceridir (Şentürk 2009). Kağitçibaşi (1999)
tutumu gözlenebilen ortaya konan bir davraniş değil davranişa hazirlayici bir eğilimdir diyerek
tanimlar. Tutum bireyin bir psikolojik objeye yönelik olumlu ya da olumsuz genel duygulari- olarak
tanimlanabilir, tutumlar bireyin tutum objesine yönelik davranişlarini yönlendiren, güdülenmeye
hazirlayan önemli bir etmendir. (Erden 1995). Bu araştirmanin amaci imam hatip ortaokulu ve
ortaokullarda eğitim gören 5. ve 8. Sinif öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarini belirlemektir.
Bu amaç doğrultusunda şu sorulara yanit aranmiştir: • Ortaokul 5. ve 8. sinif öğrencilerinin
yazmaya yönelik tutumlarinin ne düzeydedir? • İmam Hatip ortaokulunda eğitim gören öğrenciler
ile ortaokulda eğitim gören öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarinda bir farklilik var midir? •
Ortaokul öğrencilerinin cinsiyete göre yazma tutumlari arasinda bir farklilik oluşmakta midir? • Sinif
düzeyine göre öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlari arasinda bir fark var midir? Araştirma tarama
modeli şeklinde yapilmiştir. Araştirmanin çalişma evrenini Malatya ili imam hatip ortaokulu ve
ortaokulu öğrencileri oluşturmaktadir. Araştirmanin örneklemini Yazihan ve Yeşilyurt ilçesinde
bulunan öğrenciler arasindan kolay ulaşilabilir örneklem stratejisi dâhilinde seçilmiş 2 imam hatip
ortaokulu ve 2 ortaokulda öğrenim görmekte olan 261 öğrenci oluşturmaktadir. Bu araştirmada
öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarini belirleyebilmek için yazma tutum ölçeği kullanilmiştir.
Ölçek Graham, Berninger ve Fan (2007) tarafindan geliştirilmiş, Yildiz ve Kaman (2016) tarafindan
Türkçeye uyarlanmiştir. Araştirma bulgularinin analizi ve değerlendirilmesinde SPSS 17 istatistik
paket programi kullanilmiştir. Araştirmanin amaçlari doğrultusunda, ortaokul 5 ve 8. sinif
öğrencilerinin yazma tutumlarini belirlemede “aritmetik ortalama ( ) ve standart sapma (SS)”
hesaplamalari yapilmiştir. Öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarinin cinsiyete, okul türüne ve sinif
düzeyine göre anlamli farklilik gösterip göstermediğini belirlemek için t-testi kullanilmiştir.
Analizlerde α=.05 düzeyi esas alinmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yazma Becerisi, Tutum, Okul Türü.
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Ortaokul Türkçe Ders Ki̇ taplarindaki̇ Şi̇ i̇ rleri̇ n Esteti̇ k Unsurlar Açisindan İ̇ncelenmesi̇
Prof.Dr. Şener Demirel - Arş.Gör. Yelda Kökçü
ÖZ
Genel anlamiyla “güzellik bilimi” olarak da tanimlanan estetik, hem sanati hem de doğadaki
güzelliği, güzelin içsel yaşanişini ve bu içsel durumla sanat eserinin yapilişini inceleyen bir kavram
olarak tanimlanabilir. Bu tanimda ön plana çikan sanat-estetik ilişkisi, ayni zamanda sanat eserinin
değerlendirilmesinde başvurulacak temel ölçütlerin başinda gelen “estetik”i daha dikkat çekici bir
noktaya taşimaktadir. Estetik ile ayri düşünülmesi neredeyse imkânsiz olan sanat kelimesi Fransiz
felsefeci Lalande, Felsefe Sözlüğü adli çalişmasinda “bilinçli bir varlik tarafindan meydana getirilen
her türlü güzel üretim” biçiminde tanimlanmiştir. Tanimda öne çikan “her türlü güzel üretim” ifadesi
bizleri “estetik/güzellik bilimi”ne götürür. Sanat, kendi içinde birçok biçimde tasnife tabi tutulmuştur.
Söz konusu tasnifler içinde en yaygin olani edebiyat (şiir, öykü, roman vb.), görsel sanatlar (resim,
heykel, mimari vb.) sahne sanatlari (tiyatro, dans vb.) ve müzik şeklindedir Edebiyatin heyecana
bağli bir türü olan şiir çok değişik incelemelere konu olabilmektedir. Estetik inceleme, şiir
incelemelerinden biri olup şiirin hem biçim hem de muhteva açisindan “nâzim birimi, nâzim biçimi,
vezin, kafiye, redif, tekrarlar, paralel söyleyişler, cümle yapisi, imge, alişilmamiş bağdaştirmalar,
edebî sanatlar” gibi birtakim sorularina cevap aramayi içerir. Bu çalişmada 5,6,7 ve 8. Sinif Türkçe
ders kitaplarinda yer alan şiirlerin estetik unsurlar bakimindan incelenmesi amaçlanmiştir. Nitel
desende gerçekleştirilecek olan çalişmada, doküman incelemesi tekniği kullanilacaktir. Şiirler
nazim birimi, nazim biçimi, ölçü, kafiye, redif, imge ve edebî sanatlar gibi unsurlar açisindan
incelenecek, elde edilen sonuçlar tablolaştirilacaktir. Ayrica şiirlerin 2006 Türkçe Dersi Öğretim
Programinda yer alan “Metinler, öğrencinin kişisel gelişimine katkida bulunacak ve onlara estetik
bir duyarlilik kazandiracak nitelikte olmalidir” biçimindeki ifadede yer alan estetik duyarliliğa ne
ölçüde uygun olduğu ortaya konulmaya çalişilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Ders Kitabi, Şiir, Estetik, İnceleme
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Osmanli’da Harem-İ Humayunun Esteti̇ ği̇
Dr. Öğretim Üyesi Siddik Ünalan
ÖZ
Harem kelimesini ilk önce akla getirdiği anlam itibariyle Mekke ve Medine şehirleriyle,
çevrelerindeki belirli bölgeler için kullanimiyla ilk önce karşimiza çikmaktadir. Lügatlerde,
“yasaklanmiş, korunmuş, dokunulmaz” manasina gelen harem kelimesi haram ile eş anlamli
olduklarini belirtmişlerdir. Osmanli’da ise sarayla konaklarin ve evlerin kadinlara ayrilan kismina
verilen isim olmuştur. Terim olarak ise Mekke ve Medine şehirlerinin sinirlari ile Hz. Peygamber
tarafindan çizilen çevresi için kullanilmiştir. Mekke hareminin dişinda kalan bölgeye sinirlarin ve
yasaklarin kalkmasi anlamina gelen hil denilmektedir. Hil ise dişaridan Mekke’ye gelen kişilerin
ihrama girmek zorunda olduklari sinirlar içinde (mîkat) olduğu halde, harem bölgesi dişinda kalan
yerlere verilen isimdir. Harem hayati Osmanli saraylarinda kuruluştan itibaren mevcut olmakla
beraber teşkilatlandirilmasi Fatih Sultan Mehmed zamaninda gerçekleşmiş ve bu teşkilat, devlet
yapisindaki genel eğilime uygun biçimde, devşirme sistemiyle geliştirilmiştir. Burada en alt kademe
olan cariyelikten son mertebe olan ustaliğa yükselme birçok bakimdan Enderun teşkilatindaki terfi
sistemine benzemektedir. Aslinda Osmanli saray teşkilatinda Harem-i Hümâyun tabiri hem haremi
hem de Enderun’u içine almaktadir. Enderun ise padişah, saray ve devlet hizmetinde bulunacak
erkeklerin, harem ise kadinlarin yetiştirilmesi için bir eğitim kurumu olarak anilmaktadir. Biz bu
çalişmamizda Osmanli’da XVII. yüzyilin ikinci yarisindan itibaren saray haremiyle ilgili bilgiler
bulunmaktadir. Bu bilgiler kismen çoğalmakta ve bu dönemin tarihi gelişimi içerisinde saray hayati
hakkinda bazi ayrintilara rastlanmaktadir. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman’in hasekisi Hürrem
Sultan ve kizi Mihrimâh Sultân’la başlayan Vâlide Nurbânu Sultan ve Vâlide Safiye Sultan’la devam
eden entrikalar günümüz dizilerine konu olmasi bizi bu araştirmaya sevk etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Harem, Osmanli, Cariyeler, Hasekiler
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Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Görsel Sanatlar Eğitiminin Önemi
Dr. Öğretim Üyesi Fahretti̇ n Geçen
ÖZ
Otizm belirtisi gösteren çocuklarin dil gelişimleri, sosyal iletişim, duygusal uyaranlara garip
tepkiler, zihinsel gelişimde problemler, kisitli konulara duyulan ilgi rutinin değişmeme arzusu gibi
yaşadiklari problemleri görsel sanatlar eğitimi ile problemlerin aşimina desteği konu edilmiştir. 2017
yilinda Hatay ilinde yer alan umut damlalari özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yer alan 4
otistik öğrenciye iki ay boyunca yaptirilan görsel sanatlar çalişmalari ile dikkati artirma, soyut
düşünme ve muhakeme gücünü artirma, kavram gelişiminde renk ve şekilleri tanima, taklit etme,
sira oluşturmalari araştirilmiştir. Yapilan araştirmalarda çeşitli resimlerin yerleri değiştirilip dikkat
arttirma, sesi çikarilan hayvanlarin resimlerini çizdirterek taklit etmeleri, renk ve şekilleri siraya
koyarak sira oluşturmalari, birlikte çalişarak işbirliği ile iletişim becerilerinin artirilmasi, soyut
kavramlari tanima bulgularina erişilmiştir. Araştirmada renk ve şekilleri tanima, taklit etme, sira
yapma, soyut düşünme becerilerine görsel sanatlarin katkisinin olacaği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Otizm, Görsel Sanatlar, Dikkat, Soyut Düşünme ,renk
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Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Sanata İ̇lişkin Görüşleri
Prof.Dr. M. Nuri Gömleksiz - Öğr.Gör. Hilal Uğraş
ÖZ
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Sanata İlişkin Görüşleri Prof. Dr. Mehmet Nuri
GÖMLEKSİZ1, Öğr. Gör. Hilal UĞRAŞ2 1 Firat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölümü 2Firat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özet Bu çalişmanin amaci, pedagojik
formasyon öğrencilerinin sanata ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştirma tarama modelindedir.
Araştirma ile pedagojik formasyon öğrencilerinin sanata ilişkin görüşleri cinsiyet, bölüm ve fakülte
değişkenleri açisindan karşilaştirilmiştir. Araştirmanin çalişma grubunu Firat Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Kursuna kayitli öğrenciler oluşturmaktadir. Çalişma grubunun
tümüne ulaşmak mümkün olduğundan evrenin tümü örneklem olarak alinmiş, ayrica örneklem
seçimine gidilmemiştir. Çalişma evreninde 1150 öğrenci bulunmaktadir. Toplam 885 öğrenciye
ulaşilmiştir. Çalişma evreninin % 76,96’sina ulaşilmiştir. Veri toplama araci olarak Ayaydin,
Kurtuldu ve Dayi (2017) tarafindan geliştirilen “Sanata İlişkin Görüşleri Belirleme Ölçeği”
kullanilmiştir. 25 maddelik Likert tipi ölçek önem ve hoşlanma alt başliklarindan oluşmaktadir.
Ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik hesaplamalari yapilmiş ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayisi 0,93
olarak hesaplanmiştir. Verilerin analizinde bağimsiz gruplar t testi ile tek yönlü varyans analizi
kullanilmiş ve gruplarin görüşleri arasinda istatistiksel olarak farklilaşmalar belirlenmiştir. Araştirma
bulgulari doğrultusunda öğretmen adaylarinda sanata ilişkin olumlu duygu ve düşüncelerin
geliştirilmesi yönünde çeşitli önerilerde bulunulmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Pedagojik Formasyon, Öğretmen Adayi, Sanat

41

Popüler Ezgi̇ leri̇ n Müzi̇ k Eği̇ ti̇ mi̇ nde Kullanimi
Doç.Dr. Serap Yükrük - Emine Aslan Duman
ÖZ
Bu araştirmada, toplum içerisinde yaygin hale gelmiş popüler ezgilerin müzik eğitiminde
kullaniminin ne gibi olumlu ya da olumsuz sonuçlar yaratabileceği konusu üzerinde durulmuştur.
Araştirma verileri, kaynak taramasi ve örneklemlere uygulanan anket yolu ile elde edilmiştir.
Örneklemlere uygulanan anket, güvenilirliği ön uygulamalar ile test edildikten sonra bireylere
uygulanmiş ve elde edilen veriler SPSS 20 veri analiz programi yardimi ile basit frekans değerlerine
dönüştürülmüştür. Daha sonra bu veriler grafikler haline getirilerek yorumlanmiştir. Araştirmada
örneklemlerin popüler ezgilerin müzik eğitiminde kullanimina ilişkin görüşleri üzerinde durulmuş ve
bu konudaki olumlu ya da olumsuz düşünceleri belirlenmeye çalişilmiştir. Yapilan araştirmada;
popüler ezgi kullaniminin müzik eğitimini daha zevkli hale gelmesine yardimci olduğu, müzik
dersinin daha kolay anlaşilabilir hale gelmesine yardimci olduğu görülmüştür. Ayrica müzik
dersinde beceri ve yetenek açisindan sorun yaşayan öğrencilerin popüler ezgiler ile müzik dersine
daha motive olduklari, müzik dersinde popüler ezgilerden zevk aldiklari için daha çok çaba sarf
ettikleri ve derse katilmaya yönelik daha çok etkinlik yaptiklari gibi sonuçlara ulaşilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Popüler, Ezgi, Müzik Eğitimi
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Reprodüksiyon Etkinliklerinin İ̇lkokul 4. Sinif Öğrencilerinin Müzelere İ̇lişkin Tutumuna
Etkisi
Doç.Dr. Yüksel Göğebakan - Arş.Gör. Sümeyra Akkaya - Araştirmaci Gamze Kiliç
ÖZ
Müzeler, Uluslararasi Müzeler Komitesince‚ “toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açik,
insana ve yaşadiği çevreye dair taniklik eden somut ve somut olmayan malzemeler üzerine
araştirma yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve inceleme, eğitim ve zevk alma amaciyla
sergileyen, kâr amaci gütmeyen, sürekliliği olan kurumlar” (ICOM, 2007) olarak tanimlanmiştir. Bu
tanimda belirtildiği gibi müzeler bünyesinde kültürel materyalleri barindirir. Bu materyallere yönelik
reprodüksiyon etkinliklerinin yapilmasinin öğrencilerin müzelere karşi olumlu tutum geliştirmesinde
etkili olabileceği düşünülmektedir. Araştirmada, reprodüksiyon etkinliklerini uygulamanin
öğrencilerin müzelere ilişkin tutumlarina etkisini belirlemek amaçlanmiştir. Araştirmanin evrenini
2017- 2018 eğitim-öğretim dönemi bahar yariyilinda Malatya İli Battalgazi İlçesi’nde bulunan
öğrenciler oluşturacaktir. Araştirmada nicel araştirma yöntemi benimsenmiş olup, ön-test son-test
kontrol gruplu deneysel desen kullanilacaktir. Araştirmada örnekleme yöntemlerinden ölçüt temelli
örnekleme ile iki 4. Sinif seçilecek olup, ölçüt, öğrencilerin araştirmadan önce müze ziyareti
gerçekleştirmiş olmalaridir. Veri toplama araci olarak Güler (2009) tarafindan geliştirilen “Müze
Eğitimi Tutum Ölçeği” kullanilacaktir. Araştirmanin bulgu , sonuç ve önerilerine bildiri tam metninde
yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Reprodüksiyon, Müze Eğitimi, İlkokul
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Sanat Eserlerinin Vergilendirilmesi
Doç.Dr. Tamer Budak
ÖZ
Sanat eserlerinin vergilendirilmesi için öncelikle bu eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve
diğer düzenlemelerde yer alan tanimlari karşilamasi gerekmektedir. Sanat eserlerinin satişi
nedeniyle Gelir veya Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Tellâliye Harci ödenmesi
gerekmektedir. Sanat eserleri niteliği itibariyla zaman içerisinde cüzi bir oranda da olsa aşinma ve
yipranmaya maruz kalabilir. Ancak bu durum, sanat eserlerinin parasal değerinde azalmaya neden
olmaz. Bu nedenle bu eserlerin değerlemesi ve amortismani tartişmalidir. Sanat eserlerinin
müzayede salonlarinda satişi ile müzayede salonlari dişinda satişi halinde birbirinden farkli
vergilendirilme sonuçlari söz konusudur. Bu çalişmanin amaci, sanat eserlerini vergi kanunlari
açisindan irdeleyerek, tartişmali konulara açiklik getirmektir.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eseri, Vergilendirme, Müzayede
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Samed Behrengi̇ ’ni̇ n “küçük Kara Balik” Adli Ki̇ tabinin Çocuğa Göreli̇ k İ̇lkeleri̇ Açisindan
İ̇ncelenmesi̇
İ̇rem Toprak Kaya - Prof.Dr. Şener Demirel
ÖZ
Çocuk edebiyati ürünlerinin, çocuğa görelik ilkelerine uygun olarak yazilmasi gerekmektedir.
Çünkü çocuklar bedensel, bilişsel, duygusal ve hayal gücü özellikleri bakimindan yetişkinlerden
farklilik gösterir. Çocuklarin farkli yaş dönemlerinde kendilerine özgü bir algilari, hayalleri, ilgileri
ve ihtiyaçlari vardir. Bu sebepten ötürü çocuk edebiyati yazarlari, konu seçimlerini, olay örgüsü
düzenlemelerini ve metin iletilerini çocuğa görelik ilkelerine uygun oluşturmalidir. Bu çalişmanin
amaci, İran çocuk edebiyatinin önemli isimlerinden biri olan Samed Behrengi’nin “Küçük Kara
Balik” adli kitabinin çocuğa görelik ilkeleri açisindan incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Samed
Behrengi’nin “Küçük Kara Balik” adli çocuk kitabi, doküman incelemesi yöntemi kullanilarak
çocuğun gelişim özellikleri ve “çocuğa görelik” ilkesi dikkate alinip konu, tema(izlek), karakter(ler),
dil ve anlatim, iletiler, resim, sayfa düzeni ve açisindan değerlendirilmesi yapilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Samed Behrengi, Küçük Kara Balik, Çocuğa Görelik, İ̇nceleme
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Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Öğretmen Adaylarinin “sanat” ve “estetik” Metaforlari
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Budak - Prof.Dr. Asli Yazici
ÖZ
Bu araştirmanin amaci, sanat eğitimi alan ve almayan üniversite öğrencilerinin “sanat” ve
“estetik” kavramlarina ilişkin sahip olduklari metaforlari ortaya çikarmaktir. Metafor en genel
anlamiyla bir düşünce malzemesi, insan kavrayişinin bir şekli ve sadece bir söz figürü değil ayni
zamanda bir düşünce figürü olarak tanimlamiştir (Lakoff ve Johnson ,2005;25). Araştirmanin
çalişma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yilinda Orta Karadeniz bölgesinde yer alan bir
üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören farkli bölümlerden öğrenciler oluşturmaktadir.
Çalişmanin ön hazirliği olarak bölümlerin ders programlari incelenecek ve sanat eğitimi ile ilgili
dersler ortaya çikarilarak çalişma grubu oluşturulacaktir. Araştirmada metafor kullanimin nedeni,
sanat eğitimi ile ilgili dersleri alan ve almayan öğrencilerin sanat ve estetik kavramlarini ne ölçüde
içselleştirdiğinin ve bu kavramlara ilişkin algilarinin belirlenmesidir. Araştirma verileri yari
yapilandirilmiş açik uçlu soru formu araciliği ile toplanacaktir. Soru formunda her bir kavram için
“(kavram ismi)…..benzer, çünkü…..” sorusu yöneltilecek ve katilimcilardan kavramlar hakkinda
metafor geliştirerek gerekçelerini açiklamalari istenecektir. Ayrica bu çalişma ile söz konusu
kavramlarla ilgili oluşturulan metaforlarin sanat eğitimi ile ilgili dersleri alanlar ve almayanlar
arasinda farklilaşma olup olmayacaği incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Estetik, Metafor
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Sanat Sevgisi Geliştirmede Okullardaki Sanatsal Gösterilerin Rolü Nedir"
Doç.Dr. Pervin Oya Taneri
ÖZ
Sanat eğitimi, öğrencileri aktif katilimcilari haline getirilmesini sağlamak, çevreye duyarli, sağlik
bilincine sahip iyi bir vatandaş yetiştirmek için bir araçtir. Okul programindaki sanatsal etkinlikler,
öğrencilerin ahlaki ve kişisel gelişiminde önemli rol oynamaktadir. Diğer bir deyişle, sanat eğitimi
toplumsal veya ekonomik fayda temelinde değerlendirilmemelidir, zira sanat öğrencilerin hem aklini
hem de ruhunu geliştirir. Ancak, Sanat politik amaçlar için araçsallaştirildiğinda, ‘özgür deneyim
alani’ olma gücünü kaybeder. Sanatin, hükümet ve/veya kâr amaci gütmeyen kuruluşlar tarafindan
finanse edilmesi ayni zamanda sanatin kontrolünün de onlara verilmesi anlamina gelir. Yani,
sanatin kontrolünü elinde tutanlar, 'sivil katilimin' biçimini ve meşruiyetini kendi kültürel
programlama biçimlerine uygun hale getirmek isteyeceklerdir. Araştirmacilar, toplumun kültür
düzeyi ve gelişmişliği ile sanatin bağimsizliği arasinda yakin bir ilişki bulunduğunu iddia etmektedir.
Sanatin, bireyleri esinlendirme, motive etme ve eğitme gücü vardir Sanatin eğitimsel deneyimlerle
bütünleştirilmesi, öğrencilerin diğer dersleri öğrenmelerinin yani sira sanatsal olmayan çeşitli
beceriler geliştirmelerine de yardimci olabilir. Okul gösterileri, ‘güncel okul yaşantisinin' anlamli bir
göstergesi olarak hem okuldaki kültürel deneyimleri hem de öğrencilerin kişisel deneyimlerini
yansitir. Bu çalişmanin amaci okullarda hazirlanan gösterilerin öğrencilerin ve öğretmenlerin
sanata yönelik tutum ve davranişlari üzerindeki etkisi ortaya çikarmaktir. Bu amaci gerçekleştirmek
için öğretmen ve öğrencilerle yari-yapilandirilmiş görüşmeler yapilmiştir. Bu çalişmanin
sonuçlarinin, sanati, toplumu geliştirmek ve güçlendirmek için yenilikçi bir yol olarak
değerlendirmeleri konusunda eğitimci, sanatçi ve politikacilara farkli bir bakiş açisi sunmasi
amaçlanmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Siyaset, Eğitim, Okuldaki Sanatsal Etkinlikler, Sanatin
Araçsallaştirilmasi
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Türk Eğitim Sisteminde Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarinin Değerlendirilmesi
Doç.Dr. Ahmet Çoban - Öğr.Gör. Demet Erkuzu
ÖZ
İnsanlik tarihiyle birlikte başlayan görsel sanatlar, bireylerin yaşamlarinda ihtiyaç açisindan
önemli bir yere sahip olduğu gibi gelişimlerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Eğitim sistemleri,
eğitimin hemen hemen her kademesinde programlarda çoğunlukla zorunlu olarak “görsel sanatlar”
veya benzeri isimlerle derslere yer vermişler. Türk Eğitim Sisteminde ilkokul, ortaokul ve lise
haftalik ders programlarinin tümünde görsel sanatlar dersi hem zorunlu hem de seçmeli dersler
arasinda yer almaktadir. Araştirmanin amaci, “Görsel Sanatlar” dersinin Türk Eğitim Sistemi’ndeki
yerini öğretim programlari ve haftalik ders çizelgeleri açisindan değerlendirmektir. Bu temel amaç
çerçevesinde şu sorulara cevap aranmiştir: 1.Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programinin, a.Temel
Felsefesi Nedir? b.Genel Amaçlari Nelerdir? 2.Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programi’nda Alana
Özgü Beceriler Nelerdir? 3.Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programi öğrenme alanlari ve bu
alanlara ilişkin kazanimlar nelerdir ve ağirliklari nasildir? 4.Görsel Sanatlar Dersinin ilkokul,
ortaokul ve lise haftalik ders programlarindaki, a.Yeri, b.Sayisi ve c.Ağirliği nasildir? Araştirmada,
nitel araştirma deseni benimsenmiş, araştirma verileri doküman incelemesi yoluyla toplanmiştir.
Doküman incelemesi, araştirilmasi hedeflenen olgu veya olgular hakkinda bilgi içeren yazili
materyallerin analizini kapsamaktadir. Araştirmada, Görsel Sanatlar dersinin temel felsefesi, genel
amaçlari, öğrenme alanlari ve bu alanlara ilişkin beceriler, kazanimlar ortaya konularak gerekli
değerlendirmeler yapildiktan sonra, Görsel Sanatlar dersinin ilkokul, ortaokul ve lise haftalik ders
programlarindaki yeri, sayisi ve ağirliği belirtilerek gerekli işlemler ve değerlendirmeler yapilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar, Öğretim Programi, Haftalik Ders Çizelgesi.
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Türkçe Öğretmeni Adaylarinin “estetik” Kavramina Yönelik Metaforik Algilari
Arş.Gör. Taha Yasir Cevher - Dr. Öğretim Üyesi Bircan Eyüp - Arş.Gör. Nazmi Arslan
ÖZ
Güzeli ve güzel sanatlarin yapisini inceleyen felsefe dali olarak tanimlanan estetik, güzele odakli
bir anlayişa sahiptir. Estetik eğitimi ise var olan şeyin güzelliğini görmeyi hedefler. Karşilaştiği
herhangi bir varliği beğenen, ondan hoşlanan/zevk alan insanoğlu kendince estetik
değerlendirmeler yapmaktadir. Duygusal bir varlik olan insanin kendini var edebilmesi,
siradanliktan kurtulup, estetik bir yaşam biçimine sahip olmasi ve bu yönde duyularinin
geliştirilmesi ve eğitilmesiyle estetik eğitimi gerçekleşmiş olur. Estetik eğitimi ile birey; iyiye ve
güzele yönelir, karşilaştiği olgulara eleştirel bir gözle bakar, hayal gücünü geliştirir, kültürel
değerlerini bilir, çok yönlü ve açik fikirli bir kişiliğe sahip olur. Estetik eğitimi Türkçe Dersi Öğretim
Programi’nda; fikirlerini, beğenilerini sunabilen, eğlenerek ve ilgi alanlarini geliştirerek öğrenen,
yüksek motivasyonlu, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, mutlu, estetik değerlere uzak olmayan,
estetik hazzin izini süren, estetik bakiş edinebilmiş, kendi hayal gücünü ortaya koyabilen, hayatin
tek yönlü işleyişini kendi tasarimlari ile zenginleştiren bireyler yetiştirme hedefiyle yer alir. Bu
anlamda Türkçe Dersi Öğretim Programi’nda sürdürülebilir bir estetik anlayişin öğrencilere
kazandirilmasi hedeflenmiştir. Araştirmanin amaci Türkçe öğretmeni adaylarinin estetik ile ilgili
oluşturduklari metaforlari belirlemektir. Araştirmanin çalişma grubunu Karadeniz Teknik
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği programinda öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadir. Verilerin toplanmasi için hazirlanan veri toplama araci, gönüllü öğrencilere
dağitilmiş ve onlardan estetikle ilgili zihinlerinde oluşan metaforlari yazmalari istenmiştir. Toplanan
veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilecektir. Elde edilen veriler kodlanarak temalar oluşturulup
bu doğrultuda bulgular elde edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Estetik, Metafor, Türkçe Öğretimi
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Türkçe Öğretmenleri̇ ni̇ n Esteti̇ k Kavrami ve Esteti̇ k Eği̇ ti̇ mi̇ Hakkindaki̇ Görüşleri̇
Dr. Öğretim Üyesi Bircan Eyüp - Arş.Gör. Taha Yasir Cevher - Arş.Gör. Emine Damla Turan
ÖZ
Geçmişten günümüze kadar hazirlanan Türkçe Ders Programlarinin tamaminda öğrencide
estetik zevkin oluşturulmasinin üzerinde durulmuştur. Özellikle 2017’de hazirlanan Türkçe Dersi
Öğretim Programi’nda “estetik duyarlilik ve estetik eğitimi ‘estetik yarginin bir bilgi yargisi değil, bir
beğeni yargisi olduğu’ bilinci ile hareket ederek öğrencinin güzel nesneye dair duyumlarini ve
duygularini ifade edebilmesini” amaçladiği açikça ifade edilmiştir (Meb, 2017, 4). 2018’de
yayimlanan Türkçe Dersi Öğretim Programi’nda ise Türkçe dersinin özel amaçlari arasinda “Türk
ve dünya kültür ve sanatina ait eserler araciliğiyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerinin ve
benimsemelerinin sağlanmasi amaçlanmiştir” maddesinin yer aldiği görülmektedir (Meb, 2018, 8).
Ancak bu ifadelerin programlarda yer almasi önemli olmakla birlikte bu istenilen amaçlarin asil
gerçekletiricileri siniflarda görev alan öğretmenlerdir. Bu açidan Türkçe öğretmenlerinin estetik
kavramindan ne anladiği ve sinif içerisinde öğrencilere estetik duyarlilik kazandirabilme
becerilerinin ne ve nasil olduğunu görmek önemlidir. Bu bağlamda yapilacak bir çalişmanin
sonuçlarinin ileriki programlara katki sağlayabileceği, lisans eğitimlerinde akademisyenlere farkli
bir bakiş açisi kazandirabileceği ve Millî Eğitim Bakanliğinin öğretmenlere yönelik hazirladiği
hizmetiçi kurslara yönelik de bir katki sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda bu
araştirmada Türkçe öğretmenlerinin estetik kavrami ve derslerinde estetik eğitimine yönelik
yaptiklari çalişmalar hakkindaki görüşleri belirlenmek istenmiştir. Bu amaçla araştirmada özel
durum çalişmasindan yararlanilmiştir. Araştirmanin çalişma grubunu Trabzon ilinde bulunan
ortaokullarda görev yapan 8 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadir. Araştirmada öğretmenlerin
amaçlanan konudaki görüşlerini derinlemesine alabilmek için yari yapilandirilmiş görüşme formu
kullanilmiştir. Öğretmenlere toplamda alti soru sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi
yöntemiyle değerlendirilip bulgular ve sonuç bölümü oluşturulacaktir.
Anahtar Kelimeler: Estetik, Estetik Eğitimi, Türkçe Öğretmenleri
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Türki̇ ye’ de Eği̇ ti̇ m Ortami Olarak Özel Müzeler ve Çocuklara Yöneli̇ k Sanatsal Eği̇ ti̇ m
Faali̇ yetleri̇
Arş.Gör.Dr. Hande Bolu Sert
ÖZ
Müzeler gerçek nesneler karşisinda öğrenmenin daha etkili, kalici ve heyecanli olarak
gerçekleştiği mekanlardir. Günümüzde müzelerin toplama, belgeleme, koruma ve sergileme
işlevlerine eğitim işlevi de eklenmiş, hatta çok daha önemli bir yer edinmiştir. Ülkemizde müzeler
devlet ve özel müzeler olarak, Kültür ve Turizm Bakanliğina bağli şekilde faaliyetlerini
sürdürmektedir. Özel müzeler; müzeler, bakanliklar, kamu kurum ve kuruluşlari, gerçek ve tüzel
kişilerle vakiflar tarafindan 2863 sayili Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu'nun 26.
maddesi çerçevesinde Kültür ve Turizm bakanliğindan izin almak koşuluyla kurulabilmektedir.
Ülkemizde 2018 yili itibariyle devlete ait 193 müze ve düzenlenmiş ören yeri bulunmaktadir. Bunun
yani sira Kültür ve Turizm Bakanliğina bağli 239 özel müze vardir. Çalişma, Türkiye’de bulunan
özel müzeleri ve sanatsal eğitim faaliyetlerini kapsamaktadir. Yapilan araştirmada 37 özel müzede
çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri tespit edilmiştir. Bu müzelerin 22’sinde sanatsal eğitim
faaliyetlerine rastlanmiştir. Araştirmada eğitim ortami olarak tespit edilen özel müzelerin sanatsal
eğitim faaliyetleri incelenerek, müzede eğitimin önemi ve gerekliliği üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müze, Özel Müze, Müzede Eğitim, Sanat Eğitimi
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Yi̇ rmi̇ nci̇ Yüzyilin Başinda, Amerikan Şi̇ i̇ ri̇ nde Ameri̇ kan Sesi̇
Okutman Tuba Arslan
ÖZ
İlk Amerikan şiirleri, her ne kadar İngiliz şiirine dayaniyor ve İngiliz şiirinin etkisi altinda kalmiş
olsa da daha sonra Yerli Amerikalilar’in kendi anavatanlarini kurma ve kültürel bağimsizlik
kazanma mücadeleleri şiire de yansimiş. Yirminci yüzyilin başlarinda, Amerikali şairler zamanin
halkinin Amerikan gerçeklerine özgü sesleri ve kültürleri yansitmaya başladilar. Modern şairler;
şiirsel üslubu radikal bir biçimde değiştirmek ve bir Amerikan deyimi oluşturmak için çabaladilar.
“Viktorya Dönemi’nin geleneksel şiir formunu ve ölçüsünü”bir de şiirdeki Romantizm kalintilarini
reddettiler (American Poetry). Bu bildirinin amaci bu şairlerin şiirde bir 'Amerikan Sesi' yaratma
isteğini tartişmaktir. Bu amaca ulaşmak için, Hilda Doolittle (H.D.) bir örnek oluşturacak şekilde
seçildi, zira o, şiir üzerinde etkili bir hareket olan, 20. yüzyilda avangart Imagist (İmgeci) hareketinin
şairlerinden biriydi.
Anahtar Kelimeler: Amerikan Şiiri, Modern, Amerikan Sesi, Imagist Hareketi, Hilda Doollittle
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"Lying On The Floor Was A Dead Man": Aesthetic Distance İn The Picture Of Dorian Gray
Arş.Gör. Erkin Kiryaman
ÖZ
The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde, which was published in 1890, narrates the story of
Dorian Gray who falls in love with his own portrait painted by Basil Hallward. While intriguing the
minds of the readers with several questions revolving around the perils of beauty, the novel also
delves into the concept of death: Does beauty kill? Basil, who is an emotional artist, produces a
work of art that not only transcends the meaning of life and death but also kills Dorian
metaphorically with its sublimity because Dorian associates the passing of time with the painting.
On the other hand, his eyes are not to see his old age even if it is on canvas now. The death of
Dorian, thus, is an ambigious issue which also proffers a wide array of critical questions related to
the concepts of aesthetics. At a simpler level, Dorian's death is explained through his intentional
but unconscious, ambigious but deliberate, or formless but sensual attachment with the portrait in
the novel. Yet, the novel also arises a question of aesthetics revolving around the concepts of
aesthetic distance and aesthetic experince. The aim of this paper, therefore,is to question Dorian
Gray's death caused by the portrait while pinning down the argument that the major reason and
problem of his death is his violation and disruption of aesthetic distance that distorts Dorian's reality
in real life and in fiction.
Anahtar Kelimeler: The Picture Of Dorian Gray, Oscar Wilde, Late Victorian Novel, Aesthetic
Distance, Aesthetic Experience
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Aesthetic Reception Of Romantic Poetry İn Music: Nick Cave’s Murder Ballads
Dr. Öğretim Üyesi Funda Civelekoglu
ÖZ
Born in 1957, Nick Cave is an Australian songwriter, musician, screenwriter and film actor, best
known for his band Nick Cave and the Bad Seeds, founded in 1983. Cave, displaying not only an
idiosyncratic voice, but also a distinctive musical style in his works, mostly reflects on lyrical themes
such as obsession with death, love, religion and violence. The band released the album Murder
Ballads in the year 1996, as the title implies, consisting of a series of songs that narrate crimes of
passion. The album tracks are as follows: 1. Song of Joy, 2. Stagger Lee, 3. Henry Lee, 4. Lovely
Creature, 5. Where the Wild Roses Grow, 6. The Curse of Millhaven, 7. The Kindness of Strangers,
8. Crow Jane, 9. O’Malley’S Bar, 10. Death is Not the End. The album also invites several prominent
musicians like Kylie Minogue, PJ Harvey and Shane McGowan. Being a typical Nick Cave work,
Murder Ballads can be regarded as a reminiscent of the Romantic legacy in contemporary literature
and arts. This paper seeks to scrutinize the relationship between romanticism and postmodernism
tendency through an intermedial and comparative approach focusing on the aesthetic reception of
romantic literature in music and visual arts. The corpus of the paper is intended to trace the
evolution of an artistic movement dating back to the 19th century and pointing out how it is
transformed at the end of the 20th century. Through such an analysis, I intend to contribute to
various interpretations of romantic poetry and exhibit its significance in understanding
contemporary artworks. The whole album will be examined with a special emphasis on the fifth
track “Where the Wild Roses Grow,” where Nick Cave also builds up an intertextuality with the
English romantic poet John Keats’ “Ode on Melancholy.”
Anahtar Kelimeler: Nick Cave, Murder Ballads, Romantic Poetry, Contemporary Music,
Reception Studies
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Arada Kalmiş Mekânlar/zamanlar; “mustafa Kutlu” Öyküsünde Göç Niyetleri
Doç.Dr. Fatih Arslan
ÖZ
Edebiyat sosyal değişimlerin en yakin taniklaridir. Farkli değerleri, zamanlari yaşayan toplumlar
en estetik dille, edebiyatla kayit altina alinir. Sosyal yapiyi her yönüyle duyumsayan metinler
özellikle de öykü, roman bir değer biçimi olarak sanatin farkli yönlerine eşlik etmektedir. Özelde
edebiyat tarihi, sosyal değişimin farkli biçimleriyle doludur. Cumhuriyet sonrasi Türk toplumunun
yaşadiği her tür dönüşüm ve kirilma bireylerin sanatçi ruhlarinda bir akis bulmuş ve anlatinin
imkanlari dahilinde eserlerine yansimiştir. Değişimin her türlüsü yipratici ve derin etkiler uyandirici
bir kirilmadir. Ancak kültür değişimiyle gelen mekânsal daralma çok daha farkli sanrilar ortaya
çikarmaktadir. Toplumsal kirilmalarin farkli türlerine şahitlik eden “Mustafa Kutlu”nun hikâyesi de
benzer niyetlerle doludur. Göç, şehir-mekân biçimlerine ait önemli bir kavramdir. Şehri bilmesine
ve kabullenmesine rağmen “Kutlu”nun dünyasi içten içe Anadolu’ya akar. Ekonomik, demografik,
sosyal dengeler eskiden beri bu coğrafyayi bir göç mekâni kilmiştir. “Mustafa Kutlu”nun tanik
olduklari anlattiklarinin kisa bir özeti gibidir. Göçün insan temelinde yarattiği etki bir değer
değişiminin eşliğinde kente sinmiştir. Kente sizmiştir ifadesi daha doğrudur. Daralan, boğan, sikan
kent hep taşraya gitme niyetinde olanlar için içinden çikilmaz bir girdap olarak vardir. Adinin garip
bir modernizm destekçisi olmasi, onu en genel insan aldatmacasi olarak tutar. Bu tutuş ayni
değerde gizli bir yutuştur. “Kutlu”nun hikâyeleri de mekân-değer kirilmalarina şahitlik eden nitelikli
anlatimlardir.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kutlu, Göç, Hikâye, Kent, Değişim.
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Başar Başarir’in Si̇ bop Romaninda Esteti̇ k Bi̇ r Unsur Olarak Di̇ l Kullanimlari
Arş.Gör.Dr. Ahmet Evis
ÖZ
Günümüz Türk Edebiyatinin daha ziyade öykücülüğüyle taninan genç yazarlarindan biri olan
Başar Başarir, kendine has üslubu ve dil kullanimi konusundaki deneysel tavriyla dikkat çeker.
Öykülerinde, siradan insan tiplerine has söylem tarzlarina sikça rastlanir. Buna rağmen eserlerinde
sokaktaki insanin konuşma ve ifade biçimindeki bayağiliğa pek rastlanmaz. Eserlerindeki özgün dil
oyunlari, mizahi atmosfer ve üslubundaki orijinallik, estetik bir unsura dönüştürerek yazinsal bir
karakter kazanir. Bu çalişmada Başarir’in 2017 yilinda yayimlanan ve ilk romani olan Sibop, estetik
bir unsur olan dil kullanimlari bakimindan değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, öncelikle roman sanati
dâhilinde dil ve üslubun önem ve tatbikine yönelik açiklama ve örneklere yer verilmiş; ardindan
sokak üslubunun, argo söylem ve gündelik dilin nasil ve ne ölçüde estetik bir unsur olarak edebî
esere taşindiğina vurgu yapilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Başar Başarir, Sibop, Roman, Dil, Üslup
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Bedri̇ Rahmi̇ Eyüboğlu’nun Şi̇ i̇ rleri̇ ndeki̇ Deyi̇ mleri̇ n Esteti̇ k Boyutlari
Dr. Ahmet Turan Si̇ nan
ÖZ
Deyimlerin Bedri Rahmi’nin şiirinde yer alişi, hep ayni minval üzre ile başlar. Bu çalişmanin
evrenini; Türkiye İş Bankasi Kültür Yayinlarina ait, 2013 yilinda 13. baskisi yapilmiş olan ve bütün
şiirlerinin toplandiği BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU Dol Karabakir Dol Bütün Şiirleri isimli kitap
oluşturmaktadir. Bedri Rahmi, Anadolu insanin birçok hasletini tuale nakşederken manzum ve
mensur şiirlerinde de insanimizin folklorik değerlerini bolca kullanmiş bir Türkçe ustasidir. Gerek
atasözleri gerekse de deyimler anonim dil ürünleridirler. Onlarda halkin derin hafizasinda yer almiş
duygu ve düşünceler barinir. Atasözlerinde geniş bir deneyim varken dilin büyülü yapilari olan
deyimler hazir söz kaliplaridir. Birçok kelime veya cümleyle anlatilmak istenen bir durum veya olayi
birkaç kelimenin kaliplaşmiş biçimiyle ifade edilir. Kitabi oluşturan şiir ve mensur şiirlerdeki deyimler
nitel tarama yöntemiyle saptanmiş ve siniflandirilmiştir. Türk şiiri ve resim sanatinda önemli bir yeri
olan Bedri Rahmi, görsel eserlerinde halk hayatini bütün renkleriyle tablolaştirirken şiirlerinde de
Türk dilini çok iyi kullanmiş bir sanat adamidir. O’nun şiirlerinde halk şiirini, halk türkülerini,
atasözlerini ve özellikle de halk deyimlerini çokça görürüz. Halka ait dil ürünlerini büyük bir titizlik
ve yetkinlikle kullanmasi Bedri Rahmi’nin bunu çok isteyerek yaptiğini gösterir. Bu bildiride Bedri
Rahmi’nin şiirlerinde kullandiği deyimler ve bunlarin kavram alanlari ile estetik özellikleri
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Bedri Rahmi, Türkçe, Deyim, Estetik Boyut.
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Beşi̇ r Fuad Ya da “bi̇ r İ̇li̇ m Mi̇ sti̇ ği̇ ”ni̇ n İ̇nti̇ hari
Prof.Dr. Abdulhalim Aydin
ÖZ
Her bir intihar vakasi, fail için karmaşik pek çok ruhsal, mental, düşünsel ve sinirsel uyumsuzluk
ve problemin habercisi iken geride kalanlar için de bir yanda derin bir üzüntü kaynaği, öbür yanda
da suçluluk duygusuyla yüklü bir kendini sorgulama sürecini beraberinde getirir. Belki de kendi
varliğina son verme iradesine sahip tek varlik olan insanin bu niteliği, intiharin her anlamda bir
yikim ve kaosla eşdeğer olmasini açiklamaktadir. Aşağida belirttiğimiz gibi intihar psikolojik, felsefi,
maddi veya gündelik nitelikli olabilir. Birey, bu sorunlarla baş edemediği, onlari yaşantisinin orta
yerine koyup olduğundan asla hak etmedikleri ölçülerde önemseyip büyüttüğü, dahasi bunlari bir
obsesyona dönüştürüp tüm varliğiyla onlarin objesi durumuna geldiğinde kaos ve ardindan yikim
kaçinilmaz olur. Bu çalişmamizda, Beşir Fuad vakasini intiharin belli başli nedenlerine başvurarak
bir anlamlandirma denemesine gireceğiz. Bunu yaparken yaşadiği sikintilarin her birini bu ölçütler
işiğinda değerlendirirken, yazarin özellikle dünya görüşünü göz önünde tutup ona daha çok uyan
materyalist – pozitivist- egzistansiyalist görüş bağlaminda “iç ben”i üzerinde duracağiz. Bilinç ve
iradenin tavrina bağli olarak “eyleyen süje” ve “eylenen süje” şeklinde benlik kirilmasi / bölünmesi
yaşanir ve belki de son tahlilde intiharin kapisini açan veya kapatan bu aşamadir.
Anahtar Kelimeler: Beşir Fuad, İ̇ntihar, Ölüm, Felsefe, Pozitivizm
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Cormac Mccarthy’nin İ̇htiyarlara Yer Yok Adli Romaninda Heterotopik Mekân / Heterotopic
Space İn Cormac Mccarthy’s No Country For Old Men
Dr. Öğretim Üyesi F.Gül Koçsoy
ÖZ
Özet Cormac McCarthy’nin İhtiyarlara Yer Yok Adli Romaninda Heterotopik Mekân Heterotopic
Space in Cormac McCarthy’s No Country for Old Men Michel Foucault (1926-1984) “Başka
Mekânlara Dair” (1967) adli konferans/makalesinde Bati’daki mekân kavraminin evrimini anlatir ve
ütopya ile distopyadan farkli olarak, varliğinin tam anlamiyla anlaşilmadiği ve tanimlanmadiği ya
da yanilsamali olarak anlaşildiği yerleri heterotopya olarak nitelendirir. Foucault’ya göre toplumsal
düzenin/anlayişin bir arada olmasina izin vermediği öğelerin bir arada olduğu yerler olan
heteropyalar, aslinda aldatici bir düzen ve mantik hissi sunarlar. Sinirlar, ideal anlamda
oluşturulmuş yerleşim, hak ve düzen alanlarinin başlangicini ve sonunu tanimlarlar; ancak gerçek
anlamda geçirgendirler ve söz konusu düzenin sürekli ihlal edildiği yerlerdir. Göreceli bir düzen
imaji sunmalarinin yani sira, siyasi, kültürel ve etik düzenin sorgulanip yargilanmasina imkân
taniyan gücünden dolayi sinirlar heterotopik yerlerdir. Cormac McCarthy‘nin (1933-) İhtiyarlara Yer
Yok (2005) adli romani, Amerika Birleşik Devletleri-Meksika sinirinda geçer. Romanda,
postmodern dönemde artik sinirlarin devletler arasindaki hukukun belirleyici temel ya da ütopik
niteliğini kaybettiği ve distopya olmadan Foucault’nun deyimiyle heterotopya, yani bunlarin
dişindaki ‘başka’ mekânlar niteliği kazandiği ortaya çikmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Cormac Mccarthy, İ̇htiyarlara Yer Yok, Michel Foucault,
Heterotopya, “başka Mekânlara Dair”
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Critical Evaluation Of To The Lighthouse Within Feminist Idea
Okutman Faruk Sadiç
ÖZ
Woolf was one of the most influential figures in English Literature when a thorough study related
to feminist ideology/movement is put forward. Her works, A Room of One’s Own and To the
Lighthouse are the most powerful examples for the feminist idea in both British literature and world
literary memory. Woolf arose as an astonishing figure in her time when she tried to underline the
limits of being human and being woman as an opposition of the widely accepted counter belief. Her
comparison of a male writer to a female writer under her period’s thoughts was a clear sociological
and literary challge in pursuit of equaility. Furthermore, her endeavor to make a clear and effective
depiction of the women’s inevitable victimization in the society which is man-driven and is up-tomale designed by all means can be traced in her To the Lighthouse in addition to many other
themes touched upon.
Anahtar Kelimeler: Woolf, Gender Studies, Criticism
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Felatun Bey ile Rakim Efendi ve Sözde Kizlar Romanlarindaki Yanliş Batililaşmanin Kişiler
Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Karşilaştirma
Doç.Dr. Fatih Arslan - Arş.Gör. Nazli Memi̇ ş Bayti̇ mur
ÖZ
Yanliş batililaşma, Tanzimat’tan bu yana Türk toplum hayatinin en önemli meselelerinden biri
haline gelmiştir. Modernleşme hareketlerinin etkisini günden güne hissettirdiği Osmanli Devleti’nde
insanlar hayatlarini Bati’nin düşünce ve kültür yapisina göre şekillendirme çabasinin içine girer.
Ancak bu durum, bazen Batililarin hayat tarzini kendi hayatina uygulamaya çalişan Türk insaninin
içinde doğup büyüdüğü toplumun geleneksel yapisina ters düşen hal ve hareketler içerisine
girmesine neden olur. Batililaşma sürecini yanliş algilamanin sonucunda toplumda dejenere tipler
ortaya çikar. Türk insaninin Batili hayat tarzini yanliş anlamasi ve yanliş bir şekilde hayatina
uygulamaya çalişmasi pek çok sorunu da beraberinde getirir. Türk toplum hayatinda cereyan eden
bu hadise, edebî eserlerde de tema olarak yer almaya başlar. Ahmet Midhat Efendi’nin Felatun
Bey ve Rakim Efendi ile Peyami Safa’nin Sözde Kizlar romanlari da yanliş batililaşma temasini
işleyen romanlardan ikisidir. Biri 1875’te diğeri 1922’de yayimlanan bu iki eserdeki yanliş
batililaşma temasinin roman kişileri üzerindeki etkisi, benzerlikleri ve farkliliklari çerçevesinde
incelenmeye çalişilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yanliş Batililaşma, Tema, Roman, Felatun Bey ile Rakim Efendi, Sözde
Kizlar.
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Ferit Edgü’nün Sanata Bakişi
Doç.Dr. Seyit Battal Uğurlu
ÖZ
1950 Kuşaği’nin önemli sanatçilarindan Ferit Edgü (1936-2015), öykücü ve romanci kimlikleriyle
bilinir. Ancak, sanatin farkli dallariyla yoğun ilgi içinde ve bu ilgisini farkli türdeki eserlerine güçlü
bir şekilde yansitmasiyla dikkat çeker. 1950’li yillardan başlayarak, resim, edebiyat başta olmak
üzere, çağdaş sanatin birçok ismiyle ilgili yazdiklarinin yani sira, sanatin güncel ve kuramsal
sorunlari üzerinde yarim yüzyili aşan bir süre içinde düşünmüş, zihinsel evrimini, arayişlarini
yazilari araciliğiyla gelecek kuşaklara birakmiştir. Paris-İstanbul arasinda gerilen hatta beslenerek
edindiği birikimle, düşündükleriyle ve yazdiklariyla yol açan, etki uyandiran bir sanat düşünürü
özelliğine de sahiptir. Edgü, sergi kataloglarindan, dergi ve gazete yazilarina, kitap hacmindeki
toplu yazilarina kadar çeşitlenen faaliyetlerinde beliren sanat görüşleriyle, 1950 kuşağinin önemli
yazarlari arasinda öne çikar. Bu bildiride, yazarin toplu sanat yazilari, söyleşi ve denemeleri, farkli
sanatçilar üzerine yazdiklarindan ve dostlariyla mektuplaşmalarindan yola çikilarak sanata
bakişindaki çok yönlülüğe görünürlük kazandirilmaya çalişilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Ferit Edgü, 1950 Kuşaği, Varoluşçuluk, Öykü, Roman, Küçürek Öykü,
Sanatçi, Sanat, Resim.
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Geleneği̇ n Şi̇ i̇ ri̇ nden Geleceği̇ n Şi̇ i̇ ri̇ ne Si̇ nen Nedîmâne Kokular
Okutman Nilüfer Karadavut
ÖZ
Gelenek ve gelecek birbirinin mütemmim cüzüdür. Ses bilimindeki bütünleyici dağilim misali bu
tamamlama işi, söz ve şiir söz konusu olduğunda, dilcilikte edinim (compedence) diye adlandirilan
ve kendine has kurallari olan bir örgü hâlinde gerçekleşir. Bu örgünün temellerinden olan şekil
bilgisinin en çetin ve hayranlik uyandiran konularindan biri de anlam olaylaridir. Zitlik da dahil
sinirlandirilamayacak çağrişimlar hevengi olarak Türkçe’nin göz alici köklerinden biri de “kokmak”
fiilidir. Bu bağlamda “Nedîmâne Koku” olarak adlandirilan kullanim özelliğinin Nedîm tarafindan
ifadesi şöyledir: Malûmdur benim suhanum mahlas istemez Fark eyler ani şehrimizin nüktedânlari
Bu çalişmada gelenek kelimesiyle Osmanli şair okulunun bir parçasi olan nazire geleneği
kastedilmektedir. Dil söz konusu olduğunda sadece şiir değil her kullanim bir önceki kullanima
naziredir. Terim olarak nazire, bunun belli kurallar dahilinde yapilmiş olanidir. Bu çalişmada
“Kokmak” fiilini redif olarak kullanan Şeyhî, Nedîm ve İzzet Ali Paşa’nin dil kullanimindaki benzerlik,
ortaklik ve farklilari dilbilimsel yöntemle mukayese edilerek geleneğin geleceğe tesiri ve Nedîmâne
üslûpla nasil farklilaştiği ortaya çikarilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Dilbilim, Kokmak, Gelenek, Nedîmâne Üslûp, Nazire
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Gi̇ resun Türküleri̇ nde Söz Varliği Unsurlari
Öğr. Gör. Dr. Serdar Bulut
ÖZ
Türküler, halkin yaşam biçiminin bir yansimasidir. Halkin bir türküyü yaratirken hangi konulari
işlediği, hangi tür ve biçimleri kullandiğini tespit etmek halk kültürüne, halk bilimine ve halkin diline
katki sağlamasi bakimindan önemlidir. Giresun yöresinin kendine has bir kültürü vardir. Bu kültür
içerisinde özellikle Çepni kültürü hissedilir düzeyde söz varliğina yansimiş durumdadir. Ayni
oranda yörenin önemli geçim kaynaği olan findik, kiraz ve balikçilik da söz varliğinda önemli bir
yer tutmaktadir. Özellikle türküler, maniler, tekerlemeler, atasözleri, deyimler ve kalip sözlerde bu
yöresel söz varliği unsurlarini fazlasiyla görmek mümkündür. Giresun yöresinde türkülerin fazla
olduğu düşünülürse söz varliği yönünden önemli bir zenginliğin ortaya çikacaği söylenebilir.
Çalişmamizda Giresun yöresine ait 20 türkü incelenecektir. Bu türkülerde yer alan söz varliği kendi
içinde alt başliklara ayrilacaktir. Bu noktada yöresel ağiz unsurlari, yöresel kelimeler, bitki adlari,
hayvan adlari, renk adlari, akrabalik adlari, yer adlari, eşya adlari, yiyecek-içecek adlari, özel adlar,
zamanlarla ilgili adlar, organ adlari, sayi adlari, giyim-kuşam, hitaplar, atasözleri, deyimler, dualar,
beddualar, ikilemeler gibi söz varliği üzerinde ayri ayri durulacaktir. Çalişma bu noktada Türk
kültürüne, Türk diline, adbilime, Türkiye Türkçesi ağzilarina, toponomi, bitkibilim, hayvan bilimi,
gastronomi başta olmak üzere Türk sanatina ve estetiğine de önemli katki sağlayacaktir.
Anahtar Kelimeler: Giresun, Türküler, Söz Varliği, Sanat, Türk Dili, Türkiye Türkçesi Ağizlari,
Adbilim.
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Gizli El’in Harabelerin Çiçeği’nden “üstünlüğü”: Neye Göre, Hangisi Roman"
Dr. Öğretim Üyesi Pelin Aslan Ayar
ÖZ
Reşat Nuri Güntekin, 1920’de yazdiği Gizli El’in kendisinin “ilk” romani olduğunu vurgular. Yazar
romanini tiyatro piyesleri yazmakla meşgul olduğu, aslinda roman yazmayi hiç düşünmediğini
belirttiği bir sirada, Dersaadet gazetesinin sahibi olan arkadaşi Sedat Simavi’nin isteği üzerine
kaleme almiştir. Arkadaşinin “yapamam” yanitini kabul etmemesi üzerine yazdiği bu ismarlama
roman, tiyatro yazari Reşat Nuri için bundan sonra uzun yillar devam edecek olan yeni bir kariyerin
başlangicini teşkil eder. Aslinda yazarin bundan önce bir başka romani daha vardir; 1918’de
yazdiği Harabelerin Çiçeği. Eleştirmenler, genelde, Harabelerin Çiçeği’ni “roman denemesi” olarak
kabul ederler ve bu eserin Reşat Nuri’nin sonraki eserleriyle kiyaslanabilecek bir nitelik
barindirmadiğini öne sürerler. Anlaşilan Reşat Nuri de Harabelerin Çiçeği için ayni şeyi düşünmüş,
yazdiği eserden hiç memnun kalmamiştir. Öyle ki yazar, Harabelerin Çiçeği’ni görmezden gelerek
Gizli El’i ilk romani olarak tanitir. Arkadaş hatrini kiramayarak yazdiği bu roman Reşat Nuri’yi
fazlasiyla tatmin etmiş görünür; zira yazar, bu romandan sonra başta çok okunan ve sevilen
Çalikuşu olmak üzere peşi sira onlarca roman yayinlayacaktir. Bu bildiri, sözü edilen iki romani
kiyaslayarak, Reşat Nuri ve eleştirmenlerin birini roman kabul edip diğerini romandan
saymamasinin olasi estetik gerekçeleri üzerinde düşünmeyi, yazarinin ve eleştirmenlerin gözünde
Harabelerin Çiçeği’nin roman mertebesinde görülmezken Gizli El’in “başarili bir ilk roman”
sayilmasinin kistaslarini tartişmaya açmayi amaçliyor.
Anahtar Kelimeler: Gizli El, Harabelerin Çiçeği, Roman

65

Harputlu Mustafa Sabri̇ Efendi̇ ’ni̇ n Bi̇ r Gazeli̇ ni̇ Şerh Çalişmasi
Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demi̇ rbağ
ÖZ
Özet Anadolu’nun önemli tarih, kültür ve sanat merkezlerinden olan Harput’un yetiştirdiği Mustafa
Sabri Efendi, yakin zaman dîvân şairlerimizdendir. Onun güçlü bir nazim tekniğiyle kaleme aldiği
manzumelerinde, kendi hayati ile, bir asir önceki Harput ve Elaziz’in kültürel iklimi ile ve klasik
şiirimizin o dönemdeki seviyesi ile ilgili pek çok veriye ulaşmak mümkündür. Mustafa Sabri
Efendi’nin, şerhine gayret ettiğimiz aşağidaki gazeli, maddi-beşeri alakalardan soyutlanmak ve
Allâh’a yönelmek arzusunun tema olarak işlendiği bir şiirdir. Dîvân edebiyatimizda bu hissiyat
üzerine kaleme alinmiş pek çok manzumenin varliği bilinmektedir. Mustafa Sabri Efendi’nin söz
konusu gazelini ilginç kilan, onun kelime seçimindeki titizliği, samimiyeti, coşkunluğu ve akici
söyleyişidir, diyebiliriz. Yüzyillar boyu sanat ve edebiyatin merkezi olmuş payitaht İstanbul dişinda,
Anadolu’nun kimi merkezlerinde de nice büyük sanatkârlarin yetiştiği malumdur. Ancak, bu sanat
adamlarimizin zamanla unutulmak gibi bir akibetle karşi karşiya bulunduklari da bilinmektedir.
Bunlari göz önüne alarak Harputlu Mustafa Sabri Efendi gibi aydinlarimizin güncellenmesine
katkida bulunmak amaciyla bu şerh çalişmasini yaptiğimizi belirtmeliyiz.
Anahtar Kelimeler: Sabri, Gazel, Istirap
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Hatirlama Üzerine Bir Roman: “yüzünde Bir Yer”
Doç.Dr. Hasan Yürek - Mahfuz Kutlu
ÖZ
Yüzünde Bir Yer, Sema Kaygusuz’un yayinladiği ikinci romandir. Bu eser, Dersim’de 1938’de
yaşanan olaylari ele almaya çalişmaktadir. Ele alinan olaylar zorunlu göçe zorlanmiş insanlar
etrafinda gelişmektedir. Eserde, belirtilen süreci yaşayan insanlarin çektikleri sikintilarin
irdelenmesi söz konusudur. Yazar, kendi ailesinin hayat hikâyesinde yola çikarak bu eseri
yazmiştir. Tarihten seçilmiş bir dönemi, günümüzden bakarak anlatan roman hatirlamaya vurgu
yapmaktadir. Belirtilen hususlardan hareketle bu çalişmada Dersim’de yaşananlarin nasil ve ne
şekilde anlatildiği üzerinde durulacaktir. Yazarin konuya bakişi, bu konuyu anlatirken oluşturduğu
kurgu ve anlatim irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yüzünde Bir Yer, Sema Kaygusuz, Roman.
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Henry Miller'in Tropic Of Capricorn Yapitinin Türkçe Çevirileri Üzerinden Müstehcenlik
Tartişmasi
Arş.Gör. Naciye Sağlam - Prof.Dr. Emine Bogenç Demirel
ÖZ
Henry Miller şüphesiz tüm zamanlarin en tartişmali yazarlarindan biridir. Çoğunlukla müstehcen
dili ile taninan Miller'in yari otobiyografik yapitlari, dünyadaki birçok araştirmacinin ilgisini çekmiştir.
Yaşadiği dönemde ve sonrasinda bu yapitlar kimi eleştirmenler tarafindan edebi değerden yoksun,
sanat eseri olmaktan uzak görülürken; eserlerindeki felsefi boyutu öne çikararak sanatsal değerinin
olduğunu savunan görüşler de paylaşilmiştir. Yapitlarinin sanat eseri olarak görülmemesinin
sebebi içerdiği müstehcen unsurlardir. Bu noktada, edebiyat ürünleri araciliğiyla sanat ve
müstehcenlik kavramlarinin ilişkiselliğini sorgulamak ve toplumsal hareketlilik kapsaminda verileri
saptamak önemli bir araştirma konusu olmaktadir. Henry Miller'in Yengeç Dönencesi yapiti 1934
yilinda Paris'te yayimlanmiş ve 1961 yilina kadar müstehcen bulunduğu için kendi ülkesi olan
Amerika Birleşik Devletleri'ne sokulmamiştir. 1961 yilinda uzun süren davalar sonucunda kitabi
edebi eser olarak kabul edilmiş ve yasak kaldirilmiştir. Türkiye'de ise Oğlak Dönencesi kitabi 1986
yilinda Aylin Sağtür çevirisi ile yayimlanmiş; ancak müstehcen bulunarak toplatilmiş ve iki yil süren
dava sonunda çevirmen ve yayinevine yüklü para cezasi verilmiştir. Bunun üzerine kirk yayinevi
birleşerek ayni çeviriyi kitabin başina iddianameyi de ekleyerek yayimlamişlardir. 2014 yilinda Avi
Pardo çevirisiyle yeniden yayimlanan yapit ise herhangi bir kisit sürecinden geçmemiştir.
Müstehcenlik ve kisitlar üzerinden Henry Miller'in Oğlak Dönencesi kitabi çevirilerinin dolaşimi,
Türk edebiyat alanina zengin bir çalişma alani sunmaktadir. Bu çalişmada amaçlanan, sanat
eserlerindeki "müstehcenlik" tartişmasini Çeviri sosyolojisi yöntemsel yaklaşimi çerçevesinde ele
alarak, Oğlak Dönencesi'ni belirtilen iki çevirisi üzerinden tekrar okumaktir. Ayrica, çeviri ediminin
metnin başka bir dile aktarilmasinin ötesinde, içinde bulunduğu toplumsal koşullarin ne denli
etkisinde kaldiğina ve ne/nasil biçimlendiğine odaklanilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Henry Miller, Oğlak Dönencesi, Müstehcen, Çeviri Pratiği, Sanat, Kisitlar.
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İki̇ nci̇ Yeni̇ Şi̇ i̇ ri̇ nde Renkler
Dr. Gökşen Yildirim
ÖZ
1950’li yillarin İkinci yarisinda ortaya çikmiş bir şiir hareketi olarak İkinci Yeni, var olan dil ve
edebiyat anlayişlarina karşi çikarak şiirde radikal bir kirilmaya yol açmiştir. Karşi çikiş, daha
doğrusu alişilmişin dişina çikiş, İkinci Yeni şairlerinin dünyaya ve şiire bakişini özetlemektedir. Bu
şiir hareketinin takipçileri arasinda pek çok isim bulunmaktadir; ancak özellikle İlhan Berk, Cemal
Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan ve Sezai Karakoç bu şiir hareketinin önemli
isimleri arasinda sayilmaktadir. Çağrişim gücü yüksek kelimelerden istifade ederek kapali ve soyut
bir şiir inşa etme gayreti içerisindeki şairler, sözcüklerin anlamlarinda, sözdiziminde ve hatta şiirin
biçim özelliklerinde kendilerince sapmaya giderek şiir dillerini de alişilmişin dişina çikarmişlardir.
Onlar için şiirin başat ögesi öznedir ve her şey şiirin öznesine göredir, öznenin duyuş ve düşünüşü,
anlamdan, biçimden okurdan önemlidir. Oldukça imgeci olan bu şiir hareketi, aklin dişina çikmayi
savunarak özne dişindaki tüm realiteyi reddetmiştir. Ve tam da bu sebeple İkinci Yeni şiiri, anlamsiz
olmakla etiketlenmiştir. Hâlbuki İkinci Yeni şiir hareketi, anlamsizliği kendine göre yeniden “anlam”
olarak üretmektedir. Şiirin kelimelerle kurulduğunu savunan İkinci Yeni şairleri, şiirin yaninda resim,
müzik ve sinema gibi sanatin çeşitli dallariyla da ilgilenmiş çok yönlü şairlerdir. Özellikle resme olan
ilgilerini pek çok yerde dile getirmişlerdir. Ayrica 1950’li yillardaki resim anlayişi ile İkinci Yeni şiir
hareketinin poetikasi arasinda ciddi benzerlikler bulunmaktadir. Bitmemişlik, yarimlik ve
konusuzluk, onlarin soyut resme olan ilgilerinin sebepleridir. Sanat, onlar için bir olasiliklar alanidir.
Şiirdeki yansitmaci anlayişa karşi çikan bu şairler, yer yer alişilmiş renk kullanimlarina başvursa
da çoğunlukla renkleri doğadaki halleri ile kullanmazlar. Çünkü onlar, hakikati şiirsele boyamak için
renklerden istifade ederler. Akli aşan, mantiğa aykiri renk bağdaşimlarinin yapildiği İkinci Yeni
şiirinde reddediş ve poetik iktidari parçalayiş, renklerin kullanimina da yansir. Çoğu kez kavramlar
alişilmadik renklerle boyanir. Kelime ve sözdizimindeki sapmalarla dili aşan şairler, renlerin
kullanimindaki sapma ile doğayi aşar, çizgileri, sinirlari ve formlari zorlarlar. Böylece renk
kullaniminda imgeci davranarak başkasini ve başkasinin kavrayişini da ötelemiş olurlar. Biz de bu
çalişmamizda İkinci Yeni şiirin renk kullanimini inceleyerek, 1950’li yillardaki resim anlayişinin renk
kullanimlari ile karşilaştiracak, gerçeği umursamayarak şiirsellik ile yetinen bu şiir hareketi içinde
rengin poetik işlevini sorgulayacağiz.
Anahtar Kelimeler: İkinci Yeni Şiiri, Renk, Soyut Şiir, Soyut Resim.
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Kirim Tatar Türkleri̇ ni̇ n Düş Evreni̇ ni̇ Besleyen Sanatsal Tasarimlar: Karaman/ayranci
Örneği̇
Okutman Ünal Yildirim
ÖZ
1903’te Osmanli Padişahi II. Abdülhamid ve Rus Çari II. Nikolay arasinda yapilan anlaşmaya
göre Kirim'dan İstanbul'a getirilen Kirim Tatarlari daha sonra durumlarina göre Eskişehir, Konya
ve İskenderun’a yerleştirilmişlerdir. Konya’ya gelen Kirim Tatarlari içerisinde Ayranci’nin da yer
aldiği beş yerleşim bölgesine gönderilmiştir. Ayranci bölgesine gelen heyetin bölge hakkinda
olumlu görüş bildirmesi üzerine iki yüz hanelik Kirim Tatari, 13 Haziran 1903 tarihinde bugünkü ilçe
merkezinin bulunduğu bölgeye yerleştirilmiştir. Başlarda çadirlarda yaşayan ve kayalarin altindaki
mağaralara yerleşen Kirim Tatarlarinda, yeterli yiyecek ve içecek bulunmamasi sebebiyle birçok
hastalik ve çocuk ölümleri görülmüştür. Sonraki yillarda hem devletin hem de bölge halkinin
yardimlariyla kendi düzenlerini kurmuşlardir. Kirim-Tatarlarinin geleneklerine bağliliği ve
Kirim’daki yaşayişlarini Anadolu’da da sürdürme gayretleri, onlarin kendilik değerlerini muhafaza
etmeye yöneliktir. Ancak zamanla oradaki yaşayişlari bölgedeki yaşayişin ve gündelikliğin içinde
erimeye başlamiştir. Buna rağmen şiir ve hikâye gibi sanatsal tasarimlar ile masal, atasözü, fikra,
bilmece gibi halk ürünleri, yüzyili aşan bu varlik serüveninde onlarin dimağlarinda tüm diriliği ile
muhafaza edilmiştir. Bu sanatsal tasarimlar; gündeliklikten ve yüzeysellikten kaçmak, kendiliği üst
bir değer olarak üretmek amaçli siğiniştir, yeniden dirilişin imidir. Bu sanatsal yaşayiş, büyülü bir
güce dönüşerek benliğin sinirlarini çizer ve yine kendilik değerlerini muhafaza etmeyi sağlar. Onlar,
bu sanatsal üretim ile yerleşik düzeni yadsiyarak var olurlar ve bu düşsel üretim biçimleri ile
varliklarini ayrilik mekânlarina özlem ile bağlar, varliklarini sevgi ile mayalarlar. Biz de bu
çalişmamizda Karaman/Ayranci bölgesine yerleşen Kirim-Tatarinin düş evrenlerini besleyerek bir
kimlik aşisina dönüşen bu sanatsal tasarilarini birinci ağizlardan derleyecek ve toplu bir
değerlendirme yapacağiz.
Anahtar Kelimeler: Kirim-Tatarlari, Şiir, Masal, Sanat.
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Klasi̇ k Şi̇ i̇ rde Hat Sanati Üstadlari
Okutman Mutlu Melis Özgeri̇ ş
ÖZ
İslam dininin kutsal kitabi Kuran’a, ayet ve hadislerin yazilmasina ve ezberlenmesine verilen
ehemmiyetle birlikte hat sanati geçmişten günümüze devamli bir gelişim çizgisi izlemiştir.
Yetiştirdiği üstad şahsiyetlerle yüksek seviyelere ulaşan hat sanati, zaman içerisinde pek çok
sanatla da etkileşimde bulunmuştur. Bunlardan biri de şiirdir. Çoğu hattatin şairlik yönü bulunduğu
gibi bazi şairlerin de hat sanatiyla ilgilendiği bilinmektedir. Bu etkileşimin görüldüğü Klasik şiirde
bazi ünlü hattatlar, yazidaki kabiliyetleriyle ve benzetmelerle şiirde yer almaktadir. Bu çalişmada
farkli yüzyillardan seçilen yirmi civarinda divan taranmiş ve ünlü hattatlarin şiirdeki izleri ortaya
çikarilmiştir. Bu sayede hat sanatindaki usta isimlerin şiirlerde nasil karşimiza çiktiği, hangi
yönleriyle şiire konu olduğu tespit edilmeye çalişilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hat, Hattat, Şiir, Yazi.
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Klasik Türk Şiirinde Aşkin Dönüştürücü Gücü ve Günümüzdeki Aşk Algisi
Dr. Öğretim Üyesi H.Gamze Demi̇ rel
ÖZ
Aşk, sadece gündelik hayati değil, ayni zamanda, din, felsefe, edebiyat gibi pek çok değişik
alani da doğrudan ilgilendirir. Bu yüzden sadece sanatçilar tarafindan değil filozoflar, değişik inanç
ve kültürler tarafindan da tarih boyunca çeşitli şekillerde işlenmiştir. Klasik Türk şiirinde de aşk ana
konudur ve kendisine mahsus bir estetik değer içerisinde, belli bir disiplinle ele alinmiştir. Aşk, yüce
bir makamdir ve bu makama yükselmeyen, hakikati anlayamaz, varliğin sirlarini fark edemez. Aşk,
insani olgunlaştiran, insanin kendini gerçekleştirmesini sağlayan ilahi bir güç, insana sunulmuş bir
hediyedir. Oysa günümüzde, aşkin yerini maddi unsurlar almiş, aşk gibi yüce bir duygu
değersizleştirilmeye ve ondan gereksiz bir duyguymuş gibi bahsedilmeye başlanmiştir. Bu bakiş
açisi, günümüz insaninin yalnizlaşmasi, hem kendisine hem de yaşadiği topluma yabancilaşmasi
gibi çok çeşitli anlam değeri kayiplari yaşamasina sebep olmuş, bunalimli bireylerin oluşturduğu
mutsuz toplumlarin sayisi giderek artmaya başlamiştir. İnsanoğlu, dünyanin sonu gelmeden,
uyanmali, yeniden bir dirilişle, sadece yanilsamalarin ibaret olan bu dünyanin maddi ve geçici
bağlarindan kendisini kurtarmalidir. Bunun için de aşk gibi anlamli ve dönüştürücü duygulara
tutunmalidir.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyati, Aşk, Tekamül, Modern Dünya, Yabancilaşma
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Kutsal Kitaplar ve İ̇nanişlar / “necatigil” Şiirinin Derin Katmanlarin(D)a…
Doç.Dr. Fatih Arslan
ÖZ
Şiirimiz kültür kodlariyla beslenen önemli sanatçilarindan birisi şüphesiz Behçet Necatigil’dir.
Kültür ve zaman geçişlerinin tam ortasinda duran poetik tavri farkli kaynaklarla beslenen niyetleriyle
şiirin anlamini farkli bir değere dönüştürmüştür. Doğu ve Bati kaynaklarini iyi bilen ve bunlari şiir
dizgesinin alt boyutlarina kodlayan Necatigil, bütün anlamlarin ötesinde bir kültür şiiri
oluşturmuştur. Hayatin içine değer katmak bütün edebiyat alanlarinin olduğu kadar şiirin asil
görevlerindendir. Bireysel esinlenme ve duygulanmalarin süzüle süzüle önce söze sonra şiire
katilmasi sağlam bir estetik katmani müjdeler. Mitik değerler başta olmak üzere her tür insan yapisi
Behçet Necatigil’in şiirinde yerini almiştir. Başarili bir şekilde söze anlam katan sanatçinin değişik
kültür kaynaklari da mevcuttur. En önemlilerinden biri kutsal inanişlardir. Kutsal kitaplar ve bu
kitaplarda yer alan her türden anlam birimlerine de onun şiirinde rastlariz. Necatigil Kuran, Tevrat
ve İncil başta olmak üzere farkli inanişlara da sembol penceresini açmiştir. Bazen doğrudan
cümleleri bazen de tarihsel alintilari şiirinin alt yapisinda kullanir. Böylece şiirine farkli bir boyut
kazandirmaya çalişir. Bir anlamda ortaya çikan yeni kurgu insansi yapidan ilahi bir yapiya dönüş
araçlarini destekleme yeteneğini kazanmiş olur. Bu tür katmanlar da Necatigil şiiri için daha sağlam
metaforik anlamlar demektir. Çok katmanli yazim da nereden bakilirsa bakilsin Türk şiiri için de bir
değerdir.
Anahtar Kelimeler: Şiir, Behçet Necatigil, Kutsal Kitaplar, İnançlar.
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Marksi̇ st Esteti̇ k Bağlaminda Sai̇ t Fai̇ k’i̇ n Mahpus Hi̇ kâyesi̇
Arş.Gör.Dr. Ferda Atli
ÖZ
Bireyin diğer bireylerle ve toplumla ilişkileri hemen her yazarin vazgeçilmez konularindandir.
Edebî eserin asil unsuru olan “insan” duygulari ve düşünceleri kisacasi varliğiyla bir topluma
bağlidir ve şöyle ya da böyle içine doğduğu bu toplum tarafindan iyi ya da kötü şekillendirilmektedir.
Marksist estetik kurami da edebî eserin gerçekleri yansitmasi gereğini vurgulamakta, bireyin
toplumla çatişmasi yahut uzlaşmasinin edebî eser üzerindeki yansimalarini estetik unsurlar
üzerinden ortaya koymayi hedeflemektedir. Sait Faik Abasiyanik’in Mahpus adli hikâyesinde
toplumun arkasinda durduğu alt sinifa mensup bir gencin baskiya karşi takindiği iradeli tavir dikkat
çekici bir şekilde anlatilmaktadir. Sinif çatişmasinin, tipik durum ve kişilerin, özgürlük-esaret
karşitliğinin, toplumsal beraberliğin anlatildiği bu hikâye işlediği konu ve karakterlerin tutumuyla
bilindik Sait Faik hikâyelerinden farkli bir yerde durmaktadir. Bu çalişmanin amaci, Mahpus
hikâyesinden hareketle Marksist estetik kuramini ve bu kuramin edebî eserdeki karşiliğini
örneklendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Marksist Estetik, Sait Faik Abasiyanik, Hikâye, Mahpus.
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Melih Cevdet Anday’in Şiirleri Bağlaminda Şiir Sanati ve Bilim İ̇lişkisi
Doç.Dr. Mitat Durmuş - Handan Durmuş
ÖZ
Özet: Türk şiirinde önemli bir kirilma ve değişme hareketi olan Garip hareketi içinde
değerlendirilen Melih Cevdet Anday’in şiir ile bilim arasindaki ilişkiye nasil baktiğini tartişma amaci
taşiyan bildirimizde hesaplayan akilla şiirleyen akil arasindaki ilişkinin nasil bir sistem üzerine
kurulduğu ve Melih Cevdet Anday’in bu konudaki görüşlerinin ne olduğu tartişma konusu
edinilecektir. Melih Cevdet Anday, Garip hareketi içinde değerlendirilmiş olmakla birlikte onun Garip
çizgisinden kopuş sonrasindaki şiirlerinin sayica ve şiire ilişkin taşinan sanatsal kayginin çokluğu
dikkate alindiğinda ayri ve özgün bir noktada durduğu görülür. Bu çalişmada çoğunlukla Melih
Cevdet Anday’in Garip sonrasindaki şiirleri esas alinarak estetik üretim ile bilimsel üretim arsindaki
ilişkinin boyutlarina değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Melih Cevdet Anday, Garip Hareketi, Şiir-Bilim İlişkisi, Şiirbilim ve Estetik
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Mükemmelli̇ ği̇ n Bi̇ r Tezahürü Olarak Klasi̇ k Türk Şi̇ i̇ ri̇ nde Güzelli̇ k
Dr. Öğretim Üyesi Sitki Nazi̇ k
ÖZ
Estetik ve sanatin temel kavramlarindan biri olan güzellik, hoşa giden ve insanda hayranlik
duygusu uyandiran biçim ve ölçülerin oluşturduğu uyumlu bütün olarak ifade edilmektedir. Güzel
sanatlarin bir dali olarak kabul edilen şiirde de güzellik kavrami merkezi bir konuma sahiptir.
Nitekim hem güzel sanatlardan olup, hem de edebî sanatlara başvurulan bir alan olmasi
bakimindan şiirde güzellik endişesi varliğini hissettirmiş, sanatsal ve estetik boyut gözetilmiştir.
Bilhassa klasik Türk şiirinde bu hassasiyetin var olduğunu belirtmek gerekmektedir. Sanat yapma
ve estetik bir haz uyandirma düşüncesinin yansimalarini bulduğu klasik şiirde güzelliğin, “kemal”
ile birlikte zikredildiği dikkat çekmektedir. Zira Mutlak Kemal, cemal ve hüsn sahibi olan Allah Teâlâ
güzelliğin kaynaği olarak görülmektedir. Dolayisiyla bu çalişmada idealist bir anlayiş benimseyen
klasik şiirin güzelliğe yaklaşimi üzerinde durulacaktir. Güzelliğin, mükemmellikle olan irtibati belirli
divanlardan seçilen şiirler yardimiyla ortaya konmaya çalişilacaktir. Sanat ve estetiğin felsefî ve
tasavvufî boyutlari da nazara alinarak klasik şairin güzellik algisini tespit etmek maksadiyla yapilan
bu çalişmada, anlama dayali şerh yönteminden yararlanilacaktir. Böylece klasik Türk şiirini bu
açidan daha derinlemesine tanimak mümkün olacaktir.
Anahtar Kelimeler: Klasik Şiir, Estetik, Sanat, Güzellik, Mükemmellik
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Neci̇ p Fazil Kisakürek’i̇ n Poeti̇ kasina Mekân Dolayiminda Bakmak
Dr. Mustafa Karadeniz
ÖZ
Necip Fazil Kisakürek, duyarliği, sesi, imgelerinin özgünlüğü ile Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin
öncü şairlerinden biridir. Kisakürek’in asil kiymeti, Cumhuriyet sonrasi Türk şiirine mistik-metafizik
anlayişi, İslam tasavvufunu ve ruhî hayatin derin izlerini getirmesidir. Kisakürek’e göre şiirin başlica
gayesi, mutlak hakikati (Allah’i) sir ve güzellik yolunda ebediyen arama işidir. Şiire yüklenen bu
amaç, şairin insana, maddeye, doğaya, evrene ve mekâna bakişini da etkiler. 1963 yilinda yazdiği
“Canim İstanbul” şiiri, Kisakürek’in poetikasinin mekân üzerinden pratiğe dökülmüş bir hâli gibidir.
Söz konusu şiirde İstanbul; tarihî, kültürel ve İslâmî dokusuyla mutlak hakikati arama işinin âdeta
bir sembolü olarak kullanilmiştir. Bu bildiri, Necip Fazil Kisakürek’in poetikasinin temellerini
oluşturan düşüncelere Canim İstanbul şiiri yoluyla mekân üzerinden bakmayi ve şairin şiir
estetiğindeki poetik ve pratik tutarliliği işaretlemeyi amaçlamaktadir.
Anahtar Kelimeler: Necip Fazil Kisakürek, Poetika, Şiir, Mekân
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Sanatçinin Bakiş Açisi ve Metni̇ Kurgulamasi Bağlaminda Matemati̇ k ve Edebi̇ yat İ̇li̇ şki̇ si̇
Üzeri̇ ne Bi̇ r İ̇nceleme
Arş.Gör.Dr. Mustafa Yi̇ ği̇ toğlu
ÖZ
İnsanda hayranlik, coşkunluk, duygudaşlik, haz gibi hisleri açiğa çikaran güzel sanatlar,
birbirleriyle doğrudan ya da dolayli olarak etkileşim hâlindedir. Bir mimari eserden, bir besteden ya
da bir resimden ilham alan şair, duygularini dizelere yansitabilir. Bir roman kahramani, bir
heykeltiraş için ilham kaynaği olabilir. Bu şekildeki dolayli etkileşimlerin yaninda edebiyatin
tiyatroya ve müziğe etkisinde olduğu gibi doğrudan bir etkileşim de söz konusudur. Güzel sanatlar
sadece kendi içinde değil ayni zamanda diğer disiplinlerle de etkileşim hâlindedir. Sosyal bilimlerin
birçok alani, güzel sanatlara kaynaklik edebilir. Fen bilimleri ise daha sinirli bir etkiye sahiptir.
Bununla beraber matematiği ayri bir yere koymak gerekir. Çünkü matematik, mimarinin temel
dayanaklarindandir. Ayni şekilde resim ve heykel sahalarinda da önemli bir etkiye sahiptir.
Matematiğin edebiyata etkisi ise daha çok sanatçinin bakiş açisiyla, mantik yürütmesiyle, doğru
düşünmesiyle ve empati kurmasiyla alakalidir. Bu çalişmada, genelde matematik özelde geometri
bilmenin, romanci ve şairlerin bakiş açisi ve metni kurgulamasi üzerindeki etkileri bazi örnekler
üzerinde incelenmiş ve bunun olumlu yanlari kismen tespit edilmeye çalişilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Edebiyat, Matematik, Kurgu.
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The Art Of Dying: The Aesthetics Of Female Suicide Within The Poetry Of Sylvia Plath
Arş.Gör. Neşe Şenel
ÖZ
In this study, the poetry of Sylvia Plath (1932-1963) as a poet who have committed suicide will
be analyzed within the context of the themes of aesthetical death and suicide circulated in her
selected poetry. Starting with the death of her father when she was a child, Plath started the
‘ceremony’ of attempting suicide every ten years in her life as if she promised herself to be a
vigorous victor of the ‘art’ of suicide, the autobiographical reflection of which could well be revealed
in her highly acclaimed confessional poem, “Lady Lazarus”, when she utters the very famous lines
“Dying / Is an art, like everything else./ I do it exceptionally well”. The unaccomplished Electra
complex with the loss of the father as a child, living under the brunt of a patriarchal society both as
a dutiful wife and a devoted mother and the final betrayal of a husband become the trigger points
for Plath to intensify the love and desire to die and to apply it as an art densely within her poetry.
Her obsession with paternal absence and her dedication to committing suicide leads her to describe
death as “an art” in “Lady Lazarus” and later leads her to utter the desire to metaphorically kill her
father in the poem, “Daddy”. The sadistic attitude of her speaker’s mode can be observed when
she discloses her previous futile suicide attempts, her hatred against the husband and eventually
her hatred against the whole patriarchy. For Plath, death exists for women to complete their
perfectionism and full cycle and she projects it as a great ideal to be attained, as obviously revealed
in her poem “Edge”. Moreover, through her poetry, she reflects that the moments when her poetic
persona is much closer to death, she is much closer to the childhood, a moment of idyllic state
when the soul is free and unrestricted. This is the childhood beyond the politics of body where Plath
lands off. Thus, suicide becomes a sphere where she moves beyond the sexual body and denotes
suicide positively in her poetry as a form of feminist self-definition.
Anahtar Kelimeler: Keywords: Suicide, Death, Poetry, Aesthetics, Feminism, Female Suicidality,
Sylvia Plath.
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Türk Monet’i̇ Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun Hayatindan Sanata Dai̇ r Hatiralar
Doç.Dr. Ayşe Nur Sir Dündar
ÖZ
Ahmet Yakupoğlu, birçok sanat dalinda yaptiği çalişmalarla hem sanatin tanitimina hem de yeni
sanatçilarin yetişmesine önemli katkilar sağlamiş büyük bir Türk sanatçisidir. Sanat dünyasinda;
bir natürmort, peyzaj ve portre sanatçisi olarak taninir. Onun çalişmalarinda, Modern Türk Resim
Sanatinin öncülerinden Çalli Kuşaği’nin etkileri görülür. Kendisi; tabiati olduğu gibi yansitma
çabasindan uzak, doğal renk atmosferi içinde erimiş çizgilerle anlatan bir perspektifle ortaya koyar.
O, sadece manzara resimleriyle değil, şehir resimleriyle şöhret kazanmiştir. Başta Kütahya ve
İstanbul olmak üzere Konya ve Amasya’nin tarihî ve kültürel dokusu ile doğal güzelliklerini yansitan
çalişmalara imza atmiştir. Sanatkâr, ayni zamanda iyi bir neyzen, tezhip ve minyatür ustasi olarak
sanat tarihinin önemli şahsiyetleri arasinda yer alir. Yakupoğlu’nda resim ve minyatür sanati;
özünde gelenekseli takip eden bir çizgiye sahip olmakla birlikte, modern dünyanin kubbesi altinda
farkli ve özgün bir şekil almiştir. Bu çalişmada; İlk Türk İzlenimcileri olarak bilinen İbrahim Çalli,
Feyhaman Duran, Avni Lütfi gibi ressamlarin temelini attiği empresyonist ekolünü, kendine has
üslubuyla devam ettiren Ahmet Yakupoğlu’nun hayati ve sanati üzerinde durulmuştur. Devaminda
çeşitli vesilelerle yakinlik kurmuş kişilerden edinilen hatiralarla sanatçinin hayatindan kesitler
sunulmuştur. Amaç, Ahmet Bican Ercilasun’un: “Türkiye’nin Kütahya şehrinde bir Türk Monet”i
şeklinde ifade ettiği bu şahsiyeti, sözlü kaynaklardan derlediğimiz anekdotlarla tanitmaktir.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Yakupoğlu, Kütahya, Resim Sanati, Musiki, Hatiralar
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“büyük Gözalti” Üzerine Tematik Bir Değerlendirme
Doç.Dr. Hasan Yürek - Sema Uğurel
ÖZ
Büyük Gözalti, Çetin Altan’in 1972’de yayinlanmiş ilk romanidir. Roman, 12 Mart romani olma
özelliği taşimaktadir. Çetin Altan, yaşadiği bir gözalti olayindan esinlenerek bu romani yazmiştir.
Romandaki temel amaç 12 Mart dönemini ele almak ve bu dönemde yaşanan olumsuzluklari ifade
etmektir. Bu çalişmada adi geçen roman bazi yönleriyle ele alinacaktir. Öncelikle romanin genel
özellikleri üzerinde durulacaktir. Daha sonra kişiler ve tema ekseninde yapilacak
değerlendirmelerle romanin döneme bakişi ayrintili olarak değerlendirilecektir. Böylece eserin bir
12 Mart romani olarak üzerinde durduğu hususlar ayrintili şekilde ortaya konmaya çalişilacaktir.
Sonuçta da bu romanin üzerinde durduğu hususlar araciliğiyla neyi amaçladiği irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Büyük Gözalti, Çetin Altan, Roman.
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“o Horror, Horror, Horror! Tongue Nor Heart Cannot Conceive Nor Name Thee!”: The
Uncontrollable Psychology Of Fear İn Shakespearean Drama
Dr. Öğretim Üyesi Önder Çakirtaş
ÖZ
While the Renaissance is the period in which humanist philosophy, intellectual philosophies, art,
science and geographical discoveries were explored, it actually hosted many disasters in its growth.
In Shakespearean England, the Renaissance is the epoch that reflected the remnants of Battle of
Bosworth and the Wars of the Roses. It was a period of harvesting the most brutal attack of a black
plague. It was an incredible time that there were various religious divergences, never-ending wars,
and the extreme of deaths. That is precisely why death in every play of Shakespeare is a reality,
and an interesting psychology of fear is prevailing in every character of the playwright.
Shakespeare’s tragedies are serious plays in each of which the bard collects all the elements of
danger, anxiety, hatred, jealousy, and grudge, all of which are different pods of human psychology,
in one word: horror. In Macbeth, for instance, Macduff, who believes Macbeth is somewhere
between life and death, says “O horror, horror, horror! Tongue nor heart cannot conceive nor name
thee!”. It is Julius Ceasar who utters “It seems to me strange that men should fear; Seeing that
death, a necessary end, will come when it will come.” Or it is Othello who cries un/consciously “On
horror’s head horrors accumulate […].”All and many of these words are spoken based on the interpersonal relationships. But there are some other psychological or traumatic traces on the
characters that are not clearly indicated in the play. Horror, in Shakespeare’s plays, is
uncontrollable, and it is this uncontrollability that brings the tragic downfall of each protagonist. It is
not jealousy, but horror that makes Othello a murderer in Othello; it is not bravery but horror that
makes Marcus Brutus a conspirator in The Tragedy of Julius Caesar; it is not love but horror that
makes Rome and Juliet star-crossed lovers in Romeo and Juliet. It is not the love of survival that
makes Hamlet howl “To be, or not to be, that is the question!”, but the fear of death. Therefore, this
study will concentrate on the theme of fear that affects the characters in the playwright’s chosen
plays.
Anahtar Kelimeler: Shakespeare, Horror, Psychology, Drama
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Nizami Gencevi "Khamse"Si Duvar Tasvir Sanatinda
Araştirmaci Limuna Yadigarova
ÖZ
Nizami Gencevinin, insan değerlerinin zirvesine çikan evrensel, sanatsal düşüncenin bilimsel,
felsefi değerlerini zenginleştiren yaraticiliği vardir. Onun ölümsüz eserleri, felsefi, estetik haz, insan
sevgisi, ahlaki ve ahlaki değerler açisindan zengin ve yüksek insancil fikirlerle dolu, dünya
edebiyatinda yeni perspektifler açan canli, zengin kültür ve hayal dünyasindan doğan insanliğin
canli bir örneğidir. Dokuz asir önce yaşamiş olmasina rağmen, zamanini feth ederek, yazilari
sayesinde modern bir güne dönüştü. Yazarlar, şairler, besteciler, heykeltraşlar ve birçok sanatçi
eserlerinde Nizami Gencevi’nin eserlerinden etkilenerek kendi kullandilar ve birçok başyapitin
yazarlari oldular. Makalede Nizami Gencevi'nin Azerbaycan'in güzel sanatlardaki yaratici
çalişmasinin en çarpici örneklerinden biride minyatür sanatçilarinin yarattiği “Khamsa” el yazmasi
minyatürüdür. Nizami karakterleri sadece minyatürde değil, ayni zamanda heykel, grafik, resim,
dekoratif uygulamali sanat, anitsal duvar resminde ele alindi. Makalede şairin eserlerine tasviri
yapilmiş duvar tasvirleri araştiriimiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Tasvir, Minyatür, Mozaik, Edebiyat
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"Müzikoloji" ve "Müzik Teknolojisi" Anabilim Dallari Lisans Programlarinda Ortak Olarak
Verilmesi Önerilen Dersler ve İ̇çerikleri
Arş.Gör. Mehmet Kurtuluş - Okutman Mehmet Emin Şen
ÖZ
Bu çalişma, Türkiye’deki üniversitelerin Konservatuvarlarinda, Güzel Sanatlar ya da Müzik ve
Sahne Sanatlari Fakültelerinde, genellikle `Müzik Bilimleri` Bölümleri altinda yer alan Müzikoloji ve
Müzik Teknolojisi anabilim dallarinin lisans düzeyi öğreniminde ortak olarak verilmesi önerilen
dersler, bu derslerin içerikleri ve ortak olarak önerilmesinin nedenleri üzerinde durmak amaciyla
oluşturulmuştur. Bilindiği gibi Türkiye Üniversitelerinde müzik bölümlerinin bir parçasi olan
`Müzikoloji` ve `Müzik Teknolojisi` anabilim dallari, diğer müzik bölümleri olan Müzik Öğretmenliği
ve Konservatuvar eğitimi ile karşilaştirildiğinda daha yakin bir kurumsal geçmişe sahip
olduğundan, verilen/verilmesi önerilen dersler konusunda daha heterojen ve sorunlu bir yapiya
sahiptir. Dolayisiyla Türkiye`de genellikle fakültelerin Müzik Bilimleri Bölümü altinda toplanan
`Müzikoloji` ve `Müzik Teknolojisi` anabilim dallarinin oluşturulma amacina hizmet etmesi ön
görülen ortak derslerin tartişilmasi, bu çalişmada özellikle hedeflenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle
`Müzikoloji` ve `Müzik Teknolojisi` anabilim dallarinin tanimi, kuruluş hedefleri ve bu hedefler
doğrultusunda olmasi gereken ders içerikleri ana hatlariyla verildikten sonra, bu iki anabilim dalinin
ortak paydalari ve bu paydalar doğrultusunda oluşturulmuş olan ortak derslerinin adlari ve içerikleri
üzerinde durulmuştur. Bu nedenle, hem müzikoloji hem de müzik teknolojisi anabilim dallarinda
sinirli ders saatleri içerisinde piyano, seçme çalgi, solfej-dikte-teori, armoni, Türk Müziği nazariyati
gibi dersler, ortak olarak verilmelidir; Müzik fiziği, Müzik Yazilimlari, Uluslararasi Sanat Müziği
Tarihi, Uluslararasi Çağdaş Müzik Tarihi, Popüler Müzik tarihi, Türk Müziği Tarihi, Mesleki Yabanci
Dil, Müzikte Araştirma Teknikleri ya da müziğin bilimsel raporlanma teknikleri gibi teorik ve genel
kültüre yönelik derslerin ise, her iki anabilim dalinda da müzik kültürüne yönelik ortak dersler olarak
verilebileceği, çalişmada ulaşilan sonuçlardandir
Anahtar Kelimeler: Müzik Bilimleri Bölümü, Müzikoloji Anabilim Dali, Müzik Teknolojisi Anabilim
Dali Lisans Ders Programi, Ders İ̇çerikleri
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1950 Sonrasi Türk Heykel Sanati Üzeri̇ ne Bi̇ r Değerlendi̇ rme “şadi̇ Çalik “
Arş.Gör. Merve Duydu
ÖZ
Sosyal yaşam tarzi ve dini tutumlarin etkisiyle batili anlamda ki heykel sanati anlayişiyla ülkemiz
geç tanişmiştir. Sanayi Nefise mektebinin kuruluşuyla heykel sanati adina önemli denilebilecek
adimlar atilsa da, cumhuriyetin ilanindan sonra heykel sanati gelişme ve değişme sürecine
girmiştir. İlk yillarda sanatçilar daha çok anitsal ve figüratif çalişmalar yapsalar da 1950 den itibaren
kendi sanat anlayişlarini ve tarzlarini ortaya koyan eserler üretmeye başlamişlardir. Sanat eğitimi
vermeleri için ülkemize davet edilen yabanci sanatçilarla birlikte akademide modern eğitim süreci
başlamiş ve sanatçilar yeni arayişlara yönelmişlerdir. Geç gelen bu yenilik süreci ve biçimsel
arayişlarin o dönem sanatçilarinin eserlerine ustalikla yansidiğini söyleyebiliriz. Bu çalişmada
Rudolf Belling ‘in öğrencilerinden olan ve ülkemiz heykel sanati tarihinde önemli bir konuma sahip
olan Şadi Çalik ‘in heykelleri ve sanat anlayişi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Soyut, Heykel, Şadi Çalik
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Adiyaman Yöresi̇ Kadin Baş Bağlama Kültürü
Doç.Dr. Emine Koca - Doç.Dr. Fatma Koç - Öğr.Gör. Sezin Yilmaz
ÖZ
Kimlik, sosyal statü, kültür ve zenginlik göstergesi olarak insan yaşaminda önemini koruyan
giysiler, tarih boyunca toplumlarin sembolik olduğu kadar kültürel açidan da ayirt edici
unsurlarindan biri olmuştur. Giyim ve süslenme kültürünü oluşturan her bir parça, ait olduğu
toplumun yaşam felsefesi, örf, adet, gelenek, görenek, inanç ve değerlerini üzerinde barindirir.
İnsanlarin medeni durumlari (evli, bekâr, dul gibi), inançlari ve atalari hakkinda ipuçlari veren giysi
ve süslenme, büyük kültür içinde benzer anlamlar içerse de bölgeden bölgeye farkliliklar
gösterebilirler. Türk halk giyiminde giyim kuşam ve süslenme açisindan göz kamaştirici bir görsellik
ve iletişim diline sahip yörelerimizden biri de Adiyaman yöresidir. Giysilerde olduğu gibi baş
bağlama ve süslenme biçimleri yörede, dağlik köyler, ilçeler, aşiretler arasinda değişiklik
göstermektedir. Adiyaman yöresinde kilik kiyafet ve özellikle baş bağlama biçimlerinin adeta
kadinlarin kimliği niteliğini taşidiği, hangi aşiret ve köyden olduklarini, inançlarini, ekonomik ve
medeni durumlarini belirten gösterge işlevi gördükleri Adiyaman’da, yöresel giysilerin kullanimini
yitirmesi ve değişikliklere uğramasina rağmen, baş bağlama ve süslenme biçimlerinin orijinalliğini
koruyarak günümüze kadar ulaşmasi dikkat çekici olduğu kadar, kültürel açidan oldukça önemlidir.
Adiyaman yöresi kadin giyim kuşaminin en önemli tamamlayicisi olan baş bağlama ve süsleme
biçimlerinin incelenmesinin amaçlandiği bu çalişmada; bölgede alan araştirmasi yapilarak ulaşilan
baş bağlama örnekleri alanin gerektirdiği sistematikle incelenmiş, kaynak kişilerle yapilan
görüşmelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, yöreye ait baş bağlama özellikleri biçim,
malzeme, süsleme, kullanim özellikleri ve yansittiklari mesajlar açisindan belgelenmeye
çalişilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Adiyaman, Giyim Kuşam, Kültür, Baş Bağlama, Süslenme.
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Ai̇ Wei̇ wei̇ ’ni̇ n Sanati ve Geleneği̇ n Tari̇ h ve Anlik Üzeri̇ nden Esteti̇ k Yapilanmasi
Doç.Dr. Mustafa Cevat Atalay
ÖZ
Çağimizin en önemli sanatçilarindan sayilan Ai Weiwei birçok farkli şekilde sanatsal ifade
araçlarini kullanmaktadir. Sanatçi mimarlik, küratörlük, ressamlik, heykelin yaninda yerleştirme ve
video sanati gibi birçok farkli disiplinde çalişmaktadir. 2018 yilinda İstanbul’da Sakip Sabanci
müzesinde açtiği sergide porselen eserler ile içinde bulunduğu dünyanin sorunsallarina değinen
bir yaklaşim geliştirerek, gelenek, göç, savaş ve bireysel olarak ülkesinde yaşadiği sorunlari ele
alan çeşitli sanat yapitlari bulunmaktadir. Bu tebliğin konusu Ai Weiwei eserlerinde görülen gelenek
ile yaşadiği ana dair görüntülerin kendi ifade biçimini bulduğu eserlerin yorumlamalari üzerinedir.
Büyük boyutlu yerleştirmelerinde bulunduğu sanatçida birçok farkli şekilde ve disiplinde iş
üretmektedir. Yorumlamalarda bulanabilmek için Ai Weiwei literatür bakimindan incelenerek,
yaptiği işler üzerine yorumlamalarda bulunulmuştur. Sonuç olarak, Ai Weiwei yapitlarinda birçok
farkli teknik ve ifadenin yer aldiğini söyleyebiliriz. Gerçek, sahte ve replikalar üzerinden hareket
eden sanatçi yapitlarinda takim çalişmasi içinde belirli yapilari oluşturmaktadir. Bu nedenle çok ve
büyük ölçekli işler gerçekleştirebilmektedir. Tarihsel ikonik görüntülerden de yararlanan sanatçi,
savaşin olumsuz yanlarina yapitlarina konu edinmekte, insanlik tarihi üzerine düşünmektedir. Bu
durum sanatçinin estetik bakiş açisinda güzeli gösteren estetik biçimlerin yaninda sorgulamaci ve
provakatif bir ifade şeklinin olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ai Weiwei, Gelenek, Estetik, İ̇fade Araci
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Alâeddin Yavaşça’nin Bütün Eserlerinin Form, Makam, Usul ve Güfte Tasnifi Bakimindan
İ̇ncelenmesi
Dr. Öğretim Üyesi Engin Gürpinar - Doç.Dr Onur Zahal - Arş.Gör. Mehmet Güneş Açikgöz
ÖZ
Alâeddin Yavaşça, Türk Makam Müziğinin yaşayan en büyük bestekâr ve icracilarindan biri
olarak kabul edilmektedir. Musiki hayati boyunca; Saadeddin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Dr.
Subhi Ezgi, Hüseyin Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataerkin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes'ud
Cemil, Ekrem Karadeniz, Dede Süleyman Erguner, Dr. Selahaddin Tanur, Hakki Süha Gezgin, S.
Ziya Özbekkan, Fehmi Tokay, İ.Hakki Nebiloğlu, Salih Murat Uzdilek, Artaki Candan gibi büyük
üstatlardan istifade etmiştir. Alâeddin Yavaşça, sadece sözlü eserler bestelememiştir. Şarki
formundaki eserlerinin yani sira 2’si Kâr-i Natik, 5’i Takim,1’i Ayin-i Şerif olmak üzere; 33 form
(Takim, Kar-i Natik, Şarki, Peşrev, Saz Semai, Methal, Etüt, Marş, Divan, Çocuk Şarkilari, Mevlevi
Ayin, İlahi vs.) 654 adet eser bestelemiştir. Bu çalişmada, Alâeddin Yavaşça’nin bütün eserlerinin;
form, makam, usul, güftekar, güftelerinin konulari ve bestelerin yapiliş yillarina göre tasnifi
yapilmiştir. Elde edilen bulgular, frekans ve yüzde değerleri verilerek, tablo ve grafikler araciliğiyla
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Alâeddin Yavaşça, Alâeddin Yavaşça Eserleri, Tasnif, Eser Tasnifi
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Anadolu Selçuklu Çi̇ ni̇ leri̇ nde Kuş Fi̇ gürleri̇
Uzman Eda Demi̇ r Tosunoğlu - Dr. Öğretim Üyesi H.Serdar Mutlu
ÖZ
ANADOLU SELÇUKLU ÇİNİLERİNDE KUŞ FİGÜRLERİ Yard. Doç. H. Serdar MUTLU1 Uzman
Eda DEMİR TOSUNOĞLU2 1,2 İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarim Fakültesi Seramik
Bölümü-Malatya hsmutlu@gmail.com /eda.demir@inonu.edu.tr ÖZ Türklerde kuş sevgisi,
Şamanizm felsefesiyle benimsedikleri uzun süreli bir dostluk ilişkisine dayanir. Bu ilişki, Türklerin
Anadolu’ya yerleşmeleri ile birlikte geleneksel el sanatlarini ve mimari yapilari süsleyen kuş
motifleri şeklinde devam etmiştir. Geleneksel seramik sanatinda ayri bir yeri olan Anadolu Selçuklu
kuş figürlü çinilerinin kökleri Uygur Türklerine kadar uzanmaktadir. Bu çiniler, Orta Asya hayvan
figür üslubunu devam ettirse de sanatçilar tarafindan ustaca yorumlanmiş Selçuklu üslubunu
yansitan bir belge niteliği taşimaktadir. Çalişmada, Anadolu Selçuklu köşk ve saraylarini süsleyen
kuş figürlü çiniler; eleştirel yöntem, betimleme, çözümleme, yorum ve yargi aşamalari esas alinarak
incelenmiştir. Sanatçi üslubu açisindan ortak özellikler gösteren kuş figürlü çiniler
siniflandirildiğinda; tekli, ikili, insan figürüyle, mitolojik kuşlar ve av sahneleri gibi çok zengin
kompozisyonlar şeklinde sahnelendikleri görülmektedir. Ayrica, çinilerin sir alti üretim tekniklerine
dair bilgiler de verilmiştir. Son bölümde araştirmaci, Anadolu Selçuklu kuş figürlerinden esinlenerek
özgün kompozisyonlar tasarlamiş ve çini üretim tekniğine sadik kalarak çiniler üretmiştir. Bu çinilere
dair bilgi ve görseller bildiri sonunda sizlere sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Selçuklu, Çini, Kuş,
Figür ve Seramik.
Anahtar Kelimeler: Selçuklu, Çini, Kuş, Figür ve Seramik.
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Artankara Sanat Fuarinin Öğrenci̇ Beklenti̇ ve İ̇zleni̇ mleri̇ Üzeri̇ ne
Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Sami Öztürk - Dr. Öğretim Üyesi Mine Ülkü Öztürk - Öğr.Gör.
Erdinç Çakir
ÖZ
Sanat eserlerinin küresel pazarlamasi ve satişinda kullanilan bazi kanallar vardir. Bunlar;
galeriler, yerel ve uluslararasi fuarlar, internet, özel satişlar, müzayedelerdir. Ekonomik ticari fuarlar
gibi, sanatsal fuar etkinlikleri çok sayida izleyiciye ulaşmasi nedeniyle önemlidirler. Araştirma
konusu olan Artankara Uluslararasi Çağdaş Sanat Fuarinda, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farkli
ülkelerden gelen galeriler, müzeler, sanatla ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, sanatçilar,
sanatseverler görsel bir şölene katilarak gelenekselleşen bu organizasyonda bir arada olmaktadir.
Ülkemizin, bölgemizin sanat ortaminin ve piyasalarinin güçlenmesinin, gelişmesinin yanisira
sanatçilarin düşsel penceresinden, yeniden yaratilan bir dünyaya bakma şansini sağlayan sanat
fuari; katilimcilar ve sanata ilgi duyanlari uluslararasi düzeyde bir araya getirerek, yeni paylaşimlar
ve kazanimlar sağlamayi hedeflediğini belirtmektedir. Çalişmada sanat eğitimi alan yükseköğretim
öğrencilerinin Artankara sanat fuar gezisi öncesi beklentileri, sonrasi görüş ve değerlendirmeleriyle
konu ele alinmiştir. Geleceğin sanatçilarinin birçok yapit üzerinden stantlar, galeriler, sanatçilar,
sunumlar açisindan fuar izlenimlerinin neler olduğu değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Fuar, Sanat Eğitimi.
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Azerbaycan ve Elaziğ/harput Yöresi̇ Ortak Müzi̇ k Termi̇ noloji̇ leri̇ Üzeri̇ ne Bazi Tespi̇ tler
Dr. Savaş Eki̇ ci̇
ÖZ
Bilindiği gibi Türkler Anadolu’ya gelmeden önce dünya coğrafyasi üzerinde sik sik yurt
değiştirerek çok geniş bir alana yayilmişlar, birçok kültür ve dinin etkisi altinda kalarak farkli
uygarliklar yaşamişlardir. Kaynaklarda Anadolu’nun tamamen Türkleşmesi 1071 Malazgirt zaferi
ile birlikte olduğu yazilmiş olsa da, Türkler’in Orta Asya’dan çikarak Anadolu’ya ve Anadolu
üzerinden Orta Avrupa’ya kadar çeşitli dönemlerde çeşitli vesilelerle göç yaptiklari bu tarihten çok
daha eskilere dayanmaktadir. Bu nedenle Türk kültürünün izlerini veya kökenlerini sadece belirli
bir coğrafi parçada değil; Türklerin göçüp yerleştikleri, devlet kurup egemen olduklari ülkelerin
tümünde aramak daha doğru olacaktir. Türk kültürü denildiğinde, Türk kavminin tarih sahnesine
çikişindan başlayarak günümüze kadar süregelen ve Türklerin yerleştikleri, yaşadiklari, bugün de
yaşamakta olduklari yerlerde yarattiklari, bu gün de etkinliğini sürdüren kültür anlaşilmaktadir.
Gerek Azerbaycan ve gerekse Orta Asya; Türk milletinin geçmişte ve bugün yaşadiği önemli
coğrafyalardan birisidir. Bu nedenle günümüz Türkiye’sinde yaşayan birçok kültürel unsurun
değişik anlam, ifade veya biçimleri ile ata topraklarda da yaşamasi doğaldir. Ortaasya’dan
Anadolu’ya gelen Türkler; Oğuzlar da olduğu gibi yeni yerleşim yerlerine eski yerleşim yerlerinin
boy veya aşiretlerinin adini vermişlerdir. Bu konuya en iyi örneklerden birisi de; Hazar’in kenarinda
kurulan Bakü ve yine Hazar’in yakininda kurulan Harput şehirleridir. Ortak benzerlikler müzikte
veya müzik terminolojisinde de bir şekilde görülmektedir. Bu ortak adlandirmalardan bazilari
şunlardir; Divan, Hicaz, İbrahimi, İsfahan, Hüseyni, Arazbari-Elezber, Mirsi-Misri, Muhalif, Paşa
Göçtü, Peşrev ve Tehnis-Tecnis gibi. Bunun ile birlikte, Harput’da “Yar Sari Kavun Dilimi” adli eser;
Azerbaycan’da bir aşik ezgisi olan “Şirvan” in orta muhammes kisminin ezgi yapisina, Harput’da
Versağ denilen eserin ayak bölümü; Azerbaycan’da Bayatişiraz Mugami’nda icra edilen “Onu
Deme Zalim Yar” adli halk mahnisina, Harput’da ki “Şirvan Hoyrati” Azerbaycan’daki Şüşter
Mugamina benzer yanlari veya bir başka deyişle benzer ezgi kirintilari, ezgi motifleri
bulunmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler; Harput Müziği, Azerbaycan Müziği, Terminoloji, Müzik
Kültürü.
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Bağlama Bati̇ k Uygulamalarinda Bi̇ tki̇ sel Boyalarin Kullanimi
Gizem Gem - Doç.Dr. Sema Özkan Taği
ÖZ
Bitkisel boyaciliğin tarihi çok eskilere dayanmaktadir. Doğada boya bitkilerinin çok ve yaygin
oluşu, bitkilerin elde edilme ve saklama kolayliği, boyama yaparken fazla bir malzemeye ihtiyaç
duyulmamasi, çeşitli mordanlar ile farkli renkler elde edilebilmesi vb. nedenlerden bitkisel boyacilik
günümüzde de yapilmaktadir. Batik, kumaş üzerine rezerve yöntemi kullanarak gerçekleştirilen bir
boyama desenlendirme yöntemidir. Batik, geçmişten günümüze sosyal yaşamda, özel günlerde,
günlük kullanimda ve kültür taşiyicisi ürün olarak ta iç mekan dekorasyonlarda, giyimlerde,
aksesuarlarda kullanilmaktadir. Bitkisel boyacilik birçok alanda kullanildiği gibi batik
uygulamalarinda da kullanilabilir Bu araştirmada renklendirmek için ceviz kabuğu ve nar kabuğu
kullanilarak farkli atki ve çözgü sikliklarindaki pamuklu kumaş türleri üzerinde mordanli ve
mordansiz olmak üzere iki yöntemde bağlama batik yöntemi uygulanmiştir. Bu bildiride bitkisel
boyamanin bağlama batik tekniği için uygunluğu tartişilacak ve elde edilen boyama örnekleri
sunulacaktir.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel Boyacilik, Batik, Bağlama Batik
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Bayan Öğrenci̇ ler İ̇çi̇ n Opti̇ mum Elbi̇ se Dolabinin Geli̇ şti̇ ri̇ lmesi̇
Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Uzun
ÖZ
Bu araştirmada üniversitede öğrenim gören bayan öğrencilerin barindiklari yerlerdeki (devlet
yurdu, özel yurt, öğrenci evi) ihtiyaçlarini karşilayacak optimum özelliklere sahip elbise dolabinin
geliştirilip üretilmesi ve barinilan yere göre elbise dolabinin bölümlerinin yeterliliğinin
değerlendirilmesinin farklilaşip farklilaşmadiği sorgulanmiştir. Öncelikle; öğrencilerin elbise
dolaplarinin içerisinde yer alan giyecek miktari ve diğer malzemelerin belirlenmesi, mevcut
kullanilan elbise dolabinin bölümlerinin yeterli bulunup bulunmadiği ve kendilerine özel
tasarlanacak bir dolapta olmasini istedikleri özelliklerin tespit edilebilmesi için bir anket
hazirlanmiştir. Anket toplam 246 bayan öğrenciye uygulanmiştir. Sonrasinda öğrencilerin giyecek
miktarlari ve dolaplarinda yer alan diğer malzeme miktarlari ve elbise dolaplarinin bölümlerini
yeterli bulup bulmadiklari ile yeni bir dolapta istedikleri özellikler göz önüne alinarak yeni bir dolap
tasarlanmiş ve üretilmiştir. Ayrica; barinilan yere göre öğrencilerin elbise dolaplarinin bölümlerini
değerlendirmeleri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik belirlenmiştir (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: Mobilya, İç Mimari, Elbise Dolabi, Öğrenci Yurdu
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Bir Çağdaş Sanat Ürünü Olarak Eğitim
Abdül Tekin
ÖZ
Modern düşüncenin zamanla çağdaş akla dönüşümü sirasinda tarihsel ilerlemede bazi dayanak
noktalari aradiği gözlenir. Modernin ortaya koyduğu iddialarinin değişim ve dönüşümü sürecinde
toplumlara sunduğu vaatlerin ikinci dünya savaşi sonrasi yaşadiği yikim ile ciddi şekilde revize
edilmesi gerekmektedir. Amerika merkezli gelişen “çağdaş sanat” İkinci dünya savaşi sonrasi bu
dönüşümü sunar. Çağdaş sanatin kendini temsil eden bir eğitim modeli ile eğitim içinde yer etmesi
yine 1960'li yillarda başlayan toplumsal hareketler ile desteklenmektedir. Bu doğrultuda çağdaş
sanatin temellerini dayandirdiği kavramsal ve toplumsal altyapinin tarihsel arka planini oluşturan
bu modelin, farkli bazi örnekler üzerinden incelenmesi bu kapsamda çağdaş sanatin
algilanmasinda önemli görülmelidir. Modernliğin öğretilerine karşi oluşturulan bir karşi
konumlanmanin çağdaş sanati oluşturmasi da modern içeriğin ele aldiği siradan eğitim içeriği
dişinda olacaktir. Bu doğrultuda özellikle yürürlükte olan bazi alternatif sanat etkinliklerinin sinirli
kapsamda ele alinmasi son derece önemlidir. Bu kapsamda sanatin özellikle de kendiliğinden
sisteme bütünleşmiş modelleri dişinda çağdaş sanatin pratikleri ile de desteklenen bazi modelleri
içermesi önemlidir. Sanatin toplumla dönüşümüne yine toplumsal bağlar ile bağ kurarak yola
çikmanin önemi sorgulanmalidir. Çağdaş sanat etkinlik ve sergilerinde yer bulan eğitim içeriklerinin
çağdaş sanat olma iddiasini desteklemesi de bu kapsamda ele alinmalidir. Böylelikle eğitim
kurumlari dişinda sanat olma iddiasi güden konusu eğitim olan içeriklerin de bu kapsamda ele
alinmaya çalişilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Eğitim, Toplum ve Sanat İlişkşisi
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Bi̇ r Kültür Varliği Olarak Rembrandt’in “gece Nöbeti̇ ” Adli Resmi̇ ni̇ n Koruma Bağlaminda
İ̇rdelenmesi̇
Doç.Dr. Yüksel Göğebakan
ÖZ
Toplumlarin yaşanmişliklari hakkinda bilgi veren ve geleceğin şekillenmesine katki sağlayan
materyaller olarak kültür varliklari, önemle korunmasi gereken değerler olarak kabul edilmektedir.
Geçmişle gelecek arasinda bağlantinin kurulmasina sebebiyet veren bu kültür varliklarinin neler
olduğu, ülkelerin belirlemiş olduğu kanun ya da yasal mevzuatlar çerçevesinde ele alinmaktadir.
Ancak şunu da belirmek gerekir ki, her ne kadar ülkeler kendi pozisyonlarina göre bazi
tanimlamalara gitmiş olsalar da, uluslararasi alanda bu varliklarin tanimlamasiyla ilgili yasal
mevzuatlar da bulunmakta ve ülkeler kendi mevzuatlarinin dişinda bu evrensel yaklaşimlara dahil
olmakta, kurallarina riayet etmekteler. Evrensel düzeyde uluslararasi kuruluşlar tarafindan yapilan
bu tanimlamalarin hepsinde de plastik sanatlara ait olan eserler, özellikle de yağliboya tuval
resimleri, kültür varliği olarak tanimlanmaktadir. Yapilan bu çalişmada, taşinir kültür varliği
pozisyonunda olan, Hollandali Barok Sanatçi Remrandtin “Gece Nöbet” adli yağliboya tuval
çalişmasinin, bir kültür varliği olarak yaşamiş olduğu problemler ve korunmasina yönelik
günümüze gelene kadar atlatmiş olduğu badireler ele alinmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültür Varliği, Hollanda Resmi, Barok Sanat, Rembrandt, Gece Nöbeti
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Çocuk Müzeleri̇ ve Kültürler Arasi Etki̇ leşi̇ m
Arş.Gör. Neslihan Dilşad Di̇ nç
ÖZ
Müzeler; genel itibari ile bilim, kültür ve sanat ürünlerini sergilemek, insan, teknoloji ve doğanin
oluşumunu ve gelişimini kaynaklar ile sunmak için var olan kurumlardir. Çocuk Müzeleri ise daha
ziyade “etkileşimli öğrenme” ve “eğitim etkinlikleri” temelinde oluşan çocuklarin görerek, içinde
bulunarak öğrenmelerini sağlamak için var olan yapilanmalardir. Çocuk Müzeleri 20. Yy.’in
başlarinda Amerika’da oluşmaya başlamiştir. Popüler kültür ve gelişen teknolojiler eşliğinde
görselliğin ön plana çikmasiyla çevresini görsellerle algilayan bireyler yetişmektedir. Gördüklerini
okuyabilme, doğru anlamlandirabilme ve estetik algi düzeylerinin gelişmesi noktasinda bu
müzelerin etkileşim temelli uygulamalari önem arz etmektedir. Görerek öğrenmenin yani sira
kültürel kavramlarin öğrenilmesinde de müzelerin belirgin faydalari söz konusudur. Farkli
kültürlerden insanlari da bir araya getiren bu kurumlarda kültürlerarasi iletişim ve etkileşimi
canlandiracak, günümüzde en çok ihtiyaç duyulan “kültürel hoşgörü” kavramina da hizmet edecek
programlar sunulmaktadir. Bu bildiride, çocuk müzelerinde sürdürülen uygulamalarin kültürler arasi
etkileşim açisindan sağlayabileceği faydalar ve ülkemizde “çocuk müzesi” kavraminin durumu ve
gerekliliği literatür tarama yöntemi ile incelenecek ve yorumlanacaktir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Müzesi, Sanat Eğitimi, Kültür
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Dada, Sürrealizm ve Bilinçalti
Öğr.Gör. Gülser Aktan
ÖZ
Bilinçalti kavrami Freud’la taninmiştir. Oysa Freud’dan önce birçok bilim adami bilinçalti
kavramina değişmiştir. Bir tedavi yöntemi olarak psikanalizle bilinçaltini açiğa çikarma Freud’la
sistemleştirilmiştir. Sanat alaninda bilinçalti kavramiyla bilinçli olarak ilgilenme sürrealizmde
görülmektedir. Bilinçalti kavramina sanat akimi olarak sürrealizm sahip çiksa da aslinda
kendiliğindenlik, tesadüf ve düşünmeden yapilan sanatsal eylemleri felsefesinde barindiran Dada
sanatçilari, psikoloji biliminin psikanalizde kullandiği tekniklerden kendiliğinden anlatim yöntemini
kullanmişlardir. Bu çalişmada bilinçalti kavramina dada sanatçilarimi yoksa sürrealist sanatçilar mi
realitede daha yaklaşabilmiştir sorusu ele alinmiştir. Kolektif bilinçalti kavramini ortaya atan jung’i
görsel sanatlarda Dada onaylamiş görünmektedir. Sanat Zürih’te kolektif bilinçaltini ortaya
koyarken planli davranmamiş ancak sürrealizmin sanatçilari Freud’dan haberdar bir şekilde bilinçli
olarak bilinçaltiyla ilgilenmişlerdir. Savaşin toplumsal yikiciliği anindaki dada ve savaş sonrasinin
sakin karmaşasindaki sürrealizmin bilinçaltiyla ilgisi görseller üzerinden karşilaştirmali olarak ele
alinarak, dadanin kullandiği yöntemler açisindan sürrealizmden daha fazla bilinçaltini ortaya
koyduğu sonucuna ulaşilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dada, Sürrealizm, Bilinçalti, Dali, Freud
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Deadpan Esteti̇ ği̇ nde Fotoğrafi̇ k Vi̇ zyon
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fati̇ h Yelmen
ÖZ
Özet Natüralizm, Emile Zola’nin romanlarinda bir edebiyat akimi, John Constable’in resimlerinde
ve Peter Henry Emerson’in fotoğraflarinda ise görsel estetik bağlamlarinda karşilik bulmuştur.
Tarih boyunca doğanin içinde ve onunla birlikte yaşayan insan, nihayet 21. yüzyilda onun dişinda
da yaşamaya başlamiştir. Yaşam alanlarindan yiyecek ve içecek gereksinimlerine kadar tüm
ihtiyaçlar, sentetik bir üretim ve tüketim zincirine bağlanmiştir. Böylelikle insan hem doğa hem de
adeta sentetik bir yapay doğanin içinde, fakat öte yandan hakiki doğanin dişinda yaşamaya
başlamiştir. Natüralizmin 19. yüzyildaki ilk örneklerinde yer alan doğaya dair görsel algi, tarim,
hayvancilik vb. insanin doğayla uzlaştiği ve doğada mevcut bulunan şeylerin varoluşunu tasvire
dayanan bir içeriğe sahiptir. 20. ve 21. yüzyilda ise, doğadaki sentetik değişimlerin etkisiyle doğa
manzaralari, artik kent manzaralarina dönüşmüştür. Başka bir deyişle bu durum, bir yandan
doğada olmakta olanin, diğer yandan olmamasi gerekenin fotoğrafik tasvirine dönüşmüştür.
Böylelikle de, doğa ile kurulan ontolojik ilişki değişmiş ve insanin çevre algisi da bu değişimden
etkilenmiştir. Bu çalişmada, doğa manzarasindan kent manzarasina fotoğrafik alginin değişim
sürecinde ortaya çikip belirginleşen deadpan estetiğine ait vizyonlar, çeşitli fotoğrafçilarin
eserlerinden örnekler eşliğinde, fenomenolojik yöntem kullanilarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Natüralizm, Fotoğraf, Deadpan.
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Deni̇ zli̇ Bölgesi̇ El Dokumaciliği ve Bi̇ r Örnek Dokuma: Ni̇ kfer Bezi̇
Dr. Öğretim Üyesi Esra Kavci Özdemi̇ r
ÖZ
Geleneksel dokumalar, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde geçmişte yerli halkin ihtiyaçlarini
karşilamak ve gelir elde etmek amaciyla yapilirken, günümüze kadar gittikçe önemini kaybetmiş
hatta üretimi azalmiştir. Bunun sonucunda hammadde açisindan pahali bir üretim olarak görüldüğü
için geleneksel dokumalarin yerine son yillarda düşük maliyetle elde edilen makine üretimi
dokumalar tercih edilmeye başlamiştir. Kendine özgü karakteristik özellikleri olan dokumalarimiz
geleneksel kullanim amaçlari dişinda farkli kullanim alanlarina yönelik üretimlerle karşimiza
çikmaktadir. Eski dokuma örnekleri ile günümüzde üretilen dokumalar şüphesiz ki pek çok açidan
farklilik göstermektedir. Bu duruma örnek Ege bölgesinin önemli dokuma merkezlerinden biri olan
Denizli’nin Kizilcabölük, Babadağ, Buldan v.b. ilçelerinde yapilan dokumalar gösterilebilir. Ancak
Denizli’nin Tavas ilçesinde üretilen Nikfer bezi, günümüzde yalnizca bir dokumaci tarafindan
geleneksel özelliğini ve kulanim şeklini değiştirmeden dokunmaktadir. Bildiride yok olmaya yüz
tutmuş dokumalarimizdan biri olan Nikfer bezi dokumasinin teknik, hammadde ve kullanim alani
tanitilacak, üretimi konusundaki ilgi ve desteğin azalmasinin nedenleri, yeniden bu dokumaciliğin
canlandirilmasi için yapilmasi gerekenler üzerinde durulacaktir. Bunun sonucunda da Nikfer bezi
dokumaciliğinin farkli alanlarda, farkli teknikler kullanilarak üretiminin sağlanmasi ve dokumaya
ilginin artmasi konusunda çözüm önerilerinde bulunulacaktir.
Anahtar Kelimeler: Dokuma, Nikfer, Denizli
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Deprem Bilinçlendirmede İ̇nfografik Kullanimi
Dr. Öğretim Üyesi B. Burçak Erdal - Dr. Öğretim Üyesi Aziz Erkan
ÖZ
Yaşamin hizlica akip gittiği günümüz dünyasinda bir yanda yoğun bilgi kirliliği yaşanirken, diğer
yandan hizli ve kalici öğrenmenin önemi de her geçen gün artmaktadir. Böylece hizli ve kalici
öğrenmede yeni bir görsel anlatim dili olan İnfografik, öğrenme ve bilgilendirme metotlari arasinda
çok önemli bir yere sahip olmuştur. Yaşamimizin her alaninda; özellikle sosyal ve kültürel olmak
üzere eğitim, iletişim, mimari, sanat, tip, ekonomi gibi pek çok alanda kullanilan infografik yöntemi
bireyleri bilgi kirliliğinden kurtarirken öğrenmeyi de kolaylaştiracaktir. Bu düşünceyle yapilan bu
çalişmada, öğrenme ve bilgilendirme yöntemi olarak kullanilan infografiğin toplum
bilinçlendirmedeki rolünün, deprem örneği ile ortaya konulmasi amaçlanmiştir. Bu kapsamda
gerçekleştirilen projede, İstanbul’un deprem olasiliği yüksek ilçelerinde yaşayan 100.000
ortaöğretim öğrencisi hedef kitle olarak seçilmiştir. Hedef kitlenin bilinçlenme düzeyi ‘Deprem
Öncesi’, ‘Deprem Olurken’, ‘Deprem Sonrasi’ bilgilerini içeren ve özgün olarak tasarlanmiş
infografik broşürler kullanilmiştir. Yapilan anket uygulamalari ve sözlü mülakatlar sonucunda
infografiklerin deprem konusunda öğrencilerin bilinç düzeyinde belirgin ölçüde bir artiş olduğu
görülmüştür. Sonuç olarak infografiklerin doğru tasarlandiği takdirde, hizli öğrenmeyi ve akilda
kaliciliği desteklediği, dolayisiyla eğitimin her aşamasinda yayginlaşmasi gerektiği öngörülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İnfografik, Eğitim, Öğrenme, Deprem, Toplumsal Bilinç
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Di̇ ji̇ tal Görsel Kültür Araci Olarak Fotoğraf: Görsel Hi̇ kaye Sanati
Öğr.Gör. Tuğba Demir
ÖZ
Görsel olarak bir mesajin iletilmesi amaciyla çok çeşitli iletişim araçlari geliştirilmiştir. Herhangi
bir görselin görüntüye dönüşerek anlamsal bir içeriğe bürünmesi, iletişimin etkin bir biçimde
gerçekleşebilmesi için gereklidir. Bir görüntünün toplumun değerleri ve inançlarina uygun kültürel
kodlari yansitan göstergeleri içinde barindiriyor olmasi, görsel kültür olgusu kapsaminda
değerlendirilebilmesi açisindan önemlidir. Özellikle son yillarda, sayisal teknolojilerin görüntüyü
işlemede ulaştiği düzey göz önünde bulundurulduğunda geleneksel görsel kültür araçlarinin dijital
ortamlara uyarlanarak estetize edildiği ve dijital görüntünün oldukça popüler bir biçimde mesaj
iletmede kullanildiği yadsinamaz bir gerçekliktir. Bu çalişma, markalarin dijital ortamda ürün
tanitimini yapmak için dijital görsel kültür araci olarak fotoğraflardan nasil yararlandiklarini ve ürün
temali fotoğraflardaki kurgusal örüntünün ardindaki anlamin ne olduğu sorunsalini konu
etmektedir. Çalişmanin sinirliliği için seçilen örneklem Durex adli markanin fotoğraflarindan
oluşmaktadir. Dijital iletişim ortamlarindan biri olan Facebook’ta Durex’in kendi sayfasinda
yayinladiği fotoğraflar araştirma verilerinin sağlanmasi amaciyla kullanilmiştir. Fotoğraflar
arasindan rastlantisal olarak seçilen sekiz tanesi göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle
incelenmektedir. Çözümlenen fotoğraflarin yansittiği estetik ve yaratici bakiş açisinin ürün
konumlandirma kurgusu açisindan değerlendirilmesi söz konusudur. Çalişma, bir ürünün tanitimi
için gösterilen fotoğraflarin nasil kompoze edildiği ve görsel hikayenin estetik algoritmasina nasil
yön kazandirdiğinin tespitini amaçlamaktadir. Fotoğraf kompozisyonunda yer alan göstergelerin
örtülü mesajlarinin, zihinde, fotoğrafin ana mesajina paralel bir hikaye kurgusuna dönüşümünü ele
alan bu çalişma, fotoğrafin görsel bir anlati sanati olarak yeniden değerlendirilmesine imkan
sağlamasi açisindan önemli bulunmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Görsel Kültür, Fotoğraf, Ürün Fotoğrafi, Hikayeleştirme, Göstergebilim
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Drone Fotoğrafçiliği
Dr. Öğretim Üyesi Bülent Erutku
ÖZ
Tarih boyunca insanoğlu hem yaşadiği dünyayi hem de kendisini anlamasi, konumlandirabilmesi
için yukaridan bakmak istemiştir. Yukaridan bakmak için uçmak gerekir. Bu durum korku ve
mutluluğu beraberinde taşir. Ulaşilamayan göklerde önceleri tanrilari ve kanatli varliklari zihninde
oluşturan insanoğlu, Bati ve Doğu kültürlerinde benzer mitolojiler geliştirmiştir. Abbas Ibn Firnas,
El-Cevheri, Leonard da Vinci, Hezarfen Ahmed Çelebi gibi öncü isimlerin varliği ile “uçmak”
mümkün olabilmiştir. Onlarin uçma çabalari günümüzün teknolojisinin temeli olmuştur.
Edebiyat’tan resme, heykelden çağdaş sanata sanatçilar da “uçma” edimi kapsaminda sanat tarihi
boyunca ya mitolojilerden beslenerek ya da yaşadiklari dönemin etkisi ile çok sayida sanat eseri
ortaya koymuşlardir. Fotoğraf sanatinda ise; yaygin bakiş açisi ayakta duran insanin görme
açisidir. Kuşbakişi görüş her zaman ilgi çekici olmuştur. Fotoğrafin bulunuşun hemen ardindan
balon ile ilk hava fotoğrafi çekilmiştir. Tarihsel gelişim içerisinde balonun yani sira kuş, uçurtma,
roket, uçak ile fotoğrafik görüntüler alinmiştir. Bu çabalarin çoğu haritacilik gibi teknik ya da askeri
amaçli olmuştur. İlk başlarda çikiş ve yaygin kullanim amacinin askeri olmasinin verdiği olumsuz
bir etki olsa da insanlik yararina çok farkli alanlarda kullanilan drone ile teknolojinin ucuzlamasiyla
görüntü elde etmek popüler hale gelmiştir. Günümüzde hizla gelişen teknoloji, gündelik hayati
etkilemesinin yani sira sanat ve estetik alanlarini da etkilemektedir. Tekno-kültür çağinin özellikle
genç bireylerinin olaylari algilayişi, yorumlayişi yeni teknolojileri sanatsal ifade araci olarak da
kullanmaya yöneltmiştir. Bu anlamda drone sadece fotoğrafik görüntü almanin dişinda resim,
enstalasyon, modern dans gibi farkli sanat disiplinlerinde de kullanilmaktadir. Bu bağlamda “drone
art”, “drone sanati” dünyada yayginlaşmaktadir. Yurtdişinda drone ile çekilmiş fotoğraf yarişmalari
düzenlenirken, ülkemizde fotoğraf eğitimi veren üniversitelerde henüz drone fotoğrafçiliği dersi
yoktur. Sunduğu farkli görüş açilari ile drone, hem sanatsal anlatim dilinin zenginliği hem de ticari
gelir boyutunun olmasi nedeniyle istihdama katki sağlamasi açisindan müfredatta yer almasinda
faydali olacaktir.
Anahtar Kelimeler: Uçmak, Hava Fotoğrafçiliği, Drone Sanati, Drone Fotoğrafçiliği
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Ekoloji̇ k Sürdürülebi̇ li̇ rli̇ k Kavraminin Grafi̇ k Tasarima Yansimasi
Dr. Öğretim Üyesi Sevtap Kanat - Doç.Dr. M. Cevat Atalay
ÖZ
Endüstri Devriminin sonucu ortaya çikan ekonomik gelişmelerin çevre tahribatina ve toplum
üzerindeki olumsuz etkilerine bir önlem olarak ortaya çikan sürdürülebilirlik, yaşadiğimiz çaği
derinden etkileyen güncel bir konu olmaya devam ediyor. Teknoloji, günümüzde insan hayatinin
kalitesini artirmaktadir. Fakat bu teknolojideki gelişmeler, tüketimin artmasina ve dünya üzerinde
sinirli kaynaklarin yok edilmesine sebep olmaktadir. Bilimsel, teknolojik gelişme ile sürdürülebilirlik
arasindaki çatişma, çağimizin en çok tartişilan sicak konularindan birsidir. Sürdürülebilirlik hizli
artan nüfusa, doğal kaynaklarin azalmasina, doğadaki biyolojik çeşitliliğin azalmasina, ekosistemin
zarar görmesine kisacasi insanin çevresine verdiği zarari önlemek için bir önlemdir. Çevre bilinci
önemini her geçen gün artirmaktadir. İnsanlar bilinçlendikçe bir ürünün ihtiyaçlarini karşilamasinin
yaninda o ürünün çevreye olan etkisini de göz önünde bulundurmaya başlamiştir. Geleceğimiz için
toplumun her kesiminin sürdürülebilir gelişim için katkida bulunmasi gerekmektedir.
Sürdürülebilirlik anlayişi, çevreye duyarli tasarimlar her meslek alaninda olduğu gibi sanatta dile
getirilmektedir. Bu çalişmada, grafik tasarimin sürdürülebilirlik açisindan hem soruna hem
çözümüne olan katkilarinin ne olabileceği değerlendirilmeye çalişildi.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Tasarim, Grafik Tasarim
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Elaziğ İ̇li̇ Kolan ve Çarpana Dokumalarin İ̇ncelenmesi̇
Prof.Dr. H. Feriha Akpinarli - Bahar Kosi̇ f
ÖZ
Mekiksiz dokumalar grubuna giren kolan ve çarpana dokumalar, dokumacilik sanatinin en
önemli ürünlerinden biridir ve ayni zamanda dar dokumalar olarak da bilinmektedir. Bu dokuma
grubu çarpana araci ve yer tezgahlari kullanilarak yapilan çözgü yüzlü dokumalardir. Anadolu'nun
bir çok yöresinde yapilan kolan ve çarpana dokumalar dar şerit halinde olduklarindan çoğunlukla
yük taşimada, kuşak ve çadir ipi olarak kullanilmiştir. Bu yörelerden biri olan Elaziğ ilinde çarpana
dokumalarin motif zenginliği yoğundur. Geçmişte yoğun yapilan bu dokumalar günümüzde çok az
dokunmaktadir. Bu nedenle tanitilmasi ve belgelenmesi gerekmektedir. Bu çalişmanin amaci,
Elaziğ ilinde bulunan kolan ve çarpana dokumalari teknik, araç, gereç, motif ve kullanim özellikleri
açisindan incelemektir. Çalişmada tarama yöntemi kullanilmiştir.Verilerin toplanmasinda kaynak
kişilerle görüşme yapilmiş ve dokuma örneklerinin tesbiti için bilgi formlari kullanilmiştir. Verilerin
değerlendirilmesi sonucunda; Yörede dokuma yapan bireylerin, Elaziğ doğumlu, orta yaş
grubunda, okuma yazma bilmedikleri, yörede el sanatlari içerisinden yoğun olarak dokuma
yaptiklari öğrenilmiştir. Yörede çarpana aracina “Si”, yapilan çarpana dokumalara ise “Kajik” adinin
verildiği tespit edilmiştir. Kullanilan motiflere yörede kertik (kutucuk, sandik), hestik (kurtağzi),
nikirest (çalgeçir) isimleri verilmiştir. Yörede kolan dokumalara “Navmal” ismi verilmekte ev süsü,
çuval sapi, çadir süsü olarak kullanilmaktadir. Kolan ve çarpana dokumalarin kullanim alanlari ve
kullanilan gereçlerdeki farklilik boyut ölçülerini etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Dokuma, Elaziğ, Çarpana Dokuma, Kolan Dokuma
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Elaziğ Yilangeçi̇ ren Köyünde Yaşayan Şavak Aşi̇ reti̇ ’ni̇ n Hali Yastiklari
Dr. Öğretim Üyesi Elif Aksoy - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Latif Taraşli
ÖZ
Bu çalişmada, Elaziğ ilinin Yilangeçiren Köyünde bulunan Şavak hali yastiklari ele alinmiştir.
Orta Asya’dan gelen ve Doğu Anadolu Bölgesinde belli bir yörede yerleşen Şavak Aşireti, eskiden
göçebe hayati süren, fakat şimdi yerleşik hayata geçen bir aşirettir. Şavak aşiretinin yerleşim yeri
olarak belirtilen ve Akdemir (Pertek) bucak merkezi ile birlikte toplam on beş köyden oluşan Şavak
yöresi, güneyden eskiden Murat nehri (bugün Keban baraj gölü), kuzeyinden Hozat, batisindan
Çemişgezek, doğusundan Pertek ilçeleri ile çevrilidir. Tunceli ilinin Pertek ilçesi Akdemir bucağina
bağli toplam dokuz köyün tamami, Bulgurtepe (Celedor),Yukari Gülbahçe (Yukari Komraş), Aşaği
Gülbahçe (Aşaği Komraş), Ballidut (Kohpinik), Gövdeli (Tahsu), Tuzbaşi (Nisirto), Çukurca
(Behrav), Ayazpinar (Titinik) ve Konaklar aşiretin yerleşik olduğu köylerdir. Ayrica Çemizgezek
ilçesi Akçapinar (Vaskovan) bucağina bağli Doğan, Bölmebölen, Yemişdere, Payamdüzü ve
Saribalta köylerinde yaşayanlarin büyük bir kesimi de yörede Şavakli olarak bilinmektedir.
Elaziğ’da ise, Şavaklilar Harput’a bağli Yilangeçiren, Muratçik, Meşeli ve Şahinkaya köylerinde
ikamet etmektedirler. Bildirimize konu olan Yilangeçiren köyü Şavak aşiretine ait hali yastiklar
bitkisel ve geometrik motiflerden oluşmuştur. Dokumalarda kullanilan iplikler yündür ve Karaman
koyunundan elde edilmiştir. Boyama, eğirme ve yikama gibi hammadde işlemleri aşiretin kadinlari
tarafindan yapilmiştir. Bu çalişmada, Elaziğ’a bağli Yilangeçiren köyünde dokunan Şavak Aşiretine
ait hali yastiklar; motif, malzeme, boyut, siklik ve kompozisyon özellikleri açisindan incelenerek,
dokumalarin tekstil literatüründe bir yer edinmesini sağlamak amaçlanmiştir. Bu yüzden
çalişmamizda kültürel bir miras olan Yilangeçiren köyündeki Şavak aşiretine ait hali yastiklardaki
motifler detayli olarak incelenerek dokumalarin gelecek kuşaklara aktarilmasi sağlanmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elaziğ, Yilangeçiren, Şavak, Aşiret, Hali, Yastik,
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Endüstriyel Atiklarin Plastik Çözümlemeleri
Tayfun Çi̇ men
ÖZ
‘’Endüstriyel Atiklarin Plastik Çözümlemeleri’’ başlikli, Sanat bildirisinde, günümüz teknolojisinin
hizli değişim süreci içerisinde, sistemin kendisini yeniledikçe dişariya birakip attiği maddelerin,
kendine özgü plastik ve estetik değerleri olan çözümlemelerle sanatsal formlara dönüştürülmesi
amaçlanir. Plastik sanatlarda endüstriyel atiklar kullanarak bir yandan geri dönüşümün önemi
vurgulanmaya çalişilirken, diğer yandan da meydana getirilen plastik formlarla yeni sanatsal yaşam
alanlari oluşturulmaya çalişilir. Bu bildiride genel amaç endüstriyel atiklarin plastik sanatlarda
kullanilmasiyla endüstri toplumunun tüketim konusunda bilinçlendirilmesidir. Tabii kaynaklarin
sonsuz olmadiği, dikkatlice kullanilmadiği takdirde bir gün bu doğal kaynaklarin tükeneceğinin
bilincinde olunmasi amaçlanir. Sanatsal alanda ise yeniden değerlendirilme imkani olan endüstriyel
atiklarin çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirilerek, plastik formlara dönüştürülerek tekrar
kulanim sürecine dahil edilmesi amaçlanir. Bu durumun farkina varan pek çok sanatçi kaynak
israfinin önlenebilmesi ve ortaya çikabilecek enerji krizleri ile baş edilebilmesi için atiklarin geri
dönüştürülmesi ve tekrar kullanilmasi yönünde girişimlerde bulunmuşlardir. Demir, çelik, bakir,
kurşun, kâğit, plastik, kauçuk, cam, elektronik atiklar gibi maddelerin geri dönüşümü ve tekrar
kullanilmasi, tabii kaynaklarin tükenmesini önlemek yönünde farkindalik yaratabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Atik, Plastik Çözümleme, Estetik Nesne
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Felsefenin Sanat Eğitimindeki Yeri"
Öğr.Gör. Huri Aylin Seçki̇ n
ÖZ
Felsefenin insana öğrettiği en önemli olgu birey olma duygusudur. Bireyin önce kendini tanimasi,
tanimasi doğrultusunda kendisi ile ilgili doğru kararlar almasi, bu kararlar doğrultusunda bireysel
sorumluluğa ulaşmasi ve en önemlisi bireyin özgür düşünmesini sağlayarak yaraticiliğini
arttirdiğini sağladiğini görüyoruz. Sanat eğitiminin içinde olmazsa olmazi felsefedir. Kendi
dünyasini yaratabilmesi için felsefe dünyasina dalan birey kendi tasarim ve teknik üslübuna
ulaşabilmek için bu yaratici süreci yaşamasi gerekir. Bu durum plastik sanatlarda, görsel sanatlarda
da kendini gösterir. Bunu dikkate alarak verdiğimiz sanat eğitiminde felsefeye derin düşünmeye
geniş yer vermeliyiz. Sanat eğitiminin her aşamasinda düşünmeyi, düşündüklerini kendi tarzinda
ifade etmeyi öğretmeliyiz. Eğitim veren insanin sanat üslubunu benimsetmek değil, bireyin kendi
tarzini bulmasinda yardimci olmak konusunda felsefe eğitimi bize yön vermelidir. Sanat eğitimi
felsefesiz eksik kalacaktir. Sanat eğitiminde bir felsefe oluşmazsa yaraticilik ve üslup
gerçekleşemez. Bu doğrultuda sanat eğitimi verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler; Sanat, Eğitim, Felsefe
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Femverti̇ si̇ ng Bağlaminda Ni̇ ke Reklaminin Alimlanmasi
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Ni̇ san - Seçil Fi̇ şenkçi̇
ÖZ
Ürünlerin ya da hizmetlerin tanitilmasi amaciyla hemen hemen her ortamda karşilaşilan
reklamlar, bu amaçlari dişinda ideolojiler, imajlar ya da kültürel değerler de sunabilmektedir.
Reklamlardaki imajlar içerisinde kadinlara özgü rol dağilimlarinin tek tip olarak sunulmasi ve
kadinin cinsel obje ya da evcimen olarak siniflandirilmasi özellikle feminist gruplari rahatsiz
etmektedir. Kelime kökeni olarak feminizm ve reklam kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşan
femvertising, reklamlar yoluyla kadinlara dayatilan kaliplarin yikimini hedefleyen ve kadinlarin
güçlerinin reklamlarda gösterilmesini sağlayan bir reklamcilik stratejisidir. Bu stratejiyle birlikte
reklamlarda sunulan geleneksel kadin profilinin yikilarak reklamlardaki kadin rollerinin
çeşitlendirilmesi ve kadinlarin motive edilmesi amaçlanmaktadir. Femvertising stratejiyle hareket
eden reklamlardan bir tanesi de Nike markasinin 2017 yilinda yapmiş olduğu "Bizi Böyle Bilin"
reklamidir. Femvertising stratejisiyle hazirlanan "Bizi Böyle Bilin" reklaminin erkek izleyiciler
üzerinde nasil bir etkisinin olduğu bu çalişmanin ana sorunsalidir. Çalişmada, erkek izleyicilerin
Nike'in "Bizi Böyle Bilin" reklamini nasil okuduklarinin ve alimladiklarinin belirlenmesi
amaçlanmiştir. Alimlama analizi yönteminin kullanildiği bu çalişma, Malatya’da yaşayan ve İnönü
Üniversitesinde lisans eğitimi gören 18-25 yaş arasi 8 erkek öğrenciyle gerçekleştirilmiştir.
Reklamin tamami, katilimcilarla birlikte izlenmiş ve ardindan reklamin erkek katilimcilar üzerindeki
etkilerini belirlemek amaciyla her bir katilimciya önceden hazirlanmiş görüşme formu
uygulanmiştir. Katilimcilarin verdikleri cevaplar yorumlanmiş ve yapilan çalişmanin sonucunda
alimlama analizinin savunduğu gibi izleyicilerin aktif olduklari bulgulanmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Çalişmalar, Alimlama Analizi, Femvertising, Kadin ve Reklam, Nike
Reklami
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Fotoğraf ve Bellek: Shimon Attie, Marcelo Brodsky
Dr. Öğretim Üyesi Derya Şahi̇ n
ÖZ
Fotoğrafin yalan söylemediği ve gerçekliğin varliğina dair bir aldatmacada bulunamadiği hep
söylenmektedir. Fotoğraf ayni zamanda gerçekleri açiğa çikarma araci olarak görülüp, uzun yillar
boyunca savaşin, acinin yakin taniklarindan biri olmuştur. Bu taniklik, sanatçilarin fotoğrafa ilgisini
arttirmiş, fotoğraflar araciliği ile hafiza köprüleri kurulmuştur. Bu sanatçilardan biri; Shimon Attie
‘dir. Özellikle gerçeğin izlerini taşiyan işleriyle taninan Shimon Attie; mekan, hafiza ve kimlik
arasindaki ilişkiye odaklanmaktadir.“Duvardaki Yazi” başlikli projesinde, Berlin’de yaşayan
Yahudilere ait topladiği hatira fotoğraflarini, Berlin’deki apartmanlarin duvarlarina yansitan sanatçi,
geçmişin parçalarini bugünün mekanlarina dahil ederek hafizalari canli tutmaktadir. Geçmişin
kapilarini fotoğraf araciliğiyla aralamak isteyen bir diğer sanatçi Marcelo Brodsky’nin eserleri ise,
fotoğrafin kolektif tarihsel anlatilar ve kişisel bellek arasinda köprü kurmadaki yetkinliğini
araştirmaktadir. Bu araştirmada, Shimon Attie ve Marcelo Brodsky’nin fotoğraflari kaziyarak,
gömülü olan öyküleri ortaya çikarma ve fotoğraflari yeniden yorumlayarak geçmişe işik tutma
arayişinda olduklari projelerine yer verilmiştir. Böylece fotoğraf-bellek ilişkisi sanatçilarin eserleri
üzerinden incelenmeye çalişilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Fotoğraf, Bellek, Shimon Attie, Marcelo Brodsky
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Fotoğrafin Dali̇ ’si̇ Man Ray’i̇ n, Güncel Sanata Yansimalari
Öğr.Gör. Seda Pi̇ şki̇ n
ÖZ
Resim sanatindaki sürrealizm akimi, teknolojinin gelişmesi ve fotoğrafin sanat dünyasina girmesi
ile birlikte artik farkli alanda kullanilmaya başlamiştir. Fotoğrafta sürrealizm, Man Ray’ in
döneminde belirli bir teknik olgunluğa ulaşarak sanatçilarin, yeni yöntemler denemelerinin önünü
açmiş, algilama sinirlarini zorlayarak farkli anlatim biçimleri ortaya koymalarini sağlamiştir. Bu
farkli anlatim biçimleri sanatçiya kendini ifade edebilecek alani, özgürce belirleyebilme olanaği
sunmuştur. Bu özgürleşme ile sanatçi, gördüğünü resmetme çabasinin dişina çikarak imgesel
resmi ortaya koyma çabasi içerisine girmiştir. Gerçeküstü yaklaşimi benimseyen sanatçilar
Rayogram tekniği ile yaratici kolajlar oluşturarak, yeni bir ifade biçimi sunmuştur. Man Ray’ in
keşfetmiş olduğu bu teknik, izlerini güncel sanata taşimiş ve günümüze çağdaş teknoloji sayesinde
Manipülasyon tekniği ile ulaşmayi başarmiştir. Bu çalişma, Man Ray’ in öncüsü olduğu fotoğrafta
sürrealizmin güncel sanata yansimalarini, çağimiz kültüründe nasil sunulduğunu ve algilandiğini
örnek çalişmalarin incelenmesiyle ortaya çikarmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Man Ray, Güncel Sanat, Sürrealizm.

110

Geleneksel Türk Evi İ̇ç Mimarisinde Ahşap Donati Elemanlar
Dr. Öğretim Üyesi Osman Perçi̇ n - Dr. Öğretim Üyesi Ali Fuat Baysal
ÖZ
İnsanoğlu tarihsel süreç içerisinde yaşadiği çevreyi ve yapiyi kendi istekleri doğrultusunda
sürekli biçimlendirerek her yönden daha rahat bir yaşam sürdürmeyi amaçlamiştir. Türkler Orta
Asya’da göçebe şeklinde yaşamişlar ve Anadolu’ya geldikten sonra yerleşik bir düzene geçerek
içerisinde yaşadiklari yapilari fiziksel ve mekansal olarak geliştirmeyi sürdürmüşlerdir. Bu
çalişmada geleneksel Türk evlerinde iç mekan kurgusunda önemli bir yer tutan ve günümüzde de
az da olsa varliğini sürdüren ahşap sedir, raf, dolap ve yüklük donati elemanlarinda kullanilan
malzemeler ve üzerlerine uygulanan Türk süsleme sanatlari araştirilmiştir. Bu kapsamda bu ahşap
donati elamanlarin geleneksel Türk evlerindeki yeri, iç mekan kurgusundaki önemi ve üzerinde
yapilan süsleme ve motifler ve genel özellikleri belirlenmiştir. Çalişmadan elde edilen sonuçlar
işiğinda geleneksel Türk evlerinde bulunan bu ahşap donati elemanlarinin korunmasi ve gelecek
nesillere aktarilmasinin önemi vurgulanmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mobilya, İ̇ç Mimari, Geleneksel Türk Evleri,
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Gelenekseli̇ n Dişinda Yeni̇ Arayişlar: Melezli̇ k
Arş.Gör. Şule Sayan
ÖZ
GELENEKSELİN DIŞINDA YENİ ARAYIŞLAR: MELEZLİK ÖZET Sürekli değişen ve gelişen bir
yapi olan kültür, zaman içerisinde yeni sentezlere gidilmesini, küresel bir homojenleşmeye, melez
oluşumlarin ve kimliklerin doğmasina neden olmuştur. Kültür günümüzde üzerinde en çok tartişilan
konulardan biri olmuş ve zaman içerisinde kendi içinde farkli kavramlar üretmiştir. Melezlikte bu
kavramlardan biridir. Son yillarda, çeşitli gelişmelerle birlikte kültürlerin iç içe geçtiği ve disiplinlerin
birbirlerine hizlica yakinlaştiği interdisipliner alanlar görülmektedir. Bu parametrelerin çok kapsamli
yapisi sonucunda bu alanlar yalinliğini kaybetmekte, bunun sonucunda da çoğulcu yapilar
oluşmaktadir. Başta kültürel olmak üzere hemen her alanlarda çoğulcu yapilarin meydana
gelmesine neden olmuş ve bunun sonucunda melez insan, melez dil, melez kültür, melez sanat
gibi “melezlik” kavramlarinin doğmasina neden olmuştur. Söz konusu özelliklerden yola çikilan bu
çalişmanin amaci, etkileşim içerisinde yer alan hem biçimsel hem de kültürel melezlikler,
multidisipliner yaklaşimlarin içerisinde yeni bakiş açisiyla nasil ve ne şekilde sunulduğunu sanat
üretiminde bulunan sanatçilarin işleri üzerinden değerlendirmektir. Gelenekselin dişinda yeni
arayişlar: melezlik isimli bu çalişma, kültürün değişen, dönüşen yapisi ve bununla birlikte ortaya
çikmiş melezleşmenin sanattaki görünürlüğü üzerinedir. Bu araştirma kapsaminda, sanatsal bir
ifade tarzi olarak “melezlik” üzerinde durulup kavramin terimsel boyutu, varlik nedeni, günümüz
sanatindaki rolü incelenmiştir
Anahtar Kelimeler: Kültür, Güncel Sanat, Melezlik
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Görsel Kültür Etki̇ nli̇ ği̇ Olarak Hi̇ eronymus Bosch’un “dünya Zevkleri̇ Bahçesi̇ ” Eseri̇ ni̇ n
İ̇ncelenmesi̇
Dr. Öğretim Üyesi Ebru Güler
ÖZ
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bireyler bir ürünün kendisinden çok görüntüsünün etkisi
altinda kalarak tüketime yönelmektedirler. Böyle bir ortamda günümüzde özellikle çocuklari ve
gençleri önemli bir şekilde etkileyen popüler imajlar, bilişim teknolojileri, çağdaş reklam tasarimlari
ve çağdaş sanat uygulamalarinin programda dikkate değer bir şekilde yer bulmasi gerektiğine
inanilmaktadir. Günümüzde görsel odakli bir egemenlilik söz konusudur. Çevremizdeki bu görüntü
egemenliği bireyleri, görüntüleri sorgulamak ve yönetmekten uzaklaştirmaktadir. Çünkü bireylerin
görüntüyü görme ve yansitma biçimleri arasinda bir ilişkisizlik, yorumlayicilik, eleştirel sorgulayicilik
gibi siralanabilecek boşluklar yer almaktadir. Bu çalişmanin amaci günümüz teknoloji çağinda
etrafimizi saran sayisiz imge/imajin farkina varmak ve yaşadiğimiz dünyaya ilişkin eleştirel bir
yaklaşim geliştirmek amaçlanmaktadir. Araştirma nitel araştirma yöntemlerinden eylem
araştirmasi ile desenlenmiştir. Araştirmaya Güzel Sanatlar Lisesi 11. Sinif öğrencilerinden dokuz
öğrenci katilmiştir. Araştirmada sosyal ağ odakli görsel kültür etkinlikleri uygulama süreci 2BSA (İki
boyutlu sanat atölye) dersinde 14 hafta boyunca devam etmiştir. Hieronymus Bosch’un “Dünya
Zevkleri Bahçesi” eserinin yeniden yorumlayan öğrenciler “Günümüz Dünya Zevkleri Bahçesi” kolaj
çalişmasini araştirmada 3 haftada tamamlamişlardir. Araştirmada veri toplama araci olarak yariyapilandirilmiş görüşme, doküman inceleme, öğrenci günlüğü ve araştirmaci günlüğü
kullanilmiştir. Araştirma verileri içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiş, araştirma sonucunda elde
edilen bulgulara dayali olarak sonuçlara yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Görsel Kültür, Hieronymus Bosch, Eylem Araştirmasi, Kolaj
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Görsel Sanatlarda Ki̇ çle Mücadele ve Esteti̇ k Farkindalik
Arş.Gör. Kerim Laçinbay - Prof.Dr. Meliha Yilmaz
ÖZ
Kiç, genel anlamda sanatsal değeri olmayan, ucuza satin alinabilen ve toplumun genel beğeni
düzeyine göre üretilmiş tekdüze ürünlerdir. Tüketim kültürü araciliğiyla seri olarak üretilen, gerçek
estetik değerden yoksun bu ürünler, sosyal yaşam içerisinde farkli rollere girerek bireylerin sürekli
olarak karşilarina çikmakta ve beğeni düzeylerini siradanlaştirmayi hedeflemektedir. Ayrica, örgün
ve yaygin eğitim kurumlarinda zaman zaman bazi sanat eğitimi derslerinde, öğrencilerin estetik
farkindalik kazanmak yerine; kiçle taniştiklari, kiçi uyguladiklari ve belleklerine estetik bir öge gibi
yerleştirdikleri gözlenmektedir. Bu araştirmanin amaci, gerçek sanat eseri ile kiç ürün arasindaki
ayrimi ortaya koymak ve sanat eğitiminde bireylere estetik farkindalik kazandirmanin önemine
vurgu yapmaktir.
Anahtar Kelimeler: Kiç, Estetik Farkindalik, Görsel Sanatlar, Sanat Eğitimi
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Grafi̇ k Tasarim Alaninin Toplumsal ve Teknoloji̇ k Geli̇ şmeler Bağlaminda Dönüşümü
Arş.Gör. Cihangir Eker
ÖZ
Grafik tasarim; yaşami boyunca insanin pek çok ihtiyacini karşilamasini sağlayan görsel bir
iletişim biçimidir. Gündelik hayatta bizi yönlendiren, bilgilendiren, cesaretlendiren, bilinçlendiren,
hatta aldatan ve yaniltan pek çok görsel imge, birer grafik tasarim ürünüdür. Bu ürünlerde yer alan
imgeler, formlar, renkler ve tipografik yapilar, tasarim alaninin var olduğu günden bu yana çeşitli
sebeplerden dolayi değişmiş ve dönüşmüştür. Yazinin icadindan baski tekniklerinin
geliştirilmesine, Rusya'da gerçekleşen Ekim Devrimi ve II. Dünya Savaşi'ndan bilgisayarlarin icadi
ve internetin yayginlaşmasina kadar pek çok toplumsal ve teknolojik gelişme, grafik tasarimcilari dolayisiyla tasarim alanini- etkilemiş, dönüştürmüştür. Yaşanan büyük çapli her gelişme ve yenilik
sonrasinda tasarimcilar gerek tekniklerini, gerekse tasarim elemanlarini güncellemiş ve pek çok
yeni tasarim çözümü geliştirmiştirler. Bütün bu düşünsel ve biçimsel yenilikler ise zaman içinde
grafik tasarim alanini daha zengin bir hale getirmiştir. Yapilan bu araştirmada, tarihsel süreç
içerisinde sürekli olarak dönüşen ve dönüşmeye devam eden grafik tasarim alaninda görülen
yenilikler, toplumsal ve teknolojik gelişmeler bağlaminda incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarim, Modern Sanat, Postmodernizm, İnternet Memes, İşlenmiş
Görüntüler
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Grafik Tasarimda Kültüre Bağli Ayirt Edici Özellikler
Esi Ofli - Prof.Dr. Arif Ziya Tunç
ÖZ
İki ya da üç boyutlu yüzeyler üzerinde basili ya da etkileşimli olarak hazirlanan ve mesaj aktarma
amaciyla yapilan grafik tasarimin günümüzdeki disiplin anlayişina kavuşmasi neredeyse yüz yillik
bir süre almiştir. Grafik tasarimda evrensel olarak uyulmasi gereken ilke ve elemanlarin yani sira,
kültürel değerler ve kavrayişlar da tasarimlara yansimasi bakimindan önem taşir. Toplumsal
yapiya ve kültüre bağli olarak değişen bu yansimalar, tasarimda görselin seçimi, tipografi,
sadelik/yalinlik, renk, slogan, espri ve mesaj gibi unsurlarin kullaniminda görülebilir. Örneğin, İsveç
markasi olan IKEA’nin logosunda İsveç bayrağinin renkleri kullanilmiştir. Katar menşeli havayolu
firmasi Qatar Airways’in ambleminde ise Katar’a özgü bir geyik türü olan Oryx’ten esinlenilmiştir.
Bu bildiride, ülkelerin yapisal ve kültürel farkliliklarinin grafik tasarima nasil yansidiklari ele
alinmaktadir. Tasarimci için, grafik tasarimda kültüre bağli ayirt edici özellikler olarak
değerlendirilebilecek bu unsurlari bilmek, toplumun değer ve beklentileriyle örtüşen tasarimlar
gerçekleştirebilmek açisindan önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarim, Görsel İ̇letişim, Kültür, Kültürel Yapi, Toplum.
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Güzel Sanatlar Fakülteleri̇ ve Resi̇ m-İş Eği̇ ti̇ mi̇ Bölümleri̇ nde Çalişmakta Olan Araştirma
Görevli̇ leri̇ ni̇ n Alanda Ki̇ Sorunlar Hakkindaki̇ Görüşleri̇ : Ankara İ̇li̇ Örneği̇
Arş.Gör. Zeynep Gönülay Çalimli - Arş.Gör. Didar Ezgi Özdağ
ÖZ
Öğrenciler ve akademisyenler arasinda iletişimi sağlayan; ayni zamanda öğrenim hayatlari
devam eden, akademik hayatin ilk basamağinda yer alan araştirma görevlileri için sorunlari tespit
etmede etkili olabilecek kişilerdir denebilir. Araştirma görevlisi; hem alana ilişkin sorumluluklari
taşir, hem de akademik kariyerine ilişkin görev ve bilimsel çalişmalarini devam ettirme
zorunluluğuna sahiptir. Bu sebeple akademik hayata dair sorunlari ve sanat alanindaki sinirliliklara
ilişkin görüşleri, alanda yaşanan olumlu veya olumsuz süreçlere ilişkin önemli anekdotlar
içermektedir. Bu araştirma ile birlikte, güzel sanatlar fakülteleri ve resim-iş eğitimi bölümlerinde
çalişmakta olan araştirma görevlilerinin karşilaştiklari sorun ve sikintilar hakkinda görüşleri
değerlendirilecektir. Araştirmanin evreni; Ankara ilinde bulunan devlet üniversitelerinin güzel
sanatlar fakülteleri ve resim-iş eğitimi bölümlerinde çalişmakta olan araştirma görevlileridir.
Araştirmanin örneklemini ise; Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde
ilgili birimlerde çalişan araştirma görevlileri oluşturacaktir. Çalişma kapsaminda, uzman
görüşlerine göre hazirlanmiş yari yapilandirilmiş online (çevrimiçi) anket formu kullanilacak olup
verilerin frekanslarina bakilarak analiz edilecektir. Analizlerin ardindan formdaki maddelerin
istatistik bilgilerini yansitan tablolar oluşturulacaktir. Son olarak; araştirmanin bulgularindan
hareketle alandaki sorun ve sikintilara ilişkin sonuçlara ulaşilmaya çalişilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Sanat Alanindaki Sorunlar, Sanat Eğitimi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim-İş
Bölümü, Araştirma Görevlisi, Akademik Sorunlar, Akademik Hayat.
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Hat Sanatina Yansiyan Beyitler
Prof.Dr. Ali Yildirim - Arş.Gör. Ayşegül Akdemir
ÖZ
Hat sanati, geleneksel estetik değerlerimiz içinde önemli bir yere sahiptir. İnsanimizin Kur’an ve
onun yazisina duyduğu saygi ve muhabbet böyle bir sanatin ortaya çikmasi ve gelişmesinde
önemli nedenlerinden olmuştur. Öyle ki, Kur’an, Mekke’de nazil oldu, Kahire’de okundu, İstanbul’da
yazildi, meşhur sözünün içinde de kendisine yer bulmuştur. Şeyh Hamdullah’la başlayan hattatlik
geleneği Karahisarî, Derviş Ali, Suyocuzade, Kazasker Mustafa İzzet, Hafiz Osman gibi büyük
temsilciler yetiştirmiştir. Yirminci yüzyilda Hamit Aytaç, Necmeddin Okyay, Hamdi Yazir, Feyhaman
Duran, Kemal Batanay, Macit Ayral, Halim Özyazici, Ali Alparslan, Uğur Derman gibi önemli
hattatlar yetiştiren bu gelenek, günümüzde de yaygin bir şekilde devam etmektedir. Hat sanatinin
çikiş noktasi Kur’an olmakla, öncelikle ayetler güzel yazinin malzemesi olmuştur. Zamanla hat
sanati, kelam-i kibarlar, atasözleri, beyit ve misralar gibi yeni alanlara yönelmiştir. Hat sanatinin
malzemeleri değişmekle birlikte yazi sanati da değişmeye ve dönüşmeye başlamiştir. Bilindiği gibi
Arap alfabesi başta talik olmak üzere, celi talik, nesih, sülüs, kufi, rik’a, muvakkat, divanî, reyhani
gibi farkli yazi çeşitlerini kullanilmiştir. Ancak bu yazi çeşitlerinin yani sira, yazilarinin diziliş ve
tanziminde de yenilikler ortaya çikmaya başlamiştir. Özellikle harflerin bir biri üzerine bindirilmesi
ile ortaya çikan istif tarzi hat sanatinin olmazsa olmazi hâlini almiştir. İstif tarzi sadece yazi ile sinirli
kalmamiş, işin içine geometrik şekiller, nesneler ve hayvan figürleri de girmeye başlamiştir. Bu
çalişmada hat sanati içinde önemli bir yeri olan istifleme tarzi ile ilgili hususlar ortaya konulmaya
çalişilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Hat Sanati, İstifleme, Şekil, Figür
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Hi̇ pergerçekçi̇ Heykel, Sanatmi –zanaatmi̇ Türk Heykel Sanatçisi Murat Daşkin Örneği̇
Öğr.Gör. Necmettin Yağçi
ÖZ
HİPERGERÇEKÇİ HEYKEL, SANATMI –ZANAATMİ TÜRK HEYKEL SANATÇISI MURAT
DAŞKIN ÖRNEĞİ ÖZET Postmodern dönemde figür konusu, modern ve klasik dönemlerden farkli
olarak daha değişik biçimlerde izleyicinin karşisina çikmiştir. Figür beden deformasyonu ve de yeni
formlar değil de insani özelliklerin ön plana çikarildiğini görürüz. Yeni figür anlayişi sadece figürlerin
yeni biçimleri olarak değil, yeni malzemelerle de kendini göstermektedir. Hipergerçekçi heykel
biçimlendirme yöntemleri farkli teknikler kullanmiştir. Türkiye de bu akimda en taninan heykel
sanatçisi Murat Daşkin’dir. Hipergerçekçi dünya sanatçilari ile karşilaştirildiğinda üsludu, becerisi,
yeteneği, tekniği ve malzemeyi kullanabilme yetisi açisindan başarili bir sanatçidir. 1990 sonrasi
Türkiye de yayginlaşan farkli müzelerde sergilenen hipergerçekçi figür heykellerin sunumunun yani
sira plastik biçimlendirme yöntemi çok önemlidir. Bu aşamada özellikle modelaj tekniğinde yüksek
beceri gerektirmektedir. Teknolojinin egemenliği kurduğu dünya düzeni içinde yaşayan sanatçilarin
hizlanan iletişiminde sağladiği kolayliklarla daha geniş kitlelere hitap edebilecek imkânlari
yakaladilar. Başarili işler yapan sanatçilar bu iletişim aygitlari ile kisa sürede kendilerini çok rahatça
tanitma imkâni bulmuşlardir. Bir modele aşiri bağli kalinarak başka bir malzeme ile yeniden
üretilmesi Hipergerçekçi olarak adlandirilir. Betimlendiği bu ustalik, yani duyu verilerinin başka bir
forma doğru bir şekilde aktarilmasi yetenek meselesi olmaktan çikip zihinsel bir etkinliğe işaret
eden sanat nesnesi olur. Bu geçişin sinirlari net ya da kesin değildir. Bugün birçok hipergerçekçi
esere sanat yapiti gözüyle bakilmamasinin nedeni betimlemeden kavramsalliğa doğru belirli
sinirlarin değil evrelerin bulunmasidir. Hipergerçekçi heykel bir yetenek sorunu bakimindan
herkesin yapabileceği bir şey değildir. Bu durum ise ortaya konulan nesneyi bariz bir şekilde çekici
kiliyor. Günümüzde hipergerçekçi esere ilginin artma nedeni eserin kavramsaliğinin dişinda
biricikliğinden kaynaklanmaktadir. Öğr.Görv. Dr. Necmettin Yağci
Anahtar Kelimeler: Heykel Sanati
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İç Mimaride Sürdürülebilir Mobilya Tasarimi İçin Ekolojik Malzemeler
Dr. Öğretim Üyesi Osman Perçi̇ n - Doç.Dr. Murat Erteki̇ n - Öğr.Gör. Mustafa Selmani Muslu
ÖZ
Günümüzde gelişen çevre sorumluluğu ve toplumdaki bireylerin geleceklerini koruma bilinci ile
son yillarda sürdürülebilirlik kavrami önem kazanmaya başlamiş ve her alanda olduğu gibi mobilya
endüstrisinde de sürdürülebilir yeşil mobilya fikrinin doğmasina katki sağlamiştir. Bu çalişmada
mobilyanin tanimi, iç mimari uygulamalardaki yeri ve önemi belirtilmiştir. Ayrica, sürdürülebilir
çevreci mobilyalar için, tasarimin aşamasindan üretiminde kullanilan malzemelere ve kullanimina
kadarki süreç içerisindeki unsurlarin sürdürülebilirlik bakiş açisindan değerlendirilmesi ve
günümüzde mobilya endüstrisinde kullanilan temel malzemelerin incelenmesi amaçlanmiştir.
Sonuç olarak mobilya endüstrinde kullanilan malzemeler ile sürdürülebilir çevreci mobilya
malzemeleri hakkinda bilgiler verilmiş ve çevreye karşi duyarliliğin geliştirilmesi için sürdürülebilir
mobilyalarin önemi vurgulanmiştir. Ayrica mevcut mobilya endüstrisindeki malzemeler hakkinda
detayli bilgiler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mobilya, İ̇ç Mimari, Sürdürülebilirlik,
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İkon Tasariminin Geli̇ şi̇ m Süreci̇ ve Arayüz Tasarimlarina Etki̇ leri̇
Dr. Öğretim Üyesi Haşim Arif Bağcivan - Ulaş Mert Erkan
ÖZ
Günümüzde kitle iletişim araçlarinin yoğun kullanimi, bilginin aktarimini ve iletişimi anlik hale
getirmiştir. Sosyal yaşamin hemen hemen her alaninda kullanilmaya başlanan bu araçlar ve
kullanici arasindaki etkileşim, arayüz ve arayüzleri işlevsel hale getiren ikonlarla gerçekleşir. Ancak
ikonlarin işlevsel kullanimi yalnizca arayüzlerle sinirli değildir. Uygarlik tarihinde ve insan
yaşaminda ilk görsel iletişim türlerinden biri olarak ikonlarin büyük önemi vardir. Bu araştirmanin
birinci bölümünde ikonlarin tarihteki ilk örneklerinden günümüze gelişim süreci, kullanim alanlari
ve işlevleri incelenmiştir. İkinci bölüm ise modern bilgisayarlarin gelişmesiyle ortaya çikan grafik
kullanici arayüzü ve bu arayüzlerde yönlendirmeyi, bilginin kolaylikla iletilmesini ve işlemlerin hizli
yapilabilmesini sağlayan ikonlarin işlevleri hakkindadir. Arayüz tasarimlarinda ikonlar, uygarlik
tarihinde de olduğu gibi birçok süreçten geçmiş ve farkli formlarla kullanici deneyimini
şekillendirmiştir. Bu nedenle ikinci bölümde, özellikle günümüzde en fazla etkileşim kurulan mobil
arayüz ikonlari ve kullanici üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İkon, Piktogram, Arayüz Tasarimi
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İskenderun Musiki Derneğinin Yöre Müziğine ve Sosyo-Kültürel Yapiya Katkilari
Okutman Şaki̇ r Orçun Akgün - Dr. Öğretim Üyesi Derya Karaburun Doğan - Okutman Zafer
Kilinçer
ÖZ
Hatay’in en büyük ve gelişmiş ilçesi olan İskenderun coğrafi konum itibari ile Bati Ortadoğu ile
Doğu Akdeniz arasinda köprü görevi üstlenmektedir. Bu durumu nedeni ile yüzyillardir farkli birçok
kültüre ev sahipliği yapmiştir. Bu kozmopolit yapi bölgenin, kültürel yapisini da zenginleştirmiştir.
Bölgede, ağirlikli olarak, Araplar, Arap Hiristiyanlar, Aleviler, Müslümanlar ve Ermeniler
yaşamaktadir. Farkli inançlara mensup yerel halkin sayisindaki bu çeşitlilik, ayni şekilde müzik
kültürüne de yansimiştir. İskenderun yöresi müziği, Arap Müziğinden, Geleneksel Türk Sanat
Müziğinden ve Geleneksel Türk Halk Müziğinden etkilenmiştir, ayrica İskenderun farkli müzik
türlerinden birçok bestecinin ve yorumcunun yetişmiş olduğu bir şehirdir. Araştirmada “Nitel
Araştirma” yöntemi kullanilmiştir. Çalişma ayrica kültür analizi çalişmasidir. Kültür analizine yönelik
çalişmalarda amaç belirli bir grubun kültürünü tanimlama ve yorumlamadir. Çalişmada İskenderun
yöresinde bulunan “İskenderun Musiki Derneği”nin yöre kültürüne ve müziğine katkilari ortaya
çikarilmaya çalişilacaktir. İskenderun Musiki Derneğinin yöre kültürüne, yerel ve sosyo-kültürel
katkilari bulunmaktadir. Bu nedenle derneğin çalişmalari ‘bilim odakli’, ‘sanat odakli’ ve ‘eğitim
odakli’ olarak siniflandirilarak yorumlanmaya çalişilmiştir. İskenderun müzik kültürünün kuşaktan
kuşağa aktarilmasinda ve gelişiminde olumlu etkileri bulunan İskenderun Musiki Derneğinin
düzenlemiş olduğu, konser-şenlik etkinliklerinin, söyleşilerin, araştirmalarin, TV programlarinin,
yarişmalarin, kurslarin İskenderun müzik kültürüne ne derecede etki ettiği, İskenderun müzik
kültürüne olumlu yönde etkiler sağlarken, bu müziğin aktariminin nasil sağlandiği, sorularinin
cevaplari aranmiştir.
Anahtar Kelimeler: İskenderun, Müzik, Dernek, Kültür.
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İslam Sanati Geometrik Motiflerinin Oluşumunda Sanat Felsefe ve Bilim İ̇lişkisi- Harput
Ulucamii Örneği
Nida Güler - Cuma Ali Şimşek - Burak Emre Yilmaz - Burak Kutlar
ÖZ
Gerçekliğin diş yüzüyle uğraşmayan Müslüman sanatçi değişmeyi değişen şey altindaki
değişmeyende aramiştir. Sanatçi eşyanin mahiyetini görmenin sadece diş gözlemle mümkün
olmadiğinin farkindadir. Çizgiye ulaşan sanatçi artik nesnelerin özündeki kanuniyeti aramaktadir.
Bu çalişmada geometrik motiflerin oluşumunda İslam medeniyeti sanatçilarinin birlikten oluşan
çokluk ve çokluktaki birlik anlayişini destekleyen, farkli boyut ve konumlarda kendini tekrar ederek
motifleri oluşturan temel parçacik araştirmasi yapilmiştir. Ayrica temel parçacik tespitinde karbon
elementinin, oluşturduğu bileşiklerin ve allotroplarinin bağ yapilari ile benzerliğinden yola çikarak
İslami geometrik motiflerdeki bilim, sanat ve felsefe ilişkisine yönelik farkindalik oluşturulmaya
çalişilmiştir. Araştirmamiz nitel bir çalişma olup 12.yüzyila ait Harput Ulu Camii minaresi, mihrap
bordürleri ve minber üzerindeki geometrik motiflerin analizi yapilmiştir. Ayrica 12. 13. yüzyillarda
Anadolu’da inşa edilmiş Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi eserlerinde ki bazi motifler analiz
edilerek benzerlikler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geometrik Motifler, Karbon Allotroplari , Grafen Teknolojisi
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İzni̇ k Çi̇ ni̇ Kandi̇ lleri̇ ni̇ n İ̇konografi̇ k İ̇ncelenmesi̇
Uzman Eda Demi̇ r Tosunoğlu - Dr. Öğretim Üyesi H.Serdar Mutlu
ÖZ
İZNİK ÇİNİ KANDİLLERİNİN İKONOGRAFİK İNCELENMESİ Yard. Doç. H. Serdar MUTLU1
Uzman Eda DEMİR TOSUNOĞLU2 1,2 İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarim Fakültesi
Seramik Bölümü-Malatya hsmutlu@gmail.com /eda.demir@inonu.edu.tr ÖZ Geleneksel Türk çini
sanati, 16. yüzyil Osmanli Döneminde en üst seviye ulaşmiştir. Bu dönemde İznik, önemli bir çini
üretim merkezi haline gelmiştir. İznik çini kandilleri dini yapilari aydinlatmak amaciyla üretilmiştir.
Özel sipariş olarak üretilen kandiller ve aski toplari ile birlikte bir grup oluşturacak şekilde cami ve
türbe gibi dini yapilarda kullanilmişlardir. Bu kandil formlarini süslemede kufi ve sülüs yazili ayetler
başta olmak üzere; lale, rumi, hatâyi, karanfil, sümbül, gül, gonca, menekşe, bahar dallari, hançer
yapraklar ve çintemâni gibi çeşitli ve zengin çiçek motifleri görülmektedir. İşlevsel olmaktan çok
simgesel anlamlar taşidiklari varsayilan bu son derece zengin süslemeli çini kandiller iç
mekânlarda yeterli aydinlatmayi sağladiği gibi aski toplariyla birlikte akustik amaçli da
kullanilişlardir. Araştirmada, 16.yüzyil sanat anlayişini yansitan mavi-beyaz İznik çini kandillerinin;
üretim teknikleri, biçim, üslup ve ikonografik özellikleri bakimindan çözümlemeleri ve
değerlendirmeleri yapilmiştir. Anahtar Kelimeler: İznik, Çini, Cami Kandili ve İkonografi
Anahtar Kelimeler: İznik, Çini, Cami Kandili ve İ̇konografi.
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Kamusal Alanda Sanat ve Güncel Yansimalari
Öğr.Gör. Özlem Vargün
ÖZ
Kamu sanati dünyayi nasil gördüğümüzün bir yansimasidir. Tarihi bir geçmişi olabildiği gibi
şimdinin, bulunduğu yerin, inançlarimizin ve kim olduğumuzun bilgisini taşiyan estetik bir değerdir.
Bu makale kamu sanatini geleneksel anlamda ortaya çikişindan günümüze kadar gelen süreçte
materyal, anlam içerik ve amaçlarindaki değişimleri ile Yeni Tür Kamu Sanatinin güncel
yansimalarini ortam odaklilik bağlaminda yeniden ele almak ve analiz etmektir. Bu analizlerdeki
mekana yönelik tespitlerde tarihsellik, kültür, ortak bellek ve anlamin, malzeme ve yöntem çeşitliliği
ile melezleştiği, yeniden üretildiği görülür. Kamu sanati kimi zaman kentlere anlam katma gibi büyük
bir sorumluluk taşir, kimi zaman sosyal ve çevresel değişim sağlar, farkindaliği arttirir ya da
tamamen çevreye ve ortama karşi aktivist bir tavir sergiler. Ancak tarihi, toplumsal ve ekonomik
değişimlere paralel olarak değişen kamu sanatinin yeni anlatim biçimleri günümüze “Yeni Tür
Kamu Sanati” olarak ve önemli bir misyon üstlenir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Tür Kamu Sanati, Ortam Odaklilik, Kent, Kimlik, Ortak Bellek,
Melezleşme.

125

Kastamonu İ̇li̇ Hesap İ̇şi̇ İ̇şlemeleri̇ ni̇ n Teksti̇ l Tasarimina Aktarilmasi
Prof.Dr. Banu Hatice Gürcüm - Dr. Öğretim Üyesi Nursel Baykasoğlu
ÖZ
İnsanoğlunun var oluşundan bu yana yaşamini daha güzelleştirmek için çevresinde gördüklerini,
taş, duvar ve çömlek parçalarina aktarmasi sonucunda ortaya çikan olgu, sanat olarak
adlandirilmiştir. Bir milletin kültürünü yaymada önemli bir etkiye sahip olan sanat, ayrica insanlari
birbirine yaklaştirmada ve belli bir kültür birliğinin oluşmasinda da önemli bir etkendir. El sanatlari
bireysel beceriye dayali gelenek, yöre ve kültürel özelikleri taşiyan ayni zamanda gelir getirici bir
üretim tarzidir. Türk el sanatlari içinde en bilinen tekniklerden bir tanesi olan hesap işi, Türk çeyiz
geleneği ile pek çok yöremizde bugüne kadar yaşatilabilmiştir. Hesap işi teknik özelliği gereği,
desen kumaşa çizilmeden, bakarak geçirme tekniği ile uygulanan ve müzelerden, evlerdeki eski
işlemelerden, antikacilardan alinan örneklerle karakteristik özelliği bozulmadan çalişilan
geleneksel bir işlememizdir. Bu işlemedeki ürünler günümüze kadar çevrelerde, mendillerde,
panolarda, kuşaklarda vb. kullanilmiştir. Halk arasinda güzel olan ve hoşa giden şey olarak tarif
edilen sanat bir toplumun bilinçaltina yansittiklari estetik olgular ve kültürel değerler bütünüdür.
Tasarimin temel kaynaklarindan biri olan kültürel unsurlarin günümüz uygulamalarinda
kullanilmasi ile kültürel el sanatlarimizin yaşatilmasi mümkün olabilecektir. Bu nedenle bu
araştirmada Kastamonu ilinde yapilan bir etnografik araştirmada kayit altina alinan hesap işi
işlemelerin desen özellikleri, işlenen kumaş özellikleri, renk ve kompozisyon özellikleri incelenerek,
geleneksel kullanim alani dişinda tekstil tasarimina aktarilmasi, böylece Kastamonu iline ait hesap
işi örneklerinin sürdürülmesi konusunda bir farkindalik geliştirilmesi amaçlanmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Hesap İşi, Tekstil Tasarimi, İşleme (Nakiş), Sürdürülebilirlik
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Kendi̇ ne Özgün Di̇ l İ̇le Kendi̇ Yolunda Bi̇ r Abdurrahman Öztoprak
Arş.Gör. Sevda Karaseyfi̇ oğlu Paçali
ÖZ
1911 yilinda Kandinsky’nin ‘Sanatta Tinsellik Üzerine’ adli kitabi soyut sanatin manifestosu
niteliğini taşir. Bu kitap birçok sanatçiyi da etkisi altina almiştir. Soyut sanat, ilk anindan itibaren
bugüne dek birçok sanat akimi ile karşilaşarak ilerlemesine devam etmiştir. Sanat akimlarinda
farkli tavirlarda kendini gösteren soyut sanat ile birlikte figüratif sanatin başvurduğu araç ve
gereçler, anlayişlar değişmiş yerine tuvalde gözün alişik olmadiği formlar, renk, işik lekeleri, aykiri
bir çizgi ve renk elemanlari ile sağlanan yeni armoniler gündeme gelmeye başlamiştir. Bati’da geniş
bir süreç içinde olan soyut sanat, Türkiye’de II. Dünya Savaşi’ndan sonra kendini etkili bir biçimde
gösterir. 1940’larin sonunda serüvenine piriltilarla başlayan soyut anlatimda kendi bildiği yolda
kendi dilinde ilerleyen usta bir isimdir Abdurrahman Öztoprak. Mimari görüşü, birikimleri, kendi
yorumu, dikey-yatay ilişkisi, kesişen üçgenleri, geometrik şekilleri ve piriltilarinda dengeli olarak yer
aldiği soyut kompozisyonlari ile önemli bir yerdedir.
Anahtar Kelimeler: Pirilti, Dikey-Yatay, Geometrik Şekil.
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Klasik Dönem İ̇znik Çini Altyapisinin Döküm Yoluyla Şekillendirilebilirliğinin Araştirilmasi
Dr. Öğretim Üyesi Çetin Öztürk - Diğedr. Öğretim Üyesir Süleyman Akpinar - Kemal Güler
ÖZ
Klasik dönem (16.yy) İznik çinileri beyaz kuvars- kil- frit bileşimli bünyeye sahip seramikler olup
bileşimlerinde bulunan yüksek oranda kuvars nedeniyle, seramik dünyasinda "üretilmesi imkânsiz
seramik" olarak nitelendirilmektedir. İznik çini altyapisi; süngerimsi özellik göstermekte, suyu emme
ve birakma özelliği ile uygulanan yerlerde yüzyillarca dayanabilmektedir. En az % 80 oranindaki
yüksek kuvars içeriğinden dolayi, İznik çini hamurunu şekillendirmek oldukça zordur. Yüksek silis
ihtivasinin yapiya katmiş olduğu sertlikten dolayi İznik bünyesinin torna ile çalişilmasi mümkün
olmayan bir yapisi vardir. Plastikliği düşüktür ve bu nedenle tek parça olarak, tornadan çikartmak
mümkün olmamaktadir. Bu çalişmada plastikleştirici etkisi olan organik katkilar yüksek kuvars
içerikli plastikliği çok düşük olan İznik altyapi reçetesine belirli oranlarda katilarak % 80 Kuvars
içerikli İznik altyapisinin döküm yoluyla şekillendirilebilirliği araştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İ̇znik Çini, Yüksek Silisli Seramik, Döküm Yoluyla Şekillendirme, Organik
Katkilar, Optimizasyon
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Klasi̇ k Gi̇ tar Repertuvari İ̇çeri̇ si̇ nde Edebi̇ Bi̇ r Beti̇ mleme: Ni̇ ki̇ ta Koshki̇ n’i̇ n Usher Waltz
İ̇si̇ mli̇ Eseri̇
Doç.Dr. Tuncer Önder
ÖZ
Nikita Koshkin’in 1956 yilinda bestelemiş olduğu Usher Waltz, klasik gitar repertuvari içerisinde
ayri bir yere sahiptir. Eser, Edgar Allan Poe’nun 1839 yilinda yayimlanan The Fall of the House of
Usher adli öyküsünün müzikal bir betimlemesidir. Dolayisi ile hikâye örgüsünün ve müzikal yapinin
paralel gittiği gözlemlenmektedir. Tema ve biçimsel öğeler içerisinde yer alan ifadesel gücün de
etkisi ile Usher Waltz, klasik gitar repertuvarinin en ilgi çeken ve siklikla yorumlanan eserlerinden
biri haline gelmiştir. Bu çalişmada, Nikita Koskin’in bestelemiş olduğu Usher Waltz isimli gitar eseri
üzerinden bir öykünün müzikal olarak nasil ifade edildiği ayrintili olarak incelenecektir. Bu eser
üzerinden edebiyat ve müzik gibi farkli sanatsal disiplinlerin etkileşimi analitik olarak tetkik
edilecektir. İki sanatçinin yaşami incelenecek, yarati portreleri içerisindeki benzerlikler ve farkliliklar
sunulacaktir. Nota örnekleri ve fotoğraf gibi görsel medya materyalleri eşliğinde edebi bir metnin
müzikal olarak nasil ifade edildiği analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Nikita Koskin, Klasik Gitar, Usher Waltz
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Konstrüktivizm ve Afiş Etkileşimi
Öğr.Gör. Ozan Uyanik
ÖZ
Sanat ve Dünya Tarihi incelendiğinde görülmektedir ki 19. Yüzyildan itibaren dikkat çekici
değişimler yaşanmakta; Sanayi Devrimi, Rus devrimi, I. ve II. Dünya Savaşlari ve icatlar insanliğa
damgasini vuran önemli olaylar olarak karşimiza çikmaktadirlar. Rönesans anlayişinin yerine
farkliliklar arayişinda olan birtakim sanatçilar gelenekleri reddetmişler bunun yerine farkli bir
söylem geliştirmek istemişlerdir. Bunun sonucunda, birçok sanat akimi ortaya çikmiştir.
Araştirmanin temelini oluşturan Konstrüktivizm akiminin Grafik Tasarima olan etkilerini
değerlendirdiğimizde akimin önemli temsilcisi Alexander Rodchenko’nun kendilerinden sonra
gelen kuşaklara olan etkilerini ve günümüze olan yansimalarini net bir şekilde görebiliriz. Çalişma
kapsaminda Konstrüktivizm akiminin afiş üzerindeki etkisini ve kendilerinden sonraki afiş anlayişini
ve günümüzdeki birçok afişi ve tasarimciyi etkilediği bilimsel veriler doğrultusunda incelenmiş ve
görsel kaynaklar çerçevesinde örneklendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Afiş, Konstrüktivizm, Grafik Tasarim, Alexander Rodchenko
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Kültür Mi̇ rasi Bağlaminda Cumhuri̇ yet Sonrasi Türk Resi̇ m Sanatinda; Atatürk
Öğr.Gör. Yeşim Aydoğan
ÖZ
KÜLTÜR MİRASI BAĞLAMINDA CUMHURİYET SONRASI TÜRK RESİM SANATINDA;
ATATÜRK ÖĞR. GÖR. YEŞİM AYDOĞAN ÖZET Kültür kavrami tüm toplumsal gruplari
düzenleyen organik kurallar, düşünsel eğilimler, gelenek, görenek, inanç ve adetler, ahlaksal
kurallar, insanlarin gerçekleştirdiği yetenek ve kurallar ve güzel sanatlari kapsamaktadir. Buradan
yola çikarak, tarihin başlangicindan günümüze kadar olan binlerce yillik süreçte insanin doğrudan
ya da doğa ile birlikte yaratmiş olduğu değerler de genel olarak “ kültür mirasi” başliği altinda
toplanmaktadir. Bu değerlerin korunmasi ve nesilden nesile aktarilmasi tüm insanliğin ortak
sorumluluğundadir. Güzel Sanatlar da bu sorumluluğu en iyi üstlenen alanlardan biridir. Özellikle
resim alani daha kolay uygulanabilirliği ve ulaşilabilirliği açisindan önemlidir. Türk Resim Sanatinda
da konu bakimindan kültür mirasi kapsami içerisinde değerlendirilecek olan çok sayida çalişma
vardir. Bu çalişmalardan özellikle cumhuriyet sonrasi dönemi ele aldiğimizda “ Atatürk” konulu
çalişmalar ön plana çikmaktadir. Yapilan bu çalişma da Cumhuriyet sonrasi Türk resim sanatinda
kültür mirasi niteliği taşimasi bakimindan Atatürk’ü konu edinen resimlere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültür Mirasi, Atatürk
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Kültürlerarasi İ̇leti̇ şi̇ mde Sokak Resi̇ mleri̇ ni̇ n Di̇ li̇
Dr. Öğretim Üyesi Gonca Yayan - Rüveyda Gümüşsoy
ÖZ
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE SOKAK RESİMLERİNİN DİLİ Yrd. Doç. Gonca YAYAN
Rüveyda
GÜMÜŞSOY
yayangonca@gmail.com-05358181919
rvydgmsy@gmail.com05434839654 Günümüzde toplumlarin çevreleriyle ve birbirleriyle etkileşim biçimine ya da
değişimine göre kültürlerarasi farkliliklari da, çeşitlenmekte ve değişmektedir. Bu farkliliğin
temelinde, kültür içerisindeki normlar ve değerler yatmaktadir. Kültürler arasindaki farkliliklarda
desen, motif, söz, işaret, jest ve mimiklerden kurulu sembolik diller, kisaca sanatla anlatilmaya
çalişilmaktadir. Dolayisiyla sembolik bu diller sanat sayesinde, her toplumdaki kültürel ruhun ve
farkliliklarinin da ip uçlarini elde edebilmemize yardimci olmaktadirlar. Günümüzde sokak resimleri
de toplumlardaki kültürel farkliliklarin etkileyici bir aynasi durumundadir.Mesela Avrupa
toplumlarinda safliğin, berrakliğin simgesi olan beyaz renk, Japonya’da matem rengi olarak kabul
edilmektedir. Kültürler arasindaki bu farkliliklari anlaya bilmek için Hollandali kültür bilimci
Hofstedenin de dediği gibi ’ “Kültür bir soğan gibi kat kattir, anlayabilmek için soymak gerekir”.
Dolayisiyla çevre ve insan davranişlari arasindaki ilişkiler, neden ve sonuç ilişkileri, sosyal
değişimler, politik, ekonomik süreçler ve bunlarin yansimalarin hepsi, bize sokak resimlerine
baktiğimizda görünmeyen bazi katmanlarini görünür kilmaktadir. Çalişmamizda farkli ülkelere ait
sokak resimleriyle bize anlatilmak istenenleri irdelemeye çalişacağiz.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Sokak Sanati, İ̇letişim
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Kuvars Miktarinin İ̇znik Çinisi Özellikleri Üzerine Etkilerinin İ̇ncelenmesi
Dr. Öğretim Üyesi Çetin Öztürk - Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Akpinar - Kemal Güler
ÖZ
İznik Çinisi, çini hamurunun karişiminda yüksek oranda çakmak taşinin kullanilmasindan dolayi
Taş Çini olarak da bilinmektedir. Çakmak taşi silisyum kaynağidir ve yapisi kristal kuvarstan oluşur.
Kristal kuvarsin varliği çininin mukavemetli, sert yapiya sahip olmasi anlamina gelmektedir. İznik
çinileri, bileşimlerinde bulunan yüksek oranda kuvars nedeniyle, düşük bir pişme araliğinda
teknolojik açidan başarilmasi çok zor olarak tanimlanan bisküvi, astar ve sirdan oluşan üç kuvars
tabakasinin başarili bileşiminden kaynaklanmaktadir. Mikro gözenekli kuvars yapi, döşendiği
mimari yapinin nemini bünyesine çekip terleme yoluyla da bu nemi dişari atmakta ve böylece
mimari yapinin nefes almasini sağlamaktadir. Bu çalişmada, kuvars miktarinin İznik Çinisi
özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Çalişmada, %70 ve % 80 kuvars içerikli geleneksel İznik
çinisi reçetesi hazirlanmiş ve geleneklere uygun olarak elle şekillendirme yöntemiyle (Taptap)
20*20*150 mm ebatlarinda deney numuneleri hazirlanmiştir. Hazirlanan deney numuneleri
kurutulup 930oC’de pişirilmiştir. Elde edilen deney numunelerinin yarisina turkuaz renkte sirlama
yapilarak 900oC’de ikinci pişirim yapilmiştir. Farkli kuvars içeriğinde ve sirli-sirsiz olarak hazirlanan
deney numunelerine su emme, yiğinsal yoğunluk, görünür porozite, 3 nokta eğme mukavemeti ve
sir çatlama direnci (Harcort) testleri ile kimyasal (XRF) ve faz (XRD) analizleri yapilarak kuvars
oraninin sirli-sirsiz İznik çinisi özelliklerine etkileri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İznik Çinisi, Taş Çini, Kuvars, Karakterizasyon

133

Malatya Arkeoloji̇ Müzesi̇ nde Yer Alan Arkeoloji̇ k Dönem İ̇şlevsel Serami̇ k Kaplar
Yüzeyi̇ ndeki̇ Sanatsal İ̇zler
Öğr.Gör. H.Fazil Ercan
ÖZ
Malatya ve çevresinde yer alan Köşker baba, Pirot höyük, Cafer höyük, Arslatepe höyük gibi
arkeolojik yerleşmelerde yapilan kazilarla ele geçirilen işlevsel seramik kaplar üzerinde bulunan
yüzey motiflerinin araştirilmasi ve dönemin sanatsal anlayişinin irdelenmesi bu araştirmanin temel
konusunu teşkil etmektedir. Öncelikli olarak geleneksel seramik sanatinin o dönem içerisinde
bölgedeki üretim varliği, tekniği ve form çeşitliliği araştirilmiştir. Malatya arkeoloji müzesi
vitrinlerinde yer alan kap kacaklar üzerindeki astar boyama, rölyef tekniği gibi tekniklerle üretilen
motif çeşitliliği gözlemlenmiş ve elde edilen bilgiler işiğinda bu motiflerin sanatsal gruplamalari
yapilmiştir. Bu seramik formlarin: yüzeyindeki sanatsal biçimlerin araştirilmasi ve yorumlamasinin
yani sira formlarin genel olarak üretim nedenleri üzerinde de durulup bu kap kacaklari üreten o
dönemin sanatkârlarinin estetik kaygilari, sanatsal duyarliliklari ve tasarim kabiliyetleri de
araştirma içerisinde ele alinmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Seramik, Motif
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Malatya Müzik ve Eğlence Sektöründe Çalişma Koşullari; Romanlar Örneği
Okutman Zafer Kilinçer - Dr. Öğretim Üyesi Derya Karaburun Doğan - Okutman Şaki̇ r
Orçun Akgün
ÖZ
Yapacağimiz araştirma, çalişma alanlari eğlence sektörü olan ve serbest çalişma koşullari ile
çalişan, Malatya Romanlarini yaşamlari ile beraber ele alarak, çaliştiklari mekânlardaki zorluklari,
kuralsizliklari ortaya çikarmayi amaçlamaktadir. Çalişma hayatinin dezavantajli gruplarindan olan
ve Müzik yaparak geçimlerini eğlence sektöründe sürdüren Romanlarin, çalişmada ele alinmasinin
nedeni bu sektörün getirdiği olumsuzluklara sürekli maruz kalan topluluk olmalaridir. Malatya’da
müzikli iş yerlerinin ve romanlarin yaşadiklari yerlerin çoğunluğunu kapsayan Akpinar mahallesi ve
Cezmi Kartay caddesi eğlence sektöründe çalişan Romanlar ile görüşmeler sinirlandirilmiştir.
Gerçekleştirilen araştirmada konu ile alakali Malatya’da yaşayan romanlar ile görüşme tekniği
kullanilarak bilgi toplanmiştir. Araştirmanin sonucunda çalişma saatleri, ayni zamanda aldiklari
ücret düzeylerindeki belirsizlik, tutarsizlik, gerek sigortasiz çalişmalari, gerekse sendikasizlaşma
veya derneksizleşme durumlarinin Romanlarin, yaşamlarini olumsuz anlamda etkilediğine dair
bulgular elde edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Malatya, Romanlar, Eğlence Sektörü, Müzik.
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Malzemeni̇ n Dönüşümünün Temsi̇ li̇ Olarak Eva Hesse
Arş.Gör. Ayşe Karabey Tekin
ÖZ
MALZEMENİN DÖNÜŞÜMÜNÜN TEMSİLİ OLARAK EVA HESSE Ayşe Karabey Tekin
1960’larin sonundan itibaren, sanatsal önemli değişimler yaşanmiştir. Bu dönem sonrasi yan yana
varlik gösteren farkli sanat eğilimleri, sanatin fiziksel varliğindan, bir düşünceye doğru yön
değiştirerek mekâni ve malzemeyi kullanmada daha özgür, sürece ve deneyime açik disiplinler
arasi bir yaklaşimla çalişmişlardir. Bu dönemde minimalizm çok hissettirmeden postminimalist
uygulamalara dönüşürken geleneksel olandan uzaklaşma isteği ile yeni malzeme ve yöntemlere
doğru bir geçiş olmuştur. Bu dönem sanatçilarindan Eva Hesse 1936 yilinda II. Dünya Savaşi
Almanya’sinda dünyaya gelmiştir. Sanat yaşamina Amerika’da başlayip, çeşitli sanat okullarindan
başari ile mezun olarak devam etmiştir. Sanatçi tutku, mücadele ve sanat dolu 34 yillik bir hayat
geçirmiştir. Postminimalist tekniklerle oluşturduğu heykel çalişmalari, 1964 yilinda Hesse ve eşini
ünlü Alman sanayici ve sanat kolleksiyoneri Arnold Scheidt’in Almanyaya davet etmesi, onlar için
II. Dünya savaşindan sonra terk edilmiş bir tekstil fabrikasini atölye olarak tahsis etmesi ile büyük
bir hiz kazanmiştir. Sanatçi ve eşi için bu fabrika, yeni fikirler ve keşfedilmeyi bekleyen birçok
materyal için firsat sunmuştur. Bu çalişmada mekânin tüm özelliklerini kullanmayi hedefleyen,
geleneksel sanat malzemelerinin dişinda değişkenliğe vurgu yapan malzemeleri tercih eden Eva
Hesse örneği üzerinden Postminimalist yaklaşim irdelenecektir. Anahtar Kelimeler:
Postminimalizm, Minimalizm, Malzeme,
Anahtar Kelimeler: Postminimalizm, Minimalizm, Malzeme,
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Mantiku’t-Tayr Nüshasi Mi̇ nyatürleri̇ ni̇ n Tekni̇ k Çözümlemesi̇ ve Semboli̇ k Anlatimlari
Ferhat Soyer - Dr. Öğr. Üyesi Ersin Fethi Öçal
ÖZ
ÖZET Minyatür sanati, yazma eserlerin içerisinde resimlerle ifade edilir. Kendine has üslubu,
boyama tekniklerinin uygulanişi ve farkli firça çizimleri ile tasarlanan görsel betimleme unsurlarinin
bir arada bulunmasidir. Bu çalişmada, İranli sufi şair Feridüddîn Attâr tarafindan kaleme alinmiş
bir manzum eser olan Mantiku’t-Tayr (Farsça: الطیر منطق, Kuşlarin Diliyle veya Kuş Dili) konu
edilmiştir. Eser, İmam Gazali'nin XII. yüzyilda yazdiği Risaletü't-Tayr adli çalişmadan yararlanilarak
oluşturulmuştur. Çalişma beş ana başliktan meydana gelmiş olup birinci bölümde, giriş başliği
Osmanli öncesi ve Osmanli Döneminde minyatür sanati hakkinda bilgi verilmiştir. İkinci bölümde
ise; edebî bir eser olarak Mantiku’t-Tayr incelenmiş, diğer kütüphanelerdeki nüshalarina yer
verilmiştir. Üçüncü bölümde; sembol ve sembolizm konusu ele alinip Mantiku’t-Tayr’da konu edilen
simurg vb. semboller irdelenmiştir. Dördüncü bölümde ise Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi
E.H.1512’de bulunan nüshanin alti minyatürü sekiz sahne halinde detayli bir şekilde incelenerek,
beşinci bölüme geçilmiş; sonuç, kaynakça ve eser raporu ile çalişma sonuçlanmiştir. TSMK
E.H.1512’de bulunan Mantiku’t-Tayr’da yer alan on alti minyatürün incelenerek eskizlerinin
oluşturulmasi, teknik çözümlemesi ve buna bağli olarak tasvirlerin sembol ve kompozisyon
açisindan değerlendirilmesi, çalişmanin içerik açisindan esasini oluşturmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Mantiku’t-Tayr, Mi̇ nyatür, Sembol-Semboli̇ zm, Mi̇ nyatürde Renk ve
Kompozi̇ syon
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Mi̇ dyat Mor Barsavmo Ki̇ li̇ sesi̇ Di̇ nsel Müzi̇ k Prati̇ kleri̇
Dr. Öğretim Üyesi Derya Karaburun Doğan
ÖZ
Bu çalişmada, Mardin’nin Midyat ilçesinde bulunan Antakya Süryani Ortodoks (Mor Barsavmo)
Kilisesi dinsel müzik pratikleri incelenmiştir. Mardin’nin Midyat ilçesinde bulunan Antakya Süryani
Ortodoks (Mor Barsavmo) Kilisesinde yapilan dini müzikli ritüeller, kilise cemaati özelinde ele
alinmiştir. Çalişmanin Midyat İlçesi ile sinirlandirilmasinin nedeni, etnografik gözlem ve
betimlemelerde daha fazla ayrintiya girilerek, elde edilen bilginin daha güvenilebilir ve
denetlenebilir olmasini sağlayabilmektir. Araştirmada yöntem olarak “Nitel Araştirma Yöntemi”
kullanilmiştir. Çalişma “Kültür Analizi” çalişmasidir. Kültür analizine yönelik çalişmalarda amaç
belirli bir grubun kültürünü tanimlama ve yorumlamadir. Bu tanimlama genellikle o kültüre özgü
kavramlar, süreçler ve algilar çerçevesinde yapilir. Bu nedenle araştirmaya dâhil edilen
katilimcilarin kullandiklari yazili ve sözlü dil, davraniş kaliplari, algilari ve paylaştiklari deneyimler
bir araştirmanin odaklanabileceği alanlar olarak ortaya çikar. Mardin’nin Midyat ilçesinde bulunan
Antakya Süryani Ortodoks (Mor Barsavmo) Kilisesi dinsel müzik pratikleri, performans, üslup,
repertuar ve yapi bakimindan ele alinmiştir. Verilerin elde edilmesi için literatür tarama, içerik
analizi, görüşme (interwiev) ve müziksel analiz yöntemi kullanilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mardin, Süryani Ortodoks, Dinsel Müzik, Cemaat, Kültür.
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Mi̇ zah İ̇çeri̇ kli̇ Taşlamalarin Öğrenci̇ Moti̇ vasyonu ve Resi̇ mleri̇ Üzeri̇ ndeki̇ Etki̇ si̇
Arş.Gör. Ali Ertuğrul Küpeli̇ - Prof.Dr. Meliha Yilmaz
ÖZ
Sanat eğitimi, bireyin akilci ve özgün düşünebilme yetilerini tetikler ve yaraticiliğin ortaya çikmasi
için uygun bir zemin hazirlar. Araştirmalar, yaraticiliğin aktif hale gelmesinde motivasyonun ne
denli önemli olduğunu ortaya koymakta, motivasyonu sağlanan öğrencinin aktif ve üretken bir
konuma geçtiği görülmektedir. Görsel sanatlar dersine yönelik motivasyonun sağlanmasinda ve
öğrenci yaraticiliğinin ortaya çikarilmasinda mizahin da önemli bir yer teşkil ettiği düşünülmektedir.
Araştirmada, sözlü halk edebiyati ürünlerinden olan mizah içerikli taşlamalardan yararlanma yoluna
gidilerek öğrencilerin motivasyonlarin da artiş sağlanmasi, derse katilimlarinin artirilmasi, etkili ve
imge zenginliğine sahip görsel sanatlar çalişmalarinin ortaya çikarilmasi amaçlanmiştir.
Araştirmanin çalişma grubunu Konya ili Ereğli ilçesi Belkaya Kasabasi Çok Programli Lisesi 9.
Sinifta öğrenim gören toplam 19 öğrenci oluşturmaktadir. Araştirmada, görsel sanatlar dersi
kapsaminda seçilen mizah içerikli taşlamalar drama yöntemi kullanilarak içselleştirme çalişmalari
yapilmiş ve öğrencilerin renkli resim teknikleri ile görselleştirmeleri sağlanmiştir. Araştirma
sonucunda öğrencilerin yüksek motivasyonla mizahi unsurlari resimlerinde kullandiklari, yaratici
ve özgün çalişmalar ortaya çikardiklari görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Resmi, Mizah, Resim Eğitimi, Drama Eğitimi, Taşlama
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Moda Tasariminda Geleneksel Öğeleri̇ n Önemi̇ (Anadolu Motiflerinden Modern Bir
Koleksiyon Örneği)
Dr. Öğretim Üyesi Duygu Erkan
ÖZ
Tasarim sürecinde esinlenme özgün ve yaratici tasarimlarin oluşmasini sağlayan en önemli
basamaktir. Esin kaynaklari sinirsiz olmakla beraber modanin hizli değişim ve tüketime dayali
dinamikleri orijinal ürünlerin tasarlanmasini güçleştirmektedir. Bu sebeple kültürel öğeler özgün
tasarimlar için çok önemli bir kaynak oluşturur. Nitekim günümüzde birçok moda tasarimcinin
koleksiyonlarinda zengin kültürel geleneklere sahip Japon, Çin, Afrika ve Hindu etnik model, desen,
biçim ve renklerini görmek mümkündür. Ayni şekilde Anadolu coğrafyasi da kültürel öğelerin
zenginliği bakimindan tasarimcilar için sinirsiz bir esin kaynaği olma potansiyeline sahiptir. Bu
potansiyeli değerlendirmek ve özgün tasarimlarin ortaya konabileceğini göz önüne sermek
amaciyla bu tasarim araştirmasinda Anadolu kültür öğelerinden Maraş iğne işi motiflerinden
esinlenilmiş ve 20 parçadan oluşan özgün bir koleksiyon çalişmasi gerçekleştirilmiştir. Motiflerin
renk, desen, form gibi unsurlari açik kompozisyon ve geometrik çizgilerle kültürel formundan
uzaklaştirilarak çağdaş desen tasarimlari meydana getirilmiştir. Giysi tasarimlarinda ise gerek
harmoni gerekse kumaştaki desen zenginliği göz önünde tutularak desenlerin modernizasyonu
bütünsel olarak giysilerde sergilenmiştir. Böylece ulusal ve modern unsurlarin birbiri içerisinde
sentezi sağlanarak günümüz insaninin işlevsel ihtiyaçlarina ve estetik anlayişina yönelik moda
ürünlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel, Tasarim, Moda, Koleksiyon
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Moda ve Kübi̇ zm
Dr. Öğretim Üyesi Başak Boğday Sayğili
ÖZ
MODA VE KÜBİZM Sanayi Devrimi ile günümüzün felsefi, bilimsel sosyolojik yaklaşimlarin
temelleri atilmiştir. Bu dönemde yaşanan sosyal olaylar ve teknolojik gelişmeler, estetik anlayişin
değişmesine neden olmuştur. Estetik anlayişin değişimi ile sanat anlayişi da değişime uğramiştir.
Bu dönemde Charles Frederic Worth kendisini ilk moda tasarimcisi olarak tanimlamiş ve “moda”
kavramini ortaya çikarmiştir. Giysi ve sanat bu noktadan sonra etkileşime girmiştir. 19. Yüzyilin
sonu “Moda” kavraminin oluştuğu ve “Modern Sanat”in oluştuğu dönemdir. Bu araştirmanin amaci;
sanat akimlarindan biri olan kübizm sanat akiminin etkilerinin görülmeye başlandiği 1900 ‘lerin
başindan günümüze kadar olan modadaki etkilerini örneklerle açiklamaya çalişmaktir. Araştirma,
nitel bir araştirmadir. Veri toplama tekniği olarak doküman analizi, veri analiz tekniği olarak betimsel
analiz kullanilmiştir. Elde edilen bulgular, görseller ile desteklenmiştir. Araştirmanin sonucunda,
modanin kübizm sanat akimindan nasil etkilendiği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Moda, Sanat, Kübizm, Moda Tarihi
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Modada Sürdürülebi̇ li̇ rli̇ k ve Post-Moderni̇ zm Arakesi̇ ti̇ nde Bri̇ kolaj Tekni̇ ği̇ Kullanimi
Öğr.Gör. Hatice Horoz - Öğr.Gör. Çiğdem Taştepe
ÖZ
Hizli tüketim kültürünün benimsendiği günümüzde, sürekli yeni tasarimlar ortaya çikarmanin bir
zorunlulukmuş gibi algilandiği tekstil sektörü, sürdürülebilirlik açisindan değerlendirildiğinde,
çevreye en çok zarar veren sektörler arasinda ilk siralarda yer almaktadir. Bu durum modada
sürdürülebilirliği ve sürdürülebilirlik başliği altinda yavaş moda kavramlarini gündeme getirmiştir.
Modada sürdürülebilirlik doğanin kaynaklarinin verimli bir şekilde, onlari tüketmeden ve onlara
zarar vermeden kullanimini amaçlar. Buna bağli olarak da; zararli kimyasallar içermeyen
hammaddelerin kullanimini desteklediği gibi, üretilen üründe kaliteyi artirarak ürünün uzun süreli
kullanimini ve geri dönüşümünü desteklemektedir. Elde olan materyalleri kullanarak yeni tasarimlar
ortaya koymayi amaçlayan brikolaj tekniği, her ne kadar hizli tüketimin benimsendiği post-modern
moda akimlarinin doğal bir sonucu olarak ortaya çikmiş olsa da sürdürülebilir moda kapsaminda
etkili bir şekilde kullanilabilecek tekniklerden biridir. Bu çalişma; brikolaj tekniğinin ne olduğunu,
hangi dallarda kullanildiğini, post-modern sanatin içerisinden nasil doğduğunu ve sürdürülebilir
moda içerisinde kendine nasil bir yer edinebileceğini incelemek üzere yapilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Brikolaj, Post-Modern Moda, Sürdürülebilirlik, Yavaş Moda, Moda.

142

Modern Hat Estetiği İ̇çinde Hilye
Dr. Aslihan Erkmen
ÖZ
İslam hat sanati yüzyillar içinde gelişen ve bir yandan gelenekle ilişkisini korurken, diğer yandan
çağina uyum sağlayan bir alan olmuştur. Hat sanatinin gelişimine bakildiğinda, yazi türlerinde
kolay okumayi ve yazmayi sağlayan reformlara gidildiği, kitabin sinirlari dişina çikilarak farkli
medyumlarin gündeme geldiği, çağdaş uygulamalarla geniş kitlelere ulaşildiği görülür. Zaman
içinde değişen, gelişen, bir anlamda "güncellenen" hat sanati örneklerinden biri hilyedir. Hz.
Muhammed'in fiziksel özellikleri ve ahlakî nitelikleri ile ilgili bilgi veren bu metinler, 17. yüzyil
sonunda Hâfiz Osman (1642-1698) tarafindan özel olarak düzenlenmiştir. Hâfiz Osman'in hilye
tasarimi izleyen dönemlerde farkli sanatçilarca -genel düzenine pek dokunulmadanyorumlanirken, 21. yüzyilda yeni yaklaşimlarin ortaya çikmasi dönüşümün işareti olarak okunabilir.
Bu bildiride çağdaş hilye tasarimlarinin modern hat estetiği içindeki yeri tartişilacaktir. Yeni bir
"kanon" oluşturmasa da klasik hat sanatinin önemli bir unsuruna getirilen bu yorumlarin başka
alanlarda da gelişimi tetikleyip tetiklemeyeceği sorusunu da gündeme getirmeyi amaçlayan
bildiride, hilyenin geçirdiği dönüşüm örneklerle sunulacaktir.
Anahtar Kelimeler: Hat Sanati, Hilye, İ̇slam Sanati Estetiği
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Moderni̇ zm’den Günümüze Hazir Nesne(Ready-Made)
Fatih Taşci - Prof.Dr. Çağatay İ̇nam Karahan
ÖZ
Sanatçinin klasik malzeme anlayişina bağli kalmadan, günlük hayata ait siradan seri üretim
nesnelerini, sanat nesnesi olarak kullanmasi ve nesneyi asil işlevinden soyutlayarak ona yeni bir
anlam kazandirmasi olarak tanimlanan hazir nesne; günümüz sanatinin da büyük ölçüde
kaynağini oluşturmaktadir. Hazir nesnenin ilk defa kullanildiği Sentetik Kübizmden itibaren
Dadaizm, Sürrealizm, Yeni Dada, Pop-Art, Minimalizm, Arte Povera ve Fluxus gibi birçok sanat
hareketinin şekillenmesinde de önemli etkilerinin olduğu görülmektedir. Marcel Duchamp’in hazir
nesneye amacindan farkli bir anlam yüklemesi, hem dada hareketi denilen başkaldiri grubuna yön
vermiştir, hem de kavramsal sanatin çikiş noktasini oluşturmuştur. Performans, Enstalasyon, Land
Art gibi bazi melez anlayişlarin ortaya çikmasi ile devam eden sanat nesnesi dönüşümü
teknolojinin de getirdiği dijitalleşme ile beraber günümüz sanati şeklini almiştir. Bu sebeple hazir
nesnenin Modernizm’ den günümüze dönüşümü süreci irdelenerek; Eklektik/kolaj, Asamblaj, Hazir
Nesne, Organik ve İnorganik nesnelerin kullanimi, sözü edilen değişim sürecinde değerlendirilmesi
günümüz sanatinin ifade biçiminin özüne dair ipuçlari ve keşifleri vermek amaçlanmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Hazir Nesne, Modernizm, Post-Modernizm, Güncel/çağdaş Sanat
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Mum Bati̇ k Uygulamalarinda Bi̇ tki̇ sel Boyalarin Kullanimi
Doç.Dr. Sema Özkan Taği - Cansu Tambaş
ÖZ
Dünyada ve ülkemizde doğal boyamaciliğa olan talep her geçen gün artmaktadir. Bitkisel
boyacilikta doğada kendiliğinden yetişen bitkilerin ve bitki atiklarinin kullanilmasi, çevreye zarar
vermeden giysi boyama işlemlerinin yapilmasini sağlamaktadir. Ülkemizdeki zengin bitki örtüsü
göz önüne alindiğin da göz önüne alindiğinda olanaklarini kullanmasi gereken bir duruma
dönüşmüştür. Tamamen doğal yöntemlerle üretilen ürünlerin iç ve diş pazarda, özellikle de diş
pazarda tercih edilme orani giderek yükselmektedir. Bitkisel boyacilik yurdumuzda özellikle hali
kilim ipliği boyamada sikça kullanilirken batik uygulamalarinda kullanimi çok yaygin değildir. Bu
araştirmada mordanli ve mordansiz pamuk ve ipek olmak üzere iki farkli tip kumaş yüzeyine
balmumu kullanilarak yapilan mum batik çalişmalari kök boya, soğan kabuğu ve okaliptüs
yapraklari ile renklendirilmiştir. Bitkiler kullanilarak renklendirilen mum batik örnekleri
karşilaştirilarak hangi bitkinin hangi kumaşta ve hangi yöntemde (mordanli- mordansiz) daha iyi
sonuç verdiğinin tespit edilmesi ve karşilaştirilmasi amaçlanmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğal Boya,batik
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Müziğin Dini Propaganda Amaçli Kullanimi
Dr. Öğretim Üyesi Derya Karaburun Doğan
ÖZ
Bu çalişmada müziğin dini propaganda araci olarak ibadetlerdeki kullanimi üzerine sonuçlar
ortaya çikarmak hedeflenmiştir. Araştirmada nitel araştirma yöntemi kullanilacak ve katilimci
gözlemci olarak alana gidilerek elde edilen bulgularla desteklenecektir. İnsanlar arasi iletişimde
propaganda farkli şekillerde varliklarini göstermektedir. Bu propagandalar, etkilenecek kitle
bakimindan kimi zaman dilsel, dinsel, kültürel olabileceği gibi kimi zamanda sanatsal
olabilmektedir. Dinsel ibadetlerde cemaat üyelerinin duygusal etkileşimini sağlayan ve iletişimi
kuvvetlendiren en önemli propaganda unsuru müziktir. Çalişmada, farkli dinsel cemaatlerden din
görevlileri ile görüşmeler yapilacak ve müziğin dinsel ibadetlerde propaganda araci olarak ne
şekillerde, nasil kullanildiğina dair sonuçlar elde edebilmek için katilimci gözlemci olarak
cemaatlerin ibadet zamanlarinda ibadet mekânlarina ziyarette bulunulacaktir. Ayrica çalişma
konusu ile ilgili görüşmeler ses kayitlari ve videolar ile desteklenecektir. Sonuç olarak bu çalişma
ile dini ibadetlerde müziğin güçlü bir propaganda araci olarak kullanildiği, dini ibadet zamanlarinda
insanlarin katilim sayisini arttirdiği ve cemaat üyelerinin birlik olmalarinda büyük önem taşidiği
sonuçlarina varilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Din, İ̇badet, Cemaat, Müzik, Propaganda.
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Müzi̇ k Öğretmeni̇ Adaylarinin Bi̇ reysel Çalgi ve Müzi̇ ksel İ̇şi̇ tme-Okuma-Yazma
Başarilarinin Çalgi Alani ve Sinif Düzeyi̇ ne Göre İ̇ncelenmesi̇
Doç.Dr. Onur Zahal - Dr. Kübra Dilek Tankiz
ÖZ
Müzik öğretmenliği programi öğrencilerinin, Müziksel-İşitme-Okuma-Yazma (MİOY) dersi
puanlari ile bireysel çalgi dersi puanlari arasindaki ilişki durumunun belirlenmesi ve öğrencilerin
cinsiyet, sinif düzeyi ve çalgi alanlarina göre MİOY dersi başari durumlarinin tespit edilmesi
amacina yönelik gerçekleştirilen bu araştirma, keşfedici korelasyonel desende oluşturulmuştur.
Araştirmanin çalişma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yilinda İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programi’ndan mezun olan öğrenciler (N=25) oluşturmaktadir. Analiz
işlemlerinde, parametrik olmayan istatistik tekniklerinden Mann-Whitney U testi kullanilmiştir.
Araştirmada sonuçlarina göre; MİOY ile çalgi puanlari arasinda orta düzeyde, pozitif yönde anlamli
ilişki olduğu, kiz öğrencilerin her iki ders türünde de daha başarili olduklari, bütün sinif düzeylerinde
bu iki derse yönelik başari düzeyleri düşük olan öğrencilerin dağilimda çoğunluğu teşkil ettiği tespit
edilmiştir. Ayrica çalgi alanlarina göre, çalgi puanlarinda ve MİOY puanlarinda anlamli farklilik
olmadiği sonucuna ulaşilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müziksel İ̇şitme-Okuma-Yazma, Bireysel Çalgi, Çalgi Alani,
Sinif Düzeyi
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Oltu Taşi Tespi̇ h Sanati
Uzman Emrah Korkutan
ÖZ
Geçmişten günümüze bir köprü niteliği taşiyan el sanatlari, ustalarin alin terinin yani sira onlarin
duygu ve düşüncelerinin, sabirlarinin bir parçasidir. Geleneksel sanatlarimiz içerisinde önemli bir
yere sahip olan tespih sanati, Oltu Taşi’nda da hayat bulmuştur. Yari değerli bir süs taşi olan Oltu
Taşi, Erzurum ili Oltu ilçesi’nin kuzeydoğusundaki köylerinin dağlik alanlarinda 10-250 m derinlikte
oluşmuştur. Oltu Taşi köylüler tarafindan işletilen galerilerden çikarilmaktadir. Oltu Taşi, yörede
18. yüzyildan beri işlenmekte olup, özellikle tespih, taki ve süs taşi olarak dünyaca taninmaktadir.
Oltu Taşi, yapilacak tespih çeşidine göre kabaca küçük kare prizma ve dikdörtgen prizma şeklinde
kirilir. Özel olarak yapilan çelik biçaklar ve çeşitli uçlar yardimiyla ustaca işlenir. Altin ve gümüş
gibi değerli malzemeler de kullanilarak birer sanat eserine dönüşen tespihler, Erzurum ve Oltu
kültürünün önemli bir parçasi olmaya devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Erzurum, Oltu, Oltu Taşi, Tespih, El Sanatlari.
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Örnek Fi̇ lm Anali̇ zleri̇ yle Görsel Di̇ l Olarak Şemati̇ kli̇ k
Dr. Öğretim Üyesi Feridun Ni̇ zam - Mehmet Yilmaz Ati̇ la
ÖZ
Şematiklik; öncelikli olarak görsel iletişim unsurlarindan şekil kavrami ile ilişkili olmak üzere,
sinematografik açidan değerlendirildiği zaman, çerçeveleme teknikleri, renk ve görsel dil unsurlari
ile ilişkili bir kavramdir. Temel olarak bir yüzey üzerinde yaratilan iki boyutlu biçimleri ifade eder.
Sinematografik açidan ise; üç boyutlu bir gerçeğin parçalara ayrilarak, belirli bir düzen içinde iki
boyutlu bir düzlemde seyirciye yansitilmasidir. Buna sinemada film uzami denir. Yani şematiklik bir
nesneyi yeniden tasarlamak ve biçimlendirmek süreci olarak işlerken, sinematografik olarak, üç
boyutlu bir gerçeği izleyicilere izletmek olarak tanimlanabilir. Zira; sinema görsel iletişimin önemli
bir dalidir ve bu dal, üç boyutlu sahnelerin şekillendirilip manyetik bir band veya dijital bir kayit
platformu araciliği ile iki boyutlu ortama nakledilmesidir. Şematiklik üç unsur ile sağlanir: ilki;
kamera yerleşmesi ve çekim ölçeklerine dayanan çerçeveleme teknikleri, ikincisi görsel dil unsurlari
ve son olarak renk. Bu çalişmada örnek filmlerden sahnelerle şematikliğin 3 unsuru analiz
edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şematiklik, Sinematografi, Görsel Dil
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Orta Anadolu Abdallarinda Ki̇ mli̇ k Dönüşümü: Çalgiciliktan Sanatçiliğa
Öğr.Gör. Bariş Gürkan
ÖZ
Orta Anadolu Abdallari yaşadiklari bölgede –ve hatta yurt genelinde- müzisyen bir topluluk olarak
taninirlar ve tamamina yakini yaşamlarini müzikle idame ettirirler. Dolayisiyla Abdal kimliğinin en
önemli bileşenlerinden biri Abdallarin müzisyen olmalaridir. Diğer bir ifadeyle müzisyenlik
Abdallarin toplumun geri kalaniyla ilişkilenmelerinin ve toplum içinde meşruiyet inşa etmelerinin de
temelini teşkil eder. Yaklaşik son 50 yilda Abdal toplumu pejoratif nitelik taşiyan bir müzisyen
adlandirmasi olan “çalgici” kimliğinden, “sanatçi” kimliğine evrilen bir dönüşüm yaşadilar. Söz
konusu dönüşümü anlamak için öncelikle sanat ve sanatçi kavramlarinin modernizmle ilişkisi
anlaşilmalidir. İkinci olarak Türkiye’de sanat ve sanatçi kavramlarinin niteliğini anlamak amaciyla
modernleşme kavrami ve Türk modernleşmesi ele alinmalidir. Modernleşme çalişmalari,
modernleşme sürecinin tüm dünyada bütünüyle ayni yolu izlemediğini ortaya koydu. Bu kapsamda
alternatif modernlikler, yerel modernlikler, çoklu modernlikler gibi çeşitli modernleşme teorileri ileri
sürüldü. Bati dişi modernlikler de böyle bir entelektüel ortamda Nilüfer Göle tarafindan ortaya
konulan bir teoridir ve bu model Bati dişi toplumlarin modernleşmelerinin “Batililasmayi”
reddetmemekle birlikte, tek bir modeli izlemediği düşüncesine dayanir. Dünyadaki diğer Bati dişi
ülkelerle birlikte, Türkiye de yaklaşik yüz yildir bir ‘sui generis’ modernleşme deneyimi yaşadi. Bir
başka ifade ile Türkiye’nin deneyimlediği modernleşme süreci Avrupa’daki veya Japonya’dakinden
farkli dinamiklerden beslendi. Büyük ölçüde modernizmin bir ürünü olan sanat -ve sanatçikavramlari da Türkiye’deki modernizm dinamiklerine göre bu bağlamda yeniden yorumlandi.
Dolayisiyla Türkiye’deki sanat ve sanatçi kavraminin içeriği, ifade gücü ve değeri Avrupa’dakinden
farklidir. Bu çalişma Türkiye’deki sanat ve sanatçi kavramlarinin yeniden yaratimini ve bununla
ilişkili olarak Abdal toplumunun deneyimlediği kimlik dönüşümünü Bati Dişi Modernlik kavrami
bağlaminda açiklamayi amaçlar.
Anahtar Kelimeler: Sanatçi, Sanat, Kimlik, Abdal Müzisyenler

150

Osmanli Mezar Taşlari’nin Esteti̇ k Unsurlari
Doç.Dr. Süleyman Berk
ÖZ
ABSTRACT Osmanli mezar taşlarinda üç önemli özellik, sanat göze çarpmaktadir. İnce taş
işçiliği, yazi sanati ve mezar taşi kitâbelerinde bulunan dînî ve edebî ifadeler... Yapi olarak mezar
taşlari birbirlerine benzer özellikler göstermektedir. Ana farklilik erkek ve hanim mezar taşi
kitâbelerinde görülür. Erkek mezar taşlarinda ölünün statüsüne göre bir başlik bulunmasina karşin,
kadin mezar taşlarinda çiçek motifleri başlik olarak yer alir. Osmanli’da batili anlamda bir heykel
geleneği yoktur. Batida en, boy ve derinliği olan insan ve hayvan figürleri çalişilmasina karşilik,
Osmanli’da özellikle mimarî unsurlarda çok farkli bezemelere sahip taş işçiliği kullanilmiştir. Bunun
yaninda mezar taşi kitâbeleri, taş işçiliği olarak da zengin örneklerle karşimiza çikmaktadir.
Genelde, kadin ve erkek mezar taşi olarak iki grupta toplanan bu taşlar, kendi içinde de farkliliklar
göstermektedir. Erkek mezar taşlarinda, sosyal statü gereği başliklari çok çeşitlidir. Osmanli mezar
taşlarinin en çarpici unsuru başliklaridir. Hayatta iken ilmiye ve devlet kadrolarinda görev sahibi
olanlarin, tasavvuf hayatinda mühim bir yer işgal edenlerin, beşerî hayatta söz sahibi konumda
olanlarin, basit sariklar ya da keçe başliklar takanlari siradan halktan ayiran en önemli husus, giyim
kuşamindan çok, taktiği başlik olmuştur. En basit anlami ile kişinin sosyal statüsünü ve kariyerini
topluma ilân eden bir simge olan başliğin önemi, şüphesiz sadece yaşayanlar arasinda değildir.
Bu gelişimin İstanbul’da yaşanmiş olmasi da şaşirtici değildir. Zira pâyitaht olmasi nedeniyle
hemen her şeyin menşei olan İstanbul, mezar taşlari açisindan da “Osmanli” kimliğini belirleyen bir
merkez konumunda olmuştur. Nitekim İstanbul’daki Osmanli mezar taşlari ve mezarliklari, her ne
kadar temelde İslâmi olsa da, kendinden önceki veya çağdaşi olduğu toplumlarin mezar
kültüründen ve sanatindan birçok noktada ayrilan, şahsina münhasir bir kültürün ürünleri olarak
karşimiza çikmiştir. Sosyal hayattaki gelişmeler ve ortaya çikan yeni modalarin, ölüm kültürü ve
bunun yan ürünleri olan sanat ve estetik değerler ile mimarîdeki etkileri ilk olarak İstanbul’da ortaya
çikmiş ve buradan imparatorluğun dört bir yanina ihraç edilmişti.
Anahtar Kelimeler: Mezar Taşi, Estetik
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Özel Eği̇ ti̇ m Öğretmenli̇ ği̇ Oyun ve Şarki Öğreti̇ mi̇ Dersi̇ ne Yöneli̇ k Materyal ve Oyun
Örnekleri̇
Arş.Gör. Songül Pektaş - Dr. Öğretim Üyesi Ayten Düzkantar
ÖZ
Oyun ve şarki hemen hemen her çocuğun kendi zihinsel veya bedensel kapasitesi doğrultusunda
katilabileceği, eşlik edebileceği, tepki verebileceği etkinliklerin başinda gelmektedir. Bilimsel
dayanakli uygulama¬lar listesine henüz girmemiş fakat “umut vadeden” uygulamalar arasinda
kabul edilen müzik temelli öğretim, klasik öğretim yöntemlerine karşit değil daha çok destek öğretim
yöntemi olarak ele alinmalidir. Özel gereksinimli bireylere öğretilecek kavramlari, sosyal-akademik
becerileri, öz bakim becerilerini oyunlaştirarak ve müzik temelli bir yaklaşimla planlamak, rutin ders
etkinliklerinin arasina oyun ve şarki etkinlikleri yerleştirmek, daha güdüleyici ve olumlu öğrenme
deneyimleri sağlayabilmektedir. Bu çalişmanin amaci, özel eğitim öğretmenliği 2. sinif dersi olan
“özel eğitimde oyun ve şarki öğretimi” dersi kapsaminda, öğrencilerin oyun ve şarki öğretimine
yönelik yapmiş olduklari materyal ve şarkili oyun örneklerini inceleyerek, hem özel eğitim
öğretmenlerine hem de müzik öğretmenlerine özel gereksinimli çocuklarin eğitimlerinde müziği
daha etkili ve işlevsek kullanabilecekleri uygulama örnekleri sunmaktir.
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Müzik Eğitimi, Özel Gereksinimli Bireyler.
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Resi̇ m Sanati ve Tip İ̇li̇ şki̇ si̇
Prof.Dr. Meliha Yilmaz - Arş.Gör. Kerim Laçinbay - Arş.Gör. Ali Ertuğrul Küpeli
ÖZ
Bu araştirmanin temel amaci, Resim Sanati ile Tip Bilimi arasindaki ilişkiyi irdelemektir.
Araştirmada, içeriği tipla ilgili olan bazi sanat eserleri üzerinde durulmaya çalişilmiştir. Ele alinan
konu, el yazmasi kitaplardaki minyatürlerden, çağdaş resim sanati örneklerine kadar tipla bağlantili
şekilde çeşitli açilardan geniş bir yelpazede etkili örnekler seçilerek irdelenmiştir. Sanat ve tip
ilişkisi, üç farkli açidan ele alinmiştir. Bunlardan ilki; Tipla ilgili bilgileri açiklayabilme, kavratabilme
amaciyla gerçekleştirilen tasvirlerdir ki bunlar tibbin emrinde olan, aslinda araç olarak kullanilan
resimlerdir ve karşimiza gerek Doğunun gerekse Batinin el yazmasi kitaplarindaki minyatürler
olarak karşimiza çikarlar. İkinci olarak, kimi eserler üzerinden tip bilimi açisindan gerçekleştirilen
çeşitli okumalar, tibbi bulgular irdelenmiş, son olarak ise, kimi sanatçilarin hastalik dönemlerinde
eserlerine yansittiklari dişavurumcu anlatimlar, örnekler eşliğinde ortaya konmaya çalişilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Resim Sanati, Sanat ve Tip, Abidin Dino, İ̇bni Sina, Fayyum Portreleri
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Resi̇ m Sanatinda Soyutlama ve Gerçekli̇ k Olgusu
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Şahmaran Can - Dr. Öğr. Üyesi Tahir Çelikbağ
ÖZ
ÖZET Soyutlama, bir nesnenin gerçekte başlibaşina varolan özelliklerinden veya özellikleri
arasindaki nesnel içeriğinden siyirarak tasarlama, gerçeklikte ayrilamaz olani düşüncede ayirma
sürecidir. Gerçek veya gerçeklik kavrami ise, Türk Dil Kurumuna göre birçok anlamda
kullanilabilmektedir. İlki, yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. İkincisi, bir durum, bir nesne veya
bir nitelik olarak var olan, varliği inkar edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Bir
diğeri, doğadaki gibi olan, doğayi olduğu gibi yansitan. Felsefi açiklamaya göre ise, düşünülen,
tasarimlanan, imgelenen şeylere karşit olarak var olandir. Bu çerçevede, gerçek, herkesin bildiği
doğadaki gibi olan şey veya nesnel dünya ise, soyutlama; nesnelerin gerçeğine değil kişinin duygu
ve sezgilerine dayanan, kişiye göre ve kişisel olan dünyamizda yarattiğimiz şeydir. Sanatta
soyutlama ise, elle tutulan gözle görülen gerçek varliklara atifta bulunan insan, hayvan ve benzeri
varliklarin biçimlerinin taninmayacak derecede yalinlaştirilmasi, sadeleştirilmesi işlemidir. Biçimsel
açidan bu süreç tümüyle bireysel bir deneyime gereksinim duyar. Genel toplumsal biçim kaliplarina
uymak söz konusu değildir. Resim sanatinda soyutlama kavrami, zamanla, bir tavir adi olarak
kullanilmaya başlanmiştir. Bununla birlikte, sanat yapitlarinin tasarlanma sürecinde "soyutlama" ve
"gerçek" kavramlari sanatsal süreç boyunca çok fazla değişime uğramiştir. Gerçeğin asla
değişmez bir olgu olduğu düşünülebilir ancak sanatta, insanin gerçeklikleri sayesinde biçim
değişiklikleri oluştuğu söylenebilir. Sanatçinin çevresinde olan biteni algilama biçimi, ilgisi veya
gerçekleşen değişimler sanatsal üretim anindaki tavrini belirler. Veya sanatta görülen biçimsel
farkliliklarin, ekonomik değişimlerle, dini görüşlerle veya toplumsal gerçekliklerle sanatsal ifadelere
dönüştüğü söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Gerçek, Gerçeklik, Soyutlama, Sanat
Anahtar Kelimeler: Gerçek, Gerçeklik, Soyutlama, Sanat
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Sahne Sanatlari Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenmeyle Mesleki Oryantasyon
Dr. Öğretim Üyesi Bülent Sezgin - Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Mine Aktülay Çakir
ÖZ
Bu çalişmanin amaci, sahne sanatlari eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarinda, yenilikçi
öğrenme deneyimlerinden hareketle, öğrencilerin mesleki oryantasyon ihtiyacini gidermeye yönelik
yapilan uygulamalarin analiz edilmesidir. Sanat alaninda değişen istihdam politikalari, oyunculuk
mesleğinin hukuki bağlaminin değişmesi ve güzel sanatlar fakültelerine öğrenci olarak kabul edilen
yeni nesil ergenlerin sosyolojik özelikleri nedeniyle akademisyenlerin yenilikçi öğretim yöntemlerine
ihtiyaç duyduğu aşikârdir. Öğrencilerin de takim çalişmasina yatkinlik, akademik odaklanma ve
kariyer perspektifleri için mesleki oryantasyon uygulamalari elzemdir. Bildiride, mesleki
oryantasyon fikrinin kuramsal temelleri incelenecek ve oyunculuk eğitimi özelinde mesleki
oryantasyonun oyun temelli öğrenmeyle nasil bağdaştirabileceği analiz edilecektir. Mesleki
oryantasyon için yapilan tanişma oyunlari, sosyal uyum ve kaynaştirma amaçli yaratici drama
uygulamalari, buz-kirici oyunlar ve takim oyunlari, sosyal farkindalik geliştirme amaçli
oyunlaştirma deneyimleri bir model önerisi olarak sunulacaktir.
Anahtar Kelimeler: Oyunlaştirma, Mesleki Oryantasyon, Yaratici Drama, Yeni Nesil Ergenlik,
Oyunculuk
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Sanal Gerçekli̇ k: Teli̇ f Haklari Açisindan Bi̇ r Değerlendi̇ rme
Işikcan Barbaros
ÖZ
Dünya genelinde 1970’li yillardan sonra ‘bilişim devrimi’ olarak da anilan bir teknoloji devrimi
yaşanmiştir. Başta haberleşme ve ulaşim teknikleri olmak üzere tüm üretim süreçlerinde ortaya
çikan değişim bilgisayarlarin hemen hemen her alanda kullanilmaya başlanmasiyla bir otomasyon
çağina girilmiştir. Bilim ve teknoloji politikalarinin da bu yeni sürece uyumlanmasi sonucu giderek
artan bir hizla dijital çağa geçilmiş, internet toplumsal, ekonomik ve sosyal tüm alanlarda
kullanilmaya başlanmiştir. Avrupa’da yaklaşik 500 yildir var olan ve gelişmelere göre içeriği
zenginleştirilen telif haklari konusu günümüz koşullarinda artik oldukça yetersiz kalmaktadir.
Çoğunlukla internet ortaminda gerçekleştirilen “korsan” faaliyetleri sonucunda eser hak sahiplerinin
haklarinin telif haklari yoluyla korunmasi giderek güçleşmektedir. Telif haklari artik bilgisayar
teknolojisindeki ilerlemeler ile sanal ortama taşinmiş ve yepyeni bir boyut kazanmiştir. Yenşi
gelişen koşullar, telif haklarinin ulusal düzeyde korunmasinin yetersiz kilmakta, düzenlemelerin
mutlaka uluslararasi boyuta aktarilmasini gerektirmektedir. Bu durum, küresel ölçekte hukuki
önlemlerin alinmasini ve yine teknolojinin yardimiyla hak ihlallerinin önlenmesi ve tespit edilmesi
ve gerektiğinde yaptirimlar uygulanabilmesi için çok boyutlu uluslararasi uyumlanma ve uzlaşma
çalişmalarinin yürütülmesine neden olmaktadir. Bu çalişma, telif haklari konusunda bugüne kadar
az ele alinmiş bir konuyu incelemektedir. Sanal gerçeklikte telif haklari konusu, bu alandaki korsan
faaliyetlerinin önlenmesi konusundaki yetersizlikler nedeniyle yakin bir gelecekte daha önemli bir
hale gelecektir. Bu bağlamda, bu derlemenin genel bir değerlendirme yapmaya bir imkan vermesi
beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Telif Haklari, Fikri ve Sinai Haklar, Korsanlik, İ̇nternet Etiği
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Sanat İ̇fade Biçimi Olarak X-Işini
Dr. Öğretim Üyesi Bülent Erutku
ÖZ
Wilhelm Conrad Röntgen, tibbi görüntülemenin başlangici sayilan keşfini 1896 yilinda “yeni bir
tür işin” anlaminda “x işini” olarak adlandirmiştir. Temelde fotoğrafik bir görüntüleme şekli olan
keşfinin ardindan bilim insanina yakişir tutumu sayesinde x-işini ile görüntüleme, teknik
bakimindan hizla geliştirilmiştir. Bilim alanindaki başarisi nedeniyle ilk fizik alanindaki Nobel
ödülüne layik görülmüştür. X-işini ile görüntü elde etmek amaciyla Eastman Kodak firmasinin
öncülüğünde birçok üretici firma tarafindan 1900’lerin başindan yakin geçmişe kadar farkli taşiyici
tabakalara sahip fotoğrafik emülsiyonlar üretilmiştir. Bilim ve sana,t tarih boyunca birlikteliğini
korumuştur; bu bağlamda tip, sanatsal üretimlerden yararlanmiş ya da etkilenmiştir. Leonardo da
Vinci, Rembrant, Jacques Gautier d’Agoty, Georges-Alexandre Chicotot tibbi çalişmalara katki
sağlamişlardir. Daha eski tarihlere dayansa da Rönesans’tan sonra bu serüven hiz kazanmiştir.
Fotoğrafin icadi ile resimden bu anlamda yararlanma son bulmuş, icadinin 57 yil ardindan x işini
fotoğrafçiliği bir başka ifadeyle radyografi geniş bir alan açmiştir. İnsan içini görüntülemesi ve şeffaf
olmasi nedeniyle bulunuşunun ilk yillarindan bu yana sanatçilari etkilemiştir. Günümüzde ise;
gelişen teknolojiye ulaşimin da kolay olmasi sayesinde birçok radyolog doktor/ teknisyen, sanatçi
ve hatta fotoğrafçi bu görüntüleme biçimini sanat ifade biçimi olarak kullanmaktadir. Görüntü işleme
programlarinin kullanimiyla da alişik olunmayan, etkileyici fotoğrafik görüntüler elde edilmektedir.
Bu görüntüleme teknolojisi sadece görsel bir malzeme olarak değil düşünsel bir alt yapi olarak da
kullanilmaktadir. Röntgen filmi meforik olarak “şeffaflik” kavrami üzerinden mimari düşünce
bazinda da geliştirilmiş ve kullanilmiştir.
Anahtar Kelimeler: X Işini Fotoğrafçiliği, X Işini Sanati, Sanat ve Tip
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Sanatin Eklektisizm’i Tasarim
Öğr.Gör. Hülya Gündoğdu
ÖZ
Günümüzde sanatin, onu anlamlandiran tarihinden uzaklaşarak güncellendiğine tanik
olmakdayiz. Kültür endüstrisi tarafindan metalaştirilmakta ve böylelikle hakim ideoloji hem
ekonomik hem de ideolojik olarak kitlelerin bilincinde yeniden üretilmektedir Günümüzde sanatin
aldiği biçim uzunca bir süredir tartişilmaktadir. Bu da Sanatin gerçek anlamda bir disiplin olarak
sinirlarinin çizilmesi güçlülüğünden kaynakli olarak ortaya çikmakdadir. Günümüzde tasarim
ürünlerinin çok etkileyici bir görsellikle sunulduğunu kabul etmemiz gerekir. Bundan kaynakli olarak
zaman zaman birer sanat objesi gibi davranilmasina dahi yol açmaktadir. Bu durumda sanat hala
“sanat” sayilabilir mi? Peki, işlevsel bir tasarim ürününün estetik açidan etkileyiciliği onu bir sanat
nesnesi haline getirmeye yeterli midir? Bu bildiride “sanatin sonundan sonra” çağimizda tasarim
alanlarinin sanatin eklektisizm mi? sorularina yanit aranacaktir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Tasarim, Eklektisizm, Teknoloji, Meta
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Sanatin Yeni̇ Araci Olarak “di̇ ji̇ tal Kodlama”
Ahmet Şavli̇ - Dr. Öğretim Üyesi Engin Güney
ÖZ
Geçmişten günümüze sanatin, kültürel diğer dinamiklerle (teknoloji, bilim vb) ayni paralellikte, bir
değişim-dönüşüm içerisinde olduğu bilinmektedir. Günümüzde, kültürel dinamiklerin ana
belirleyicisinin teknoloji olduğunu, “teknolojik determinizm”, “tekno-kültür”, “tekniyum” “dijital kültür”
gibi yeni türeyen kavramlar bizlere göstermektedir. Gerçekleşen değişimlerin kültürel
dinamiklerden olan sanattaki yansimalari artiş göstermektedir. Bu dönüşümler yeni araştirma
alanlari oluşturmaktadir. Yeni medya teknolojilerinin yaygin kullanimi ile yeni sanat projelerinde
farkli disiplinlerin bir arada kullanildiği yapilanmalar dikkat çekmektedir. Sanatçi, sanat eseri ve
izleyici rollerinde değişimler yaşanmaktadir. Bilgisayar teknolojisi donanim ve yazilim üzerine
temellenmekte olup sanatçinin, yazilim uzmanlari, donanimlara vakif mühendisler, bilim insanlari
ile birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Sanatçilar zamanin teknolojisini kullanarak malzeme
zenginliği sağlamakla beraber sanatsal üretim süreçlerinde özel yazilimlarla yeni yönelimler ve
projeleri üzerinde denetim sağlamaktadirlar. Günümüz sanatinda dijital enstalasyon, dijital
performans, robotik sanat, multimedya sanati gibi sanatsal üretim biçimlerini anlama, anlatma ve
eleştirebilme yetisini kazandirmak ve öteleyici yaklaşim sergileyebilmek için yazilim teknolojisinin
sanatsal üretim sürecinde oynadiği rol irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Dijital, Yazilim, Yazilim Sanati, Yeni Medya Sanati
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Sanatta Çi̇ rki̇ ni̇ n Temsi̇ li̇
Arş.Gör.Dr. Gonca Uncu - Doç.Dr. Gülsüm Çalişir
ÖZ
Estetik, salt bir güzel arayişi iken, sanat felsefesi hem güzeli, hem de çirkini içine almaktadir.
Sanata göre çirkinin de bir estetik değeri vardir ve bu değer kiymetlidir. Mitolojik çağlari temsil eden
heykel ve resimlerde görülen canavar figürleri sanattaki çirkin kavramini içine almaktadir. Böylelikle
‘çirkinin mükemmel güzelliği’ kavrami sanatta kendine yer açmiş ve beğeni kazanmiştir. Umberto
Eco, bu durumu sonsuzun estetiği olarak tanimlar ve hiç kimsenin çirkinlik olgusunun biçimsel
incelemesi üzerinde durmadiğina dikkat çeker. Bu yüzden güzellik olgusu yüzyillar boyu kendine
sanatta büyük bir alan açmiştir. Ta ki Avangard sanat anlayişindaki sanatin en önemli unsuru olan
‘estetik kaygisi’ yani güzel kaygisi artik sanat yapitinin bir ölçüsü dolmaktan çikarilincaya kadar.
Kübizm, Dadizm, Neo-Dadaizm, Surrealism, Nihilism ve Kitsch gibi reddedişsel eleştirel sanat
akimlariyla güzel arayişi yerini çirkinlik kavramina birakmiştir. Sanat, bir yansitma kurami üzerine
oturmaktadir, ancak bu yansitma doğada gördüğümüz güzelin birebir yansitilmasi değil,
yorumlanarak yeniden üretimidir. Dolayisiyla görünen gerçekliğin güzelliği, sanatta da güzel olmak
zorunluluğu taşimamaktadir. Ayni şekilde doğada çirkin olan da sanatta güzel olabilmektedir. Güzel
Sanatlar, her türlü biçimsel görselliği kapsayan salt bir kavramsal yapi değildir. Güzel sanatlar
olarak tanimlanmiş olgu kültürel çeşitliliğin ve zamansizliğin içinde yoğrulmuş bir yorum arayişidir.
Bu kavram bir güzellik arayişi değil, estetik bir yorum arayişidir. Bu arayiş güzelin tam karşiti
kaygilarla da gerçekleştirilebilir. Çirkinin güzel olarak algilanabilmesi sanatin yorum gücüdür. Oysa
güzellik kadar çirkinlik de hayatin içindedir ve bize çok yakin bir olgudur. Çevremizdeki savaşlar,
kavgalar, yoksulluk, şiddet, öfke ve nefret gibi duygular çirkinin birer yansimasidir. Dolayisiyla,
hayatin içinde var olan bu kavramlar sanatin alanina girmektedir. Umberto Eco’nun baş
yapitlarindan biri olan ‘Çirkinliğin Tarihi’ isimli eserinin işiğinda gerçekleştirilecek bu araştirma
kapsamli bir literatür taramasini içine alacaktir. Bu çalişma, sanatin bir güzel arayişi olarak bilinen
yaygin inanişinin karşisinda, çirkinin sanattaki temsilinin nasil olduğuna işik tutmayi
amaçlamaktadir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Güzel Sanatlar, Estetik, Güzel, Çirkin, Sanatta Çirkin
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Sanatta Gerçeklik
Okutman İ̇smail Süphandaği
ÖZ
Sanatta gerçeklik sorunu, ilk sanat faaliyetiyle birlikte ortaya çikan ve sanat söz konusu oldukça
da bir sorun olarak varliğini devam ettirecek gibi görünen bir alan olarak karşimiza çikar. Çünkü
sanatin kendi doğasina ait gerçekliği ile reel hayatin gerçekliği arasinda farklar var. Bu iki gerçeklik
birbiriyle uyuşmaz. Diğer taraftan gerçekliğin neliği ile ilgili felsefi içeriğin sanat dolayiminda
konuşulmasi, işi daha da karmaşik hâle getirmektedir. Öyle ki bir sanat faaliyetinde gerçeklikten
söz edildiğinde çoklukla tenkidi yapilanin ne olduğu belirsiz kalir. Bu bağlamda gerçekliğin en
azindan iki şeyin karşiti olarak konumlandirilmasi gerekir. Bunlardan ilki yapaylik ikincisi ise hayat
realitelerinin gözardi edilmesidir. Diğer taraftan felsefi bir problem alani olarak gerçekliğin neliği ile
ilgili tartişma, sanat eserinin niteliğinden çok taşidiği düşünceyle ilgilidir. Bu durumda en azindan
üç farkli gerçeklik alani, sanat eseriyle birlikte tartişma alanina dâhil olur. Bu çalişma sanatta
gerçekliği yapaylik ve bunun karşiti bağlaminda irdeleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Gerçeklik, Yapaylik
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Şanliurfa’da Halk Müziği ve Tasavvuf Müziğinin Etkileşimi
Atik Sahil - Doç.Dr. Hüseyin Akpinar
ÖZ
Çalişmada, Şanliurfa’da Halk Müziği ve Tasavvuf Müziği arasindaki etkileşimi ortaya koymak,
hangi ortamlarda ve nasil kullanildiklarini tespit etmek, notaya alinmamiş olan eserleri notaya
almak, eserleri usûl ve ezgi yönünden incelemek ve bazi örneklerle tasnif edip sunmak
amaçlanmiştir. Şanliurfa merkez ve yakin ilçelerdeki Halk Müziği ve Tasavvuf Müziği form yapilari
incelenmiştir. Literatür taramasi yaninda alan araştirmasinda video kamera, teyp ve fotoğraf
makinesi gibi görsel-işitsel araçlar kullanilmiştir. Kaydedilen veriler dinlenerek ezgili olanlar notaya
alinmiş ve güfteleri yazilmiştir. Bu yöredeki türkü formuna benzeyen ilâhîlerin dizileri, usûl kaliplari,
güfteleri ve türleri meydana çikarilmiştir. Şanliurfa kültüründe önemli bir yere sahip olan sira gecesi
ve dağ yatilari gibi toplantilara mûsikîşinas hâfizlarin da katilmasi nedeniyle Tasavvuf ve Halk
Müziğinin birbirinden etkilendiği saptanmiştir. Her iki tür müziğe kaynaklik ederek onlari günümüze
taşiyan kişiler arasinda azimsanmayacak sayida hafiz ve mevlidhanin bulunmasi, bu etkileşimin
önemli bir sebebi olarak görülmüştür. *: Bu bildiri, ayni isimle Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dali’nda yapilan yüksek lisans tezinden özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şanliurfa, Sira Gecesi, Türk Halk Müziği, Tasavvuf Müziği, Etkileşim
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Sarikeçi̇ li̇ Yörükleri̇ nden Ümmü Çeli̇ k ve Kati̇ bi̇ Kolan Dokumasinin Tekni̇ k Anali̇ zi̇
Arş.Gör.Dr. Songül Aral
ÖZ
Sarikeçililer kolan dokumalarini, sağlamliği bakimindan çadirlarinin kurulumunda ağaçlari
tutturmada, yük taşimada, diğer dokumalarin kenarlarini birleştirmede, hayvan eyerlerinde ve
süslenmesinde kullanilmak üzere dokumaktadirlar. Araştirma yapilan Karaman yaylasinda, kolan
dokuyucusu, Ümmü Çelik; teknik olarak diğer kolan ve çarpana dokumalara göre daha emekli olan
Katibi kolani tanimlarken; “davarlar otlarkene bizde ağaç sapini çatariz yere, çözeriz ipleri, iki-üç
saatte dolamaliği dokuruz” diye ifade etmektedir. Sarikeçililer; kişlari çoğunlukla Mersin ve
ilçelerindeki sahil kenarlarinda konaklayan, yazlari ise göç ile yaya olarak Konya, Karaman ve
çevresindeki yaylalara ulaşan, hayvancilikla geçinen konargöçer yörüklerdir. Hayvanlarinin
yünlerinden ipliğini eğirip, bir ağaç parçasindan tezgahini kurup dokumalarini yaparak günlük
ihtiyaçlarini kolaylikla gidermeye çalişmaktadirlar² Sarikeçili göçerlerinin dokumalari arasinda yer
alan kolan dokumalarin; renk, desen ve teknik özelliklerinin tanitilmasi amaciyla konu seçilmiştir.
Sarikeçililerin yaşamlari ve dokumalari hakkinda yapilan araştirma metinlerinde kolan dokumalari
ile ilgili teknik analizine ait bilgilerin sinirli olmasi konuyu önemli hale getirmektedir. Sarikeçili
yörüklerinin yaz aylarinda yerleştikleri Karaman(Konya) yaylalarindaki kolan dokumasi örneklerinin
taninmasi ve tanitilmasi bildiri konusunun evrenini bir Yörük kadini olan Ümmü Çelik’in Katibi kolan
dokumasinin teknik analizi ise örneklemini oluşturmaktadir. Konu; Sarikeçili Yörüklerinin göç
yollarindan biri olan Karaman yaylasi ve konargöçerlerinden olan Kerim Çelik’e ait Çadir
yaşayanlarinin ve eşi Ümmü Çelik’in dokumalari ile sinirlidir. Araştirmanin görsel verilerini; Çelik
ailesinin günlük yaşamlarinin her alaninda görülen kolan dokuma örnekleri oluşturmaktadir.
Araştirma verilerinin analizinde sözlü mülakatlar ile gözlem ve incelemelerden elde edilen veriler
değerlendirilerek bildiri metnine aktarilmaya çalişilmiştir. Katibi kolan dokumalarinin, göz alici
örneklerine sahip Sarikeçili Yörüklerinin, dokuma alanindaki ilgili bilgilere katki sağlayacaği
düşünülmektedir. Taşinabilir somut kültürel mirasimizin içinde yer almasi bakimindan, teknik
analizlerinin kayit altina alinmasi ile bildiri çalişmasinin Türk Halk Kültürünün korunmasina katkida
bulunacaği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sarikeçililer, Dokuma, Kolan Dokuma, El Sanatlari, Yörük.
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Serami̇ kte Siralti Tekni̇ ği̇ ; Samsat Siralti Örnekleri̇
Öğr.Gör. Hülya Ak - Öğr.Gör. Yaprak Tanriverdi - Öğr.Gör. Osman Dolaş
ÖZ
Seramik uygarliklarin en erken dönemlerinden beri insanlarin yaşamlarinda çok önemli bir yere
sahip olmuştur. Anadolu’nun seramik tarihine bakildiğinda sekiz bin yili aşkin bir süreyi kapsadiği
bilinmekte olup, yerleşik hayata geçildikten sonra seramik alaninda birçok ilerleme kat edilmiş ve
Selçuklu ve Osmanli dönemlerinde doruk seviyesine ulaşmiştir. Bu çalişmada farkli kaynaklardan
yararlanilarak seramikte kullanilan siralti tekniği ile ilgili araştirma yapilmiş, daha sonra Adiyaman’a
bağli olan Samsat Höyüğü kazilarindan çikarilan siralti seramik ürünlere değinilmiştir. Siralti
tekniğinde yapilan ürünler incelenerek üzerine yapilan desenler irdelenmiştir. Bu desenlerden yeni
bir düzenleme yapilarak turkuaz ve şeffaf sir altina uygulamalar yapilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Seramik, Siralti, Bezeme Sanati, Samsat
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Sergileme Tasariminda Ziyaretçi ve Mekan
Arş.Gör. E. Jessica Mckie Şahin
ÖZ
1850’lerden günümüze kadar çeşitlenerek gelen sergi anlayişi, hem kullanim amacina hem de
hedef kitlesine göre farklilik gösterecek şekilde değişmiş ve kendi içerisinde araştirma alanlari
oluşturmuştur. Sergileme tasarimiyla yapilabilecek algi yönlendirmeleri, kontrollü deneyimler
yaratabilmeye olanak sağlamaktadir. Araştirmada, ilgili algi yönetimi konusunda temel oluşturacaği
düşünülen, sergileme-ziyaretçi-mekan başliklari örneklerle incelenmiştir. Sergileme tasariminda
mesajin iletileceği ziyaretçi için mekan, özne ve nesne görevlerini ayni anda üstlenebilmektedir.
Ziyaretçilerin deneyiminin kontrolünün sağlamasi noktasinda, sergileme ve mekan ilişkisinin etkin
olduğu düşünülmektedir. Günümüz teknolojilerinin sağladiği olanaklarla tasarlanan sergilemelerde,
ziyaretçilerin farkli deneyimler yaşamasi sağlanabilmektedir. Bu düşünceden yola çikarak, yeni
teknoloji ile tasarlanan sergileme örnekleri incelenmiştir. Yapilan incelemeler sonucunda, ziyaretçimekan ilişkisi bağlaminda, eserle ve/ve ya tarihi eserle etkileşim içerisine girilebilmesine olanak
sağlayan artirilmiş gerçeklik uygulamalarinin ziyaretçi deneyimlerine ve sergileme sirasinda
yapilmak istenen algi yönlendirmelerinde önemli rol oynadiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sergileme Tasarimi, Ziyaretçi, Mekan, Kavram, Yönlendirme
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Sesi̇ n Bi̇ çi̇ me Dönüşme Hali̇ , Bi̇ r Di̇ li̇ Tasarlama Eği̇ ti̇ mi̇ .
Öğr.Gör. Mehmet Ali Müstecaplioğlu
ÖZ
Bir dilin okuma ve yazim biçiminin farkli olmasi (İngilizce vb), veya ayni olmasi (Türkçedeki gibi),
Güzel Sanatlar eğitimde özellikle yazimsal tasarim (Tipografi) eğitiminde, bir dizi soruna yol
açmaktadir. “Uzun uzadiya” veya “u z u u u n n u z a d i y a a a”. nasil tasarlanir, yazilir ve okunmasi
sağlanir. İkinci yazim biçimi, sözcüklerin anlami açisindan daha anlaşilir olsa da dil bilgisi açisindan
yanliş olarak değerlendirilmektedir. Sorun yazmanin ötesinde, tasarlandiktan sonra nasil
okunacaği meselesidir. Nasil okunmasi istendiğidir. Sesin, sözün, görünür kilinmasi, ete kemiğe
bürünmesi, simgeler yumaği halinde bir takim kurallara göre düzenlenmesi, anlaşilmasi ve
algilanmasi için yeterli midir. Konuşma dili ile yazi dili birbirinden farkli olarak tasarlanabilir mi. Bir
romanin “yazimsal tasarimi” (Tipografisi) nasil olmalidir. Bir metnin okunma biçimi nasil tasarlanir.
İnanç kitaplari eksenli tasarim anlayişina sahip tasarim biçimi, tasarimci veya okuyucu eksenli bir
yapiya dönüştürülebilir mi. Bu alanda çalişacak olan adaylari eğitirken nelere dikkat edilmelidir. Bir
romanin metni içinde geçen “kapi gicirtisi” sözcüğü, yazim açisindan yeterli görülse de, bu yazim
biçimi ile onu tarif etme veya tekrar etme, ayni sesi yaratma olanaği okuyucuya verilmekte midir.
“kapi gicirtisi” sesi her kültürde veya kullanilan malzemenin çeşitliliğne göre değişmektedir. Bir
başka örnekte, kelimeler arasinda bulunan boşluklar ile ilgilidir. Nokta veya virgül kullanimi ile
konuşma dilinde oluşturulan doğal boşluklar birbirleriyle örtüşmemekte, bunlarin tasarlanmasi da
siradanlaşmakta, okuyucunun, iki kelime arasinda konuşurken oluşmuş boşluğu tahmin etmesine
güvenilmektedir. “Derin bir nefes aldi” cümlesinin karşiliği kaç boşluk veya sayfa olarak
tasarlanmalidir. Bir de bunlara akademik yazi dili eklendiğinde tasarim eğitiminde çözüm arayişi
nasil gerçekleştirilir. Dil bilimcilerin son iki yüzyildir tartiştiklari bu konu içine, iletişim tasarimcilarin
da katilmasiyla çok başli “yilan tanriçaya” dönüşmüş ve çözüm tasarim eğitimi verenlerin
insiyatifine birakilmiştir. Kim hangi ekol veya akim içine dahilse, eğitim programini bu tarif
üzerinden yapmaktadir. Bu çalişma, dil üzerine yazilmiş makaleleri ve günlük kullanim açisindan
yapilan değerlendirmeleri göz önüne alarak, örnekleme yöntemi ile bu soruna çözüm aramaktadir.
Her dilin kendine ait kullanim kurallari oluşturulmasina rağmen halen sözlü ve yazili dilin
tasarlanmasi, tasarim eğitiminde sorun olarak durmasi sonucunu değiştirmemektedir. Sonuç
olarak, etrafimizdaki herşeyi algilama ve anlayabilmemiz ve hatta anlatabilmemiz sadece dil ve
onun tasarlanmiş metinleri ile mümkündür. Bir dili anlaşilir şekilde kullanmak, tasarim alanindaki
başarimizi da belirler. Bu bağlam da, bu metin, tasarim eğitimi veren kurumlarin, bireyleri kendi
dillerinde yetkin hale getirilmesi ve bunun tasarlama sürecindeki etkilerini ele alacaktir.
Anahtar Kelimeler: Ses, Dil, Metin, Tasarim, Yazimsal Tasarim (Tipografi)
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Sinemada Yapay Zeka
Tugay Çoban - Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Uğur
ÖZ
Yapay zekanin temelleri binlerce yil öncesine dayanmasina karşin Yapay Zeka
(Artificialİntelligence) terimi ilk olarak 1956’daki Dartmouth konferansinda söylenmiştir. Yapay zeka
alaninda yapilan çalişmalar 1960’li yillara kadar pek hizli ilerlememiştir. 1980’lerde kayda değer
gelişmeler yaşanmiş ve yapay zeka ekonomik hayata geçmiştir. Günümüzde yapay zeka, uzman
sistemler, yapay sinir ağlari, genetik algoritmalar, bulanik mantik ve robotik başta olmak üzere
birçok alanda karşimiza çikmakta ve bu konulardaki çalişmalar hala devam etmektedir. Yapay
zekayla birlikte karşimiza çikan en önemli soru bilgisayarlarin düşünüp düşünemeyeceğidir. Alan
Turing, ünlü makalesinde bir bilgisayarin düşünmesinin mümkün olup olmadiğini açiklayarak bir
taklit oyunu önermiştir. Bilgisayarin vereceği cevaplara göre bu bilgisayarin zeki olup olmadiğina
karar verilebilir. Turing testine karşi bazi eleştiriler de mevcuttur. Bunun üzerine Çin Odasi Deneyi
önerilmiştir. Yapay zeka öngörülebilen bir gelecek gibi görünebilir ancak bilim insanlari şimdiden
yapay zeka konusunda fikir ayriliklari yaşamaktadirlar. Sinema da diğer birçok alanda olduğu gibi
gelişen teknolojiden etkilenmiştir. Sinemanin ortaya çikmasindan itibaren merak duygusunun
artmasi ile birlikte bilim kurgu filmleri yapilmaya başlanmiştir. Bilimkurgu filmleriyle insanlari
bilgilendirmek de mümkün olabilir. Bu çalişmada yapay zekanin temellerinden, Turing testinden ve
testin uygulanilişindan, yapay zekanin uygulama alanlarindan ve bu alanlarin günlük hayatimizda
nerelerde kullanildiğindan, sinemaya uyarlanişindan, bilimkurgu filmlerinden ve bu filmlerin nasil
geliştiğinden ayrica 2015 yapimi ExMachina filminden söz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Turing Testi, Sinema, Bilimkurgu, Exmachina
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Soyut Gerçekliğin Fotoğrafik Temsili: Sanatsal Gösterge Okumalari
Öğr.Gör. İ̇mran Uzun - Öğr.Gör. Savaş Keskin
ÖZ
Fotoğraf sanati, gerçekliğe ilişkin dolaysiz bir taniklikla birlikte, hayatin içinde var olan soyut
anlamlarin açiğa çikarildiği bir üretim alanidir. Gerçekliği var olan olgusal göstergeler üzerinden
soyutlamak, nesnelerin sahip olduğu renk ve işik değerlikleriyle kavramsal bir inşa biçimini açiğa
çikarir. Fotoğrafik nesneler ve onlarin nüvesindeki kavramsal spektrum, fotoğraftaki göstergelerin
soyut dişavurumlarini okumayi elverişli hale getirir. Bu çalişmada, fotoğrafi sanatsal bir anlati tarzi
ve gerçekliğin soyut anlamlarini içeren çok yönlü bir dolayim olarak ele alan yaklaşimla, örnek
sanatsal fotoğraflardaki soyutlama yönelimlerine odaklanilmaktadir. Çalişmanin amaci, fotoğrafin,
gerçekliğin basit bir tekrari olmanin çok daha ötesinde, hayatin soyut kavramlarinin ilişkilendirildiği
ve sanatsal anlamin üretildiği bir kodlama sistemi olduğunu ortaya koymaktir. Çalişma
kapsaminda, soyutlama tekniği ile fotoğraflanmiş 4 adet görselin semiyotik çözümlemesi yapilarak,
gösterenlerin ardindaki ikincil anlamlar ve soyut imgeler gün yüzüne çikarilacaktir. Çalişma,
fotoğrafla sanati birbirine yaklaştirmasi ve fotoğrafin soyut kavramlarla olan ilişkisini açiklamasi
bakimindan önem arz etmektedir. Çalişma bulgulari, soyutlama tekniği kullanilarak kaydedilen
görüntülerin, gerçekliğin tecrübe edilen elementlerini algisal bir dönüşüme uğrattiğini ve görülen
fenomenolojik birlikteliğe hakim olan renk-işik kurgusunun doğadaki gizil soyutluğu yansittiğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf Sanati, Soyutlama, Gerçeklik, Göstergebilim
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Sudan İ̇nsaninin İ̇zometri̇ k Kavrama Kuvvetleri̇ ni̇ n Beli̇ rlenmesi̇
Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Uzun - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sarikahya - Doç.Dr. İ̇hsan
Küreli̇
ÖZ
Son zamanlarda artan Sudan Türkiye ilişkileri bağlaminda bu araştirmada Sudan insaninin
izometrik kavrama kuvvetlerinin belirlenmesi amaçlanmiştir. Yapilacak herhangi bir mobilya
fabrikasi yatirimi düşünüldüğünde Sudan insaninin çalişma performansi çok önemli olacaktir.
Çünkü; fiziki iş aktivitelerinde çalişma performansi, diğer faktörlerle birlikte, önemli derecede kas
kuvvet kapasitesine bağlidir (Ekşioğlu ve Silahli, 2008). Bu amaçla 40 erkek ve 17 kadin üzerinden
bir çalişma yürütülmüş ve hidrolik el dinamometresi yardimiyla ölçümler alinmiştir. Tespit edilen
kuvvetler erkeklerde otururken destekli baskin el 43,08±8,51 ve baskin olmayan el 40,58±8,67;
otururken desteksiz baskin el 40,34±9,10 ve baskin olmayan el 38,29±8,95; ayakta destekli baskin
el 41,72±8,38 ve baskin olmayan el 38,64±8,59; ayakta desteksiz baskin el 40,03±8,07 ve baskin
olmayan el 37,45±8,25 kg-f’tir. Bayanlarda; otururken destekli baskin el 21,63±6,75 ve baskin
olmayan el 21,10±6,79; otururken desteksiz baskin el 20,39±6,80 ve baskin olmayan el
19,60±6,23; ayakta destekli baskin el 21,77±7,16 ve baskin olmayan el 21,19±7,19; ayakta
desteksiz baskin el 20,95±7,41 ve baskin olmayan el 20,39±7,37 kg-f’tir. Çalişmanin sonuçlari Türk
insani üzerinde yapilan çalişmalar ile karşilaştirildiğinda Sudan insaninin izometrik kavrama
kuvvetinin Türk insanindan düşük olduğu sonucuna varilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mobilya, İç Mimari, İzometrik Kavrama Kuvveti
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Süryani̇ Kadi̇ m Ortodoks Ki̇ li̇ sesi̇ Müzi̇ k Prati̇ kleri̇ Üzeri̇ ne Bi̇ r İ̇nceleme
Okutman Mehmet Emin Şen
ÖZ
Bu çalişmada geçmişleri yaklaşik beş asir öteye dayanan ve Hiristiyanlik inancini ilk kabul eden
topluluklardan biri olan Süryaniler’in kilise müziği uygulamalari ele alinmiştir. Süryaniler din, dil,
yaşam, soy, tarih bilinci ve topluluk ismi gibi bileşenleri ortak bir yaşam modeli üzerine kurmuş ve
Mezopotomya coğrafyasinda yüzyillardir yaşayan bir toplumdur. Bu toplum ortak soy bilinçlerini
ortak dinleri olan Hiristiyanlik üzerine temellendirmişlerdir. Taşidiklari bu özel soy bilincini ve dini
geçmişliğinin derinliğini yansitmasi amaciyla kadim olarak adlandirilmaktadir. Bu kadim topluluk,
yaşadiklari Ortadoğu coğrafyasindan sosyal ve siyasal sebeplerden dolayi diasporaya maruz
kalmiştir. Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi dünyanin pek çok yerinde varliğini sürdürmektedir.
Türkiye’de ise yaşadiklari bölgelerdeki nüfus yoğunluklari doğrultusunda dört metropolitlik de
faaliyet göstermektedirler. Bu çalişmada, Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi inanç ritüellerinin bir
boyutu olan müzik uygulamalari ele alinarak inanç esaslari, ayinsel müzik çalişmalarinin anlami ve
işlevleri ortaya konulacaktir.
Anahtar Kelimeler: Süryaniler, Dinsel Müzik, Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi
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Takilabi̇ li̇ r Sanat Objeleri̇ ve Özgün Tasarim Önermeleri̇
Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kapar
ÖZ
TAKILABİLİR SANAT OBJELERİ VE ÖZGÜN TASARIM ÖNERMELERİ MOUNTABLE ART
OBJECTS AND ORIGINAL DESIGN RECOMMENDATIONS Yrd.Doç.Dr.Serpil KAPAR
Geçmişten geleceğe taniklik etmiş, toplumlarin sosyal, ekonomik ve estetik birikimlerinin
göstergeleri olmuş taki tasarimlari, günümüz sanayi ve gelişen teknolojiden en az diğer sanat
disiplinleri kadar etkilenmektedir. Takiyi tasarlayan kişinin plastik kaygilari olan bir sanatçi olmasi,
sosyal fonksiyonlarindan bağimsizlaşan, statü sembolü ve yatirim objesi olma konumunda olan
takiyi, sanatsal mesajlar içeren bir aynaya dönüştürür. “Sanat yapiti olan şeyler değil (doğal) aksine
yaratilan yapilan meydana getirilen şeylerdir. Sanat yapiti- estetik obje- belli bir insanin belli bir
etkinliği ile meydana gelir. Daha önce var değildir. Buradan da estetik obje ile sanat yapitinin ayni
doğrultuda olduğu düşünülüyor” (Tunali 1989 : 68). 1950’li yillarla beraber giyim sektörü ekonomik
ve sosyal ortama göre şekillenmiş, moda ve bununla bağlantili olarak takiyi da büyük ölçüde
etkilemiştir. “Moda” nin bir kavram olarak kabul görmesi, kiyafete göre taki ve kişiye göre taki yapan
tasarimcilarin da ortaya çikmasina zemin hazirlamiştir. Salvador Dali; “ Yeni Rönesansin takipçisi
olarak ben kendimi sinirlamam. Benim sanatim sadece resim değildir. Fiziği, matematiği, atom
fiziğini, mimarliği, psikolojiyi, mikro kozmosun mistiğini ve takiyi kapsar. Benim takilarim
mücevherin saf materyalist düşüncesine karşidir. Benim hedefim kuyumculuk sanatini gerçek
anlamda göstermektir. Yani Rönesans'ta olduğu gibi tasarimi maddi değerin önüne geçirmektir.
(Dali-1959)” diyerek sanatçinin farkli disiplinler içinde üretim arayişlari olmasinin doğal sürecini
vurgular. Pablo Picasso, Man Ray, Alexander Calder, Max Ernst, George Braque ve yaşayan
günümüz sanatçilarinin da taki tasarimlari bugün birçok müzede sergilenmekte ve özel
koleksiyonlarda yer almaktadir. Geçmişte ve günümüzde birçok sanatçi, alanlarinin dişinda farkli
materyalleri kullanarak sanatsal üretimleryapma meraki içinde olmuştur. Bu araştirma; sanatçilarin
çeşitli materyallerle tasarladiği taşinabilir sanat objeleri üzerine örnekler verecektir. Malzemenin
olanaklari ile tasarlanmiş kolaj taki tasarim uygulamalari, ip, kumaş, keçe (yün), pamuk gibi
malzemelerin, kişinin üzerinde taşiyabileceği takiya nasil dönüştüğünün koşullari üzerine
önermeler sunacaktir. Bir sanat yapiti üretimi titizliğinde kullanilan malzemeler, plastik bir kurgunun
parçalari olarak, renk uyumu, doku bütünlüğü, ve kompozisyon düzenlemeleri açisindan ele
alinmiştir. Atik tekstil malzemeleri, kumaşlar ile dokumalar üzerindeki desenlerin, baskilarin yada
dokularinin kolaj takilarda kullanilmasi tasarimda ifade gücünü arttiran bir etmendir.
(Schuster,2008: 51) Atik nesne bu yönüyle 1900 lü yillardan beri birçok sanatçinin dikkatini
çekmiştir. Çünkü genel olarak 1900 lü yillardan sonra sanatta malzeme konusunda özgürlükler
ortaya çikmiştir. (Wallace, 2014) Günümüz sanat tasarilarinin disiplinlerarasi geçişleri dikkate
alindiğinda, tasarimlar, taşinabilir sanat objesine nasil dönüşmüştür? Anahtar sözcükler/Keywords:
Takilabilir, Taki, Plastik, Estetik. Kaynakça/References Schuster, Janette,“Mixed Media Collage
Jewelry”,Lark Books Yay, New York,2008,144 Şaman, N. Duru, N. (1998). Yirminci Yüzyildan
Günümüze Taki. ABMYO Dergisi, 2015, 104. Tunali, İ. (1989 ). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi
http://www.artspace.com./magazine/art_101/the-history-of-the-found-object-in-art
Anahtar Kelimeler: Takilabilir, Taki, Plastik, Estetik.
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Tasvi̇ r Sanatinda Beden Olgusunun Grotesk Fi̇ gürler Üzeri̇ nden Sorgulanmasi
Dr. Öğretim Üyesi Selma Taşkesen
ÖZ
Sanat,insanlik tarihinin her dönemin de varolan bir olgudur. İnsanliğin geçirdiği evrimler; yaşama
biçimlerini, yaşama bakişlarini, sanat biçimlerini ve sanata bakişlarini değiştirmiş, her dönemde ve
her toplumda sanat farkli görünümlerde ortaya çikmiştir. İnsan bedeninin sanat tarihi içerisindeki
yeri ise hem üreten hem de üretilene model olan konumdadir. Beden tasviri sanatçilarin dikkatini
çekmiş ve onu inceleme meraki beraberinde tasvir isteğini getirmiştir. Bu bağlamda bedenin
binlerce yila yayilmiş tasvirleriincelenip karşilaştirildiğinda dönemlerine göre çok farkli görünüşler
ortaya çikmaktadir. Grotesk figür anlayişi da yine değişen bakiş açisinin bir ürünüdür. Gülünç,
hayali ve aşiri olan ile çirkinliği birleştiren farkli bir estetik ifade biçimi olan grotesk, sanat tarihinin
hemen her döneminde birçok sanatçi ve bazi sanat akimlari tarafindan anlatim biçimi olarak
benimsenmiştir. Elbette ki, sanat tarihinin tüm dönemlerinde, ortaya çikan akimlarin diğer
akimlardan, düşüncelerden etkilendiği ya da kendisine herhangi bir yolu kullanarak çikiş bulduğu
bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle, bu araştirmanin amaciOrta Çağ sanatinda çirkinleşen
beden formunun kendi içinde ve sonraki zamanlara yansitilan figürleri nasil etkilediğini görmektir.
Ayrica fikrin ön plana çiktiği Orta Çağ’daki cadi katliamlarini ve sonraki dönemde ortaya çikan
Grotesk figür betimlemelerini açiklamak ve onu oluşturan alt yapilari ve çikiş noktalarini ortaya
koymaktir. Yöntem olarak tarama modeli kullanilmiştir. Örnek eser incelemesinde grotesk figür
betimlemelerinin olduğu resimlere yer verilmiştir.Sonuç olarak her dönemin sanati, buluşlarindaki
orijinallik içinde eskiye hiç de benzememek adina değişik yollar bularak kendisini başari ile ifade
edebilmiştir. Yeni ve özgün ifadelerle ortaya konan ürünler amacina uygun olarak güzellik kaygisi
gütmeden sanatsal bir dil ile görselleştirilmiştir. Çirkinliğin estetiği, ayri bir güzellik hali içerisinde
izleyiciyi mutlu etmeye yetmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Sanat, Beden Olgusu, Grotesk Figür.
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Tekstil Lif Sanatinda Heykel
Doç.Dr. Cafer Arslan
ÖZ
Günümüz heykel sanatinda, kullanilan malzeme ve teknik ve üretim yöntemi çeşitlilik gösterse
de, kalici işlevi olan mermer ve metal ana malzeme olarak öncelikle tercih edilmektedir. Güncel
sanatta kalici malzemeler ile birlikte tekstil lif esasli yapilardan oluşan heykel uygulamalar da
yapilmaktadir. 1960’li yillarda Tekstil lif sanatinda tekstil heykeller “Yumuşak Heykel” olarak
tanimlamalar ile karşilaşilmaktadir. Çağdaş tekstil sanatlari uluslararasi literatür de “Lif sanati”
çatisi altinda toplanmaktadir. 1962-1992 yillari arasinda 15 Lozan Tapestry bienalleri
düzenlenmiştir. Bu bienallerinin başlangicindan itibaren Magdalena Abakanowicz (1930-2017)
deneysel tavrini“Abakan” adini verdiği tekstil heykelleri birçok lozan bienallinde sergilemiştir. 1985
yilinda düzenlenen 12. Lozan Tapestry Bienalleri “ Tekstil Heykel” tema başliği altinda
sunulmuştur. Ayrica tekstil heykeller; çevre heykel ve mekân heykel düzenlemeleri ile varlik ve
anlam değeri arasindaki ilgileri estetik kaygilarla sunulmuştur. Güncel çağdaş sanat
platformlarinda, tekstil heykeller anlatim dili olarak varliklarini sürdürmeye devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lif Sanati, Tekstil Sanati, Çağdaş Lif Sanati, Tekstil Heykel, Yumuşak
Heykel
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Teksti̇ l Tasariminda Soyutlama Arayişlari
Arş.Gör. Rabiha Yildirim - Prof.Dr. Banu Hatice Gürcüm
ÖZ
20. yüzyilda bilim, teknoloji ve endüstride yaşanan büyük değişimler birçok alanda etkili olduğu
gibi sanat alaninda da etkili olmuş, sanatçilari farkli arayişlara yöneltmiştir. Bu dönemde pek çok
modern sanat akimini takip eden ve tam olarak ne zaman ortaya çiktiği belli olmayan Soyut Sanat
akimi da sanatçinin kendini ifade biçimi olarak kabul görmüştür. Soyut sanat, sanatçinin herhangi
bir mesaj kaygisi taşimadan doğayi, çevresindeki nesneleri sadeleştirme çabasi olarak
tanimlanmaktadir. Soyut sanatçilardan etkilenen tekstil tasarimcilari gündelik ve kullanima yönelik
basit bir nesne olan tekstil ürünlerinde sanatin plastik dilini kullanmişlardir. Günümüzde tasarim
tekstille ilgili tüm alanlarin temelinde bulunmakta, sanat olgusu ise Tekstil tasarimi ile uğraşan tüm
tasarimcilarin ilgi odağindadir. Bu nedenle bu araştirmada, soyut sanatçilardan etkilenen tekstil
tasarimcilari ve bu tasarimcilarin tasarladiklari tekstil ürünleri örneklenmiş ve soyut sanatin tekstil
tasarimina katkilari irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Soyut Sanat, Tekstil Tasarimi
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Türk Çini Sanatinda Hedeflenen Yenilikler
Gülmisal Gölebatmaz Eslek
ÖZ
TÜRK ÇİNİ SANATINDA HEDEFLENEN YENİLİKLER Türk çini sanati yüzyillar öncesine
dayanan bir geçmişe sahiptir. Birçok ekol ve teknik bu yüzyillar içinde birbirini takip etmiştir. Bu
yapi yenilik ve farkliliği günümüze kadar hep aramiş ve ortaya çikarmiştir. Günümüz Türk çini
sanatinda yenilik katkisini yeni motif ve tasarimlarla oluşturmaktayiz. Motiflerimizde var olan
hakikati sindirdikten sonra özgün yorumlarla farkli tasarimlar yapmayi hedeflemekteyiz. Örneğin
Türk çini sanatinin önemli çiçeklerinden karanfili farkli bir biçimde oluşturmak için tavuskuşunu baz
aldik. Penç motifi için araba canti,rögar kapaği,kar kristali.Lale motifi için bardak,vazo,avize den
etkilendik.Küpe çiçeği, horoz ibiği,mahmur çiçeği, kazdaği siklameni, safran çiçeği ile birlikte birçok
çiçek ele alinmiştir.Tasarimlarimizda ürettiğimiz bu motifleri kullanarak yenilikler meydana getirdik.
Günümüz sanatçilari olarak, çini sanatinin yenilik serüvenine katki sunmaya çalişmaktayiz. Bir
bayrak yarişi gibi dünden esinlenerek özgün motiflerimizi oluştururken geleceğe ilham olmak
düşüncesindeyiz.Türk çini sanati durağan değildi,bizde devam ettirmekteyiz. Gülmisal
GÖLEBATMAZ ESLEK ( Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek
Lisans Öğrencisi)
Anahtar Kelimeler: Türk Çi̇ ni̇ Sanatinda Hedeflenen Yeni̇ li̇ kler
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Türk Çi̇ ni̇ Sanatinda Katmanli Çi̇ ni̇ Tekni̇ ği̇ ve Örnekleri̇
Dr. Öğretim Üyesi Latife Aktan Özel
ÖZ
“Türk çini sanatinda, başlangicindan bu yana birçok teknik, ekol ve üslup uygulanmiştir.
Günümüzde de hala kullanilan “siralti tekniği” en uzun ömürlü ve en çok kullanilan bir teknik
çeşididir. Siralti tekniğine katki olarak ta adlandirabileceğimiz yeni bir teknik geliştirilmiştir. Bu
teknikte, karo, tabak veya obje yüzeyine uygun büyüklükteki motifler, sir ile, ayrilmaz şekilde
eklenmektedir. “Katmanli Çini“ adini verdiğimiz bu tekniğin ilk örneği, bir pano uygulamasi olarak
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, grubumuzdaki öğrencilerimin bu teknikle üretilen yeni eserleri ile
tekniğin uygulama örnekleri sayica artarak bir “katmanli çini eserler koleksiyonu“ oluşmağa
başlamiştir. Sunulacak yeni eserlerin ilki 2013 yilinda meydana gelir iken günümüze kadar çok
sayida çeşitli KATMANLI ÇİNİ örnekleri farkli tasarimlarla üretilmiştir. Lisans, yüksek lisans ve
sanatta yeterlik öğrencilerimizin üretimleri ile Küçükçekmece Belediyesi, Geleneksel Sanatlar
Akademisinde de meydana getirilen eserlerle bolca üretilmiş olan katmanli çini tekniği birçok kişi
tarafindan da taklit edilmektedir. Bir süre karşi çikmalar olmasina rağmen taklit edilmemiz,
kabulünün her gün arttiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Çini Sanati, Katmanli Çini Tekniği, Çinide Özgün Motif, Özgün Tasarim
ve Uygulamalari
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Türk Gençleri̇ ni̇ n Hi̇ nt Fi̇ lmleri̇ ni̇ Seyretme ve Değerlendi̇ rme Eği̇ li̇ mleri̇ Üzeri̇ ne Ni̇ tel Bi̇ r
Araştirma
Doç.Dr. Eylem Şentürk Kara - Şeyma Kozluklu
ÖZ
Dünyada Hollywood’un ardindan en güçlü film sektörü olarak nitelendirilen Hint film endüstrisi
Bollywood’un ürünleri günümüzde pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yakindan takip
edilmektedir. Araştirmanin amaci Türkiye’de Hint filmlerini izleyen gençlerin Hint filmlerini seyretme
ve değerlendirme eğilimlerini ortaya koymaktir. Bu kapsamda Hint filmlerini seyreden gençlerin
neden bu filmleri takip ettikleri, bu filmlerden etkilenip etkilenmedikleri, Hint kültürü hakkinda neler
düşündükleri, onlarin gözünden Hint ve Türk kültürü arasindaki benzerlikler ya da farkliliklar tespit
edilmeye çalişilmiştir. Araştirmanin örneklemini, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuyan
yaşlari 21 ile 40 arasinda değişen 10 kadin ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 kişi oluşturmaktadir.
Araştirmada yüz yüze görüşme yöntemi kullanilmiştir. Görüşme kayitlarinin çözümlenmesinden
sonra araştirmaya katilanlarin söylemleri kiyaslanarak kişilerin önemli olan ifadelerine makalede
yer verilmiştir. Araştirma sonucunda elde edilen verilere göre, gençlerin Bollywood film
senaryolarini daha gerçekçi bulduklari ve bu filmlerdeki aile kavraminin ön planda sunulmasini
beğendikleri görülmektedir. Ayrica gençlerin bu filmleri seyrettikten sonra Hint kültürü hakkinda
daha fazla bilgi sahibi olmak amaciyla araştirma yapmaya yöneldikleri tespit edilmiştir. Gençlerin
Türk sinemasindan beklentisinin de Türkiye ve Türk kültürü hakkinda daha fazla bilgi veren gelenek
ve görenekleri gerçekçi bakiş açisiyla anlatan filmler sunmasi olduğu ortaya çikmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hint Filmi, Bollywood, Sinema, Türk Sinemasi
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Türk Kültüründe At Fi̇ gürünün Plasti̇ k ve Esteti̇ k Yorumu ( Kaya Resimleri, Minyatür (Varka
ile Gülşah) ve Mehmet Başbuğ)
Dr. Sema Kara
ÖZ
At, uygarlik tarihinin başlangicindan bu yana insanla yan yana uyum içerisinde olmuş ve insan
yaşaminda vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Güçlü, kuvvetli ve muhteşem hareket yeteneğine sahip
olan at hem mitolojik hem de ikonografik bağlamda kültür ve sanat içerisinde çok önemli bir
repertuvar oluşturmuştur. Kaya resimlerinden duvar fresklerine, minyatürden çağdaş sanat
uygulamalarina kadar pek çok alanda yer almiştir. Atin minyatürlerde ele alinişi ve çağdaş sanat
yorumu bakimindan çeşitli özellikler gösterir. Karakteristik hareketlerin yani sira değişik görüntüleri
sunmasi onun dişa vurumcu bir anlayişla ifade ediliş biçimimin plastik anlamdaki görsellerini
oluşturmaktadir. Çağdaş Türk Sanatinin en önemli figür yorumcusu olarak bilinen Mehmet
Başbuğ’un at tasvirleri Türk kültürünün başlangicindan günümüze kadar uzanan kronolojik
gelişiminin temsilcisi konumundadir. Konun plastik ve estetik açidan ele alinişi bu tarihsel
sürekliliğin çağdaş sanat bağlaminda yeni ve özgün biçimde değerlendirilmesi anlamina da
gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: At, Kaya Resimleri, Minyatür, Mehmet Başbuğ, Estetik
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Türk Müziğinin Mozart Üzerindeki Etkisi
Arş.Gör. Dilara Ayteki̇ n
ÖZ
Osmanli Devleti’nin 15. yy’ da (1453: İtanbul’un Fethi) başlayan yükseliş döneminin gücü ve
Osmanli’nin Balkanlar’daki egemenliğinin de getirdiği cihan hakimiyeti arzusu 17. yy da Viyana’ya
kadar uzanmiştir. Bu süreç içerisinde Osmanli yüzlerce yil pek çok Avrupa ülkesi ile komşu
olmuştur ve bu güç komşu ülkeler tarafindan kültürel, ekonomik ve sosyal alanda pek çok merak
uyandirmiştir. Özellikle müzikte deha olan “Mozart”, “Lully”, “Beethoven”, “Haydn”, “Gluck” gibi
bestecilerin Osmanli’nin “mehter” müziğinden esinlenerek “Alla Turca” eserler besteledikleri ya da
eserlerinin belli bölümlerini bu formda yazdiklari bilinmektedir. Türk müziğinde bilinen kromatik
yapinin içinde varolan notalarin baskin kullanilmasi ayrica mehter müziğindeki vurmali sazlarin
etkisi şüphesiz pek çok dehayi cezbetmiş, Türk etkisini Avrupa müziğine yaymiştir. Bu çalişmada
Wolfgang Amadeus Mozart’in Türk müziğinden esinlenerek bestelediği eserler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Opera, Mozart, Türk Etkisi, Mehter
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Türki̇ ye’de Yaşayan Suri̇ yeli̇ İ̇lkokul Öğrenci̇ leri̇ ni̇ n “savaş” Kavramina Yöneli̇ k
Resi̇ mleri̇ ni̇ n Anali̇ zi̇
Prof.Dr. Serap Buyurgan - Arş.Gör. Yelda Usal
ÖZ
Resim çocuğun duygularini ifade ettiği en önemli yollardan biridir; çocuklar resimlerinde
sevinçlerini, korkulari, beklentilerini ortaya koyar; biçimlerine, renklerine tüm mesajlarini yansitir.
Çocuklarin resimlerinde aile bireyleri, sevdikleri kahramanlar, içinde yaşadiklari olaylar siklikla yer
alir. Bu bakiş açisindan hareketle bildiride, Suriye’de süren savaş neticesinde ülkelerini terk edip
ülkemize gelen çocuklarin savaştan etkilenme düzeyleri çocuklara yaptirilan “Savaş” konulu
resimlerle ortaya koyulmaya çalişilmiştir. Araştirmada nitel araştirma tekniklerinden projektif bir
yöntem olan resim değerlendirme yöntemi kullanilmiştir. Araştirmanin çalişma grubu, Elaziğ ili
İsmet Paşa İlkokulu’na devam eden 7-10 yaş arasi on iki Suriyeli çocuktan oluşmuştur. Araştirma
verileri, çocuklarin kuru boya ile yaptiği “Savaş” konulu resimleri ile toplanmiş; araştirma
kapsaminda geliştirilen “Resim Değerlendirme Ölçeği” kullanilarak değerlendirilmiştir. Araştirma
sonucunda çocuklarin resimlerinde ağirlikta savaş ani, bomba atan uçaklar, top, tüfek ve sicak
savaş görüntülerinin yer aldiği görülmüştür. Bu görüntüler savaştan en büyük darbeyi çocuklarin
aldiğinin en önemli kanitlaridir; çocuklar, kadinlar, masum insanlar savaşin yikimlarindan uzak
tutulabilmeli, ülkeler arasindaki sorunlar ve iç savaşlar, savaşlar başlamadan insani ölçüler
çerçevesinde çözülebilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Savaş, Çocuk Resmi, Şematik Dönem.
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Üni̇ versi̇ te Gençleri̇ ni̇ n Çevresel Duyuş Algilarini Geli̇ şti̇ rmeye Yöneli̇ k Çalişmalar:
Soundscape Esteti̇ ği̇ Oluşturmak
Dr. Öğretim Üyesi Kutup Ata Tuncer
ÖZ
Günümüzün sanata dair en çok tartişilan sosyal konularindan birisi, şüphesiz toplumun onu nasil
tanimladiği ve anlamlandirdiğidir. Sanayileşmeden önceki dönemin sanat üretimi anlayişi ile
günümüze değin tüketimin hizlanmasiyla birlikte gelinen nokta, birbirinden çok farkli bir anlayişi
ortaya çikarmiştir. Üretim ve tüketim arasindaki bu hizli değişim, her dönemde birbirini yeniden
konumlandirmiş; bu da sanat algisi üzerinde sürekli bir değişim yaratmiştir. Özellikle müzik alani
üzerinde, Rönesans’tan itibaren ses malzemesine biçilen değer ve çoksesli müziğin Romantizm
dönemine kadar ulaştiği renk ve çeşitlilik, dönemin sona ermesiyle birlikte kabul görmüş kurallarin
yikilmasi ve seslerin artik başka türlü algilanmasiyla sonuçlanmiştir. Pek çok akimin ortaya çiktiği
ve 1900’lerin başi olan bu dönem, kimi müzikbilimciler için çokseslilik adina bir hayal kirikliğidir.
Ancak asil problem ya da sorgulanmasi gereken ise, günümüz toplumlarinin müziği algilama
biçimlerinde, bu gelişimin doğal sonucu olan düşünsel ve zihinsel zenginliğin hakkini veren bir
duyuş estetiği oluşturup oluşturmadiğidir. Bu noktada özellikle 21. Yüzyildaki nesillerde müzik, artik
dijitalleşen ve doğal ses malzemesinden iyice uzaklaşan bir yapiya dönüşmüştür. Bu çalişmanin
amaci, gençlerin temel ses ve duyuş kavramlariyla birlikte; müzik, ton, doğal ses, gürültü ve genel
duyuş estetiğine dair gerekli bilgileri öğrenmelerini ve bu bilgileri gerek mesleki ortamlarinda
gerekse özel yaşam alanlarinda kullanmalarini sağlamaktir. Çalişma, öncelikli olarak bir atölye
çalişmasi kapmasinda kapali ortamda ses, duyuş, estetik ve Soundscape yaklaşimi ile ilgili tanim
ve tartişmalarla başlamaktadir. Daha sonra araştirmanin devami, bu yaklaşimla birlikte türemiş
olan ve işitsel peyzaj çalişmalarinda mekânin akustik karakterini ortaya koymak için siklikla
faydalanilan ses yürüyüşleri denilen bir uygulama ile harici ortamda devam etmektedir. Öğrenciler,
dişarida işittikleri sesleri türüne, konumuna, fiziksel yapisina ve uzunluk-kisalik ya da şiddet-gürlük
gibi farkli parametrelere göre not alarak siniflandirmaktadir. Bu çalişmanin sonuçlanmasiyla
birlikte, gençlerin duyuş bilincini geliştirdikleri ve seslere karşi duyarliliklarini çok daha fazla
arttirdiklari, bu vesileyle de müzikalite kavramina yeni kazanimlar ekledikleri gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik ve Ses, Soundscape, Duyuş Estetiği.
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Xx Yy. da Bati Filozoflari ve Ekollerinin Uygarlik, Kültür ve Sanata Bakişlari
Prof.Dr. Nigar Askerova
ÖZ
Kültür, uygarlik, sanat ve estetik problemleri XVIII yy.in ortalarindan felsefenin umumi kolundan
ayrilip, bu anlayişlari daha çok inceleyen disiplinlere bölünürler. İ.Kant uygarlik ve kültür arasinda
fark olduğunu ileri sürer. A.G.Baumgarten güzelliği ve onun en yüksek seviyesi olan sanat
eserlerinin öğrenilmesini ve bu disiplinin “estetik” adlandirilmasini tavsiye eder. Nihayet, XX yy.
sonlarinda “sanat felsefesi” disiplini ayrica bir dal olarak eğitimde yer alir. F.Şiller, N.G.Danilevski,
O.Shpengler uygarlik antagonizmlerinin aradan kaldirilmasinda estetik terbiyeyi esas vasita gibi
kullanirlar. Onlar uygarliği toplumun tenezzülü ve mahvinin işareti gibi gösterirler. F.Hegel de
diyalektik idealizm noktasindan göstermiştir ki, bütün tarih evvelden sonuna kadar antagonizmlerle
doludur. Bu antagonizmler beşerî uygarliğin iç hareket verici kuvvetidir. Çağdaş Bati uygarliğinda,
birbiriyle karşilikli bağli olan üç esas faktörün bir toplumu oluşturduğunu düşünebiliriz. Bunlar teknik
gelişme, sosyal teşkilat ve felsefedir. Bu faktörlerin her biri diğerlerini de etkiler. Çağdaş Bati
felsefesinde sanat ve yaraticilik anlayişlariyla ilgili çeşitli yaklaşimlar mevcuttur - egzistansiyalizm,
neotomizm, personalizm, freudizm, neofreudizm v.s. Birbirinden ne kadar farkli olsalar da bu
“izm”lerin hepsi için umumi bir ortak özellik vardir: insanin, bilhassa sanatçinin iç âlemini
araştirmak, insani geliştiren faktörleri, motifleri yüzeye çikarmak. Dini egzistansiyalizmin filozofu
K.Jaspers’e göre, sanat egzistansi, yani kalbimizi, ruhumuzu işiklandiran bir vasitadir. Sanatin
esas maksadi “transendensiyaya, yani akilla idrak edilmeyene yaklaşmaktir. Jaspers’e göre
sanatçi, içgüdüsel olarak Allah’a, Ahret dünyasina yaklaşir. Sanatçi hayatin manasini teşkil eden
transendental varliğa odaklanmali, dine kulluk etmeli, bedii eserler yaratmalidir. Yalniz böyle sanat
eserleri idrak olunmayani, “egzistansi”, yani kalbi, ruhu “işiklandirir”, derk olunan eder, insani
Allah’a kavuşturur. (Sufilerin müzik hakkinda doktrinleri de buna dayanir). “İnsanin bozulmasi”
eserinin yazari G. Marsel’in fikrince, çağdaş bilim ve tekniğin insana psikoloji etkisi o kadar güçlü
ki, şahsiyet akdini gayri manevi, yani, maneviyatsiz bir eylemle karşilamaya imkan verir. “Kitle
insani” tamamen şahsiyetini kaybetmiş değil, ayni zamanda onun uzak benzerliklerini de
kaybetmiştir. Marsel’e göre, insan özgürlüğünün yegane varoluşu ferdin transendent iletişimi, yani
“şeyler alemi’”nin sinirlarindan ötesinde olan iletişimidir. Bu bakimdan, şahsiyetin varliğinin esas
şarti olarak G. Marsel insan yaraticiliğini ileri sürer. Öyle yaraticiliktir ki bu, onun vasitasiyla “yeniyi
yaratmak” mümkündür. Nazari talimlerde “özgürlük”, “üst tabaka”, “aristokrasi” ve “diğer insanlar”
hakkinda fikirler spesifik putperest platonizm elementleri ile zengindir.
Anahtar Kelimeler: Uygarlik, Kültür, Sanat, Xx.yy Filozoflari

182

Yapiştirilmiş Tekstil Malzemeleri İçin Eğim Analiz Cihazi
Dr. Raşit Arsoy - Doç.Dr. İ̇brahim Üçgül
ÖZ
Yapiştirma ile üretilen tekstil ürünleri günümüzde malzeme dayanimi, esnekliği ve/veya rijitlik
değerlerinin yüksek olduğu giysi üretiminde, kompozit malzeme olarak uçak, spor malzemeleri,
beyaz eşya, mobilya ve başka alanlarda yaygin olarak kullanilmaktadir. Bundan dolayi bu
malzemelerin mekanik özelliklerinin deneysel yollarla belirlenmesi ve modellenmesi büyük önem
kazanmaktadir. Bu nedenle sözü giden parametrelerin deneysel olarak incelenmesi için özel bir
test cihazi tasarlanarak üretildi. Konstrüksiyonda yer alan gerilim düzeneğinin yardimiyla yapişkan
bağlantisinin eğim almasi ve farkli değerlerde çekme gerilmesine zorlanmasi sağlanmiştir.
Cihazda gerçekleştirilmiş deneyler eğim deformasyonlarinin yapiştirma göstergelerini önemli
derecede etkilediğini ortaya koymuştur. Örneğin yapiştirilmiş pamuk kumaşlar üzerinde yapilan
deneysel çalişmalarla 1 saatte 3600 eğim uygulandiktan sonra çekme gerilmelerinde %20’lik düşüş
olduğu tespit edilmiştir. Bildiride tasarim koşullari, cihazin temel çalişma prensibi ve konstrüksiyonu
üzerine bilgi verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapiştirma, Eğim, Gerilme, Konstrüksiyon
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Yeni̇ Dişavurumculuk Bağlaminda Anselm Kiefer’i̇ n “osiris ve Isis” Adli Eseri̇ ni̇ n
Göstergebi̇ li̇ msel Çözümlemesi̇
Dr. Öğretim Üyesi Turan Engi̇ noğlu - Arş.Gör. Yurdagül Kiliç
ÖZ
Geçmişten günümüze değin ortaya çikan akimlar, çoğu zaman kendinden önceki akima tepki
olarak doğsa da içerisinde bir önceki akimdan izler barindirir. Nitekim kendinden sonra gelecek
olan akima da bir zemin hazirlar. Yeni Dişavurumcu sanat akimi da 70’li yillarda Dişavurumculuk
sonrasinda Modernizm’in bir uzantisi olarak Avrupa’da ortaya çikmiş daha sonra Amerika’da da
popüler hale gelmiştir. Çağdaş dünya sanatinin ve Yeni Dişavurumculuk akiminin önde gelen
ressamlarindan Anselm Kiefer, ikinci dünya savaşi sirasinda Almanya’da dünyaya gelmiş, sanat
hayati boyunca bu savaşin etkilerini eserlerine yansitarak, alimlayiciyi dolayli yoldan o günlere
tanik etmiştir. Kiefer, kültürel kimliğini sorgulama yolunda ilerlerken üretim sürecinde kullandiği
malzemeleri de bu bağlamda seçmiştir. Evrenini Anselm Kiefer’in oluşturduğu bu çalişmanin
amaci, sanatçinin mitolojik ve simgesel eserlerinden biri olan “Osiris ve İsis”i göstergeler
bağlaminda çözümlemektir. Araştirma betimsel tarama modeliyle şekillenmiştir. Çalişmanin
metodolojisi, göstergebilim kuramcilarindan Louis Hjelmslev’in gösterge çözümlemeleri
doğrultusunda belirlenerek, Anselm Kiefer’in “Osiris ve İsis” adli eseri çözümlenmiştir. Bulgular
kisminda mit ve sembollerin yani sira sanatçinin kültürel belleğinin eserlerindeki yansimalarina da
değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Dişavurumculuk, Anselm Kiefer, Göstergebilim, Mit ve Semboller.

184

Yeşi̇ lçam Fi̇ lmleri̇ nde “saz Eserleri̇ ni̇ n” Kullanimina Yöneli̇ k Tespi̇ tler
Yağmur Eylül Dönmez - Doç.Dr. Ünal İ̇mi̇ k
ÖZ
Türk sinemasi diğer bir adiyla “Yeşilçam” filmleri, kendine özgü karakteristik özellikleri ile
halkimizin zihninde kalici ve derin izler birakmiştir. Bu süreçte, filmin konusu ve karakterlerinin yani
sira, kullanilan film müziklerinin de oldukça etkili olduğu söylenebilir. Yeşilçam filmlerinde
kullanilmiş olan bazi film müziklerin ise izleyiciler tarafindan özel bir konuma yerleştirildiği ve hatta
içerisinde yer aldiği filmden daha popüler olduğu durumlar da mevcuttur. Özgün film müziklerinin
de kullanildiği Yeşilçam filmlerinde, daha ekonomik ve pratik olmasi sebebiyle çeşitli Klasik Türk
Müziği saz eseri örneklerine de yer verildiği olmuştur. Klasik Türk Müziği saz eserlerinin bazi
Yeşilçam filmlerinde ana tema ezgisi ya da tanitim(jenerik) müziği olarak oldukça önemli bir yere
sahip olduğu da görülmektedir. Bu araştirmada; Klasik Türk Müziği saz eserlerinin Yeşilçam
filmlerinde film müziği olarak kullanilma durumu irdelenmiştir. Araştirmada (betimsel) durum tespiti
yapmaya yönelik bir yaklaşim tercih edilmiştir. Araştirma sürecinde, 1968-1978 yillari arasinda
çekilerek gösterime girmiş ve içeriğinde Türk Müziği barindiran mevcut Yeşilçam filmleri
incelenmiştir. Belirlenen Yeşilçam filmleri anket yoluyla farkli yaşam düzeyindeki izleyicilerin
beğenisine sunulmuş ve en çok beğeni alan 17 adet Yeşilçam filmi incelenmek üzere araştirma
kapsamina dâhil edilmiştir. Bu şekilde belirlenen 5 film, ana tema ezgilerinde saz eserleri
bulundurmasi bakimindan değerlendirme kapsamina alinmiştir. Objektif bir değerlendirme
yapabilmek adina 19 sorudan oluşan bir değerlendirme ölçeği hazirlanmiş ve belirlenen film
müzikleri ses kayitlari ve video örnekleri incelenerek değerlendirme ölçeğine tabi tutulmuştur. Daha
sonra elde edilen veriler istatistik programlar vasitasiyla sayisal verilere ve görsel grafiklere
dönüştürülmüştür. Araştirma sonucunda elde edilen sonuçlardan bazilari siralanacak olursa;
Yeşilçam filmlerinde kullanilan saz eserlerinin işitsel anlamda önemli birer yardimci öge olduğu,
izler kitlenin zihninde filmin içeriğine yönelik farkli anlam ve ifadeler oluşturabildiği, Yeşilçam
filmlerinde kullanilan saz eserlerinin Klasik Türk Müziğinin genç kuşaklara aktarimina katki
sağladiği ve geleneksel kültür öğelerimizin devamliliğini destekleyebileceği ilk aklimiza
gelenlerden bazilari olacaktir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Film Müziği, Yeşilçam, Türk Müziği, Saz Eseri.
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Yoksul Sanat ve Anlatisi
Dr. Öğretim Üyesi Süleyman İ̇rgi̇ n
ÖZ
YOKSUL SANAT VE ANLATISI ÖZET Sanat, insanlikla paralel bir doğrultuda gelişmiştir ve
sürekli olarak değişimler geçirerek insanliğin bir anlatisi olmuştur. Birey ve bireyler, duygu ve
düşüncelerini sanat araciliğiyla dile getirmişlerdir. Sanat, bir irdeleme ve sorgulama yöntemi ya da
bir dil olarak tanimlanmasi gerekirse bu dilin ve anlatinin insanlikla birlikte ve paralel olarak değiştiği
ve geliştiği söylenebilir. İnsan ve sanat ikilemi, aydinlanma dönemiyle geri dönüşü olmayan bir yola
girmiş, modern olma ve modernleşme artik sanatin da bir sorunu olmuştur. Günümüzde sanatin
sadece yüzey üzerinde yapilan bir renklendirmeden ibaret olmadiği da aşikâr olmuştur. Özellikle
günümüz 21. yüzyilinda eğilimlerin ve anlayişlarin hüküm sürdüğü bu çağda atik olanin da sanat
mekânlarinda yerini aldiğini görmemiz mümkündür. Bitki ve minarelerin yani sira, sanat
mekânlarinda artik canli hayvanlarin da yerlerini aldiğini görmekteyiz. Sanatçilar doğayi yansitan
imge yaraticilari değil, doğanin birer parçasi olmalidirlar. Sanatçi, gerek zihinsel gerekse ruhsal
varliğini yeniden keşfetmek için, tipki bir simyaci ve büyücü gibi doğal varliklarin kökenlerine inmeli
ve yeni düzenlemeler yapmaliydi. Bakir, su, nehir, toprak, kar, ateş, hava, taş, elektrik, yerçekimi,
büyüme ve yükselme gibi şeyler, sanatçiya yol gösteren en dolaysiz malzemelerdir. Önemli olan
doğaya egemen olmak ya da yansitmak değil, doğayla birlikte yaşamak ve düşünmek daha
önemlidir. Bu düşünceler bağlaminda yoksul sanatin temsilcileri kompozisyonlarinda ve
tasarilarinda kullanilan nesnenin seçimi, onun kullanim şekli ve oluşturduğu yan anlam ile bu
düşüncenin yönünü belirlemeye çalişmişlardir. Karşi olunan toplumsal değerlerle zitlik-tezatlik
oluşturmasi ekseninde kullanilan nesnenin-nesnelerin basit-siradan ve ham şekilde; su, toprak,
taş…gibi doğada bulunan masrafsiz ve doğal-organik olmasi gerekiyordu. Özetle, yoksul yani fakir
olmasi gerekiyordu.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler Sanat, Sanatçi, 21. Yüzyil ve Yoksul Sanat
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Yüksek Baski Resi̇ m Sanatinda Ağaç Gravür Tekni̇ ği̇
Öğr.Gör. Emel Uzuner - Öğr.Gör. Ahmet Uzuner
ÖZ
Yüksek baski resimde ağaç ile yapilan eserler, ayri bir teknik olma özelliğine sahiptir. En eski
baski tekniğidir. Tekniğin en cazip yani, tasarimin doğrudan veya çeşitli malzemelerle kaliba oyarak
aktarilabilmesidir. Kalip olarak ağaç yüksek baski tekniğinde kullanilan malzemelerdir. Ağaç baski
tekniği; İstenilen görüntünün baski yüzeyinde çizilerek oluşmasi ve kabartma halini almasi
amaciyla düz yüzeyli bir malzemenin yüzeyinden kazima, yontma ilkesine dayanilarak yapilir.
Beyaz kalmasi gereken yerlerin ağaç levha üzerinden oyulup çikartilmasi ve yüksekte kalan
yerlerin mürekkeplenip basilmasi mantiğina dayanir. Yüksekte kalan bölümlere özel baski
boyalarinin merdane ile verilmesinden sonra, kalip üzerine kağidi konulup, pres yardimiyla kağida
aktarilmasi mümkündür. Dünya genelinde beş yüz yillik bir geçmişe sahip olan yüksek baski
tekniği, en eski baski tekniğidir. Özgün baski sanatinin bilinen en eski tekniği olan ağaç baski, ilk
olarak, Misir ve Mezopotamya’da kullanilmiştir. Kağidin Çin’de bulunuşu, ayrica tahta istampalarin
mürekkeplenip ipek ve kağida basilmasi, baski sanatina yeni bir boyut katmiştir. Çinliler, yazidan
sonra insanlik tarihinin en önemli ikinci buluşu, baski tekniği olmuştur. Yüksek baski tekniği
kullanimi 15. Yüzyilda Bati Avrupa’da basili kitaplarda ilk olarak başlamiştir ve ilk resimli kitaplar
basilmaya başlanmiştir. Rönesans sanatçilari ağaç baskiya bu dönemde çok önem vermişlerdir.
16. Yüzyilda Lucas Granach dinsel konular içeren özgün eserleri tahta baski ile çoğaltilmiştir.
Sanatsal değer taşiyan eserler yaratmak için ağaç baski tekniğini kullanan ünlü sanatçilardan biride
Paul Gauguindir.. Ekspresyonist anlayişta baski resimler yapan sanatçi, gri lekeyi elde etmek için
o güne kadar kullanilan tekniklerin dişinda bir teknik geliştirmiştir. Daha sonra Eduard Munch ağaç
baskilarinda büyük siyah lekeler kullanarak ekspresyonist etkiler yaratmiştir. Franz Marc’in
1911’de başini çektiği, Der Blaue Reiter ( Mavi Süvari) grubu da, ağaç baskiya ilgi duymuştur.
Kandinsky, bu akimla içerikten kurtulup, saf şekil ve renk üzerine yoğunlaşmiştir. 20.yüzyila kadar
Dürer gibi çoğu sanatçi, baski resim tasarimlarini kendileri yapmiş, kalibi oyan, baskiyi yapan
başka ustalar olmuştur. ABD’de 1930’lu yillarin başlarinda görülen ağaç baskiya ilgi, gerçek
anlamda 2. Dünya Savaşi sonrasinda artmiştir. Bu yillarda ABD’de Seong Moy ve John Ross gibi
sanatçilar çalişmalarini bu konuda sürdürürken, İngiltere’de de Michael Rothenstein görülmektedir.
Fransa’da ayni dönemlerde Pablo Picasso(1881-1973), baski tekniğini yorumlayarak eserlerinde
kullanmiştir. Özellikle “Baş” isimli ağaç baski çalişmasi, sanatçinin önemli eserlerinden biridir.
Baski sanatinin tarihî evresinin ilk oluşumlari gerçekleşirken sanatçilar, günümüze kadar
kendilerini geliştirerek resimsel değerlerle sanatsal bir boyuta ulaşmişlardir. Yüksek baski ağaç ve
linol baski diye iki bölümde incelenmektedir. Yüksek baski içerisinde yapilan ağaç baski tekniğinin
dünyadaki tarihsel gelişimi süreç içerisinde anlatilirken teknik özellikleri de belirtilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yüksek Baski, Teknik, Ağaç, Özgün Baski Eser
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Yükseköğreti̇ mde Sanat Eği̇ ti̇ mi̇ Alan Öğrenci̇ leri̇ n Konu ve Uslup Eği̇ li̇ mleri̇ ni̇ n
Değerlendi̇ ri̇ lmesi̇
Dr. Öğretim Üyesi Aziz Erkan
ÖZ
Ülkemizde önemli kurum ve kuruluşlarin düzenlediği resim yarişmalari ve sergiler sanatin ve
sanat eğitiminin geldiği noktayi göstermesi bakimindan oldukça önemlidir. Bunlardan biri olan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin her yil geleneksel olarak
düzenlediği “Üniversite Öğrencileri Arasi Resim Yarişmasi” olup her yil yaklaşik 30 üniversiteden
öğrenciler katilmaktadir. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde sanat eğitimi gören bu
öğrencilerin çalişmalarinin değerlendirilmesi sonucunda, sanatin ve sanat eğitiminin öğrenciler
tarafindan nasil algilandiği, hangi eğilimlerin takip edildiği ve gelinen noktayi açikça göstermesi
bakimindan önemlidir. Bu araştirmaya 2011-2015 yillari arasinda 541 öğrenci tarafindan
gönderilen 732 eserden seçilerek sergilenen 294 eser kaynak oluşturmuştur. Sonuç olarak
öğrencilerin eserleri anlayiş, konu, eğilim, figür, soyut, obje, peyzaj, malzeme ve teknik gibi ana
başliklar altinda incelenerek önemli bulgular elde edilmiştir. Değerlendirilmeye alinan 294
çalişmanin yaklaşik yarisini figüratif çalişmalarin oluşturduğu, yeni yaklaşim ve farkli malzemeleri
denemekten uzak durulduğu, yağliboyanin hâkimiyetinin devam ettiği ve köklü üniversitelerinden
katilimlarin çok az olduğu saptanmiştir. Ayrica öğrencilerin üslup oluşturma gibi kaygilara girdikleri,
yaraticilik ve yenilik gibi kavramlar yerine bireysel yorumlamaya yöneldiklerini söyleyebiliriz.
Araştirmanin ilk adimi olan bu çalişma mevcut durum tespitine yönelik olup elde edilen bulgularin
akademik çevrelerce değerlendirilmesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Sanat, Yarişma, Eğitim
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“ki̇ şi̇ sel Mi̇ zacin Resi̇ m Sanatina Yansimasi”
Dr. Öğretim Üyesi Mesut Yaşar
ÖZ
Toplumsal bir varlik olan insan, bütün yaşami boyunca kendisini ifade etmeye ihtiyaç duymuş
ve bu ihtiyaçtan kaynakli olarak çeşitli araçlar geliştirmiştir. Sanat da bu ifade araçlarindan birisidir.
Sanat, içinde yaşanilan çağa, olaylara, olgulara, kavramlara, kisacasi her “şeye” karşi, bireysel bir
duruş, bireysel bir farkindaliktir. Bu çalişmada, farkindaliğin bir yönü olan kişisel mizacin resim
sanatina yansimasi üzerinde durulmuştur. Kişisel mizaç, bilinen ancak fark edilmesi zor olan,
çoğunlukla da ihmal edildiğine inanilan bir konudur. Literatür taramasi yöntemiyle hazirlanan bu
çalişmada, konunun önemini vurgulamak için, ayni dönemde ve ayni ortamda yaşamiş yerli ve
yabanci ressamlar, karşilaştirmali olarak ele alinmiştir. Ortaya çikan sonuca göre, sanatta
yaraticilik, birbiriyle ilintili birçok faktöre bağli olsa da, sanatta özgünlük ve mizaç arasinda çok
belirgin bir paralellik bulunmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Farkindalik, Mizaç, Özgünlük.
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“pi̇ yano Albümü” Ki̇ tabinda Yer Alan Eserleri̇ n İ̇çeri̇ k Anali̇ zi̇
Doç.Dr. Onur Zahal - Dr. Öğretim Üyesi Engin Gürpinar - Arş.Gör. Mehmet Güneş Açikgöz
ÖZ
Piyano, ortaya çikişi 18. asrin başina dayanan, kullanim imkâni ve büyülü tinisiyla çoksesli
müziğin temelini oluşturan yegâne çalgidir. Çalgi, Floransali Bartolomeo Cristofori tarafindan
1711’de icat edildiğinde “Piano e Forte” adi ile kullanilmiştir. Bu çalgiyla ayni anda farkli dinamikler
uygulanabilmiş ve Piano e Forte çok hizli yayginlaşmiştir. Piyano, zamanla hak ettiği değeri
besteciler tarafindan görmüştür. Klasik dönem ve özellikle Romantik dönemde Listz, Chopin gibi
büyük bestecilerin elinde zirveye ulaştiği söylenebilir. Piyano, müzik eğitimcileri tarafindan, çalma,
dinleme ve okuma yetilerini elde etme, müziği kavrama, müzik bilgisi kazanma ve diğer müzik
çalişmalarina temel oluşturmasi bakimindan, en çok kabul gören temel bir çalgi olarak büyük önem
taşimaktadir. Bu noktada, müzik eğitim çalgisi olarak kullanilan piyanoda, hangi kaynak kitaplardan
yararlanildiği önem teşkil etmektedir. Türkiye’de piyano eğitimine ilişkin yerli ve yabanci çeşitli
kaynaklar kullanilmaktadir. Bunlarin arasinda özellikle Çimen ve Ercan (1996) tarafindan derlenen
“Piyano Albümü” yaygin olarak müzik eğitimi kurumlarinda ders materyali olarak kullanildiği
söylenebilir. Bu araştirmada, Piyano Albümü kitabi; kullanilan eserlerin dönemi, bestecisi, eserlerin
usulü, tonu ve hiz terimleri olmak üzere çeşitli özellikleri bakimindan incelenmiştir. Betimsel nitelik
taşiyan bu çalişmada; 88 esere ilişkin veriler frekans ve yüzde analizleri yapilarak tablo ve grafikler
araciliğiyla görselleştirilmiştir. Araştirma sonuçlarina göre; Romantik ve Klasik dönem özellikleri
gösteren eserler % 66 ile çoğunluğu teşkil etmektedir. Barok döneme ilişkin eserlerin % 14 ile
dağilim içerisinde en az sayida yer aldiği tespit edilmiştir. Eserlerin usulüne bakildiğinda % 82 gibi
yüksek bir oran ile sirasiyla 4/4, 2/4, ve 3/4 ‘ lük basit usullerin kullanildiği görülmüştür. Hiz
terimlerine bakildiğinda ise; %63 oranla Allegretto, Allegro ve Moderato terimlerinin baskin olduğu
tespit edilmiştir. Andante, Andantino ve Largo hiz özellikleri gösteren eserlerin en düşük sayida
olduğu belirlenmiştir. Eserlerin tonalitelerine bakildiğinda ise; en fazla kullanilan tonalitenin % 25
ile C majör olduğu ve bu tonu sirasiyla G majör ve A minör tonalitelerinin takip ettiği, repertuara
ilişkin eserler belirlenirken tonalite çeşitliliğinin geniş tutulmadiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Piyano, Piyano Eğitimi, Piyano Albümü
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Arap Di̇ li̇ ve Belâgati’nda Ci̇ nâs Sanati
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Meydanoğlu
ÖZ
Bir edebiyat terimi olan cinâs, anlamlari farkli olmak şartiyla yazilişlari ayni yahut benzer olan
kelime ya da kelimeleri nazim ya da nesirde kullanma sanatini ifade eder. Arap dili ve belâgatinda
lafza dayali süsleme sanatlarindan biri olan cinâsin, etkili söz söyleme sanatinda önemli bir yere
sahip olduğu söylenebilir. Dinleyeni cezbeden, lafizlar arasi uyum sebebiyle kulağa oldukça hoş
gelen cinâs, edebi anlatimlarda tercih edilen edebi sanatlardan biridir. Belâgat kitaplarinda farkli
açilardan tasnife tabi tutulan cinâs, genellikle cinâs-i tam ve cinâs-i gayr-i tam olmak üzere ikiye
ayrilarak değerlendirilmiştir. Cinâs-i tam, cinâsi meydana getiren kelimelerde vucûhu erba‘a denen
hareke, sayi, çeşit ve tertip yönünden uyumun olduğu cinâs çeşididir. Bununla birlikte kelimeler
arasinda vucûh-u erba‘adan (hareke, sayi, çeşit ve tertip) biri bozulduğunda, tam olmayan cinâs
meydana gelir. Dolayisiyla cinâsin meydana geldiği harflerin harekelerinde, noktalarinda,
sayilarinda, çeşidinde ve tertibinde bir farklilik varsa bu durumda tam olmayan cinâs söz konusu
olur. Kullanimiyla söze estetik değer katan cinas sanati hakkinda belâgat âlimleri çeşitli uyarilar
yapmişlardir. Bunlardan en önemlisi yazilişi ayni olan bu kelimelerin, anlam karmaşasina yol
açabileceği endişesidir. Ayrica cinasin doğal olarak, yani zorlama olmadan yapilmasi ve sadece
sanat olsun diye yapilmamasi, bu sanatin kullanimiyla ilgili yapilan uyarilar arasindadir. Bu
çalişmada, edebi söylemlerde kullanilan ve estetik değeri yüksek olan cinâs sanati çeşitleriyle
birlikte izah edilmeye çalişilmiştir. Araştirmada konuya örnek olacak nazim ve nesir örnekleri, ilgili
cinâs çeşidini temsil etmesi açisindan dikkatle seçilmiştir. Böylece belâgatin bir kolu olan bed‘i
ilminin “lafza dayali süsleme sanatlarindan” kabul edilen cinâs sanati detayli olarak
tanitilabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Belâgati, Sanat, Bed‘i İlmi, Cinâs-i Tam, Cinâs-i Gayr-i Tam.

191

Bağdat Şehrinin Estetik Güzelliği
Büşra Güler
ÖZ
Bağdat şehri, kurulduğu andan itibaren Mansur’un gözdesi, Ortadoğu'nun ve Irak'in kalbi
olmuştur. Şehrin savunmasi ön planda olsa da Bağdat'in inşasi esnasinda sanat ve estetikten asla
ödün verilmemiştir. Bu bağlamda Arap kökenli bir teori olan perspektifin, Bağdat şehrinde estetik
yapilanma üzerinde kullanildiği görülmektedir. Halife Harun Reşid döneminde Binbir Gece
masallarina konu olan Bağdat şehri, bu dönemde altin çağini yaşamiş ve en güzel estetiklerle
süslenmiştir. Buna bağli olarak Bağdat şehrini güzelleştirmek için Çin'den Hindistan'dan birçok araç
gereç getirilmesiyle beraber Bağdat'in yapisi ve güzelliği oralara benzetilmek istenmiştir. Dönemi
içerisindeki Bağdat, dünyanin en büyük şehirlerinden birisi konumunda olmasi, 1,5-2 milyon nüfusa
yakin olmasiyla da ayri bir özelliğe sahip olmuştur. Hatta bu nüfusun içerisinde musiki, hat sanati,
minyatür sanati zirve noktasina ulaşmiştir. Daire şehir Bağdat'in güzellikleri şiirlere, destanlar konu
olurken her milletten seyyahlar ile araştirmacilar bu plani, şehrin estetik kapilarini, sokaklarini ve
mimari yapisini görmek için yollara düşmüşlerdir. Bunlara ilave olarak Bağdat'in zenginlikleri ile
Bağdat’tan gönderilen çekin her ülkede geçerli olduğunu düşündüğümüz zaman, Bağdat'in dünya
şehirlerinden estetik ve zenginlik olarak bir kat daha ön planda olduğunu görmekteyiz. İslam
dünyasinin en planli ve en estetik şehirlerinden biri olan Bağdat, çağdaşlari arasinda hep ön plana
çikmayi başarmiştir. Bu araştirmada Bağdat şehrinin dairevi plani ve mimari yapilarinda kullanilan
sanat ve estetik anlayişinin tespiti amaçlanmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bağdat, Estetik, Mimari, Sanat
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Ebubekir Eroğlu'nun Şiirlerinde Zaman
Dr. Öğretim Üyesi Sena Küçük
ÖZ
İlk şiir kitabi 1974’te yayimlanan Ebubekir Eroğlu Türk şiirinde mistik-metafizik yönelimin önemli
isimlerindendir. Sezai Karakoç şiirini temel almiş, 1980 sorasi mistik-metafizik şiirine öncülük etmiş
bir isimdir. Kuşluk Vakitleri (1974), Kayiplarin Şarkisi (1984), Yirmidört Şiir (1991), Şahitsiz Vakitler
(1998), Sinir Taşi (2006), Sesli Harfler (2011), İçkale (2015), Bentler (2016) adli şiir kitaplari vardir.
Ebubekir Eroğlu 1970’lerde şiire hâkim olan politik eğilimden uzak durarak şiirini sağlam temeller
üzerine kurmuştur. Onun şiirinin kaynaklari dinî/mistik şiir, İkinci Yeni şiiri, Modern İngiliz şiiri ve
Divan şiiridir. Şiirlerinin yani sira geniş bir birikimin ürünü olan inceleme ve denemelerinde kültür,
medeniyet ve şiir sorunlarina derinlikli bir açidan yaklaşir. Poetik çalişmalari ve özellikle kurucusu
olduğu Yönelişler dergisini bir şiir okulu haline getirmesiyle Türk şiirine çok yönlü katkilar
sağlamiştir. Ezelle ebed arasinda insanin yolculuğunu, umutlarini, kaçişlarini, arayişlarini imgesel
yolla anlatan Eroğlu’nun şiirleri uzun bir zaman diliminin verimleri olsa da ilk çizgiyle son çizgi
arasinda bir bütünlük gösterir. Şiiri bir arayiş ve sorgulamadir. Bu sorgulamanin mihraki belli olduğu
gibi neticesi de yönlendiricidir. Yol ve yolculuk metaforuyla verilen hayat ve ölüm ile bu ikisi
arasindaki menziller şairin çikiş noktasidir. Zaman unsuru ise bu tabloda merkezî konumdadir.
Bildiri, Ebubekir Eroğlu’nun, şiirlerinin temel dinamiklerinden olan zaman unsurunu nasil ele
aldiğini ortaya koymayi ve bu yolla şiirinin kapali dünyasina yaklaşmayi amaçlamakta; şiirlerde
geçen zaman unsurlarinin dizgesel olarak analizi, bulgularin şairin şiire ve diğer meselelere dair
düzyazi türündeki eserlerinden hareketle yorumlanmasi yöntemine dayanmaktadir. İlk şiir kitaplari
zamana göndermeler içeren şairin zaman algisi yüzeysel olarak geçmiş-şimdi-gelecek çizgisine
inhisar etmez; felsefi derinliğe sahiptir. Şiiri geçici olanla sonsuz olanin iletişim kanali olarak açiğa
çikar. Bu noktada insanla Allah arasindaki ilksel iletişim olan “elest vadi” Ebubekir Eroğlu’nun
şiirlerinde temel unsurdur. Eroğlu’nun şiirlerinde zaman döngüsel-çizgisel, sonsuz-sinirli, geçmişşimdi-gelecek, başlangiç-bitiş, durağan-akan gibi çeşitli görünüşleriyle yer alir, insanin bu
dünyadaki varliğini somutlayan vakit kavrami önem kazanir. Ebubekir Eroğlu’nun derin
düşünmelerden süzülmüş, yoğun imge yüküyle sarmallanmiş şiirlerinde zaman temel bir kavramdir
ve salt kronolojik bir olgu olmayip, öncesizlik ve sonrasizlik arasinda bütün bir hayatin
izdüşümüdür. Şair bireysel görünümlerden evrensel bir insanlik tablosu kurarken zamana çok
boyutlu işlevler yüklemiştir.
Anahtar Kelimeler: Modern Türk Şiiri, Ebubekir Eroğlu, Zaman
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Di̇ n-Sanat İ̇li̇ şki̇ si̇ Üzeri̇ ne Psi̇ koloji̇ k Bi̇ r Yaklaşim
Doç.Dr. Ali Kuşat
ÖZ
Bugün sanatin, psikolojinin de bir konusu olduğu anlayişi gittikçe daha da ağirlik kazanmaktadir.
Bunun yaninda, sanatin psikoloji ile ilgisinin, psikoloji alan yazininda çok ihmal edilmiş olduğu,
özellikle de psikolojik alt yapisi üzerine gözle görülür bir çalişma yapilmamiş olduğu görülmektedir.
İnsanin bu dünyada bilinen en ilkel döneminden itibaren iç içe ve yaşaminin ayrilmaz alanlarindan
olan din ve sanat arasindaki bu ilişkinin psikolojik alt yapisi bu bildirinin temel merkezi olacaktir.
Jung dinin, bilinçaltindan gelip insana seslendiği ve onu etkisi altina aldiği yönündeki düşüncesinin
ayni şekilde sanat yapiti için de geçerli olduğunu söylemektedir. Burada bu konu, din ve sanatin,
ortak bilinçaltinin bir tezahürü olarak ayni yerden beslendikleri anlayişindan hareketle aralarinda
yakin bir bilinçalti ilişkinin olabileceği tartişilmaktadir
Anahtar Kelimeler: Sanat, Estetik, Din, Kollektif Bilinçalti, Arketip
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Fikihta Sanat, Sanatta Fikih
Arş.Gör. Esra Gülengül
ÖZ
Bu çalişma, İslam literatüründe sanat ve fikhin birbirleriyle olan etkileşimini konu edinmektedir.
Estetik duyarliliğin dişa yansimasi olan sanata dair fikhi tartişmalar, tasvire dayali sanat dallari ile
muhteva yönünden fikhin kabullerine uymayan sanat eserlerinin meşruiyeti hakkinda olmak üzere
iki mecrada gelişmiştir. Fakihlerin gerek ittifak ettikleri gerekse ihtilaf ettikleri noktalarda görüşleri
için öne sürdükleri delil ve gerekçeler, konunun irdelenmesinde ayrica önem arz etmektedir.
Bununla birlikte İslami ilimlerin genelinde olduğu gibi fikih, geleneksel dünyanin “sanat için sanat”
anlayişiyla kendisini sinirlandirmayip ayni zamanda “toplum için sanat” anlayişiyla hareket ederek
düşündürme, bilinçlendirme ve neticede eğitme gibi kolektif şuurun oluşmasinda sanattan
faydalanmiştir. Bazen ilmî olarak yazilan fikhi bir eserde, bazen vakifnameler gibi bir senette,
bazen de kanunnameler gibi resmi-hukuki bir metinde edebi ya da görsel sanatlarla karşilaşmak
mümkündür. İslam medeniyetinin bir parçasini oluşturan bu gibi örneklerin estetik yönden
incelenmesi gayesiyle böyle bir çalişma yapilmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Fikih, Sanat, Estetik, Edebiyat, Tasvir, Kolektif Şuur
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İhsan Kavrami Çerçevesi̇ nde Kur’ân ve Esteti̇ k
Doç.Dr. Şaban Karasakal
ÖZ
Arapçada “güzel, hoş ve latif olmak” gibi anlamlarda kullanilan “hüsn” kelimesi, Kur’ân’da
güzellikle ilgili sik kullanilan kelimelerdendir. Kelime, hem davranişlar anlaminda ahlâkî ve sosyal
alandaki güzelliği, hem de diş görünüş, uyum ve ahenk gibi kişisel ve toplumsal güzellikleri ifade
etmektedir. Kur’ân-i Kerîm kelimenin anlamini ayni zamanda bir yaşam biçimi olarak ele almakta
ve bunu, “karşilik beklemeden iyilik yapmak”, “güzel muamelede bulunmak” gibi anlamlara gelen
“ihsan” kelimesi ile ifade etmektedir. İhsan sahiplerine de “muhsin” denilmektedir. Her iki kelime de
Kur’ân’da sik kullanilmaktadir. İhsan sahibi olabilmenin anlami, iyilik ve güzel muameleyi bir ömür
boyu, darlikta ve bollukta yaşam biçimi haline getirebilmektir. Kelime bu anlamiyla kişisel güzellik
yaninda ahlâkî ve toplumsal güzelliği de ifade etmektedir. Kur’ân’in, yaşamin amacinin güzel
davranişlar kazanmak ve bu güzel davranişlari sergileyerek diğer insanlara örnek olmak
bakimindan estetik bir duruş sergilediği ortadadir. Biz Kur’ân ve Estetik konulu bu çalişmamizda,
insanlarda güzel davranişlarin oluşabilmesi için ne yapmak gerekir? sorusunun cevabini, “ihsan”
kavrami çerçevesinde inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Estetik, İhsan, Muhsin, Güzel Davraniş,
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İslam Düşünce Geleneğinde Cedel Sanati
Arş.Gör. Nisa Gecekuşu Demirbaş
ÖZ
Sözlükte “ipi sağlam şekilde bükmek; düşmanlik veya tartişmada çetin olmak; birini sert bir yere
düşürmek” gibi anlamlara gelen cedel kelimesi, Latince’deki dialectica kelimesinin Arapça
karşiliğidir. Bir ilim dalinin adi olarak da kullanilan cedel, felsefe ve kelâmda ise “bir düşüncedeki
çelişkileri tartişarak gösterme sanati” olarak tarif edilir. Kur’an-i Kerim’de de farkli anlam ve kelime
kökleriyle kullanilan cedel, yanlişta israr eden insanlar açisindan yerilen; hakikati bulma çabasinda
olan insanlar için ise övülen bir tutum olmuştur. Her ne kadar kural, yöntem ve ilkeleri belirlenmemiş
olsa da insanliğin yeryüzü serüveninin başlamasiyla birlikte cedel sanatindan bahsetmek
mümkündür. Kökeni milat öncesi dönemlerden başlatilan bu sanat, İslam düşünce dünyasinda da
(özellikle filozof ve kelâmcilar arasinda) önemli kabul edilmiştir. Maturidi, Farabi, İbni Sina, İbn
Haldun, Gazali gibi pek çok İslam düşünürü cedel sanati üzerine eserler telif etmiştir. Bu çalişma,
cedel sanatinin inceliklerini ortaya koymak suretiyle günümüz ilmi tartişmalarina işik tutmayi
hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Kelâm, Cedel, Dialektik, Sanat, İ̇slam Düşüncesi.
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İslam Mezhepleri̇ Arasindaki̇ Si̇ yasi̇ -İti̇ kadi̇ Görüş Farkliliklarinin Sanat ve Edebi̇ yata
Yansimalari
Yrd. Doç.Dr. Zeynep Ali̇ moğlu Sürmeli̇
ÖZ
Dinin yorumlaniş biçimleri olarak ifade edebileceğimiz mezhepler, yaklaşim şekillerine göre farkli
siyasî ve itikadî kabuller geliştirmişlerdir. Ancak mezhepler arasindaki farkliliklar, sadece siyasî ve
itikadî görüşler çerçevesi ile sinirli kalmamiştir. Sanat ve edebiyat başta olmak üzere muhtelif
alanlarda mezhepler arasindaki farkliliklarin izdüşümlerini görmek mümkündür. Şii ve Sünni
camiilerdeki farkliliklarin bir bölümünün siyasî ve itikadî görüş farkliliklarindan beslendiğini
söylemek mümkündür. Bunun yanisira Ehl-i Beyt tasavvurunun şiir ve edebiyata yansimasinda da
itikadi görüşler belirleyici olmuştur. Bu tebliğimizde, Şii ve Sünni mezhepleri benimseyen iktidarlar
döneminde inşa edilen sanat eserleri başta olmak üzere mezhebi kabullerin sanat, şiir ve edebiyata
yansimalarini aydinlatmaya gayret edeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Şii, Sünni, Ehl-i Beyt, Sanat, Edebiyat.
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Tanri ve Estetik
Dr. Öğretim Üyesi Haydar Dölek
ÖZ
Felsefenin ele alip tartiştiği problemlerin kaynağini metafizik ve kozmolojik problemler
oluşturmaktadir. Metafizik ve kozmolojik problemlerin temelinde ise Tanri anlayişlari
bulunmaktadir. Çünkü Tanri’ya inanma ya da inanmama insanlik tarihi ile başlayip gelişim seyri
gösteren beşeri bir olaydir. İnanan düşünürler bu anlamda O’nun sifatlarindan hareketle Tanri’nin
varliği ile ilgili deliller oluşturma faaliyeti içerisinde bulunurken, O’nun olmadiği veya olmamasinin
ihtimal dahilinde olduğu düşüncesinden hareketle de Tanri’nin olmadiğina dair kötülük problemini
bir delil olarak ortaya koymaya çalişmişlardir. Beşerin iki yönünü oluşturan düşünce ve estetik
anlayiştan hareket ederek, biz de, Platon’dan başlayarak, düşünürlerin Tanri’nin varliği hakkindaki
delilleri ve kötülük problemini oluştururken dayandiklari sebeplerden birinin de güzellik ve estetik
yön olduğunu vurgulamaya ve sunmaya çalişacağiz. Gaye ve nizam (teleolojik) delilinin Platon,
Farabi, İbn Sina vb. filozoflar tarafindan estetiğe dayanarak temellendirildiği gibi, kötülük
probleminin çözümünde de bazi düşünürler estetik temellendirme yapmişlardir.
Anahtar Kelimeler: Tanri, Delil, Kötülük
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Tasarim ve Evri̇ m Kuramlari Bağlaminda Sanat ve Esteti̇ ğe Bi̇ r Bakiş
Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Pakoğlu
ÖZ
Şeylerle (eşya) ilgili yargilarimizin kaynaği hakkinda çoğu kere ittifak edilmez. Sanat ve estetik
konusunda da bu durum değişmez. Eşyanin, insanin ve duygularimizin varliği ve kaynaği farkli
merkezlerle ilişkilendirilmiştir. Bu merkezlerin en önemlileri din ve felsefedir. Sanat ve estetik nedir?
Dinî bakiş açisinin ifade ettiği gibi “mutlak Ruh’un sübjektif ruhta yansimasi” midir? Yoksa evrim
düşüncesini savunanlarca iddia edildiği gibi; bu evrim sürecinin doğal bir basamaği olarak insanin
iç dünyasinin keşfiyle beraber gelişen bir şey midir? Bu anlayişa göre insan, gelişen akli/zekasi
sayesinde iç dünyasini algilamaya ve duygularina anlam yüklemeye başlamiştir. Anlam yüklemek,
insan evriminin önemli bir noktasidir. Dolayisiyla sanatin en temel unsurlarindan birisi olan
"kavramlara anlam yüklemek", insan zekasi ve evriminin vazgeçilmez bir parçasidir. İşte bu
tebliğde bu iki görüşün temel argümanlarini ortaya koyarak bir değerlendirme yapmaya
çalişacağiz.
Anahtar Kelimeler: Tasarim, Evrim, Sanat, Estetik
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Sanatin Esteti̇ ğe Dönüştüğü Mekân; Di̇ yarbakir Geleneksel Konutlari
Dr. Öğretim Üyesi Nurtekin Özen - Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Kurucu
ÖZ
Yapay çevre, canlilarin ihtiyaçlarini gidermesi ve hayatlarini kolaylaştirmasi için inşa edilen
yapilardir. Yapay çevrenin en rasyonel biçimde düzenlenmesi, bir bölgenin ekonomik, sosyal ve
fiziki yönden mevcut olan doğal çevreyi olumsuz olarak etkilemeyecek planlanmasi demektir.
Yaşanabilir bir ortam oluşturmak, yerel çevre koşullarinin ve kullanici gereksinimlerini dikkate
almakla mümkündür. İnsan odakli tasarimlar sadece işlevsel ve strüktür olarak değil ayni zamanda
estetik de olmasi gereklidir. Geçmişte çevresiyle uyumlu tasarlanan binalarin ve cephelerin yerini
günümüzde ekonomik kaygilarin dikkate alindiği estetikten uzak binalar almiştir. Geleneksel
yapilar, bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik açidan değil estetik açidan da algisal ve sezgisel
anlam açisindan da inşam yaşaminda diyalektik etki birakir. Geleneksel Diyarbakir evleri zengin
tarihi ve estetik açidan güzel bir görünüme sahip olup, toplumun yapisina, iklimine uygun
tasarlandiği gibi toplumun kültürel yapisini da yansitmaktadir. Yerel malzeme kullanilmasi, binayi
oluşturan yapi elemanlarinin insan gereksinimlerine uygun tasarlanmasi, çevresiyle uyumlu
olmasi, sağlikli ve insana huzur veren mekânlari oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Geleneksel Mimari, İ̇ç Mekan, Estetik, Diyarbakir
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19. Yüzyildan Bir Yozgat Konaği’nin 3 Boyutlu Kat Plani Modellemesi (Eryaşarlar Konaği)
Öğr.Gör. Gökalp Çinarer - Öğr.Gör. Nefise Yüksel - Öğr.Gör. Ülkem Yaz
ÖZ
Tarihi Türk konutlarinin korunmasi ve gelecek nesillere aktarilmasi insanliğin ortak sorunu olarak
kabul edilen ve üzerinde önemle durulan bir olgudur. Birçok kültürel ve tarihi yapi zamana ve
şartlara bağli olarak yok olmuştur. 19. Yüzyil tarihi Türk evleri arasinda yer alan Eryaşarlar Konaği’
da yok olmuş kültürel miraslarimizdan birisidir. Bu bağlamda bilişim teknolojileri ön plana çikmakta
kültürel mirasin yaşatilmasinda geleneksel tasarim anlayişina yenilikler sunmaktadir. Bu
çalişmada Eryaşarlar Konaği’nin 1992 yilinda tarihe kazandirilan kat plani ve fotoğraflari üzerinden
geleneksel yöntemlerle elde edilen veriler bilgisayar destekli çizim yöntemleri ve 3 boyutlu tasarim
programiyla görselleştirilmiştir. Konak içerisinde yer alan odalar ve tarihi objeler 3 boyutlu
modellenmiş ve aslina uygun olarak tasarlanmiştir. Bu tarz özgün ve geçmişe işik tutan yapilarin
çok yönlü olarak araştirilip bilgisayar destekli tanitilmasi kültürel değerlerimizin yaşatilmasina daha
fazla katki sağlayacaktir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, 3 Boyutlu Modelleme, Bilişim Teknolojileri
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Binalara Değer Katan Estetik Bir Dokunuş: Çati Bahçeleri
Dr. Öğretim Üyesi Kutluğ Savaşir - Gülşen Cengiz
ÖZ
İnşaat şirketleri, rakip firmalarin sayisindaki artiş nedeniyle, inşa ettikleri taşinmazlarin satiş
oranlarini artirabilmek için peyzaj tasarimlarini ön plana çikarmaya başlamişlardir. Yapilan konut
projelerinde, ortak alanlarda peyzaj düzenlemeleri, çati bahçeleri ve hatta her katin balkonunda
peyzaj düzenlemeleri v.b. yapilmaya başlanmiştir. Bildiri kapsaminda tüm peyzaj düzenlemeleri
yerine sadece çati bahçeleri özelinde çalişma yapilmaktadir. Peki çati bahçelerine yapilan
harcama ile taşinmazin değeri doğru orantili olarak mi artmaktadir? Taşinmaz mal değerlemesi
açisindan genel olarak kabul edilmiş üç yöntem (maliyet, gelir indirgeme ve emsal karşilaştirma
yöntemi) bulunmaktadir. Özellikle en sik kullanilan emsal karşilaştirma yöntemine göre değerleme
yapildiğinda peyzaj öğelerinin değerlemeye katkisi, taşinir mal olmalari nedeniyle göreceli olarak
daha düşük kalmaktadir. Bu soruna yönelik olarak her üç yöntemle de çati bahçeleri özelinde
değerlemeler yapilarak bulunan değerlerin analizleri bildiri kapsaminda sunulmaktadir. Böylece
çati bahçelerine harcanan bedel ile taşinmazin değeri arasindaki ilişkinin sayisal olarak
belirlenmesi amaçlanmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Çati Bahçesi, Peyzaj, Taşinmaz Mal Değerleme
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Cam Kullaniminin Coğrafi ve Kültürel Faktörleri: Türkiye ve İ̇talya Örnekleri
Öğr.Gör. Osman Dolaş - Öğr.Gör. Hülya Ak - Öğr.Gör. Yaprak Tanriverdi̇
ÖZ
Doğal olarak meydana gelen cam, özellikle volkanik cam obsidyen, dünya genelinde bir çok Taş
Devri topluluğu tarafindan keskin kesme aletleri üretimi için kullanilmiştir. Ancak genel olarak
arkeolojik kanitlar, ilk gerçek camin Suriye’nin kuzey kiyilari, Mezopotamya veya Eski Misir'da
yapildiğini gösteriyor. Mezopotamya'daki zanaatkarlar, M.Ö. bin yilin başlarinda renkli camin
mücevherleri ve küçük nesneleri nasil parlattiğini keşfettiler. Yeni bir malzeme olan fayans, lapus
lazuli gibi nadir ve değerli taşlarin daha ucuz bir yedeği olarak diğer camsi sirlara katildi. Sonraki
gelişmeler, özellikle de basit kaliplarin kullanimi, zanaatkarlarin tamamen camdan nesneler
oluşturmasini sağladi. Cam, uzun bir süre lüks bir malzeme olmasina ragmen, Roma
İmparatorluğu'nda domestic, endüstriyel ve gömü törenleri bağlamlarinda kullanildi. Bu çalişma
Roma İmparatorluğunun hüküm sürdüğü Türkiye ve İtalya gibi farkli bölgelerdeki coğrafi ve kültürel
faktörlere odaklanarak günümüze kadar Roma İmparatorluğu'ndan cam kullanim sürecini ifade
etmeyi ve tasvir etmeyi amaçlamaktadir. Kültür ve coğrafi faktörlerin etkisiyle teknikler ve kullanim
farkliliklari ve günümüzdeki çağdaş cam kullanimi ve nesnelerinden de bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Cam, Roma Cami, Kültür, Italya, Türkiye
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Harput Konaklarinda Peyzaj Mi̇ marliği Uygulamalarinin İ̇ncelenmesi̇
Araştirmaci Mahmut Kahraman
ÖZ
ÖZET Harput ortaçağ şehridir.Kadim bir medeniyete sahip olmasi nedeniyle köklü bir geçmişe
ve kültüre sahiptir.Harput konaklarida bu köklü kültürün bir parçasidir.Coğrafyadan ve arazi
yapisindan kaynaklanan tüm olumsuzluklara rağmen kendine has özgün çözümlerle gerek
binalarin mimari tasarimlari, gerekse bahçelerde uygulanan peyzaj mimarliği uygulamalariyla
özgün eserler ortaya konulmuştur. Harput konaklari mimari tasarim olarak iki bölümden
oluşmaktadir. Bu bölümlerden birincisi haremlik daireler ve haremlik avlu, ikincisi ise selamlik
daireler ve selamlik avludur. Makaleye konu çalişma bu konaklardaki avlu ve bahçelerin peyzaj
mimarliği bakimindan değerlendirilmesini kapsamaktadir.Haremlik avlu ve çevresinde tasarlanan
yapilar, selamlik avlu ve çevresinde tasarlanan yapi birimlerinin avlulara etkileri ve bu avlularin
gündelik hayat da ki önemine bağli yapilan peyzaj mimarliği çözümleri incelenmiştir.Aile fertlerinin
zaman geçirdiği haremlik avlulardaki havuz başlarinin sürdürülebilir mimarlik açisi dan
değerlendirmesi ve mevcut imkanlara en uygun tasarim ve peyzaj mimarliği uygulamalari
incelenmiştir. İnşaat Yüksek Mühendisi Marmara Elaziğlilar Derneği Başkani Acibadem / İstanbul
Anahtar Kelimeler: Harput Konaklari, Harput Evleri, Peyzaj Mimarliği
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Kamusal Alan Tasariminda Soyutlama
Dr. Öğretim Üyesi Seval Cömertler
ÖZ
Sanat ve tasarim disiplinlerinde gerçeği basitleştirmek, sadeleştirmek adina başvurulan
soyutlama, bir şeyin vazgeçilmez olan “öz”ünü ortaya çikarabilmek için detaylarin azaltilmasidir.
Eğer sadeleştirme figürden tamamen arinmiş bir eylem ise tam bir soyutlama, değilse yarisoyutlama söz konusudur. Verilen isimler farkli olsa da, genel düşünce soyutlamanin geometrik ve
geometrik olmayan iki farkli kanadinin olduğu yönündedir. Bu çalişmanin amaci soyutlamanin
kamusal alan tasarimindaki kullanimini örneklerle irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle,
kavramsal çerçeve açiklanmiş, ardindan, Ira Keller ve Forth Worth Su Bahçeleri örnekleri
üzerinden soyutlamanin kamusal alan tasarimindaki kullanimi incelenmiştir. Yapilan
incelemelerde, Ira Keller Şelale Parkinin Portland’in doğal peyzaji içindeki su elemanlarinin ve
arazi kompozisyonunun, Forth Worth Su Bahçelerinin ise Büyük Kanyon’un geometrik soyutlamasi
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Soyutlama, Kamusal Alan, Mekânsal Tasarim, Ira Keller Şelale Parki, Forth
Worth Su Bahçesi
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Kent Müzeleri̇ ; Bursa Adli̇ ye Bi̇ nasinin Kent Müzesi̇ ne Dönüşümünün Mi̇ mari̇ ye Algiya
Etki̇ si̇ ni̇ n Sanal Tur Üzeri̇ nden Değerlendi̇ ri̇ lmesi̇
Doç.Dr. Hicran Hanim Halaç - Yl. Öğr. Büşra Saatci̇
ÖZ
Kent müzeleri kentin tarihini, kültürünü, geçmişteki ve bugünkü sosyal durumunu ziyaretçiye
aktaran kent içindeki önemli odak noktalaridir. Kent müzeleri ya bu işlev için tasarlanmiş yeni bir
yapida ya da kentin bir dönemine taniklik etmiş yeniden işlevlendirilen tarihi yapi içerisinde yer
almaktadir. Kentlerde geçmişe ait en önemli bilgi kaynaklarindan birinin de mimari yapilar olduğu
düşünülürse tarihi yapi kent müzesinin en önemli sergi elemanidir ve bunu da olabilecek en açik
şekilde ziyaretçiye sunmalidir. Kent müzelerinin kente ait birer bilgi kaynaği olmasi ve bunlara sanal
tur araciliği ile erişebilmek bilgiye ulaşilabilirlik açisindan oldukça önemlidir. Çalişmamizda,
Türkiye’deki kent müzelerinin hangi tür tarihi yapilar içinde yer aldiği, kent müzelerinin hangi tür
adlarla ülke sinirlari içerisinde, nasil bir dağilim gösterdiğine ait araştirmalar yapilmiştir. Tarihi
yapida yer alan kent müzelerinin hangilerinde sanal turun olduğu belirlenmiş ve Bursa Kent Müzesi
sanal tur araciliği ile incelenerek, dönüşümden kaynakli mimari algiya etkisinde ne tür efektler
olduğu tespit edilerek değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yeniden İ̇şlevlendirme, Mimari Algi, Kent Müzesi, Sanal Tur, Bursa Kent
Müzesi
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Matrakçi Nasuh Mi̇ nyatürleri̇ nde Şehi̇ r,mi̇ mari̇ ve Esteti̇ k Anlayişi Üzeri̇ ne
Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Kurucu - Dr. Öğretim Üyesi Nurtekin Özen
ÖZ
Matrakçi, müşahede ve kayit hususundaki kabiliyetlerini, bir minyatürcü olarak çok mükemmel
bir şekilde ortaya koymuş, ancak bir yazar olarak çizdiği minyatür resimlerle ilgili fazla bilgi
verememiş sanatkârdir. Buna rağmen, tarihçiliği açikça belli olan sanatkâr, şehir resimleriyle ayni
zamanda önemli bir şehircilik analizcisi olduğunu ortaya koymuştur. Böylece çağdaş bir bilginin ve
çok mahir bir sanatçinin gözü ile XVI. yüzyil Yakin Doğu şehirlerinin oldukça tam denebilecek bir
koleksiyonunu görmek firsatini elde etmiş bulunuyoruz. Matrakçi’nin minyatürlerinde, sembolizmin
ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Sevdiği bir kompozisyon tekniği ile kiyi¬larinda şehirlerin
yerleşmiş bulunduğu nehir ve sularin devamliliğini sayfalarinda göstermektedir. Şehircilik tarihinin
ilgi çekici konularindan birisi, düzenlilik, estetik kaygisi ile zaman ve mekân içinde yapicilarin
uygulayabilecekleri plan ölçüleri ile ilgili delillerdir. Şehircilik anlayişi içerisinde gelişen düzenlilik
ölçütü, yalnizca sosyal, kültürel ve ekonomik açidan değil estetik açidan da algisal ve sezgisel
anlam boyutu da taşimalidir. Bu bakimdan Matrâkçinin minyatürlerinde görülen form ile ilgili
özelliklerin başinda tahkim edilmiş sur sistemi ve paralelinde gelişen kent ve mimari gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Matrakçi Nasuh, Minyatür, Sanat, Şehir ve Mimari, Estetik
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Merzi̇ fon Geleneksel Ti̇ caret Dokusunun Öğeleri̇ nden Olan Taşhan'in Yeni̇ İ̇şlevi̇ ni̇ n
Değerlendi̇ ri̇ lmesi̇
Doç.Dr. Hicran Hanim Halaç - Yl. Öğr. Büşra Saatci̇
ÖZ
Merzifon, Samsun ile İç Anadolu’yu ve batiyi birbirine bağlayan önemli bir aks üzerinde yer
aldiğindan her dönem rağbet görmüş ve bölgede yerleşimle beraber ticaret gelişmiştir. Osmanli
dönemi içinde önemli bir kişilik olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nin yaptirdiği Paşa Cami, Paşa
Hamami, Bedesten ve Taşhan yapi öğeleriyle Kara Mustafa Paşa Külliyesi Merzifon merkezini
canlandirmiş ve bu yapi öğeleri etrafinda ticaret daha da gelişmiştir. Kentsel sit alani içindeki
geleneksel ticaret dokusunun önemli öğelerinden olan Taşhan eski işlevinin günümüz uyarlamasi
olan otel işlevi ile yeniden işlevlendirilmiştir. Makalede geleneksel ticaret doku elemanlari ve bu
doku etrafinda farkli dönemlerde yapilmiş yapilar belirlenerek alana bütünsel bakiş sağlanmiş ve
han yapisinin geleneksel ticaret dokusundaki yeri literatür araştirmasina dayali olarak ortaya
koyulmuştur. Restorasyon kararlarinda çeşitli nedenlerden dolayi alinan yeniden işlevlendirme
kararinin sadece yapiya değil çevresine de olumlu veya olumsuz etkileri olmasi nedeniyle,
geleneksel ticaret dokusu içerisinde yer alan Taşhan yapisinin yeniden işlevlendirilmesinin özgün
yapiya ve çevresine etkisi değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeniden İ̇şlevlendirme, Geleneksel Ticaret Dokusu, Merzifon, Han, Taşhan
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Mimari Maketlerde Kullanilan Peyzaj Elemanlarinin Gayrimenkul Satişina Olan Etkilerinin
İ̇rdelenmesi
Dr. Öğretim Üyesi Kutluğ Savaşir - Gülşen Cengiz
ÖZ
Maket, en genel anlamda büyük boyutlu nesnelerin belli bir ölçek çerçevesinde küçültülmüş hali;
mimaride ise yapinin inşa edilmeden önce hazirlanan üç boyutlu prototipi şeklinde
tanimlanmaktadir. Yapilarin yapim süreci oldukça uzun ve ayrica çok da pahalidir. Bu nedenle
inşaata başlamadan önce yapilara ait farkli özellik ve tiplerde çeşitli maketler yapilabilmektedir.
Günümüzde ise maketler, gayrimenkul satişlarinda siklikla tercih edilen bir satiş araci olarak
kullanilmaktadir. Bildiri kapsaminda, mimari maketlerin çevresinde kullanilan peyzaj elemanlarinin
tiplerinden, bu peyzaj elemanlarinin yapim yöntemlerinden, makete kattiği değer ile gayrimenkul
alicilarinda oluşturduğu etkiler üzerine değerlendirmelerde bulunulmaktadir. Amaç, el emeği ile
ölçekli üretilen ve küçük sanat eserleri olarak değerlendirilebilecek ağaç, çimen, havuz, aydinlatma
elemani v.b. peyzaj elemanlarinin gayrimenkul satişindaki etkilerinin ortaya konulmasidir. Bildiri
sahibinin meslek hayati boyunca yapmiş olduğu ve ayrica literatüre geçmiş diğer tasarimcilar
tarafindan hazirlanmiş maketlerdeki peyzaj elemanlarinin yorumlanmasi bildiride kullanilan yöntem
olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mimari Maket, Peyzaj Elemani, Gayrimenkul Satişi
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Mi̇ marlik-Müzi̇ k Etki̇ leşi̇ mi̇ nde Bi̇ li̇ şsel Arakesi̇ t Üzeri̇ ne İ̇nceleme
Arş.Gör. Gizem Özkan Üstün
ÖZ
Mimarlik, tarihsel sürecinde, farkli disiplinler ile etkileşim içinde olarak kendi sinirlarinin ötesine
geçmiştir. Etkileşim içinde olduğu müzik de, ''birliktelik yöntemleri''nin sorgulandiği disiplinlerden
biridir. 21. yüzyil, bilginin disiplinler arasi üretimden elde edildiği ve disiplinler arasi sinirlarin birbiri
içine geçebildiği bir ortam sunmaktadir. Mevcut ortam mimarlik-müzik ilişkisinin dijital teknolojiler
ve sanallik kavrami ile ele alinmasini gündeme getirmektedir. Mimarlik, bilgisayar teknolojilerini
salt çizim araci olarak kullanmayi geride birakmiş, disiplinler arasi etkileşim araci olarak da
kullanmaya başlamiştir. Bu çalişmada, mimarlik ve müziğin ''bilişsel arakesiti''ni irdelemek ve
gelişen teknolojiler ile yapilabilecek çalişmalara dair öngörülerde bulunmak amaçlanmiştir. Bilişsel
arakesiti incelemede mimar, sanatçi, besteci ve kuramci olan Prof. Marcos Novak (1957-...), onun
"likit mimarlik" çalişmalari ve ondan aldiği verilerle proje üreten mimar Adrian J. Levy'nin
çalişmalarindan yararlanilmiştir. İncelenen örnekler sonucunda, mimarlik ve müzik ilişkisinde
bilişsel arakesitin dolayli bir benzeşim yoluyla gerçek ve sanal mekânlar üretebildiği
gözlemlenmiştir. Çalişma, yeni teknolojiler kullanilarak, duygulanimsal konularin da ele
alinabileceği mimari tasarim yöntemlerinin sorgulanmasi gerektiğini iddia etmektedir.
Anahtar Kelimeler: 1.Sanatta Duygulanim, 2.Mimarlik-Müzik İlişkisi, 3. Sanatta Bilişsellik, 4.
Müziğin Görselleştirilmesi
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Mozaiğe Camin Katilimi: Güneydoğu Anadolu'daki Zeugma Mozaiklerinde Cam
Kullaniminin İ̇ncelenmesi
Öğr.Gör. Yaprak Tanriverdi̇ - Öğr.Gör. Osman Dolaş - Öğr.Gör. Hülya Ak - Prof.Dr. Soofia
Tahira Elias-Ozkan - Prof.Dr. Erhan Akça
ÖZ
Mozaik, 5000 yillik bir geçmişi olan duvar ve zemin yüzeylerinde ağirlikli olarak doğal hammadde
parçalarinin uygulanmasiyla tasarim yaratma sanatidir. Eski zamanlardan günümüze zanaatkarlar
mezarlarini, tapinaklarini, evlerini, kaldirimlarini, kiliselerini ve şehirlerini süslemek için mozaik
kullanmiştir. Kil, taş, mermer ve cam parçalarini düzenleyerek üretilen desenler ve resimler, çeşitli
kültürlerin canli ve uzun süreli bir kaydini sağlamiştir. Mozaiklerin ilk örnekleri çakil ve taşlardan
yapilmiştir. Tekniklerdeki ve malzemelerin istihdam edilmesindeki gelişmeler, sanatçilarin “tessera”
denilen kesilmiş taşlar kullanarak mozaiklerin detayli ve güzel örneklerini yapmalarini sağladi.
Bununla birlikte, doğal taşlar Zeugma'daki gibi tüm doğa renklerini sağlamak için yeterli değildir.
Yerel taşlar mozaik sanatçilarinin renk paletini sinirladiğindan sanatçilar eksik renkleri elde etmek
için renkli cam parçalari kullanarak daha fazla renk içerikli mozaik yaratmişlardir. Bu çalişma,
Zeugma mozaiklerinde cam ve kesme taşlarinin birlikte nasil kullanildiğina ve camdan hangi
renklerin kazandirildiğina işaret ederek Anadolu'daki cam serüvenini mozaik sanati bakiş
açisindan aydinlatmaya yöneliktir.
Anahtar Kelimeler: Antik Mozaikler, Cam, Zeugma, Tessera, Roma Cami
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Özgünlük; Çevre Temsi̇ li̇ Sorunsali Bağlaminda Mi̇ mari̇ Eleşti̇ ri̇
Büşra Yurten
ÖZ
Özgün kelimesi sözlük anlamina bakildiğinda öz kelimesinden gelmektedir. Özü kendine has
anlamlari taşir. İngilizcede karşiliği “original” kelimesidir. Orijinal; yeni, yaratici, özgün demektir.
Mimarlikta da özgünlük arayişlari daima gündemde olmuştur. Mimarlikta özgünlük yeni bir yorum,
farkli bir kimlik ifade eder. Özgünlük yeniyi arama, var olandan farklilaşma olarak nitelendirilebilir.
Özgünlük yeniyi arama, var olandan farklilaşma olarak nitelendirilebilir. Özgünlük diğer sanat
dallarinda olduğu kadar mimarlikta da temel bir kavramdir. Özgünlük sadece bireyle ilgili olan bir
kavramdir. Bireyden bahsettiğimiz zaman hayal gücünün önemini göz ardi edemeyiz. Öyleyse,
mimarlikta özgünlükten nasil bahsedebiliriz? Mimarlikta saf bir özgünlükten bahsedemeyiz. Özgün
olma çabalarinda bulunulur ama bunu başarmak neredeyse mümkün değildir. Geçmişten
günümüze örnek alinabilecek birçok yapit vardir. Bu yapitlar bize örnek teşkil eder, böylece
tasarimlarda sifirdan başlamamiş oluruz. Ancak bu örnekleri olduğu gibi kullanmak demek
kopyalamanin ötesine geçememek demektir. Eğer geçmişi kopyalayacaksak neden var olani
korumuyoruz da yenisini yapiyoruz?
Anahtar Kelimeler: Özgünlük, Mimarlik, Çevre
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Süs Bitkilerinde Islah Amaciyla Tür Seçimi Aşamasinda Estetiğin Yeri: Formal, Sembolik
ve Duyusal Estetik Bağlaminda Göz Önüne Alinmasi Gereken Değişkenlere Dair Bir Öneri
Prof.Dr. Şevket Alp - Dr. Öğretim Üyesi Hilmi Ekin Oktay - Dr. Öğretim Üyesi Ömer Lütfü
Çorbaci
ÖZ
Estetik kaynaği duyusal olan bilgilerin ne olduğu nasil ele alinmasi gerektiği konusunda
çalişmalar yapmaktadir. Çevre estetiği çalişmalari da estetik değerlendirme bağlaminda estetiği üç
farkli bağlamda siniflandirmaktadirlar. Bunlar Formal, Sembolik ve Duyusal estetiktir. Bitki islahi
olgusu, insanlik tarihinde önem arz etmektedir. Başlangiçta tarimsal amaçla yapilan bu çalişmalar,
özel bahçe ve kamusal yeşil alanlarin yayginlaşmaya başlanmasiyla, süs bitki türlerinin islahini da
gündeme gelmeye başlamiştir. II. Dünya savaşi sonrasi dönemde, süs bitkilerinin değerlendirme
kriterleri ve kalite standartlarinda değişimler meydana gelmiş ve genel olarak ölçülebilen, standart
hale getirilebilen, objektif esaslara dayali kriterler ön plana çikmiştir. Bu durum “yeni süs bitkileri”
anlayişini ortaya çikartmiştir. Bitki islahi günümüzde en önemli ekonomik faaliyetlerden birisidir.
Bildiride İkinci Dünya Savaşindan sonra geliştirilen "yeni süs bitkileri" ekonomik ve sosyal
boyutlariyla toplumlarin yaşaminda önemli bir olgu “estetik değer”in islah kriterlerindeki yeri
tartişilacaktir. Bu tartişma bağlaminda saptanan göstergeler işiğinda, bitki türlerinin seçiminde
etkili olan formal, sembolik ve duyusal estetik değişkenlerin neler olabileceğine dair öneriler
geliştirilmeye çalişilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Estetik, Süs Bitkileri Islahi, Yeni Süs Bitkileri, Formal Estetik, Duyusal
Estetik, Sembolik Estetik
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Yeşi̇ l Alanlarin Planlanmasi ve Tasarimi ile Fi̇ zi̇ ksel ve Zi̇ hi̇ nsel Sağlik Arasindaki̇ İ̇li̇ şki̇
Dr. Burcu Ayan - Doç.Dr. Mithat Durak - Prof.Dr. İ̇lkden Tazebay
ÖZ
Özünde estetiği barindiran “en özgün sanat eseri” olan doğayi biçimlendiren ve insanlarin
kullanimina sunan araçlar “planlama” ve “tasarim” olarak kabul edilmektedir. Günümüzde, kirsal
nüfusun kentsel nüfusa göre hizla azalmasi insan-doğa ilişkisinin daha kopuk olmasina yol
açmiştir. Kent içerisindeki yeşil alanlarin planlanmasi ve tasarimi bu kopukluğun onarilmasinda ve
kentlerde yaşayan bireylerin fiziksel ve zihinsel sağliklarinin korunmasinda ve geliştirilmesinde
olumlu bir etkiye sahiptir. Yeşil alanlarin planlanmasi ve tasarimi ile fiziksel ve zihinsel sağlik
arasindaki ilişkiyi açiklayan makaleler “yeşil alan”, “peyzaj”, “doğa”, “çevre”, “sağlik”, “iyilik hali” ve
“yaşam kalitesi” anahtar kelimeleri kullanilarak Web of Science, Scopus ve Google Scholar
indekslerinde taranmiştir. Alanyazinda 250 makaleye ulaşilmiş, araştirmanin konusuyla direkt
ilişkili olmayan makaleler hariç birakildiktan sonra kalan 34 makale konularina ve sonuçlarina göre
siniflandirilarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, yeşil alanlara fiziksel, görsel veya zihinsel erişimin
bireylerin fiziksel ve zihinsel sağliklari üzerinde olumlu etkileri olduğu ve yeşil alanlarin bireylerin
ihtiyaçlarini gözetecek şekilde planlanmasinin ve tasariminin önemi ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Alan, Peyzaj, Doğa, Çevre, Planlama, Tasarim, Fiziksel Sağlik,
Psikolojik İyilik Hali, Yaşam Kalitesi
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19.Yüzyil Osmanli Sarayinda Bati Müzi̇ ği̇ Formlarinda Eser Yazan Kadin Besteci̇ ler
Dr. Fazil Cem Küçümen
ÖZ
19.yüzyilda, Padişah II.Mahmud’un (1808-1839) reformlariyla etkin olarak başlayan batililaşma
süreci, müzik alaninda da yeni açilimlarla kendini göstermiş, sarayda görevlendirilen Avrupa’li
müzisyenlerin verdiği müzik eğitimi sonucunda, bir çok müzisyen ve besteci yetişmiştir. Bati müziği
alaninda eğitim alan ve besteler üreten padişahlar, eşlerinin, kizlarinin ve haremlerinin de bu
alanda yetişmesine önem vermişlerdir. Bati müziği enstrümanlarinin saraya girişi ve piyanonun icra
anlaminda kullanilmasi da bu döneme rastlamaktadir. Sarayli hanimlar, orkestralar kurmuş, ders
ve konserler vermiş, besteler yapmişlardir. Bu çalişmada, kadin bestecilerin müzikal kimlikleri
genel olarak irdelenmiş ve meydana getirdikleri eserlerinde bati müziği etkileri araştirilmiştir.
Kullanilan yöntemler, kaynak tarama, bestelerin tür olarak analizleri ve ses kayitlarinin
incelenmesidir. Sonuç olarak, marş türünde eserler ön planda olmakla beraber, vals ve galop
türünde bestelerin de yazilmiş olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanli, Bati Müziği, Kadin Besteci, Batililaşma
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Çağdaş Serami̇ k Sanatinda Doku
Okutman Emi̇ ne Beki̇ şoğlu
ÖZ
Kil kullanimi ve seramik eşya yapimi, insanoğlunun yerleşik hayata başlamasiyla beraber;
günümüze kadar gelişerek bir endüstri ve sanat dali olmuştur. Seramik yüzeyler üzerinde; bugüne
kadar geçen süreç içerisinde estetik ve ekonomik amaçlarin ötesinde, toplumlarin duyarliliğini,
kültürel düzeyini, dinsel inanç ve davranişlarini, günlük yaşamlarini, duygu ve düşünce
beklentilerini yansitmak için doku ve doku çeşitleri kullanilmiştir. Doğada bulunan tüm canli ve
cansiz varliklarin her biri, bir işlevi yerine getirmek amaciyla oluşmuştur. Bu varliklarin her birinin
karakteristik bir dokusu (diş yapisi) bulunmaktadir. Bu dokular yaşam koşullarina göre
şekillenmiştir. Seramiğin günlük kullanim nesnesi olmaktan çikip günümüz çağdaş seramik
sanatinda, bir sanat eseri ve bir ifade araci olarak yerini alabilmesi uzun bir süreçte olmuştur.
Seramik üretiminde, ilk çağlardan bugüne değin geçen süreçte seramik yüzeylerde doku
arayişlarina gidilmiştir
Anahtar Kelimeler: Serami̇ k, Doku, Çağdaş Serami̇ k
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Chéret Afişlerinin Fransiz Kadin Dergilerine Olan Etkileri
Arş.Gör. Dicle Yildirim
ÖZ
“Chéret Afişlerinin Fransiz Kadin Dergilerine Olan Etkileri” adli poster bildiri, Fransa’da 1890 1914 yillari arasinda ortaya çikan Art Nouveau hareketiyle beraber “La Bella Epouge” güzel çağ
olarak adlandirilan bir dönemi ele almaktadir. Sanayi Devriminin ve hizla toplumun sosyal ve
kültürel yaşamini, geleneklerini değiştirmesinin; farkli sanat dallarinin ortaya çikmasina neden
olduğuna değinerek; afiş sanati gibi yeni bir formatinin doğduğuna dikkat çekilmektedir. Bildirinin
ilerleyen akişinda bu nedenler ele alinmiş̧; Jules Chéret’in afişleri üzerinden açiklanmiştir. Kadinin
yeri ve statüsünün de tartişildiği bir dönem olan güzel çağ, görsel bağlamda pek çok çarpici iletişim
araçlarini ortaya çikarmiştir. Bu bilgiler işiğinda iki önemli Fransiz kadin dergisi, Femina ve La Vie
Heureuse’nin dergi kapaklarinda kullanilan kadin imajlari üzerinden çözümleme yapilmiş;
dönemsel olarak Chéret afişleriyle kurduğu bağlar irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Afiş, Sanat, Tasarim, Dergi, Art Nouveau
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Dekorlu Çi̇ ni̇ Bünyelere Uygulanan Mat Sirlarin Etki̇ leri̇ ni̇ n İ̇ncelenmesi̇ Üzeri̇ ne Bi̇ r Çalişma
Öğr.Gör. Aylin Aydin - Öğr.Gör. Şahin Selim Yazici
ÖZ
Çininin yüzyillar boyunca desen ve üslup olarak gösterdiği değişim, hammadde, malzeme ve
üretim tekniğinde de gözlenmiştir. Çini teknolojik bir uygulamadir. Çininin iki ana kismi vardir:
hamur ve sir. Türk çini sanatinda sir, çininin diş etkenlere dayanikliliğini arttirir, ayni zamanda da,
parlakliğini sağlayarak, estetik ve dekoratif olarak da önemli bir rol oynar. Artistik sir ana başliği
altinda tanimlanan mat sirlar, diğer artistik sir çeşitleri gibi, sanat alanindaki çalişmalarin artmasiyla
önem kazanmiştir. Seramik ürünlere uygulandiklarinda, ürünün sanatsal değerini arttirmaktadirlar.
Doku ve renk özellikleri, artistik sirlarin en önemli özelliklerindendir. Kimi zaman rastlanti sonucu
oluşabilen bu doku ve renk özellikleri, sirin kendi özelliği gibi kullanilabilmektedir. Artistik sirlarin
endüstriyel ürünlerde kullanimina pek rastlanmamaktadir. Bu çalişmada, mat sirlarin
hazirlanmasinda, detayli bir kaynak araştirmasi yapilmiştir ve bu bilgiler doğrultusunda, laboratuar
ortaminda dekorlanmiş çini bünyeler üzerine, çeşitlerine göre özel sir denemeleri uygulanmiş ve
etkileri gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çini, Dekorlanmiş Çini, Sir, Mat Sir
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Di̇ ji̇ tal Sanat Çalişmalarinda Gerçeküstü Yaklaşimlar
Dr. Öğretim Üyesi Ali Kiliç
ÖZ
Kolaj, karişik teknik (mix medya) ilk olarak 19. Yüzyilda resim sanatinda Dadaist ve Konstrüktivist
sanatçilar tarafindan uygulanmaya başlamiştir. Görsel sanatlarda bu kavram 20. yüzyil avangard
sanat hareketleriyle günümüzde kendisine önemli bir yer bulmuştur. 2000 li yillardan sonra teknoloji
ve bilgisayarla çalişan sanatçilar, çalişma alanlarinin sinirlarini genişletmiş ve yeni anlatim
biçimleri oluşturmuştur. Sanatçilar artik geleneksel anlamda bildiğimiz formlari rahatlikla
başkalaştirip onlari hayal dünyalarinda istedikleri yere koyabilmektedir. Görsel malzemeleri
yeniden kurgulayarak üretilen bir sanat olarak kolaj, teknolojinin gelişmesiyle birlikte uluslararasi
düzeyde popülerliği artan bir teknik haline gelmiştir. Dijital sanatin merkezinde yer alan bilgisayar,
kolaj çalişmalarinin üretim süreçlerinde önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bu çalişmada,
günümüz sanatçilarinin teknolojiyle birlikte birden fazla sanatsal biçimi yada teknik anlatimi nasil
oluşturduklari incelenmiştir. Ayni zamanda sanatçilar, gerçek üstü çalişmalarinda kullandiklari
kavramlari nasil ifade ettikleri, örneklerle irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Teknoloji, Dijital, Kolaj

220

İnandik Vazosunun ve Ferrara’dan Kirmizi Fi̇ gürlü Atti̇ ka Krateri̇ ni̇ n Bi̇ çi̇ msel ve Esteti̇ k
Açidan Karşilaştirilmasi
Öğr.Gör. Oğuz Bozdemi̇ r
ÖZ
Anadolu topraklari birçok medeniyetin ve uygarliğin beşik noktasi olmuştur. Özellikle bu bölgede
yaşamiş Hitit ve Yunan uygarliklari seramik alaninda önemli eserler üretmiş ve çömlekçi çarkini
ustaca kullanmiş medeniyetlerin başinda gelmektedir. Hititler seramik alaninda özgün ve farkli
eserler ortaya çikarmişlardir. Bu eserlerden biri de “İnandik Vazosu”dur. Vazonun üzerinde
tanrilarin evliliği hikâyesel bir biçimde kabartmalarla anlatilmiştir. Benzer hikâyesel anlatim biçimi,
bir Yunan vazosu olan “Ferrara’dan Kirmizi Figürlü Attika Krateri”nde görülmektedir. Bu çalişmanin
amaci; birbirinden farkli bu iki medeniyetin üretmiş olduğu vazolari karşilaştirarak, üretim ve
uygulama biçimlerini değerlendirmektir. Bu iki vazoyu karşilaştirirken, konuyla ilgili yayinlanmiş
kaynaklardan ve formlarin detayli görsellerinden faydalanilmiştir. Figürlerin vazo üzerindeki,
zamansal, mekânsal betimlemelerine ve üretilen vazolarin teknik farkliliklarina karşin, figüratif ve
hikâyeci anlatiminin dini amaçli olmasi, yaşamlarindan sahneler göstermesi benzerlik
taşimaktadir. Bu da farkli medeniyetlerin birbirlerini etkilediğinin göstergesidir. Böylece
karşilaştirilabilir nitelikte olan bu iki vazo; tarihsel, figüratif, sanatsal, estetik ve teknik açilardan
değerlendirmeler yapilarak benzer ve farkli yönleri araştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Seramik, Figür, Estetik, Çömlekçi Çarki, Teknik.
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Sanat Eserleri̇ ni̇ n Korunmasi /koleksi̇ yonunun Önemi̇ ve Başarili Bi̇ r Örnekler
Doç.Dr. Zuhal Türktaş
ÖZ
Toplumlari gelecek nesillere taşiyan değerli unsurlardan biri kültür varliklaridir. Sanat eserleri,
yapildiği toplumun izlerini taşimakla birlikte üzerinde barindirdiği hammadde, teknik ve süsleme
ögeleri ile de dönemleri günümüze taşir. İlk çağdan itibaren üretilmiş sanat eserlerinin hepsinde
ortak olan şey, onlarin bir topluma/topluluğa ait olduğu ve korunmasi gerçeğidir. Korunmasiz
eserler zaman içerisinde yok olup gitmiş, eserlerin dönemi, tekniği ve son derece önemli olduğunu
düşündüğümüz süsleme ögeleri kaybolmuştur. Günümüz sanat üreticilerine kaynaklik eden unsur,
geçmiş dönem örneklerindeki hammadde, teknik ve desen özellikleridir. Özellikle geleneksel
sanatlar alaninda nadide eserler vermiş bir toplum olarak ilgili eserleri koruyamadiğimiz takdirde,
varliklarinin da bir önemi olmadiği gerçeğini hepimiz biliriz. Ancak uygun şartlarda korunan ve
gelecek nesiller ile buluşan sanat eseri her zaman yeni dönem sanatkârlarina işik olmuş, feyz
vermiş ve onlari cesaretlendirmiştir. Çalişmada bu kapsamda koruma kültürünün öneminden ve bu
konuda faaliyet gösteren kurum örenklerinden bahsedilecek, çalişma görseller işiğinda
sunulacaktir.
Anahtar Kelimeler: Koruma, Sanat Eseri,müzecilik
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Sembolleri̇ n Moti̇ flere Evri̇ lme Süreci̇ ve Anadolu Moti̇ fleri̇ Örneği̇
Doç.Dr. Meral Akan
ÖZ
Sembol; bir fikrin, bir anlamin yerine geçen, bir işaret, bir çizgisel kompozisyon veya bir imaj
görüntüdür. İlk sembolik işaretler Eski Misir ve Mezopotamyalilarda görülmektedir. Roma dünyasi
da sembolik işaretlere çok yer vermiş, tarihte Roma sembolleri tartişma konusu olmuştur.
Sembollerin, mitolojilerin resimlere dönüşmüş şekilleri olarak ilk defa nerede ve ne zaman doğduğu
bilinmemekle birlikte, uzun tarihi süreçlerde dünyanin çeşitli yerlerinde benzer şekilde ortaya
çiktiklari ve insanliğin ortak mesajlari olduklari söylenebilir. Diller başka olsa da kullanilan
semboller ortak olduğundan söz konusu çizgiler evrensel bir boyuta sahiptir. Sembolizm, dünyanin
her yaninda belli zaman diliminde sürekli ortaya çikmasindan dolayi evrensel boyutlu özellik
taşimaktadir. Birbirleriyle iletişimi olmayan topluluklarda mitolojilerin hep ayni semboller ile
anlatilmiş olmasi Kuzey Amerika Kizilderilileri ile Çatalhöyüklülerin ayni sembol dilini kullanmiş
olmalari dikkat çekicidir.Bazi tarihçiler, sembollerin daha çok süslemecilikte kullanildiğini
belirtmişlerdir. Bugün de süslemenin ana fikri sembole dayanmaktadir.Semboller, sanatçinin
vermek istediği mesaji aktarmasinda yararlandiği anlamli çizgisel ifadeler şeklinde eserde yer
alir.Bir topluma ait birçok maddi kültür örneği üzerinde geleneksel motif ve işaretler bulunmaktadir.
Bu motiflerin ayri ayri adlari ve binlerce yildan günümüze kadar uzanan özel anlamlari vardir.
Sembol dilinin estetik ifade biçimlerinden yararlanan sanat eserleri arasinda dokumalar
bilinmektedir. Eski dokumalara bakildiğinda, ihtiyaci karşilamak amaciyla üretilen eşyalar
olmalarinin yaninda üzerinde yoğun bir sembolik anlatim ve estetik ifade sergiledikleri göze
çarpmaktadir. Çalişmada bu motifler tanitilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Sembol, Motif, Süsleme
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Tanzi̇ mat ve Servet-İ Fünun Edebi̇ yati Romanlari ve Öyküleri̇ nde Babasizlik Temasi
Okutman Berrin Saritunç
ÖZ
“Tanzimat ve Servet-i Fünun Romanlarinda ve Öykülerinde Babasiz Kahramanlar” başlikli
sunum, Tanzimat romanlarinda “babasizlik” olgusunu ele almak ve babasizliğin roman
kahramanlari üzerindeki etkilerini, babasizlikla ortaya çikan problemleri tespit etmek amaciyla
yapilmiştir. Bu amaç doğrultusunda; kaynakçada belirtilen tüm tez ve kitaplara ulaşilmiştir. İlk
olarak; edebiyatimizda roman türünün ilk örneklerinin verildiği 19. yüzyil Osmanli toplumunun
yaşam anlayişinin temeli olan dünya görüşüne; modernleşme, sosyalleşme ve bireyleşme
sürecine; Osmanli’da toplum, aile, birey, aydin algisina ve romanin doğuşuna değinilmiştir. Böylece
çalişmanin dayandirildiği bir özet zemin hazirlanmiştir.Hazirlanan özet zeminin ardindan;
babasizlik olgusunun bulunduğu Tanzimat dönemine ait bir roman ile bir öykü ve Servet-i Fünun
dönemine ait bir roman ile bir öykü, babasiz kahramanlar çevresinde özetlenmiştir. Özetlenen
romanlarda babasizlikla ortaya çikan problemler; ekonomik, sosyal, ruhsal problemler ve eğitim
problemleri alt basliklarinda tespit edilerek ele alinmiştir. Babasizlik olgusunun Tanzimat ve
Servet-i Fünun romaninda ve öyküsündeki yeri ve önemi, yapilan tespitlerle vurgulandiktan sonra,
babasizliğin sosyo-kültürel yorumu, çeşitli başliklar altinda yapilmiştir. “Baba” kavraminin simgesel
anlami ve bu anlamin dayandiği temeller üzerinde durulmuştur. Yapilan çalişma neticesinde,
Tanzimat romaninda “babasizlik” olgusunun hemen hemen her romanci tarafindan islendiği tespit
edilmiştir. Romanlarda işlenen bu olgunun, bireylerde, ailede ve buna bağli olarak toplumda
ekonomik, sosyal, ruhsal bir takim sorunlara kaynaklik ettiği görülmüştür. Ayrica “baba” kavraminin
Tanzimat romaninda simgesel bir anlam taşidiği; padişah kavramina karşilik geldiği de söylenebilir.
Sosyo-kültürel bir özet olarak söylenebilir ki Tanzimat döneminde, hem Bati karsisinda yaşanan
yenilmişlik duygusunun hem de devlet ve padişah otoritesinin zayiflamasinin sonucu olarak,
aydinlarda ve toplumda yetimlik-kimsesizlik duygusu oluşmuş ve bu duygu, problemler halinde
romanlara yansimiştir.
Anahtar Kelimeler: Babasizlik, Tansimat, Servet-i Fünün
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Tarihi Süreç İ̇çinde Bahçe Düzenleme Sanatinin Gelişimi
Öğr.Gör. Mustafa Özgeri̇ ş
ÖZ
İnsanoğlunun tarihin çok eski devirlerinden beri kendine yaşam mekani oluşturma gayreti, küçük
ölçekte bahçe düzenleme anlayişini ortaya çikarmiştir. Zamanla bu anlayiş gelişerek içerisinde
teknik, estetik ve ekonomik ilkeleri barindiran peyzaj planlamasi boyutuna ulaşmiştir. Bahçe
düzenleme sanatinin gelişiminde en önemli unsur doğal koşullar ve dini inanişi da kapsayan geniş
bir kültür yelpazesi olmuştur. Söz gelimi Doğu toplumlarina ait bahçelerde mahremiyeti sağlamak
için yüksek duvarlar inşa edilirken, Bati toplumlarinda ise bahçelerde mahremiyet ön planda
tutulmamiştir. Tüm bu gelişim süreci geçmişte kendini Rönesans, Barok ve Naturalist dönemlerde
farkli tasarim anlayişlariyla göstermiştir. Günümüz bahçelerinde insan ihtiyaçlari ve küresel
çevresel faktörler bahçelerin şekillenmesinde büyük rol oynamaktadir. Gelişen ve değişen
dünyamizda iklim değişikliği, küresel isinma, kuraklik, arazi kitliği ve betonlaşma gibi küresel
problemlerin insan ihtiyaçlarini bu yönde şekillendirmesi tasarimcilarin bahçeleri bu doğrultuda
farkli tiplerde tasarlamasini sağlamaktadir. Böylece günümüzde çati bahçeleri, dikey bahçeler ve
kurakçil peyzaj gibi farkli bahçe düzenleme anlayişlari ortaya çikmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bahçe, Peyzaj, Sanat.
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Kurgusal Sahne Kostümü Tasariminda David Bowie Örneği̇
Arş.Gör. Tutku Ceren Ruşan
ÖZ
Bu araştirma, David Bowie’nin sahne kostüm tasarimlarindaki kurgusalliği çözümlemek için
tarama modeli teknikleri kullanilmakla beraber betimsel bir araştirmadir. Glam Rock müzisyeni olan
David Bowie, konserlerini bir tiyatro oyununun parçasi gibi kurgulamiş, kostümün kurguyu iletme
gücünden faydalanmiş, kurgusal karakterlerin her biri için tasarimlar yaptirmiştir. Bowie,
konserlerinde kullanmak üzere oluşturduğu, ortak özelliği eşcinsellik olan bir dizi kurgusal ikinci
kişilik yaratip, karakterlere yönelik kostüm tasarimlarinda hem androjeni ve hem de bilim-kurgu
metninin okunduğu kurgusal kostüm tasarimlari ile sahne almiştir. Sonuç olarak Bowie, sahne
performansinin etkisinin artmiş olmasi, rol karakterinin izlerkitlece okunabilmesi, sanatsal
yoğunluğun artmasi gibi sahne sanatlarinda kostüm tasarim gerekliliklerini karşilamiş, ilaveten
kaliplaşmiş cinsiyet rollerini aşan kurgusal kostüm tasarimlari ile sahne almiştir.
Anahtar Kelimeler: Tasarim, Sahne, Kostüm.
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Mikrobiyoloji ve Sanat
Doç.Dr. Neval Berrin Arserim - Doç.Dr. Sevil Erdenliğ Gürbilek - Prof.Dr. Osman Yaşar Tel Prof.Dr. Oktay Keskin
ÖZ
Bilim ve sanat, bilinmeyeni, yeni olani ortaya çikarmak için kullanilan ve hayal gücü ile yaraticilik
gerektiren iki farkli yoldur. Tarihsel süreçte sanat ve bilim alanlari birbirlerini destekleyip
tamamlamiş, pozitif bilimlerle ilgilenen birçok araştirmaci önemli sanatsal yapitlar da birakmişlardir.
Bilimin bir kolu olan mikrobiyoloji ise “Mikroorganizmalari inceleyen bilim dali”dir. Bakterilerin
çoğunluğu laboratuvarda “petri kutusu” denen dairesel kaplarda “agar” denen yapay ortamlarda
üretilebilmektedir. Mikroorganizmalar, ya kendi genetik özellikleri ya da bazi besiyerlerinin
bileşimleri sayesinde farkli renklerde üreme oluşturabilmektedirler. Mikrobiyologlar bu güzel renkler
karşisinda duyarsiz kalamamiş, ilk çağlarda insani mağara duvarina resim çizmeye zorlayan dürtü
ile besiyerlerinde bakterilerle resimler yapmaya başlamişlardir. İnternet ve sosyal medya kullanimi
sayesinde bu çalişmalarin küresel bilinirliği ve uygulamalari artmiş, “AgarArt” başliği ile uluslararasi
yarişmalar düzenlenmeye başlamiştir. İnsanin doğasinda bulunan merak, gözlem, inceleme ve
güzelliklere ilgi gibi özellikler nedeniyle, insan, bilim ve sanat ayrilamaz bir bütün olarak varliğini
farkli yollardan sürdürmeye devam edecektir.
Anahtar Kelimeler: Bakteri, Sanat, Agarart
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Aristoteles Felsefesi’nde Sanat ve Sanatin Epistemolojik Boyutu
Dr. Öğretim Üyesi Gülümser Durhan
ÖZ
Aristoteles’e göre sanat, gerçekliğin bir taklidi (mimessis) olarak tezahür etmektedir. Bu amaçla
sanatçi doğa unsurlarini, insan ilişkilerini, hem olani hem de gerçeklikten uzaklaşmaksizin olabilir
olani yansitmaktadir. Aristoteles’teki bu sanat düşüncesi hocasi Platon’dan farklidir. Sanati sadece
gerçekliğin basit bir kopyasi olarak gören Platon’a göre sanat, bizi gerçek hayattan uzaklaştiran bir
yanilsamadir. Platon’un sanata dair bu olumsuz düşünceleri sanat kuraminda bir kuruluğa ve
kisirliğa yol açmiştir. Bu nedenle Aristoteles’in sanat anlayişi felsefe tarihinde önemli bir dönüm
noktasidir. Aristoteles’e göre sanat, insanlara hayali gerçekliği sunan ve böylece onlari gerçeklikten
uzaklaştiran değil, bilakis, bir sanatçinin düşüncesinde anlam bulan hayatin kendisini, bütün
çiplakliği ile gözler önüne sermektir. Dolayisiyla bu çalişmadaki temel amacimiz; düşünce,
gerçeklik, bilgi ilişkisi açisindan Aristoteles’te sanatin neliğini ve onun sanat anlayişinin epistemik
değerini serimlemektir.
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Sanat, Episteme, Mantik, Gerçeklik
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Esteti̇ k Bi̇ r Unsur Olan Aynanin Hi̇ kâyede Suçluluk Duygusuna Aracilik Etmesi̇ Sait Faik
“plajdaki Ayna” ve Mustafa Niyazi’nin “ayna” Hikâyelerinde Aynayi Kirmak Ya da
Kendinden Kurtulmak
Dr. Canan Olpak Koç
ÖZ
ESTETİK BİR UNSUR OLAN AYNANIN HİKÂYEDE SUÇLULUK DUYGUSUNA ARACILIK
ETMESİ Sait Faik “Plajdaki Ayna” ve Mustafa Niyazi’nin “Ayna” Hikâyelerinde Aynayi Kirmak ya
da Kendinden Kurtulmak Canan Olpak Koç Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayeciliği daha önceki
dönemlerin sosyal, siyasi tesiri ile şekillenen konu akişindan sonra başka bir konulara da
meyletmeye başladi. Özellikle psikolojinin tesiri ile hikaye, roman gibi kurgu eserlerin dünyasi insan
“ben”i ve onun şekillenişinde etki eden unsurlar daha sik anlatilmaya başlandi. Sait Faik bu
anlatiminda öncü hikayecilerdendir. İnsanin kendisini farketme serüveninde onun hikayeleri
modern insana hikaye vasitasi ile açilan kapi gibidir denilebilir. Sait faik ile hemen hemen ayni tarih
araliğinda yaşamiş Mustafa Niyazi’de hikayelerinde bu modern insani farkli yönleri ile anlatmaya
çalişmiştir. Sait Faik’in Plajdaki Ayna ile Mustafa Niyazi’nin Ayna hikayesinde ortak unsur yukarida
bahsi geçen modern insanin ayna ile mücadelesidir. Ayna estetik bir unsur olarak kişiye güzelliği
hatirlatir. Kişinin fiziki olarak görünüşü yansitan bir nesne olarak bilinen ayna kurguda farkli şeylere
de şahitlik yapmaktadir. Bunlarin başinda yüzleşme kavrami gelir. Kişi ayna vasitasi ile sadece
fiziki görünüşü ile yüzleşmez ayni zamanda hissettiği hatta başetmekte zorlandiği duygu ve
düşüncelerinde hatirlaticisi işlevi görmektedir. Bu bildiri de psikanalitik bir bakişla incelemeye
çalişacağimiz her iki hikayede de karakterler aynaya baktiğinda suçluluk hissetmektedir. Bu
suçluluk hissinde kişi benliğini yaralayan bu duyguyu farkli şekilde diş dünyaya yansitmaktadir.
Dolayisiyla hikaye öznesi olan bu karakterler için estetik unsur olarak bilinen ayna harekete
geçirici/araci bir işlev görmektedir.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesi, Sait Faik, Mustata Niyazi, Benlik, Ayna,
Suçluluk.
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Kadin Güzel Mi̇ " Yüce Mi̇ " Geleneksel Esteti̇ k Kategori̇ lerden Özgürleşen Kadin Gerçeği̇ :
Femi̇ ni̇ st Sanat
Dr. Öğretim Üyesi Şule Gece Çelikkan
ÖZ
Feminizm, politik, ekonomik, kültürel ve kamusal alanda kadinin erkekle eşit haklari için
mücadele eden bir akim olmakla birlikte,ayni zamanda, erkeklerin cesaretlendirildiği ve kadinlarin
arka plana itildiği yaşamsal tüm alanlari kadinlara açmak için teşvik eden bir yüreklendirme
hareketidir. Bu hareketin sanatta belirlenimi ise uzun yillar boyunca estetikte kadina atfedilen
güzellik ve yücelik kategorilerinin kadina yönelik bir baski ve dişlaştirma araci olduğunun fark
edilmesi ve kadinlarin bu dar kaliplari çağdaş feminist sanat ile kirip yeni, özgür, güçlü bir kadin
sanatinin ve sanatçisinin doğuşuna taniklik etmesidir. Kadinin duygusalliği ve duyarliliği ile aklini
ve yaratma cesaretini teşvik eden feminist sanat, cinsiyetçi söylemin meşrulaştirdiği kadinin
yaratimi sadece bedeninde değil, ruhunda ve aklinda doğurmasina teşvik eden özel bir alan olarak,
sanatin resim, sinema, müzik, heykel,edebiyat ve hemen tüm alt dallarinda kadin sezgisini, aklini,
cesaretini ve bakiş açisini ortaya koymaya çalişan kisaca ötekileştirmeden ve öteleştirilmeden
kadin gerçeğini duyurmaya ve anlatmaya çalişan bir sanattir.
Anahtar Kelimeler: Feminizm, Feminist Sanat, Feminist Edebiyat, Simone de Beauvoir, Virginia
Woolf
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Türkiye’nin Yerel Gazozlarinin Tarihsel Süreçte Şişe Tasarimi ve Logolarinin Görsel Kimlik
Değişimi Üzerine İ̇çerik Analizi
Dr. Öğretim Üyesi Kazim Mert
ÖZ
1890’li yillarin başinda başlayan gazoz üretimi yillar geçtikçe hem üretim hem tasarim hem de
pazar oluşturma bakimindan zorlu aşamalardan geçmiştir. Gazoz; sadece sicak havalarda içilen
bir içecek olmanin ötesinde belli dönemlerde insanlarin yaşaminda vazgeçilmez bir yere sahip
olmuştur. Rekabet ortaminda gazoz üreticilerinin birbirleri ile olan rekabetinde rol oynayan sadece
gazozun tadi değil ayni zamanda gazozun marka ismi, gazozun şişe tasarimi, gazozun logosu da
önemli rol oynamiştir. 1964 yilinda, içecek sektöründe küresel rekabetin ülkemize girmesiyle
gazozun üretim seyri, rekabet edebilme imkani değişim göstermeye başlamiştir. Bu tarihten sonra
gazoz üretimi devam etmiş ancak ilk yillarda ki vazgeçilmez yerini diğer küresel rakiplerine
kaptirmiştir. Son yillarda gazoz üretimi yeniden canlanmaya başlamiştir. Gazoz üreticileri pazarda
yeniden önemli roller kapabilmek için gazozun tadi ile ilgili yeni arayişlara yönelmiştir. Ayni
zamanda gazoz şişe tasarimlarinda da yeni arayişlara yönelmişlerdir. Söz konusu bu değişim
gazoz şişelerinin tasarimi ile birlikte gazoz markalarinin görsel kimlik değişimlerine (yeni logo
tasarimlari, renk, yazi karakteri gibi) neden olmuştur. Örneğin; gazoz şişelerinin üzerine baski
döneminden gazoz şişelerinin etiketlenme sistemine geçiş zorunluluğunu getirmiştir. Bu çalişmada;
ülkemizde hem içecek sektöründe hem de toplumun nostalji tarihinde vazgeçilmez bir yere sahip
olan ülkemizin yerel gazoz markalarinin şişe tasarimlarinin, logo tasarimlarinin görsel kimliğin
rekabet sürecinde göstermiş olduğu değişimler incelenmiştir. Örneğin Sakarya ilinde 1948 yilindan
beri üretilen ve günümüzde üretimi devam eden NEŞE gazozunun ilk üretilen şişe tasarimi, logo
tasarimi, renk tasarimi gibi faktörlerin değişim sürecinden nasil etkilendiğini görsel sunumlar
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ülkemizde üretilen yerel gazoz markalarinin sayilari ile ilgili resmi
bir bilgi şu anda mevcut değildir. Bunun en önemli nedeni işletme ve marka tarihine verilen önemin
hem bireysel anlamda hem de işletme tarihi bilincine gerekli hassasiyetin duyulmamasi gerekçe
gösterilebilir. Bu nedenle geçmiş yillarda üretimi yapilmiş ve halen üretimi yapilmakta olan yerel
gazoz markalarinin sayilari binlere ulaşmiştir. Bu tahmini rakamlarin ortaya çikmasinda etkili olan
ülkemizdeki gazoz koleksiyoncularinin rolü çok büyüktür. Bu çalişmada incelenen yerel gazoz
markalarinin sayisi 165 adettir. Söz konusu markalarin içerik analizlerinin bu sayida
değerlendirilmesinin nedeni kişisel gazoz koleksiyonunda yer alan gazoz marka sayisidir. Bu
durum çalişmanin kisiti olarak değerlendirilebilir. Bu çalişma; keşifsel bir araştirma sürecini
içerdiğinden akademik olarak katki sağlayacağini söylemek mümkün olacaktir.
Anahtar Kelimeler: Logo, Gazoz, Tasarim, İ̇çerik Analizi
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" Das Lied Der Deutschen " ve " Horst-Wessel-Lied " Propaganda Marşlari Üzeri̇ nden
Nazi̇ zm İ̇deoloji̇ si̇ ni̇ n İ̇nşasi
Arş.Gör. Caner Çaki - Dr. Öğretim Üyesi Derya Karaburun Doğan - Arş.Gör. Nurcan Yilmaz
ÖZ
Das Lied der Deutschen” ve“Horst-Wessel-Lied” Nazi Almanyasi’nda kullanilan iki milli marşti.
Naziler, kutlamalarda, merasimlerde, cenaze törenlerinde, büyük toplantilarda sürekli olarak bu iki
marşa yer verdi. Marşlarin çalişmasi ile birlikte NSDAP (Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi)
mensuplari sağ ellerini kaldirarak hep bir ağizdan marşa eşlik etmekteydi. Gerek Alman
milliyetçiliğini vurgulayan sözleri, gerekse büyük Nazi kitlesel gösterinin bir parçasi haline gelmesi
nedeniyle bu marşlar Naziler tarafindan Nazizm ideolojisini kitlelere yayan bir propaganda araci
olarak kullanildi. Bu çalişmada, Naziler tarafindan milli marş olarak kullanilan “Das Lied der
Deutschen” ve “Horst-Wessel-Lied”’in sözleri nitel araştirma yöntemleri içerisinde yer alan
göstergebilimsel analiz ve müzik analiz yöntemlerine tabi tutularak incelenmiştir. Her iki marş da
bulunduğu bağlamin koşullari içerisinde yorumlanmiştir. Elde edilen bulgular işiğinda, marşlarin
Nazizm ideolojisinin “Komünizm ideolojisinin Almanya için tehlike oluşturduğu”, “Alman irkinin diğer
irklardan üstün olduğu” mitleri üzerine kurgulandiği sonucu ortaya çikarilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nazizm, Propaganda, Müzik
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Aesthetical Development Of Advertisements: A Theoretical Study Towards Determining A
Road Map From Present To Past
Dr. Ali Alper Akgün - Prof.Dr. Nurhan Papatya
ÖZ
Each mass medium has enabled advertisers to benefit from different aesthetic elements.
Emergence of different mass media together with changing economic/social structure and artistic
perspective of the time have also caused advertisements to develop and change aesthetically over
time. Purpose of the study is to reveal aesthetic development of advertisements in a way that will
cover the development/changes occuring in the aesthetic elements used in advertisements,
meanings they created, their intended uses in the historical process. In line with purpose of the
study, this development has been tackled by using chronological methods and descriptive
approaches. This is the first study that deals with development of aesthetic elements by considering
different periodic conditions in a holistic way. The study sheds light on the history of aesthetic
elements used in advertisements, identifies their intended uses and historical meanings, and allows
researchers/ practitioners to understand their present position better and foresee future situations.
Anahtar Kelimeler: Aesthetic, Advertisements, Communication, Marketing
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Afiş Tasariminda Altin Oran: Yerli ve Yabanci Film Afişleri Tasarimi Üzerine Bir Araştirma
Arş.Gör. Alper Yilmaz
ÖZ
Afiş kavrami mal, ürün, ürün, hizmet, kurum, olay ve fikir vb. içerikleri duvar yoluyla hedef kitlelere
tanitmayi amaçlayan iletişim biçimi olarak tanimlanabilmektedir. Afişler mekâna ve içeriklerine göre
siniflandirilabilmektedir. Mekâna göre iç ve diş mekân iletişim araci olarak siniflandirilan afiş,
içeriklerine göre reklam ve bilgilendirici afişler olmak üzere iki kategoriye ayrilabilmektedir. Reklam
içeriği taşiyan afişler mal, ürün ve hizmeti hedef kitlelere tanitmayi amaçlayan bir iletişim biçimi
olmaktadir. Reklam içerikli afişler bir sinema ürünü bağlaminda filmleri hedef kitlere tanitmak için
bir iletişim mecrasi olarak kullanilabilmektedir. Afişlerde reklam içeriğinin hedef kitlelere iletilmesi
kadar nasil iletilmesi gerektiği de önemli olmaktadir. Dolayisiyla bu noktada grafik tasarim kavrami
ön plana çikmaktadir. Grafik tasarim bir mesajin iletilmesi için tasarim elemanlari ve ilkeleri
kullanilarak bir zemin üzerinde görülebilir ve algilanabilir şekilde görselleştirmek olarak
tanimlanabilmektedir. Tasarim ilkeleri arasinda oran ve oranti özellikle altin oran önemli bir ilke
olabilmektedir. Altin oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçalarinin birbirlerine uyumu
açisindan en mükemmel boyutlari verdiği düşünülen sayisal bir oran bağlantisi olmaktadir. Sinema
filmleri afişlerinin tasariminda oran ilkesinde altin oranin kullanilmasi mükemmel uyumun
yakalanmasini sağlayabilmektedir. Bu çalişmada nicel araştirma yöntemi tasariminda
sinemalar.com web sitesinden sinemalar.com film puanina göre en az 7.5 puan almiş yerli ve
yabanci 60 film seçilmiştir. 60 filmin afişi, standart afiş boyutunun altin orana göre
ölçülendirilmesiyle oluşturulan altin oran film afişi ölçeğine göre incelenerek, sinema filmlerinin
afişlerinin tasarimlarinda altin oran kullanilip kullanilmadiğini ortaya koymayi amaçlamaktadir.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Film, Afiş, Tasarim, Altin Oran
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Aganta Burina Burinata Romaninda Mekânin İ̇şlevi: Deniz ve Coğrafya
Araştirmaci Volkan Yayla
ÖZ
Halikarnas Balikçisi, Cumhuriyet Dönemi’nin önemli romancilarindadir. İşlediği konular ve
karakterler itibariyle Türk romaninda bir yenilik arz etmektedir. Tanzimat Dönemi romancilarindan
Ahmet Mithat Efendi’de gördüğümüz deniz temini ve denizcileri, Halikarnas Balikçisi’nda daha
romantik bir anlatimla ve daha işlevsel bir özellikte görürüz. Coğrafyayi, karakterleri betimlemede
etkili bir şekilde kullanir. Kimi zaman da coğrafya, karşimiza bir karakter hüviyetinde çikar. O bir
Akdeniz edebiyati oluşturmuş, roman ve hikâyelerinin odak noktasini Akdeniz coğrafyasi ve
Akdeniz insani teşkil etmiştir. Yazarin deniz sevdasi, kurgusal metinlerindeki karakterlere de sirayet
etmiş ve karakterler de bu sevdayi yaşamişlardir. Biz bu çalişmada, Aganta Burina Burinata
romanindaki mekânlari, coğrafyayi, yaşanilan coğrafyanin insanlar üzerinde yarattiği etkileri
inceledik.
Anahtar Kelimeler: Halikarnas Balikçisi, Mekân, Deniz, Coğrafya, İnsan.

235

Alandan Sanat, Esteti̇ k ve Görsel Sosyoloji̇ Okumalari: Güney Kore, Japonya, Tayvan,
Meksi̇ ka, Arjanti̇ n, Porteki̇ z, İ̇talya, İ̇ngi̇ ltere
Prof.Dr. İ̇lknur Öner
ÖZ
Çalişmada sanat, estetik ve görsel sosyolojinin genel bakiş açilarinin kesişme noktalari alan
çalişmalarinin yapildiği farkli ülke örnekleri üzerinden tartişilacaktir. Mevcut örneklerde fiziksel
mekana, giyim tarzlarina, yaşam tarzlari vb leri üzerine yansimalarindan okumalar yapilacaktir.
Teori ve uygulama arasindaki geçişlerin önemine, sanat, estetik ve görsel sosyoloji okumalarinda
iletişim ağlarina, alici-verici ilişkisine araştirmacinin farkli uluslararasi gözlem ve fotoğraf kayitlari
üzerinden dikkat çekilecektir. Metin, alandan (Güney Kore, Japonya, Tayvan, Meksika, Arjantin,
Portekiz, İtalya, İngiltere) toplanan fotoğraf, video ve gözlem kayitlarindan elde edilen verilerle
değerlendirilecektir. Birinci bölümde ilgili kavram ve kuramsal çerçeve üzerinden bir giriş
yapilacaktir. İkinci bölümde mevcut örnekler üzerinden bulgular değerlendirilecek. Son bölümde
ise günümüzde artan görsel unsurlarla etkileşimlerle, bunlarin estetik, sanat ve toplumsal
boyutlarinin okunmalarinin önemine dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Görsel Sosyoloji, Güney Kore, Japonya, Tayvan, Meksika, Arjantin, Portekiz,
İ̇talya, İ̇ngiltere
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Arzunun Üçgen Modellemesi: “huzur”da Mümtaz Örneği…
Okutman İ̇lker İ̇şler
ÖZ
Roman eleştirisi, sadece roman ve roman karakterleri hakkinda olumlu ya da olumsuz yargi
vermenin ötesinde bir değerlendirme uğraşidir. René Girard’in “Romantik Yalan ve Romansal
Hakikat: Edebi Yapida Ben ve Öteki” eseri, yazildiği 1961 yilindan bugüne roman eleştirisi alaninda
önemli bir değerlendirici eser olarak karşimiza çikar. Girard’in bu eserinde kullandiği “Üçgen Arzu
Kavrami”, roman karakterlerinin çözümlenmelerine yeni bakişlar ve uygulamalar getirmesiyle,
roman çözümlemeleri için yeni yollarin açilmasini sağlar. Türk edebiyatinin roman klasiklerinden
“Huzur”, René Girard’in açtiği yoldan ilerlenerek, “Üçgen Arzu” kavraminin unsurlariyla karakter
çözümlemelerini sağlayacak karakterlere sahiptir. Bu karakterlerin en önemlisi, romanin
başkarakteri Mümtaz’dir. Mümtaz, arzularinin çizdiği yollarda bazen ilerleyen bazen gerileyen
eylemlerde bulunurken huzur ve huzursuzluğu art arda yaşar. O, arzularinin tetikleyicisi diğer
karakterlerle ve unsurlarla yaşadiği ilişkilerle “Arzunun Üçgen Modellemesi”ne Türk romaninda
örnek olabilecek bir karakterdir.
Anahtar Kelimeler: Üçgen Arzu, Huzur, Huzursuzluk, Mümtaz
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Beden Uygulamalari (Dövme-Piercing) Yaptirmak: Gerisindeki Güdülenme Nedir"
Doç.Dr. Hatice Demirbaş
ÖZ
Beden görünümlerini değiştirmek için yapilan dövme, piercing (vücut takilari) gibi uygulamalar
toplumsal bir atiftan çok, kişisel bir dişavurum niteliğinde olan beden sanati, deri süsleme sanati,
beden işaretleri olarak adlandirilmaktadir. Bu tür beden sanatlari yüzyillar boyunca yayginlaşmiş
ve çeşitli nedenlerle uygulanmaktadir. Son zamanlarda, dövmeler ve vücut piercingleri giderek
popüler hale gelmiş, cazibesi artan bir süsleme veya resim sanati olarak algilanmaktadir. Bu
sanatlarla, beden değişiklikleri yapilarak fiziksel cazibe arttirilmaktadir. Dövme ve piercing
uygulamalari, estetik görünümle ile ilikilidir. Dövme, piercing gibi beden uygulamalari yaptirmanin
gerisindeki güdülenmeler şu şekilde siralanabilir: Güzelleşmek, sanat ve moda olduğu için, fiziksel
dayanikliliği test etmek üzere, bireysel kimlik oluşturmak amaciyla, düşünceleri aktarmanin bir yolu
olarak, protesto yolu olarak, bir bağimlilik olarak, aidiyat belirtmek gibi farkli duygu durumlarini
yansitmak, bir kültürün göstergesi olarak, cinsel amaçli, güvenlik amaçli (Kimliği belirlemek üzere)
ya da belirli bir sebep yok iken beden uygulamalarina yönelinmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dövme, Piercing, Beden Uygulamalari, Vücut Takilari
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Demi̇ rci̇ li̇ k Kültürü ve Elaziğ'da Sicak Demi̇ rci̇ li̇ k
Arş.Gör. Ümi̇ t N. Özcan - Arş.Gör. Oğuz Doğan
ÖZ
Uzun bir geçmişi ve çeşitliliği olan Türk el sanatlari, kültürü ve mitolojisi içinde demircilik önemli
bir yer tutar. Demir, Anadolu’da güçlü bir işçilik ve bol üretimle karşimiza çikar. Doğu Anadolu
Bölgesi’nin Yukari Firat Bölgesi’ni oluşturan Adiyaman – Malatya – Elaziğ – Tunceli yöresinde
zengin demir yataklari mevcuttur. Buradaki madenler, hem Eskiçağ’da hem de Osmanli döneminde
işletilmiştir. 1834’de doğu eyaletlerini düzenlemek için görevlendirilen Reşid Mehmed Paşa, ovada
yer alan Agavat Mezrasi’ni merkez haline getirince, Mamuret-ül Aziz (Elaziğ) Vilayeti'nin merkezi
Harput’tan buraya taşinmiştir. Bu durum, Harput’un stratejik önemini kaybetmesine neden
olmuştur. Ancak Harput, özellikle 19. yüzyilda önemli bir demir üretim merkeziydi. Harput’ta
demircilik genelde Ermeniler tarafindan yapilmaktaydi. Burada birçok demir ustasi ve dükkân olup,
dökümhaneler de mevcuttu. Geçmişte Elaziğ’da yoğun şekilde yapilan demir üretimi zaman içinde
gittikçe azalmiş, günümüzde ise il merkezinde birkaç usta tarafindan devam ettirilir duruma
gelmiştir. Mevcut ustalar, 1970 – 1980’lerde demirciler çarşisinda ve sanayi bölgesinde otuz kadar
usta ve pek çok demir ustasinin olduğunu söylemektedir. Elaziğ’da üretilen demir eşyanin, çok
çeşitli form ve özellikleri vardir. Tirpan, orak, saban gibi tarim araçlari; kazma türleri, çapa türleri,
otlari biçmek ve doğramak için dehre (tahra); çeşitli ağirlik ve boylarda çekiç, balta, balyoz, keser,
maşa, çivi; çoban nacaği; kapilar için zirza, başlica ürünlerdendir. Dehrenin çevre il ve ilçelere göre
farkli tasarimlari vardir. Bunlarla birlikte gündelik hayatta kullanilan ev araç gereçleri ve değişik
kullanim yerleri olan gündelik aletler de yapilmaktadir. Elaziğ atölyelerinde yapilan bu ürünler,
eskiden olduğu gibi zamanimizda da bölge insaninin ihtiyacini karşilamaktadir. Ayrica Elaziğ’da
demir ile ilgili halk inanişlari da mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Demir, Demircilik, Sicak Demircilik, Elaziğ’da Demircilik, Demir Ustalari
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Di̇ yarbakir Müzesi̇ ’nden Bi̇ r Grup Pers Süvari̇ Fi̇ güri̇ ni̇
Dr. Çağatay Yücel
ÖZ
Persler, M.Ö. 550’de İran’da Med hakimiyetine son verip güçlü bir devlet kurmuş, sinirlarini kisa
zamanda Hindistan, Orta Asya, Kafkasya ve Misir’a kadar genişletmiş, M.Ö. 543’te Lidyalilari yenip
Anadolu’yu da hakimiyetleri altina almişlardir. Perslerin Anadolu hâkimiyeti M.Ö. 333’te
Makedonya krali Büyük İskender’e yenilmelerine değin iki yüzyil boyunca sürmüştür. Diyarbakir
Müzesinin kazi malzemesi olmayan, satin alma bölmesinde muhafaza edilen atli sürücülerin
incelenmesi amaçlanmiştir. Anadolu’da hâkimiyet kuran Perslerin pişmiş topraktan süvari
figürinlerin yapim tekniği ve sanatina değinilecektir. Arkeoloji literatüründe Pers Süvari figürinleri
olarak geçen bu figürinlerin nereden geldikleri araştirilmiştir. Güneydoğu Anadolu bölgesinin birçok
yerinde ele geçen bu figürinlerin Arkeolojide çok az çalişmasina değinildiği için bu çalişma göz
önüne alinmiştir. Araştirmalarim neticesinde bu figürinlerle ilgili ilginç sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pişmiş Toprak, Süvari, At, Pers

240

Elaziğ Yöresi̇ Geleneksel Gi̇ yi̇ m Kültüründe Kadin ve Erkek Şalvarlari
Dr. Öğretim Üyesi Songül Kuru - Öğr.Gör. Emel Gür
ÖZ
Anadolu bulunduğu coğrafi konum nedeniyle farkli iklim koşullarina ve bereketli topraklara sahip
olmasindan dolayi, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmiştir. Bu nedenle zengin bir kültür ve İklim
koşullari nedeniyle Anadolu’nun her bölgesi farkli giyim kültürüne sahip olmuştur. Yaşam şartlari,
inançlar ve toplumsal farkliliklarla oluşan giyim kültürünün önemli örneklerinden biri de Elaziğ giyim
kültürüdür. Geleneksel kültürler birçok önemli öğelerden oluşurlar ve bu öğelerden biri de
geleneksel giysilerdir. Giysiler, yörede yaşayan insanlarin geçmiş kazanimlarinin göstergesidir.
Maddi kültür ürünlerinden olan geleneksel giyinme kültürü bazi yörelerimizde halen devam
ettirilmektedir. Elaziğ Geleneksel kadin ve erkek kiyafetlerinin günümüzdeki kullanimi, amaca göre
değişiklik göstermekle birlikte, kadinlar genellikle üçetek altina şalvar, genç kizlar cepken-şalvar,
yaşli erkekler ise şalvar, cepken, yelek (cepken) ve ceketi halen kullanmaktadirlar. Elaziğ yöresi
geleneksel giyim kültüründe kadin erkek şalvarlarinin incelenmesi amaci ile yapilan araştirmada
betimsel yöntem kullanilmiştir. Veriler Elaziğ Etnografya Müzesi ve Firat Üniversitesi Halk Oyunlari
Derneğinden elde edilmiş ve verileri oluşturan kadin erkek şalvarlari incelenerek envanter bilgileri,
teknik çizimleri ve kalip çizimleri yapilmiş ve irdelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda
öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Giyim, Giyim Kültürü, Kadin Şalvari, Erkek Şalvari
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Elaziğ-Ağin Kazilari Işiğinda Erken Tunç Çaği Boyali Seramik Sanati
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Coşkun
ÖZ
Elaziğ-Ağin Kazilari Işiğinda Erken Tunç Çaği Boyali Seramik Sanati Seramik, arkeoloji
çalişmalarindaki en önemli veri kaynaklarindan biridir. Belli bir isiya ulaştiktan sonra değişimi
mümkün olmayan, kilden üretilen çanak çömlekler arkeolojik alanlardaki en yaygin buluntu
gruplaridir. Seramiğin yapildiği madde, yapim aşamasinda bilinçli olarak eklenen katkilar,
biçimlendiriliş şekli, yüzeyine uygulanan işlemler ve formlarindan, kullanildiklari dönem ve
toplumlardaki sosyal, ekonomik yapi ile bazen dini inanişlar hakkinda bilgi edinmemize yardimci
olur. Kullanilan çanak çömlekler ve yayilimlari kültürler arasi siyasi ve ticari ilişkileri tanimlamada
da destekleyici unsurlardandir. Bildirimize konu olan çanak çömlekler Erken Tunç Çaği’nda ElaziğMalatya Havzasi’nda görülen ve sadece bu bölgeye özgü olan bir buluntu grubudur. Elaziğ
Havzasi’nin arkeolojisi ile verilerin neredeyse tamami Keban Baraj Gölü sahasinda yapilan
kurtarma kazilari esnasinda elde edilmiştir. Bölgedeki ilk sistemli yüzey araştirmalari 1967’de,
kazilar ise hemen sonrasinda 1968’de başlar. Keban Baraj Alani kurtarma kazilari, suyun
dolmasiyla 1975’te son bulur. Bu dönüşümsüz tahribat öncesinde uluslararasi ekiplerce yapilan
kazilar sonucunda bölge, Yakindoğu’nun görece en iyi taninan arkeolojik istasyonlarindan biri
haline gelmiştir. Bu geniş alanin batisinda bulunan Ağin, kuzeyde Kemaliye (Eğin) ile Erzincan
Ovasi’na, batida da Arapkir yolu ile Malatya Ovasi’na açilan önemli bir alandir. Karasu ile Murat
nehirleri, Keban Baraji’nin yapimindan önce Ağin’da birleşerek Firat’i oluşturmaktaydilar. Keban
Baraj Gölü alaninin doğusundaki verimli Altinova Bölgesi, büyük boyutlu ve merkez karakterli
höyükleri ile diğer alanlara göre daha yoğun çalişmalara sahne olmuştur. Bununla birlikte Keban
Baraj Alaninin batiya açilan Ağin çevresinde daha sinirli ölçüde çalişmalar yapilmiştir. Keban
Projesi kapsaminda Ağin’da bulunan ve Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu tarafindan yürütülmüş olan
Kalaycik Höyüğü, Kalecikler, Hoşrik Mevki ve Kilise Yazisi Kazilarina ait Erken Tunç Çaği boyali
çanak çömlek malzemesinin değerlendirilmesi bu yazinin konusunu oluşturmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Yukari Firat Havzasi, Ağin, Erken Tunç Çağ, Boyali Çanak Çömlek
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Emek Tari̇ hi̇ ni̇ Yazili Sanatsal Temsi̇ llerle Okumak: Robert Tressell'i̇ n 'baldiri Çiplak
Hayirseverler'i̇ Üzeri̇ ne
Doç.Dr. Fuat Man
ÖZ
Doğasi gereği bilimin keskin sinirlarina uymasi zor olan ve dolayisiyla da ayri bir alani oluşturan
sanatsal ürünlerle bilimsel disiplinlere yeniden bakmanin pratik bir sonucu var midir? Öncelikle
sanatsal ürünlerin, yaraticisinin tekil perspektifini sunmalari açisindan son derece öznel ürünler
olmasi nedeniyle bilimsel analizlerde uzak tutulmasi gerektiği düşünülebilir. Ancak sanatsal ürünler
ayni zamanda bilimin keskin sinirlarinin göstermeye muktedir olamayacaği genişlikte bir perspektif
sunmasi açisindan da anlatilmak isteneni daha etkili bir biçimde anlatabilir. Dolayisiyla son
zamanlarda kendisini interdisipliner olarak konumlandirmak isteyen birçok çalişmanin, sanatsal
temsillerin vermiş olduğu bu avantaji kullanmayi tercih ettiği görülmektedir. Bu temsiller içinde
özellikle imkânlari oldukça geniş ve anlatim kabiliyeti oldukça yüksek olduğu için iki türün daha çok
kullanildiğini söyleyebiliriz: Bunlardan birincisi sinema ikincisi ise edebiyattir. Edebiyat geleneğinin
daha eski bir damari temsil ettiğini hatirlatmak gereksizdir. Bu çalişma, kendisi de zaten çok
disiplinli olan emek tarihi alanina, yazili temsillerin verdiği imkânlar kullanilarak yeniden bakmayi
amaçlamaktadir. Bilindiği gibi kapitalizmin gelişimi, sosyal tarihte yoksulluğun, işsizliğin, sefaletin
vb. durumlarin hüküm sürdüğü yepyeni bir sayfa açmiştir. Bu kesiti konu edinen çok sayida farkli
türden yazili materyalden bahsetmek mümkündür. Ancak bu çalişma bir edebi tür olan roman
şeklinde yazilmiş bir metni kendisine odak olarak almaktadir. Robert Tressell’in Baldiri Çiplak
Hayirseverler romani. Bu metnin incelenmesinin çeşitli sebepler bulunmaktadir: Öncelikle bu kitap,
on dokuzuncu yüzyilin sonlari ve yirminci yüzyilin başlarinda, kapitalizmin merkez ülkelerinde (bu
örnekte İngiltere) sosyal kesimlerin durumunun nasil olduğunu çok canli gösteren bir metin. İkincisi,
nispeten hacimli sayilabilecek içeriğiyle, çalişma ilişkilerinin ve sosyal teorinin birçok alt başliğini
içeren bir metin olmasiyla da incelenmeyi hak etmektedir. Son olarak bu çalişma, edebi metinlerle
emek tarihine bakmanin, ilgili dönemin canli bir imgelemini kurmanin mümkün olduğunu göstermek
niyetindedir.
Anahtar Kelimeler: Robert Tressell, Baldiri Çiplak Hayirseverler, Emek Tarihi
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Erzi̇ ncan Terzi̇ baba Türbesi̇ Hazi̇ resi̇ nde Bulunan Sanduka Mezarlardan Bazi Örnekler
Dr. Öğretim Üyesi Funda Naldan
ÖZ
ERZİNCAN TERZİBABA TÜRBESİ HAZİRESİNDE BULUNAN SANDUKA MEZARLARDAN
BAZI ÖRNEKLER Erzincan’in güneyinde yer alan türbe haziresinde bulunan Osmanli ve
Cumhuriyet dönemi mezarlari (19.-20.yy.) sandukali tipte yapilmiş örneklerdir. Bu çalişmada
süslemeli olanlardan 15 adet mezar yer almaktadir. İncelenen mezar taşlari 19.-20.yy. arasinda
yapilmiştir. Bu taşlarin hepsi kitabelidir. 15 mezar taşindan 8 tanesinin erkek, 7 tanesinin ise kadin
mezarina ait olduğu düşünülmektedir. Mezar taşlarinin hepsi taş malzemeden yapilmiştir. Bu
örnekler, sanduka tipli mezarlardir. Süsleme konusu bitkisel, nesneli ve geometrik türde yapilmiştir.
Bitkisel örnekler içinde, servi, kir çiçekleri, çiçek demetleri, akantüs yapraklari, üzüm, nesneli
örneklerde vazo, ay-yildiz geometrik örneklerde ise yildiz, işin çubuğu gibi süslemeler
görülmektedir. Mezar taşlari meslek, unvan ve inanişlarla ilgili bilgi vermesi bakimindan da
önemlidir. Bu çalişmada mezar taşlarindaki kitabeler okunup, başlik tipleri ve süsleme özellikleri ile
tipolojisi yapilmaya çalişilacaktir. Bugün var olan mezarlar kismen hasar görmüştür. Kaybolmadan
veya daha fazla zarar görmeden daha önce hiçbir araştirmaya konu olmamiş bu mezarlarin Türk
mezar taşlari içindeki yeri belirlenecektir. Genel özellikleri ile sanduka mezarlar Erzincan’da zengin
süslemeleri ile Anadolu Türk sanatinin önemli örneklerini sergilemektedir. Haziredeki mezar
taşlarinin mezar taşi yapma geleneğini sürdüren örnekler olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Erzincan, Mezar Taşi, Mimari, Sanduka, Süsleme.
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Esteti̇ k Değer ve Esteti̇ k Yargi Üzeri̇ ne Alternati̇ f Bi̇ r Yaklaşim: Femi̇ ni̇ st Esteti̇ k
Prof.Dr. Asli Yazici
ÖZ
Çağdaş feminizm kapsaminda ortaya çikan tartişma ve incelemeler daha çok siyaset felsefesi
ve etik alaninda öne çikmaktadir. Örneğin etik alanda feminizm, kadinin ahlaki yargi vermede
erkelerden farkli olduğunu, ahlakta kadin sesinin koruma ve ilişkisel değer atfetme eğilimi
gösterdiğini savunarak alternatif etik kuram geliştirmiştir. Benzer şekilde, feminizm “estetik algi” ve
“estetik yargi ve değerlendirme” konusunda kadin bakiş açisinin ne düzeyde farklilaştiğini
temellendirmedikçe kadin-merkezli ve toplumsal cinsiyete duyarli alternatif bir sanat ve estetik
kurami temellendiremez. Bu bildirinin ana amaci da feminist estetiği genel hatlariyla tanitip onun
genel problemlerini eleştirel bir gözle ele almak ve kadinlarin estetik değer anlayişinin
erkeklerinkinden farkli olduğunu ortaya koymaktir. Çağdaş feminizm kadinin sanat ve sanat
tarihindeki yerinin üç temel sorun açisindan tartişmaktadir: (a) Sanatin genel ölçütleri açisindan
kadinlarin sanat tarihinde yeri ve rolü, (b) kadinin sanat eserlerinde sergilenen yeri ve konumu,
(c)klasik estetiğin temel değerleri ve ideallerinin feminizmin beklentilerini karşilamasi açisindan
yeterli olup olmadiği. Sanat tarihine baktiğimizda erkeklerin aksine, “büyük sanatçi” ya da “deha”
sifatini alabilecek ender sayida kadin olduğunu görürüz. Kadinlarin sanatsal yetenek ve becerileri
erkeklerden daha az olduğu için mi onlarin eserleri “büyük sanat eseri” olma ölçütlerini yerine
getirmemektedir? Yoksa, klasik sanat tarihi kriterleri çerçevesinde “deha” salt “erkek doğasina”
özgü müdür? Bu soru iki şekilde cevaplanmaktadir. Birincisi, kadinlarin sanat alanindaki yetersiz
bir şekilde temsil edilmeleri “kadin doğasindan” değil de kadina toplum tarafindan yüklenen
toplumsal ve maddi şartlardan, özellikle de toplum tarafindan yapilan cinsiyetçi ayrimlardan,
baskici toplumsal şartlardan ve ön yargilardan kaynaklanir. İkincisi, sanat tarihinin bugüne kadar
ortaya koymuş olduğu sanat kriterleri ataerkil yapi temelli erkek bakiş açisinin yarattiği sanat
ölçütleri olduğu için kadinin sanat alaninda temsil edilmemesi sorunu politik bir sorundur ve kadin
perspektifinden yeni bir sanat tarihi okumasini ve yeni bir sanat ölçütleri tartişmasini gerekli kilar.
Klasik sanat anlayişini ve sanat ölçütlerini belirleyen ve böylece kadinin sanatta temsilini
değersizleştiren diğer bir unsur da sanatta kadin imgesinin edilgen bir sembolik nesne olarak
sunulmasidir. Dahasi, kadinin sanatsal üretimi hep alt sanatlar arasinda veya zaanat alaninda
değerlendirildiği görülmüştür. Bunun için bazi feminist kuramcilar sanat alaninda yeni reformlar
değil bir tür “kriter eklemesi” yapilmasi gerektiğini ileri sürerler. Bildiride kadin ve erkeklerin estetik
yargilarinda ne gibi farkliliklar olduğu hususunda bazi bulgulara yer verilerek iki cins arasindaki
estetik algi farkliliği sorunu incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Feminist Estetik, Esteti Değer, Estetik Yargi
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Felsefe Tarihinde Güzelliğin Ölçütleri
Prof.Dr. Asli Yazici - Prof.Dr. Sedat Yazici
ÖZ
Güzellin neliği ve güzelliğin ölçütleri felsefe tarihinin değişik dönemlerinde farkli şekillerde
temellendirilmiştir. Felsefe tarihine baktiğimizda ilk kez Sokrates’in etkisinde Platon’nun “Güzel
nedir?” sorusunu sorduğunu ve bu soru çerçevesinde güzelliğin ölçütlerini tartiştiğini görürüz. Bu
soruyu yanitlarken tek tek şeylerin güzel olmasinin güzelin kendisinden, Mutlak güzelden farkli
olduğunu, ayrica, “iyilik”, “yararlilik”, “uygunluk” ve “hazzin” güzelliğin ölçütü olarak kabul
edilemeyeceğini ileri sürer. Platon yaşlilik dönemi eserlerinde, doğru ve uygun oranti olarak
tanimladiği mantiksal-matematiksel görüşe dayanan bir güzellik anlayişini savunur. Platon'un
oran, oranti ve sayiyla ölçülebilen düzene dayanan güzellik anlayişini daha sonraki Antik Çağ
filozoflarini da etkilemiştir. Aristoteles “güzel” kavramindan bahsederken yaşadiğimiz,
algiladiğimiz, deneyimlediğimiz dünyadaki düzene ve büyüklüğe vurgu yapar; ancak Platon’dan
farkli olarak Aristoteles’e göre, güzelliğin farkli bir ölçütü vardir, yani psikolojik ölçütü: güzelliğin
insan ruhunda biraktiği arinma duygusu. Antik çağin son felsefecilerinden biri olan Plotinus’a göre,
tüm varliklarin nedeni olan Bir, ezeli ve ebedi, bölünmez, yetkin ve bütünlük sahibidir. Hiyerarşik
varlik alaninin en tepesindeki Bir’e yakinlik veya uzaklik güzelliğin ölçütüdür. Orta Çağda güzel ve
güzellin ölçütleri Hiristiyanliğin Tanri ve doğa anlayişi ve bunlarin karşilikli ilişkisi çerçevesinde
açiklanmiş ve temellendirilmiştir. Augustinus’un eserlerine baktiğimizda onun güzel kavramini
birlik, sayi, eşitlik, oran ve düzen kavramlari üstünden temellendirdiğini görürüz. Ona göre, Tanri
tam olarak birlik sahibidir. Tek tek şeylerin birlik olarak varoluşlari ve onlarin tekrarlama olanaği
oran, ölçü ve sayiya neden olur. Güzelliğin ölçütü Tanrinin birliği ve düzeninden kaynaklanir.
Çağdaşi Aquinas’a göreyse, güzellik varliğin öz niteliğidir ancak o birlik, doğruluk ve iyilik
nitelikleriyle birlikte ortaya çikar. Bu yüzdende güzelliğin bu değerlerin bilgisi ve farkindaliği dişinda
bir ölçütü yoktur. Özneyi merkeze alan modern felsefede ise güzellin neliğinden çok güzel
deneyiminin, estetik beğeninin doğasini temellendirmeye çalişmiştir. Bu temellendirme doğal
olarak “Güzelliğin ölçütünün onu algilayan öznede mi yoksa güzel olarak algilanan nesnenin
kendisinde midir?” sorusunu getirmiştir. Örneğin Hutcheson güzelliğin “bizde ortaya çikan ide”
olarak tanimlarken, nesnedeki güzelliğin temelinin parçalar arasindaki birliğin ve her bir parçanin
bütüne olan oraninda yattiğini savunur. Hutcheson ve Hume gibi deneyimci düşünürlere göre,
güzellik duygusunun ortaya çikmasinda nesnenin belli özellikleri etkili olmakla birlikte, asil kaynak
insan zihninin yapisinda var olan belli bir iç duyudur. Hutcheson ve Hume, estetik hazzin
kaynağinin içsel olduğunu savunmakla birlikte estetik yarginin kişiden kişiye değişen göreli bir yargi
olmadiğini göstermeye çalişmişlardir. Kant, Yargi Gücünün Eleştirisi adli eserinde estetik yarginin
öznel bir temeli olmasina karşin herkes için geçerliliği olan bir genelliği olduğunu söyler. Kant’in
“genellik” iddiasi güzelliğin herkes tarafindan anlaşilabilir nesnel ölçütleri olduğuna vurgu yapmasi
açisindan önemlidir. Bu bildirinin amaci felsefe tarihinde güzelliğin ölçütlerinin nasil
temellendirildiğini açiklamaktir.
Anahtar Kelimeler: Güzel, Güzelliğin Ölçütü, Platon, Aristoteles, Plotinus, Augustinus,
Aquinas,kant, Hume , Hutcheson
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Felsefenin Sanatta Temsil Edilme/me Problemlerinden Biri Olarak Kant'in 'yüce'si
Dr. Öğretim Üyesi Gamze Keskin Yurdakurban
ÖZ
Modern felsefi estetikte öznel bir bakiş açisiyla estetik yargida bulunma sürecimizi ortaya
koymasi bakimindan Immanuel Kant’in bu alana katkilari kuşkusuz ki önemlidir. Kant estetiğinde
odak noktasi olan iki duygu güzel ve yücedir. Kant, güzel duygusunun nesneye atfedildiğini
vurgulayip, onun özelliklerini dört moment ile enine boyuna açiklarken; yüce duygusunun nesnede
değil, öznede belirdiğini/hissedildiğini bildirir. Bu şu anlama gelir: bir sanat eserinin ‘güzel’ olarak
adlandirabilirken, ayni şeyi ‘yüce’ için yapamam. Çünkü bu duygunun seyircide akil ile hayal
gücünün uyumundan değil, çatişkisindan doğmuş olmasi gerekir. Kant bu çatişki durumunu
büyüklük ve güç kavramlari ile ilişkilendirerek yüceyi iki şekilde tanimlar. Bunlardan ilki
matematiksel yüce, diğeri dinamik yücedir. Bu çalişma konuyu olabildiğince özelleştirmek için belirli
sinirlara sahiptir. Bu yüzden felsefenin sanatta temsil problemi detaylica ele alinmayacaktir. Daha
ziyade felsefe tarihi içerisinde belirli bir alanda sinirli kalarak yani Kant estetiğinde odak noktasi
olmuş bu iki duygudan yalnizca yücenin sanatta temsiliyetinin imkani çeşitli örnekler üzerinden
sorgulanacaktir. Bu sorgulamanin içeriği Kant'in sanat ve sanatçi konusundaki duruşu da göz
önünde bulundurularak daha dar bir çerçeve çizmeyi amaçlamaktadir.
Anahtar Kelimeler: Kant, Güzel, Yüce, Estetik, Sanat
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Friderich Schiller’i̇ n Felsefesi̇ nde Özgürleşmeni̇ n Bi̇ r Araci Olarak Sanat ve Oyun
Prof.Dr. Ferhat Akdemir
ÖZ
Friderich Schiller (1759-1805) 18. yüzyil aydinlanma felsefesinin önemli ve özel isimlerinden
birisi olduğu kadar, dünyanin önde gelen yazarlarindan ve çağdaş Alman edebiyatinin da
kurucularindandir. Schiller’e göre insan doğasinin ikili bir özelliği vardir. Duyusal özellik ve akilsal
özellik. Bunlar, ona göre insanda hep bir mücadele halindedir ve her iki yön de insana hükmetmek
istemektedir. Bu açidan bakildiğinda modern insanin parçalanmiş bir hayat yaşadiğini söylememiz
mümkündür. İşte bu parçalanmişliktan kurtulmanin ve yeniden zihinsel ve duygusal bütünlüğü
kazanmanin yolu sanattan geçmektedir. Sanat insandaki duyusal ve akilsal taraflari uzlaştiran, ona
varoluşunu ve özgürlüğünü duyumsatan ve bu yolla ona insan olduğunu yeniden hatirlatan yegane
etkinliktir. Biz bu bildirimizde, yukarida özetlediğimiz şekliyle, Schiller’in sanat anlayişini, modern
insanin varoluşsal sorunlarini çözmede sanata yüklediği işlevleri analiz etmeye ve felsefî bir
perspektiften tartişmaya açmayi düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Friedrich Schiller, Sanat, Oyun, Güzellik, Felsefe
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Gi̇ resun’da Geleneksel Bi̇ r Eğlence Kültürü Olarak: Tömbelekçi̇ Çocuklar
Öğr.Gör. Çağatay Karadeni̇ z
ÖZ
Toplumlari oluşturan unsurlarin en önemlilerinden biri kültürdür. Kültür için, toplum zümrelerinin,
siniflarinin, tabakalarinin, coğrafyalarinin ve bireylerin statü ve rol bakimindan dramaturjik
etiketlenmelerinin altinda yatan nedenleri ile birlikte birbirleri ile olan etkileşimleri sonucu oluşan
aidiyetlikleri ve farklilaşmalari öylesine önemlidir ki; insan-insan ilişkilerinin anlamlandirilmasi
bakimindan anahtar görevini üstlenmektedir. Bu kültürün, özellikle geçmişteki örüntüleri, kapsami
ve mahiyetini ele almamiz da, bugünkü modern ve post-modern dünyanin ne ölçüde
kiyaslanabilirliği ya da ölçümlenebilirliği bakimindan olgu ve olaylar hakkinda kanaat sahibi
olmamizi sağlamaktadir. Bu geleneksel kültürün içinde, somut bugün devamliliği olan veya nadiren
gözlemlediğimiz örneklerine şahit olduğumuz birçok kültür ürünlerine rastlamaktayiz. Bu bakimdan
geleneksel sanat yansimalarina değinmek önemli bir püf noktasini oluşturmaktadir. Çalişmamizda,
geleneksel sanat ürünleri bakimindan; Giresun ili sinirlari içinde; bazi geleneksel eğlence kültürü
(asker eğlenceleri, ramazan ayi eğlenceleri, dini ve resmi bayram eğlenceleri v.b.) içinde,
tömbelekçi çocuklarin sanat, müzik ve kültürün sosyolojik yansimalarini değerlendirmeye
çalişacağiz. Çalişmamizi oluştururken kaynak taramasi ve alan taramasi yöntemini kullanacağiz.
Anahtar Kelimeler: Giresun, Tömbelekçi Çocuklar, Geleneksel Kültür.
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Görsel Sosyoloji̇ Bağlaminda Sanat ve Esteti̇ k
Prof.Dr. İ̇lknur Öner
ÖZ
Çalişmada sanat ve estetiğin sosyolojiyle de kesişen yönlerine dikkat çekilecektir. İlk sosyolojik
yayinlarda görsel unsurlara yer verilirken daha sonraki dönemlerde çeşitli sebeplerle bu unsurlarin
sosyolojik analizlerde pek kullanilmadiği dikkatleri çekmektedir. Güncel dönemde ise görsel
sosyoloji unsurlarinin kimi zaman sanat ve estetikle kimi zaman ise farkli içeriklerle okunmalari
sosyolojik analizlerde farkli yansimalar bulmuştur. Gelişen içerik analizleri, görsel unsurlar, imaj ve
etiketlemeler, sembollerin yansimalari toplumsal içerikte farkli analizlerle güncel tartişmalar
arasinda yer almaktadir. Bu bağlamda ilgili konulardaki gelişmelere teorik ve kavramsal çerçeveyle
birinci bölümde giriş yapilacaktir. Sonra görsel sosyolojik unsurlar, sanat ve estetiğin kesişme
noktalarina örneklerle dikkat çekilmeye çalişilacaktir. Sonuç bölümünde ise genel bir
değerlendirme yapilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Estetik, Görsel Sosyoloji
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Göstergebilimsel Reklam Analizi: Fiat Egea Örneği
Tuba Baytimur - Okutman Sadik Çalişkan
ÖZ
Post modern toplumlarda tüketim sadece ihtiyaçlari karşilama yolu değil, ayni zamanda birçok
farkli kavrami da içinde barindiran bir olgudur. Tüketim toplumu olarak da adlandirilan günümüz
toplumlari yaşam tarzi, statü, farklilik gibi birçok kavrami tüketim yoluyla deneyimlemektedir.
Dolayisiyla bireyler tükettikleriyle kendilerini ifade eden seçici ve bilinçli tüketiciler haline gelmiştir.
Bu durum üreticiler açisindan pazarda yoğun rekabet anlamina gelmektedir. Çünkü ayni hedef
kitleye sahip çok sayida benzer ürün bulunmaktadir. Bu noktada üreticilerin hedef kitlelerine
ulaşmadaki en önemli araçlarindan biri olan reklam devreye girmektedir. Benzer özellikler taşiyan
ürünler reklamlar yoluyla verdikleri mesajlarla ve vaat ettikleri ile rakiplerinden farklilaşmaya
çalişmaktadirlar. Dünya’da ve Türkiye’de en yoğun rekabetin yaşandiği pazarlardan birisi de
otomobil pazaridir. Otomobillerin bireylerin hayatlarindaki fonksiyonel önemleri dişinda sembolik
değerleri de bulunmaktadir. Bu sebeple otomobillerin sosyal, kültürel ve ekonomik göstergeler
olarak da kullanildiklari yadsinamaz bir gerçektir. Reklamlarda çeşitli şekillerde sunulan otomobiller
tüketicilere belli bir yaşam tarzi, statü hatta kimlik vaat etmekte, bu mesajlari da göstergeler yoluyla
tüketiciye iletmektedirler. Bu çalişmada Türkiye otomobil pazarina Egea adli modelle dönüş yapan
Fiat televizyon reklami göstergebilimsel yöntemle analiz edilerek reklam filminin ünlü kullanimi
üzerinden verdiği mesaj belirlenmeye çalişilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Otomobil, Reklam, Göstergebilim
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Gündeli̇ k Hayati Sosyal Ağlar Üzeri̇ nde Yaşamak: Vloggerlik Üzeri̇ ne Bi̇ r Çalişma
Melike Mutlu
ÖZ
Gündelik hayatin sosyal ağlar üzerinde yaşandiği yorumundan yola çikilarak bunun nasil
olduğunun tartişildiği bu çalişmada vlog çekme eylemi çalişmanin konusu olmuştur. Bu çalişmada,
salt bir gündelik hayat ve sosyal ağ tartişmasindan ziyade gündelik hayatin ve bu hayatin içindeki
siradan olanin başkalaşimi üzerinde durulmuştur. Esas sorunsal ise gündelik hayattaki yapip
etmelerin ve olabildiğince siradan bulunabilecek deneyimlerin vloggerlarla gördüğü ilgi ve sadece
ilgi ile kalmayip bu bireyleri hayran kitlesine sahip kilan bir hale getirmesi bakimindan siradan
olanin başkalaşimidir. Bu başkalaşimin nüasnlarinin peşinde olan bu çalişma birbirinden farkli
içeriklerde vlog çeken vloggerlarin kanallarinin gözlemi ile gerçekleştirilmiştir. Eski tartişmalar olan
gündelik hayatin ve siran olanin, güncel ve yaygin bir uğraş haline gelen vlog çekme eylemi
üzerinden bir tartişmasinin yapildiği bu çalişmada bir sonuç aramaktan öte yeni tartişmalara kapi
aralayan bir çalişma olmasi amaçlanmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Gündelik Hayat, Vlog, Siradan Olan, Estetik, Yüce, Absürt.
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Güney Kore Di̇ zi̇ leri̇ ni̇ İ̇zleyen Kadin İ̇zleyi̇ ci̇ leri̇ n Güney Kore Di̇ zi̇ leri̇ ne ve Kültürüne Bakişi:
İ̇nönü Üni̇ versi̇ tesi̇ Örneği̇
Doç.Dr. Eylem Şentürk Kara - Tuba Çeli̇ k
ÖZ
Günümüzde Türkiye’de Güney Kore dizilerinden uyarlanan çok sayida dizi (Adini Feriha
Koydum, Baba Candir, Beni Affet, Çilek Kokusu, Güneşi Beklerken, Kiralik Aşk, Kiraz Mevsimi,
Osmanli Tokadi vb.) yayin hayatina başlamiş ve oldukça iyi reytingler almiştir. Son yillarda ise
özellikle bazi dizi severler tarafindan Kore dizileri orjinal versiyonlariyla Türkçe alt yazili olarak takip
edilmeye başlanmiştir. Bu çalişmanin amaci, Türkiye’de Güney Kore dizilerini izleyen kadinlarin
neden bu dizileri takip ettiklerini ve hangi kitle iletişim araciyla bunlari izlediklerini tespit etmektir.
Ayrica bu kişilerin Kore ve Türk dizileri arasinda gördükleri benzerlikleri/farkliliklari ortaya koyarak
kültürlerarasi iletişim bağlaminda onlarin Kore kültürü hakkindaki düşüncelerini tespit etmektir. Bu
kapsamda çalişmanin örneklemini oluşturan İnönü Üniversitesinde okuyan 20 kadin öğrenci ile
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katilimcilar ile yapilan görüşmeler sirasinda alinan
ses kayitlari çözümlenerek görüşmecilerin ifadeleri birbiriyle kiyaslanmiş ve önemli görülen
noktalara çalişmanin içeriğinde yer verilmiştir. Araştirma neticesinde katilimcilarin çoğunun Kore
dizilerini genellikle internet araciliğiyla takip ettikleri ve bu diziler vasitasiyla Kore kültürüne karşi
ilgi duyduklari için araştirmalar yaptiklari ortaya çikmiştir. Ayrica görüşmecilerin bir yandan Kore
ve Türk kültürü arasinda (büyüklere saygi, eve ayakkabi ile girmemek, gelenek ve göreneklere
önem verme gibi) pek çok konuda benzerliklerin olduğunu düşündükleri tespit edilirken diğer
yandan ise Güney Korelilerin dini inanç ve yemek kültürü açisindan Türk kültüründen son derece
farkli olduklarina inandiklari belirlenmiştir. Ayrica araştirma verileri katilimcilarin Kore dizilerinin
Kore kültürünü doğru bir şekilde yansittiklarina inandiklarini ortaya koyarken Türk dizilerinde ise
böyle bir durumun geçerli olmadiğini düşündükleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kore Dizisi, Türk Kültürü, Kore Kültürü, Kültürlerarasi İ̇letişim
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Harput İ̇ç Kale Kazilarinda 2015-2017 Sezonlarinda Bulunan Bi̇ r Grup Kemi̇ k Esere İ̇li̇ şki̇ n
Ön Değerlendi̇ rme
Prof.Dr. İ̇smail Aytaç
ÖZ
Özet Hammadde olarak kemik, işlenmesi sirasinda sağladiği rahatlik ve kolay erişilebilirliği
nedeniyle Prehistorik Devirden başlayarak her dönem sik tercih edilmiştir. Alt Paleolitik Dönemde
oldukça ilkel bir şekilde başlayan kemik alet kullanimi Antik Çağda oldukça gelişmiş ve taşinabilir
tezgahlar ile atölyelerde yapilabilir nitelik kazanmiştir. Çalişmada, Harput İç Kale kazilarinda 20152017 yillari arasinda farkli bölgelerde bulunmuş toplamda 12 adet kemik eser incelenmiştir.
Değerlendirilen eserler; 4 adet iğne,1 adet biz, 2 adet kemik tarak, 1 adet ağirşak, 1 adet kemik
zar, 3 adet oyun pulundan oluşmaktadir. Çalişmada ilk olarak “Hammadde olarak kullanilan
kemiğin yapisi nedir?” ve “Kemik eser yapim aşamalari nelerdir?” sorularina cevap aranmiş daha
sonra sirasiyla eserler gruplandirip ön değerlendirmesi yapilmiştir. Çalişma sonunda ise eserler
için bir katalog oluşturulmuş ve bu katalogda eserlerin genel bilgileri, durumu, tanimi,
karşilaştirildiği kaynaklar detayli bir şekilde metinden ayri olarak verilmiştir. Katalog dişinda
çalişmayi daha anlaşilabilir kilmak için kazi alanlarini ve kale genel planini gösteren 3 adet röleve
ve fotoğraflar eklenmiştir. Değerlendirilen eserleri Urartu ve Bizans, Osmanli gibi farkli dönemlere
tarihlendirmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Harput, Kale, Urartu, Bizans,kemik
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Harput’ta Gastronomi̇ ye ve Mutfak Sanatlarina Püsün Geleneği̇ ’ni̇ n Katkilari
Araştirmaci Mahmut Kahraman
ÖZ
ÖZET Gastronomi günümüzde bir “sanat dali” olarak kabul edilmektedir. İçerisinde kültür ve
sanat arasindaki ilişkiyi barindiran, mutfak sanatlarini oluşturan bir disiplin olarak görülmektedir.
Gastronomi denilince; kaliteli beslenme, yeme içme eyleminde zevk alacak tatlari ve ortami
oluşturma, yiyeceklerin hijyenik-sağlikli ortamlarda saklanmasi, seçilmesi, yemeklerin
hazirlanmasi, servis edilmesi, tat bakimindan görüşlerin alinmasi akla gelmektedir. Bu açilardan
bakildiğinda Harput’taki gastronomiye coğrafyanin, mimarinin ve özellikle Harput Püsün
Geleneği’nin çok büyük etki ve katkilarinin olduğu görülmektedir. Püsün bir Türk Geleneği olup;
yakin arkadaşlarin gruplar halinde gerçekleştirdiği, içerisinde yemek kültürünün, sofra adabinin,
sofra serme, servis yapma kurallarinin olduğu, her organizasyonda on birden fazla yemek çeşidinin
ikram edildiği, eğlencenin olduğu, eğitimin verildiği, sosyal, kültürel ve kurumsal organizasyonlardir.
Püsün Harput’ta soğuklarin başlamasiyla alti ay süreyle, haftada en az bir veya üç kez Harput
konaklarinin sofalarinda veya selamlik odalarinda bir araya gelinerek ziyafetlerin çekildiği ve
yapilan her programda menünün değiştiği kültürel ortamlardir. Toplumun çeşitli katmanlarinda kişin
evlerde, yazin bahçelerde 12-15 kişilik gruplar halinde yapilan ve içerisinde yemekler dişinda
meyve ve yatsilik denen yemişleri de barindiran püsünler, damak zevkinin ve mutfak sanatlarinin
hayat bulduğu organizasyonlardir. Püsün mevsimine göre menüsü belirlenen, çeşitli yemek
yarişmalarina ve yemek kriterlerine sahne olan ziyafet ortamlaridir. Püsün geleneğinde çok farkli
yemek çeşitlerinin tadilmasi yanisira, eğlenceli ortamlarda sunumlasi sağlanmiştir. Harput, bugün
Anadolu’da yemek kültürü ve yemek çeşitliliği bakimindan önemli merkezlerden biri olarak
görülüyorsa, gastronomi ve mutfak sanatlari konusunda bir potansiyeli barindiriyorsa, bunda hiç
şüphesiz Püsün Geleneği’nin katkisi çok fazladir.Bu makalede püsün geleneginin Harput
gastronomi ve mutfak sanatlarina katkilari incelenmiştir. Mahmut KAHRAMAN İnşaat Yüksek
Mühendisi Marmara Elaziğlilar Derneği Başkani
Anahtar Kelimeler: Harput, Gastronomi, Mutfak Sanatlari, Püsün Geleneği
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Hellenistik Dönem Kalip Yapimi Kaselerde Sanat ve Estetik
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Meti̇ n
ÖZ
Kalip yapimi kaseler Hellenistik Dönem’e özgün kap formlaridir. Kulpsuz ve kaidesiz üretilen bu
formlarin diş yüzleri bezemelerle süslenmiştir. Tipoloji ve kronoloji genellikle bu bezemelere göre
yapilir. Kaselerin üretildiği kaliplar ile ilgili çalişmalar oldukça azdir ve genel olarak buluntu yerlerine
göre atölye ismi verilmiştir. M.Ö. 3. yüzyilin ortalarindan biraz sonra Atina’da ortaya çikan kalip
yapimi kaseler, metal kaplardan esinlenilerek üretilmişlerdir. Anadolu’da ise yoğun olarak M.Ö. 2.
yüzyilda üretilmişlerdir. Pergamon, Ephesos, Tarsus, Kremna, Kibyra ve Antiokheia gibi
Anadolu’da yoğun üretim yapan önemli üretim merkezleri vardir. Hemen her Hellenistik Dönem
yerleşimlerde kalip yapimi kaselere rastlayabiliriz. Bu çalişmada kalip yapimi kaseler estetik
açidan incelenecek ve dönemin sanat anlayişina yansimalari açiklanacaktir.
Anahtar Kelimeler: Hellenistik, Kalip Yapimi Kaseler, Megara Kaseleri, Kalipli Kase
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Ikinci Dünya Savaşi, Varoluşçuluk ve Giacometti’nin Figüratif Heykelleri
Dr. Öğretim Üyesi Gul Pinar Erkem Gulboy
ÖZ
Giacometti izlenimcilik, kubizm, gercekustuculuk (surrealizm), ekspresyonizm gibi farkli
akimlardan etkienmistir. Fakat onu sanat tarihinde unutulmaz kilan, bosluk-doluluk iliskisini
etkileyici bir bicimde yansitan figuratif heykelleri olmustur. Bu heykellerin ortaya cikis surecinin
ardinda Giacometti’nin varoluscu felsefeyle ve Jean Paul Sartre ile arkadasligi kadar yasadigi
donemin siyasi olaylari da etkilidir. Yasadigi donem, 19.yuzyilin bitisi ve 20.yuzyilin baslangic
sancilarinin yasandigi bir donusum donemidir. Bu donusum toplumsal ve siyasal alani etkiledigi gibi
sanati ve sanatcilari da etkilemistir. 19.yuzyilin aristokrasiye ve geleneklere dayanan toplumsal
yapisi, modernlesmeyle birlikte bireylesme, ozgurlesme yönünde bir degisim gecirecektir. Bu
donemin gelenekselden moderne geçişinin toplumsal ve bireysel hayata yansimalarina derinden
olmuştur. Eşzamanli yasanan umut ve bunalim, Giacometti’nin hayati ve eserlerinde de izlenebilir.
Tarihsel olarak bir yandan da milliyetciligin ve ulus-devletin guclenmesiyle imparatorluklarin
cokusleri yasanacak, 1917 Rus devrimi, dünya savaslari, demokrasi ile otoriterlik arasi gecislerin
oldugu bir donem ve sonrasinda Soguk Savas ortami baslayacaktir. Bu arkaplan goz onunde
bulunduruldugunda Giacometti’nin hayatinin toplumlari ve bireyleri derinden etkileyen bunalim
yillarinda gectigi soylenebilir. Bu makaleyle, donemin siyasi olaylarinin sanatcinin ve uretiminin
uzerindeki etkileri incelenecek, sanat ve siyaset iliskisinin ic içeliği irdelenmeye calisilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Giacometti, Varolculuk, Heykel, Siyaset
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Ken Loach Si̇ nemasinda Göçün Temsi̇ li̇ : Ekmek ve Güller İ̇le İ̇şte Özgür Dünya Fi̇ lmleri̇
Örneği̇
Öğr.Gör. Mehmet Akif Kara
ÖZ
Ortaya çiktiğindan bugünlere kadar, sinema, toplumu ilgilendiren/yönlendiren/bilinçlendiren bir
araç olma özelliği taşimiş ve birçok konuyu gündemine taşimiştir. Göç/göçmenlik olgulari da
sinemanin muazzam birikiminin içinde yer alan konulardandir. Alan yazini ve sinema filmlerini
taradiğimizda karşimiza hatiri sayilir bir filmografi çikmaktadir. Sinema alaninda “işçi sinifinin
yönetmeni” olarak bilinen Ken Loach’un göç sinemasi olarak adlandirilan İşte Özgür Dünya ile
Ekmek ve Güller filmleri göç sürecini başindan sonuna kadar ele almaktadir. Bu çalişmanin alanini
bu filmler oluşturmaktadir. Bu anlamda çalişmada öncelik olarak, makro yapi ele alinacak, ele
alinan örnek filmler tematik bir içerikle sirasiyla analiz edilecek; ardindan mikro yapi, örnek filmlerde
ele alinan göçe neden olan faktörler, göç süreçleri, göç gerçekleştikten sonra yaşanan süreç ve
nihayetinde istihdam koşullari ile örgütlenme süreçleri/kaygilari incelenip, göçmen filmleri ile göçün
gündelik süreci arasindaki bağ analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ken Loach, Göç, Sinema, Ekmek ve Güller, İşte Özgür Dünya.
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Klasi̇ k Si̇ nemanin Mi̇ meti̇ k Esteti̇ ği̇ ne Karşi Godardyen Anlatim
Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Göker
ÖZ
Öz Klasik anlati dilinin hâkim olduğu filmlerde olay örgüsünün tek bir çizgi üzerinden ilerlemesi
nedeniyle seyirci, eleştirel düşünme yeteneğini kaybetmektedir. Filmde ideal olarak yaratilan
karakterlerin peşine takilan, onlarla özdeşleşerek üzülen, duygulanan, heyecanlanan seyirci,
verileni olduğu gibi kabul eden bir izleme edimi içerisindedir. Ancak klasik anlatinin tüm kurallarini
bozarak, seyirciyi gördükleri karşisinda düşünmeye ve sorgulama sürecine götüren anlati yapisi
modernist, çağdaş ve yapibozumcudur. Modern anlati sinemasinin tüm dünya tarafindan
duyulmasini sağlayan Fransiz Yeni Dalga akimi ve üyeleri olmuştur. Hem içerik hem de biçem
yönünden anlati yapisini karmaşik hale getiren Fransiz Yeni Dalga üyeleri, anlatilarinda seyircinin
geleneksel anlati yapisindaki sürekliliği yakalamamasi için olay örgüsünü düz bir çizgi üzerinden
sergilememiştir. Fransiz Yeni Dalga akiminin en etkili isimlerinden biri olan Jean- Luc Godard’in
yenilikçi sinema estetiği, estetik kuramci Bertol Brecht’in epik tiyatrosundan izler taşimaktadir. Bu
çalişmada, Jean Luc Godard’in 1966 yilinda çektiği “Masculin Feminen” (Erkek/Dişi) filmi,
Brechtyen açidan incelenmiştir. Bu filminde Godard, seyirciyi özdeşleşmeye ve katharsise götüren
süreci epizodik anlatim, yabancilaştirma efektleri ve göstermeci oyunculuğu kullanarak yikmiştir.
Film, bu üç estetik öğe açisindan çözümlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Anlati, Sinema Estetiği, Jean Luc Godard, Brecht
Estetiği.

259

Kültürel Miras İ̇yeliği
Uzman Uğur Yalçinkaya
ÖZ
Kültür mirasi bulunduklari coğrafyada yaşamiş toplumlara ait kabul edilmesi gerekirken
günümüzde halen o topraklarda egemenlik kurmuş olan ülkelere ait kabul edilmesi kültür mirasi
kavramini oldukça karmaşik hale getirmektedir. Oysa kültür, kültürel mirasin ortaya çiktiği
dönemde toplumlar arasi iletişim ve etkileşimler ile oluşmaktadir. Kültür mirasi tanimi yaparken
'sahip' bulma/arama çalişmalari gerilimlere neden olmaktadir. Kültürel mirasin varliğini belirleyen
en önemli unsur ise kültür varliklaridir. Kültür varliklari da ister soyut ister somut olsun var olduğu,
etkilendiği, etkilediği tüm kültürlere mal edilebilir. Bu nedenledir ki kültür mirasini tanimlarken ''ortak
kültürel miras'' ifadesi temel olarak esas alinmalidir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel Miras, Kültür Varliklari
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Marka Esteti̇ ği̇ : Kuramsal Bi̇ r Çerçeve
Dr. Ali Alper Akgün
ÖZ
Tüketiciler, satin alma sürecinde markalarin zihinlerinde var olan imajlari arasinda seçim
yapmakta ve kendilerine arzuladiklari değerleri, yaşam tarzini ve kimlikleri sunan markalara
yönelmektedirler. Markalar, kendilerine önemli bir rekabet avantaji sağlayan bu değerleri,
tüketicilere marka estetiğinden yararlanarak iletmektedirler. Marka estetiği, markalarin semiyotik
anlamda edimleri olan görünümleri araciliğiyla anlam oluşturma ve yayma kapasitesine işaret
etmektedir. Gerçekleştirilen literatür taramasi sonucunda, yönetimsel düzeyde uygulamalarina
siklikla rastladiğimiz marka estetiği kavrami üzerinde, teoride yeteri kadar durulmadiği
gözlemlenmiştir. Çalişmanin amaci; söz konusu bu öneme sahip marka estetiği ile ilgili kuramsal
bir çerçeve sunmaktir. Kronolojik yöntem ve tanimsal yaklaşimlardan yararlanilan çalişma,
uygulamaci ve araştirmacilara marka iletişiminin olmazsa olmaz unsuru olan marka estetiğini daha
etkin uygulayabilmeleri amaciyla gerekli teorik bilgileri sunmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Marka, Estetik, Pazarlama
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Markalar İçin Yeni Bir Mecra: Reklam Ortami Olarak İnsan Bedeni
Okutman Sadik Çalişkan - Tuba Baytimur
ÖZ
Son yillarda dövmenin popüler kültürde ve sosyal medyada yayginlaşmasina paralel olarak
ortaya çikan bir reklam çeşidi İngilizcede “skinvertising” olarak adlandirilan geçici ya da kalici
dövme, boyama gibi metotlarla insan derisi üzerine yapilan “deri reklamciliği”dir. İnsanlarin ücretli
ya da gönüllü olarak vücutlarinin dişaridan görülebilecek el, kol, yüz, sirt, göbek gibi açikta olan
bölgelerine marka logolarinin ya da sloganlarinin dövme olarak nakşedilmesi ve sergilenmesi
olarak tanimlanabilecek bu yeni reklam metodu beraberinde çeşitli ahlaki ve etik kaygilari da
beraberinde getirmiştir. Bu çalişmada deri reklamciliğinin tarihsel gelişimi ve mevcut durumu ve
sebep olduğu etik kaygilarin tartişilmasi amaçlanmaktadir.
Anahtar Kelimeler: Reklamcilik, Dövme, Logo
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Osmanli Maden Sanatinda Fincan Zarfi ve Bitlis Etnografya Müzesi’nde Bulunan Fincan
Zarflari
Dr. Öğretim Üyesi Hacer Arslan Kalay
ÖZ
Geleneksel Türk el sanatlarinin önemli bir kolunu oluşturan ve Anadolu insaninin üstün beceri
ve zevkini binlerce yildir yansitmaya devam eden maden sanati, Osmanli döneminde çeşitli sanat
dallariyla beraber zirveye ulaşmiştir. Tunç Devri’yle birlikte, madenden yapilmiş ürünleri ağirlikli
olarak kullanan insanoğlu, madenin sunduğu imkânlar ölçüsünde farkli kullanim alanlari için değişik
formlarda, hafif ve dayanikli eserler yapmaya başlamiştir. İnsanlarin ihtiyaçlari doğrultusunda
yapmiş olduklari madenden kaplar zamanla Anadolu insaninin elinde bir sanat varliği haline
gelmiştir. Günümüzde madeni eserler, Anadolu insaninin yaşam tarzini ve kültürünü anlamada bir
kanit niteliği taşimaktadirlar. Osmanli maden sanati içinde Osmanli kültürünün zarif parçalarindan
bir grubu oluşturan fincan zarflari, hem kullanim amaçlari hem de sanatsal özellikleri açisindan
dikkat çekici eserlerdir. Fincan zarfini, kahve fincanlarinin kulpsuz olarak yapildiği dönemlerde,
ince fincanlarin tutulabilmesi maksadiyla içine yerleştirildiği küçük kadeh olarak tanimlamak
mümkündür. Bu çalişmada, Bitlis Etnografya Müzesi'nde bulunan Osmanli Dönemine ait 3 adet
fincan zarfi incelenmiş ve katalog şeklinde tanitilmiştir. Sonuç olarak incelenen eserlerin bakir
malzemeden, dövme tekniği ile yapildiği, süslemelerinde kazima ve kabartma tekniği ile bitkisel
motiflerin uygulandiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Osmanli, Maden Sanati, Fincan Zarfi, Bitlis Etnografya Müzesi.
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Özcan Alper Sinemasi ve Toplumsal Hafiza
Hasan Sezer Fener
ÖZ
Toplumun geçmişi, o toplumu oluşturan bireylerle etkileşim halindedir. Geçmiş olgusunun etkisi
her bireyde farkli şekildedir ve bu etki karşit motivasyonlara sahip iki zit kültürü oluşturur: hatirlama
kültürü ve unutma kültürü. Egemen söylemin inşasinda yer alan ana akim sinemanin aksine politik
sinema, eleştirel yaklaşimi benimseyerek sunulmak isteneni değil; yaşanmişi, nesnel gerçekleri ve
üstü örtülen geçmişi gözler önüne serme misyonuna sahiptir. Geçmişin belirli bir benimsenme
biçiminin tahrifatina karşilik kaydedilmesi önemlidir. Bu bağlamda Özcan Alper’in Sonbahar (2008),
Gelecek Uzun Sürer (2011) ve Rüzgarin Hatiralari (2015) filmleri değerlendirilmiş, toplumsal hafiza
kavrami ve sinema ilişkilendirilerek Özcan Alper sinemasinin toplumsal hafizaya yönelik etkisi
incelenmiştir. Çalişma sonucunda Özcan Alper sinemasinin toplumsal hafizanin inşasinda aktif rol
oynadiği ve toplumda hatirlama kültürünün oluşmasi misyonunu üstlendiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Hafiza, Özcan Alper, Sinema, Politik Sinema
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Perfetti̇ Sconosci̇ uti̇ Fi̇ lmi̇ ni̇ n Alimlama Anali̇ zi̇
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Ni̇ san - İ̇smail Uğur Aksoy
ÖZ
Bu çalişmada Perfetti Sconosciuti adli filmin alimlama analizi yapilmiştir. İtalyan dram-komedi
türündeki bu filmin seçilmesindeki amaç günümüzün iletişim çağinda kullandiğimiz teknolojik
aletlerin ikili ilişkilerimizde bir güven problemi yaratip yaratmadiğini izleyicilerin yorumlari üzerinden
ortaya koymaktir. Bu amaçla farkli yaş ve meslek grubundan dört kadin dört erkek olmak üzere
sekiz kişilik hedef kitle seçilmiştir. Filmin izleyicilerle birlikte izlenilmesinden sonra alicilara
hazirlanan sorular yöneltilmiştir. İzleyicilerden sorulara verecekleri cevaplara göre bir kod
açimlama yapilmasi istenmiştir. Çalişmada nitel araştirma yöntemlerinden alimlama analizi tekniği
kullanilmiştir. Çalişmanin kuramsal çerçevesini İngiliz Kültürel Çalişmalar geleneğinin içerisinde
ortaya çikan alimlama analizi oluşturmaktadir. Sonuç olarak da izleyicilerden elde edilen bulgulara
bakildiğinda yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum fark etmeksizin izleyicilerin egemen okuma
yaptiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Çalişmalar, Perfetti Sconosciuti, Alimlama Analizi
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Platon ve Aristoteles'te Sanat ve Mimesis Kavramlari
Dr. Mert Ağaoğlu
ÖZ
Antik Yunan Felsefesi'nin en büyük iki filozofu olan Platon ve öğrencisi Aristoteles sanatsal
faaliyetleri mimesis yani öykünme olarak adlandirmişlardir. Lakin her iki filozofun da sanat ve
mimesis kavramlarina yaklaşimi birbirlerinden farkli olmuştur. Platon'a göre sanat hakikate üç
derece uzaktir ve mimesis yani taklittir. Aristoteles'e göre de sanat, Platon’daki gibi mimesistir.
Fakat Platon’da mimesis olumsuz bir kavram iken, Aristoteles’e göre sanatçi taklit ettiği nesneleri
ayneni taklit edebileceği gibi, olmalari gerektiği gibi de yansitabilir. Bu sebepten Platon'daki
mimesis kavramina olumsuz yaklaşim Aristoteles'te bulunmamaktadir. İki filozofun düşünce
yapilarindaki ayrim onlarin varlik felsefesi hakkindaki görüşlerinin farkliliğindan
kaynaklanmaktadir. Bu çalişmada; her iki filozofun varlik felsefesi hakkindaki görüşleri eserleri
bağlaminda anlatilarak sanat ve mimesis kavramlarina yaklaşimlari kiyaslanmiş, benzerlikler ve
farkliliklar ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Platon, Aristoteles, Sanat, Mimesis

266

Platon'da İ̇dealar Dünyasini Anlamada Sanatin Yeri̇
Mustafa Koç - Öğr.Gör. Mehmet Fatih Işik
ÖZ
Platon felsefe tarihinde ortaya koymuş olduğu fikirleri ve olaylari analiz etme tarzi bakimindan
yeri doldurulmasi mümkün olmayan kadim Grek düşünürlerinden biridir. Güçlü bir felsefi geleneğin
temsilcisi olan (Özellikle Sokrates, Pisagor, Heraklietos gibi) Platon’un ne denli önemli bir filozof
olduğunu Alfred North Whitehead “Tüm Bati Felsefesi Tarihi Platon’a düşülen notlardan ibarettir”
sözü ile ortaya koyar. Filozof felsefi düşüncelerinin tamaminda olduğu gibi sanat konusunu da
idealar teorisinden hareketle ele alir. Platon'a göre sanat “mimesis” (taklit)’ten ibarettir. Duyular
dünyasi diye tanimladiği ve bu dünyada bulunan her şeyin değişmesi gibi, sanatin da idealar
dünyasindan yansiyan bir gölgeden ibaret olduğunu ileri sürer. Bu bakiş açisindan hareketle
yapilan/yapilacak olan bütün okumalar Platon'a göre sanati, asil nesnelerin bir kopyasi ve
"mimesis" olma durumundan öteye götürmez. Dolayisiyla Platon'a göre her şey gibi sanat da, bize
idealar dünyasini anlattiği ve düşündürdüğü oranda anlamlidir. Sanat felsefesine yönelik olarak
yapilacak olan bir yolculukta, Platon'un sanatla ilgili görüşlerinin bilinmesi bu yolculuğun en önemli
ana duraklarindan biri olarak karşimiza çikar. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Platon ortaya
koymuş olduğu düşüncelerini idealar teorisiyle ilişkilendirir. Çalişmada Platon’un sanat felsefesine
yönelik olan düşünceleri tartişiliyor. Ayni zamanda bu tartişma ekseninde Platon’un sanat ile
idealar teorisi arasinda nasil bir bağ kurduğu biraz daha öne çikarilarak çalişma aydinlatiliyor.
Anahtar Kelimeler: Platon, İdealar Teorisi, Sanat, Sokrates, Mimesis, Duyular Dünyasi, Bati
Felsefesi.
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Reklamda Sanat
Doç.Dr. Ayça Çeki̇ ç Akyol - Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Akyol
ÖZ
Reklam, reklamverenin pazarlama hedeflerine ulaşmak için hedef tüketicilerinin dikkatini ve
ilgisini cezbedecek ikna edici mesajlar içerir. Sanat ta bu ikna edici mesajlarin bütünleyicisi ya da
etkisini arttiran bir reklam unsuru olarak karşimiza çikar. Alan yazinda reklam sanat midir? bilim
midir? tartişmalari süre dursun, reklamin sanat eserlerini içeren birçok örneği, reklami bir ikna etme
sanati olarak kabul etmemizi sağlar. Rekabet koşullarinin oldukça zorlu olduğu günümüz
pazarlarinda markalarin vazgeçilmez iletişim araçlarindan biri olan reklam, yaraticilik açisindan
kendisi de bir sanat eseri haline gelmiştir. Reklam günümüzde büyüleyici bir gösteri dünyasina
dönüşmüştür. Bu dünyanin yaratilmasinda da sanat eserlerini bir araç olarak kullandiği
görülmektedir. Günümüzde reklam ve sanat birbiriyle bütünleşmiştir. Bu bütünleşmede sanatin
pazarda sunulan bir meta haline gelmesi de etkili olmaktadir. Bu çalişmanin amaci sanat eserlerinin
reklamda kullanildiği örnekler üzerinden reklamin sanat dünyasiyla kurduğu ilişkiyi sorgulamaktir.
Çalişmada Sanat eserlerinin reklamda kullaniliş biçimi ve amaci ile yaratici fikre katkisi açisindan
bir değerlendirme yapilmaya çalişilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Sanat, Sanat Eseri
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Sanat Müzelerinde Online Medya İ̇lişkileri: Müzelerin Basin Bültenleri Üzerine Bir
Değerlendirme
Arş.Gör. Özgür Kilinç
ÖZ
Kurumlar ile medya arasinda kurulan ilişkide basin bültenlerinin araci bir işlevi bulunmaktadir.
Online medya ilişkileri ile birlikte kurumlar hem medyaya hem de ilgili kamulara kurum ile ilişkili
çeşitli bilgileri doğrudan sunmaktadirlar. Online basin bültenleri ile medyaya ve ilgili kamulara
sunulan içerikler kültür-sanat alaninda faaliyet gösteren kurumlarin da iletişim pratiklerine yönelik
genel bir değerlendirme yapmayi mümkün kilabilir. Bu doğrultuda çalişmanin amaci sanat
müzelerinin Web sitelerinde yer alan basin bültenlerini temalari açisindan değerlendirmektir. Bu
kapsamda İstanbul Modern Sanat Müzesi ve Pera Müzesi Web sitelerinde yer alan 20 bülten
seçilmiş; toplam da 40 basin bülteni değerlendirilmiştir. İncelenen basin bültenlerinin 14’ünün
temasi “film gösterimi” iken; bunu 9 bülten ile “söyleşi” ve yine 9 bülten ile “atölye etkinlikleri” takip
etmiştir. 3 bültenin temasi “sergi” olup, bu temayi 1’er bültenle “ziyaretçi sayisi”, “sosyal
sorumluluk”, “dans gösterisi”, “ziyaretçilere yönelik hediye” ve “yeni yil etkinliği” temalari izlemiştir.
Kültür-sanat alaninin “etkinlik” merkezli yapisinin film gösterimleri, söyleşiler ve atölye etkinlikleri
araciliğiyla basin bültenlerine yansidiği söylenebilir. Dolayisiyla bu alanda faaliyet gösteren halkla
ilişkiler uygulayicilarinin “etkinlik yönetimi” konusunda uzmanlaşmasi gerektiği dile getirilebilir. Yine
“sosyal sorumluluk” ve “ziyaretçi” temali basin bülteni içerikleri, diğer kurumlarda olduğu gibi sanat
müzelerinde de paydaşlarla ilişki inşa etmenin önemini vurgular.
Anahtar Kelimeler: Sanat Müzeleri, Online Medya İlişkileri, Basin Bültenleri
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Sanat: Dekadanliğin Alt Edi̇ lmesi̇ ni̇ n ve Değerleri̇ n Yeni̇ den Değerlendi̇ ri̇ lmesi̇ ni̇ n Bi̇ r Araci
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kantarci Bi̇ ngöl
ÖZ
Bati kültürünü anlama ve değerlendirmedeki kilit isimlerden biri olan Nietzsche’nin çikiş noktasi
decadence’dir. “Hiçbir şey zihnimi decadence probleminden daha derin meşgul etmedi.” diyen
Nietzsche “yabancilaşma” olgusunu decadence olarak adlandirmakta ve hastalikli bir yiğin olarak
gördüğü modern toplumu decadent bir toplum olarak algilamaktadir. Decadent bir toplum yaşam
dinamiğini kaybetmiş bir toplumdur. Çünkü böyle bir toplumda var olan değerlendirme biçimleri
insanlarin ihtiyaçlarina cevap veremediği gibi onlarin yaşamla olan bağini da koparmaktadir.
Köhnemiş ahlak anlayişlari, yaşama karşi olan dinî inanişlar, metafizik kurgular insanlari kendi
özlerine yabancilaştirir ve sağliksiz bir toplum oluşturur. Fakat Nietzsche için bu decadence’i
ortadan kaldirmak için kökten çareler aramak utanilmasi gereken bir durumdur. Oluşu yücelten bir
filozof olan Nietzsche’de hem yaratici hem de de yikici dinamik bir akişa sahip hayatin çöküş
yönündeki hareketine karşilik gelen decadence, tabii bir olgudur ve yaşamin artişi ve ilerlemesi
kadar gereklidir. Yaşamin ve yaşamin büyümesinin gerekliliği olan bu decadence geri çevrilemez
olmasina rağmen, yönü değiştirilebilir ve yeni değerler oluşturmakla yikiciliği önlenebilir. İşte
Nietzsche bu yüzden sanati dekadanliğin alt edilmesinin ve değerlerin yeniden değerlendirmesinin
bir araci olarak ele alir ve sanata olumlayici bir işlev yükler. Sanati yeni yaşam olanaklarinin
keşfedilebilmesinin elzem bir unsuru olarak görür.
Anahtar Kelimeler: Nietzsche, Decadence, Sanat, Değerler, Değerlerin Yeniden
Değerlendirilmesi.
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Sanatin ‘var’ Etmek Mi̇ ‘var’ Olmak Mi" Sorusuna Edebi̇ yatin Cevabi: Türk Romaninda İ̇ki̇
Ressam-İki̇ Müzi̇ syen
Dr. Canan Olpak Koç
ÖZ
Sosyal bilimlerin kollari arasinda olduğu gibi sanatin bütün kollarinda da etkileşim son yüzyilda
kaçinilmaz hale gelmiştir. Bu kollar bir başka disiplinle beraber alanlarini genişletmeye çalişarak
muhatabini artirirken söylemlerini de daha etkili hale getirmektedir. İnsani varoluş halleri ve yine
insani kendisine, insan araciliği ile anlatma özelliği bakimindan edebiyat bu sanat dallari içerisinde
ayrica bir değer taşiyor denebilir. Çünkü çok boyutlu olan ve birçok duyuyu bir arada kullanan insani
anlatmak kolay bir iş değildir. Edebiyat söylem gücü sebebiyle bunu daha kestirme yollarla
yapabilecek güçte kabul edilebilir. Bu yargi edebi eserin diğer sanatlardan yararlanmasini gerekli
hale getirirken roman karakterini de başka özellikleri ile okurun karşisina çikarma zorunluluğunu
doğurur. Türk edebiyatina bati menşeli bir tür olarak girdiği tarihten beri roman, doğrudan Batili
olma çabasini devam ettirmiştir. Zaten romanin Türk edebiyatinda türün imkanlarini kullanma gücü
bakimindan birebir örtüşen öncülü yoktur. Bu nedenle özellikle ilk dönem romanlarda yazarlar,
Batiyi doğru anlamiş ideal tipleri veya yanliş algilamiş dejenere tipleri okura gösterirken, güzel
sanatlardan da yararlanmiştir. Dönemin bazi romanlarinda bu görülür. Sergüzeşt romanindaki
Celal, Batida eğitim almiş bir ressam olarak idealize edilmiş bir karakterdir. Cumhuriyet’in ilk
yillarinda yayinlanan Sinekli Bakkal’da da Rabia, ideal Türk kadinina örnek olarak gösterilen bir
müzisyendir. Burada metne yapilan ilk okumada, resmin ve müziğin bir roman öğesi olarak
kullanimi karakterin varolma kaygisindan çok batiyi temsil etme gücü bakimindan zannedilmiştir.
En azindan yazarin ya da anlaticinin böyle bir niyeti olduğunu söylemek için yeterli kuramsal altyapi
tamamlanmamiştir. Oysa 1950 sonrasi modernist ve varoluşsal etkilerin görüldüğü romanlarda
yazar, karakterin sanatla uğraşmasini, bir kendileşme meselesi şeklinde ele alir. Yalnizlar
romaninda Murat Kervanci, sevdiği kadin için benzersiz bir beste yapma arzusundadir. O besteyi
yapamadiği için benlik çatişmasina girer. Kedi ve Ölüm romaninda Zahit İloğlu, büyük bir ressam
olamadiği için, ömrünün son günlerinde varlik suçluluğuna düşer. Bu gibi güzel sanatlarin romanda
kullanimindaki değişim, ilk dönem romanlarda sanatla uğraşan karakterlerin birer ideal olarak
gösterilirken 1950 sonrasi romanlarin karakterleri, ideal sanati ararlar şeklinde yorumlanabilir. Bu
bildiride romanda güzel sanatlarin kullanimindaki değişimin okumasi yapilmaya çalişilacaktir. Bu
okumada; her iki kullanim, metinlerden yapilan alintilarla örneklendirilecek ve aralarindaki
değişimin nedeni üzerine düşünülecektir.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Roman, Disiplinler Arasi Sanat, Roman Karakteri.
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Schopenhauer: Bi̇ r Kaçiş Olarak Sanat
Dr. Öğretim Üyesi Bahtinur Möngü
ÖZ
Hayatinin büyük bir kisminda hiç fark edilmemiş bir düşünür olan Schopenhauer’in kötümser
felsefesinin odağinda ‘irade’ yer alir. İrade hem yaşamin temelidir hem de insanin en önemli
güdüsüdür. İrade insan davranişlarinda ‘bencillik’ ve ‘kötülüğe’ yol açarak yaşami bitmek bilmez bir
aciya dönüştürür. Bu nedenle iradenin etkilerinin ortadan kaldirilmasi gerekmektedir.
Schopenhauer için bu etkileri ortadan kaldirmanin iki yolu vardir: 1) Merhamet 2) Estetik Deneyim
ve Sanatsal Üretim. Merhamet başkalarinin acilarini kendinde yaşamak, yani ‘ben’i, ‘ben olmayan’
yerine koymak olarak tanimlanmiştir. Bu, işin ahlâkÎ boyutudur. Estetik deneyim ve sanatsal üretim
ise insanin ‘kendinde şeyler’ ile özel bir ilişki kurmasi ve bu ilişkinin somutlaştirilmasi olarak
tanimlanir. Buna göre Schopenhauer için sanat, varliğin özüne dair bir bilgi sağlamasi nedeniyle,
insanin varliği anlama ve anlamlandirma süreçlerine farkli bir boyut kazandirir. Dolayisiyla sanat,
sadece deha ya da sanatçi için olsa dahi bir kaçiş, geçici bir kurtuluşu simgeler. Bu çalişmada
amacimiz, estetik deneyim ve sanatsal üretim merkezinde Schopenhauer’in kötümser felsefesi
açisindan, insanin karanlik yazgisinin sinirlari dişina nasil çikabileceğini gösterebilmektir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Estetik Deneyim, Sanatsal Üretim, Aci, İ̇rade.
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Şiddetin Estetiği: Dijital Oyunlarin Sinematik Fragman Anlatilari Üzerine Bir İ̇nceleme
Dr. Öğretim Üyesi M. Nur Erdem
ÖZ
Şiddet olgusu, özellikle de medya içeriği bağlaminda değerlendirildiğinde, üzerinde oldukça
uzun zamandir tartişilan bir sorunsal alanidir. Benzer bir biçimde, hemen her şeyin dijitale evrildiği,
hemen her bireyin dijital dünyayi sorgusuz bir biçimde ikinci bir doğal ortam olarak kabul ettiği yeni
bir dünya yapilanmasinda da şiddet, üzerinde çokça tartişilan bir olgudur. Medyada şiddetin varliği
yeni değildir, ancak kurgusal içerikte sunumu, özellikle de oluşturulan anlatilarin estetize edilmesi
bağlaminda farkli bir boyut kazanmiştir. Dijital medya, geleneksel medyaya oranla daha yoğun,
daha denetimsiz, daha etkileyici içeriklerin yayinlanmasina olanak sağlamaktadir. Bu türden
içeriklerde şiddetin neredeyse fütursuz bir biçimde; içeriği denetleyebilecek mekanizmalarin internetin sinirsizliği karşisinda- yetersizliği dolayisiyla kontrolsüz; yani sira dijital teknolojilerin
sağladiği imkanlar dolayisiyla –Baudrillard’in simulakra kavramini daha da anlaşilir kilarcasinasanal ama gerçekçi; ve bununla bağlantili olarak da estetize edilmesi dolayisiyla çekici bir biçimde
yer aldiği açikça gözlemlenebilmektedir. Hemen her türden dijital medya anlatisi için bu türden bir
söylem geliştirilebilir olmakla birlikte, bu durum en açik biçimde dijital oyunlar içerisinde görünür
hale gelmektedir. Zira bir fantazmagorya ortami olarak dijital oyunlar, şiddeti yoğun bir biçimde
içerecek türde geliştirilen estetik anlati üzerinden dolayimlanmaktadir. Bu çalişmada, bir medya
anlati türü olarak dijital oyunlar ele alinmakta ve bu oyunlarin tanitimi için hazirlanan sinematik
fragmanlarda yer alan şiddet olgusunun nasil sunulduğuna, özellikli olarak da nasil estetize
edildiğine dayali bir inceleme gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada, kavramsal ve olgusal olarak
şiddet ve estetik unsurlari üzerinde durulmakta, yani sira bu iki unsurun medya içeriğinde özellikli
olarak da dijital medya içeriğindeki yerine dair bir tartişma yürütülmektedir. İkinci bölümde ise bir
dijital medya ürünü olarak oyunlardaki şiddet, estetik anlati çerçevesinde ele alinmaktadir. Bu
bağlamda, ülkemizde ve dünyada 2017 yili Haziran ayi itibariyla Türkiye’de ve Dünyada en çok
oynanan dijital oyunlardan League of Legends’a ait rastlantisal örneklem yoluyla seçilen ve
birbirinden farkli yillarda oluşturulmuş ve dolayimlanmiş üç sinematik fragman, göstergebilimsel
çözümleme yoluyla incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Estetik, Dijital Medya, Dijital Oyunlar, Göstergebilimsel Çözümleme
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Time-Lapse (Zaman Aralikli) Çeki̇ m Tekni̇ ği̇ : Elaziğ İ̇li̇ Üzeri̇ ne Örnek Bi̇ r Uygulama
Uzman Haci Mehmet Acar - Dr. Öğretim Üyesi Tamer Kavuran
ÖZ
Fotoğrafin icadindan bu yana gelişen fotoğraf teknolojileri bir çok fotoğraf tekniğini de
beraberinde getirmiştir. Bunlardan biri de time-lapse (zaman aralikli) çekim tekniğidir. Bir sanat
ürünü olan ve ayni zamanda görsel iletişim araci olarak da karşimiza çikan time-lapse çalişmalar,
sinemada, televizyonda, reklamlarda, tanitim filmlerinde ve belgesellerde siklikla kullanilmiştir.
Zamanin akişi, time-lapse çekim tekniği ile birlikte etkili bir şekilde izleyiciyle buluşmuştur. Bu
araştirmada, belirli zaman araliklariyla çekilen fotoğraflarin arka arkaya hizli bir şekilde oynatilarak
oluşturulmasi esasina dayanan time-lapse tekniğinin nasil yapildiği gösterilmeye çalişilmiştir. Bu
bağlamda, fotoğrafin tarihsel gelişim süreci incelenerek, fotoğrafin temel konularindan biri olan
kompozisyon, Elaziğ ili ve Harput Yöresi fotoğraflanarak anlatilmiştir. Araştirma sonucunda; timelapse çalişmalarin, sanatsal etkilerinin yaninda güçlü bir görsel iletişim araci olduğu saptanmiştir.
Ayni zamanda bu çalişma ile Elaziğ ilinin tanitimina da katki sağlanmaya çalişilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Zaman Aralikli Çekim, Elaziğ
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Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Annelik Rolünün Sunumuna Bir Örnek: Omo “ani
Biriktir” Reklam Filmi
Öğr.Gör. Gülten Acar - Uzman Haci Mehmet Acar
ÖZ
Toplumsal cinsiyet kavrami biyolojik olarak kadin veya erkek olmanin yani sira kadin ve erkek
cinsiyetlerine yönelik toplum tarafindan yüklenen rol ve sorumluluklara işaret etmektedir. Toplumsal
cinsiyet rolleri bağlaminda kadin ve erkeğe toplum tarafinda yüklenen sorumluluk ve uygun görülen
bir takim roller toplumsallaşma süreci içerisinde her iki cins tarafindan da öğrenilmektedir. Kadinlar
için uygun görülen rollerin başinda “annelik rolü” gelmektedir. Annelik rolünün öğrenilme sürecinde
reklamlarin çok büyük önemi bulunmaktadir. Geniş bir kitleye hitap eden reklamlar, içinde
barindirdiklari iletilerle kadinlar için uygun görülen rolü tekrarlamakta, yeniden üretmekte ve izleyici
tarafindan içselleştirilmesine katki sağlamaktadir. Araştirmanin ilk bölümünde cinsiyet ve toplumsal
cinsiyet kavrami irdelenerek, toplumsal cinsiyet rolleri ve kalipyargilari hakkinda bilgi verilecek ve
kadinin özel alandaki en önemli rolü olarak görünen annelik rolüne dair değerlendirmelerde
bulunulacaktir. Araştirmanin analiz bölümünde ise, OMO firmasinin 2018 yilinda televizyonlarda
“ani biriktir” etiketi ile gösterime sunduğu reklam filmi, toplumsal cinsiyet ve annelik rolü bağlaminda
göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanilarak değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Annelik Rolü, Reklam, Omo
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Toplumsal Cinsiyetçilik ve Kadina Yönelik Şiddetin Roman Yansimalari: Üç Dönem-Üç
Roman (Taaşşuk-i Talat ve Fitnat, Sergüzeşt, Mai ve Siyah)
Doç.Dr. Fatih Arslan - İ̇lker İ̇şler
ÖZ
Tanzimat dönemindeki yenileşme hamlelerinin etkili sonuçlarinin en çabuk alindiği alan olan
edebiyatimizda, sanatçilarimiz, “yeni bir tür” olarak tanişilan romani çabuk benimsemiş ve
toplumuza da çabuk benimsetmiştir. Roman türünün çabuk benimsenmesi ve sevilmesinde,
toplumumuzun kendisini “roman”da görmesinin büyük payi vardir. Tanzimat Edebiyati’nin Birinci
Dönemi romanlarindan “Taaşşuk-i Talat ve Fitnat”, Tanzimat Edebiyati’nin İkinci Dönem
romanlarindan “Sergüzeşt” ve Servet-i Fünun Edebiyati Dönemi romanlarindan “Mai ve Siyah”,
Osmanli toplumunun ilgili dönemlerde nasil bir yaşam sürdüğünü ve dinamiklerini hissettirmesi
açisindan önemli görünümler sunarlar. Bu görünümlerin en büyüklerinden ve en çarpicilarindan
ikisi de, hiç kuşkusuz, toplumsal cinsiyetçiliğin ve kadina yönelik “psikolojik” şiddetin ortaya
çikardiği görüntülerdir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyetçilik, Kadina Yönelik Şiddet, Taaşşuk-i Talat ve Fitnat,
Sergüzeşt, Mai ve Siyah
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Türkiye Kökenli Almanca Yazarlarin Melez Metinleri: Hatice Akyüz Örneği
Doç.Dr. Naciye Yildiz
ÖZ
Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü iki ülke arasinda yapilan anlaşmalara dayanmaktadir. Bu göç
artik sadece “misafir işçi”lerden oluşan çalişanlari değil, ailelerini de kapsamaktadir. Bugünün
Almanya’si, çocuk yaşlarda sonradan göçmüş veya orada doğup büyümüş ikinci ve üçüncü kuşak
Türkiyeli göçmenlere yurtluk yapmaktadir. Bu nüfus sanat ve edebiyatta dahil olmak üzere
Almanya’nin her bakimindan önemli bir parçasini oluşturmaktadir. Almanca yazan Türkiye kökenli
yazarlarin eserleri uzunca bir süre Alman edebiyatinin bir parçasi olarak görülmemiştir. Ancak son
yillarda bu yaklaşim değişmeye başlamiş ve göçmen yaziniyla ilgili araştirmalar yapilmaya
başlanmiştir. Ancak bu çalişmalar ağirlikla kimlik arayişlarina odaklanmaktadir. Oysa söz konusu
metinler ayni zamanda kimliklerin eleştirisi ve taninmasini içermektedir. Bu çalişma Almanca yazan
Türkiye kökenli Hatice Akyün’ün “Einmal Hans mit scharfer Soße” adli eseri örneğinde Türk-Alman
kimlik ve kültürlerinin eleştirisini ve melezleşmesini ele almaktadir. Çalişma kuramsal düzeyde
postkolonyal kuram ve eleştirisine dayanarak söz konusu eseri incelemeyi amaçlamaktadir.
Anahtar Kelimeler: Göçmen Yazini, Kültürlerarasilik, Edebiyat.
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Yakup Kadri̇ Karaosmanoğlu’nun Romanlarindaki̇ Halk Edebi̇ yati Unsurlari Üzeri̇ ne Bi̇ r
İ̇nceleme
Okutman Derya Şevli̇
ÖZ
Halk edebiyati, malzemesi dile dayanan ve halka ait manzum veya mensur eserlerin tamamini
içine alan, bu ürünleri derleyen, inceleyen, araştiran ve bir senteze varan edebiyata verilen ad. Bu
ürünlerin bir kismi anonim, bir kisminin da sahibi bellidir (Kaya 2010: 354). Modern Türk edebiyati
içerisinde halk edebiyati unsurlari bazi yazarlarimizin bilinçli vurguladiği bir nokta olmakla birlikte
çoğu yazarin eserine doğal yaşamin bir parçasi olarak dâhil olmuştur. Cumhuriyet devrinin en çok
taninmiş yazarlarindan birisi olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, II. Meşrutiyet döneminden
Cumhuriyet dönemine kadar olan zaman dilimi içerisinde gerçekleşen sosyal ve siyasî olaylari çok
iyi gözlemleyerek, eserlerinde bu olaylari ve bu olaylarin toplum üzerindeki etkilerini başarili bir
şekilde işlemiştir. Çok iyi bir gözlemci olan Yakup Kadri hemen hemen bütün romanlarinda olaylari
realist bir şekilde ele almiştir. Çalişmamizda Yakup Kadri’nin halk edebiyatimizdan ne derece
yararlandiği, halk edebiyati unsurlarini eserlerinde nasil ve ne şekilde kullandiğinin ortaya
konulmasi hedeflenmiştir. Yazarin yaşadiği dönemi, halki, çevresel unsurlari eserlerinde ne
şekilde, nasil ele aldiği tespit edilecektir. Çalişmamizda Yakup Kadri’nin bütün romanlarinda yer
alan halk edebiyati unsurlari ayri ayri açiklanmaya çalişilacaktir. Ayrica halk edebiyati kavramlari,
alt başliklar halinde tanimlari ve örnekleri verilerek incelenecektir. Çalişmada Anonim Halk
Edebiyati ana başliği altinda manzum türler, mensur türler ve kaliplaşmiş ifadeler şeklinde üç
kisimda tasnif edilecektir. Bu tasniflerin alt başliğini ise; türkü, mersiye, masal, atasözleri, deyimler,
dualar, beddualar, yemin ifadeleri, selam, veda, lakaplar, küfür ve argo sözler gibi eserlerde yer
alan halk edebiyati unsurlari oluşturacaktir. KAYA, Doğan (2010),Türk Halk Edebiyati Terimleri
Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayinlari 2. Baski.
Anahtar Kelimeler: Yakup Kadri, Halk, Roman, Halk Edebiyati
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Zanaattan Fazlasi: Mozaik Cam Plakalar Hellenistik ve Roma Dönemi Örneklerine Bakiş
Dr. Öğretim Üyesi Ömür Dünya Çakmakli
ÖZ
İlk yapim malzemesi pişmiş toprak ve ilk uygulama alani Mezopotamya olan mozaik, bir süsleme
unsuru olarak yaşam alanlarinin güzelleştirilmesinde köklü bir geçmişe sahiptir. Başlangici MÖ. 3.
binyila dek giden bu dekorasyon biçimi, MÖ. 4. yüzyilda Greklerin detayli insan ve hayvan figürleri
ile titiz geometrik desenleri çakil taşi tekniğini kullanarak oluşturmasiyla bir sanat formuna
dönüşmüştür. Ancak mozaik sanatindaki temel problemlerden olan renk kisitliliği, Hellenistik
dönem itibariyle (MÖ. 3. – 1. yüzyil) mevcut yapim malzemeleri arasina camin da girmesiyle
ortadan kalkabilmiştir. Mimaride mozaikleri en çok taban döşemelerinde görmeye alişik olsak da
bu alanlarda camin kullanimi, doğasindaki kirilganlik nedeniyle pek yaygin olamamiştir. Duvar
mozaiklerinin gelişmesi ile birlikte kakma tekniği ile işlenen cam paneller taşin yerini büyük ölçüde
almiş, renk tonlarinin sinirlari hiç olmadiği kadar genişlemiştir. Özellikle Geç Ptolemaios
Hanedanliği dönemi Misir coğrafyasinda ve akabinde Roma İmparatorluğunda kamu binalarinin
ve saraylarin duvar süslemeciliğinde yaygin olarak başvurulan cam mozaik plakalarin kullanim
alani kuşkusuz mimari ile sinirli değildir. Mobilya süslerinden mücevherat kutularina kadar daha
pek çok obje üzerinde de tespit edilmiştir. Çalişmamizda malzemesi cam olan Hellenistik ve Roma
dönemi mozaik plaka örnekleri kullanim alanlarina göre siniflandirilacak, resim sanati bağlaminda
değerlendirilecek ve dönemin sosyal hayati açisindan değerleri yorumlanmaya çalişilacaktir.
Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Mozaik, Cam, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi
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‘neden O’nun Gi̇ bi̇ Görünmüyorum" ’ Reklam & Moda’da Kusursuzluğa Dayali Kadin
İ̇mgesi̇
Arş.Gör.Dr. Gonca Uncu
ÖZ
Popüler kültürün beslediği tüketim toplumu, kadin olgusunu yeniden tanimlamakta ve
dönüştürmektedir. Bunun için kullandiği araçlardan en önemlileri de reklam ve modadir. Reklam
ve moda, kadinin he zaman güzel şik ve farkli görünmek zorunda olduğu bir imge kurgulamiştir.
Bu imge kadinin aynilaşmasi ve doğasinin bozulmasi anlaminda bile olsa, karşi koyulamayacak
kadar güçlü bir yaptirimlar zinciridir. Seyredilen ve seyredilmekten haz alan bir objeye dönüşen
kadin imgesi her zaman dikkatleri üzerine toplamak zorundadir. Bu zorundalik hali kadini kitlesel
olarak aynilaştirmakta, tek tipleştirmekte ve tüketim toplumunun en önemli malzemesi haline
getirmektedir. Bir tüketim makinasina dönüştürülen kadin, daha güzel ve daha tarz olabilmek
uğruna büyük bir rekabet girdabinin içine düşürülmüştür. Popüler kültür ve moda ikonlari
yaratilmakta ve, ona benzeme gibi ideallerle, gerçek dişi bir dünyanin içinde ultra feminen bir kadin
imaji algisi büyümektedir. Gerçek dişi vücut imaji, şatafatli kiyafetler ve işiltili yaşam tarziyla bu
yeni imge, kadina biçilen toplumsal cinsiyet rolünü yeniden tanimlamaktadir. Bu yeni kadin imgesi
kusursuz bir güzelliğe ve mükemmel bir hayata gönderme yapmaktadir. Sürekli tüketen bu kadin,
sadece erkeğin beğenisi için bakimli ve güzel olma arzusunda durmadan çabalamaktadir. Bu kadin
artik görünür olmayi ve gözetlenmeyi kendi istemektedir ve bilinmek için medyanin gücünü
kullanmaktadir. Reklam ve medya kadini güçlü bir bağla tepeden birleştirilmiş ve tüketimin en
önemli müşterisi haline getirmiştir. Sosyal medyanin yarattiği yaşam koçluğu, stil danişmanliği gibi
yeni meslek gruplari güzellik ve moda üzerinden şişirilen bu tüketim balonunun fitilini daha da
ateşlemektedirler. Kadin beğenilmesi için her zaman bakimli ve güzel olmak zorundadir; sokakta,
markette, plajda, evde ve hatta uyurken bile kadin hep mutlu, hep güzel hep etkileyici görünmelidir.
Kadin artik sokakta bile kendi halinde değildir ve hiç bir zaman da kendi halinde kalmayacaktir.
Kadinin markette, plajda, evde ve hatta uyurken bile giyeceği elbise, yapacaği makyaj, saçinin
şekli ve davranişlarinin sinirlari çizilmiş ve belirlenmiştir. Bu kadin hep mutlu, hep güzel hep
etkileyici görünmelidir. Çünkü kadin güzeldir, tükettikçe daha da güzelleşmektedir. Yaratilan bu
yeni kadin imgesi, genç kadinlarin içine sokulduğu kusursuzluk beklentisinin, kendilerini
gerçekleştirmelerinde son derece olumsuz bir etkiye sahip olurken, sanal bir gerçeklikte mutluluğu
arayan yapay kadinlar üretmektedir. Moda ve estetiğin kucağina düşmüş bu kadina bir zorunluluk
hali olarak benimsetilmiş tüketme arzusu bağimliliğa dönüşmüştür. Oysa bu kadin imgesinin
gerçek hayatta karşiliği yoktur. Çünkü, modern çağin değerlerinin sorgulandiği günümüz post
modern dünyasinda romantik kadin imgesi yerini mücadeleci, ekonomik özgürlüğü olan, şehirli,
yüksek eğitimli, kültürlü kadin ruhuna birakmiştir. Reklamda yaratilan kadin imgesinin aksine,
şehirli kadin gündelik hayatta gerçek bir mücadelenin içindedir.
Anahtar Kelimeler: Kadin, İ̇mge, Kadin İmgesi, Reklam, Moda, Yeni Kadin İmgesi, Popüler
Kültür, Tüketim Toplumu.
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Aslana Binenler, Duvari Yürütenler: Karaca Ahmed ve Haci Bektâş-i Velî’nin
Karşilaşmasini Konu Alan Bir Resim Bize Neyi Anlatir
Arş.Gör.Dr. Mürüvet Harman
ÖZ
Taşbaskisi Halk Resimleri Sergisi Resim ve Heykel Müzesinde” isimli bir yayinda karşilaştiğimiz
“Haci Bektaş Veli Hazretleri, Karacaahmed Sultan Hazretleri” adli Hicri 1301’de (M. 1883-1884)
Mehmet Hulûsi’nin yapmiş olduğu resim; figürler, kiyafetler gibi yalin ama anlatim yönünden derin
göndermelerle dolu özellikleri nedeniyle dikkat çekicidir. Hünkâr Haci Bektaş Velî Velâyetnâmesi
başta olmak üzere çeşitli eserlerde yer alan ayni konunun görsel yansimasi bu resim, farkli
araştirmacilar tarafindan değişik bakiş açilari ile ele alinmiştir. Fakat söz konusu bu örnek yukarida
bahsi geçen özelliklerinden dolayi bugüne kadar yapilan değerlendirmelerin yeniden gözden
geçirilmesine neden olmaktadir. Bir tarikatin tarihsel, inançsal ve kültürel izdüşümlerini barindiran
bu eser; konusu ile yeniden ele alinacak, Karaca Ahmed ve Haci Bektâş-i Velî’nin veya iki önemli
dini şahsiyetin karşilaşmasinin betimlendiği başka örneklerle birlikte ikonografik, sembolik
yönleriyle değerlendirmeye tabii tutulacaktir.
Anahtar Kelimeler: Karaca Ahmed, Haci Bektâş-i Velî, Aslan, Duvar.
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Sporun Esteti̇ k Anlami ve Sanatsal Etki̇ leşi̇ m Boyutlari
Prof.Dr. Cengiz Arslan
ÖZ
Spor yarişmalari sirasinda insan vücudunun estetik niteliklerini ortaya çikaran ve seyirciye haz
veren görsel enstantaneler sanatsal bir ilgi odaği olarak bakilmaktadir. Sporun estetik yönünü
anlamanin olasi bakiş açilarindan hareketle, bir sporcunun ve dolasiyla insan vücudunun estetik
tadi, sportif giyimiyle uyumlu oluşturduğu teknik hareket ve becerilerin sanatsal yönü ile izleyicilerde
"iyi” veya “kötü” bir etki yaratma potansiyeli taşimaktadir. Bu çalişma sporun bu estetik yönüne
dikkate çekmek amaciyla planlanmiştir. İnsanin mükemmel vücuda sahip olma isteği insanlik tarihi
kadar eskidir, ilk yazili belgelerin ortaya çikmasiyla insanlarin vücut eğitimine ve estetiğine
verdikleri değerler gün yüzüne çikmaya başlamiştir. Özellikle eski Yunanistan'da insan vücudu ve
sanatsal etkileşimin izleri dikkat çekmektedir. Bu bağlamda “callocagathia” terimi, eski Yunan
kültüründe fiziksel ve zihinsel uyum ideali anlaminda kullanilmiştir. Sporda yarişma şartlari ile
yansitilan estetik algi, zarafet ve beceriler sanat için zengin bir ilham kaynaği oluşturmuştur. Estetik
ve spor birlikte anlam kazanmiş ve sanatsal etkileşimin yolunu açmiştir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Estetik, Sanat, Beden İmaji, Vücudun Estetik Nitelikleri,
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Okulöncesi Eğitimde Müze: Müze Uygulama Örnekleri
Okutman Gülseren Sağsöz
ÖZ
Müzeler, çocuklarin yeni fikirler keşfetmelerine ve yaşam deneyimlerini zenginleştirmelerine
imkân sunan öğrenme mekânlari arasinda yer almaktadir. Geçmişten günümüze değin uzanan
özgün nesnelerin sergilendiği müze ortamlarinda, çocuklarin bir düşünceye, bir nesneye ya da bir
deneyime yakindan bakmalarina, somut nesnelerle etkileşime geçmelerine, dokunmalarina ve
duyularini harekete geçirmelerine olanak verildiğinde öğrenme süreci başlatmaktadir. Montessori,
Piaget ve Dewey’in çocuklarin yaparak-yaşayarak öğrenmelerini için “gerçek” araç-gereçlerle
etkileşimde bulunmalarinin, çocuğun gelişimine olumlu katkilarini dile getirdikleri eğitim anlayişlari,
müze eğitim amaçlarinin da temelini oluşturmaktadir. Çocuklar müzelerde yer alan bir düşünce, bir
nesne ya da bir deneyimle ilk kez karşilaştiğinda, düş ve düşünsel bir yolculuğa çikmaktadir. İlginç,
nadir ve çeşitli nesnelerden oluşan koleksiyonlarla müze ortami, çocuklara 'gerçek şey' ile ilk elden
deneyim kazanma firsati vermektedir. Bu yaşanti çocuklarin işitsel ve görsel bir uyaranla
karşilaşmalarini sağlayarak onlari araştirmaya, sorgulamaya ya da keşfetmeye yönlendirmektedir.
Dolayisiyla müze ortaminda düzenlenen etkinlikler, çocuklarin uyarici çevreyle zaman
geçirmelerini sağlayarak; geçmişle gelecek arasinda bağlanti kurmalarina ya da ilgi alanlarini
bulmalarina yardim etmektedir. Ayni zamanda çocuğun müzeyle etkileşimde bulunmasiyla
sanatsal bakiş açisi gelişmekte ve kültürel farkindaliklari desteklenmektedir. Müze eğitimi
çalişmalari genellikle müze öncesi çalişmalar, müze çalişmalari ve müze sonrasi çalişmalar olarak
gerçekleştirilmektedir. Müze öncesi çalişmalar kapsaminda kişilerin ve uygulama ortaminin
hazirlamasi yer almaktadir. Bu aşamada gezi programi (çalişilacak grubun belirlenmesi, gerekli
izinlerin alinmasi ve gezi tarihinin belirlenmesi vb.) hazirlanir. Okulöncesi dönemde çocuklarla
yapilacak müze gezisi öncesi, çocuklarin bilgilendirilmesi, müze kurallari hakkinda konuşulmasi ya
da görsellerin gösterilmesi ve kullanilacak araç-gereçlerin hazirlanmasi bu aşamada
gerçekleştirilmektedir. Müze çalişmalari aşamasinda, tüm müzeyi gezmek yerine bir nesneye,
döneme ya da düşünceye odaklanilarak; müze eğitimi kazanimlarini destekleyici yaratici drama,
sanat etkinlikleri ve atölye çalişmalari yapilmaktadir. Örneğin, doğa tarihi müzesinde, çocuklarin
hayvan örneklerinin nasil muhafaza edildiğini ve saklandiğini görmelerini sağlamak, onlari sahne
arkasinda gezdirmek, müzenin çalişmalarini takip etmelerine imkân sunmak ve çoklu duyumsal
(birden fazla duyu organinin öğrenme sürecine dahil edilmesi) firsatlar oluşturmak, çocuklar için
eşsiz bir deneyim olabilir. Etnografya müzelerinde çocuklarin dönem kilik kiyafetlerini giyinmeleri
ve "eski günlerden" eşyalarla rol yapma yoluyla kavramlari öğrenme deneyimleri, geçmişi
anlamalarina firsat oluşturabilir. Müze sonrasi çalişmalarda ise atölye çalişmalarinda oluşturulan
düşünce, görüntü, heykel, kukla ya da resim gibi ürünlerin sergilenmesi ya da yapilan çalişmalarin
düşünsel sonuçlarinin kartpostallarla, kolaj çalişmalariyla ifade edilmesi sağlanmaktadir. Müze
eğitimi çalişmalarinda; el işi çalişmalari, yaratici drama çalişmalari, öykü anlatimi, kitaplar ya da
ses, koku, tat üzerine yapilan çalişmalar yöntem olarak kullanilabilir. Okulöncesi dönemde
çocuklarla yapilacak eğitim çalişmalarinda sinif ortami dişinda yaparak yaşayarak öğrenmeye
firsat veren, farkli eğitim ortamlari oluşturulmalidir. Bu eğitim ortamlarindan biri müzelerdir ve
okulöncesi dönemde müzede eğitim uygulamalari siklikla yapilabilir. Müze çalişmalarinda drama,
sanat ve öykü kitaplariyla yapilandirilmiş eğitim yöntemlerinin kullanilmasi da büyük önem
taşimaktadir. Çocuklarin gelişim özellikleri göz önüne alindiğinda çocuklarin geçmişi
anlamlandirip, şimdiyi yaşamalari ve geleceği düşlemeleri için müzede yer alan nesnelerle
etkileşimli öğrenme ortami oluşturulmasi, müzeleri anlamli öğrenme merkezlerine
dönüştürmektedir. Bu çalişmada, “Müze Eğitimi” seçmeli ders kapsaminda “Malatya Fotoğraf
Makinesi Müzesi”, “Yaban Hayati Tanitim Merkezi- kuşlar” Beşkonaklar Etnografya Müzesi- gaz
lambasi, kilimler ve kilit” ve “Malatya Arkeoloji ve Etnografya Müzesi-mozaik, paralar, süzgeç ve
takilar” müzelerinde; çocuklarla yapilan drama, sanat ve resimli çocuk kitaplariyla yapilandirilmiş
müze çalişmalarina yer verilecek ve bu çalişmalardan yola çikilarak “müzede eğitim” adina çeşitli
önerilerde bulunulacaktir.
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Sabahatti̇ n Ali̇ 'ni̇ n "Üç Öykü" Yaşar Kemal'i̇ n "Kalemler" Adli Çocuk Yapitlarindaki̇
Değerleri̇ n Eşdi̇ zi̇ mli̇ Sözcükler Bağlaminda İ̇ncelenmesi̇
Doç. Dr. Esra Lüle Mert
ÖZ
Araştirmanin temelini oluşturan eşdizimlilik kavrami ise iki ya da daha çok sayida dil biriminin
genellikle ayni dizimlerde yer almasi olarak tanimlanir. Adalar’a (2007) göre eşdizimlilik, ayni
bağlamda kullanilmalarindan dolayi birbiriyle ilişkilendirilen sözcüklerin ortaya çikardiği bağlantilari
kapsamaktadir. Stotsky’e (1983) göre eşdizimlilik, sadece ayni bağlamda kullanilmalarindan dolayi
ilişkilendirilen sözcüklerin yarattiği bağlantilari kapsar. Diğer bir deyişle, ayni konulari i şleyen
metinlerde bir arada kullanilma eğilimi gösteren sözcüklerin, birbiriyle eşdizimsel bir ilişki içinde
olduklari ifade edilmektedir. Aslinda eşdizimsel sözcüklerin arasinda kullanildiklari metnin
konusuyla bağdaştirilmalarinin dişinda herhangi bir sistematik ilişki yoktur. Örneğin, vahşetin
tartişildiği bir metinde yok etme ve savaş sözcüklerinin bir arada kullanilma sikliği söz konusu
metnin eşdizimsel bağdaşikliğina katkida bulunmaktadir. Metnin içinde kullanilan her bir sözcük
belirli bir nedenlilikle bu yapiya katilir. Metnin bütününde belli değer ve amaçlari okuyucuya
sezdirmek, bildirmek için benzer kavram alanlarindan gelen sözcüklerin bir arada kullanilmasi e
şdizimsellik olarak ifade edilebilir. Metnin tamaminda belli bir amaca göre bir araya getirilen
sözcüklerin oluşturduğu bütünlük eşdizimsellik boyutuyla değerlendirilir. Nesselhauf (Akt.
Altikulaçoğlu, 2010) eşdizimli sözcüklerin önemini aşağidaki gibi listelemektedir: 1. Eşdizimli
sözcükler, yaratici dil gelişiminin temeli olarak kabul edilmektedir. 2. Eşdizimli sözcükler, sözlü ve
yazili dilde akicilik için gerekli görülmektedir. Ruhdilbilim, insan beyninin, işlemcilikten çok ezber
için daha iyi bir donanima sahip olduğunu ortaya koyar. Önceden oluşturulmuş bileşimlerin
çokluğu, dilin işlenmesi için gerekli gücü azaltmakta ve böylece, akici bir dili mümkün kilmaktadir.
3. Eşdizimli sözcükler, anlamayi desteklemektedir. Alici, bir metinde yer alan her sözcükle
ilgilenmek zorunda kalmadan, metni anlayabilir. 4. Eşdizimli sözcükler, belirli bir dilsel gruba aitliği
göstermeye hizmet eder. Başkalari gibi konuşma ve yazma isteğini gerçekleştirir. Eşdizimli
sözcüklerin değer aktariminda önemli işlevleri vardir. Değerlerin kullanimlari yazarin
sözvarliğindan hareketle belirlenebilir. Bu bağlamda metinde hangi değerlerin ne oranda önemli
olduklari ya da var olduklari eşdizimsel örüntülemelerle sunulabilir. Değerler; genelde inanilan, arzu
edilen ve davranişlar için bir ölçek olarak kullanilan olgulardir (Doğan ve Gülüşen 2011). İlk defa
Znaniecki tarafindan sosyal bilimlere kazandirilan değer kavrami, Latince “kiymetli olmak” veya
“güçlü olmak” anlamlarina gelen “valere” kökünden türetilmiştir (Bilgin 1995). Değerlerle ilgili olarak
yapilan tanimlar incelendiğinde değerlerin bireysel boyutunda güdü, karar verme, tutum, inanç,
ihtiyaç gibi kavramlar ağirlik kazanirken; toplumsal boyutta ise, toplumca en iyi, en doğru ve en
faydali kabul edilenler dikkati çekmektedir (Akbaş 2007). Akbaş’a (2007) göre değerler, toplumu
oluşturan bireylere, nelerin önemli olduğunu, nelerin tercih edilmesi gerektiğini ve kisaca nasil
yaşanilmasi gerektiğini belirtir. Değerler, insana özgü, insani insan yapan ve onu diğer canlilardan
ayiran bir nitelik taşir. Ayrica değerler, insanin amaçlarina uygun tarzda kendini
gerçekleştirebilecek duruma gelmelerine yardimci olur (Kuçuradi, 1995). Değerlerin toplumsal
yaşam içinde çeşitli işlevleri vardir. Gökçe ve Fichter’a (Akt. Özensel 2003) göre değerlerin işlevleri
şöyle siralanabilir: 1. Değerler, bilinçli ve amaçli davranişin genel ölçütüdür. Sosyal eylemde
bulunan bir kişinin sosyal olarak kabullenebilen olgu ve istekleri için temel atif noktasi görevini
görmektedir. 2. Kültür üzerinde yönlendirici bir etkiye sahip olan değerler belli bir kültürün gelişme
süreci içinde şekil almaktadir. Bu da genel olarak sembol, moral ve estetik normlar, davraniş
şekilleri olarak belirginleşir. Bu açidan düşünüldüğünde değerler, kültürün temelini oluşturmaktadir.
3. Değerler, insanlarla özdeşleşmiştir. Yani sosyalleşme sürecinde kişiler tarafindan öğrenilmekte
ve üstlenilmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da kişiliğin bir parçasi olarak görülmektedir. 4.
Kişilerin sosyal rollerini seçmesine ve gerçekleştirmesine rehberlik ederler. İlgi yaratirlar, cesaret
verirler. Böylelikle de kişilerde çeşitli rollerin gerekliliklerinin ve beklentilerinin, birtakim değerli
hedefler doğrultusunda işlemekte olduğunu kavramiş olurlar. 5. Değerler, sosyal olarak kabul
edilebilir davranişin şemasini çizerler. Böylece kişiler de hareket ve düşüncelerini en iyi hangi yolda
gösterebileceklerini kavrayabilirler. 6. Değerlerin sosyal boyutu vardir. Hem zihinsel (arzu ve eylem
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boyutunu belirten) hem de duygusal yönü belirten ifadelerdir. 7. Sosyal kontrol ve baskinin
araçlaridir. Kişileri törelere uymaya yöneltir, doğru şeyleri yapmaya yüreklendirir. Onaylanmayan
davranişlari engeller, yasaklanmiş örüntülerin neler olduğuna işaret eder ve sosyal ihlallerden
kaynaklanan utanma ve suçluluk duygularinin kolayca anlaşilabilmesini sağlar. 8. Dayanişma
araçlari olarak da işlevleri vardir. Kişiler ayni değeri güden kişilere doğru çekimlenirler.
Geçmişinden kopuk bir toplumun geleceğinden söz edilemez (Kolaç 2010). Ortak değerler, sosyal
dayanişmayi yaratan ve sürekli kilan en önemli faktörlerden biridir. Her şeyin büyük bir hizla
geliştiği günümüzde değerlerde de birtakim değişiklikler olmaktadir. Değerler, durağan bir yapida
değildir. Toplumda meydana gelen değişiklikler, kurumlari değiştirdiği gibi değerleri ve
bağlantilarini (Akarsu 2006) da değiştirecektir. Dolayisiyla değerler de buna bağli olarak
değişecektir (Pighin 2005). Aksan’a (1975) göre değerlerin dile yansimasi şu biçimde gerçekleşir:
“Bir dilin söz varliğinin (kelime hazinesinin) incelenmesi, o dili konuşan toplumun maddi ve manevi
kültürü üzerinde bize en inandirici taniklari getirir. O ulusun yaşayiş biçimi, inançlari, gelenekleri,
toplumda önem verilen kavramlar ve tarih boyunca ortaya çikan çeşitli değişmeler, giderek o
toplumun birçok nitelikleri, söz varliğinda kendini belli eder.” Değerleri öğrenilmesi gereken
kavramlar olarak belirten Tarhan, insanin mutluluğunda etkin rol oynayan değerlerin sosyal
öğrenme yöntemiyle sonradan öğrenildiğini ve insanin değerler araciliğiyla mutluluğa ulaştiğini
söyler (Tarhan 2011). Piaget’nin ortaya koyduğu bilişsel gelişim dönemleri ve özellikleri dikkate
alindiğinda da 11 yaş ve sonrasinin (Soyut İşlemler Dönemi) “değer ve inanç sisteminin
yapilandirildiği” (Demircan 2006) dönem olduğu görülmektedir. Eşdizimli sözcüklerin değer
aktariminda önemli işlevleri olduğu düşüncesinden hareketle, bu çalişmada Türk edebiyatinda
önemli yapitlar vermiş iki usta yazarin Sabahattin Ali ve Yaşar Kemal’in çocuklar için yazdiği iki
farkli yapitinda yer alan öykü metinlerindeki değerlerin eşdizimli sözcükler bağlaminda incelenmesi
amaçlanmiştir. Bu bağlamda araştirmanin problem tümcesi “incelenen yapitlardaki eşdizimsel
örüntülemeler işiğinda, metinlerde en çok vurgulanan değerler hangileridir?” olarak belirlenmiştir.
Araştirmanin problemi işiğinda çözümü aranan alt problemler şunlardir: 1. İncelenen yapitlardaki
eşdizimsel örüntülemeler işiğinda, belirlenen evrensel değerlerin kullanim sikliklari metinlere göre
ne orandadir ve örnek kullanimlar nelerdir? 2. İncelenen yapitlardaki eşdizimsel örüntülemeler
işiğinda, belirlenen ulusal değerlerin kullanim sikliklari metinlere göre ne orandadir ve örnek
kullanimlar nelerdir? 3.İncelenen yapitlardaki eşdizimsel örüntülemeler işiğinda, belirlenen
evrensel değerlerin kullanim sikliklari yazarlara göre ne orandadir? 4. İncelenen yapitlardaki
eşdizimsel örüntülemeler işiğinda, belirlenen ulusal değerlerin kullanim sikliklari yazarlara göre ne
orandadir? 5. İncelenen yapitlarin iletileri ile en sik vurgulanan değerler uyumlu mudur? İki çocuk
kitabindaki eşdizimsel olgularin betimlemesi amaçlanan araştirmanin yöntemi doküman
incelemesidir. Doküman incelemesi, araştirilmasi hedeflenen olgu veya olgular hakkinda bilgi
içeren yazili materyallerin analizini kapsar. Dokümanlar, nitel araştirmalarda etkili bir biçimde
kullanilmasi gereken önemli bilgi kaynaklaridir. Hangi dokümanlarin önemli olduğu ve veri kaynaği
olarak kullanilabileceği araştirma problemi ile yakindan ilgilidir. Örneğin eğitim ile ilgili bir
araştirmada, şu tür dokümanlar veri kaynaği olarak kullanilabilir: Eğitim alaninda ders kitaplari,
program yönergeleri, okul içi ve dişi yazişmalar, öğrenci kayitlari, toplanti tutanaklari, öğretmen ve
öğrenci el kitaplari, öğrenci ders ödevleri ve sinavlari vb. (Yildirim ve Şimşek 2006). Araştirmanin
veri kaynağini Sabahattin Ali'nin "Üç Öykü" ve Yaşar Kemal'in "Kalemler" adli yapitlari oluşturur.
Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Eşdizimlilik, Sabahattin Ali,yaşar Kemal, Çocuk Edebiyati
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programlarinda ve Ders Kitaplarinda Sanat Bilinci ve Bir
Değer Olarak Estetik
Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Gürel
ÖZ
Özet İnsan, doğumla başlayan, gelişim psikolojisi ve eğitimde “kritik yaş dönemleri” olarak
adlandirilan aşamalarla devam eden, nihayetinde ergenlik ve yetişkinlikle beraber kemâle ulaşan
bir gelişim süreci gösterir. Bu gelişim, özellikle bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerinde çok hizli
seyreder ve insanda psikolojik, bedensel, zihinsel, sosyal, dini, ahlaki ve duygusal yönden hizli bir
değişim gözlemlenir. Özellikle bazi değerlerin edinilmesi, kazanim haline getirilerek davranişa
dönüştürülmesi açisindan duygusal gelişim ve ona bağli faktörler kritik bir önem arz eder. İslam
eğitim düşüncesine göre insan doğuştan (fitraten) birçok yüce değeri benimsemeye meyilli bir
şekilde var edilmiştir. İnsanin manevi yapisinin beslediği güzellik ve estetik değerleri de bu değerler
arasindadir. Yüce yaraticinin insani en güzel şekilde yarattiğini ifade etmesi, insanin ayni zamanda
güzellikleri kavrama, onlardan zevk alma ve estetik değer yüklü eserler ortaya koyabilme
yeteneğine haiz olduğuna da işaret eder. Bu durum insanin düşünen, inanan, bağlanan, iletişim
kuran bir varlik olmasi yaninda sanat eseri üreten, estetik zevklere hayat veren bir varlik olarak
algilanmasinin gerekliliğini de beraberinde getirir. Bu gerçeklik, estetik ve güzellik, sanat zevkine,
zarafetine sahip olma gibi başat değerlerin küçük yaşlardan itibaren çocuklarda uyandirilmasi ve
yerleştirilmesinin önemini gündeme getirir. Çocuklarin ve gençlerin sanat bilinci ve estetik
değerlerle bezenmiş söz ve davranişlari özümsemelerinde eğitim-öğretim faaliyetleri merkezi
konumdadir. Aile ile başlayan bu öğrenme ve özümseme süreci okul ile devam ettirilmelidir. Ailede
yürütülen teorik ve pratik uygulamalari takiben ülkemizde örgün eğitim kurumlarinda değerler
öğretiminin gerçekleştirilmesinin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri vasitasiyla olmasi
hedeflenmiştir. Sanat bilinci, güzellik ve estetik gibi değerlerin öğretiminin din dersleri müfredati
içinde gerçekleştirilmesi, çocuklarin ve gençlerin bu değerleri benimseyip davranişlarina
yansitmalari için dinin desteğinden yararlanma yoluna gidildiğini göstermektedir. Amaç Bu
araştirmanin amaci, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi programlarinin ve ders kitaplarinin,
çocuklarda ve gençlerde sanat bilinci uyandirmada, estetik ve güzellik değerlerini onlara tanitma
ve benimsetmede ne tür katkilari olabileceğini ortaya koymaktir. Yöntem Araştirmamiz ağirlikli
olarak literatür taramasina dayanmakta olup elde edilen bilgiler ve veriler belli bir bütünlük
içerisinde değerlendirilip yorumlanmaya çalişilmiştir. Ayrica tanimlama, tespitte bulunma,
karşilaştirma, analiz-sentez gibi tekniklerden de istifade edilmiştir. Muhtemel Bulgular  Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi dersi programinin genel yaklaşiminda değer öğretimi ve estetik değerinin, sanat
bilincinin yerini belirleme.  Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarinda değerler ve estetik değerinin
yerini belirleme.  İlköğretim ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programinda estetik
değerinin ele alinişi ortaya koyma.  Öğretim programinin vizyonunda estetik değerinin yerini
belirleme.  Öğretim programinda öncelikle dikkat edilmesi gerektiği ileri sürülen hususlar
açisindan estetik değerini değerlendirme.  Programin öğretilmesinin gerekliliği konusunda ileri
sürülen boyutlar açisindan estetik değeri.  Programin uygulanmasina ilişkin ilke ve açiklamalarda
estetik değerinin konumunu tespit etme.  Programin yapisinda değerler eğitimi ve estetik değeri.
 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programinda estetik değerinin ele alindiği üniteler.  Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarinda estetik değeri ve sanat bilinci. Kaynaklar Çakmak, Ahmet,
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Adalet Değerinin Öğretimi, Basilmamiş Yüksek
Lisans Tezi, Erzurum, 2013. Demir, Ömer, Din Eğitimi ve Estetik, İlahiyat Yayinlari, Ankara, 2015.
Gücen, Ali, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Bilimsellik Değerinin Öğretimi,
Basilmamiş Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2014. Gültekin, Tuba, Sanat Eğitiminde Estetik
Değerlerin Gelişimi Sürecinde Çocuk ve İletişim, Akademik Bakiş Dergisi, Haziran, 2011, s. 1-14.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. siniflar) Öğretim Programi ve Kilavuzu,
T.C Milli Eğitim Bakanliği Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 2010. İslam ve Sanat, Tartişmali
İlmi Toplanti Bildirileri Kitabi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2015. Mutluel, Osman, Kur’an-i Kerim ve
Estetik, Basilmamiş Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008. Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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Dersi (9, 10, 11, 12. siniflar) Öğretim Programi ve Kilavuzu, T.C Milli Eğitim Bakanliği Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü, Ankara, 2010. Yildirim, Mustafa, İslam Sanatinin Özgüven ve Sosyalleşmedeki
Etkisi, 21. Yüzyilda Eğitim ve Toplum Dergisi, 2014, c. 3, say. 9, s. 19-28.
Anahtar Kelimeler: Değer, Estetik, Sanat, Eğitim-Öğretim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi.
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