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ÖNSÖZ 

 Heyecanla çıkılan yolculuğa, mutlulukla dönmekti bizimkisi. 
Olur muydu, olmaz mı? Nasıldı?, Bulunur muydu bilinmezdi? 
Bulduk, dinledik, söyleştik, tasarladık, dönüştürdük, süsledik, yaşattık, 
şiirleştirdik. Belki simgeleştirdik kadın ruhunun güzelliğini, gizemini, 
nefesini, yüreğini katarak donatılarda. Halkayla yaşama tutundurduk, 
tokmakla sesi olduk, yüreğine kilit vurduk kimi zaman, bedenini ise 
ev misali yuva. Tokmak gelene dair ipuçları verirdi kimi zaman, biz 
de duygulara dair… Gerisini ise siz okuyucuya…  

                                                                                                                                           

Arzu EVECEN, Merve ACAR                                                                                                             

2020 
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GİRİŞ 

Hiç şüphesiz tasarımcılar birçok kaynaktan esinlenerek 

tasarımın ön koşulunu gerçekleştirir. Bunu yaparken kendi zihin 

dünyasında yarattığı imgesel algısıyla tasarımlarını şekillendirir ve 

onlara yön verir. Kimi, bu esin kaynaklarını doğrudan tasarımlarında 

göstergeleştirdiği gibi, kimi de dolaylı biçimde aktarır. Bu noktada 

tasarımcının sahip olduğu hayal gücü, donanım, kültürel ve etnik 

öğeler vb. yaratıcılığını besleyen en önemli unsurlar arasında yer 

almaktadır.  

Kültürün tasarıma aktarımı, mimari unsurlar, masallar, 

efsaneler, türküler vb. sanatsal ve estetik farklı biçimlerden 

esinlenilerek yaratılır. Modanın ilk akla gelen kültürel evreni olan 

giysi ve aksesuarları,  bu kapsamda birer kültür yansıtıcıları olarak 

nitelendirmek mümkündür.  

Anadolu’nun yaşayış biçiminin zengin bir göstergesi olan 

mimari, kültürel tasarımın en temel esin kaynaklarını beslemektedir. 

Çankırı ilinde de tarihi ve kültürel zenginliğin pek çok disipline 

araştırma ve inceleme açısından kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. 

Bu bağlamda, kültürel ve etnik bir miras olarak söz 

edebileceğimiz Çankırı ilinin kapı tokmak, halka ve kulplarının 

biçimsel formlarını, kadın bedeninde süsleme öğesi olarak 

kimlikleştirilip yeni biçemlerde ve anlamlarda güncelleyerek tasarımın 

ana unsuru haline getirmek, çalışmanın temel amacını 

oluşturmaktadır.  Böylece kültürel izlerin görsel biçimlerine dair yeni 
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yorumlamalarla şekillenen tasarımlar, giysilere estetik bir unsur 

kazandırırken, kadın bedenini de özgün biçimlerde süsleyerek dile 

gelen duygulara tanıklık eden stillerle buluşturmaktadır. 

Tasarımlarda kültüre dair yaşamı ve yaşanılanı anımsatarak bir anlatı 

unsuru oluşturmak ve kültürel biçimlerin tasarım biçimlerine 

dönüştürülmesine bir nebze de olsa katkı sağlamak çalışmanın 

önemini oluşturmaktadır. 

Nitel araştırmalar kapsamında yapılan bu çalışmada bilimsel 

kaynaklara ilişkin veri toplama tekniği olarak belgesel tarama 

metodundan yararlanılmıştır.  Bu bağlamda kitap, dergi, tez, gazete 

gibi yerli ve yabancı bilimsel kaynakların yanı sıra karşılıklı görüşme 

ve yerinde gözlem yöntemi ile uzman kişilerin görüşlerine 

başvurulmuş, çalışmanın bilimsel içeriğine katkı sağlayıcı bilgiler 

kayıt altına alınmıştır. Tasarımlarda ise uygulamalı araştırma yöntemi 

kullanılmıştır.  

 Geleneksel ve kültürel açıdan oldukça dinamik ve zengin bir 

kültürel miras barındıran Çankırı ilinin kapı tokmak, halka ve 

kulplarının tasarımlara eşsiz bir görsel ve kültürel bir kaynak 

sağlayacağı fikriyle çalışmanın taslak planı oluşturulmuştur. Bu plan 

dâhilinde tasarımlara referans sağlayacak kaynaklar belirlenmiş, 

kütüphanelerden, özel arşivlerden ve kişisel derlemelerden konu 

kapsamına alınan başlıklara ilişkin bilgilerin varlığı tespit edilmiş, 

akademik makale, dergi, kitap, gazete v.b. kaynak taramaları yapılmış 

ve tüm bilgiler kayıt altına alınmıştır. Bu ön bilgiler dâhilinde Çankırı 

ilinin tarihi kapı, tokmak, halka ve kulplarının bulunduğu mahalleler 
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tespit edilmiş ve ardından fotoğraflanarak arşivlenmiştir. Yapılan 

incelemelerde bu yapılara yalnızca eski Çankırı olarak adlandırılan 

yerleşim yerlerinde rastlanmış ve fotoğraflanan bulguların görselleri 

metin içinde, diğer bilgiler ise tipolojik biçimlerine göre ayrılmış 

çizelgede listelenmiştir.  

Derleme sırasında kültürel bellekten yararlanılmak amacıyla 

konuda uzman kişilerin görüşlerine başvurulmuş ayrıca araştırma 

kapsamına alınan evlerde ikamet eden kişilerin bir kısmıyla da 

karşılıklı görüşme yöntemi ile önceden hazırlanan görüşme formuna 

bilgiler kaydedilmiştir. Bu bilgilerde kişilerin demografik 

özelliklerinin yanı sıra Çankırı ilinin tarihi, sosyo-kültürel yapısı, 

mimari özellikleri, vb. yönelik sorular bulunarak cevapları kayıt altına 

alınmıştır. Elde edilen tüm bu bilgiler derlenerek tasarım süreci 

başlamıştır. Bu süreçte esin kaynağı oluşturacak, kapı ve diğer 

parçaların fotoğrafları ile tasarımın hikâye panosu oluşturulmuştur. 

Tasarımlarda kapı kulp, halka ve tokmaklarının malzeme türü, rengi, 

süsleme motifleri, anlamsal nitelikleri vb. de dikkate alınarak, yeni 

anlatım ve sanat biçimleriyle giysi donatılarını ifade etmek için dijital 

teknikler aracılığıyla on tasarımda yeniden hayat bulmuştur. 

Tüm bu söylenenler neticesinde çalışma iki temel kapsama 

dayandırılmıştır. Bunlardan ilki Çankırı ilinde günümüzde var olan 

kapı, kulp, halka, tokmak ve kapı kollarının tespiti, tipolojik 

açıklamaları ve coğrafi, ekonomik, kültürel bakış açılarıyla analiz 

edilen yorumlamaları;  diğeri ise elde edilen bulguların giysi 

tamamlayıcısı  olan   aksesuar  tasarımlarında  bir  süs  öğesi   olarak
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özgünlük ve yaratıcılık ekseninde aktarımıdır. Geriye kalan tüm 

bilgiler, bu iki temel kapsamı destekleyecek türden kronolojik, 

tanımsal, yöntemsel v.b. açıklamalardan oluşmaktadır.  

Çalışmanın başlangıcından itibaren yapılan kuramsal temelli 

açıklamalar, görseller, örneklendirmeler sonuç olarak süreç odaklı 

yaklaşımda yapmayı planladığımız tasarımlara yönelik bilgi ve 

görsellerin temel alt yapısını oluşturacak bilgileri içermektedir. Bu 

yüzden sırasıyla çalışma dört ana başlık üzerinden yürütülmüştür. 

Birinci bölümde, Anadolu’da yer alan kapı, kulp, halka ve 

tokmaklarına dair kuramsal temelli ve konuya giriş niteliğinde kavram 

ve açıklamalar yer almıştır. Bu temel başlığın ardından Çankırı ili kapı 

kulp, halka ve tokmakları ile Çankırı kapı-kulp ve tokmaklarına dair 

tipolojik buluntular doğrudan ve dolaylı alıntılara, bilgilere dair kişisel 

yorumlamalara ve yerinde gözlemle elde edilen görsellere 

dayandırılarak coğrafi, ekonomik, kültürel bakış açılarıyla 

açıklanmıştır. Çankırı kapı-kulp ve tokmaklarına dair tipolojik 

açılımların yer aldığı başlıkta ise birbiriyle ilişki ve aynı türden 

biçimsel temelli benzerliklerin yer aldığı kapı tokmakları dört grupta 

kategorileştirilerek açıklamalarla ortaya konulmuştur. 

Çalışmanın ikinci bölümündeyse öncelikli olarak “tasarım” 

kavramı terimsel ve kökenbilimsel açıdan açıklanmış ve nitelikleri 

özel alan gözetilmeden genel ifadelerle sunulmuştur. Ardından ikinci 

alt başlık olarak “kültürün tasarımı” na ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Bu bağlamda önce kültür terimi açıklanmış, kültür ve tasarımın 

birleştiği noktalar ve kültürün tasarıma aktarılmasına yönelik 
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kaynaklar sözel ifadelerle örneklendirilerek ortaya konulmuştur. 

Tasarımlarda öne sürülen yaklaşım ve yöntemin bir zemini olarak, 

kültürün giysi tasarımına temel bir esin kaynağı olarak aktarılma 

biçimi ise yeni bir başlıkta sunulmuştur. İkinci bölümün son başlığı 

olarak moda ve giysi tasarım unsurlarında tasarımcıların yaratıcılıkları 

ve esin kaynakları, giysi tasarımında kullanılan ilke ve öğeler, v.b. 

türünden bilgilere yer verilmiştir.  

Buraya kadar yapılan bilimsel kaynaklı bilgi ve açıklamalar 

tasarımların şekillendiği noktalara atıf yapmaktadır. Dolayısıyla bu 

temel bilgilerin ardından çalışmanın üçüncü bölümü on adet özgün 

tasarımların şiirsel aktarımla yer aldığı eserlerden oluşmaktadır. Bu 

tasarımlar ayakkabı, yaka, çanta, düğme, küpe,  kolye v.b. yer aldığı 

Çankırı ili kapı, kulp, halka ve tokmaklarının kültürel açıdan 

sorgulandığı biçimlerin süs ve anlatım öğesi olarak giysi 

tamamlayıcılarında kullanımından oluşmuştur.  Eskiz çizimleriyle 

başlanılan bu figürler, dijital platforma taşınarak yaratıcı 

uygulamalarla ortaya konulmuştur.   

. 
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I.BÖLÜM

1. Anadolu Kapı Kulp, Halka ve Tokmakları

Mimari yapıların en önemli öğelerinden biri sayılan kapılar 

hakkında gizemi saklayan örtük bir yaşamı barındırdığına dair birçok 

hikâyeden söz edilir. Bu yaşam, ataerkil toplum anlayışıyla kadının 

alanı içerisinde toplumsal normlara uygun rollere bürünerek zamanın 

büyük çoğunluğunu geçirdiği ev yaşantısında, kapıların ve üzerinde 

yer alan çeşitli yapıların (kulp, tokmak, halka v.b.) bu örtük anlama 

hizmet eden görünümleri ve sembolik dillerinin varlığıyla bütünleşir.   

Öyle ki, Anadolu’da yer alan kapılar, mahremiyetin mekânı 

olarak bilinen evlerin en önemli unsurlarından biri olarak 

görülmektedir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir kentin temel 

unsurları içerisinde yer alan diğer unsurlar (duvarlar, surlar v.b.) gibi 

kapılar da toplumsal sınıfları, statüleri, grupları ve hayat tarzlarını 

ayırma görevi üstlenmişlerdir. Aynı zamanda dini, felsefi, siyasi, 

sosyolojik ya da edebi manalarıyla da dünya görüşünü yansıtan bir 

gerçekliğe de vurgu yapmaktadırlar  (Alver, 2010: 44-45). Edebiyatta, 

sanatta, mimaride birçok farklı anlamlar taşıyan kapılar, içerisi ile 

dışarısı arasında kimi zaman bir sınır, kimi zaman geçit, genellikle de 

o ailenin yaşam alanı olan ve onların özelini saklayan, koruyan

anlamında ya da mahremiyetin etkisiyle büyülü bir yolculuğa çıkılan

bir mesken unsuru da olabilmektedir (Melikoğlu ve Selvi, 2017:

1003).

Doğumla birlikte açılan kapıların ölümle birlikte 

kapandığından söz edilir. Her kapı,  ardında yaşayanların öyküsünü 
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barındırır ve her kapının ayrı bir anlamı vardır. Sırlarını kilitleriyle 

örten kapılar, iç ve dış dünya arasında merak barındırır, adeta gizler 

dünyasını arkasında saklar (Lekesiz, 2016: 70-74).  

Nitekim kapı kulp, halka ve tokmaklar da benzer biçimde birçok 

duyguyu, niteliği ve söylemi içinde barındırır.  Kapı üzerinde yer alan 

bu yapılar, işlevsel özelliğinin yanı sıra süsleme öğeleri olarak da 

işlerlik kazanır ve aynı zamanda kapılar üzerinde sözsüz iletişimin 

görsel biçimine tanıklık ederler. Kapı tokmakları, içeriye açılan 

pencereyi, dışarıdan gelenlere aralarken cinsiyetlere, dini inançlara, 

yaşam tarzlarına gönderme yapan nitelikler taşırlar;  görüntüsü ve sesi 

ile dışarıdan gelenle ev eşrafı hakkında “kim”liğe dayalı bir iletişim 

kodu sunarlar; zengin-fakir, evli-bekâr,  çocuklu-çocuksuz vb.  

Tüm bu figüratif yüzeylerin geçmişten gelen kültürel değerlerle 

ilintili olduğundan da burada ayrıca söz etmek gerekir. Kapı, halka ve 

tokmakların geçmişten gelen bir kültür taşıyıcısı olma fikri Alver 

(2010:74)’in şu sözünü anımsatır: Biçim, kültürdür, kültüreldir. İnşa 

edilenin biçimi kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. 

Özgen (2009:551), “Mimaride Simgeler; Üsküdar’ın Kapı 

Tokmakları” adlı çalışmasında kapı tokmaklarının mesleki bilgi, 

medeni durum, tılsımlı sembollerle bezeli korunma inancı, 

mahremiyet duygusu ve sosyal hiyerarşiyi ifade eden sembolik 

dillerinin olduğundan söz eder. Bunlardan bazıları kuyumculuk 

mesleğinin inceliğini ve zarafetini sembolize eden el biçimli 

tokmaklar; toplumsal ve mesleki kimliklerini yansıtan ve doktorların 

kapılarında bulunan yılan figürlü tokmaklar, hayvancılıkla 
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uğraşanların koçbaşı (armut biçimli tokmak olarak da 

adlandırılmaktadır) figürüne benzetilen tokmakları, dokumacılıkla 

uğraşanların ise kilim motiflerinden sembolize edilen tokmaklar tercih 

ettiklerinden bahsetmektedir. 

İşlevlerinin yanı sıra dönemin estetik ruhu ve sanat anlayışını 

yansıtan kapı tokmak ve halkaları yukarıda da ifade edildiği üzere 

hayvan üslubu ve stilize edilmiş bitkiler ile geometrik bezemelerin 

bulunduğu zamanla değişime uğramış birçok figüre tanıklık eder. Bu 

değişim hiç şüphesiz tarihi arka plana dayanan birçok kültürel değerle 

gündeme getirir. Dışarıdan geleni duyurma amacıyla yapılmış kapı 

tokmakları incelendiğinde dönem sanatçıları tarafından inanç, 

korku, beklenti vb. duyguları yansıtmaya yönelik sembolik 

değerler güdülerek yapıldığı belirtilmektedir. “Kartal, kuş, yılan 

gibi hayvan motifleri, ejderha, insan ve medusa figürler, stilize 

edilmiş bitki motifleri” ile birlikte geometrik desenlerin 

bulunduğu kapı tokmaklarından hayvan ve insan tasvirleri, 

özellikle İslamiyet’in kabulünden sonra azalıp yok olmaya 

başlamış inanç biçimlerindeki değişimlerle geometrik figürlerin 

(yuvarlak form) kullanımı yaygınlaşmıştır (Birdevrim, 2015).  

Bu sembolik ifadeler dışında kapı kulp, halka ve tokmaklar, 

yapısal birtakım niteliklere de sahiptir. Teknik açıdan ele alındığında 

Anadolu’da bulunan kapı, kulp, halka ve tokmaklarının demir, bronz, 

pirinç, sac gibi malzemeler ile dövme, döküm ve el işçiliği gibi 

teknikler kullanılarak üretildiği ifade edilmektedir (Melikoğlu ve 

Selvi, 2017:1005).  
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Demir, geçmişteki tarihi yapılarda dayanıklılığı nedeniyle 

strüktür gibi temel yapı elamanı olarak kullanılmasının yanı sıra 

dekoratif amaçla da kullanılan bir malzeme niteliği taşımaktadır. 

İlginç biçimde demirin sıcak dövülerek inceltilip saç haline getirilip 

dekoratif öğe olarak süslemelerde kullanılmaya başlaması ise 13. 

yüzyıl sonlarına dayanmaktadır (Kurugöl ve Küçük, 2015:527). Her 

kapı tokmağının birbirinden bağımsız bir hikaye barındırdığı 

Anadolu’da, demir işçiliğinin gelişmişliği de bu tokmaklardaki 

süsleme farklılıklarına ve çeşitliliklerine sebep olan etmenler 

arasındadır (Özgen,2018:89). 

İnsanlar tarafından altından sonra kullanılmaya başlanılan ve 

yumuşak bir metal olma özelliği taşıyan, parlak sarı-turuncu 

renginden dolayı altın gibi dikkati çeken bakır; kalay ile birlikte sıvı 

hale getirilerek, bronz alaşımı oluşturmaktadır. Pirinç ise çinko ile 

bakırın alaşımıdır ve bir miktar sertleşerek bakırdan daha dayanıklı 

hale gelmektedir (Ehsani ve Yazıcı, 2016: 44). Korozyona uğrama 

(paslanma) bakımından daha dayanıklı olması sebebiyle ekonomik 

durumlar elverdiği sürece Anadolu’da çoğunlukla tokmaklarda döküm 

tekniği tercih sebebi olmuştur. Tokmaklarda kullanılan pirinç ve tunç 

ise yine döküm tekniğiyle yapılan elementlerdendir. Dövme tekniği 

ise genelde halkalarda kullanılmaktadır (Kurugöl ve Küçük, 

2015:532-534) 

Görüldüğü üzere her malzemenin kendine has bir rengi ve 

bileşenlerinin etkisiyle daha sert ya da yumuşak olmasından kaynaklı 

işleme kolaylığı ya da zorluğu veya dayanıklılığı, dolayısıyla bir 
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kalitesi vardır. Ev sahibinin ekonomik durumu ve mesleği de bu 

malzemelerin tercih sebepleri arasında yer almaktadır. Kullanılan 

malzemenin yanı sıra kapı yüzeylerinde bulunan tokmak ve 

aynalıkların büyük ya da küçük olması da ev sahibinin zenginliğinin 

bir göstergesi niteliğindedir Kapı; kulp, köçek, halka, ayna (lık), 

tokmak, kabara, kapı kolu gibi öğeleri barındırır ve o bölgenin 

ekonomik, coğrafik, kültürel ve ekonomik durumlarına göre ölçü, 

malzeme ve işleme tekniklerinde farklılıklara rastlanır (KK1). 

Kapı üzerinde bulunan kulp, bir eşyanın tutulup 

kaldırılabilmesini sağlayan tutamak kesimi (Sözen ve Tanyeli, 

2016:182); kazan, tencere, fincan, dolap, altın, vb. nin tutulacak yeri 

(Akalın, 2019:1522) olarak tanımlanır.  Köçek ise kapı tokmaklarının 

kapıya bağlantı halkası şeklinde tanımlanır (Birdevrim, 2015). Bazı 

yörelerde kanca olarak da tabir edilen köçek, halkayı aynanın 

ortasından geçirerek kapıya sabitleme görevine sahiptir.  

Genellikle kapının sağ ve sol kanadında yer alan kapı halkası, 

eskiden kapıları açıp kapamak için üzerine takılan metal bir yuvaya 

geçirilmiş halka (Sözen ve Tanyeli, 2016:158);  çeşitli materyallerden 

ve ya tahtadan yapılmış çember (Akalın, 2019:1033) olarak 

tanımlanan yapılardır. Kapının açılan kanadında, ergonomik açıdan, 

çocuklar ve yetişkinler için iki farklı ulaşılabilir düzeyde yerleştirilen 

örnekleri görülmektedir (Melikoğlu ve Selvi, 2017:1005).  

Ayna, ahşap geçme kapı kanadında seren, başlık ve kuşaklarla 

sınırlanmış dikdörtgen biçimdeki alanı dolduran düz ahşap levha 

(Sözen ve Tanyeli, 2016:158) olarak tanımlanırken, TDK (1976: 13) 
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sözlüğünde kilit kapağı olarak betimlenir.  Yapılan araştırma ve 

incelemeler sonucunda da elde edilen bilgilere göre kapı süsleme 

öğelerinden olan halkaların genelde aynalarıyla daha çok göze 

çarptığını belirtmek mümkündür. Halkalar genelde sade, yuvarlak ve 

düz iken aynaları oldukça işlemeli olabilmektedir.  

En eski kapı öğeleri olarak bilinen halkaların tek bir kullanım 

amacı vardır ki bu da kapıyı çekmek için olduğu ifade edilir. Yörenin 

coğrafi ve ekonomik nitelikleriyle ilişki olarak yapılan halkaların 

çoğunlukla demirden, aynalık kısmının ise bronzdan üretildiği 

söylenmektedir. Bazı zamanlarda biçimi değiştirilerek altına konulan 

kabara ile tokmak olarak da kullanıldığı görülmüştür (Çal, 2003:215). 

Çankırı kapılarının çift kanadında yer alan halkaların kapıyı açıp 

kapatmak dışında zincirle karşılıklı bağlanarak kilit vurmak amacıyla 

kullanıldığı örneklere de rastlanmıştır.  

Yine kapının eve açılan kanadının üzerinde bulunan, işlevsel 

olarak günümüz kapı zili ile benzer amaç için kullanıldığı düşünülen 

tokmaklar, dışarıdan gelenin, vurmak suretiyle ev halkına haberdar 

etmek için kullandıkları bir unsur (Denktaş, 2005:114); kapıya asılı 

duran ve kapıyı çalmaya yarayan, türlü biçimlerde metal parça;  kapı 

kolu yerinde kapıyı açmaya yarayan topuz (Akalın, 2019: 2362) 

olarak tanımlanmıştır. Simgesel anlamda derin bilgiler sunan kapı 

tokmakları, tek veya çift kanatlı olan kapıların sadece tek kanadında 

bulunmaktadır. Teknik açıdan ele alındığında Anadolu’da bulunan 

kapı kulp, halka ve tokmaklarının demir, bronz, pirinç, sac gibi 
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malzemeler ile dövme, döküm ve el işçiliği gibi teknikler kullanılarak 

üretildiği söylenmektedir (Melikoğlu ve Selvi, 2017:1005). 

Kabara, dayanıklılık sağlamak amacıyla, ayakkabıların altına 

çakılan, yassı ve iri başlı çivi; süs olarak odaların ahşap bölümlerine, 

türlü biçimler yapmak için çakılan iri başlı, sarı çivi (Akalın, 

2019:1249); ahşap kapı ya da sandık gibi öğelerin üzerine çakılan, 

başı genişçe ve bezemeli iri çivi; taş yüzey üzerine bezeme amacıyla 

yapılan yarım küre biçiminde kabartma süs öğesi (Sözen ve Tanyeli, 

2016: 152) olarak betimlenir. Kapı kolu ise TDK güncel sözlüğünde 

kapıyı açma ve kapatmaya yarayan, çoğunlukla metalden yapılan 

nesne olarak anılmaktadır. Günümüzde biçimsel ve malzeme 

yönünden farklılıklar gözlenen kapı kollarının yaygın biçimde açma-

kapama işlevine hizmet etmesinin yanı sıra bazen kapı tokmağının 

işlevine de sahip olarak, farklı geometrik veya stilize bitkisel 

motifleri andıran şekillerle de karşımıza çıkmaktadır.    

Çal (2004:485), kapı kulp ve tokmaklarını, Türklerin Orta 

Asya’dan göçerek Anadolu’ya yerleşmesiyle başlayan, çadır 

hayatından ev hayatına geçişle beraber gelişen yaşam alanlarının, yani 

mimari yapıların en belirgin süsleyici öğelerinden biri olarak görür. 

Anadolu’nun batısından doğusuna kadar pek çok ilde rastlanan ve 

çeşitlilik gösteren kapı tokmaklarına dair birçok araştırma 

olduğundan ve bu araştırmalar neticesinde bir kısmının 

belgelendirildiğinden söz ederken, keşfedilmemiş onlarca sayı 

ve türde kapı kulp ve tokmaklarının varlığıyla halen devam 

eden araştırmalar olduğunu özellikle belirtir. 
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Çal’ın bu ifadesine hiç kuşkusuz referans sağlama amacında 

olan bu araştırma,  Çankırı ilinde bulunan ve mimari yapı üzerinde 

kültürel açıdan önemli unsurlar arasında yer alan kapı kulp, halka ve 

tokmaklarını betimleyebilmek ve çeşitli tasarımlarda yeniden 

yaşatabilmek ereğiyle ortaya konulmuştur. Geçmiş dönemlerde ahşap 

kapılar üzerinde yer alan bu mimari süsleme öğeleri, o bölgenin 

kültürel yansımalarının önemli bir uzantısını oluşturmakla birlikte, 

yörenin kültürüne dair yaşam şeklinin, dini, ekonomik v.b unsurlarının 

bu çalışmada ele alınacak olması, araştırmanın temel bakış açısına 

dayanak oluşturacak anlatısallık boyutuna daha güçlü bir perspektif 

kazandırmasına yol açacaktır.  Bu doğrultuda ilk olarak Çankırı ilinin 

tarihi yapısına göz atmak araştırmanın niteliğine uygun bir giriş 

sağlayacaktır.  

1.1. Çankırı İli Kapı Kulp, Halka ve Tokmakları 

Tarihi incelemelerde de rastlanılan bilgilerden görüleceği üzere 

Çankırı’nın tarih öncesi çağlardan günümüze kadar pek çok kavim ve 

devletin yerleşme ve itilâsına sahne olduğu bilinmektedir (Kurtaran, 

2012: 10). Aynı zamanda Tanzimat devrinde Çankırı’nın Kastamonu 

vilayetine bağlı bir sancak (Demirel, 2009: 10) olması da Çankırı ili 

kapı halka, kulp ve tokmaklarının kültürlerarası etkileşime tanıklık 

eden birçok örneği de gözler önüne sermektedir. 

Bu doğrultuda Kastamonu kapı, halka ve tokmaklarının Çankırı 

ilinde bulunanlar ile birtakım benzerlikler göstermesini, ortak kültürel 

etkileşim yansımalarının bir sonucu biçiminde ifade etmek 

mümkündür.  
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 Kastamonu’da kapı tokmakları malzeme olarak genellikle 

demirden yapılmıştır. Çankırı’da da benzer yöntemle yapılmış 

tokmaklara rastlanmaktadır. Çankırı’daki halkalarla beraber kullanılan 

aynalıkların oldukça süslü olduğu ifade edilmektedir. Kastamonu’da 

yapılan araştırmalarda aynı şekilde halkalardan ziyade aynaların 

süslemesi dikkati çekmektedir. Kastamonu’da göbekli diye tabir 

edilen, kimisinde kenarları dilimli olan ve yuvarlak kâseye andıran 

tipleri, Çankırı’da da yaygın olarak görülmektedir. Çankırı’da 

rastlanan armut/armudi biçimli olarak betimlenen tokmak türlerinin, 

Kastamonu’da da var olduğu tespit edilmiştir (Çal,2004: 486). 

 Yapılan karşılıklı görüşme ve incelemeler sonucunda eski 

Çankırı yerleşim alanı olarak adlandırılan bölgenin genellikle dar 

gelirli ailelerin yaşadığı yerlerden biri olduğu belirlenmiştir. Fakat 

Çankırı ilinin genelinde (özellikle geçmişte) nitelikli konak sayısının 

varlığı da kuşkusuz bilinen bir gerçektir.  

 Bu konuyla ilgili olarak Süheyl Ünver (1965), Süleymaniye 

kütüphanesindeki el notlarında şu sözlerden bahseder: Çankırı akşam 

üzeri dolaştığım bir şehir. Pek çok sayıda dikkate şayan evleri beni 

büyüledi. Sayısı pek fazla hele bir tanesine girdik 200 yıllık hali harap 

ve perişan. İlk yapıldığı zaman 18 yaşında İstanbul’da bile eşi 

bulunmaz. Yani bir dünya güzeli imiş. Hayran olduk. 

Fakat günümüzde bu yapıların varlığı ne yazık ki giderek 

azalmıştır. Koruma altına alınarak yeniden restore edilen veya 

geçmişten günümüze harabe biçimine gelmiş bazı konaklar 

incelendiğinde dış görünümlerinin oldukça sade yapıda olduğu 
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görülmüştür. Bu durumu açıklayabileceğimiz iki tür sebep vardır.  Biri 

dini inanç biçimine dayalı diğeri ise nazar inancına yönelik korunma 

güdüsüyle sadeleşmeyi tercih etmeleridir (KK1, KK6). 

 

Dini inanç biçimimizin bize bir öğretisi de dış görünümün 

mütevazı, kimseyi imrendirmeyecek biçimde olmasıdır. Bu yüzden 

sivil mimarinin dış görünüm yapısı oldukça sadedir. Asıl ahşap 

süsleme ve tezyinatlar evin içinde bulunmaktadır (KK6) 

          Alatlı (2019: 56)’ya göre, … İslam’da dünyevi zenginliklerle 

övünmek kabalıktır, yapılar “olmayanları imrendirecek” şekilde 

süslenmez. Mülkün asıl sahibi Allah’tır, malın en hayırlısı Allah 

yolunda harcanandır. Allah yolunda harcananın en hayırlısı da halkın 

en çok ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılayandır. Kaynaklar kalıcı 

yapıtlara değil, sevaba devam eden sadakalar, vakıflara, medreselere, 

imaretlere, aşevlerine, misafirhanelere harcanır. Bir de mesken kutsal 

sayılır. Mahremiyeti duvarlarla korumaya alınır. Duvarların, 

kapıların, pencerelerin yükseklikleri hane halkının mahremiyetini 

korumak üzere ayarlanır. 

 Yine de bazı kapılar ve üzerinde yer alan kulp ve tokmakların 

malzeme ve süsleme yönünden bir parça ihtişama sahip olduğu, bazı 

kapıların ise “kündekari1” tekniği ile yapıldığı, dar gelirli ailelerin 

                                                           
1 Kündekari, “Türk Sanatında, küçük ve geometrik biçimli ahşap parçalarının 
birbirlerine geçmelerle bağlanması tekniği ve bu teknik kullanılarak oluşturulan 
yapıt” olarak tanımlanır. Selçuklu döneminden itibaren bu teknik çoğunlukla kapı, 
pencere, dolap kapakları ile minber ve kürsülerin yapımında kullanılmıştır. 
Yapılarda deformasyona yönelik bir önlem olarak yapılan bu teknik, geometrik bir 
biçim düzenine sahip olmakla birlikte tek parçaları üzerinde kimi zaman bitkisel 
bezemeli motiflere de rastlanmaktadır (Sözen ve Tanyeli, 2016: 187). 
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kapılarının ise ekonomik koşullardan kaynaklı daha sade bir 

görünümde olduğu görülmüştür. 

 Fotoğraf 1: Çankırı  Kapılarından Bazı Örnekler 
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Kaynak: Merve Acar arşivi, 2019. 
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Kaynak: Arzu Evecen arşivi, 2019. 
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Kaynak: Arzu Evecen arşivi, 2019. 
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Kaynak: Arzu Evecen arşivi, 2019. 
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Fotoğraf 1’de eski Çankırı mahallelerinde çekilmiş kapılardan 

bazı örneklere yer verilmiştir. 1a, 1b, 1c, 1d ve 1e’de yer alan kapılar, 

kündekari tekniği ile yapılmış olan türlerdir. 1e’de yer alan görsel, 

evin içinde iki odayı birbirine bağlayan oda kapısı olarak 

kullanılırken, yine aynı evde bulunan 1d görseli, evin içinde dolap 

kapağı olarak kullanılan kapı türüdür.  

Çankırı’da kündekari kapılarının ara bölmelerinde yani küçük 

ahşap parçalarında ceviz ağacı tercih edilirken ana zeminde yani 

büyük parçalarda ise meşe ağacı kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunların 

dışında yer alan bazı kapılar ise (1f ,1g, 1h, 1ı, 1i, 1j, 1k, 1m, 1n), 

geometrik bezemelerden oluşan göbekli çatal kapı olarak 

adlandırılmaktadır. Çatal kapı tabiri yörede iki kanadı da açılan kapıya 

verilen addır. Genellikle bu kapıların varlığı evde at arabası ile tarım 

aletlerinin bulunduğuna ve hayvancılık yapıldığına işaret etmektedir. 

Bu kapıların zıvana adı verilen sistemle yapıldığı bazen de zıvanalı 

kapı olarak adlandırıldığı belirtilmektedir.      

Çankırı kapı tokmaklarında dini göndermelerin varlığı da 

araştırmalar esnasında elde edilen bilgiler arasındadır. Şöyle ki, 

Çankırı’da gayrimüslim halkın yaşadığı kapı tokmaklarının genellikle 

maddi açıdan elverişli olanların tercih ettiği pirinçten yapılmış el 

figürü şeklinde olduğu (Fotoğraf 2) gözlemlenmiştir (KK2, KK4, 

KK3). Bir başka dini unsura dayalı sembolizm ise hacca giden 

kişilerin kapılarının yeşil renge boyanması inancıdır (KK1) 
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Fotoğraf 2: Çankırı’da El Figürlü Kapı Tokmağı 

   

                                  

 

 

 

 

 

Kaynak: Arzu Evecen arşivi, 2019. 

 

Çankırı’da rastlanan kapı kulp ve tokmak boyutlarında farklılık 

gözlense de genelde aynı türlerde malzemelerin kullanımına 

rastlanmıştır. Çankırı’da günümüze kalan kapı kulp ve tokmaklarının 

bronz ve demir ağırlıklı malzemelerden el işçiliğiyle yapıldığı, bir 

kısmına da dökme tekniği uygulandığı belirlenmiştir. Döküm tekniği 

daha kaliteli, dövme tekniği daha maliyet açısından daha ucuz ve 

dayanıksız olmaktadır. Halka ve aynalıkların ise aynı biçimde 

çoğunlukla demir ve bronzdan yapıldığı görülmüştür (KK2). Maddi 

açıdan elverişli olanların daha çok pirinç kullandığı, demir 

kullanımının ise ekonomik sıkıntıdan dolayı biraz daha yaygın olduğu 

ifade edilmiştir (KK4). Demir, bronz ve pirinç türüne göre oldukça 

eski bir malzemedir. Dolayısıyla demir kullanımı bir anlamda o 

yapının çok daha eski olduğuna da işaret eder. Ardından gelen bronz, 

en sağlam malzeme olarak bilinir ve Osmanlı dönemine 
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dayanmaktadır. Pirinç ise Cumhuriyet dönemi yani yeni dönem olarak 

ifade edilir. Dolayısıyla bu malzemelerin maddi gücün de bir 

yansıması dışında dönemsel açıdan da bilinirlik göstermesi 

mümkündür (KK3, KK5). 

Bunların hangi malzemeden yapıldığı ise görünürdeki 

renklerinden anlaşılmaktadır. Kırmızı tonuna yakın bir renk ise bronz, 

pirinçten yapılmış ise sarımtırak, demir olanlarsa siyaha yakın ya da 

pas rengi etkisinde hafif kızıl olmaktadır (KK2, KK3).  

Çankırı’da kullanım amacına uygun üç tip kapı tokmağı olduğu 

görülmüştür. Bunlardan birincisi ev ahalisi için, ikincisi misafirler 

için, üçüncüsü de çocuklar içindir. Her birinin çıkardığı sesler 

birbirinden farklıdır ve ev sahibine geleni tanımasında yardımcı 

olması amaçlanmaktadır (KK5).  

 Bu kapı tokmaklarının kullanımı zamanında her bir komşunun 

kapısında bulunan tokmak sesinin birbirinden farklı olması istenilen 

bir durumdur. Böylece yakın evlerde oturan kişiler bu tokmak sesinin 

hangi komşuya ya da kendine mi ait olup olmadığını bilmektedirler. 

Bu durumun malzemenin yapımında kullanılan maddenin ağırlığıyla 

ilgili olduğu ifade edilmiştir. Aynı zamanda bu tokmakların, altında 

yer alan kabara sayesinde gelen kişinin cinsiyetini kimlikleştiren 

biçimde sesler çıkardığı belirlenmiştir (KK5).  

 Konuyla ilgili olarak yapılan bazı çalışmalarda da birtakım 

yörelerde kapı tokmaklarının cinsiyete dayalı sembolik bir mesaj 

ilettiğinden söz edilen bilgilere rastlanmıştır. Bunlar kapılar üzerinde 
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yer alan ve bulundukları bölge itibariyle yabancı misafir erkeğin rahat 

ulaşabilmesi için üstte yer alan ve kalın ses çıkaran kapı tokmakları; 

bir diğeri ise ev ahalisi ve kadınlar için daha ince ses çıkaran ve altta 

bulunan kapı tokmakları olarak ifade edilmektedir (Alav,2014:8; 

Özgen, 2009: 547). 

 Anadolu’da kapı tokmakları çoğunlukla geometrik 

bezemelerden oluşmuş,  kapı halkaları da genelde yuvarlak formdan 

meydana gelmiştir (Yılmaz, 2013: 17). Eski Çankırı yerleşim alanında 

da benzer örneklerle karşılaşılmış olup, kapı halkalarının yuvarlak 

form görüntüsüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Kapı tokmaklarında 

ise geometrik biçimler çoğunlukta olmakla birlikte bitkisel figürlü 

biçimlerde de karşımıza çıkar.  

 Anadolu’da örneklerine günümüzde de rastlanılan avlu 

kültürü, ev halkının özelliklere kadınların mahremiyetini 

barındırmasının yanı sıra, evin kışlık veya gündelik ihtiyacını da rahat 

karşılayabilmesi açısından önemli alanlardandır. Ayrıca evin ve 

avlunun dışında bulunan duvarlar, Alatlı (2019: 56)’nın da söz ettiği 

gibi evin mahremiyeti korumak amacıyla pencerelerle birlikte 

yüksekte bulunur. Yapılan araştırmada avlu kapılarında yer alan 

tokmakların genelde tek tarafta bulunduğu, halkaların her iki kanatta 

da yer aldığı gözlenmiştir.   

1.2. Çankırı Kapı Kulp, Halka ve Tokmaklarına Dair Tipolojik 

Açıklamalar 

 Araştırmalar, Çankırı ili merkezinde yer alan 14 mahallede 

sürdürülmüştür.  Bunların 8’i eski Çankırı olarak tabir edilen 
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mahallelere, diğerleri ise yakın geçmişe ait ve yeni Çankırı olarak 

ifade edilen 6 mahalleye aittir. Fakat yapılan araştırmalarda yeni 

Çankırı’da bulunan Esentepe, Yeni mahalle, Aksu mahallesi, Fatih 

mahallesi, Kırkevler mahallesi ve Abdulhak Renda  (Recep, 2007:113) 

mahallelerinde yeni yerleşimlerin yapıları bulunduğundan eski 

yapılara rastlanamamıştır. Dolayısıyla incelemeyle kayıt altına alınan 

kapı kulp, halka ve tokmakları, eski Çankırı olarak ifade edilen 

Karataş, Alibey, Mimar Sinan, Tabakhane, Karatekin, İnciliçeşme, 

Buğdaypazarı ve Cumhuriyet (Recep,2007:113)  mahallelerine aittir. 

Bu mahallelerde yapılan karşılıklı görüşme ve yerinde gözlem 

yöntemleriyle tahta kapılar üzerinde yer alan kapı kulp, halka ve 

tokmaklar fotoğraf ve belgelerle kayıt altına alınmıştır.   

 Eski Çankırı mahallelerinde yapılan incelemeler ve 

araştırmalar neticesinde geçmişe ilişkin, geleneksel ve kültürel bir 

değer taşıdığı düşünülen sivil mimariye ait 80 haneye ulaşılmıştır. Bu 

hanelere ait kulp, halka ve tokmaklar günümüzde dış kapı olarak 

bilinen bahçe kapıları ve hane kapıları üzerinde yer almaktadır.  Elde 

edilen verilere göre araştırmanın sürdürüldüğü bölgelerde çok farklı 

tiplerde kapı kulp, halka ve tokmaklarına rastlanamamıştır.  

 Halkaların genellikle aynalık kısmının ortasına köçekle 

tutturularak birlikte kullandığı gözlemlenmiştir. Halka formlarının 

tamamı ince, demirden ve yuvarlak olup, çoğunluğunun dökme 

tekniği, çok azının ise dövme tekniği kullanılarak yapıldığı 

görülmüştür. Kadıoğlu ve Koparan’ın (2008:528) “Eski Çankırı’da 

Bulunan Kapı Tokmakları ve Halkalarından Örnekler” üzerine yapmış 
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oldukları çalışmada aynalıkların bulunmadığı halka biçimlerine 

rastlandığından söz etmektedirler. Bu araştırmada da kapı üzerlerinde 

tek başlarına bulunan halkalara rastlanmış fakat aynalık kısımlarının 

çıkarılmış olduğu düşünülmektedir. Yapılan incelemelerde bazı 

kapılar üzerinde bulunan tokmak işlevi gören halkalara (Fotoğraf 3) 

da rastlanmıştır.  

Fotoğraf 3: Tokmak Olarak Kullanılan Kapı Halkası 

 

                            

                             

 

 

 

Kaynak: Arzu Evecen arşivi, 2019.  

 Üzerinde yer alan halkayla birlikte kullanılan aynalıklar ise 

dökme demir ya da bronzdan yapılmış olduklarından daha sade bir 

görünüme sahiplerdir. Dövme demir ya da sacdan yapılan aynalıkların 

ise göbek kısmı sade olmakla beraber, yassı biçimli kenarlarında oyma 

tekniği ile yapılmış süslemeler bulunur. Aynı kapının çift kanadı 

üzerinde bulunan aynalık süslemelerinin (deliklerin) boyutları ve 

sayıları farklı olmakla birlikte, formları anahtar deliği izlenimi 

vermektedir.  
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Fotoğraf 4: Çankırı’da Kullanılan Aynalık Örneği 

                                           

       

 

 

 

 

 

Kaynak: Merve Acar arşivi, 2019. 

 Yapılan incelemeler sonucunda genel formlarının yuvarlak 

olarak tespit edildiği aynalıklarda, süsleme biçimleri olarak farklılar 

görülmüştür. Kimi aynalıkların göbek kısmı bombeli kenarları yassı 

iken (Fotoğraf 9h), kimleri tamamen bombeli kâse (Fotoğraf 9c) 

biçimindedir. Kimi aynalıklar zig zag biçimli kenar süslemelerine 

sahipken (Fotoğraf 9u), kimileri ise yuvarlak forma (Fotoğraf 9o) 

sahiptir. Ama dövme tekniğiyle yapılan aynalıklarda çoğunlukla 

bitkisel bezeme (papatya ve karanfil çiçeği) görüntüsü bulunmaktadır.  

 Yukarıda da belirtildiği üzere bazı kapılarda kapıyı çekip 

itmeye yarayan kulplara da rastlanmıştır. Bu yapılarda teknik açıdan 

bronz, demir ve pirinçten yapılan döküm tekniği kullanımı 

görülmüştür.  Elle tutulacak bölgeye rahat ulaşılabilmesi için kapının 

orta hizasında kilit kısmına yakın bölgede ve kavrama mesafesinde 
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bulunan kulplar form olarak dikdörtgen olmakla birlikte hacimli 

bitkisel süslemeler de mevcuttur (Fotoğraf 11e) .  

1.3. Çankırı Kapı Tokmaklarına Dair Tipolojik Açılımlar  

 Bu bölümde Çankırı kapı tokmaklarına ait araştırma sırasında 

kayıt altına alınan bazı görsellere sırasıyla yer verilmiştir.  

 Kapı tokmakları başlığında, Alav (2014, 8-16)’ın “kapı 

tokmaklar” na dair belirttiği Geometrik Biçimli (L, C, S, U); Bitkisel 

Biçimli (lale, armut) ve Figürlü (insan eli biçimli ve hayvan figürlü) 

sınıflandırma biçimi esas alınmıştır (fotoğraflarda, açıklamalarda ve 

çizelgelerde). Bunların 9’u “L”, 2’si “C”,  3’ü “insan eli biçimli”, 1 

adet de bitkisel biçimli olmak üzere toplamda 4 tip kapı tokmağı kayıt 

altına alınmıştır.  

  1.3.1. Geometrik Biçimli Kapı Tokmakları (L, U, S, C) 

      1.3.1.1. “L” Biçimli Kapı Tokmakları: 

 Düşey formda yapılan tokmaklar, görüntüsü nedeniyle bu ismi 

almıştır. Diğer tokmak tiplerinde genelde döküm tekniği kullanılırken 

bu tipin sap kısmı yapımında dövme tekniği daha çok yaygındır. Bu 

tür tokmakların, fazla detaya ve malzemeye ihtiyaç olmamasından 

dolayı ve ekonomik sebeplerden ötürü daha çok tercih edildiği 

düşünülmemektedir. Ya sap kısmındaki farklılıktan ya da tokmak ucu 

biçim farklılığından, sekiz farklı türde karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüze gelmiş olanların genelde ya tamamı demir (döküm ya da 

dövme), uç kısmı ise bronz olarak yapılmıştır. Biçimlerinin 

bozukluğundan dolayı dövme tekniğiyle yapılmış olması 
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muhtemeldir. Genel hatları benzese de köşegenli yuvarlak kesitli 

çubuk formundadır ve genellikle ucundaki vurma sesini belirleyen 

tokmak şekillerinde farklılıklar bulunmaktadır. Kimisinde ince bir saç 

şeklinde iken kimisinde uç kısmı kalın, yuvarlak ya da köşeli tokmak 

biçimindedir.  

Fotoğraf 5: “L” Biçimli Kapı Tokmakları  

 

 

 

 

 

 
 

                  5a                                     5b                                   5c 

Kaynak: Merve Acar arşivi, 2019. 

 

 Fotoğraf 5a’da yer alan görselin “L” kısmının, kapı bağlama 

deliği damla şeklinde yuvarlak olup, devamı uzun, ince ve silindir 

biçiminde bir forma sahiptir.  Kıvrıma doğru köşegenleşen biçimin, 

tokmak ucu çokgendir ve sap kısmıyla orantılıdır. Fotoğraf 5b’de yer 

alan görselin “L” kısmı dört köşeli olup ince çubuk halinde ve aynı 

kalınlıkta devam eder. Tokmak kısmı kare formunda olan bu tokmağın 

üzerinde herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. Fotoğraf 5c’de ise 

yassı halka şeklinde başlayıp dört köşeli hale gelen çubuk kısmı hafif 
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kalınlaşarak yumuşak bir kıvrımla kısa bir “L” ucu oluşturulmuştur. 

Kapıya vuran tokmak kısmı altıgen biçiminde olup kalın bir görünüm 

yüzeyine sahiptir.  

 

   

 

 

 

 

 

 
              5d                                    5e                                       5f 
 
Kaynak: Merve Acar arşivi, 2019. 

 Fotoğraf 5d, kapıya bağlanan sap kısmı genelde diğerleriyle 

benzer formdadır. Uzun sap kısmı silindir şeklinde yuvarlak forma 

sahiptir. Tokmak kısmına doğru yassılaşmış, kapıya vuran tokmak ucu 

kendi içinde de bir “L” oluşturarak kalın bir forma dönüşmüştür. 

Fotograf 5e’nin sap kısmı yassı ve köşelidir. Tokmakbaşı formunu 

kısmen yitirse de iri bir görünüme sahiptir. Kare form ile başlayan 

başın yuvarlak form ile bittiği görülmektedir. “L” kısmının üst 

yüzeyine zikzak süsleme yapılmıştır. Fotoğraf 5f’de “L” biçimli kapı 

tokmağının bu formunun diğerlerine göre biraz daha farklı olduğu 

hemen göze çarpmaktadır. Nedeni de tokmakbaşının oldukça küçük 
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olmasıdır. Çap ölçüsü tam olarak bilinmemekle birlikte sap kalınlığını 

çok az geçmekte ve şekli de vida somununa benzemektedir. 

       5g    5h 5i 

Kaynak: Merve Acar arşivi, 2019. 

     Fotoğraf 5g’nin sap kısmı yuvarlak silindirik formda olup 

kıvrım formu diğerlerine göre daha uzundur. Tokmak kısmı kare 

formundadır, sap kalınlığına yakın bir ölçüde giderek kalınlaşan ve 

kısmen yassılaşan bir görünümdedir. Üzerinde herhangi bir bezeme 

süs motifi bulunmamaktadır.  

     Fotoğraf 5h dikdörtgen formda başlayıp kalınlaşarak kare 

formunu andıran bir görünüme sahiptir. Tokmak ucu bir önceki (5g) 

tokmağa benzer bir formda yassı ve karedir. Fotoğraf 5ı’nın ise sap 

kısmı silindir şeklinde yuvarlak hatta sahiptir ve diğerlerine göre daha 

kısadır. Kapıya vuran uç kısmı düzdün altıgen formdadır ve kalınlığı 

da sap kalınlığı ile orantılıdır. Bu kapının yeni döneme ya da yakın 

döneme ait olduğu düşünülmektedir. 



 

32 KÜLTÜRLE GİYDİRİLMİŞ BEDENLER 

 
1.3.1.2. “U” biçimli Tokmaklar: 

 Şeklinden dolayı bu ismi almış olan “U” biçimli tokmaklara 

yörede rastlanamamıştır.  

      1.3.1.3.“S” Biçimli Kapı Tokmağı  

 Bu tokmak biçimi, formunun S biçimine benzetilmesiyle bu 

şekilde anılmaktadır. Bazı araştırmalardan elde edilen bilgilere göre 

birçok kıvrımlı vs. biçimde karşımıza çıkan bu türün başka yörelerde 

daha çok sağlık alanında görev yapan meslek gruplarının tercih ettiği 

bilinmektedir. Fakat Çankırı yöresinde “S” biçimli tokmağa 

rastlanamamıştır. 

1.3.1.4. “C” Biçimli Kapı Tokmağı 

 Anadolu’nun pek çok şehrinde oldukça sık rastlanan aynı 

zamanda halka görevi gören bu tip kapı tokmakları, Çankırı’daki eski 

mahallelerde sadece üç hanede görülmüştür. Bunun bir nedenini daha 

gösterişli ve maliyetli olması biçiminde düşünmek mümkündür. Bu 

tiplerde kapı tokmağı kapıya aynalıkla bağlanmıştır. Aynalar halka 

kısmına göre oldukça süslü ve işlemelidir. Örneklerdeki aynalıklar 

midye kabuğu ya da karanfil çiçeği görünümünü andırmaktadır. 

Tokmak görevi gören halka kısımları çoğunlukla yuvarlak ve 

demirden yapılmıştır. Aynalık kısımlarının ise sac ya da dövme 

demirden veya bronzdan yapılan örneklerine rastlanmıştır. Bunların 

çoğunluğunun aynalık kısımlarının genel formları benzerdir. Ancak 

hem çap olarak hem de süslemede kullanılan oyma, delik 
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kıvrımlardaki sayısal farklılıklardan, aynalıkların dökme kalıp değil de 

el işçiliğinde daha çok üretildiği düşünülmektedir. 

Fotoğraf 6: ”C” Biçimli Kapı Tokmakları 

6a                                              6b 

Kaynak: 6a: Merve Acar arşivi, 6b: Arzu Evecen arşivi, 2019. 

1.3.2. Bitkisel Biçimli Kapı Tokmakları (Armut, Lale)  

     1.3.2.1.  Armut Biçimli Tokmaklar 

İki kanatlı avlu giriş kapısının sol kanadında bulunan bu tip 

tokmaklara Tokat, Hatay, Sinop (Gerze) ve Kastamonu’da rastlandığı 

belirtilmektedir (Çal,2004:491).  Bazı kaynaklara göre vazo biçimli 

olarak da gruplanmakla birlikte (Çal,2001:176) armut şekline 

benzetildiği için “armut” biçimli tokmak olarak (Alav, 2014:13) ya da  

“koç boynuzu” (Özgen, 2018: 38) olarak da adlandırılmıştır. 

Çankırı’da bu tarz kapı tokmağı örneğine yalnızca bir adet 

rastlanmıştır.  
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Fotoğraf 7: ”Armut” Biçimli Kapı Tokmağı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Merve Acar arşivi, 2019. 

 

      1.3.2.2.  Lale Biçimli Tokmaklar 

 Araştırmalar sonucunda yörede bu tip kapı tokmağına 

rastlanamamıştır. 

1.3.3. Figürlü Kapı Tokmakları (İnsan Eli Biçimli, Hayvan 

Figürlü) 

     1.3.3.1. İnsan Eli Biçimli Tokmaklar 

 Eski Çankırı evleri üzerinde bulunan iki adet “el figürlü” kapı 

tokmağına ulaşılabilmiştir. Diğer ulaşılan el biçimli kapı tokmağı ise 

(Fotoğraf 2), bir demirci ustası tarafından koruma altına alınmıştır. Bu 

örnekte avucunda bereketi simgeleyen nar meyvesi tutulduğu 

düşünülmektedir.  
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Kapılar üzerinde bulunan tokmakların her ikisi de sağ ele aittir 

ve orta parmakta yüzük vardır. Bilek kısmının boncuk işlemeli ve 

fırfırlı bir gömlek kolu olduğu düşünülmektedir (fotoğraf 8a). 

Eski Çankırı mahallelerinde bulunan el figürlü kapı 

tokmakları, kapıya kare formda bir aynalık ile bağlanmışlardır. Bu 

aynalıkların üzerinde (fotoğraf 8a) ve kenarında (fotoğraf 8b) bitkisel 

bezemeli motifler yer almaktadır.  

Fotoğraf 8: “El” Biçimli Kapı Tokmağı 

8a                                            8b 

Kaynak: 8a: Arzu Evecen arşivi, 8b: Merve Acar arşivi, 2019. 

 1.3.3.2. Hayvan Figürlü Tokmaklar 

Geçmişte aslan figürlü kapı tokmağının kullanımına dair 

bilgiler saptanmışken, günümüzde böyle bir örneğe rastlanamamıştır. 
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1.4. Çankırı Kapı Halka ve Aynalıklarına Dair Tipolojik 
Açılımlar 

 Kapı üzerinde yer alan halka ve aynalıklar literatürde 

genellikle “halka” söylemiyle karşılık bulur. Fakat bu çalışmada kimi 

zaman “halka” teriminden ifade ederken hem halka hem de ayna(lık) 

olarak, kimi zaman ise ayrı biçimde kullanılmıştır.   Aşağıda, döküm 

ve dövme tekniğiyle yapılmış ayna (lık) ile halkaların fotoğraf 

görsellerine yer verilmiştir. Yapılan incelemelerde bazı aynalıkların 

halkasız olduğu (Fotoğraf 9a), bazı halkaların ise ayna(lık) 

bölümlerinin bulunmadığı (Fotoğraf 9b)  saptanmıştır. 

Fotoğraf 9: Halka ve Aynalıklar 

 

 

 

 

 

 

             9a                                           9b 
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9c 9d 

 9e 9f 

9g   9h 
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9i 9j 

     9k 9l 

9m 9n 
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        9o                                                 9p 
 

 

 

 

  

 

                                 9r                                                  9s 

 

 

 

 

 

 
                                  9t                                                9u 

Kaynak: Merve Acar, Arzu Evecen arşivi, 2019. 



40 KÜLTÜRLE GİYDİRİLMİŞ BEDENLER 

1.5. Çankırı Kapı Kolu ve Kulplarına Dair Tipolojik Açılımlar 

Eski Çankırı evlerinde tokmak ve halkalarının yanı sıra kapıyı 

tutup çekmek, dışarıdan içeriye girerken kapıyı örtmek amacıyla 

kullanılan kapı kulp ya da kolları, biçimsel olarak farklılıklar 

göstermektedir.  Bu öğeler ev sahibinin tercihine göre genelde dikey 

olmakla birlikte yatay ve ya verev olarak yerleştirildiği kapı 

örneklerine de rastlanmıştır. Malzeme olarak demir, pirinç ve bronz ve 

genellikle döküm tekniği ile yapılmıştır. Kapı kolu ve kapı kulpu 

arasında farktan söz etmek gerekirse, kapı kolunu bir tarafı bağımsız 

ve hareketli, kapı kulpu ise sabit ve genellikle hareketsizdir.  

Fotoğraf 10: Kapı Kolları 

               10a       10b 10c 

Kaynak: Merve Acar  arşivi, 2019. 
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Fotoğraf 11: Kapı Kulpları 

11a 11b 11c 

11d 11e 11f 

11g 11h 11i 
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11j                           11k                             11l 

Kaynak: Merve Acar, Arzu Evecen arşivi, 2019. 

1.6. Tipolojik Çizelge  

   1.6.1. Kündekari ve Benzeri Süslemeye Sahip Ahşap Kapılar  

Sıra 
No Adres İçerik Özellikleri 

Bulunan 
Öğeler 

Foto 
No 

1 

Mimar Sinan 
Mah. Güdük 
Minare Sok 

No:10 

İki kanatlı 
kündekari kapının 

sağ kanadında, 
sadece yatay 

yerleştirilmiş bir 
adet kulp 

bulunmaktadır. 

Kündekari 
kapı 

 

1a 

2 
Karatekin Mah. 

Tabak Sok. 
No:12 

Kapı üzerinde 
birkaç yerinde 
kabara vardır. 

Öncesinde tokmak, 
ayna ve halka 

olduğunu anlatan 
izleri 

gözükmektedir 

Kündekari 
kapı 1c 
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3 
Buğday pazarı 

Mah. Dengi Sok. 
No:08/1 

Tek kanatlı 
baklava dilimli 
desenli kapıda, 

bronzdan yapılma 
“T” biçimli kapı 

kolu, aynalı halka 
bulunur. 

Göbekli 
Çatal kapı  

4 
Buğday pazarı 

Mah. Dengi Sok. 
No:08 

Tek kanatlı olan 
ahşap kapıda 

baklava dilimi 
şeklinde süsleme 

mevcuttur. 

Göbekli 
Çatal kapı  

5 

Cumhuriyet 
Mah. İplik 
Pazarı Sok. 

No:09 

Kapıda bronz kapı 
kolu ve bitkisel 
bezemeli motif 

bulunur. 

Göbekli 
Çatal kapı 1j 

6 

Mimar Sinan 
Mah Cumhuriyet 

Mektep Sok. 
No:33 

Tek kanatlı kapı 
üzerinde bronzdan 

yapılma aynalı 
halka vardır. 

Göbekli 
Çatal kapı 1f 

7 
İnciliçeşme 

Mah. Kağnıcı 
sok. No:01 

İki kanatlı kapı 
üzerinde bulunan 

izlere göre tokmak 
ve aynalar 

kırılmış/sökülmüş 
görünümdedir. 

Göbekli 
Çatal kapı 1n 

8 
Buğdaypazarı 

Mah. Tosya Cad. 
No: 08 

İki kanatlı sade 
kapı üzerinde 

aynası bulunmayan 
halkalar mevcuttur. 

Göbekli 
Çatal kapı 1i 
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9 
İnciliçeşme 

Mah. Tosya Cad. 
No: 19 

Sade iki kanatlı 
kapı üzerindeki 
ayna, halka vs 
çıkarılmış olup 

sadece izleri 
mevcuttur. 

Göbekli 
Çatal kapı 

10 
Karatekin Mah. 
Kağnıcı Çeşme 

Sok. No:14 

El işçiliği ile 
yapılmış olduğu 

düşünülen göbekli 
kapı 

Göbekli 
Çatal kapı 

11 
Karataş Mah. Su 

Deposu cad. 
No:21 

İki kanatlı ahşap 
kapı 

Göbekli 
Çatal kapı 1k 

12 
Alibey mah. 
Yamak Sok. 

No:09 

Osmanlı 
Döneminden 

kalma, taş alınlığa 
sahip kapı 

Göbekli 
Çatal kapı 1g 

13 
Mimar Sinan 

Mah Mukaddes 
Çıkmazı No:06 

İki kanatlı kapının 
pirinçten yapılmış 

kapı kulpları 
bulunmaktadır. 

Göbekli 
Çatal kapı 1h 

14 
Buğdaypazarı 

Mah. Dengi Sok. 
No:13 

İki kanadı bulunan 
ahşap kapı 

Göbekli 
Çatal kapı 

1l 

15 

Karatekin 
Mah.Akkızçalısı 

Sok. 

No:05 

Kapı üzerinde 
midye kabuğu 

görünümlü aynası 
olan, tokmak 

bulunmaktadır. 

Göbekli 
Çatal kapı 1m 
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16 
İnciliçeşme 
Mah. Tosya 

caddesi No:31 

İki kanatlı kapı 
üzerinde halkaları 
kaybolmuş ayna 

vardır. 

Akşap Kapı 1o 

17 
Cumhuriyet 

mah. Vali Ayhan 
Çevik Cad. No:7 

Dolap kapakları, 
üzerinde örneğine 

az rastlanan işçiliği 
ile hayranlık 

bırakacak 
kündekari 

süslemelere 
rastlanır. 

Kündekari 
dolap 1d 

18 
Cumhuriyet 

mah. Vali Ayhan 
Çevik Cad. No:7 

Kündekari kapının 
orta kısımlarında 
bitkisel bezemeli 

motifler yer 
almaktadır. 

Kündekari 
kapı 1e 

1.6.2. Kapı Tokmakları 

A- Geometrik Biçimli Tokmaklar (L,C biçimli)

Sıra 
No Adres İçerik Özellikleri 

Bulunan 
Öğeler 

Foto 
No 

1 
Karataş Mah. 

Sarmaşık 
Çıkmazı No:03 

İki kanatlı, her iki 
kantta bronz 

ayna(halkaları 
kaybolmuş), tek 

kanat(sağ) üzerinde 
“L” biçimli, 

demirden yapılma 
tokmak. 

Ayna, 
Tokmak 5c 
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2 
Karataş Mah. 
Kayıncı Sok. 

No:02 

İki kanatlı, ayna 
kısmı çıkarılmış (izi 

mevcut), çapraz 
duran kapı koluna 

monteli oluk 
şeklinde, tokmak 

olabileceği 
düşünülen,  ”L” 
biçiminde duran 

demirden yapılma 
parça 

bulunmaktadır. 

Kilit 
köçeği, 
Kapı 

Kolu ve 
ona 

monteli 
oluk 

şeklinde 
bir 

aksam 

3 
Karataş Mah. 

Su Deposu cad. 
No:29 

İki kantlı,  her iki 
kanatta aynalı halka 

ve tek (sol) kanat 
üzerinde, yüksekte 
demirden yapımış 

“L” biçimli tokmak. 

Aynalı 
Halka, 

Tokmak 
5b 

4 
Karataş Mah. 
Kayıncı Sok. 

No:1 

İki kanatlı kapı, 
her iki kanatta 
aynalı halka ve 
tek(sol) kanat 

üzerinde, 
yüksekte “L” 

biçimli tokmak 
bulunuyor. 

Aynalı 
Halka, 

Tokmak 

4 



47 

5 
Alibey Mah. 
Arpacı sok. 

No:08 

İki kanat kapı, sol 
kanat üzerinde sade 

bir halka, sağ 
kanatta çift kilit, 

yüksekte “S” 
şeklinde yüksekliği 
kapı ortası hizasında 

bulunan yassı ve 
kıvrımlı kol ve “U” 

biçiminde yatay 
yerleştirilmiş kulp 

mevcut. 

Aynalı 
Halka, 

Kulp 

6 
Alibey Mah. 

Hale Sok. 
No:64 

Kapının sağında tek 
halka ve üst 

kısmında “L” 
biçimli tokmak 

vardır. 

Aynalı 
Halka, 

Tokmak 
5h 

7 
Alibey Mah. 

Nane Çıkmazı 
No:10 

İki kanatlı kapının 
sol kanadında, üstte 
“L” biçimli tokmak 
bulunuyor. Her iki 

kanatta küçük 
halkaları olan, 

kenarları sac hale 
getirilmiş dövme 
demirden,  büyük 

aynalık vardır. Tüm 
malzeme 

demirdendir. 

Aynalı 
Halka, 

Tokmak 
5e 



48 KÜLTÜRLE GİYDİRİLMİŞ BEDENLER 

8 
Tabakhane 
Mahallesi. 

No:03 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 
dövme demirden 
yapılma aynalı 

halka, sol kanatta 
“L” biçimli tokmak 

bulunmaktadır. 

Aynalı 
Halka, 

Tokmak 
5f 

9 
Mimar Sinan 
Mah Helvacı 
Sok. No:07 

Çift kanatlı kapının 
sol kanadı üzerinde 

“L” biçimli kapı 
tokmağı mevcuttur. 

Tokmak 5d) 

10 
Karatekin Mah. 

Tüfekçibaşı 
Sok. No:14 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 

kase şeklinde üzeri 
delik işlemeli ayna 

ve halka 
bulunmaktadır. Sağ 
kanadında, ucunda 
tokmağı andıran 
yuvarlak parça 
bulunan,  “S” 

şeklinde  bir kol 
vardır. 

Aynalı 
Halka, 

11 

Karatekin 
Mah.Akkızçalısı 

Sok. 

No:05 

Midye kabuğu 
görünümlü aynası 
olan, “C” biçimli 

pirinç tokmak 
bulunmaktadır. 

Aynalı 
Tokmak 3, 6a 
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12 
Buğday pazarı 

Mah. Dengi 
Sok. No:08 

Tek kanatlı olan 
ahşap kapının 
ortasında “L” 

biçimli tokmak 
bulunmaktadır. 

Tokmak 5i 

13 
Buğday Pazarı 

Mah. Dengi 
Sok. No:04 

Tek kanatlı kapı 
üzerinde halkası 
kopmuş ve ya 
kaybolmuş, 

bronzdan yapılma 
ayna ile üst tarafında 

demirden yapılma 
“L” biçimli tokmak 

bulunmaktadır. 

Aynalı 
Halka, 

Tokmak 
5g 

14 
Buğday Pazarı 

Mah. Dengi 
Sok. No:05 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 

demirden yapılma, 
küçük halkalı iri 

ayna bulunur. Sol 
kanadında üst 
kısmında “L” 

biçimli tokmak 
vardır. 

Aynalı 
Halka, 

Tokmak 
5a 

15 

Cumhuriyet 
Mah. Ş. Albay 
Evirgen Sok. 

No:07 

Midye kabuğu 
görünümlü “C” 

biçimli kapı tokmağı 
vardır. Boyalı 

olduğu için 
malzemesi tam 

anlamıyla 
belirlenememiştir. 

Aynalı 
Tokmak 6b 
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B- Bitkisel Biçimli Tokmaklar (Armut, Lale)

Sıra 
No Adres İçerik Özellikleri 

Bulunan 
Öğeler Foto No 

1 

Karataş 
Mah. Su 
Deposu 

cad. No:21 

İki kanatlı, tek (sağ) 
kanat üzerinde armut 

(bazı kaynaklarda 
koçbaşı) şeklinde, 
dökme demirden 

yapılmış kapı 
tokmağının, diğer 

kanadının sökülmüş 
olduğu 

düşünülmektedir. 

Aynalı 
Tokmak 7 

C-Figürlü Tokmaklar (El biçimli)

Sıra 
No Adres İçerik Özellikleri 

Bulunan 
Öğeler Foto No 

1 
Mimar Sinan 
Mah. Uncu 
Sok. No:03 

Bronz ve pirinç 
kapı kolları, boyalı 
olduğu için dökme 

demir olduğunu 
düşünülen el 
figürlü kapı 

tokmağı vardır. 

Aynalı 
Tokmak 

8b 
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2 

Buğdaypazarı 
mah. 

no:6 

İki kanatlı kapının 
sol kanadında el 
biçimli tokmak 
vardır. Elin iç 

kısmında küçük 
topa benzer 

yuvarlak bir cisim 
yerleştirilmiştir. 
Kapının her iki 
kanadında kapı 

kulpu 
bulunmaktadır. 

Aynalı 
Tokmak 8a,11e 

3 
Uysal 

Demircilik 

Avucunda küçük 
topa benzeyen bazı 

yörelerde nar 
olduğu söylenen 

bir cisim 
bulunmaktadır. 

El 
biçimli 
Tokmak 

2 

1.6.3.  Ayna ve Halkalar 

Sıra 
No Adres İçerik Özellikleri 

Bulunan 
Öğeler Foto No 

1 
Karataş mah. 

No:6 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 

da dökme 
tekniğiyle 

demirden yapılma 
ayna ve ince halka, 
sol kanadında ise 
yaprak şeklinde 

Aynalı 
Halka 9t 
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kapıyı açma 
çubuğu 

bulunmaktadır. 

2 
Alibey Mah. 
Su Deposu 
Cad. No:22 

İki kanatlı kapıda, 
tek (sağ) tarafı, 

dövme demirden 
yapılma aynalı  

halka mevcuttur. 

Aynalı 
Halka 

3 
Alibey Mah. 
Tepe Çeşme 
Sok. No:05/1 

Tek kanatlı kapı, 
halkası demirden, 

bronz aynası 
vardır. 

Aynalı 
Halka 9r 

4 
Alibey Mah. 

Hale Sok. 
No:47 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 

ayna 
bulunmaktadır. 

Üzerindeki 
halkalardan birisi 
yoktur. Bronzdan 

yapıldığı 
düşünülmektedir. 

Aynalı 
Halka 

5 
Alibey Mah. 
Mecbur Sok. 

No:09 

Tek kanatlı 
kapının üzerinde 

halkalı ayna 
vardır. 

Aynalı 
Halka 

    9m 

6 Alibey Mah. 
Bayram Sok. 

İki kanatlı kapıda 
sol kanat üzerinde 
sade bir halka, her 

Aynalı 
Halka 
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No:05 iki kanatta 
birbirine bakan 
hilal görünümlü 
ayna mevcuttur. 

7 
Alibey Mah. 
Bayram Sok 

No:07 

İki kanatlı, her iki 
kapıda bronzdan 
yapılma, aynalı 

halka vardır. 

Aynalı 
Halka 

8 

Alibey Mah. 
Kemer Sok. 

No:5 

Tek kanatlı kapıda, 
uzun yassı dövme 

demirden ucu 
halka biçimi 

verilmiş bir aksam 
mevcuttur. 

Kilit 
Çubuğu 

9 
Alibey Mah. 
Kemer Sok 

No:5/2 

Tek kanatta dövme 
demirden yapılmış 

iri bir ayna 
mevcuttur. 

Halkasının kırılmış 
ya da kaybolmuş 

olduğu 
düşünülmektedir. 

Ayna 9h 

10 

Tabakhane 
Mahallesi 
Tabakhane 

sok. No:03/1 

Tek kanatlı 
kapının üst 

kısmında bronzdan 
yapılma aynalı 
halka vardır. 

Aynalı 
Halka 

11 
Tabakhane 
Mahallesi 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 
bronz aynalı halka 

Aynalı 
Halka 9u 
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No:06 bulunmaktadır. 

12 

Tabakhane 
Mahallesi Ay 

Çıkmazı 
No:05 

Kapının her iki 
kanadında 

halkaları demirden 
yapılma, bronz 

ayna bulunur. Sol 
kanat üzerinde 

yatay kapı kolu ve 
onun üst kısmında 
eskiden tokmağın 
da bulunduğunu 
gösteren kabara 

mevcuttur. 

Aynalı 
Halka 

13 

Tabakhane 
Mah. Ay 
Çıkmazı 
No:03 

İki kanatlı kapı 
üzerindeki süsleme 
öğelerinden sadece 
sağ kanat üzerinde 

üst tarafında 
demirden yapılma 

uzun yassı ucu 
halka şeklinde 
çubuk ve yassı 

kilit aynası 
kalmıştır. 

Kilit 
Aynası, 

Kilit 
Çubuğu 

14 

Tabakhane 
Mah. Ay 
Çıkmazı 
No:01 

İki kanatlı kapının 
tek kanadı 

üzerinde bir adet 
halkası kaybolmuş 
bronz ayna vardır. 

Ayna 
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15 

Tabakhane 
Mah. Ay 
Çıkmazı 
No:05/1 

İki kanatlı kapının 
sol kanadı 

üzerinde bir adet 
halkası kaybolmuş 
bronz ayna vardır 
(öncesinde diğer 

kanadında da 
bulunduğu ve 

kaybolmuş olması 
muhtemeldir). Sağ 

kanatta üstte 
kıvrımlı kapı kolu 

mevcuttur. 

Ayna, 

Kapı kolu 

16 

Mimar Sinan 
Mah. Güdük 
Minare Sok. 

No:12/A 

Tek kanatlı 
kapının üzerinde 
sadece demirden 
yapılma yuvarlak 

aynalı halka 
vardır. 

Aynalı 
Halka 9p 

17 
Mimar Sinan 
Mah. Bayram 
Sok. No:10 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 

büyük aynalı halka 
bulunur. Sağ 

kanadında ince 
yassı çubuk 

şeklinde başlayıp 
uç kısmında yassı 

halka şeklinde 
biten bir metal 

parça daha bulunur 
(asma kilit için 
kullanılıyor). 

Aynalı 
Halka 9k 
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18 

Mimar Sinan 
Mah Akasya 

Çıkmazı 
No:18 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında, 
küçük halkaları 
olan,  pirinçten 
yapılma kase 
şeklinde ayna 

bulunmaktadır. 

Aynalı 
Halka 9d 

19 

Mimar Sinan 
Mah 

Cumhuriyet 
Mektep Sok. 

No:33 

Tek kanatlı kapı 
üzerinde bronzdan 

yapılma aynalı 
halka vardır. 

Aynalı 
Halka 

20 
Mimar Sinan 

Mah. Hale 
Sok. No:56 

Dövme demirden 
yapılmış iri bir 

ayna ve halka ile 
kilit aynası 
mevcuttur. 

Aynalı 
Halka 9b 

21 
Mimar Sinan 
Mah. No: 26 

Boyalı 
görünümünden 
ötürü kullanılan 
malzeme tam 

olarak 
belirlenememekle 
birlikte demirden 

yapıldığı 
düşünülen aynalı 

kapı halkası 
bulunmaktadır. 

Aynalı 
Halka 

22 
Mimar Sinan 
Mah. No:22 

Sade görünümlü 
aynası olan, boyalı 
demirden yapılma 
kapı halkası vardır. 

Aynalı 
Halka 
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23 

Karatekin 
Mah. 

Zaimoglu 
Sok. No:01/1 

Tek kanatlı 
kapının üzerinde, 

pirinç malzemeden 
yapılmış aynalı 

halka mevcuttur. 

Aynalı 
Halka 

9s 

24 

Karatekin 
Mah. 

Zaimoglu 
Sok. No:05 

İki kanatlı kapının 
her iki tarafında 
bulunan aynalar 
üzeri boyandığı 
için malzemesi 

anlaşılmamaktadır. 
Halkalar demirden 

yapılmıştır. 

Aynalı 
Halka 9n 

25 

Karatekin 
Mah. 

Tüfekçibaşı 
Sok. No:27 

Aynı haneye ait 
hem bahçeye 

açılan hem haneye 
girilen iki ayrı kapı 

vardır. Bahçe 
kapısı iki kanatlı, 

sağ kanatta, 
dikdörtgen ve 

yuvarlak formlara 
sahip, sacdan 

yapılma bir ayna, 
sol kanatta ise 

halkalı bronzdan 
yapılma yuvarlak 

ayna 
bulunmaktadır. 

Aynalı 
Halka 

26 
Karatekin 

Mah. 
İstanbullu 

İki kapılı, sağ 
kanat üzerinde,  

kase görünümlü az 
sayıda delikli 

Aynalı 
Halka 9c 
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Sok. No:07 işlemesi olan 
demir ayna ve 

halka vardır. Sol 
taraftaki kanatta 

sadece halka olan 
kapının sonradan 

ilave edildiği ya da 
eskisiyle 

değiştirildiği 
düşünülmektedir. 

27 
Karatekin 
Mah. Arık 
Sok. No:11 

Dövme demirden 
yapılma aynalı 

kapı halkası vardır. 

Aynalı 
Halka 9f 

28 
Karatekin 

Mah. Bal Sok. 
No:02 

El yapımı, aynalı 
demir halka 

bulunur. 

Aynalı 
Halka 

29 

Karatekin 
Mah. Kağnıcı 
Çeşme Sok. 

No:14 

El işçiliği olan 
demirden yapılma 

aynalı halka 
vardır. 

Aynalı 
Halka 

30 

Karatekin 
Mah. Kağnıcı 
Çeşme Sok. 

No:14/2 

El işçiliği olan 
bronz/pirinç aynalı 

halka vardır. 

Aynalı 
Halka 

31 

Karatekin 
Mah. 

Havyaroğlu 
Sok No:08 

Bronz aynalı halka 
vardır. Döküm 

tekniği 
kullanılmıştır. 

Aynalı 
Halka 

32 

Karatekin 
Mah. 

Havyaroğlu 
Sok. No:06 

Halka kısmı 
kopmuş, bronz 
ayna mevcuttur. 

Ayna 9i 
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33 

Karatekin 
Mah. 

Damlamca 
Cad. No:10 

El işçiliği olan 
bronz aynalı halka 

vardır. 

Aynalı 
Halka 9a 

34 
Buğday pazarı 

Mah. Dengi 
Sok. No:08/1 

Tek kanatlı 
baklava dilimli 
desenli kapıda, 

bronzdan yapılma 
(“T” biçimli kapı 

kolu,) aynalı halka 
vardır. 

Aynalı 
Halka, 

T biçimli 
Kapı kolu 

35 
Buğday Pazarı 

Mah. Tosya 
cad. No:10 

İki kanatlı kapının, 
sağ kanadında tek 

halka ve kilit 
kısmında, üzeri 

işlemeli geometrik 
ayna, sol kanatta 
saçtan yapılma 
ayna ve halkası 
bulunmaktadır. 

Aynalı 
Halka 

9j 

36 
Buğday Pazarı 

Mah. Dengi 
Sok. No:11 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 
bronz ayna vardır. 

Sadece sağ 
kanattakinde demir 
halka mevcuttur. 

Aynalı 
Halka, 

Aynasız 
Halka 

37 
Buğday Pazarı 

Mah. Dengi 
Sok. No:09 

Tek kanatlı olan 
kapıda, dövme 

demirden yapılma 
halkalı ayna 

vardır. Ayrıca 

Aynalı 
Halka 
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yassı ince aynası 
olan demirden 

yapılma, sade kapı 
kolu 

bulunmaktadır. 

38 
Buğday Pazarı 

Mah. Dengi 
Sok. No:04/1 

Tek kanatlı kapı 
üzerinde bronzdan 
yapılma, halkası 

olmayan yuvarlak 
ayna ile kabaralar 

mevcuttur. 

Ayna 

39 

Cumhuriyet 
Mah. Ş. 

Emrah Ersoy 
sok. No:06 

Tek kanatlı 
maviye boyanmış 

kapı üzerinde 
bronz aynalı pirinç 

halka vardır. 

Aynalı 
Halka 9o 

40 
İnciliçeşme 
Mah. Tosya 
Cad. No:31 

Çift kanatlı kapıda, 
her iki tarafında,   
halkaları kırılmış 
ya da çıkarılmış 

bronz ayna 
bulunmaktadır. 

Ayna 

41 
(Adresi belli 

değil) 

Tek kanatlı 
kapının üzerinde 
dökme demirden 
ayna ve üzerinde 

ince halkası 
bulunmaktadır. 

Aynalı 
Halka 

42 
Kapı üzerinde 

Adres 
okunamamıştı

r (Alibey 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 
döküm tekniği ile 
bronzdan yapılmış 

Ayna 
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Mah?.) aynaların, 
halkaları sökülmüş 
ya da kaybolmuş 

olduğu 
düşünülmekle 
birlikte kapıda 
sadece köçek 

kısmı 
bulunmaktadır. 

43 
İnciliçeşme 

Mah. Kağnıcı 
Sok. No: 02/A 

İki kanatlı kapının 
tek tarafında 

halkası kopmuş, 
döküm demirden 
ayna vardır. Diğer 
kanadında sadece 
köçek kalmıştır. 

Ayna 

44 
İnciliçeşme 

Mah. Kağnıcı 
sok. No:01 

İki kanatlı 
kündekari kapı 

üzerinde bulunan 
izlere göre tokmak 

ve aynalar 
kırılmış/sökülmüş 

sade bir halka 
vardır. 

Halka, 
Künde 

kari kapı 

45 
Buğdaypazarı 
Mah. Dengi 
Sok. No:13 

Kapı üzerinde 
aynaları 

kaybolmuş 
halkalar vardır. Bir 

kanat üzerinde 
pirinçten yapılma 

kapı kolu 
bulunmaktadır. 

Halka, 
Kapı kolu 
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46 
Buğdaypazarı 
Mah. Tosya 
Cad. No: 08 

İki kanatlı sade 
kündekari kapı 
üzerinde aynası 

kaybolmuş 
halkalar 

mevcuttur. 

Halka, 
Künde 

kari kapı 

47 

Karatekin 
Mah. 

Tüfekçibaşı 
Sok. No:14 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 

kase şeklinde üzeri 
delikli desenler 
bulunan ayna ve 

halka vardır. 

Aynalı 
Halka, 9e 

48 
Karataş Mah. 
Kayıncı Sok. 

No:1 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 

aynalı halka 
bulunmaktadır. 

Aynalı 
Halka, 

Tokmak 
9g 

49 
Karataş Mah. 
Kayıncı Sok. 

No:3 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 

aynalı halka 
bulunmaktadır. 

Aynalı 
Halka, 

Tokmak 
9l 

1.6.4. Kapı Kolları 

Sıra 
No Adres İçerik Özellikleri Bulunan 

Öğeler Foto No 

1 
Mimar Sinan 
Mah. Bayram 
Sok. No:06 

Tek kanatlı kapı, 
aynalı “T” biçimli 
kapı kolu ve bir 

adet halka 
şeklinde, asma 
kilit (köçek) 

Kapı 
Kolu 
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aksamı mevcuttur. 

2 

Karatekin 
Mah. Mahzen 

Çıkmazı 
No:01 

İki kanatlı kapının 
üzerinde kapı kulp 

ve tokmağı 
bulunmamakla 
birlikte eskiden 
olduğuna dair 
kapının ahşabı 
üzerinde izler 

mevcuttur. 

Kapı 
Kolu 

3 
Buğday pazarı 

Mah. Dengi 
Sok. No:08/1 

Tek kanatlı 
baklava dilimli 
desenli kapıda, 

bronzdan yapılma 
“T” biçimli kapı 
kolu (ve aynalı 

halka da) 
mevcuttur. 

Kapı 
Kolu 

4 
Buğday Pazarı 

Mah. Dengi 
Sok. No:09 

Tek kanatlı olan 
kapıda yassı ince 

aynası olan 
demirden yapılma, 

sade kapı kolu 
bulunuyor. 

Kapı 
Kolu 

10a 

5 
Cumhuriyet 

Mah. Elif Cad. 
No: 26 

İki kanatlı kapı 
üzerinde yalnızca, 
köçek diye tabir 
edilen, ucunda 

halka biçimli delik 
olan,  demirden 

yapılma uzun yassı 
çubuk şeklinde 

asma kilit takma 

Kapı 
Kolu 
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kol vardır. 

6 

Cumhuriyet 
Mah. İplik 
Pazarı Sok. 

No:09 

Kapıda bronzdan 
yapılmış kapı kolu 
ile kabartmalı ve 
üzeri boyanmış 

motif 
bulunmaktadır. 

Kapı 
Kolu, 

7 
Buğdaypazarı 
Mah. Dengi 
Sok. No:13 

Kapı üzerinde 
aynaları 

kaybolmuş 
halkalar vardır. Bir 

kanat üzerinde 
pirinçten yapılma 
kapı kolu vardır. 

Halka, 
Kapı 
kolu 

8 

Karatekin 
Mah. 

Tüfekçibaşı 
Sok. No:27 

Aynı haneye ait 
hem bahçeye 

açılan hem haneye 
girilen iki ayrı kapı 
vardır. Tek kanatlı 
kapıda kapı koluna 

benzer bir öğe 
vardır. 

Kapı 
Kolu 

10b 

9 
Tabakhane 

Mah. Mumcu 
Sok. No: 01 

Tek kanatlı kapı 
üzerine iki kabara 

ile kapıya 
tutturulmuş ve 
verev şekilde 
yerleştirilmiş 

demirden yapılma 
kapı kulpu 

Kapı 
Kulpu 10c 
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bulunmaktadır. 

1.6.5. Kapı Kulpları 

Sıra 
No Adres İçerik Özellikleri 

Bulunan 
Öğeler Foto No 

1 

Karataş Mah. 
Karataş 

Mektep Sok. 
No:14 

Tek kanatlı kapının 
üzerinde, verev 
yerleştirilmiş, 

pirinçten yapılma 
kapı kulpu vardır. 

Kapı 
Kulpu 11h 

2 
Alibey mah. 
Yamak Sok. 

No:09 

İki kanatlıdır. Her 
iki kanadında, iki 
adet iri ve süslü 
başı bulunan, 

pirinçten olduğu 
düşünülen kabara, 
aynı hizada kapıya 

çakılmıştır. Sol 
kanadın alt 

kısmında dikey 
yerleştirilmiş kapı 

kulpu 
bulunmaktadır. 

Kapının üzerinde 
çivi/kabara yatağı 
olduğu düşünülen 
deliklerin olması 
daha öncesinden 
başka aksamların 
da olma ihtimalini 

Kapı 
Kulpu 11a 
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arttırmaktadır. 

3 
Alibey Mah. 

Nane Çıkmazı 
No: 06 

İki kanatlı kapının 
her iki kanadında 
birbirine dönük 
hilal şeklinde 

aynalı kapı kulpu 
bulunmaktadır. 

Aynalı 
Kapı 

Kulpu 
11g 

4 

Mimar Sinan 
Mah. Güdük 
Minare Sok 

No:10 

İki kanatlı 
kündekari kapının 

sağ kanadında, 
sadece yatay 

yerleştirilmiş bir 
adet kulp 

bulunmaktadır. 

Kapı 
Kulpu 11k 

5 

Mimar Sinan 
Mah 

Mukaddes 
Çıkmazı 
No:06 

İki kanatlı kapının 
iki kanadında 

pirinçten yapılmış 
kapı kulpları 

bulunmaktadır. 

Kapı 
Kulpu 

11d 

6 
Karatekin 

Mah. Tabak 
Sok. No:12 

Kapı üzerinde 
aksamları çok az 
kalmış, şu anda 

sadece yatay 
yerleşmiş kapı 
kulpu ve küçük 

kapı açma çubuğu 
mevcuttur. 

Kapı 
Kulpu, 

Kapı 
Açma 
Çubuğu 

7 
İnciliçeşme 
Mah. Tosya 
Cad. No: 19 

Sade iki kanatlı 
kapı üzerindeki 
ayna, halka vs. 

izleri mevcuttur. 
Bir kanada dikey 
yerleştirilmiş kapı 

Kulp 
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kulpu 
bulunmaktadır. 

8 
Karatekin 

Mah. Tabak 
Sok. No:3 

Dökme tekniğiyle 
pirinçten yapılmış 
kapı kolu vardır. 

Kapı 
Kulpu 

11b 

9 

Karatekin 
Mah. 

Akkızçalısı 
Sok. No:07 

Bronz kapı kulpu 
mevcuttur. 

Kapı 
Kulpu 

11c 

10 

Buğdaypazarı 
mah. 

no:6 

Kapının her iki 
kanadında kapı 

kulpu 
bulunmaktadır. 

Üzeri boyalı olan 
tokmak ve 

kulpların dökme 
tekniği ile tunç ya 

da demirden 
yapıldığı 

söylenebilir. 

Kapı 
kulpu 

11e 

11 

Alibey 
Mahallesi 

Bayır sokak 
No:04 

İki kanatlı kapının 
her iki tarafında 

bronzdan yapılmış 
kapı kulpu 

bulunmaktadır. 

Kapı 
kulpu 

11f 

12 
Karataş Mah. 
Kayıncı Sok. 

No:02 

İki kanatlı kapıda 
çapraz duran kapı 
kulpuna monteli 
oluk şeklinde, 

tokmak olabileceği 
düşünülen,  ne 

Kapı 
kulpu 

11i 
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olduğu tam 
tanımlanamayan 

demirden yapılma 
parça 

bulunmaktadır. 

13 

Cumhuriyet 
Mah. İplik 
Pazarı Sok. 

No:09 

Bronz kapı kolu, 
kapıda kabartmalı 
ve boyalı bir motif 

bulunmaktadır. 
Kapı tokmağı 

sökülmüştür ve  
sadece kapıda 

kabara kalmıştır. 

Kapı 
kulpu 

11j 

14 
Alibey Mah. 
Arpacı sok. 

No:08 

İki kanatlı kapının 
sol kanadı üzerinde 

yüksekliği kapı 
ortası hizasında 

bulunan “U” 
biçimli bronzdan 
yapılma ikinci bir 

hareketli kulp 
mevcuttur.  

Kapı 
kulpu 11k 
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II. BÖLÜM

2. TASARIM

Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz bir sözcüktür “tasarım”, 

bir diğer biçimiyle “dizayn”.  Bu sözcük kimilerince genel anlamda, 

göze hoş gelen nesneleri ayırt etmede kullanır, kimileri farklılık sunan 

nesnelere/ürünlere ithafen, kimileri ise özellikli ve sıradan olmayanla 

ilişkilendirir. Tercih edilen taraf noktasından bakıldığında fonksiyonel 

ve estetik amaçları da beraberinde getiren tasarım ürünleri, ayrıcalık 

ve farklılık yaratma boyutunda birçok görünüme sınırsız bir çeşitlik 

sunar.   

Tasarım sözcüğü ve bunun devamına yapılan her türden 

biçimsel edim, hiç şüphesiz sıradan bir üslupla ifade edilenin çok ama 

çok ötesinde felsefesi, yöntemi, teknikleriyle derin anlamlar taşıyan 

bir sözcüktür.  Öztuna (2007:10)’nın da belirttiği gibi tasarım, yaşam 

alanımızda önemli bir etkiye sahip ve direkt olarak belki de ilk bakışta 

kendini fark ettiren, doğrudan ve dolaylı biçimde bizdeki etkisi 

oldukça anlamlı ve değişken olan bir kavramdır.  

Tasarım sözcüğü köken bilimsel olarak tüm batı dillerinde 

(benzer ifadeyle Türkçede de sıklıkla anımsayacağımız) “dizayn” 

sözcüğüyle anılır ve dizayn kelimesine karşılık gelen Fransızca 

“dessiner” ve İtalyanca “disegno” dan (Barnard, 2002:92);  

Latincede biçim vermek, temsil etmek anlamına gelen “designare”  

sözcüğünden türediği belirtilir (Tunalı, 2002:12).  
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Tasarımın ortaya çıkışının endüstri devrimiyle birlikte 

makinelerle üretilen, işlevsel açıdan kullanıma yönelik ve estetikten 

uzak görünümlü ürünlere estetik bir görünüm kazandırmak ve bu 

ürünlerin problem çözmeye odaklı işlevselliğini artırmak amacıyla 

ileri geldiği ifade edilir  (Bayburtlu, 2011:15).  

Tanım olarak ise; güncelleştirilmiş Türkçe sözlükte (TDK) 

tasarım, 1.Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur.   2.   Bir sanat 

eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn.  3.  

Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri 

tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn. 4. (felsefe)  Daha önce 

algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan 

kopyası şeklindedir.   

Tüm bunlara ek olarak tasarlama edimi sonucunda beliren asıl 

yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, 

maket vs gibi ürünlerin tümü (Sözen ve Tanyeli, 2016: 295); 

tasarımlama işi veya tasarımlanan şekil, bir şeyin zihinde 

tasarımlanan şekli (Güngör, 1972: 2); bir şeyi zihinde 

biçimlendirdikten sonra oluşturmak (Yamaçlı, 2008: 49) ifadeleri de 

çeşitli yazarlar tarafından tasarım sözcüğüne yönelik öne sürülen 

tanımlar arasında yer almaktadır.  

Güngör (1972:2)’e göre tasarım sözcüğünde kesinleşmemişlik 

ve tamamlanmamışlık düşüncesi yatar. Çünkü burada tasarım, zihinsel 

bir edimden öteye geçemez. Güngör, bu durumda tasarımı, bir 

projenin ve bir eserin ilk düşünülen şekli sayarken zihinde var olan 

şekli yani “tasarım”ı, kâğıt veya herhangi bir malzeme ile ifade edip 
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somutlaştırdığımızda bunun artık bir “tasarı” olduğunu söyler. Son 

aşama olarak gördüğü “tasar” ın meydana geliş sürecini tasarım ve 

tasarı aşamalarıyla bağdaştırırken yine de bunun sonucunda bir 

“tasar”ın ortaya çıkamayabileceği fikrini öne sürer. Çünkü tasar nihai 

bir süreçtir ve bu kapsamda bir amaca hizmet etmesi, fikir mahsulü 

olması ve içinde yaratıcılık unsuru bulundurması, bir düşünce sonucu 

olarak bilinçli bir şeklide ortaya çıkması, alışılagelenden ve daha 

önce yapılmış olanlardan farklılık göstererek kendine has özelliği 

olması gerekmektedir.  

Saldıray (1979:9), yukarıda bahsedilen fikre koşut olarak bir 

ürüne “tasarım” denilebilmesi için belirli nitelikleri kapsaması 

gerektiği görüşünü şu sözlerle dile getirir:  Bir uğraşa tasarım 

(design) denilebilmesi için, bir amaçla yükümlü bulunmalı, ayrıca 

yaratıcılık değeri içermelidir. Bu nedenle tasarımda: 1-Bir amaçla 

görevli bulunmak, 2-Bir düşünce ürünü olarak bilinçli olmak, 3-

Alışılagelmişden ayrıcalıklı ve özgün olmak, 4-Tümüyle kendine özgü 

bir nitelik taşımak.  

Kimileri de tasarım bir diğer adıyla dizaynı, tasarlanan herhangi 

bir şeyin kâğıda aktarıldığında karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların 

giderilmesi şeklinde görüş bildirirken, bazıları da zihinde var olan 

şekle yani tasarlanana uygun bir hal alana kadar yapılan eskiz ve 

düzeltme, düzenleme fikrini öne sürer. Tasarımda (dizaynda) temel 

alınan yaklaşım bir temanın öncelikli olarak zihinde hayal edilmesi 

yani formunun belirlenmesi, bir bakıma zihinde tasarlanmasıdır 

(Gürer, 1990:14-15). Yamaçlı (2008:49,46) da buna ek olarak 



72 KÜLTÜRLE GİYDİRİLMİŞ BEDENLER 

tasarımın, insanın düşünce sisteminin doğa ile birleştirmeye 

başlamasıyla oluştuğunu;  tasarım yeteneğinin ise insan zekâsının bir 

parçası olduğunu ifade eder. 

Tasarım süreci iki büyük zorluk alanı içerir: fikir üretme ve 

onları gerçekleştirme. İlk alana problem tanımlama ve kavranış 

yeteneği becerileri geliştirerek, ikinciye el becerileri ve analiz ile 

yargılamadaki yetenekleri geliştirerek yaklaşılır (Block ve Atterberry, 

1989:2) 

Söz konusu tüm bu ifadelere uygun biçimde, burada dikkat 

edilmesi gereken nokta tasarımın bir fikirden yola çıkması ve bu fikrin 

beklentisine uygun mesajlar iletmesidir. Görsel idrak ile zihinde 

tasarlanan herhangi bir ürün/obje estetik bir görünüme sahip olmanın 

beraberinde düşünsel bir yapıt olma niteliği de taşımak durumundadır. 

Tasarımın zihinsel ve fikirsel birtakım göndermeler 

barındırmasının yanı sıra içeriksel anlamda da çizim, eskiz ve bununla 

birlikte planlama ve tasarlama ile bir fikri ortaya çıkarmaya yardımcı 

birtakım araçları içermekte olduğundan söz edilir (Barnard, 

2002:92).   

Bu yardımcı araçlar gelişigüzel bir karalamadan ziyade fikirlerin 

görünürlük kazanacağı tasarıma dair yol gösterici, tamamlayıcı, 

bilgilendirici ve yönlendirici bir rehberlik yöntemi sunmada taslak/ön 

hazırlık niteliği taşır.  
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Yardımcı araçlar, tasarımın karmaşıklığını ve tasarıma dair bazı 

süreçleri belirleyebilmek adına tasarımcılar tarafından kullanılırlar 

(Yamaçlı, 2008: 46). Bu araçlardan biri çizim, bir diğeri eskizdir.  

Çizim,  ortaya çıkan ürün/nesne vs. sanat olsun ya da olmasın 

tasarımın (bazı yazarlar tarafından “dizayn” olarak söylenir) ilk 

aşaması ve/ya objenin iki boyutlu yüzeye gerçeğe mümkün olduğunca 

yakın biçimde aktarılma işlemidir ve tasarım için oldukça önemlidir 

(Gürer, 1990: 15). Düşünme edimini ortaya koymak, geliştirmek ve 

yol göstermek amacıyla örneklerle yapılan deneyimleme çalışmasıdır  

(Yamaçlı, 2008: 46).  

Tasarımda bir diğer önemli nokta görme duyusudur.  Çünkü 

görme düşünmeyi şekillendirecek bir iletişim yoludur. Bu durumda 

görme duyusunu düşünme olgusu ile bütünleştirmek ve aralarında 

doğru bir koordinasyon sağlamak gerekir. Tasarımın başarısı ancak ve 

ancak tasarlananın zihinde düşünüldüğü şeklini doğru alabilmesinde 

yatar  (Denel, 1981:4). 

Tüm bu ifadelerle tasarımın bir fikirden hareket etme koşuluna 

ek olarak, akıl yürütme, zihinsel bir sürece dayanma ve görsel beceri 

noktasında ortaya çıkan ürünün, yalnızca motor davranışların 

sonucuyla oluşmayan aynı zamanda bilişsel ve duyuşsal olmak üzere 

çoklu ve ortaklaşa sürdürülen bir beceri gerektirdiğinden söz etmek 

hiç de yanlış olmayacaktır. Buraya kadar söylenen çoğu şey kısaca 

tasarımın bir fikir, zihin ve bir düşünce eylemiyle gerçekleştirildiği 

idi. Tüm bunların yanı sıra tasarımdan söz edebilmek için ayrıca 

estetik ve yaratıcılık bileşenlerinin de varlığı oldukça önemlidir.  
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Tasarımın estetik boyutuna geldiğimizde bir ürüne estetik bir 

güzellik yaratma güdümünde olduğunu söyleyebiliriz. Bu estetik 

düşünme görüsü ve bunu eyleme dökme biçimi görsel nitelikte yeni 

bir oluşum (kimlik, koleksiyon v.b) biçimini ortaya koyma 

aşamalarında en temel rolü üstlenmektedir. Böylece estetik, teknik ve 

yaratıcı bilgiler tasarıma biriciklik özelliği yani daha önceden 

düşünülmemiş ya da yapılmamış olanı ortaya koymak adına bir 

yöntem sağlar. Dolayısıyla yaratıcılık bu noktada imgelemin teknik 

bilgiyle yoğrularak ve somut bir nesneye dönüştürülerek varlık 

kazanma eylemidir. Tasarım nesnesi olan ürün öncelikle beğenilmek 

ve haz yaratmak amacıyla var edilmesine karşın aynı zamanda işlevsel 

açıdan da birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Tasarım ve 

işlevsellik noktasında estetik, teknik, felsefi v.b. nitelikler tasarım 

ürününün biçim kazandırılmasına katkı sağlarken aynı biçimde işlev 

de bu biçime etki eden bir diğer kavram olarak bilinmektedir 

(Bayburtlu, 2011:15-16).   

Bu koşulda tasarım nesnelerinden rasyonel kriterlere uygun bir 

işlevselliğe ve yapıları içinde mevcut estetik yaklaşımlara ev sahipliği 

yapan nesneler olarak söz etmek (Hasanoğlu ve Artut, 2018:413) 

yerinde olacaktır. 

Elbette ki, her tasarımlama ediminde iki varlıktan söz edilir. 

Bunlar özne yani süje, diğeri nesne yani objedir. Süje burada 

tasarımlamayı yapan, obje ise süje tarafından tasarımlanandır. Burada 

asıl görev ebetteki özneye yani tasarımlamaya düşmekte; duyum, algı, 

düşünme, duygu ve hayal gücü gibi bilgi ve yetileriyle objeyi doğal 
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düzeninden çıkararak bambaşka biçime sokup tasarımsal bir boyut 

katmaktadır (Tunalı, 2002:12). 

Bir noktada tüm bunları faaliyete geçiren bir özne olarak 

tasarımcının da tasarım ürünü kadar olması gerekli birtakım yönleri 

bulunur ki bunların en başında tasarımcıda var olan “yaratıcı kimlik” 

gelmektedir.  

Bu bakımdan tasarımcıya düşen görevler oldukça fazladır.  Her 

şeyden önce küresel, toplumsal, kültürel etik, semiyoloji ve estetik 

duyarlılık bakımından üstleneceği sorumlulukların bilincinde olarak, 

teknoloji ve bilgiyi yaratıcılık noktasında doğru kullanabilmeyi ve 

planlayabilmeyi kendine bir görev edinmelidir. Tasarımcı yaratıcılığı 

ise bu noktada herhangi bir fikri sanat, zanaat, teknoloji ve sistem 

yönünden ifade edebilen veya o fikri somut olarak boyutlandırabilecek 

şekilde projelendirmek için yöntem ve yaklaşım geliştirebilen yaratıcı 

yeti” olarak betimlenir. Salt estetik öğeler içeren bir sureci 

yapılandırmanın ötesinde sembolik ve işlevsel bir amaca da hizmet 

eden yaratıcı problem çözme eylemini yönetebilen bir yetidir  (Dereci, 

2013:56).  

Söz edilen açıklamalar Block ve Atterberry (1989:2)’in bir 

sözünü bize hatırlatır: sanatçılar ve tasarımcılar görsel problem 

çözücülerdir. Onlar sadece ilham için bekleyemezler, fikir bulmak için 

gözlerini ve akıllarını kullanmak zorundadırlar. Tasarım aktif bir 

süreçtir. Sanatçı veya tasarımcı işini daha çok materyallerin 

manipülasyonu olarak düşünür. Aslında zamanının büyük bir kısmı 

tasarım sürecine (düşünme ve izleme) harcanır. Bir problemle 
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karşılaşıldığında ilham için beklemek yerine görsel zorluğu 

karşılayabilmek için yeni stratejiler geliştirilerek tasarımın öğrenilmiş 

ilkelerine başvurulur. Bu süreçte tasarım aktivitesi de sezgisel olarak 

sürdürülebilir (Block ve Atterberry, 1989:1). 

Tasarım hayal gücünden kaynaklanır ve mantığı görsel ve 

işlevsel bir nesneye dönüştürür. Technē (yaparak bilmek) ve epistēmē 

(düşünerek bilmek) arasında bir zıtlık vardır. Technē sansasyon, 

hafıza ve hayal gücü ile sınırlıyken, epistēmē gerekli gerçekliği 

bilebilir çünkü sadece evrensel ve ebedi mantık kuralları ile sınırlıdır. 

Tasarım hem technē hem de epistēmē'yi birleştirir. Tasarımları sadece 

odaklama pratiği yoluyla elle yapmadan, çözümleri belirleyen 

proaktif, mantıklı düşünme ve geleceğe yönelik çeşitli koşulları 

değerlendirme yoluyla akıl yürütür (Hasanoğlu ve Artut, 2018:414). 

Tüm bunların yanı sıra tasarım estetiğine kavuşması planlanan 

ürünlerin doğru bir görünüm kazanmasını sağlayan belirli öğelerin 

varlığından söz edilir (Bayburtlu, 2011:15). Tasarım,  anlatım araç ve 

öğeleri,  bir düşüncenin bilinçli bir şekilde aktarılarak kişisel yoruma 

özgünlük değeri kazandırmak adına da oldukça önemlidir (Saldıray, 

1979:9). Bunlar, oran, denge, renk, malzeme, doku, ışık gibi öğelerden 

oluşur,  ancak ve ancak bu öğelerin doğru biçimde ortak birliktelik 

kazanmasıyla görsel bir bütün haline gelmektedirler (Bayburtlu, 

2011:15). Tasarımın biçimsel yöndeki yani yeni biçim yaratmadaki 

başarısında çizgi-renk-doku olarak bilinen bu en önemli öğeler, 

yüzeyde en etkin, en dengeli ve güzellik duygusunu en iyi şekilde 

yansıtabilmek amacıyla var olmalıdır (Saldıray, 1979:9). 
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Tasarımın temellerini kavramak ve onları doğru bir kullanıma 

sokmak oldukça önemlidir. Tasarımcılar tasarımlarını oluştururlarken 

farklılık değeri katabilmek adına belli rehberlere ihtiyaçları vardır. 

Tasarım ilkeleri olarak adlandırılan bu yol gösterici klavuzlar da, 

kompozisyondaki objelerin düzenini ve karşılıklı etkileşimini sağlar 

(Öztuna, 2007:20).  Bu ilkeler “tekrar, harmoni, düzen kontras, koram, 

egemenlik, denge ve birlik” olup, problemin çözümünde düzenlemeye 

yardımcı elemanlar olarak anılırlar (Gürer, 1990: 74). 

 Buraya kadar tasarımın tanımlamaları, kavramları, yöntemleri 

v.b. yola çıkılan çalışmada niteliksel unsur ve gereklilikleri ile 

tasarımcı profilleri hakkında kısaca sunulan bilgiler, tasarım 

nesnesinin biçiminin yanında kendi içinde söyleştiği, ifade ettiği 

birçok anlamı da gözler önüne serebileceği idi.  Tasarımın teknik, 

işlev ve bir de estetik yönüyle birlikte var olduğu; araç ve yöntemlerin 

tasarım ilke öğeleriyle birlikte amacına uygun kullanıldığında, görsel 

ve zihinsel birlikteliğin yaratıcılıkla buluştuğunda özgünlük değeri 

oluşturabileceği noktasında da tasarımın bütüncül bir yaklaşımla 

oluştuğu belirtildi. Bunlara ilaveten tasarımın bir de oluşum aşaması 

vardır ki bu sonuca giderken yol gösterici aşamaları kapsar.  

 Bir tasarımın oluşum aşamalarını Saldıray (1979: 11) kısaca şu 

biçimde özetler: 1- Konu ve programın alınması 2- Ana fikrin 

yakalanması 3- Bir tasar’ın oluşması 4- Tasar’ın denetimi 5-

Geliştirme aşamaları. Güngör (1972:4) ise bir “tasar” ın meydana 

geliş aşamalarını  1-Konunun ve programın verilmesi, 2- Ana fikirlerin 

yakalanması, 3- Tasarımlama safhası, 4- Bir tasarının meydana 
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gelmesi, 5- Tasarı safhası, 6- Tasarının kontrolü ve son olarak 7- 

Geliştirme safhası şeklinde ifade eder. 

 Block ve Atterberry (1989),  yaratıcı sürece giden yolda yeni 

fikirlerin bazen bilincimiz dışında ortaya çıktığını söyleseler de 

çoğunlukla eldeki problemin dikkatli ve derin düşünce gerektiren 

analiz sonucu ortaya çıkabileceği görüşünden yola çıkarak bu süreci 

“kabulleniş, problemi tanımlama, fikir oluşturma, yargılama, 

gerçekleştirme ve analiz” olarak sıralarlar.  

 Kabulleniş, her türlü yaratıcı problem çözme durumunun ilk 

aşaması, problemi bilinçli bir şekilde kabul etmektir. Belki akıllarda 

çok gerekli gibi görünmeyen bu kural, bir problemin çözülmesini 

isteyip istemediğinize karar vermeden ya da gerçekten çözüme 

ihtiyacı olduğuna inanmadan bunun gerçekleşmesi güç duruma geçer. 

Bir problemi gerçekten çözmek istemediğinizde yaratıcı enerjinizi o 

problemden kaçınmaya ya da onu ortadan kaldırmaya yöneltirsiniz. 

Gerekli olan şey ise aktif bir kavrayış ve “problemi kendi probleminiz 

yapmak” için istekli olmaktır. Bir diğeri “problem tanımlama”dır. Bir 

problemi kabullenmek onu tanımlamakla yakından ilişkilidir. Bir 

problemi kabullenmek için, önce problemin ne olduğu anlaşılmalıdır. 

Problem tanımlamak, yanlış ya da gereksiz varsayımlarda 

bulunmadan, neyin başarılmak istendiğini mümkün olduğunca 

anlaşılır şekilde söyleme girişiminde bulmayı içerir. Problem 

tanımlamak hedefleri belirleme ve limitleri ortaya koyma sürecidir. 

Problem tanımı hangi alanlarda çözüm arayıp bulunacağını belirler.  

Yaratıcı sürecin bu aşamasına geri dönmenin her zaman mümkün ve 
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çoğunlukla istenebilir olduğu akılda tutularak ilerlenmelidir.  Çalışma 

ilerledikçe problemi kavrama biçiminin değişmesi de olasıdır. 

Sorunları anlamadaki bu gelişme problemi yeniden tanımlama ve 

zorluğu kabullenişi tekrardan tasdik etme ihtiyacı doğurabilir. 

Yalnızca problemi dürüst bir şekilde kabullenince ve dikkatlice 

tanımlayınca ilerleme girişiminde bulunulmalıdır. Yaratıcı hataların 

çoğu ya problemi kabullenmemekten ya da onu doğru bir şekilde 

kavrayamamaktan doğar  (Block ve Atterberry, 1989: 4-5). 

 Üçüncü basamağa gelindiğinde ise “fikir oluşturma” 

sürecinden bahsedilir. Sürecin bu kısmı genelde entelektüel yaratıcılık 

ile ilişkilendirilir. Bu noktada fikirler ve probleme olası çözümler 

üretilmektedir. Amaç mümkün olduğunca farklı fikirler üretmek ve 

bunu yaparken fikirleri “iyi” ya da “kötü” olarak sınıflandırmamaktır. 

Kabataslak çizimler beyin fırtınası için ilk araçtır. Yalnızca düşünme 

sürecinin bir kaydını oluşturmakla kalmaz aynı zamanda ne çizildiğine 

bakarak sürece görsel şekilde dahil olma ve yeni fikirler için ilerleme 

görevi görürler. Bir çizim diğer bir çizimi getirir. Zayıf hatta “kötü” 

fikirleri kâğıda dökmek iki şeyi başarmayı sağlar. İlki, bu fikirlerin 

çok daha ilginç çözümler oluşturmak için değiştirilebilecek ve 

birleştirilebilecek unsurlar barındırma olasılığıdır. İkincisi ise bu 

fikirleri kâğıda dökerek yeni fikirler aramak için özgür kalmaktır. 

Eğer görünüşte zayıf olan bu fikirler geri planda tutulursa, düşünmeyi 

ve fikir oluşturmayı engelleyebilir. Yorucu ve aşikâr olasılıklar 

düşünürken farklı alanlara yönelmeyi sağlar. Bu, çok daha açık olan 

ilk fikrin en iyi çözüm olamayacağını söylemekten ziyade, yenilikçi 
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fikirlerin çoğunlukla yorucu bir düşünce sürecinden ortaya çıktığını 

söylemektir (Block ve Atterberry, 1989:5). 

 Probleme karşı çeşitli olası cevaplar ürettikten sonra, şimdi 

onları yargılamaya, en iyisini seçmeye hazırlanılır. Bu seçim problem 

tanımlama aşamasındaki problem geliştirilmesinin anlaşılmasına 

dayanmalıdır. Yaratıcı süreçteki en ciddi problemler yanlış 

yargılamadan kaynaklanır. Bu, kararın ve seçimlerin kendi başına kötü 

olduğu anlamına gelmez. Daha çok, zamanlama yanlış olabilir. Karar 

verme, tasarım sürecinin özüdür. Tasarım cesaret ister, yapılanla 

yüzleşme cesareti ve belki de işe yaramayacak riskler almak; 

çalışmada hangi faktörlerin işe yaradığını fark eden ve başarana kadar 

bu resmi yeniden inşa etme sorumluluğunu kabul eden bir cesaretten 

ibarettir.  Görüntü oluşturma genellikle yaratıcılığın ve emeğin 

dönüşümlü ve örtüşen dönemlerini içerir. Bir sanatçı ya da tasarımcı, 

tamamlanması için sadece basit bir emek gerektiren, tamamen 

gerçekleştirilmiş iyi bir fikirle nadiren karşılaşacaktır. Başarılı 

çalışma, bu iki alandaki çabaların etkisinin farkındalığını ve 

devamlılığını gerektirir. Gerçekleştirme ise söylenecek sözler 

öncelikle başarılı bir sanat için sadece iyi bir fikirden daha fazlası 

gerektiğidir. Herhangi bir alandaki öne çıkan bir çalışmayla ortalama 

bir çalışmayı ayıran şey arkasındaki fikirler değildir, bu fikirlerin 

gerçekleştirilmesidir. Ürünün kalitesi belirli bir dereceye kadar el 

becerilerine, malzemelerin ne kadar iyi manipüle edilebilineceğine ve 

deneyime bağlıdır.  Çalışmanın en yüksek kalitede olmasını 

sağlamanın birkaç yolu vardır. En önemlisi belki de kendine yeterli 

zamanı vermektir. Ne kadar yetenekli olunursa olunsun, otorite 
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duygusu taşıyan parçaları bitirmek zaman alır. Son aşama olan 

“analiz” e gelindiğinde yaratıcı tasarım sürecinin sonuncusu ve belki 

de en önemlisi demek pek de yanlış olmaz. Ürün bittiğinde, ondan bir 

adım uzaklaşmak ve ortaya çıkanı analiz etmek önemlidir. Bu analiz, 

deneyimlere katkıda bulunarak ürünün ya da eserin veya çalışmanın 

güçlü ve zayıf yönlerini de ortaya çıkarır. Kritik ve analizden 

kazanılan kavramalar, sanatçının karşılaştığı problemi yeniden 

tanımlamada, yeni mücadeleler betimlemede ve yeni bir başlangıca 

izin vermede kullanılır (Block ve Atterberry, 1989:6-7). 

2.1. Kültürün Tasarımı  

 Alanyazında geçen “kültür”  kavramı, çoğunlukla genel 

bakımdan benzer biçimde tanımlansa da çoğu düşünür veya yazar bu 

terimi ifade etmenin güçlüğüne dikkati geçer. Çoğulcu bir anlayışla 

betimlenen “kültür”, kendi özünde belli kavramlarla ilişkilidir ve ilk 

ortaya çıkan anlamından2 da bir bakıma uzaktır.  

 Williams (1976), kültür kelimesinin İngilizce’nin en karışık iki 

ya da üç kelimesinden biri olduğunu ifade eder ve “Culture” 

kelimesinde üç farklı çağrışımının varlığını bildirir. İlk çağrışım, 

birinin ‘kültürlü bir insan’ olduğunu söylediğimizdeki anlamıdır ve 

gelişmiş bir zihni ifade eder. İkinci çağrışımda ise belirli kültürel 
                                                           
2 Esasen kültür kelimesi anlamsal açıdan korumak, üretmek, ikamet etmek ve ibadet 
ile onurlandırmak anlamına gelen Latince kelime “colere”den türemiştir. Bu 
kelimeden de cultura kelimesi türemiştir. Cultura kelimesi genel olarak tarım ve 
gözetme anlamına gelir; İngilizce’deki ‘”kültür’ kelimesinin ilk kullanımları, hayvan 
ve ekinlere bakma fikrini vurgulayarak on beşinci yüzyılın başında görülmüştür 
(Barnard, 2008:34). 
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aktiviteler ve ilgi alanlarıdır. Son çağrışım ise birinin sanat ve 

entelektüel eserlerden bahsettiği bu süreçlerin araçlarını ifade eder 

(akt. Barnard, 2008:34). Keywords’deki çağrışım listesi 

kültür’dekinden biraz farklıdır ve tam olarak kültürdekiyle örtüşmez 

ki bu durum da William’ın kültür kelimesinin karmaşıklığı hakkındaki 

iddialarını doğrular niteliktedir (Barnard, 2008: 34). 

  Güvenç (1979) de, Williams (1976)’ın görüşlerine benzer 

olarak, kültürün tanımını yapmanın oldukça zor olduğunu dile getirir. 

Bu zorluğun sebebinin ise onun çok anlamlı, geniş kapsamlı ve soyut 

bir kavram olmasından kaynaklandığını söyler. Kültürü kavramsal 

açıdan ilişkili bulduğu başlıklarla alıntılayarak tanımlamaları şu 

biçimde aktarır:  

 Yazar (1979:101-102), “sosyal miras ve gelenekler birliği 

olarak” ifade ettiği kültürü, Sapir (1921)’in görüşlerine başvurarak şu 

şekilde dile getirir: kültür, varlığımızın yapısını (ilişkilerini) 

belirleyen, sosyal bir süreçle öğrendiğimiz uygulama ve inançların, 

maddi ve manevi öğelerin birlikteliğidir.  Yine “hayat yolu ya da 

biçimi olarak” tanımladığı kültürü, Linton (1945)’nun açısından hayat 

yolu ya da biçimi olarak;  Marquet (1949)’e göre, bir grubun yaşama 

biçimi şeklinde aktarır. Güvenç (1979) “idealler, değerler ve 

davranışlar olarak” betimlediği kültürü, Sorakin (1947)’nin tanımıyla, 

sosyal, kültürel evrendeki açık seçik eylemlerin ve araçların ortaya 

koyduğu ve nesnelleştirdiği anlamlar, değerler ve kurallar, bunların 

etkileşim ve ilişkileri, bütünleşmiş ve bütünleşmemiş gruplar olarak 

alıntılar. Yine çevreye uyum olarak; Sumner ve Keller (1927)’ın 

görüşlerine şu şekilde başvurur: insanların (içinde bulunduğu) yaşam 
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koşullarına uyumlarının toplamı, onların kültürüdür. oluşumu ve 

kökeni yönünden” Marx (1967)’ın düşünüş biçimiyle, kültür, doğanın 

yarattıklarına karşılık, insanoğlunun yarattığı her şeydir… Simgesel 

açıdan (White, 1949), kültür, maddi öğelerin, davranışların, düşünce 

ve duyguların, simgelerden oluşan simge (sembol)’ lere dayalı bir 

örgütlenmesidir sözünü aktarır. Son olarak kültürün en genel geçer 

tanımı yapan Tylor (1871), kültürü (veya uygarlık) bir toplumun üyesi 

olarak, insanoğlunun öğrendiği (kazandığı) bilgi, sanat, gelenek-

görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan 

karmaşık bir bütün olarak tanımlamıştır (akt. Güvenç, 1979:101-102). 

 Kültür kavramının çoğulculuğu, her kültürün kendine has 

standartları ile uygulamaları olduğu ve birinin standartlarının bir 

başkasının uygulamalarını yargılamak için kullanılamayacağı 

anlamına gelir. Bu da, çizgisel kavramda olduğundan çok daha fazla 

kültürel uygulama ve aktivite olasılığına kapı açar. Bütün bu kültürler 

birbirine görecelidir; ortada diğerlerinden ayrılan ve diğer bütün 

kültürlerin içinde standart ya da ölçü rolü üstlenen tek bir kültür 

yoktur (Barnard, 2008: 37). 

 
 Kültürün birçok anlama çağrışım yapabildiği noktada 

temelinin insan ve insanın yaşantılarıyla oluşan bir bütün olduğu 

savından hareketle, burada sözü daha da fazla uzatmadan tasarımla 

buluştuğu noktayı sorunsallaştırmak ereğiyle devam etmenin yerinde 

olduğu kanısındayız. 

 
 Tasarım ürünleri gündelik hayatta belirli bir kültür yaşantısının 

nesnesi ve varlığını sürdürdüğü bir ortam olarak düşünülmektedir. Bu 
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nesnelerin her biçimdeki değeri ile anlamı, içinde olduğu kültürü 

yansıtmaktadır (akt. Sağocak, 2007:255). İhtiyaçları doğrultusunda 

çeşitli ürünler yapan/tasarlayan ve bunları kullanan zanaat ve 

sanatçılar, işlevsel açıdan olduğu kadar iletişimsel açıdan da bu ürün 

veya tasarımlara simgesel anlamlar yüklemişlerdir. Konu bu noktada 

kültürle ilişkili olarak, ürün tasarımıyla, bu ürünleri kullanma ve 

onlardan faydalanma edimleriyle, bunlara ait olma ve bunlarla ilişki 

kurma biçimleriyle ayrıca tüm bunların algılanıp anlamlandırılmasıyla 

eşleşir  (Sağocak, 2007:255). 

 Farklı çevre örüntüleriyle şekillenen insanların kültürel 

yapıntılarıyla oluşan kültürel faktörlerin tasarımı etkilediği görüşüne 

bağlı kalarak,  geçmişte bugüne yaşanılan düşünce, davranış ve 

geleneksel öğeler bu faktörlerin oluşumunda temel etken olarak 

tasarımcıyı ve tasarımı etkilemesi tabi görünmektedir  (Sezgin ve 

Önlü, 1992:86). 

 Farklı toplumların kendine özgü gelenekleri, alt kültürleri ve 

popüler kültürleri, birbirleri ile etkileşimli biçimde süregelmektedir. 

Bu noktada tasarımcının içinde yaşadığı toplumun kültürü ile olan 

ilişkisi ile bu kültürü algılama yöntemi,  tasarımı kavramsallaştırma 

biçimini etkileyen önemli unsurlardandır (Gürpınar, 2008:1). 

 Böylece, tasarımcı, geçmiş ile bugün arasında kurduğu 

köprüyü geleceğe taşıyarak insana yönelik en iyi tasarımı yapabilmesi 

noktasında yaratıcı bir birey halini almaktadır. Böylece tasarımcı 

geleceği tasarlarken bir yandan da değişim ve olası kültürleri 

hazırlamış olur (Dereci, 2013: 56). 
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 Gerçekten de nitelik gerektiren bir düşünme biçimi olan 

tasarlayıcı imgeleme, soyut olmakla birlikte materyal kültürün kolektif 

kaynaklarına olduğu kadar kültürün anlamlı sembollerine de 

bağımlıdır. Tasarlayıcı imgeleme hayal gücünün keyfiliğinden öte 

duygulanım ve söylem biçimiyle kucaklanmıştır. Bu durumda soyut 

iletişimsel kültür biçemlerinde anlam ağlarını ve zihniyet dünyalarını, 

insanların yaşamlarının tonunu, karakterini ve niteliklerini, ahlaki ve 

estetik biçemlerini, ruhsal durumlarını yansıtan bir kültürel etos 

tarafından kuşatılmıştır (akt. Baştan, 2017: 905). 

 Bir tasarımcı veya üretici, tasarım nesnesinin kullanıcıları 

üzerindeki etkisinin sonuçlarını da kabul etmelidir. Kullanıcılar da 

katkıda bulundukları bir kültürün üyeleridir. Tasarım, kültürel miras 

için nesne materyali sağlar. Mantık (logolar) gerekli, evrensel 

gerçekleri ortaya çıkardığı için tasarım, kültürel mirası evrensel bir 

gerçeğe dönüştürme yöntemidir (akt. Hasanoğlu ve Artut, 2018:414). 

 

 Balcıoğlu (1999: 5-6), kültürden faydalanmanın yollarını, 

kullanım şekilleri ve amaçları doğrultusunda “neolojik (yenilikçi) 

yaklaşım, morfolojik uygulama, topografik yorumlamalar, biçimsel 

yorumlamalar, alegorik yorumlamalar ve son olarak kavramsal 

ilhamlar” olmak üzere altı ana başlıkla incelemektedir.  

 

 Neolojik (yenilikçi) yaklaşım, Modern ve küresel bir ürünü 

açıkça sahiplik iddia edeceği biçimde isimlendirerek ulusal bağlama 

konumlandırmadır.  Bir nesnenin sadece isim düzeyinde bir kültüre 

bağlı olması olarak değerlendirilebilecek bu durum, yerli tasarım 
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olmayan bir nesneye o kültüre ait bir isim verilerek aidiyet 

kazandırılması yoluyla gerçekleşir (Balcıoğlu, 1999:6; akt. Gürpınar, 

2008: 30). Morfolojik uygulama, kültürel, tarihsel, geleneksek ve hatta 

popüler ‘şekli’ seçmek ve bu şekli dekoratif amaçlar için nesnelere 

yerleştirmektir. Bu faydalanma aşamasında ‘orijinal’ ölçü, renk, doku, 

anlam ve işlev değiştirilebilir. Şekil, kullanıcı ve kullanıcının benliği 

arasındaki eksik bağlantıyı kurmanın yanı sıra ortak değerleri de 

temsil ederek diğer her şeyden çok daha fazla sembol anlamı taşır. 

Topografik yorumlamalar: form oluşturmanın bir başka yolu da 

mimari, etnografik ya da tarihi kaynaklardan alınmış bir modelin iki 

boyutlu parçası ya da ‘şekli’ne üç boyut dolayısıyla işlev vermektir. 

Bu durum aslında bağlamlarının şeklini açmak ve yeni üç boyutlu 

görünüşlerine kullanım değeri atfetmektir. Biçimsel yorumlama, 

bilinen bir ürüne yeni bir form verirken ya da yeni bir ürün yaratırken 

onları geliştirmek, bozmak, değiştirmek, dönüştürmek veya 

düzenlemek pek de sık rastladığımız bir şey değildir. Bu 

yorumlamalarda önceki ve sonraki biçimler arasındaki ilişki, baskın 

olan benlik açısından bakıldığında önemli bir konu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu kategoriye giren ürünler belli bir derecede ana formu 

yansıtmaya devam ederler. Alegorik yorumlamalar: eski bir nesneye 

yeni bir işlev vermek ve bilinen özelliğini bozmak, yine yaşayan 

hafızamızdan ve materyal arşivimizden yararlanmanın başka bir 

yoludur. Yapılan bu değişiklikler yeni, hatta bazı noktalarda anlamı 

işleyerek işlevi destekleyen metaforik, alegorik ve/veya ironik 

derinliği meydana getirebilir. Başka bir deyişle, ilham kaynakları, yani 

orijinal form tamamıyla yeni işlevlerin ya da anlamın tanıtılması ile en 
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iyi karakteristik özelliklerini sürdüremeyebilir. Ana kaynak hala 

tanınabilir ‘orijinal’ formunda olsa da, yeni olanlara empoze edilen 

özellikler eski olanların özelliklerinin yok olmasına sebep olur. İşte bu 

da neden alegorik yorumlamalar olarak adlandırılmasının nedenidir. 

Son olarak kavramsal esinlenme ise somut varlıklardansa kültürel 

normlardan, inançlardan, sosyal davranışlardan ve eylemlerden fikir 

üretmek yeni bir ürün tasarlarken en karmaşık ama aynı zamanda en 

iyi ilham veren kaynaklardır.  Bu kitlesel iletişim çağında nesnelerin 

özelliklerini vurgulamak ve onları olduğundan daha fazlası haline 

getirmek, günümüzün görüşünü güçlü şekilde temsil etmektir 

(Balcıoğlu, 1999:6). 

 
Kültürün, anıların işlenmiş nesneleri ile aktarılması gereklidir 

çünkü bu nesneler hayal edilir (arkasındaki gerçekliği ortaya çıkaran) 

ve odak uygulamaları ile işlenir. Anıların nesneleri, geçmişi (kültürel 

miras) geleceğe (gerekli ve ebedi varoluş gerçekleri) taşıyan 

gemilerdir. Fakat anıların nesneleri de farklı bir yol boyunca gelişir 

çünkü kültür, miras çağrışımıyla geçmişe aittir. Bununla birlikte, 

tasarım için olan hayal gücü kültürel mirası geleceğe taşımayı 

amaçlamaktadır. Bu, ancak bir tasarım nesnesinin yapımındaki bilgi 

ve beceriler zanaat nesnelerinden geçirilirse mümkün olacaktır  

(Hasanoğlu ve Artut, 2018:414). 

 Kültürel tasarımda tasarımcıyı ve tasarımı etkileyen bir faktör 

de teknolojidir. Teknolojinin gelişimi becerinin ilerlemesi ile 

orantılıdır. Beceri geliştikçe, zanaatkârlar aynı hedefe modern 

yaklaşımlar bulmak için yeni araçlar ve teknikler geliştirirler. Ayrıca, 
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kültürel mirasın gelişmesi teknolojinin kullanımını içerdiğinden, 

kültürel eserlerin geçişi teknik bilginin ilerlemesine paralel olarak 

zaman içinde ilerlemiştir (Hasanoğlu ve Artut, 2018:410). 

 
2.2. Giysi Tasarımında Kültürel Aktarım 
 
 “Kültürel tasarım” ve/ya “kültürün tasarımı” çevreninde 

tasarımcılar, kendi kültürlerinden olduğu kadar bir başka kültürlerden 

de etkilenmekte ve bu öğeyi tasarımlarında temel esin kaynağı olarak 

kullanmaktadırlar.  Bu etkilenme biçimi, birçok tasarımın ana öğesini 

oluştururken bir başka açıdan da kültürle harmanlanıp giysi ve 

tamamlayıcılarıyla (takılar/aksesuarlar3) buluşturulduğundaki iki 

temel noktayı referanslamaktadır. Bunlardan ilki metaforik anlamda 

bir kültürü giymek, diğeri ise bir kültürü giydirmek…  

 
 Şöyle ki, kültürlerarası etkileşimle bir kültürel izin başka bir 

kültürel izde (burada giysi ya da aksesuardan bahsettik) belirlemesi, 

özellikle geleneksel anlayışla yoğrulmuş toplumlarda tercihlenen bir 

durumdur. Burada bir tasarımcıdan söz etmek pek de mümkün 

değildir.   

 Dönemlerin kültürel izleri, yaşayan insanlar tarafından inancı, 

sosyal statüyü, medeni durumun v.b. bir göstereni olarak çeşitli 

olaylarla veya bilinç dışı yayılmakta Tortora ve Eubank (2006:5)’ın 

                                                           
3 Bir giysi süsleyicisi ya da dekoratif bir malzeme olarak kemer, kravat, süs mendili, 
mücevher v.b. olarak adlandırılan ve görünüm yenilik katan malzemelerdir  (Waquet 
ve Laporte, 2011: 12). 
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deyimiyle bir çeşit “çapraz kültürel etkiler” yaratmaktadırlar. Bu 

etkiler bir kültürün başka bir kültürdeki somut varlığının yani bir 

kültürün başka bir kültürle iletişime geçtiğindeki deyim yerindeyse 

“yabancı”  stillerinin,  savaş, ticaret, seyahat, göç veya iletişim 

araçlarıyla ortaya çıkması durumudur. Bir başka kültürün izlerini 

üzerinde taşıyarak oluşan bu etkiler, başka kültürün potasında 

erimeyerek (olduğu gibi) veya harmanlaşarak kendi biçimsel kimliğini 

yaratmaktadır.  

 Hoskins (2015, 272-273), kültürlerin kaynaşmasını, gelişmenin 

bir işareti veya farklılıklardan esinlenilirken değişik kültürlerin de 

kabul görmesi biçimde düşünür. Sanatçıların ise kültürlü dünyanın 

yemeklerinden, müziğinden, dinlerinden, giysilerinden, düşünsel ve 

sanatsal faaliyetlerinden etkilendikleri ve esin kaynağı oluşturdukları 

görüşünü vurdular. Fakat bu kültürlerarası değiş tokuşu veya 

kültürlerin kaynaşmasını ilginç biçimde egemen olan kültürün 

baskınlığının diğerini göz ardı edilebilme tehlikesinde bırakabileceği 

fikrini savlar. 

 
 Tortora ve Eubank (2006:5) da, Erekosime ve Eicher (1981)’ın 

başka kültürlerin diğer giysilere aktarılma biçimini “kültürel 

doğrulama” terimiyle ilişkilendirdiklerinden söz ederken,  burada 

“modanın doğasında kültürel dönüştürmenin kaçınılmazlığına örtük de 

olsa vurgu” yapar (Evecen, 2014:7).  

 

 Örneğin, Hiksoslar tarafından fethedilen Antik Mısır’ın giysi 

tarzlarında bir değişiklik görülmüştür. Haçlı Seferleri’nden dönen 

savaşçılar, Orta Doğu’nun kumaşlarını Avrupa’ya taşımışlardır. Yine 
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17. ve 18. yüzyıllarda Çin ve Hindistan ile yapılan ticaret Asya 

giyiminin ve kumaşlarının tanıtımına yol açmıştır. Burada anlatılanlar 

kültürlerin giyimdeki görsel temsillerine işaret eder. Tıpkı,  

imparatorluk döneminin modayı takip eden hanımefendilerinin 19. 

yüzyılın başlarında baş kuşamları için Orta Doğu’dan türbanı “ödünç 

almaları” nda olduğu gibi  (Tortora ve Eubank, 2006:5).  

 
 Bu söylem tasarımcının kültürel kodlara yaslanan 

görünümlerinden uzak biçimde yalnızca bir kültürün bir başka 

kültürde (giysi ve/ya aksesuarlarda) özümsenmesi durumuyla ilişkili 

olmakla birlikte kültürlerin karşılıklı olarak birbirini etkileme ve 

etkilenme noktasındaki terimsel ifadeleri içermektedir. Yani kısaca  

“bir kültürü giyme” düşüncesine koşut olarak… Çoğunlukla beğeniyle 

tercih edilen şekiller  bir tasarımcı yönlendirmesi olmaksızın 

kullanılabilme özelliğine sahiptir. Burada bir yaratıcılıktan ziyade bir 

taklit etme güdümü vardır. Sujesi, beğeniye göre onu tercih eden 

kişidir. Çünkü örnek verilen dönemlerde bir tasarımcıdan söz etmek 

pek de mümkün değildir. 

 Bu noktada “kültürel4 bir anlam yaratma biçemiyle oluşturulan 

giysilerin beslendiği kaynak toplumun imge evrenidir. Böylece bireyin 

ya da topluluğun bir dizi imgeler yaratarak bilinçaltının dışlaştırıldığı 

bilinçli seçim işlemine göndermeler yapar. Burada “giysi ve donatıları 

bir gösterge olarak simgesel işlevleri olan birimler gibi algılamak 

gerekir. Giysi ve donatıların toplum içerisinde yarattığı etki ve anlam 

                                                           
4 Yazarlar burada “kültür” kelimesi yerine “ekin” ifadesini kullanmaktadır. 
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yine toplum tarafından oluşturulan kültürel çevre ile şekillenir. 

Kültürel göndermeler açısından giysi ve donatıları, uzamsal, 

zamansal ve yere bağlı ayrımlanan, bütünlüğü olan bir dizge, öğeleri 

birbirine bağımlı ve birbirine etkileyen bir yapı olarak ele almak 

gerekir  (Evecen ve Ölmez, 2014:369). 

  

 Kawamura (2016:61), modayı kültürel bir pratik olarak ele 

almakla birlikte sembolik bir ürün olarak da görür. O’na göre, kültürü 

araştırırken kültürel fenomenlerin üretildiği teknik süreçlerin, üretimin 

organizasyonunun ve dağıtımının  yanı sıra, ürünlere verilen anlamlar 

aracılığıyla kültürü kavramak da oldukça önemlidir. Bu bağlamda 

ürünlerin nasıl dolaştığı, farklı üretim-tüketim ilişkileri bağlamında 

onlara nasıl özgül anlamlar verildiğinin bilinmesi gerekir.  

 
 Şimdi konuyu kültürün bir giysiye aktarılma biçimine, yani 

“bir kültürü giydirme” noktasına getirdiğimizde burada devreye 

tasarımcı girer ve bilinçli bir seçimle ve tercihle kültürü simgesel 

faktörlerle giysi ve donatılara aktarabilme yolunu seçer. Bu edimi 

gerçekleştirirken elbette her tasarımcı bu alanda başarıyı 

sağlayabilmek adına çeşitli yöntem ve tekniklere başvurarak tasarım 

süreçlerini izlenebilir adımlarla uygulaması gerekir.  

 
 Barnard (2008:38) sosyal düzenin deneyimlendiği, 

keşfedildiği, aktarıldığı ve tekrar üretildiği birtakım yollardan bazıları 

olarak gördüğü “moda ve giyim” i, Williams (1981)’ın “sosyal 

düzenin aktarıldığı, yeniden üretildiği, tecrübe edildiği ve keşfedildiği 

bir işaret sistemi” olarak tanımladığı kültür kavramına dayandırır ve 
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modayı (giysi ve aksesuar), kültürü genel bir işaret sistemi olarak 

oluşturan gündelik işaret uygulamalarından bazıları olarak görür. 

 
 Bu durumda diğer alanlarda olduğu gibi birbirini 

şekillendirme, yeniden yapılandırma ve yorumlama açısından moda 

tasarımı ile kültür arasında da bir ilişki olduğundan söz etmek 

mümkündür. Moda tasarımı alanı, kültürden zengin bir kaynak olarak 

yararlanmanın yanında, kültürel sürdürülebilirlik ve aktarıma da 

hizmet etmektedir. Bu durum moda tasarımcılarına önemli 

sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle kültürel etkileşimler ve 

tasarım sürecine yansımalarına ilişkin araştırmalara gereksinim 

duyulmaktadır (Erişti ve Tekin, 2014: 13). 

       Modaya yönelik yapılan tasarımlarda bir moda tasarımcısı5 

tasarımını yaparken elbette ait olduğu toplumun sosyal, kültürel, 

teknolojik, ekonomik ve estetik değerlerini gözeterek yenilik ve 

farklılık oluşturabilmek adına bunu tasarımlarında temel bir etken 

olarak kullanmaktadır. Özellikle tasarımda oldukça önemli olan kültür 

ve onun evreleri ait olduğu toplumun tasarımlarına ve modasına 

yansımaktadır (Arslan, 2009:104-105).  Böylelikle tasarımlarına etnik 

stilleri dâhil eden bir moda tasarımcısı, tasarımı etkileyen stillerin 

                                                           
5 Çeğindir (2017:36),  moda tasarımcısının tanımını şu şekilde yapar: ev tekstilinden 
giysiye, ayakkabıdan çantaya saatten kozmetiğe uzanan bir yelpazede satılması için 
ürün tasarımı yapan kişidir. Çoğunlukla moda tasarımının odağında giysi üretimi 
bulunduğu kabul edilmektedir.   
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kültürel doğrulaması olgusunda da rol almış olacaktır (Tortora ve 

Eubank, 2006:5). 

 

           Kültürel sürdürülebilirlik ve aktarımın niteliğini ise kültürel bir 

farkındalık kazanımına yol açmaktadır. Kültürün topluma 

kazandırabilmek adına yeniden yorumlanarak güncele taşınması, 

geleceğe aktarılarak yani bir bakıma sürdürülebilirlik kazanması 

burada son derece önemlidir (akt. Erişti ve Tekin, 2014:11). 

 Bu konuyla ilişkili olarak Gerçek (2012:139), “bir kültüre veya 

medeniyete ait simgelerin ‘moda’ kanalıyla yeniden 

canlandırılmasıyla”  ilgili olarak, bu canlandırma, bir tekrar ya da 

nostaljik bir bakış olmanın ötesine geçebildiğinde, hem geçmişten bir 

öğe taşıyıp hem de bir yenilik, özgünlük barındırdığında mı başarılı 

olduğunu söylemek mümkün olur? Geçmişin, eski bir medeniyete dair 

birtakım simgelerin tekrar ele alınışı, yorumlanışı, farklı bir 

aradalıklarla sentezlenmesinin, bu unsurların modanın malzemesi 

oluşundan öte bir yararından söz edilebilir mi? Böylelikle tarih veya 

kökler mi hatırlanmaktadır, geçmişe bir selam mı edilmektedir? 

Sorularıyla okuyucuyu karşı karşıya bırakır. 

 Esasen bu soruların tümüne verilebilecek cevabın tasarımcıda 

gizli olduğunu söylemek mümkündür. Şöyle ki, her tasarımcının bakış 

açısıyla ve çıkış noktasıyla imge dünyasında şekillendirerek 

tasarımına yerleştirdiği kültürel “iz” ler, tasarımlama gayesi ve 

anlamsal açıdan aktarmayı düşündüğü unsurlarla birlikte 

şekillenmektedir. Eğer ki tasarımcı geçmişe ya da kültüre ilişkin 

yorumlamalarını hangi amaçla yapıyor ise bu amaca yönelik biçimsel, 
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duyusal ve içeriksel açıdan tasarımlarına bunu doğru biçimde 

aktarması ve açık bir anlama dönüştürmesi gerekir.  

 
 Örneğin John Galliano, hem tarihi, hem de etnik giysi 

fikirlerini ve estetik yönlerini uyarlamakta ve tüm bunları yeni bir 

bütünde birleştirmektedir. Galliano, tahrik edici kadın fikrinin Yunan 

mitolojisinden, on dokuzuncu yüzyılın güvenilmez kadınlarından, 

1920’lerin vamp kadınlarından, geyşalardan geldiğini ifade etmektedir 

ve yeni bir kadın imajı oluşturmak için tüm bunların izole edilmiş 

estetik yanlarını örneklemektedir. Temel tarihi ve estetik kavramları, 

“işlevsel obje” olarak kabul etmektedir (Loshek, 2009:186). 

 
 Esasen bu örnek, Jones (2009:19)’ın deyimiyle tasarımcıların 

sıklıkla geçmişten aldığı ilhamların, herhangi bir dönemden ya da 

stilden ufak farklılıklarla, yeni bazen de ironik biçimde bir araya 

gelebileceklerinin bir göstergesidir.  

 
 Tüm bunlara rağmen bazı tasarımcıların doğrudan kültürel 

referanslardan kaçındığı da görülmektedir. Çünkü bazı tasarımcılar 

geleneksel kostümünden ötesini göremezler. Ancak bir tasarımcı, 

esnek olmalı, beklenenin ötesine uzanmalı, ancak giysiyle ilişkili etnik 

ve kültürel sembolizmi atlamamalıdır. Moda, klişe fikrini bir 

başlangıç noktası olarak kullanabilir ve fikir kaynağının tamamen yeni 

bir ifadesine dönüşebilir (Calderin, 2012:142). 

 Burada yalnızca modadan bahsetmek doğru değildir.  Onunla 

birlikte yer alan tekstil de toplumun kültür ve ekonomi bağlamında 

ayrılamaz bir ikili konumunda yer alırlar. Geçmişe bakıldığında çok 



 

 95 

rahatlıkla gözlemlenebilir olan şey, tekstil ve giyim sektörünün 

birbiriyle ilişkili olarak toplumun kültürü içerisine gömülü olan kumaş 

baskısı, ürünlerin bir terzi elinden çıkmış olması ve ilgili tüm 

malzemelerin varlığı oldukça önemlidir (Gwilt ve Rissanen, 2011:22-

23). 

 
2.3. Giysi Tasarım Unsurları 

Tasarımcıların esinine yönelik kültürel nitelikteki kaynakların 

yanı sıra aslında insanlar genellikle moda tasarımcılarının bu kadar 

çok harika ve yeni fikir üretmeyi nasıl başardıklarını merak ederler. 

Gerçek şudur ki, tasarımcılar etraflarındaki dünyayı yeniden 

keşfederek yaratırlar (Tatham ve Seaman, 2003:12). Yani bir bakıma 

var olan her şeyi… 

Yeni yöntemler tasarımcıların ufacık ayrıntıları yakalamasına 

olanak tanır. Kitaplardan veya gazetelerden alınan sayfalar, notalar, 

dergi kapakları veya el yazısı sözcükler, müzik trendleri, sokak 

kültürü, filmler, güzel sanatlar akımları… (Calderin, 2012:162; 

Tatham ve Seaman, 2003:14), müzeler, galeriler, giysi koleksiyonları 

ve kütüphaneleri, tarihi eserler, sinema, tiyatro, mağazalar, etnik ve 

yöresel kostümler …(Jones, 2009: 19) ve daha sayacak birçok şey. 

Bu durum tasarımcıların her şeyden esinini alabileceği 

gerçeğiyle ilişkilidir. Konuyla ilgili olarak Arslan (2009:105),  

kavramsal ve biçimsel olarak birçok şeyin tasarımcılar üzerinde 

etkileyici rol oynadığından söz eder. Ancak hiçbir etkinin, 

tasarımcının bilinçli olarak seçtikleri kadar kuvvetli olamayacağını 
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aktarır. Bir moda tasarımcısının, yeni bir koleksiyon hazırlamak için, 

gelecek trendlerin en erken ipuçlarını yakalamaya çalıştığını 

belirtirken aynı zamanda geçmişteki modaları gözden geçirdiğini, 

eğlence dünyasında neler olup bittiğine dair incelemelerde 

bulunduğunu ve fikir almak için uluslararası moda liderlerini 

araştırdığını belirtir. Bunun yanı sıra yazara göre, teknolojik 

gelişmeler ve dünyada yaşanan olaylar da moda tasarımcısının 

düşünme tarzına ve yaklaşımına etki eden faktörler arasında yer 

almaktadır. 

Görüldüğü gibi tasarımcılar birçok kaynaktan fikir almak üzere 

özgün, farklı ve ayırt edilebilen tasarımlar yaratmayı amaçlamakla 

birlikte, kitlelerce beğeni kazanabilecek hikâye ve temalar üzerinden 

koleksiyonları oluşturmaktadırlar (Koca v.d., 2009:90). 

Bir giysi tasarımcısının görevi bu ilham kaynaklarını 

tasarımlarına yaratıcılık, işlevsellik, özgünlük çerçevesinde 

aktarabilmekten geçer. Molla (2007:41)’ya göre “yaratıcılık ve 

özgünlük”  tasarımda en önemli etkenler arasında yer alır. Doğruyu 

görebilmek ve düşünebilmek giysi tasarımının çıkış noktaları olarak 

tasarımda önemli bir unsurken, bilgi ve becerileri yerinde 

kullanabilmek ise yaratıcılığın ön planda tutulmasında etkin rol oynar.  

 
Koç ve Koca (2009:40)’da benzer biçimde,  giysi tasarımcısında 

olması gereken nitelikleri belirtirken “yetenek ve yaratıcılık” 

noktasına vurgu yapar. Sürekli çalışmayı, araştırma ile bilgiyle 

donanmayı, görme, anlama ve anlatma niteliklerini geliştirebilmeyi 

özgün tasarımlar yarabilme sürecinde yeteneği güçlendiren temel 
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unsurlar olarak söz ederler. Yaratıcılığı geliştiren faktörler olaraksa 

üretici düşünebilmeyi, bütün benliği ile üretim sürecinde yer almayı, 

sıradanlıktan öte özgür davranışlar sergilemeyi ve riskleri göze almayı 

sıralarlar. Bu durumda bir tasarımcı alışılmamış düşünceleri, 

alışılmamış açıklıkla ve kısaca anlatabilmeli, yeni bakış açıları, 

yargılar ve içgöçüler oluşturmalı, özgün tasarımlarıyla bir toplumu, 

bir kültürü yansıtabilmelidir.  

 
 Dolayısıyla bir giysinin tasarım niteliği kazanması için, bir 

hedefe dayanarak herkesten farklı bir çalışma ile somut haline gelen 

ürünü, hayal gücü, sezgi, beceri ve yaratıcılık öğeleriyle ortaya koyma 

zorunluluğunu gerektirir  (Tansoy vd. 1994:72).  Giysi tasarımında, 

tasarımcının etkisi üzerinde kaldığı konu ya da hikayeye birçok açıdan 

bakıp yeniliğe açık biçimde yaşama uygun bir ürün haline getirmesi 

önemlidir  (Koca vd., 2009:90). 

Tasarımcı, ilhamları ve fikirleri sonunda üç boyutlu kıyafet ya 

da aksesuarlar haline gelecek tasarımları iki boyutlu resimlere 

dönüştürür.  Bu üç aşamalı süreç kulağa çok basitmiş gibi gelse de, 

aslında bütün moda tasarımcıların çalışmalarının özünü oluşturur. Bir 

fikir kâğıda döküldükten sonra, giysinin şekli ve uygunluğu açısından 

genel izlenimi vermek için tasarımcı kıyafetin ilk örneğini oluşturur. 

Bu aynı zamanda daha sonra giysi kumaşının farklı parçalara 

bölünmesinde şablon olarak kullanılan, kâğıttan bir model 

oluşturmadan önce ayarlamaların yapılmasına imkân tanır. Tasarlanan 

kumaşı tasarım sürecinin böylesi erken bir aşamasında kullanmak, 
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eğer işler yolunda gitmezse büyük bir masrafa ve zayiata yol açabilir 

(Shaw, 2006:84). 

Tasarımcı ve/ya modelist giysi tasarım koleksiyonu hazırlarken 

tasarım unsurlarından ve görsel tasarım ilkelerinden yararlanmaktadır. 

Tasarım unsurları her bir koleksiyon parçasının formunun nasıl 

oluşacağını belirlemede yol gösterici durumdadır (Çeğindir, 2017:141, 

142). 

Şekil 1: Tasarım Öğeleri 

Kaynak: Çeğindir, 2017: 142. 

            Tasarım için kullanılan bu öğeler, aynı zamanda tasarımcının 

bir çeşit anlatım elemanlarını oluşturur (Tansoy v.d., 1994:72).  Bu 

elemanlar zaman zaman farklı bir adlandırma, sayı veya içerik ile 

karşımıza çıksa da genellikle giysiye ilişkin öğeler çoğu kaynakta 

“çizgi, silüet, form, renk ve doku” olarak betimlenir. Bu öğeler 
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tasarımı meydana getiren temel unsurlar olarak bilinirler ve tasarıma 

“tasarım değeri” kazandıran yapılardır.  

            Diğer tasarım alanlarından farklı olarak görülebilen giysi 

tasarımı “yaratıcı fikri, ürün, hizmet veya deneyime dönüştürme” 

noktasında tasarım ilke ve yöntemlerine yönelik farklı tasarım 

disiplinleriyle ortak birliktelik ilişkisi kurar. Bu malzeme yapısı, 

yöntem arayışı, sunum alternatifleri ile geçmişte alışılmış kodları 

bozan ve birçok alana ait yenilik ve gelişmeyi insan bedeni aracılığı 

ile ifade etme, yaşama dahil etme ve yaygınlaştırma hedefinde 

disiplinler arası yaklaşımın hakim olduğu surecin etkilediği bir alan 

olarak görülmektedir (Dereci, 2013:54). 

          Sorger ve Udale (2013:38), bir tasarımın şu unsurlardan 

meydana geldiği görüşünü bildirir: 1. Silüet, orantı, hat,  2. Detay, 3. 

Kumaş, renk, doku. Silüet, orantı ve hat, kabaca giysinin ana şeklini 

ifade eder,  genel olarak şekil ya da bedenin nasıl bölündüğüyle 

ilgilidir.  Detaylar giysinin odak noktasını ve bitiş işlemlerini 

yönlendirir.  Giysiler kesinlikle kumaştan yapılır ve her kumaş bir 

renk ve dokuya sahiptir.   

       Şekil, strüktür,  doku ve rengi, Seivewright (2013: 118) de, tarihi 

etkileşimler gibi araştırmaya rehberlik eden yapılar olarak görür. Yani 

tasarımın başlangıcında bu öğeleri bilerek ve dikkate alarak        

kullanmak önemli bir kural niteliğindedir ve bu unsurlarla 

koleksiyonlara detaylı ve derin bir anlam katılabilir.  

https://www.idefix.com/Yazar/richard-sorger/s=259947
https://www.idefix.com/Yazar/jenny-udale/s=259948
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         Bunlara ek olarak tasarımın temel öğelerini “silüet, çizgi ve 

doku” olarak ifade eden Jones (2009: 99), bu öğelerin kullanıldığı 

yolları ise prensip olarak adlandırır ve bunların “tekrar, ritim, 

derecelendirme, yayılma, zıtlık, uyum, denge ve oran” olduğunu ifade 

eder. Tasarım öğe ve ilkelerine ilişkin kazanılan farkındalığın başka 

tasarımcıların güçlü yanlarını değerlendirilebilmeye ve piyasadaki 

trendleri ve değişiklikleri görebilmeye ışık tutacağını söyler.  

          Bu bağlamda tasarım öğelerinin yanı sıra bu öğeleri belirli bir 

kural ve düzen dahilinde tasarıma yol gösterici olarak “tasarım 

ilkelerinden” söz edilmektedir. Söz edilen bu ilkeleri daha önceki 

bölümde “tekrar, harmoni, düzen kontras, koram, egemenlik, denge ve 

birlik” (Gürer, 1990: 74). olarak ifade etmiştik. Ancak bu ilkelerin 

tasarımın niteliğine uygun biçimde ve birliktelikte kullanılması 

oldukça önem taşımaktadır. Çeğindir (akt. 2017:145), bu ilkeleri, 

“uyum, denge, ölçek/orantı, vurgu/etki ve zemin/zıtlık” olarak 

aktarmaktadır (şekil 2). 

Şekil 2: Tasarım İlkeleri 

Kaynak: (akt. Çeğindir, 2017:145). 
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            Şöyle ki, bir koleksiyona yönelik çalışma yapan tasarımcı veya 

modelist, bu ilkeleri bir giysinin kendi içindeki veya giysi parçalarının 

bir koleksiyondaki görsel ilişkisini kurmak ve bütünlüğü sağlamak için 

aynı zamanda tasarım unsurlarının da tasarımlarına ilişkin olarak nasıl 

oluşturulacağının cevabını verebilmek adına kullanır (Çeğindir, 

2017:145).  
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III. BÖLÜM

3. Tasarımlar

Bir hane içerisinde en çok vakit geçiren “kadın”dır. Ev sahibi, 

anne, abla, kardeş v.b.  kimlikleriyle ne çok kişiyi buyur etmiştir kapı 

arkasındaki yuvasına. Bu aynı zamanda yaratılıştan gelen kutsal 

görevlerinin bir parçasıdır da çünkü. Cennet anaların ayakları 

altındadır, yuvayı dışı kuş yapar, ağlarsa anam ağlar ve benzeri sözler 

de dili, dini, cinsi, tabiatı ne olursa olsun yeryüzünde yaşayan bu 

kutsal varlıklara ithaf olunur. Bunun içindir ki, o kapılar ardında geçen 

ömrün şiirsel bir dilidir,  tasarımlara konu olan.  

Şöyle ki, tasarımın ana temasına uygun biçimde ilk bakışta 

kapının açıldığı ev ile kadın bedeninin iç görünümü metaforik 

anlamda özdeş tutulmuştur. Tasarımlarda yer alan kemik görünümleri, 

evin oluşumda kullanılan strüktürel yapıya atfedilmiştir. Her ikisi de 

dışarıdan gözlemlenilmeyen, bilinmeyen birçok sırra sahiptir. Ancak 

ve ancak içine girildiğinde o temel yapı anlamlandırılarak 

dayanıklılığa dair ipuçları verir. Yapıyı ayakta tutarak yaşama 

tutundurmaya çalışır; kemikler bedeni, strüktür yapılar ise evi.  

Bu yüzden bu çalışmada, kadın bedeninin tasarımın ana fikrini 

en iyi yansıtacak biçimleri, tasarımda silüet olarak kullanılmıştır. Bu 

silüetler bedenin içini yansıtan (doku, kemik, organ vs.) radyografi 

tekniğiyle oluşturulmuş görünümleri kapsar. Dijital ortamda biçimleri 

bozularak ve çeşitli tasarım öğelerinin kullanımıyla etkileri 

farklılaştırılarak yüz, boyun, el, ayak v.b. uzuvlar üzerinden 

tasarımlara esas olacak biçimde kullanılmıştır.  
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Geriye kalan kapı kulp, tokmak ve halkalar (ihtiyaç giderme 

amaçlarının yanında, göze hoş gelmesi ve estetik yanı ihmal 

edilmeyerek) ise giysiye temel oluşturacak, estetik beğeni ve güzellik 

unsuru yaratacak biçimde simgesel anlatılarla giysi tamamlayıcısı 

olarak tasarım nesnesi halini almıştır. Aynı zamanda kültürel bir 

değere atfedilen bu estetik ve biçimsel unsurlar, renk yalınlığı, vurgu, 

denge, ışık-gölge gibi tasarım ilkeleriyle bütünleşik biçimde 

aktarılmıştır. 

Bu tasarımlarda bulgulardan elde edilen kapı kulp, halka ve 

tokmaklarının veya kapıların üzerinde yer alan bazı motiflerin 

biçimsel nitelikleri, kadınların giysi tamamlayıcılarında ayrıca biçime 

yönelik metaforik bir anlatım aracı olarak tasarımlanmıştır. Kapıları 

kapatırken, kadının hayatına dair içine hapsettiği ne varsa; bunların 

her birini yüreğine nasıl sığdırdığı estetik biçemlerle aktarılmaya 

çalışılmıştır. Misal, anahtar delikleri, kadının sessiz dünyasında bir 

duyguyu haykırışı, halkayı kimi zaman bir düşünce, omuzdaki bir yük, 

kimi zaman bir hayata tutunma aracı;  tokmağı, gönül kapısını 

içeriden kilitleyen kadının yüreğine uzanma biçimi, bazense cinsiyete 

dair bir ayraçlık olmuştur. Bu nedenledir ki bizce “Kadın” sessizce 

okunması gereken bir şiirdi.  
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Tasarım 1: Yüreğe Dair 

Kapı açılırken örselenen gecelerde, 

Bir ses gelir demir halkadan severcesine, 

Bir yüreğe giriştir, söylenmemiş söze dair, 

Ama açılası değildir, sitemdir, karanlığa varıştır sonu, 

Söylenecek söz düğümdür boğazda, bir tokmak misali… 
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Tasarım 2: Duyumsama 

Öylesineydi sanki her şey, 

Dökük puslu aynalar, 

Düşünce dolu yansımalar. 

Kulağıma küpe olmuş nefesin, 

Bekleyişe dair bir ses versin, 

Siyahlara inat maviyi seçtim. 

Son bulsun artık asude bekleyişim. 
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Tasarım 3: Rengim 

Güzel dedim,  

İşte tam da buydu.  

Aklımın biçip, gönlümün seçtiği, 

Renk yerinde, ışık yerinde,  

Peki huzur?  

İşte o da, 

Tam yerli yerinde,  

Ömrümün tam da orta yerinde. 
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Tasarım 4: Yolcu 

Çözülse de ilmek ilmek ördüğün hayallerin, 

Akıp giden zamanı yudum yudum içmişse de ömrün, 

Nasır bağlamışsa ayakların, 

Otur dinlen gönlüm, sen gitme kal. 

Bir nefes kadar yakındır gülüşlerin, 

Otur dinlen sevda yükü ağırdır. 

O yola çıkmak için uygun zaman yakındır. 
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Tasarım 5: Lal 

Suskun şahidim, 

Uykusuz gecelerim, 

Boğazımda düğüm, 

Yürekte esen yelim. 

Ömrümün her deminde, 

Gönlümün her yerinde, 

Renkten renge girer hecelerim. 
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Tasarım 6: Giz 

Halkasıyla, sapıyla, puluyla 

Zahiride bir çanta. 

Oysa taşıdıkları çok daha fazla. 

Bazen bir anahtarın, 

Çaresizce deliğinden çekilip atıldığı yer usulca. 

Yeryüzüne sığdıramadığı duyguları, 

Bir çırpıda doldurur ona. 

Bazen ayrılığa yetişir, bazen tutkulu bir kavuşmaya, 

Aslında ne olursa olsun hep onunla çıkmaktır yola. 
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Tasarım 7: Son bakış 

Dur gitme iki çift laf edelim. 

Mesela gözlerinden...  

Hani nasıl baktığından,  

Her bakışla nasıl yaktığından.  

Gözlerle konuşalım mesela,  

Hem ürkek hem manalı,  

Bir o kadar da meraklı, 

Renginden değil, manasından,  

Işıl ışıl, nasılda sevdalı,  

Konuşalım mı bir ömür kadar? 
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Tasarım 8: Yalın 

Sırtlanmışsan gülüşlerini, 

Nefesi yoksa hayallerinin. 

Yarım kalmışsa bir de hecelerin, 

Ne yaş eksilir gözünden, ne de sitemlerin. 

Yalınayak yürürsen ıslak yollarda, 

Vurmuşsa yüzüne usuldan bir rüzgâr. 

Hele de çarpmışsa yüreğin bir gölgeden, 

Akar gider hüzünlerin. 
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Tasarım 9:Medcezir 

Bazen gökyüzü mavisi, bazen lacivertti deniz. 

Sonbaharda savrulan kızıl yaprak, 

Soğuk kış gününde lapa lapa yağan, 

Kar beyaz düşlerdeyim ben. 

Biriktirdiğim ne varsa biçim biçim, renk renk, 

Sendeyim, ondayım, sondayım… 
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Tasarım 10: Sen-siz 

Elini değdiği her yerde, 

Açtı begonviller salkım salkım. 

Sen geldin, oturdun gönlümün tahtına, 

Bahar dallarıyla yarıştı gamzeli gülüşlerim. 

Şimdi sen gittin ya, 

Boşluklar dostum, karanlık sırdaşım. 

Kime dokunuyor ellerin bilmem amma, 

Beni sarıyor uykusuz gecelerin. 



115 

IV. BÖLÜM

4. SONUÇ

Geleneğin bir parçası olarak birçok araştırmaya konu olmuş 

kültürel ve etnik yapılar, ne yazık ki giderek yok olma tehlikesiyle 

karşı karşıyadır.  Bu sebepten son zamanlarda bu yapıların bir takım 

çalışmalarla maddi kültür öğesi olarak koruma altına alınma 

çalışmaları giderek artmıştır. Bununla birlikte gerek sanat gerekse 

zanaat türünde toplumla şekillenen ve tüm yaşam alanlarında farklı 

tarzlarda karşımıza çıkan bu yapıların, kültürel belleği yaşatabilmek 

adına sırasıyla bir düşünceye, oradan da bir biçime dönüştürülme 

şekli, araştırmacı ve sanatçılara düşen görev ve sorumluluklar 

noktasında oldukça önemli bir görev teşkil etmektedir. Böylelikle 

sanatçının veya tasarımcının kültürel değerleri yaşatabilme noktasında 

fiziksel, zihinsel ve duygusal ortaklığıyla sürdüreceği bu edim, 

toplumun aidiyet kavramına ışık tutunan değer ve yargılarından da 

ayrı düşünülememektedir. 

Geçmişin güncellenerek tasarımlarda yeni biçimlerle 

sunulması son dönemlerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Esasen 

tasarımın kültürel görünüme bürünme noktasında yapılan eserler, 

belirli bir forma dönüştürülürken tasarımcının imgelem dünyasıyla 

içkinleşen bir anlatım aracı olarak vuku bulmaktadır. Sınırsız 

kaynaktan beslenilen bu yaratım noktasında kültürden (veya ona 

ilişkin olandan) alıntılanan unsurlar, zihinde olumlanıp yetisel beceri 

ile bazen olduğu gibi bazen de başkalaşarak tasarımın bir anlatısı 

haline gelmektedirler.  
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Dolayısıyla burada tasarım ve kültürün kaynaşması, kültürel 

imgeyle şekillenen tarzları varsıllaştırma noktasında oldukça önemli 

bir etken konumundadır.  Tam da bu aşamada kültürün ve geleneğin 

(amacı ne olursa olsun)  herhangi bir tasarım nesnesinde dolaylı veya 

doğrudan tekrarlanması,  bir bakıma geçmişten faydalanma ve anıların 

güncellenmesiyle de yeni bir biçim-dil ilişkisine kapı aralamaktadır. 

Fakat geçmişe ilişkin kültürel kodları ödünçlemek,  tekrar eden 

anlamları yansımaktan öte onları yaratıcılık ekseninde yeniden 

yorumlamakla eş değer tutulmalıdır. 

Çankırı ilinin kapı, kulp, halka ve tokmaklarına ilişkin 

değerlendirmelere gelindiğinde bu yapıların her birinin öncelikle 

işlevsel bir amaca hizmet ettiği görülmüştür. Aynı zamanda geçmiş 

dönemin yaşantısına, dini inancına, ekonomik ve sosyal niteliklerine, 

coğrafi yapısına dair birçok fikir sunması,  kültüre ilişkin değerleri 

yansıtması ve korunma altına alınması gereken unsurlardan olduğu 

fikrini desteklemektedir. Aynı zamanda bu öğeler özleme, hasrete, 

sevince, hüzne dair çok şey barındırmaktadır, tıpkı bir insan misali. 

Evi korur, gizi örter, yaşayan ev halkıyla ilgili pek çok ipuçları verir. 

Kapıların üzerlerine bulunan halka, tokmak, v.b. da bu sessiz dilin bir 

anlatı malzemesi gibidir. Bu yapılar sosyokültürel niteliklerin 

anlamlandırılmasına katkı sağlarken bir taraftan estetik görünüme 

hizmet etmişlerdir. 

Geleneksel Çankırı kapı, kulp, halka ve tokmaklarının sadece 

eski Çankırı yerleşim yeri olarak adlandırılan mahallelerde 

rastlanıldığını belirtmek mümkündür.  Yapılan gözlemler sonucunda 
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Çankırı’da eski yapılara ait 80 hanenin (tahta kapının) avlu ve hane 

girişinde rastlanılan kulp, halka, aynalık, kapı kolu ve tokmaklardan 

kapı üzerinde yer alan bazılarının yok olduğu,  bazılarının ise 

bütünlüğünü koruduğu görülmüştür. Bu unsurların çoğu harabe 

yapıların üzerinde kalan terk edilmiş hanelerden çok azı ise halen 

kullanılan hanelerden arşivlenmiştir.  

Benzer biçimde geçmiş dönemlerde bu konuyla ilişkili olarak 

yapılan çalışmada da yer alan bazı yapıların, günümüzde izlerine 

rastlanmadığı yukarıdaki ifadeyi desteklemektedir. Dolayısıyla bir 

kısmının kaybolduğu, ekonomik nedenlerden satıldığı, bir kısmının 

demirci ustaları,  bir kısmının ise antikacılar tarafından korunma altına 

alındığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda tarihindeki depremler, 

küreselleşme olgusu, tercihlerde değişim, tahribatlar, yeni şehir 

dokusundaki görünüm uyumsuzluğu veya modern kentleşme adına 

kullanımının azaldığı veya yok olduğu görülmüştür. 

Bu yapıların her birinin işlevsellik noktasında birçok ortak 

özelliklerinin bulunmasının yanı sıra görünüm açısından aynalık ve 

halkaların yuvarlaklık, çap ölçüsü, aynalıkların dilim ve delik 

sayılarında, kıvrım şekillerinde vs. kullanılan malzeme türlerinde 

farklılıkların olduğu görülmüştür. Kapı kulpları kapıya verev, yatay ya 

da dikey yerleştirilmekle birlikte hepsi de biçimsel olarak birbirine 

benzeyen, elin rahat kavrayabileceği büyüklük ve uzunlukta, kısmen 

boğumlara sahip ve yuvarlak hatlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Halkalardaki çeşitlilik ise aynalarındaki detaylardan 

kaynaklanmaktadır.  
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 Kullanılan malzeme, statü veya dönemi, biçimsel form, inanç 

değerini, kapı üzerine yerleştirilme ve ses çıkarma biçimi, cinsiyeti 

v.b.  yansıtması açısından sözsüz iletişimde önemli bir gösterge olan 

bu unsurların,  ahşap kapılarda kullanıldığı gözlemlenmiştir.  

  Tasarımlara ilişkin değerlendirmelere geldiğimizde, Çankırı ili 

tarihi kapı kulp, halka ve tokmaklarının, kültürün somutlaştırıldığı 

yaratıcı bir biçim nesnesi haline dönüştürmek amacıyla yapılan bu 

çalışmada, kapı kulp, halka ve tokmaklarının biçimsel, işlevsel ve 

sembolik dilleri bazen düz bazen eğretilemeli anlamda kadın 

bedeninde estetik bileşenlere dönüştürülerek duygusal ve duyusal 

açıdan giysilerde bir çeşit süslenme ve aynı zamanda yeni bir ifade 

aracı olarak sunulmuştur.  

 Çoğunlukla insanların bilinçli ya da bilinçsiz tercih ettiği 

giysileri (renk, biçim, uyum, tarz v.b.) kendini ifade eden iletişimsel 

bir mesaj aktarmaktadır. Tıpkı kapılar ve üzerinde yer alan unsurlar da 

dışarıdan gelene yaşayan ev halkının kimliğine dair birçok pek çok 

ipuçları vermektedirler. Bu benzerlik noktası ilk etapta tasarımları 

şekillendiren en temel düşünüş biçimini oluşturmuştur.  

 Şöyle ki, ev halkı dışarıdan gelenin cinsiyetini kapı 

tokmaklarının tınısıyla anlar, halkasına tutunarak eve girer, o halkalar 

bazen de bir tokmak görevi görürken bazen de kapıya bir kilit vurarak 

hanenin yokluğunu vurgular. Sevginin ve duygunun nesnesi olan 

kadınların yüreğine girebilmek ve onun dünyasında yer alabilmek, o 

gönül “kapısı”ndan o tokmağı (güzel gönlü) güzel çalabilmekle 

mümkündür.  Dışarıdan gelene dair tokmakların tınısıyla harekete 



119 

geçen de kadındır, acılarını da sevinçlerini de o kapı ardında gizemli 

bir şekilde yaşayan da. Bunun içindir ki o kapılar halka ve tokmaklarla 

birlikte ömrünün çoğunu ardında geçirdiği kadınları çağrıştırmıştır 

bizce.  

Nitekim tasarımlarımızın tamamında “kadın” imgesi 

kullanılmıştır. Bu imgenin biçimsel ve anlamsal çözümlemesi ise 

Çankırı ilinde bulguladığımız kapı halka, kulp ve tokmaklarına dair 

yapılan incelemelerin tasarımlarda temel esin kaynağı oluşturmasına 

dayandırılmıştır. Tokmakların, halkaların, aynalıkların üzerinde 

bulunan her türden görünüm ve anlam, yeni bir biçim anlayışını ve 

estetik bir tasarımı, özgün değerlerde sunabilmek adına içsel 

duyguların dışsal gerçekliklerine hizmet edecek biçimde çeşitli 

dönüştürümlerle tasarımlanmıştır. Kimisinde, olduğu gibi kimindeyse, 

biçim değiştirerek her birine farklı bir anlam yüklenmiştir. Bu 

doğrultuda kapı tokmak, halka ve aynalıklarına ait birebir elde edilen 

bulgular, kadın cinsiyetine ait görsellerle bezenmiş uzuvlarda yeniden 

hayat bulmuştur.  

Tasarımların üzerinde yer alan unsurlar (tokmak, aynalık, halka, 

kulp) kadının bedeninde ve ruhunda bir dile dönüştürülmüştür; 

fırçalarda bir renk, dizelerde bir hece olarak. Kapılar gönüllere 

dokunarak açılır.  Kiminin gözyaşı, kiminin sevinç çığlığı, kimine 

hıçkırık kimine kahkaha, kimine esaret, kimine de özgürlük verendir 

tutulan tokmaklar ve halkalar. Nice sırların suskun şahitleri olan 

kapılar üzerindeki yapıların bıraktığı gizler,  omuzlarında taşıdığı onca 

yükü, yüreğindeki sevgi ile hafifleten kadının, yaşadıklarına dair 
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ipuçları verir gibidir.  Tasarımlarda kullanılan ağırlıklı renklerin yine 

o dönem kapı ve süsleme öğelerinin renkleri olan pastel tonlar, ahşap

ve metal renklerin etkisiyle oluşturulduğunu ifade etmek mümkündür.

Zaman zaman farklı renkler zıtlık ve vurgu oluşturmak adına

kullanılmıştır.

Araştırmalar esnasında tarihi kapı kulp, halka ve tokmaklarının 

plastik sanatlarda pek çok sanatçıya ilham kaynağı olduğu ve 

tuvallere resmedildiği örneklere rastlanılmıştır. Bu çalışmamızın 

da birçok sanatçıya veya esere ilham verebilmesi umuduyla… 
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Tasarım 3: Rengim,            (Tasarımcı: Merve ACAR,  Şiir: Merve 
            ACAR)  

Tasarım 4: Yolcu,            (Tasarımcı: Merve ACAR,  Şiir: Merve 
         ACAR)  

Tasarım 5: Lal,                  (Tasarımcı: Merve ACAR,  Şiir: Merve 
         ACAR)  

Tasarım 6: Giz,                (Tasarımcı: Merve ACAR,  Şiir: Arzu 
         EVECEN)  

Tasarım 7: Son Bakış,       (Tasarımcı: Merve ACAR,  Şiir: Merve 
   ACAR)  

Tasarım 8: Yalın,            (Tasarımcı: Merve ACAR,  Şiir: Merve 
   ACAR) 

Tasarım 9: Medcezir,       (Tasarımcı: Merve ACAR,  Şiir: Merve 
   ACAR)  

Tasarım 10: Sen-siz,       (Tasarımcı: Merve ACAR,  Şiir: Merve 
    ACAR)  
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