MOTİFLERDEKİ TARİH
 Kilimlerdeki

motifler neden değişirler??

Neval AKÇA BERK*, Fatma GÜLTEKİN**

M

otiflerde gizlenen tarih, toplumların güzellik algılarının tarihidir. Fakat aynı zamanda onların yapı

ve işleyişlerine ilişkin ipuçları da sunarlar. Motifleri halılarda, kilimlerde, heybelerde, çinilerde görebiliriz. Onlar saygı gösterdiğimiz ya da kullandığımız pek çok nesnenin üzerindedirler. Yenilikçi

tarih öğretmenleri bu tür gizli tarih kaynaklarının değerinin farkındadırlar. Onları her fırsatta sınıflarına taşımanın öğrencilerini hem analitik düşünmeye hem estetik algılarını derinleştirmeye ve hem de tarihsel mirasın
korunmasına özen göstermeye iteceğini bilirler. “Motiflerdeki Tarih” etkinliği, halı ve kilimlerin üzerinde bulunan motiflerin anlamlarının zaman içinde nasıl zenginleştiğinin ve tarihsel sürecin bir göstergesi olduğunun
ele alındığı bir etkinlik. Bu etkinlikte öğrenciler, kilim ve halı motifleri üzerindeki motifleri analiz edecekler ve

sonuçları birbirleriyle paylaşacaklar.

HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI
QQ Bütün öğrenciler: Kilimlerde yer alan motiflerin anlamlarını

kavrayacaklardır.
QQ Birçok öğrenci: Kilimlerde yer alan motiflerin tarihsel süreç

içinde oluştuğunu kavrayacaklardır.
QQ Bazı öğrenciler: Kilimlerde yer alan motiflerin toplumların

hayatlarında etkisi olan sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkisini
kavrayacaklardır.

Sınıf: 11

Derse Hazırlık / Ön Açıklama / Malzemeler

Öngörülen Süre: 80 dk.

A4 kağıtlar, boya kalemleri, makas, yapıştırıcı

Anahtar Soru:
Kilimlerdeki motifler neden değişir?
Dersin Amacı:
Bu etkinlik öğrencilerin geçmişten
günümüze gündelik eşyalar üzerinde
sanatsal bir değerlendirme yapmaları ve
yaratıcılıklarını ortaya koymabilme.
İlişkili Kazanım:
İslamiyetin kabulü ile Türk-İslam sanat
anlayışındaki değişim ve gelişimi kavrar.
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1. Öğrencileri 3–4 kişilik gruplara ayırınız ve Çalışma Yaprağı-1’de yer
alan iplik yapımına ilişkin resmi gösteriniz. Öğrencilere “bu resmin
ne olduğu?, resimde ne yapıldığı?, resimdeki mekânın neresi olabileceği?, ipin ne amaçla kullanılabileceği” gibi resmin sorgulanmasına yönelik sorular sorunuz. Ardından dokuma tezgâhı resmini
gösteriniz ve öğrencilere bu resimdeki nesnenin ne olduğunu sorunuz. Cevapların ardından öğrencilere iplik yapımı ve kilim dokuma
tezgâhı ile ilgili kısa bilgiler veriniz.

10 dk.

2. Çalışma Yaprağı-2’de yer alan 10 adet fotoğraftan her bir gruba iki
adet farklı yüzyıllardan kilim örnekleri dağıtınız. Öğrencilerden bu
fotoğraflarda yer alan kilim motiflerini incelemelerini, kilimlerin dönemlerine ve bölgelerine göre benzerlikler ve farklılıklar açısından
karşılaştırmalarını isteyiniz. Ardından öğrencilerin grup değerlendirmelerini diğer gruplara resimleri de göstererek açıklamalarını isteyiniz.

10 dk.

3. Gruplardan ellerinde bulunan kilim örneklerindeki motifleri belirlemelerini, neye benzediklerini ve ne anlama gelebileceğini tartışmalarını isteyiniz.

5 dk.

4. Çalışma Yaprağı-3’ü dağıtınız. Tüm öğrencilerin bu fotoğrafları dikkatle incelemelerini, ardından Çalışma Yaprağı-2'deki kilim örneklerinde bulunan motifler ile karşılaştırmalarını isteyiniz.

10 dk.

5. Gruplara Çalışma yaprağı-4’te yer alan kilim motiflerinin anlamlarına ilişkin Bilgi Notu'nu dağıtınız. Ellerinde yer alan kilim örneklerinde
farklı motiflerin olup olmadığını, bunların ne anlama gelebileceğini
grup içinde paylaşmalarını isteyiniz.

10 dk.

6. Çalışma yaprağı-5’i dağıtınız ve okunmasını sağlayınız. Sınıfta tartışarak günümüze kadar gelen sanat değerleri hakkında bir farkındalık
sağlamaya çalışınız.
7. Öğrencilere A4 boyutunda kareli kağıtlar vererek “21. yy.’da Yalnızlaşma, Yabancılaşma ve Bilgi Teknolojileri” konulu motif tasarlamalarını
isteyiniz. Kağıdı tam bir motif olacak şekilde bütünüyle kullanmalarını
söyleyiniz. Öğrencilerin tasarlamalarını kolaylaştırmak için Çalışma
Yaprağı-6'da yer alan motif oluşturma örneklerinin yer aldığı resimleri
gösteriniz ve nasıl çizim yapıldığını anlatınız. Daha sonra tasarlamaya
başlamalarını söyleyiniz.
8. Öğrencilerin grup içinde tasarılarını bitirmelerinin ardından her gruptan bir temsilci yollamalarını isteyiniz ve bu temsilcilerin gruplardan
gelen motifleri bir araya getirerek bir kilim oluşturmalarını isteyiniz.
Bantlar yardımıyla motiflerin tahta üzerinde bir araya getirilmeleri ve
tüm sınıfın bu sürece dahil olması sağlanabilir

5 dk.

20 dk.

10 dk.

süre
Değerlendirme:
Öğrencilerinizden bu derste öğrendikleriyle ilgili üç soru türetmelerini ve bunlardan birini cevaplamalarını isteyiniz.
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FARKLI YÜZYILLARA AİT KİLİM ÖRNEKLERİ

b-1/ Pazırık Halısı

b-2/Çatalhöyük

b-3/13. yy. Konya Kilimi

b-4/15. yy. Batı Anadolu Kilimi

b-5/ 16. yy. Bergama Kilimi

b-6/17. yy. Sivas Kilimi
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b-2/Çatalhöyük

b-3/13. yy. Konya Kilimi

b-4/15. yy. Batı Anadolu Kilimi

Kaynaklar: Emel ESİN, Türk Sanatında İkonografik Motifler (Orta Asya’dan Osmanlıya), Kabalcı yay., İstanbul:2003
100 Türk Motifi, ED.: Ayhan YALÇIN, Geçit Yay., İstanbul:1990
Dario VALCARENGHI, Kılım Hıstory and Symbols, Milan Elemond Editori Associati
Türk El Dokuması Halılar, 2 ve 3. Cilt,Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara.
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b-1/ Pazırık Halısı
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Kilimlerdeki Motiflerin Tespitine Yönelik Fotoğraflar

QQ Kilim Motiflerinin Anlamına Yönelik Bilgi Metni



Çarkıfelek: M.Ö. 5000 yılına kadar inen bu motif özellikle yaşamı anlatmaktadır. Yaşamın
devamlılığı hayatın zorlukları, dünyanın adeta bir çark gibi sürekli dönüşünü ve insan neslinin devamını anlatır.
Çengel: Genel olarak dokumalarda nazarlık, nazara karşı kötü gözlerden korunma amacına yönelik olarak kullanılmaktadır. Çengel motifi bağlılık, birlik ve beraberlik anlamlarını da taşır. Aynı
zamanda Oğuz boylarından Bayındır boyunun damgasını da andırmaktadır.
Ejder: Özellikle Anadolu Selçuklu ve Osmanlı sanatında bulunur. Çin’de ejder sembolü tamamen
en büyük kuvvet olarak görülmektedir. İslam felsefesinde ise tanrısal bir gücü temsil etmektedir. Şifa, tılsım ve saadetin sembolü ele alırken doğuyu da temsil ettiği belirtilmektedir. Anadolu
Selçuklularında ejder motifi, hükümdarlık, kuvvet ve kudret sembolüdür.
Elibelinde: Bu motifin tarihsel kökeni Sümerlilerin İştar’a, Hititlerin Güneş tanrıçası Arinna’ya,
Orta Asya Türklerinin Umay Anasına, yani bereket, doğurganlık, üreme ve iyilik kavramları ile örtüşen ilk tanrıça heykellerine kadar dayandırılmaktadır. Bugün Anadolu’da da izlenen bu motifler
ana tanrıça anlayışı ile oluşan bereket kavramını sembolize etmektedir. Anadolu kilimlerinde
mutluluk, uğur, saadet, analık, doğurganlık ve evliliği sembolize eder.
Göz: İlkçağlardan bu yana insanın davranış, mimik ve duyularını ele veren, yansıtan dünyaya
açılan bir pencere olmuş ve bu yönleri ile hemen hemen bütün kültürlerde önemli bir öğe olarak
kabul edilmiştir. Özellikle Anadolu gelenek, görenek ve inanışlarında göz motifi nazara karşı koruyucu amaçlı olara kullanılmıştır. Dokumalarda kötü veya kem gözlerden korunmak amacıyla
baklava ya da karelerin dörde bölünmüş şekli ile kötü gözün etkisi azaltılmış olarak kabul edilir.

Kartal: Hitit ve Hurrilerde kutsal sayılan kartal Orta Asya Türk inanışlarında şaman ayinlerinde
koruyucu bir ruh olarak kabul edilir. Anadolu’da kartal, egemenlik ve gücün sembolü olmuş, Orta
Asya Türk inanışında da uzun ömürlü ve yırtıcılığı ile tanrıların, devletlerin, hükümdarların sembolleri olarak kullanılmıştır. Hukuki bir sembol olarak da nitelendirilen kartal Anadolu Selçuklu
sanatında özellikle çift başlı şekli ile evlilik ve politik birleşmeyi de temsil etmektedir. Bu yönleriyle kartal motifi güç, kuvvet, saadet ve zafer anlamları ile birleşme ve adaleti de temsil eder.
Kuş birbirine zıt birkaç anlamı birlikte taşır. Anadolu’da baykuş, ölüm, uğursuzluk ve yıkımın
sembolüdür. Turna kuşu ve karga ötüşü uğur sayılır. Orta Asya Türk inanışında kutsal ve Göktanrı
sembolü sayılırken, birçok Türk boyunun damgası olmuştur. Anadolu’da kuşun içinde bulunduğuna ilişkin inançlar bulunmakta, kuşun ölen bir kişinin ruhunu sembolize ettiği düşünmektedir.
Salyangoz: Genelde iç dünyasını ev halkına açmak isteyen genç kızın büyüklerine bir mesajı olarak kabul edilmektedir. Eğer tek sıra dokunursa “evlenme vaktim geldi isteyen olursa verin”, iki
sıra dokunursa “beni isteyenler olacak gelirlerse verin”, üç sıra dokunursa “istediler vermediniz,
bu halı bitmeden kaçarım” denmektedir. Bu nedenle üç sıra tamamlanmış halı bulmak oldukça
zor görünmektedir.
Özlem ALP, “Konya ve Yöresi Kilimlerinde Semboller” Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara:1998

Ç A L I Ş M A YA P R A Ğ I

Hayat Ağacı: Özellikle tarımsal düzene geçilmesi ile toprak ve üretkenliğin sembolü olan ağaç
ve bitkiler bereketin her zaman sembolü olmuştur. Anadolu’da Hitit, Sümer ve Asur dönemi kabartmalarında yer alan bu motif Orta Asya Türk inanışlarında da en temel öğelerindendir. Özünde
yaradılış, ölüm-yaşam, evren, gökyüzü-yeryüzü, kutsallık anlamlarını taşıyan hayat ağacı aynı
zamanda bereketi de temsil etmektedir. Bu figürü dokuyanın, figürün yer aldığı nesnenin kullanıldığı evin çocuğunun ya da sevilen kişinin uzun ömürlü olması dileğini yansıtır.
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EL SANATLARINA YÖNELİK GAZETE HABERİ

QQ Kaynak: Kilim dokumacılığı tarih oluyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde asırlardır süren kilim ve heybe dokumacılığı tarih
oluyor. Türkiye'de olduğu gibi Vezirköprü'de de el sanatları, gelişen teknoloji ve endüstriye yenik düştü. Böylece geleneksel kültür unsuru olan el sanatları bir kısmı
kayboldu, yozlaştı veya değişikliğe uğradı. Bütün olumsuzluklara rağmen var olma
savaşı veren halı, kilim, heybe, torba gibi el sanatları kısıtlı da olsa, Sarıdibek ve Tahtaköprü köylerinde yaşatılmaya çalışılıyor, ancak sayıları her geçen gün azalmakta.
Vezirköprü'ye bağlı Sarıdibek köyünde yöreye özgü kilim ve heybe dokumacılığı fabrikasyon üretimine geçilmesiyle ya da talebin düşmesiyle günümüzde terk edilmiş
durumda ve yok olmaya yüz tuttuğu belirtildi. Sarıdibek ve Tahtaköprü köylerinde
sürdürülmekte olan geleneksel el sanatları arasında yer alan kilim ve heybe dokumacılığının günümüzde yok olmaya yüz tutuğunu belirten kilim dokumacısı Veli Gözel
(60), "Atalarımızdan kalma yöremizdeki dokumacılık koyunlardan elde ettiğimiz yün
didilir, taraklanır, kirmanda eğrilir ve kök boya ile boyanır daha sonra tezgaha çekilerek dokuma işine başlanır. Bugün ise dokuma hazır orlon kullanımıyla yapılıyor.
Dokuma işlerimiz azda olsa devam ediyor. Günümüzde kaybolmaya başlayan dokumacılığı kaymakamlığımızın desteğiyle yeniden canlandırmak istiyoruz.” diyerek bu
durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
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Kaynak: SAMSUN (İHA) 22.12.2009 www.turkmedya.com
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