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Öz
Yaşam, yalnızca zamanın kavramlar içeren, akılda kalan izleri ve görünümleriyle açıklanabilir. Çünkü yaşamın
hafızası vardır. Hayatın içinde yaşamdan geçmişe dönük pek çok olay hatırlanır. Bu araştırmada; yaşamda değişen etki
ve görünüm zenginliğinin kültür varlıklarında farklı yapı, kompozisyon, desen ve motiflerle yine aynı zenginlikle
temsil edildiği görülmüştür. Yaşamın belirli bir süreci kapsadığı bilinci, insanı sonsuzluk özlemi içinde, sonsuzluğun en
güçlü göstergesi olan gökyüzüne yöneltmiştir. Gökyüzü, sonsuzluk ve yaşam bilincini Türk dini mimari plan ve
yapılarında, kubbe tasarımlarında, kubbe desenleri, kapı, pencere, diğer iç mekan süsleme ve eşyalarda görmek
mümkündür. Doğa; ilkbaharda açan ve sonbaharda düşen yapraklarla bile yaşamı anlatır ve bu anlatım çeşitli biçimler
ve zengin görünümlerle geleceğe taşınır. Bu araştırmada Türk kültür varlıklarında yaşamın biçimlenmesini etkileyen
durumlar incelenmiştir.
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yükselen dalgalar; her varlığın hayatlarındaki farklılıklar
gibidir. Hayat içinde değişen ve bire bir tam tekrarı
yaşanamayan olaylardaki kavramlar, insana yaşamı ve
sahip olduğu ömür denilen sınırlı süresindeki
beklentilerini sorgulatır ve insanı yaşamda kişisel fark
yaratma adına çaba göstermeye yöneltir. Diğer yandan
insan; yaşamındaki tüm olaylarda mutluluğu arar ve
mutluluk duygusunu sorgular. Dünya üzerinde yaşamı
mümkünleştiren ve sonlandırmada etken olan maddeler
ve yerçekimi gibi faktörlere karşı yapılan bu çabalarda,
birey kendini diğer insanlardan ayıran araştırma, gözlem
ve düşüncelerle doğanın yaşam farkındalığını
üretimlerine yansıtarak, insanlığın sosyal, kültürel, sanat
ve bilim alanlarında gelişimine katkıda bulunmak ister
(Hançerlioğlu, 1995: 18 – 21; Thomson, 1976: 23).
Tarihi çağlardan günümüze insan yaşadığı doğayı
tanıdıkça doğadaki oluşumlar, renkler ve doğada
gözlemlediği tüm yaşamlardan edindiği bilgilerden
faydalanmış, bilim sayesinde doğa ve evren, insanın
yaşamda yön belirleme ve sanat üretimlerinde en büyük
öğreti ustası olmuştur (Tunalı, 1989: 131). Doğanın
yaşam sürecinde olaylara bakıldığında, tasarımı aynı,
söylemi farklı benzerlikler bulunur. Gökyüzü bulutlanır,
yağmur yağar; insan hüzünlenir, gözyaşı döker.

Giriş
Geçmişten günümüze kültürümüzde yaşam
ortamına estetik unsurlar yükleme çabaları, yaşamda
gözlemlenen
miktarlar
içeren
kavramların
uygulanmasıyla mümkündür. Bu nedenle ülkemizin
tarihi derinliklere sahip kültürel yapısında, her bireyin
ilgilerine göre bilgi farklılıkları olsa da, yaşamında
fonksiyonelliğin yanında estetik özellikler aramıştır.
Tarihi süreçten günümüze yaşam bilincinin sanata
biçim vermesiyle, kültürümüze her alanda önemli
eserler kazandırılmıştır. Mimari ve tüm kullanım
eşyaları; hayat ve yaşamdaki tüm duygu ve
düşüncelerin formlarla anlamlandırıldığı, konuşmayan
fakat bakınca görülebilen sessiz yüz ifadeleri
gibidirler. Dönemler içinde eklentilerle zenginleşen
görünümleri ve teknikleri farlı olsalar da,
kompozisyonlarda küçük – büyük etkileriyle hepsi
hayat ve yaşamı anlatırlar. Yaşam; bir sistem içindeki
maddesel varlıkların gelişme, çoğalma ve çevresiyle
olan ilişkilerinin bütünüdür (Ana Britannica, c. 22, s.
316). Bir olayın başladığı andan, şimdiki zamana
kadar miktarları değişen evrelerini kapsar. Hareket,
enerji, aktiflik, büyüklük ve bunların karşıtlarıyla
birlikte yaşam; kavramlar dünyasının bütünüdür.
Zaman ilerlerken başlamayan herhangi bir durumun
yaşamından söz edilemez. Her varlığın değişen yaşam
süreçlerinde yaşam şekilleri farklılıklar gösterir.
Başka bir söylemle yaşam; zor şartlara karşı güçlü
durabilmek ve hayatta kalmayı başarabilmektir
(Görsel 1, 2).

Güneşin doğan ilk ışıkları turuncu – sarı
tonların aktifliğiyle hızla yükselirken, öğlen saatlerinde
ısı ve sarı ışık en üst düzeye ulaşır ve gün biterken
turuncudan kırmızıya dönen tonlarda batar. Güneşin
doğuşundan batışına artan ve giderek azalan ısı ve ışık
miktarı gibi, insanların yaşam enerjisi sabahtan giderek
yükselir ve akşam olduğunda düşer. Güneş yeni bir güne
doğru karanlığa gömülürken, insanlar da karanlık bir
dünyaya uyurlar. Her ilkbahar gelişinde güneşin dünyayı
aydınlatan sarı ışığıyla doğa canlanır ve yaşam yeniden
başlar. Yeni çıkan yaprak ve bitkilerle doğayı genel bir
sarılık kaplar. Çünkü sarı; aktiflik ve enerjinin rengidir
(Görsel 3, 4). Kırmızı ise bitişin ve durağanlığın
rengidir. Güneşin ışık ve ısı etkisini kaybederek
günbatımında kırmızıya dönen tonlarında yaşanan bir
günün daha sonuna yaklaşılır (Görsel 5).

Görsel 1. Duvarda yaşamlarını sürdürebilen bitkiler.
Görsel 2. Deniz kenarında, sıcak kumda, zor koşullara rağmen
çiçek açan ayçiçeği.

İnsan; var olduğu ilk andan günümüze, dünya
ve evrendeki yaşamı sürekli araştırmaktadır. Dünya 24
saatlik düzenli dönen hareket yapısında zengin
görünümler sunar. Yaşam içinde şekillenen pek çok
olay, insan bilincinde önemli bir farkındalık yaratır ve
insan sürekli değişen kavramlarla yaşar (Tunalı, 1990:
15 – 17). Mevsimlere göre kimi zaman kısa, kimi zaman
uzun günler, çiseleyen yağmurun ya da esen rüzgarın
şiddetini
arttırması,
bulutların
yoğunluğundaki
değişimler, bazen durgun, hırçın ve kıyıdan uzaklaştıkça

Görsel 3. İlkbaharda sarı tonlarda yeni çıkan çınar ağacı
yaprakları.
Görsel 4. Yeni çıkan çam ağacı yapraklarında sarı renk.
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Çizim 1 – 3. Hayatın zaman sürecinde yükselen ve inen
yaşam evreleri.

Görsel 5. Günbatımının kırmızı tonları.

Yaşam ve Kavramlar İlişkisi
Zamanın sonsuzlukta kare gibi kararlı akışı
içinde, dünyanın değişmeyen yörünge hareketindeki tüm
olaylar, her anı farklı, zengin renkler ve boyutlarda
yaşanmaktadır. Yaşam; birbirine benzeyen, fakat aynı
olmayan canlılar gibidir. Geçmişte yaşanmış herhangi
bir gün, bir önceki yıl gibi aynı yaşanmaz. Algılanabilen
varlık ve olaylar başlangıçtan bitişe giden yolu izlerken,
yaşamdaki farklı etki ve görünümler hayatın
kompozisyonunu oluşturur. Yaşamın ve yaşamdaki
kavramların tek ortak gerçeği, değişen miktarlarla
başlangıç ve bitiş kavramı içinde yer almalarıdır. Küçük
– büyük, az – çok, kısa – uzun, dar – geniş, boş – dolu,
hafif – ağır, yakın – uzak, sığı – derin, açık – koyu, alçak
– yüksek, sıcak – soğuk, yumuşak – sert, yavaş – hızlı ve
daha pek çok fiziksel kavramlar, mutlu – mutsuz,
sevinçli – hüzünlü, gülen – ağlayan, aktif – durağan gibi
duygusal kavramlar gelip, geçer ve başlayan – biten
kavramlardır. Hayatın içinde yaşamın yükselen, inen ve
kendi içinde farklı etkilerle yaşanan aktiflik ve
durağanlıklar, yüzey tasarımlarında kare, üçgen, daire ve
canlı – cansız tüm varlıkların yapılarındaki özelliklerle
açıklanabilir. Doğada aktiflik ve sertlik içeren yapılar ve
olaylar üçgen, hareket ve yumuşaklık içerenler daire,
durağanlık ve kararlılık içerenler ise, kare ile
ilişkilendirilebilir. Evrende hiç bir varlık durumunu
sonsuza dek koruyamaz. Her nesne, madde ve olay;
kendi içinde değişen; yükselen ve düşen değerlerle
başlar ve biter (Çizim 1 – 4). Yaşam; doğadaki olayların
işitilir, görülür ve hissedilir özellikleri sayesinde, bilgi ve
tecrübe birikimiyle tanımlanabilir somut bir kavram gibi
düşünülse de, geçen süreçteki olayların çıkışlı – inişli
yapılanmasıyla yaşam soyut bir kavramdır. Yaşam ancak
zamanın kavramlar içeren akılda kalan izleri ve
görünümleriyle açıklanabilir.

Çizim 4. Hayat ve zamanın kararlı yapısında yaşamda miktarları
değişen, sertlik, aktiflik, yumuşaklık ve hareket gibi kavramların
yükselen ve inen yapısı.

Bir deniz kenarında kıpırtıların açıldıkça
büyümesi, deniz dalgasında küçük ve büyük damlalar,
bir çiçekte çeşitli büyüklükteki yapraklar, ya da bir
yaprak büyürken yüzeyi ve kenarında oluşan doku ve
şekillerin yaprağın bitimine doğru kendi içinde artan ve
azalan yapıları, küçük ve büyük çınar yaprakları
karşılaştırıldığında küçük bir çocukla yetişkin insan
arasındaki gibi yaşamdaki aktiflik ve enerji farkı ve
sonbaharda düşen bir yaprağın doku ve renk
değişimindeki değerler ve doğadaki tüm olaylar yaşamı
anlatır (Görsel 6 – 8).

Görsel 6. Kıyıya vuran dalganın yükseliş ve geri çekilişinde değişen
su miktarları.
Görsel 7. Bir yaprağın üçgen aktifliklerle yükselen ve zirveden
başladığı noktaya dönüşünün; yaşam evreleri, hayat ve zamanın
başlangıç – bitiş, varlık – yokluk kavramlarına benzeyen yapısı.
Görsel 8. Sonbaharda düşen çınar yaprağında yaşam evreleri ve
hayatı gözlemlemek.
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Yaşamın hafızası vardır. Hayatın içinde
yaşamdan geçmişe dönük pek çok olay hatırlanır.
Doğada ise, hayatın rengi sarı ışıkla başlayan yaşamın
zamanda bıraktığı izlerini görmek mümkündür. Geçen
zaman; yaşananları siler. Geride ise yaşananlardan
yalnızca belli, belirsiz izler kalır (Görsel 9). Yaşamda
zamanın izleri insan bedeninde de gözlemlenir. Bu
nedenle pek çok insan zamana karşı durmak ve zamanın
yaşamda bıraktığı izleri silmek ister.

küçük kubbeli yapılar ise galaksiler ya da gezegenler
olarak düşünülebilir (Görsel 10).

Çizim 5. Hayat ve zamanın kare gibi kararlı yapısında
yükselen ve inen yaşam evreleri.
Görsel 10. Süleymaniye Camii (1550 – 1557), İstanbul.

Yaşamda değişen, yükselen ve inen evrelerini
küçükten büyüğe kubbe dizilimlerinde, büyük kubbenin
altında yer alan kemerli yapının basamaklarında ve
küçükten giderek büyüyen ve tekrardan küçülen pencere
yapılarında görmek mümkündür (Görsel 10 – 12). Her
pencere yine hayatın yaşam evrelerinde kendi içinde
değişen çıkış ve inişleri düşündüren kemerli yapıdadır
(Görsel 11 – 13). Pencerelerin içlerinde küçükten büyüğe
sıralanan pencerelerin içlerindeki desenler ise, yaşamda
zaman sürecinde değişen miktarları temsil etmektedir
(Görsel 11 – 13). Güneşin konumuna göre kubbeye
vuran ışık; yaşamın aydınlık ve karanlık yüzünü
göstermektedir (Görsel 11). Büyük kubbenin alt
kemerindeki pencere dizilimlerine vuran; inceden
giderek kalınlaşan ve tekrardan incelen gölgede yine
güneşin doğuşundan batışına etkisi gibi, yaşamın
yükselen ve inen yapısını ve hayatın kendisini görmek
mümkündür (Görsel 12, 13).

Görsel 9. Bir palmiye ağacına bakıldığında aktif, sarı renk
parlayan, yeni çıkan yapraklarından gövdeye inildikçe yaşamı
sonbulan yapraklar, geçmiş yaşamların giderek kaybolan ve en
aşağıda zamanın sildiği izlerle hayat, zaman ve yaşamın
gözlemlenmesi.

Yaşamın Kültür Varlıklarında Biçimlenmesi
Yaşamda değişen etki ve görünüm zenginliği
kültür varlıklarına farklı yapı, kompozisyon, desen ve
motiflere yine aynı zenginlikle yansımıştır. (Anbarlı
Bozatay, 2011: 41; Hançerlioğlu, 1989: 232). Eserlerde
yaşamdan duygulara dokunan izler görmek mümkündür.
Zaman sürecinde başlayan ve biten kavramlar yaşamda
her olayın tasarımıdır. Yaşamın belirli bir süreci
kapsadığı bilinci, insanı sonsuzluk özlemi içinde,
sonsuzluğun en güçlü göstergesi olan gökyüzüne
yöneltmiştir. Evren; kompozisyon içinde farklı
büyüklükteki dairesel yapılarla; içlerinde tüm olaylar,
hareket ve aktifliklerin daire ve üçgenlerle yapılan bir
tasarım gibi düşünülebilir. Evrendeki her oluşumun
hareketi, bunların yüzeylerindeki farklı hareket ve
aktifliklerin başlangıçtan sona giden sistemli yapıları;
güneşin doğuşundan batışına artan ve azalan etkiyle
dairesel hareket çizgisi gibi kararlı, kare gibi yapıdır
(Çizim 5). Gökyüzünün kare gibi kararlı bu yapısındaki
genel kompozisyonu içinde farklı büyüklük, etki ve
ömürlerdeki gezegenlerin, miktarlarla değişen hareket,
aktiflikler ve kavramlara dayalı tüm olayları, resimleme
teknikleri içinde oluşan küçük dokular gibidir. Gökyüzü,
sonsuzluk ve yaşam bilincini Türk dini mimari plan ve
yapılarında, kubbe tasarımlarında, kubbe desenleri, kapı,
pencere ve diğer iç mekan süsleme ve eşyalarda görmek
mümkündür. Camilere bakıldığında kararlı kare,
dikdörtgen alan içinde büyük kubbe; evren, etrafındaki

Görsel 11. Süleymaniye Camii detayı. Kubbenin altındaki kemerli
bölümde yaşamın yükselen ve inen basamakları.
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Görsel 12. Nuruosmaniye Camii (1748 – 1755), İstanbul.
Görsel 13. Nuruosmaniye Camii detayı. Kemerin üstünde
basamaklar, pencere dizilimleri ve vuran gölgede yaşamın
yükselen ve inen yapısını ve hayatı gözlemlemek.

Görsel 14. Çanakkale, 19. Yüzyıl. 138x200 cm. Türk ve
İslam Eserleri Müzesi, İstanbul. Env. No: 1609
Görsel 15. Konya, 18. Yüzyıl. 120x207 cm. Türk ve İslam
Eserleri Müzesi, İstanbul.

Yaşam olaylarını; köklü kültürümüzde önemli
bir yere sahip halı sanatımızda dokuyanların özel, hiçbir
görsel sanat eğitimi almadan, dönem ve yöresel farklılık
yaratan soyut desen ve motiflerle halılara aktardığı
görülür. İç mekanın vazgeçilmez eşyalarından olan
halılarda yaşam kavramları gözlem, farkındalık, duygu
ve düşüncelerle çeşitlenen kompozisyonlarda anlam
kazanarak, zengin ve soyut anlatımlara dönüşmüştür.

16. yüzyıl Konya halısının orta zemini;
basamaklarla gökyüzüne yükselen ve inen yaşam
çizgisiyle bölünmüştür. Çizginin zirvesinde; karşılıklı iki
üçgenden oluşan motif, gökyüzüne el açmayı
simgelemektedir. Mavi zeminli alan doğa ve yaşamı,
kırmızı zeminli alan ise yaşamın ötesi ve umudu temsil
etmektedir. Kırmızı zeminin dikdörtgen bölümü hayat ve
zaman, basamaklı üçgen bölüm ise, yaşamın yükselen ve
inen kavramlarıdır (Çizim 1 – 4). Orta zemini çevreleyen
geniş bordürde; kare gibi kararlı ve durağan, dört
birimlerin yer aldığı bitkisel motifler bulunmaktadır
(Görsel 16).

19. yüzyıl Çanakkale halısı; hayatta yaşamın
yükselen ve inen basamaklarının kompozisyonudur.
Tekrar eden iki desenin ortalarında; dörtkenarında
yaşamda oluşan aktiflik ve hareketi temsil eden
üçgenlerle hayat ve zamanın kararlı yapısını temsil eden
kare motif; içlerinde hayat ağacı motifleri bulunan
karelerle çevrilidir. Orta desenin içinde ve dışında
gökyüzü ve sonsuzluğu temsil eden yıldız motifleri
bulunmaktadır. Köşelerde yer alan sekizgen motifler;
geçen zamanın kararlı yapısını temsil etmektedir. Aynı
motifin kullanıldığı bordür deseni; değişen yaşam
sürecinde akıp giden zaman dilimleriyle orta zemini
çevrelemektedir (Görsel 14).

18. yüzyıl Kula halısının orta zemininde hayat
ve zaman kavramı içinde yaşamın yükselen ve inen
basamakları yer almaktadır. Yıldız kümelerinin
oluşturduğu desen; gökyüzü kavramlarıyla ilgili olup,
hayatın ötesinin bilinmezliğini, yıldızların sonsuzluğuna
duyulan özlemi ve bilinmezliğe açılan kapıda umuda
parlayan yıldızları temsil etmektedir. Orta zeminin yıldız
desenli, basamaklı bölümün dışında küçük, ters üçgen
motiflerinin sıralanışı; iki ayrı dünya yaşamının
anlatımıdır. Diğer açıdan; gökyüzünde yükseklerde
dolaşan bulutların yağmura dönüşerek, yeryüzüne
düşmesi gibi, farklı bir hayata geçişi simgelemektedir.
Üst bölümde yan yana dizilen dört üçgen motifinin her
biri, yaşamın çıkışlı – inişli evrelerini ve zaman
kavramının dışına çıkılamayan hayatın, dört köşeden
oluşan kare gibi kararlı yapısını temsil etmektedir.
Bitkisel motifli dar bordürler ve geniş bordür yine
yaşamla ilgilidir (Görsel 17).

18. yüzyıl Konya halısının orta zemininde hayat
ve zamanın kararlı kompozisyonu iki büyük kare alan
içinde; yaşamın kendisi ve yaşamda başlayan, biten
kavramlar; üçgen dizilimli birbirine bağlı, küçükten
büyüyen ve tekrardan küçülen dört desenle yer
almaktadır. Küçük desenler içindeki yıldız motifi;
gökyüzü, sonsuzluk ve gökyüzünün derinliğinde
parlayan yıldızların sonsuzluğuna özlem duygusuyla
ilişkilidir. Kare alanların köşelerindeki üçgen motifler;
zaman kavramında yaşamdaki olayların kararlı yapısını
göstermektedir. Orta zemini yine; yaşamda değişen
aktiflikleri simgeleyen motifler bulunan bordür
çevrelemektedir (Görsel 15).
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Türk kültüründe soyut anlamlar içeren diğer
önemli bir grup; mezar taşlarıdır. Sessiz yapılarında
hayat ve yaşamdan mesajlar gizlidir. Bazılarının
soğukluğunu, bir dönem ziyarete gelen yakınlarının
duyguları ve dokunan elleri ısıtır. Yüzeyinde kişi
bilgileri ya da umuda dönük desenler bulunan kare –
dikdörtgen bölüm; zamanda belirli bir süreç kapsayan
hayatın bilinen kararlılığını, üzerlerinde bulunan çeşitli
dairesel ya da üçgen bölüm ise, yaşamın başlayan,
yükselen ve biten genel kavram yapısını temsil eder
(Görsel 23 – 24), (Çizim 1 – 3).

Görsel 16. Konya, 16. Yüzyıl. 124x160 cm. Türk ve İslam
Eserleri Müzesi, İstanbul. Env. No: 907
Görsel 17. Kula, 18. Yüzyıl. 117x169 cm. Türk ve İslam
Eserleri Müzesi, İstanbul. Env. No: 296

Doğada yaşamın giderek artan ve tekrardan
azalan etkisi, Türk süsleme sanatında yaprak, ya da
çiçeklerin ve diğer süsleme motiflerinin inceden giderek
kalınlaşan ve tekrardan incelen çizgilerinde ve desen
kompozisyonlarda da görülür (Görsel 18 – 22), (Çizim
4).
Görsel 23. Gazi Atikali Paşa Camii mezar taşları Beyazıt,
İstanbul.
Görsel 24. Koca Sinan Paşa Külliyesmezar taşları.
Çemberlitaş, İstanbul.

Sonuç
Bu araştırmada tarihi süreçte Türk kültürü
eserlerinde yaşama ait tüm kavramların; araştırma, bilgi,
gözlem ve düşünmeyle kavranabilen sessiz, soyut
anlatımlarla yer aldığı görülmüştür. Bilincin duygu ve
düşünceler yüklü kompozisyonlara dönüştüğü eserler,
estetik yorumlama gücünün günümüze birer öğretisidir.
İçinde yaşanılan doğa ve çevre bilinciyle duyguların
ifadesi olan kültür varlıklarına karşı, günümüzde üretimi
devam edenler yalnızca ezbere dayalı, geçmişin
tekrarları niteliğindedir. Kültür ve sanatın gelişimi ve
geleceğe aktarımını doğru sağlamayan; araştırma, bilgi,
gözlem ve düşünce eksikliğiyle devam ettirilen alanlarda
yalnızca geçmişin kopyaları üzerinden yapılan üretimler,
kimlik sorununa yol açmaktadır. Diğer yandan
günümüzde çeşitli nedenlerle duygu ve düşünceler
yansıması bireysel üretimlerin yerini kolay erişilir ve
tüketilir sanayi üretimlerinin almasıyla önem yitiren
uğraşlar, kültürümüzü oluşturan tarihsel birikimin
aktarımını durdurmaktadır. Çünkü kültürel üretimleri
gelecek nesillere nedenleriyle anlatmak ve devamını
sağlamak, kültür miraslarını korumak kadar önemlidir.
Geçmişte düşünce zenginliğiyle yapılan bireysel
üretimler, günümüzde yerini kalıplaşan üretimlere

Görsel 18. Yaprak motifi. Kadırga, Sokulu Mehmet Paşa
Camii çinilerinden. İstanbul.
Görsel 19. Yaprak motifi. III. Murad Türbesi çinilerinden.
İstanbul.
Görsel 20. Penç motifi. Rüstem Paşa Camii çinilerinden.
İstanbul.

Görsel 21. Penç motifi. Rüstem Paşa Camii çinilerinden.
İstanbul.
Görsel 22. Hatayi motifi. Üsküdar, Çinili Camii çinilerinden.
İstanbul.
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bırakmıştır. Ayrıca yaşamı kolaylaştıran teknolojik
araçlar; araştırma ve bilgi gelişimini oldukça
kolaylaştırma amaçlı olsalar da, eksik ya da yanlış
kullanım yaygınlığı düşünmenin önüne geçerek, yeni ve
doğru düşünce üretmeyi durdurmaktadır. Bireyin kültür
ve sanat kimliği içindeki yeri ve katkısı olarak
düşünüldüğünde, bireyin mutsuz dünyası kaçınılmazdır.
Çünkü insanın en önemli özelliği ve mutluluğu kendisini
ifade eden, duygular yüklediği başarılı bireysel
üretimlerle değer görmesidir. Günümüzde pek çok insan
tarihi bir mekan ya da mekanın süsleme ve eşyalarındaki
desen
özelliklerinin
ardındaki
düşünceleri
bilmemektedir. Merak etmeyenler ve düşünmeyenler
kültür ve sanatı geleceğe taşıyamaz ve dünyada bir iz
bırakabilme mutluluğunu yaşayamazlar. Fakat doğa; var
olduğu andan günümüze ilkbaharda açan ve sonbaharda
düşen bir yapraklarla bile yaşamı anlatır ve bu anlatımı
sürekli değişen zengin görünümlerle geleceğe taşır.

Sözen, M. , Tanyeli, U. (1986). Sanat Kavram
ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi
Thomson, G. (1976). İnsanın Özü, Çev. Üster,
C. İstanbul: Payel Yayınları.
Tunalı, İ. (1989). Estetik. 3. Basım, İstanbul:
Remzi Kitabevi.
Tunalı, İ. (1990). Felsefe. İstanbul: Remzi
Kitabevi.
TDK. (1988). Türkçe Sözlük. C. 1, 2, Ankara:
Türk Dil Kurumu Yayınları.
Yetkin, Ş. (1991). Türk Halı Sanatı. Ankara:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Görsellerin Kaynakçası

Kaynaklar
Görsel 1. Çiloğlu, H. (2019). Duvardaki bitkiler.
Çemberlitaş, İstanbul [Fotoğraf].

Ana Yayıncılık. (1990). Ana Britannica. C. 22,
s. 316, 317, İstanbul: Ana Yayıncılık.
Anbarlı Bozatay, Ş. (2011). Sosyoloji. İstanbul:
Beta Yayıncılık.

Görsel 2. Çiloğlu, H. (2015). Deniz kenarında
çiçek açan ayçiçeği. Pavli Adası, Pendik, İstanbul
[Fotoğraf].

Aslanapa, O. (1984). Türk Sanatı. İstanbul:
Remzi Kitabevi.

Görsel 3. Çiloğlu, H. (2017). İlkbaharda çınar
ağacı yaprakları. Sakarya Üniversitesi [Fotoğraf].

Aslanapa, O. (1987). Halı Sanatı’nın Bin Yılı.
İstanbul: Eren Yayncılık.

Görsel 4. Çiloğlu, H. (2017). Yeni çıkan çam
ağacı yaprakları. Pendik, İstanbul [Fotoğraf].

Aslanapa, O. (1990). Türk Sanatı. Ankara:
Kültür Bakanlığı Yayınları.

Görsel 5. Çiloğlu, H. (2018). Günbatımının
kırmızı tonları. Dragos Sahili, İstanbul [Fotoğraf].

Barışta, H. Örcün. (1988). Türk El Sanatları.
Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Görsel 6. Çiloğlu, H. (2018). Kıyıya vuran
dalga. Şile Limanı, İstanbul [Fotoğraf].

Hançerlioğlu, O. (1989). Felsefe Sözlüğü. 7.
Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Görsel 7. Çiloğlu, H. (2019). Yaprak [Fotoğraf].
Görsel 8. Coşkun, G. (2017). Çınar yaprağı
[Fotoğraf]. İetişim: galinagulsen@gmail. com

Hançerlioğlu, O. (1993). Felsefe Ansiklopedisi.
2. Basım, C. 7, s. 356 – 360, 527 – 529, İstanbul: Remzi
Kitabevi.

Görsel 9. Çiloğlu, H. (2019). Palmiye ağacı.
Cevizli, İstanbul [Fotoğraf].

Hançerlioğlu, O. (1995). Düşünce Tarihi. 6.
Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Görsel 10. Çiloğlu, H. (2019). Süleymaniye
Camii, İstanbul [Fotoğraf].

Kongar, E. (1984). Kültür Üzerine. 2. Basım,
İstanbul: Çağdaş Yayınları.

Görsel 11. Çiloğlu, H. (2019). Süleymaniye
Camii detayı [Fotoğraf].

Öney, G. (1992). Anadolu Selçuklu Mimari
Süslemesi ve El Sanatları. Ankara: Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları.

Görsel 12. Çiloğlu, H. (2019). Nuruosmaniye
Camii. Çemberlitaş, İstanbul [Fotoğraf].

341

Çiloğlu, Hakan. “Türk Kültür Varlıklarında Yaşamın Biçimlenmesi”. ulakbilge, 35 (2019 Nisan): s. 335-343. doi: 10. 7816/ulakbilge-08-35-05

Görsel 13. Çiloğlu, H. (2019). Nuruosmaniye
Camii detayı [Fotoğraf].

Görsel 19. A. Birol, İ. , Derman, Ç. (2017). s.
29

Görsel 14. (1988). Türkish Handwoven Carpets.
Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, C. 2, Code
0103

Görsel 20. A. Birol, İ. , Derman, Ç. (2017). s.
40
Görsel 21. A. Birol, İ. , Derman, Ç. (2017). s.

Görsel 15. (1990). Türkish Handwoven Carpets.
C. 3, Code 0288

58

Görsel 16. (1992). Türkish Handwoven Carpets.
2. Basım, C. 1, Code 0060

93

Görsel 22. A. Birol, İ. , Derman, Ç. (2017). s.
Görsel 23. (2019). Gazi Atikali Paşa Camii
mezar taşları. Çemberlitaş, İstanbul [Fotoğraf].

Görsel 17. (1988). Türkish Handwoven Carpets.
C. 2, Code 0144
Görsel 18. A. Birol, İ. , Derman, Ç. (2017).
Motifler. 13. Basım, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, s. 27

mezar

342

Görsel 24. (2019). Koca Sinan Paşa Külliyesi
taşları.
Beyazıt,
İstanbul
[Fotoğraf].

Çiloğlu, Hakan. “Türk Kültür Varlıklarında Yaşamın Biçimlenmesi”. ulakbilge, 35 (2019 Nisan): s. 335-343. doi: 10. 7816/ulakbilge-08-35-05

SHAPING OF LIFE IN TURKISH CULTURAL ASSETS
Hakan ÇİLOĞLU

Abstract
As life is an abstract concept, it can be explained only by the traces and appearances of time, which contain
concepts. Because life has memory. Many events in the past are remembered in life. In this study, it is seen that the
richness of the changing effect and appearance in life is represented by the same richness in the cultural assets with
different structures, compositions, patterns and motifs. It is possible to see the sky, eternity and life awareness in
Turkish religious architectural plans and structures, dome designs, dome patterns, door windows, other interior
decorations and furniture. People who are away from research, observation, knowledge and thinking development
efforts in society cannot carry culture and art to the future. But nature; Even with a leaf that opened in spring and fall
in autumn, it tells life and brings this expression to the future with rich looks. In this study, the conditions affecting the
shaping of life in Turkish cultural assets were observed and examined.
Keywords: culture, art, life, architecture, carpet, pattern, motif, headstone
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