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Congress Opening Speach            PROF. DR. FATMA KOÇ 
15. 04. 2021         10: 00 – 10:10 

15. 04. 2021                       HALL: 1                             SESSION: 1 
Meeting ID: 849 3177 2285       Passcode: 152021 

  10: 15 – 12: 00 (Turkey Time)                                     MODERATOR: 
                                                                                    PROF. DR. EMİNE KOCA 

AUTHORS   TOPIC TITLE 

PROF. DR. FATMA KOÇ 
ÖĞR. GÖR. ESRA OBUT 

Hatalı Parça Boyama Ürünlerinin Yeniden Kullanımında Farklı Tasarım Uygulamaları 

PROF. DR. EMİNE KOCA  
ÖĞR. GÖR. DR. GÜLŞAH POLAT  

II. Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergilerindeki Batı Tarzı Giysi Dikim Ve Kalıp Tekniklerine 
Yönelik Bir İçerik Analizi (Kadınlık Ve Mehasin Örneği) 

 
ÖĞR. GÖR. CANAN ERDÖNMEZ 1920’li Yıllarda Kadın Giysi Ve Ayakkabı Modası  (Flapper Kızları) 

 

BURCU BAŞARAN Türk Toplumunda Modernleşme Çalışmalarının Kılık Kıyafete Yansıması 
 

BURCU BAŞARAN Toplumsal Kimliğin İnşasında Ve İfşasında Moda 
 

PROF. DR. EMİNE KOCA 
ARŞ. GÖR. MERVE BALKIŞ 

PROF. DR. CELİLE DÖLEKOĞLU 

Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Giysilerini Kullanma Ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir 
Araştırma 

DR.ÖĞR.ÜYESİ LEYLA KAYA 
DURMAZ 

İşlevsel Ve Sembolik Anlam Bağlamında Fıchu’nun İncelenmesi 
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ARŞ.GÖR. MURAT BANAN YILDIZ Moda Etkinliklerinde Minyatür Model Ve Kuklaların Kullanımı  
 

ARŞ. GÖR. DR. MÜCELLÂ 
ÖZKAN 

Makedonya Ve Kosova’daki Osmanlı Dönemi Erkek Mezar Taşlarında Tesbit Edilen Başlıkların 
Türk Giyim Tarihi Açısından İncelenmesi 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖZDE 
BURSALIGİL 

3D Kumaş Maske Tasarımı - Sartor Masks Örneği 

PROF. DR. ESEN ÇORUH 
 

Moda Tasarımı Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme 
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15. 04. 2021                       HALL: 1                             SESSION: 2 

Meeting ID: 849 3177 2285       Passcode: 152021 

  13: 00 – 15: 00 (Turkey Time)                                     MODERATOR: 
                                                                           PROF. DR. CELİLE DÖLEKOĞLU 

AUTHORS   TOPIC TITLE 

SONGÜL HAMARAT Sanatta Yeni Bir Dönem: Yapay Zeka 

SONGÜL HAMARAT 
Nevin ÖZTÜRKLER 

Çizgi ve Renklerin Gücü: Art Nouveau (Sezesyonizm) Akımı 

ARŞ. GÖR. KÜBRA CANLI Sinemada Konsantre Grafik Formlar İle Filme Dönük Tasarım Perspektifi Oluşturma 

ARŞ. GÖR.FATOŞ ÇAKICIOĞLU 
İLHAN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ CENGIZ ŞAHIN 

 
Sürdürülebilirlik Kavramının Sosyal Medyada Kullanılması ve Reklam Kampanyalarındaki Etkisi 

ARŞ. GÖR.FATOŞ ÇAKICIOĞLU 

İLHAN 
Grafik Tasarımda Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Kodlama 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA TAŞTAN 
ÖZKAN 

Design of Home Textile Products 

DR.ÖĞR.ÜYESİ BETÜL COŞKUN 

ÇELİK 
Bir Yazma Eserin Tezhip Sanatı Açısından Değerlendirilmesi 

DOÇ. DERVİŞ ERGÜN Kamusal Alanda Heykel Sanatı 

DOÇ. Ü. ILGAZ (ÖZGEN) 
TOPCUOĞLU  

ÖĞR. GÖR. HANDAN SABRİYE 
YILDIRIM  

DOÇ. HANDAN DAYI 

 
Çağdaş Sanatta Sanat Nesnesine Dönüşen Çerçeve Olgusu 
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DOÇ. Ü. ILGAZ (ÖZGEN) 
TOPCUOĞLU  

ÖĞR. GÖR. HANDAN SABRİYE 
YILDIRIM 

Çağdaş Sanatta Günlük Yaşam Nesnesi Olarak Değişen, Dönüşen Oturma Birimleri Ve 
Sanatçılardan Örnekler 
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15. 04. 2021                       HALL: 1                             SESSION: 3 

Meeting ID: 849 3177 2285       Passcode: 152021 

  15: 30  – 17: 00 (Turkey Time)                                     MODERATOR: 

                                                             DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE KOÇAK  

AUTHORS   TOPIC TITLE 

ELŞƏN ABDURAHMANOV Qafqaz Albaniyasının Şəki Vilayətinin Antik Və Erkən Orta Əsr Küp Qəbirləri 

 

ELŞƏN ABDURAHMANOV Şəkinin İlk Orta Əsr Abidələrində Birgəyaşayışın İzləri (Qafqaz Albaniyasının Şəki Vilayətinə 

Aid Materiallar Əsasında) 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE KOÇAK Günlük İşlevsellikten Sanat Objesine Dönüşüm “Düğme” 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE KOÇAK  

YL. ÖĞRENCİSİ NERMİN 

GÖKER 

Vücut Modifikasyonlarına Neden Olan Takılar Üzerine Bir Araştırma 

DR. FATMAGÜL SAKLAVCI Sivas’ta Geleneksel Boynuz İşlemeciliği, Tarak Ve Takı Tasarımları 

 

ÖĞR. GÖR.TAHSIN BOZDAĞ Geleneksel Türk Ebru Sanatı Ve Hikmet Barulçugil 

 

ÖĞR. GÖR.TAHSIN BOZDAĞ 
 

Geleneksel Türk Ebru Sanatının Renk Bağlamında İncelenmesi 

DR. AYŞEGÜL PARALI Modüler Giysi Tasarımı İçin Hiperbolik ve Fraktal Geometriye Dayalı Kalıp Hazırlama 

DR. AYŞEGÜL PARALI Sürdürülebilirliğin Sürdürülmesi İçin Sıfır Atık Moda Tasarımı 
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15. 04. 2021                       HALL: 1                             SESSION: 4 

Meeting ID: 849 3177 2285       Passcode: 152021 

  17: 30  – 19: 00 (Turkey Time)                                     MODERATOR: 

                                   POOJA JAIN 

AUTHORS   TOPIC TITLE 

NGUYEN VIET TAN 35 Identifying the Traditional Color Scheme in Decorative Patterns Used by the Bahnar Ethnic 

Group in the Central Highlands of Vietnam  

 

D. MOUSSAZADEH 

 A. AYTUG 

The Concept of the Aesthetic Features in Architectural Structures of the Museums 

CENGIZ TAVŞAN 

 NILOUFAR AKBARZADEH 

A Look at the History of Calligraphy in Decoration of Mosques in Iran: 630-1630 AD  

POOJA JAIN Indian Art Education and Career Opportunities: A Critical Analysis on Commercial Art 

 

SVETLANA PEROVIĆ 

 SVETISLAV POPOVIĆ 

Reflections of Utopia and the Ideal City in the Development of Physical Structure of Nikšić 

Aspect of Visual Perception 

 

 بررسی مغهومی دکورهای سفالهای سنتی در منطقه ی سراوان کلپورگان   آمنه منافی دیزجی  
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INTERNATIONAL EXHIBITION 

“Touching with Art” 
 

Artist  Art Work Title  

AMANEH MANAFIDIZAJI NATURE  

AMİNE REFİKA ZEDELİ KİMLİK 

AYŞE TUĞÇE YAŞAR HAKİMİYET VE SINIRLAR 

AYŞE TUĞÇE YAŞAR KÜRESEL EVRİMLEŞME VE PATLAMALAR 

AYŞEGÜL PARALI VENUS 

BETÜL COŞKUN ÇELİK GALATA’DAN 

BURCU BAŞARAN FASHION ILLUSTRATION 

CANAN ERDÖNMEZ   AŞK-I NEVA 

DİLEK TEZCAN HİTİT GÜNEŞ ŞARAP TESTİSİ VE KADEHİ 

EMİNE KOCA EKOKÜBİK 

EMİNE KOÇAK İSİMSİZ 

ESEN ÇORUH COTTONY TOUCH 

FATMA KOÇ HAYAT AĞACI 

FATOŞ ÇAKICIOĞLU İLHAN HAPPINESS 
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FATMA NEMUTLU DOKUSAL 

GÜLŞAH POLAT BAHARIN DANSI 

GÜLŞİN ORAL “AL YAZMALIM” 1. MODEL 

GÜLŞİN ORAL “AL YAZMALIM” 2. MODEL 

HANDAN SABRİYE YILDIRIM BOUNDARY 

KHORRAM MANAFIDIZAJI IDENTITIY  

KÜBRA CANLI ÇILGIN PIERROT 

LEYLA KAYA DURMAZ COMPLEX 

MÜCELLÂ ÖZKAN KAYB-OLUŞ 

MERVE BALKIŞ RA-MA-DA-SA 

RABİA ÖZGÜL KILINÇARSLAN SHADOW OF THE DAYS 

SEZİN YILMAZ RİTİM 

SEMRA AY DESIGN WITHOUT BORDERS 

SONGÜL HAMARAT SOLGUN  

SONGÜL HAMARAT TAZE BAHAR  

TAHSİN BOZDAĞ BAHAR VE RENKLER 

TEZCAN SARCAN NEDEN HER ŞEY KIRMIZI? 

Ü. ILGAZ (ÖZGEN) TOPCUOĞLU DID YOU REMEMBER 4 ? 

YURDAGÜL KILIÇ GÜNDÜZ DÖNGÜ II 
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 ZEKİYE ÇILDIR GÖKASLAN INNOCENT 
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 CONTENT     

CONGRESS ID     

SCIENTIFIC & REVIEW COMMITTEE    

PROGRAM  

CONTENT   

 

ABSTRACTS OF ORAL PRESENTED PAPERS  

Fatma KOÇ & Esra OBUT  

1 
HATALI PARÇA BOYAMA ÜRÜNLERİNİN YENİDEN KULLANIMINDA FARKLI 

TASARIM UYGULAMALARI 

Emine KOCA & Gülşah POLAT  

3 
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KADIN DERGİLERİNDEKİ BATI TARZI GİYSİ  

DİKİM VE KALIP TEKNİKLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ  

(Kadınlık ve Mehasin Örneği) 

Canan Erdönmez  

5 
1920’Lİ YILLARDA KADIN GİYSİ VE AYAKKABI MODASI 

(FLAPPER KIZLARI) 

Burcu BAŞARAN  

7 
TOPLUMSAL KİMLİĞİN İNŞASINDA VE İFŞASINDA MODA 

Burcu BAŞARAN  

9 
TÜRK TOPLUMUNDA MODERNLEŞME ÇALIŞMALARININ KILIK KIYAFETE 

YANSIMASI 

Emine KOCA & Merve BALKIŞ & Celile DÖLEKOĞLU  

11 
PANDEMİ SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN GİYSİLERİNİ KULLANMA 

VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Leyla KAYA DURMAZ  

14 
İŞLEVSEL VE SEMBOLİK ANLAM BAĞLAMINDA FICHU’NUN İNCELENMESİ 

Mücellâ ÖZKAN  

16 
MAKEDONYA VE KOSOVA’DAKİ OSMANLI DÖNEMİ ERKEK MEZAR TAŞLARINDA 

TESBİT EDİLEN BAŞLIKLARIN TÜRK GİYİM TARİHİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Gözde Bursalıgil  

17 
3D KUMAŞ MASKE TASARIMI: SARTOR MASKS ÖRNEĞİ 

Esen ÇORUH  

18 
MODA TASARIMI ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME 

Songül HAMARAT & Nevin ÖZTÜRKLER  

20 
ÇİZGİ VE RENKLERİN GÜCÜ: ART NOUVEAU (SEZESYONİZM) AKIMI 

Songül HAMARAT  

22 
SANATTA YENİ BİR DÖNEM : YAPAY ZEKA 

Kübra CANLI  

24 
SİNEMADA KONSANTRE GRAFİK FORMLAR İLE FİLME DÖNÜK TASARIM 

PERSPEKTİFİ OLUŞTURMA 

Fatoş Çakıcıoğlu İlhan & Cengiz Şahin  

25 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ SOSYAL MEDYADA KULLANILMASI VE 

REKLAM KAMPANYALARINDAKİ ETKİSİ 
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Fatoş Çakıcıoğlu İlhan  

26 
GRAFİK TASARIMDA BİR YÖNTEM OLARAK YARATICI KODLAMA 

Esra Taştan Özkan  

27 
DESİGN OF HOME TEXTİLE PRODUCTS 

Betül COŞKUN ÇELİK  

28 
BİR YAZMA ESERİN TEZHİP SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ü. Ilgaz (ÖZGEN) TOPCUOĞLU & Handan Sabriye YILDIRIM & Handan DAYI  

30 
ÇAĞDAŞ SANATTA SANAT NESNESİNE DÖNÜŞEN ÇERÇEVE OLGUSU 

Ü. Ilgaz (ÖZGEN) TOPCUOĞLU & Handan Sabriye YILDIRIM  

32 
ÇAĞDAŞ SANATTA GÜNLÜK YAŞAM NESNESİ OLARAK DEĞİŞEN, DÖNÜŞEN 

OTURMA BİRİMLERİ VE SANATÇILARDAN ÖRNEKLER 

Elşən Abdurahmanov  

34 
QAFQAZ ALBANİYASININ ŞƏKİ VİLAYƏTİNİN ANTİK VƏ ERKƏN ORTA ƏSR KÜP 

QƏBİRLƏRİ 

Elşən Abdurahmanov  

36 
ŞƏKİNİN İLK ORTA ƏSR ABİDƏLƏRİNDƏ BİRGƏYAŞAYIŞIN İZLƏRİ 

(Qafqaz Albaniyasının Şəki vilayətinə aid materiallar əsasında) 

Emine KOÇAK & Nermin GÖKER  

38 
VÜCUT MODİFİKASYONLARINA NEDEN OLAN TAKILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Emine KOÇAK  

39 
GÜNLÜK İŞLEVSELLİKTEN SANAT OBJESİNE DÖNÜŞÜM “DÜĞME” 

Fatmagül Saklavcı  

40 
SİVAS’TA GELENEKSEL BOYNUZ İŞLEMECİLİĞİ, TARAK VE TAKI TASARIMLARI 

Tahsin BOZDAĞ  

42 
GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATININ RENK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Tahsin BOZDAĞ  

44 
GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATI VE HİKMET BARULÇUGİL 

Ayşegül PARALI  

46 
MODÜLER GİYSİ TASARIMI İÇİN HİPERBOLİK ve FRAKTAL GEOMETRİYE DAYALI 

KALIP HAZIRLAMA 

Ayşegül PARALI  

49 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN SIFIR ATIK MODA TASARIMI 

Nguyen Viet Tan  

 

51 
IDENTIFYING THE TRADITIONAL COLOR SCHEME IN DECORATIVE PATTERNS 

USED BY THE BAHNAR ETHNIC GROUP IN THE CENTRAL HIGHLANDS OF 

VIETNAM 

D. Moussazadeh & A. Aytug  

52 
THE CONCEPT OF THE AESTHETIC FEATURES IN ARCHITECTURAL STRUCTURES 

OF THE MUSEUMS 

Pooja Jain  

53 
INDIAN ART EDUCATION AND CAREER OPPORTUNITIES: A CRITICAL ANALYSIS 

ON COMMERCIAL ART 

Svetlana Perović  

54 
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TASARIM UYGULAMALARI1 

 

 

Prof. Dr. Fatma KOÇ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

0000-0002-3267-5366 

Öğr. Gör. Esra OBUT 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 

0000-0002-0671-742X 

 

 

ÖZET 

Hazır giyim ve moda sektörü sanayileşme süreci ile ülkelerin ekonomik olarak büyüme ve 

kalkınmalarında etkili olan önemli sanayi dallarından birisi olmuştur. Sanayi devriminin 

getirmiş olduğu makineleşme sayesinde ucuz-hızlı kumaş ve giysi üretimi gerçekleşmeye 

başlamış; üretim kapasitesinin artması ile  birlikte toplumda giyim tüketimi, zevk ve beğeniye 

dayalı olarak hızlı yayılmaya başlamış ve toplumun tüketim şekilleri değişmiştir. İnsanların 

değişim ve çeşitlilik arayışı, kendini ve toplumsal kimliğini ifade etme güdüsü hızlı moda 

aracılığı ile hızlı üretim-tüketim döngüsünü oluşturmuştur. Gerçekleşen bu hızlı üretim ve 

tüketim karşısında doğa, hızla tükenmekte ve kendi kendini yenileyemeyen bir duruma doğru 

sürüklenmektedir. Küresel iklim değişiklikleri, kaynakların tükenmeye başlaması ve atık 

oluşumu ile çevre kirliliğinin artması gelecekte oluşabilecek sorunlara karşı önlem almayı 

gerektirmektedir. Çevrenin korunmasına yönelik bilicin artması çevre ve insan sağlığına zarar 

vermeyen ekolojik ürün, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, yeniden kullanım gibi kavramlar 

moda tasarımcıların çıkış noktasını oluşturarak, moda endüstrisini etkilemektedir. Geri 

dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile, hızlı modanın neden olduğu hızlı tüketim ve atık oluşumunun 

yarattığı çevresel zararların azaltılması istenmektedir. 

Hazır giyim ve moda sektöründe kullanılan parça boyama tekniği hızlı modaya hızla cevap 

veren birincil tekniklerdendir. Parça boyamada pek çok hata ile karşılaşılmaktadır. Bu hatalar 

sonucunda özellikle büyük deformasyonların olduğu ürünlerin parça boyama firması açısından 

geri dönüşümü yapılamayarak atık durumuna gelmektedir. Bu nedenle parça boyama atıklarının 

 
1Bu çalışma; Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Moda Tasarımı Anabilim Dalında Esra Obut (2018) 

tarafından hazırlanan “Hazır Giyim İşletmelerinde Parça Boyama Hataları ve Hatalı Ürünlerin Yeniden 

Kullanımda Farklı Tasarım Uygulamaları” başlıklı yüksek lisans tezinin verilerinden yararlanılarak 

yapılandırılmıştır. 
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geri kazanılması hem ekonomik hem de ekolojik açıdan oldukça önemli bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Bu araştırma; hazır giyim ve moda sektöründe son yıllarda  üretim uygulamaları arasında 

yoğunlukla kullanılan parça boyama sürecinde ortaya çıkan  hatalı  giysilerin (atıkların) 

sürdürülebilir moda yaklaşımı bağlamında   güncel moda trendlerine uygun yeni, farklı ve 

kullanılabilir tasarımlar oluşturmak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmada tarama 

modeline dayalı betimsel bir araştırma yöntemi ile uygulamalı araştırma  yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini İstanbul’ da faaliyet gösteren hazır giyim sektöründeki hatalı parça 

boyama ürünleri,  örneklemini ise, seçilen bir işletmede belirli bir süre içerisinde oluşan hatalı 

parça boyama ürünleri oluşturmaktadır. Parça boyama işlem sürecinde ortaya çıkan hatalı ürünlerin 

(atıkların) yeniden tasarımının gerçekleştirilebilmesi için hatalı ürünler öncelikle  hata çeşitleri  

açısından sınıflandırılmıştır. Hatalı parça boyama ürünlerinin (atıklarının) yeniden kullanımı 

ile yeni giysi tasarımları oluşturulabilir mi ? sorusunu yanıtlamak için; sürdürülebilir moda 

yaklaşımı ile yeni giysi tasarımlarının oluşturulmasına örnek uygulamalar yapılarak yanıt 

aranmıştır. Giysi tasarımı ve üretim süreci  kapsamında teknolojik sistemler, ürün formunun 

değiştirilmesi, dikiş ve süsleme teknikleri, boya ve baskı teknikleri olmak üzere 5 farklı yöntem 

üzerinde durulmuştur.  Tasarım süreci sonucunda 11 adet  yeni farklı ve kullanılabilir giysi 

tasarımları geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan giysilerin tasarım sürecinin, sık 

uygulanan tasarım süreçlerinden farklı olduğu görülmüş ve iki tasarım sürecinin 

karşılaştırılması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Moda tasarımı, hızlı moda, sürdürülebilirlik, parça boyama, atık. 
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KADIN DERGİLERİNDEKİ BATI TARZI GİYSİ  

DİKİM VE KALIP TEKNİKLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ  

(Kadınlık ve Mehasin Örneği) 

 

*Prof. Dr., Emine KOCA  

 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  

ORCİD 0000-0001-6607-5652  

 ** Öğr. Gör. Dr., Gülşah POLAT  

Giresun Üniversitesi 

ORCİD 0000-0001-8448-9947      

  

Özet  

Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat’la başlayıp Meşrutiyet döneminde hızlanan 

Batılılaşma hareketleri doğrultusunda Türk kadının yaşamında radikal değişimler olmuştur. 

Kadının sosyal yaşamındaki değişiklikler öncelikle dış görünümünün belirleyicisi olan giyim 

kuşam biçimlerinde hızlı ve yaygın şekilde gelişerek kendini göstermiştir. Giysi formlarından 

malzeme ve aksesuarlarına kadar giysilerin her parçasına yansıyan bu Avrupai değişimde 

kadının toplum içindeki görünürlüğünün artmasıyla oluşan özgürlük ortamının yanı sıra basın 

faaliyetlerinin de etkisinin olduğu bilinmektedir. Özellikle II. Meşrutiyet döneminde kadınlar 

tarafından yayınlanan dergilerin kadınların yaşamın her alanına uyum sağlamalarına yönelik 

bilgilendirici sayfalara ve yoğunlukla giyim kuşam sayfalarına yer vermesi bu değişimin önemli 

bir etkeni olarak görülmüş ve dönemin tartışma konularından biri olarak gündeme gelmiştir.  

Dergiler batı modası giysileri sadece görsellerle ve bilgiler vererek tanıtmamış, kalıp ve dikim 

tekniklerine de hemen hemen her sayısında yer vererek kadınları bu Avrupai giysileri dikmeye 

teşvik etmiştir. Kadın giyim kuşamında geleneksel biçimlerden uzaklaşılarak batı modasının 

etkilerinin yoğun olarak görüldüğü bu dönemde, özellikle 1906-1907 yıllarında yayınlanan 

Mehasin ve 1912 yılında yayınlanan Kadınlık dergisi, sayılarında kalıp ve dikim tekniklerine 

sıkça yer vererek, Türk kadınının giyim tarzının batı modasına yönelmesinde   öncü rol 

oynamıştır.  

Bu çalışmada; Osmanlı toplumunda kadınların giyim tarzlarını yönlendirmede etkili 

olan II. Meşrutiyet dönemi Mehasin ve Kadınlık dergilerinin sayılarında yer alan giysi dikim 

ve kalıp tekniklerinin belirlenmesi ve Osmanlıca metinlerin çevirisiyle edinilen bilgiler 

doğrultusunda bu dergilerin giyim tarzlarının değişimindeki rolünün ortaya konması 

amaçlanmıştır. Araştırma kapsamındaki dergilerin sayfalarında yer alan kalıp ve dikim ile ilgili 

görseller içerik analizi yöntemiyle incelenerek, elde edilen bulgular sayfalardaki yazılı 

bilgilerle birlikte yorumlanacaktır. Böylece uzun yıllar değişmeden kuşaklara aktarılan bir 

giyim kuşam biçiminin değişime uğramasında diğer faktörlerin yanı sıra kadın dergilerinin rolü 
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ortaya konmuş olacaktır. Çalışma birincil kaynaklardan ulaşılan bilgilerin niteliği ve Türk 

giyim tarihine kaynaklık sağlaması açısından önemli görülmektedir. 

Anahtar Kelimler: Osmanlı, kadın giyimi, moda, dergi, II. Meşrutiyet 

 

THE WEST STYLE GARMENT IN THE II. MEŞRUTİYET PERIOD WOMEN'S 

MAGAZINES A CONTENT ANALYSIS FOR SEWING AND PATTERNING 

TECHNIQUES 

(Kadınlık and Mehasin Example) 

 

Abstract  

There have been radical changes in the life of Turkish women in line with the 

Westernization movements that started with the Tanzimat in the Ottoman Empire and 

accelerated during the II. Meşrutiyet period. Changes in the social life of women have 

manifested themselves by developing rapidly and widely in the clothing styles, which are the 

determinants of their appearance. It is known that in this European change, which is reflected 

in every piece of clothing, from clothing forms to materials and accessories, the environment 

of freedom created by the increased visibility of women in the society, as well as the press 

activities have an effect. Especially II. The fact that the magazines published by women during 

the period included informative pages for women's adaptation to all areas of life and mostly 

clothing pages, was seen as an important factor of this change and came to the fore as one of 

the discussion topics of the period. Magazines not only introduced western fashion clothing 

with visuals and information, but also encouraged women to sew these European garments by 

including patterning and sewing techniques in almost every issue. In this period when the 

effects of western fashion were seen heavily by moving away from traditional forms in women's 

clothing, especially Mehasin, published in 1906-1907, and the magazine Kadınlık published in 

1912, played a pioneering role in the trend of Turkish women's clothing style to western fashion 

by frequently including patterning and sewing techniques in their issues.  
In this study; It was effective in directing the dressing style of women in Ottoman 

society. It was aimed to determine the garment sewing and patterning techniques in the issues 

of the II. Meşrutiyet period Mehasin and Kadınlık magazines and to reveal the role of these 

magazines in the change of dressing styles in line with the information obtained from the 

translation of Ottoman texts. The visuals related to the pattern and sewing on the pages of the 

journals within the scope of the research will be examined with the method of content analysis, 

and the findings will be interpreted together with the written information on the pages. Thus, 

the role of women's magazines will be revealed in addition to other factors in the change of a 

dressing style that has been passed on to generations for many years. The study is considered 

important in terms of the quality of the information obtained from primary sources and 

providing a source for the history of Turkish clothing. 

 

Keywords: Ottoman, women’s clothing, fashion, magazine, II. Meşrutiyet period 
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1920’Lİ YILLARDA KADIN GİYSİ VE AYAKKABI MODASI 

(FLAPPER KIZLARI) 

WOMAN’S CLOTHING AND FOORWEAR FASHION IN 1920s  

(FLAPPER GIRLS) 

 

Canan Erdönmez 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

ORCID ID: 0000-0002-9523-5106 

 

Özet 

1920 li yıllar I. Dünya savaşını ardından tüm alışkanlıkların değiştiği, insanların daha 

iyi yaşam standartlarına sahip olduğu;  moda,  seyahat ve eğlenceye daha çok para harcadığı bir 

dönem olmuştur. Birçok moda tarihçisine göre 1920’lerde Moda gençleşmiş, olgun kadınlar 

yerini, gelişen teknoloji ve dünyayla birlikte kısa bol elbiseler giyen, kısa kesilmiş saçlarıyla 

genç ve atletik modern kadınlar almıştır.  

Yirmilerde tasarım çılgın, abartılı, devrimci, dahası oldukça zarif ve çekici olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar harika mantolar ve tuvaletler giymektedirler. Giysiler 

şaşırtıcıdır.  Büyük ebattaki Oxford çantaları, dolgun kürk mantolar, başa sıkıca oturan cloche 

(çan biçimindeki) şapkalar, kısa kesilmiş saçlar, kalçaların aşağısına ulaşan düşük beller ve 

iyice kısalan etek boyları kullanılmaktadır. Kadınların dantel, mücevher ve şapkalarıyla, 

erkekleri memnun etmek için değil diğer kadınları da şaşırtmak için giyindikleri dönemdir. 

Kadınlar başlarına, saç bandı ya da genellikle tüylü tuğ ya da elmasla süslenmiş türban takardı. 

Makyaj gündelik hayatın bir parçası haline gelmişti, gözler ve dudaklar ön plandadır.  Moda, 

tüm dikkatini ayakkabılara yönlendiren diz hizasında uçuşan eteklere çevirmiştir. Siyah, kısa 

kokteyl elbiseleri; siyah, saten ya da rugan ayakkabılarla giyilmektedir. İyi görünmek için, 

kadın ayakkabıları en çok faydalanılan aksesuar haline gelmişti. Art Deco klipsli uzun “topuklu 

sandaletler”, Katharine Hepburn’un deri “Oxford Ayakkabılar”ı, tek düğme ile bağlanan 

“Bantlı Ayakkabılar”, Küba topuklu ve kapalı burunlu dans pistlerinde parlayan boncuk 

süslemeli ve metalik işçiliğe sahip “T-Bantlı Dans Ayakkabıları”, Alçak topuklu ve ayağın üst 

kısmında bağlanan bantlı “Mary Jane Ayakkabılar”, “Plaj Sandaletleri”, kauçuk tabanlı “Spor 
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Ayakkabılar”, açık kenarlı “D’Orsay Pump” ayakkabıları, düz konçlu “Rus Çizmeleri” 

döneme damgasını vuran ayakkabı modelleri olmuştur.  

Bu araştırma ile 1920 li yıllarda değişen ve modernleşen kadın profilini ve dönemin 

sosyal, siyasal, sanatsal etkileri altında giysi ve ayakkabı tasarımlarının aktarılması 

hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: 1920’li yıllar, Moda, Ayakkabı  

 

Abstract 

1920s became the time when all habits changed after the WW1, people had better life 

standards and more money were spent on fashion, travel and entertainment. According to many 

fashion designers, the fashion in 1920s got younger and with the developing technology and 

world, mature women were replaced by short haired and young athletic women.   

The design in 20s was crazy, revolutionary but more than that it was quite elegant and 

attractive. The women wore wonderful coats and evening dresses. The clothes were surprising. 

Large Oxford bags, fluffy fur coats, cloches that fit the head tightly and short hair, low cut skirts 

and miniskirts were used. It was a time when women wore lace, jewellery and hats not only to 

impress men but also to surprise other women. They usually wore headbands, aigrette hats or 

headscarves embellished with diamonds. Make-up was a part of the daily life and eyes and lips 

were highlighted. Fashion included knee-high skirts that featured footwear. Short black cocktail 

dresses were worn with black patent leather or satin shoes. Footwear became the most utilised 

elements to look good. Art deco clasped- high heeled sandals, Katherine Hepburn’s leather 

Oxford shoes, single buttoned strapped shoes, Cuban heeled and closed toe T-strapped dance 

shoes that glowed on dance floors, Mary Jane shoes with low heels and straps that fasten upon 

foot, beach sandals, rubber soled sneakers, open side D’Orsay Pump shoes, calf or knee length 

Russian boots were the models that left their traces. 

This research aims to describe the changed and modernised woman profile and, clothing 

and footwear designs with the social, political and artistic effects of the era.  

Keywords : 1920s, Fashion, Shoes  
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TOPLUMSAL KİMLİĞİN İNŞASINDA VE İFŞASINDA MODA 

Burcu BAŞARAN  

Selçuk Üniversitesi  

ORCID ID: 0000-0001-7149-2119 

 

ÖZET 

İnsanların varoluşundan bu yana biriktirerek ve dönüştürerek getirdikleri kültür anlayışlarına 

paralel olarak, başlangıçta sadece doğa koşullarından korunmak için ortaya çıkan giyinme 

kavramı ve giysiler, zamanla; inançlar, değerler, zenginlik, statü, ruh hali ve estetik zevk gibi 

pek çok şeyi yansıtan, bireysel ve toplumsal kimliği ifade eden sözsüz bir iletişim aracına 

dönüşmüştür. Artık bireyler daha çok konuşarak kendilerini anlatmak yerine giyinerek 

kendilerini anlatma eğilimi içerisine girmişlerdir. Göstergelerle donanmış giyim ve kuşam, 

daha insanlar ağızlarını açmadan söylemek istediklerini dile getirmekte; inançlarını, zevklerini, 

tarzlarını, ruh hallerini, düşüncelerini, ekonomilerini hatta felsefelerini tıpkı bir ayna gibi karşı 

tarafa mesaj vermek istedikleri kişilere ve topluma yansıtmaktadırlar. Bazen bu göstergeler 

bilinçli olarak istenilen imajı yansıtacağı gibi bazen de yine bilinçli olarak gizlenme ve 

saklanma arzusuyla düşünceleri gizleme ve gizlenme amacıyla da kullanılmaktadır. 

“Ben”in vücut bulduğu kimlik kavramı, küreselleşmeyle birlikte modernitenin dünyayı 

neredeyse büsbütün kuşatmasıyla, geleneksel anlamdaki ifade edilişinden ve ifade buluşundan 

önemli ölçüde farklılaşmıştır. Geleneksel giyim anlayışında bulunan, kişiyi olduğu gibi 

toplumsal yerine ve konumuna göre belirleyen göstergeler, modern giyim tarzıyla birlikte 

tamamen değişmiş; bireyin olduğu veya olmak istediği kişinin imajını yansıtır bir hale 

dönüşmüştür. 

Giyinmenin türevlerini ve gelip geçiciliğini içeren moda; modern zamanlarda belirsiz ve çok 

katmanlı kimlik arayışlarının vuku bulduğu toplumlarda, kimliklerin inşasında ve ifşasında 

soyut ortamdaki fikir ve düşünceleri somuta dönüştürerek görünür hale getirmenin önemli bir 

aktörü olarak görünmektedir. Kendini ifade edebilmek adına görüntüsüne daha çok önem veren 

birey, zamanla moda endüstrisinin yönlendirmelerine ve modern toplumun birey üzerindeki 

dayatmalarına karşı koyamayarak toplumsal bir kimlik ve statü edinmek isterken kendine 

yabancılaşabilmekte ve bu yoğun popüler kültür endüstrisi içinde erimektedir. Literatüre dayalı 

olarak yapılan bu araştırmada modern ve post-modern dönemdeki kimlik anlayışının bir ifade 

biçimi olan moda kavramı, bireyin kendisini ifade etmesinin önemli bir yolu olarak ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Moda, Modernizm, Post-Modernizm 
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FASHION IN THE BUILDING AND DISCLOSURE OF SOCIAL IDENTITY 

ABSTRACT 

Paralleling with the cultural understanding composed by accumulating and transforming of the 

people since their existence, the concept of dressing and clothes that emerged only to protect 

the people from natural conditions turned into a non-verbal communication tool reflecting many 

things such as beliefs, values, wealth, status, mood and aesthetic pleasure, expressing individual 

and social identity, over time. Any longer, individuals tend to express themselves by dressing 

instead of talking more about themselves. Dressing and clothing equipped with signs express 

what they want to say before people without opening their mouths; they reflect, like a mirror, 

their beliefs, tastes, styles, moods, thoughts, economies and even philosophies to the people and 

society like a message which they want to give to the other side. Sometimes, these indicators 

reflect the desired image consciously, and sometimes they are also used for the purpose of 

hiding and concealing thoughts with the desire to hide and secreting consciously. 

Upon modernity and almost completely surrounding the world with globalization, the concept 

of identity, embodying the "I" differs from its traditional expression and invention of expression 

significantly. The indicators included in the traditional dressing understanding determine the 

individual according to his social situation and position, have completely changed with the 

modern style of clothing; it has turned into a state that reflects the image of the individual who 

is or wants to be.  

The fashion including ephemerality of dressing derivatives seems as an important actor through 

transforming the ideas and thoughts in the abstract environment into concrete in the 

construction and disclosure of identities in societies where ambiguous and multi-layered 

identity searches take place in modern times. The individual who cares more importance to 

her/s image in order to express her/himself, can become alienated from himself while trying to 

acquire a social identity and status through not being able to resist the directives of the fashion 

industry and the impositions of modern society on the individual and dissolves in this intense 

popular culture industry. The concept of fashion as an expression of the identity understanding 

in the modern and post-modern period, is tried to be revealed as an important way for the 

individual to express himself / herself in this study based on the literature. 

Key Words: Identity, Fashion, Modernism, Post-Modernism 
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TÜRK TOPLUMUNDA MODERNLEŞME ÇALIŞMALARININ KILIK KIYAFETE 

YANSIMASI 

Burcu BAŞARAN  

Selçuk Üniversitesi  

ORCID ID: 0000-0001-7149-2119 

 

ÖZET 

Bir kültür ürünü olan ideoloji, toplumsal değişim sürecinde egemen gücün kültürü yeniden 

inşasında bir araca dönüşmekte; yani toplum tarafından üretilirken, aynı zamanda da toplumu 

üretme amacına hizmet etmektedir. İdeolojik bir zihniyet kavramı olan modernitenin, kabul 

edilerek yerleştirilmeye çalışıldığı, modernleşme anlamında uygulanan Türk Milletinin 

Batılılaşma sürecine bakıldığında; en genel şekliyle moda olarak ifade edilen, gündelik hayatın 

tüm yaşama biçimlerinde ve özellikle de dar anlamda moda olarak kabul edilen giyiniş 

biçimlerinde kendisini göstermektedir. Bu anlamda moda, hem ideolojilerin kültürel anlamda 

ortaya çıkış yeri, hem ideolojilerin benimsetilmesinde fonksiyonel bir araç, hem de benimsenen 

ideolojilerin belirlenmesinde yansıyan bir ayna konumundadır. Moda, modernitenin en görünür 

yüzüdür. Fikri bir durumun ete kemiğe bürünmüş halidir. Egemen ideolojinin en belirgin 

şekilde yansıdığı bir olgudur. Moda literatüründe sosyolojik bakış açısıyla yazılmış 

çözümlemeler son yıllarda artış gösterse de özellikle sosyolojik anlamda moda incelemeleri pek 

sık rastlanmayan çalışmalardır. 

Bu araştırmada Türk toplumunda modernleşme sürecinin bir aracı ve görünürlük kazandığı bir 

mecra olarak modanın kılık kıyafete yansıması incelenmiştir. Moda, sadece insanın kendi 

zevklerini ve duygu, düşüncelerini yansıttığı bir alan değildir. Toplumsal düzenin 

sağlanmasında kullanılan toplumsal normlar içerisinde moda, kişiyi dışlanmak ya da saygı 

görmek, beğenilmek duygularıyla toplumsal düzene ve kalıplara uymaya yönlendirir. 

Araştırmada ele alınan Türk Milletinin kılık kıyafet anlamında Batılılaşma sürecine 

bakıldığında moda anlayışında değişimin ve dönüşümün yaşandığı Cumhuriyet Dönemi’ni 

anlamak için daha önceki toplumsal yapıdan ve giyim kuşam anlayışından kronolojik olarak 

bahsedilmiş; özellikle kadının Türk toplumunda sosyal konumu ve moda hegemonyası içindeki 

değişimi gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Literatür araştırmasına dayalı bu çalışma 

ulaşılabilen kaynaklarla sınırlandırılırken, konu farklı boyut ve bakış açılarıyla ele alınmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Batılılaşma Dönemi, Moda İdeolojisi, Cumhuriyet Modaları. 
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REFLECTION OF MODERNIZATION STUDIES IN TURKISH SOCIETY ON 

DRESSING 

ABSTRACT 

As a product of culture, ideology turns into a tool in the reconstruction of the culture of the 

dominant power in the process of social change; in other words, while it is being produced by 

the society, it also serves the purpose of producing the society. When the Westernization 

process of the Turkish Nation in which modernity is accepted as an ideological mentality 

concept and tried to be established and adopted and implemented in the sense of modernization, 

is considered, expresses itself as fashion in its most general form, in all life styles of daily life 

and especially in dressing styles that are accepted as fashion in the narrow sense. In this regard, 

fashion is both a culturally emerging place of ideologies, a functional tool in the adoption of 

ideologies, and a mirror reflected in determining the adopted ideologies. Fashion is the most 

visible face of modernity. It is concrete material of an intellectual situation. It is a phenomenon 

in which the dominant ideology is reflected most clearly. Although the analyzes written with a 

sociological point of view in fashion literature have increased in recent years, fashion studies, 

especially in sociological mean, are rare studies.  

The reflection of the fashion on dressing as a tool and a medium in which the modernization 

process gains visibility in Turkish society has been examined in this study. The fashion is not 

only a field in which people reflect their own tastes, feelings and thoughts. The fashion used in 

maintaining the social order among the social norms directs the person to comply with the social 

order and patterns with the feelings of being excluded or respected and being appreciated. When 

we consider the Westernization process of the Turkish Nation in terms of dressing in this 

research, the previous social structure and the understanding of dressing were mentioned 

chronologically in order to understand the Republic Period in which change and transformation 

took place regarding to fashion understanding; especially, the social position of women in 

Turkish society and the change of the women in fashion hegemony have been tried to be 

displayed. this study, which is based on literature research, was limited to the available 

resources, the subject was tried to be discussed with different dimensions and aspects. 

Key Words: Westernization Period, Fashion Ideology, Republic Fashion. 
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PANDEMİ SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN GİYSİLERİNİ KULLANMA 

VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  

 

Prof. Dr. Emine KOCA 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  

0000-0001-6607-5652 

Arş. Gör. Merve BALKIŞ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  

0000-0003-3635-1542 

Prof. Dr. Celile DÖLEKOĞLU 

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

0000-0003-4421-2956 

 

ÖZET 

Tüketim, nesilden nesile, kültürden kültüre, insandan insana değişen bir davranış 

olmakla beraber; temel amacı ile kimi zaman sadece yaşamı sürdürme, kimi zaman farklılaşma, 

bir gruba ait olma, saygı görme bazen de benzemeye çalışma gibi fonksiyonlarla gerçekleşir. 

Tüketim dinamik bir yapıya sahiptir ve devlet politikaları, doğal afetler, savaşlar, salgınlar, 

teknolojik, sosyoekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Özellikle, COVID-19 

sürecinde, toplumları oluşturan bireylerin yaşam tarzlarında ve alışkanlıklarında değişiklik olup 

olmadığına yönelik araştırmaların arttığı bilinmektedir.  

Dünya ekonomisi, kaynakların kullanımı gibi pek çok üretim dinamiğini etkileyen 

pandemi süreci, tüketim dinamiklerini de değiştirmiş; bireylerin stoklama, eskiyi 

değerlendirme, aşırı tüketme veya tüketimi azaltma gibi farklı davranış biçimleri sergilemesine 

neden olmuştur. Pandemiye bağlı olarak değişen tüketim davranışları, tüketim zincirinin ana 

halkalarından biri olan moda üzerinde de etkisini göstermektedir. Moda tarihine bakıldığında, 

savaş sonraları tüketimin arttığı ve modanın başkalaştığı görülmektedir. 1. Dünya savaşı sonrası 

Chanel’in a la garconne tarzı, kadın bedenine özgürlük sunmuş maskülen giyime doğru bir akım 

yaratmıştır. İkinci dünya savaşı sonrası Amerikalı kadınların naylon çorap alabilmek için 

saatlerce sıra beklemesi, savaş sonrası tüketim çılgınlığına verilecek örneklerden biridir. 

Dior’un feminen tarzı New Look akımı ile kadınların tüketim alışkanlıklarındaki değişim de 

başka bir örnektir. Toplumdaki bireylerin tutum ve davranışlarının değişime uğradığı pandemi 

sürecinde de tüketicilerin giysi edinme ve tüketim davranışlarının (daha az tüketmeye çalışma, 

stok yapma, internet alışverişini arttırma, türetme vb.)değiştiği gözlemlenmiştir. İlgili 

literatürde pandemi sürecinde tüketici davranışını inceleyen çeşitli çalışmalar mevcut olmakla 

birlikte, bu süreçte tüketicilerinmodaya bakış açılarında ve giysilerinisatın alma ve kullanma 

(yeniden kullanma (reuse), geri dönüşüm/dönüştürme (recycling)) davranışlarındaki değişimi 

değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamış olması çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.  
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Bu çalışmada, tüm dünyanın yaşam biçimlerini etkileyen pandemi sürecinde bireylerin 

moda algıları ve arayışlarının belirlenmesi, pandemi öncesi ve pandemi sürecinde tüketime 

dayalı giysileri kullanma ve satın almadavranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma verilerinin elde etmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçme aracı 

kullanılacaktır. Tüketicilerin söz konusu davranışlarında pandemi öncesi ve pandemi 

sürecindeki değişiklikleri belirlemeye yönelik ölçme aracı online uygulanmıştır. Veriler temel 

istatistiksel bulgular ve ilişki testleri ile analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Moda, giyim, tüketici davranışı, kullanım, satın alma, Covid-19, pandemi 

 

 

A RESEARCH ON  CONSUMERS' USING AND PURCHASING BEHAVIOURS TO 

CLOTHING   DURING THE PANDEMIC PROCESS 

 

ABSTRACT 

Consumption is a behavior that varies between generation, culture, person; with its main 

purpose that is a form of behavior that sometimes exists with motivations such as surviving, 

differentiation, belonging to a group, esteem, and sometimes for trying to resemble. 

Consumption has a dynamic structure and is directly affected by government policies, natural 

disasters, wars, epidemics, technological and socioeconomic developments. Especially, in the 

after COVID-19, it is known that researches on whether there are changes in the lifestyle and 

habits of consumer. 

Under the Covit-19 pandemic, many production dynamics have been effected such as 

the world economy and the use of resources,  changed the consumption and also it was effective 

on consumer’ behaviors such as stocking, re-use, over consumption, and reducing consumption. 

Consumption behaviors that changing on the pandemic show its effect on fashion which is also 

one of the main links of the consumption chain. Looking at the history of fashion, it is seen that 

consumption increased and fashion changed after the wars. After World War I, Chanel's “a la 

garconne” style gave female body freedom and created a trend towards masculine clothing. 

After the Second World War, American women were waiting in line for hours to buy nylon 

stockings is an example of the post-war consumption frenzy. Dior's feminine style and the 

changing of women's consumption habits with the “New Look” trend was been another 

example. The COVID-19 pandemic has changed the attitudes and behaviors of people around 

the world. Consumers' clothing acquisition and consumption behaviors (trying to consumeless, 

stocking, increasing internet shopping, derivation etc.) has changed. There are various studies 

examining consumer behavior under the COVID-19 pandemic in the literature, on the other 

hand evaluating the change in consumers' perspective on fashion and their behaviors buying 

new one or using existing (reuse, recycling) has not been coincided. 

In this study, it is aimed to determine the fashion perceptions and searches of consumers 

in pre and post of COVID-19 that affects the life styles of the whole world. The survey was 

developed by researchers conducted online. The data obtained will be analyzed with basic 
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statistical findings and correlation tests. This study addresses the effective factors of buying 

fashion in this term 

Keywords: Fashion, clothing, consumer behavior, usage, purchasing, Covid-19, 

pandemiC 
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İŞLEVSEL VE SEMBOLİK ANLAM BAĞLAMINDA FICHU’NUN İNCELENMESİ 

 

Leyla KAYA DURMAZ1 

Giresun Üniversitesi 

ORCID ID:0000-0002-2353-1774 

ÖZET 

Giysiler ve giyinme olguları ile yapılan neredeyse tüm araştırmalarda, giysi ve giyinme 

başlangıç amacı için “tabiat şartlarından korunmak, örtünmek ve çevreye uyum sağlamak” 

olarak bahsedilmektedir. Bu amaçlar bağlamında toplumlar kendilerine özgü giyim kültürü 

geliştirmiş. Fakat 14.yüzyılda giyinme bir gereklilik olmaktan çıkmış ve soyluluğu ve statüyü 

belirginleştirmek için moda olgusu haline gelmiştir. Rönesans’ın sonlarından 20.yüzyıla kadar, 

batılı kadınlar korseyi modanın önemli bir parçası ve buna bağlı olarakta kültürlerinin bir 

parçası olarak algılamış ve kullanmışlardır. Korse giyerek kadınlar öz disiplinlerini, 

saygınlıklarını, sosyal statülerini ve erotik cazibelerini ifade etmişlerdir. İlk kez İngiltere’de 

kadınlar tarafından 1.Elizabeth’e benzemek amacıyla kullanıldığı ve yaygınlaştığı söylense de 

tarihçiler korsenin kökeni hakkında hala tartışmaktadır. Kullanıldığı dönemlerde en önemli iç 

giyim parçası olan korseler, tüm sınıftan kadınların hayatında önemli bir yer edinmiştir. 

Zamanla soylu kadınların ve orta sınıf kadınların giysi parçaları birbirine benzer hale gelmiştir 

ancak temel de fark malzeme, işçilik ve kalite de yatmaktadır. 18.yüzyıl sonları ve 19.yüzyıl 

başlarında, kadının soyluluğundan bağımsız olarak terbiyeli ve iffetli görünmesi gerektiğini 

varsayan orta sınıf felsefesine dayanan yeni kadınlık modeli ile moda değişmeye başlamıştır. 

Bu dönemin en önemli değişikliği göğüsleri ortaya çıkaran göğüs çizgisinin neredeyse tamamen 

kapanmasıdır. Göğüs ve göğüs hattını kapatmaya yarayarak mütevazi ve ahlaklı görünüm 

sağlayan “fichu”, Birleşik Krallık ’ta ortaya çıkmış, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 

kadınlar tarafından birçok formda kullanılmıştır. Bu çalışmada; sosyal sınıf ayrımını neredeyse 

ortadan kaldırın, korse kullanımını görsel açıdan daha rahatlatan ve göğüsleri örtme/kapatma 

misyonuyla Fransız Devrimi sırasında ahlak sembolü haline gelen “fichu”nun tanıtılması, 

biçimsel form, teknik özellikler, kullanım şekilleri, sembolik anlamı ve modaya yansımalarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Fichunun kullanımının tespit edildiği 18. yüzyıl ve 

 
1 Dr.Öğr.Üyesi, Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Tekstil ve 
Moda Tasarımı Bölümü. 
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19.yüzyılın başlarına ait görseller kronolojik olarak dizinlenmiş ve elde edilen veriler 

doğrultusunda analizler yapılarak yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Fichu, korse, örtünme, 18.yüzyıl. 

 

ANALYSES OF FICHU IN TERMS OF FUNCTIONAL AND SYMBOLIC MEANING  

ABSTRACT 

In almost all researches on clothes and dressing cases, clothing and dressing are mentioned as 

“protection from natural conditions, covering and adapting to the environment” for the initial 

purpose. In the context of these purposes, societies have developed their own clothing culture. 

But in the 14th century, dressing ceased to be a necessity and became a fashion phenomenon to 

emphasize the nobility and status. From the late Renaissance to the 20th century, western 

women perceived and used corsets as an important part of fashion and, accordingly, a part of 

their culture. By wearing corsets, women expressed their self-discipline, dignity, social status 

and erotic attraction. Although it is said that it was first used by women in England to look like 

Elizabeth I and became widespread, historians still debate about the origin of the corset. 

Corsets, which were the most important piece of underwear at the time of their use, have gained 

an important place in the lives of women of all classes. Over time, the clothes of noble women 

and middle-class women have become similar, but the main difference lies in materials, 

workmanship and quality. In the late 18th and early 19th centuries, fashion began to change 

with the new model of femininity, based on the middle-class philosophy that assumes that 

women should look decent and chaste regardless of their nobility. The most important change 

in this period is that the breast line that reveals the breasts is almost completely closed. "Fichu", 

which provides a modest and moral appearance by covering the chest and breast line, originated 

in the UK and has been used in many forms by women in France and the United States of 

America. In this study; it was aimed to introduce the "fichu", almost abolish the social class 

distinction, which made the use of corset more visually comfortable and with the mission of 

covering / closing the breasts became a symbol of morality during the French Revolution, 

evaluating its formal form, technical features, usage patterns, symbolic meaning and reflections 

on fashion. Images of the 18th century and the early 19th century, in which the use of Fichu 

was determined, were indexed chronologically and interpreted by analyzing the data obtained. 

Key Words: Fichu, corset, cover up, 18th century.
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MAKEDONYA VE KOSOVA’DAKİ OSMANLI DÖNEMİ ERKEK MEZAR 

TAŞLARINDA TESBİT EDİLEN BAŞLIKLARIN TÜRK GİYİM TARİHİ 

AÇISINDAN İNCELENMESİ1 

Arş. Gör. Dr. Mücellâ ÖZKAN 

Selçuk Üniversitesi 

0000-0002-4824-4325 

Özet 

 

Türk sanatında mezar taşları; kitabeleri, biçimsel ve süsleme özellikleri ile ait oldukları 

toplumun sanatı, kültürü ve sosyal yapısı hakkında pek çok bilgiyi günümüze kadar taşıyan 

önemli kültür varlıkları içinde yer alırlar.  

Osmanlı döneminde mezar taşlarındaki erkek başlıkları sosyal ve askeri sınıfı 

göstermesi ile önemli veriler sunan temel kaynaklar içinde yer alır. Bu yüzden Osmanlı giyim 

kuşamında özellikle erkek başlıklarının Türk giyim tarihi açısından araştırılmasında mezar 

taşları önemli bir yer tutmaktadır. 

Türk giyim kuşam tarihine ait bilgilerimizi daha çok yazılı, sözlü kaynaklar ile tasvir 

sanatının verileri ve aile büyüklerimizin sandıklarından günümüze ulaşabilen örneklerden 

edinebiliyoruz. Osmanlı Dönemi giyim kuşamında, erkek başlıkları bir tekstil ürünü olmanın 

yanı sıra, kişinin mesleği ve toplum içindeki sınıfını, statüsünü göstermesi bakımından da 

önemliydi.  

Makedonya ve Kosova’daki mezar taşlarında erkek başlıklarını incelediğimiz 

çalışmamızda; başlıklar biçimlerine göre gruplandırılmıştır. Tespit edilen erkek başlıkları 

Osmanlı Dönemi’nde askeri ve sivil halkın resmî ve özel günlerde kullandıkları başlıkların 

hepsini içermemektedir.  

Makedonya’da 155 adet kavuk, 178 adet fes, 48 adet külah, 98 adet tarikat tacı ve 38 

adet başlıksız tip erkek başlığı incelenmiştir. Kosova’da ise 110 adet kavuk, 103 adet fes, 25 

adet külah, 9 adet Tarikat tacı ve 4 adet başlıksız tip, toplamda 252 adet erkek başlığı 

incelenmiştir. Toplamda 517 adet erkek başlığının varlığı saptanmıştır. Sayısal veriler 

Makedonya’da daha fazla erkek başlığı olduğunu ortaya koymuştur. Makedonya’da ve 

Kosova’da incelenen mezar taşları tarihleri açısından değerlendirildiğinde, tarihlerin 1 

tanesinde rumi diğerlerinde hicri olarak verildiği anlaşılmıştır. Bildiride bu başlıklar öncelikle, 

kullanım kronolojisi içinde biçimsel özellikleri ile tanıtılıp kendi içinde sınıflandırılacaktır. 

Daha sonra ise, yapmış olduğumuz sınıflama Anadolu örneklerini ele alan çalışmalardaki 

sınıflamalarla karşılaştırılarak farklılıklar ortaya konularak tartışılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Makedonya, Kosova, mezar taşları, fes tipli başlık. 

 

 
1 Bu çalışma “Makedonya Ve Kosova’daki Osmanlı Dönemi Erkek Mezar Taşlarında Başlıklar” başlıklı doktora 

tezinden üretilmiştir. 
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3D KUMAŞ MASKE TASARIMI: SARTOR MASKS ÖRNEĞİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Bursalıgil  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  

ORCID ID 0000-0002-3280-552X 

 

 

ÖZET 

2020 yılı itibari ile birçok düzenin ve alışkanlığın değişmesine sebep olan Covid-19 

pandemisinin etkileri giysi endüstrisinde de görülmektedir. Pandemi ile oluşan koşullar 

doğrultusunda giyim alışkanlıklarında gerçekleşen hızlı ve zorunlu değişiklikler giysi 

endüstrisinde üreticiler ve tüketiciler açısından farklı ihtiyaçların doğmasına yol açmıştır. 

Pandemi ile birlikte medikal veya kumaş maske kullanımı geniş alana yayılmış ve uzaktan 

çalışma sistemi ile giyim alışkanlıkları değişmiştir. Maskelerin herkes tarafından kullanılan bir 

ürün haline gelmesi ile yeni bir pazar oluşmuştur. Bu çalışmada, oluşan koşullardan etkilenen 

NewYork merkezli İstanbul’da üretim yapan bir özel sipariş imalat firması olan Sartor 

NYC’nin yeni koşullara adapte olma sürecinde izlediği yol, tasarım açısından 3D kumaş maske 

örneği üzerinden bir durum çalışması olarak ele alınmıştır. Sartor NYC’nin yaşanan 

değişikliklere adapte olma sürecinde gömlek üretiminde kullandıkları teknik altyapının 

kullanılmaya devam edebilmesi için nasıl bir ürün geliştirilebilir sorusuna cevap aranmıştır.  

Yeni bir ürün geliştirme ihtiyacı doğması ile kendilerini nasıl konumlandırmaları gerektiğine 

karar verme süreçleri, ürünün nasıl oluşturulduğunun tasarım ve üretim aşamalarının analiz 

edilerek tasarım sürecinde ürünün öne çıkan özelliklerinin incelenmesi bu çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. Tasarımının her zaman için bir amaç için tasarlamak olduğu doğrultusunda 

3D kumaş maske ürünü örneği üzerinden bir ürünün tasarlanma amacının ne olduğu ve 

özelliklerinin hangi kriterleri yerine getireceği saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, ihtiyaç 

duyulan kumaş maskenin tasarım süreci, taşıması gereken özelliklerinin belirlenmesi, üretim 

aşamalarında karşılaşılan problemler ve bu problemlere ne gibi çözümler geliştirildiği ortaya 

koyulmuştur. Bu çalışma oluşan yeni koşullar, pazarlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda bir marka 

için ürün tasarlarken dikkat edilmesi gereken noktaların kumaş maske örneği üzerinden tespit 

edilmesini ve özellikle tasarım başta olmak üzere, bir ürünün hem tasarımı hem de üretimi 

aşamalarında elde edilen bilgileri ortaya koymak açısından önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kumaş Maske Tasarımı, 3D Maske, Ürün Geliştirme, Markaya Özel 

Tasarım ve Üretim, Tekstil ve Moda Tasarımı. 
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MODA TASARIMI ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Esen ÇORUH  

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 

ORCID ID: 0000-0002-6249-374X  

 

ÖZET 

Eğitim ve öğretim kavramları çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmasına rağmen kapsam 

olarak birbirinden farklıdır. Eğitim en yaygın tanıma göre; bireyin davranışlarında, kendi 

yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir. 

Öğretim, belli bir amaca yönelik gerekli bilgilerin ve becerilerin bir grup öğrenci tarafından 

öğrenilmesine kılavuzluk etme etkinliğidir. Bu tanımlardan yola çıkılarak eğitim bireyin kendi 

yaşantısı yoluyla öğrendiklerini; öğretim ise bireyin sınırları önceden belirlenmiş planlı ve 

programlı öğrendiklerini kapsar. 

Öğretimi, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla 

öğretim programlarının yeni durumlara uyumlu olması için sürekli gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. Öğretim faaliyetlerinin büyük ölçüde aksadığı pandemi süreci, hem öğrencileri 

hem eğitimcileri hiç hesapta olmayan yeni bir durumla karşı karşıya getirmiştir. Bu süreç aynı 

zamanda öğretimin insan hayatı için öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlamış ve öğretim 

faaliyetlerinin içinde bulunulan duruma göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini 

göstermiştir.  

Öğretim programları, yeni öğretim yaklaşımları göz önünde bulundurularak sürekli gözden 

geçirilmektedir. Bu öğretim yaklaşımlarından biri olan proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, 

öğretim programlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Proje tabanlı öğrenmede; istenilen hedefe ulaşmak için planlama, uygulama ve değerlendirme 

süreçlerini etkili yönetmek önemlidir. Planlama aşamasında; konun belirlenmesi, hedeflerin 

açıklanması, konu ile ilgili diğer alanların belirlenmesi, diğer alanlara ilişkin yönlendirmelerin 

yapılması, sonuç raporu ve sunum özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirme ölçütlerinin 

tanımlanması gerekmektedir. Uygulama aşamasında; grupların oluşturulması, çalışma 

takviminin hazırlanması, kontrol dönemlerinin belirlenmesi, konu ile ilgili bilgilerin 

toplanması, grup içi ve gruplar arası tartışmaların yapılması, günlük değerlendirmelerin 

yapılması ve projenin rapor haline getirilmesi konuları üzerinde çalışılmaktadır. Son olarak 

değerlendirme aşamasında; projenin sunulması ve tartışılması ile ilgili değerlendirmeler 

yapılmaktadır.  

Bu çalışmada proje tabanlı öğrenmenin; özellikleri, aşamaları ve öğrenmede öğretmenin ve 

öğrencinin rolü konuları üzerinde durulmuş ve moda tasarımı öğretimi ile ilişkisi kurulmuştur. 
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Günümüzde moda tasarımı öğretiminde açık, esnek ve yaratıcı öğretim programları 

geliştirmeye gereksinim her zamankinden daha fazladır. Moda tasarımı öğretiminde yaratıcı ve 

eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirebilmek için her öğrencinin bireysel olarak ele alınması ve 

öğrenme tutumlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Moda Tasarımı Öğretimi, Proje Tabanlı Öğrenme, Moda Tasarımı 

Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme. 
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ÇİZGİ VE RENKLERİN GÜCÜ: ART NOUVEAU (SEZESYONİZM) AKIMI 

 

Songül HAMARAT  

Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi 

 0000-0001-5413-0415 

Nevin ÖZTÜRKLER 

Çankırı  Üniversitesi  

0000-0003-0265-3622 

 

ÖZET 

Sanat, insanoğlunun varoluşun itibaren yaşadığı toplum, sosyal, psikolojik, kültürel değerleri 

etkisinde ve fikir akımları öncülüğünde birbiriyle etkileşim içerisinde kalarak sürecini 

yaşamıştır. Sanat tarihinin birçok dünya sanat trendini belirleyen ve sanatçıların ilham alarak 

etkisinde kaldığı birçok sanat akımlarına yön veren tarihi dönem bulunmaktadır. Bu 

dönemlerden biriside Çizgi ve Renklerin Gücünü yansıtan yeni akımlardan da birisi olarak da 

adlandırılan Art Nouveau (Sezesyonizm) Akımı’dır. 

Fransa'da "Art Nouveau", İngiltere'de "New Art", Türkiye'de "1900'lerin Sanatı", "Yeni 

Sanat" olarak atfedilen Art Nouveau (Sezesyonizm) Akımı, çoğunlukla yumuşak kıvrımlı 

çizgilerin yoğunlukta olduğu ve süslemenin özellikle bitkisel süslemenin ön planda olduğu 

önemli bir çağdaş sanat akımıdır. Narin, nazik bir ruh anlayışa sahip yalınlığı özünde barındıran 

ve Modern dönemin başlangıcı olarak da kabul edilen Art Nouveau (Sezesyonizm) akımının 

örnekleri, mobilya, mücevher, cam eşyalarda demir ve cam süsleyici malzeme ve moda 

sektöründe görülmektedir.  

Bu kapsamda, Çizgi ve Renklerin Gücünü yansıtan yeni akımlardan da birisi olarak da 

adlandırılan Art Nouveau (Sezesyonizm) Akımının literatürler ışığında incelenmesi 

hedeflenilmiştir. Ayrıca, bu alanda yapılanları bir araya getirerek elde edilecek verilerin sonraki 

çalışmalara değerli bir kaynak olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Art Nouveau, Sezesyonizm, Sanat, Sanat Akımı, Renkler, Süsleme Sanatı    
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THE POWER OF LINES AND COLORS: THE ART NOUVEAU MOVEMENT 

 

ABSTRACT 

Art has lived its process by interacting with each other under the influence of the social, 

psychological and cultural values of the society that human beings have lived since their 

existence and under the leadership of ideas currents. There is a historical period in the history 

of art that determines many world art trends and gives direction to many art movements that 

the artists were inspired by. One of these periods is the Art Nouveau (Sensationism) Movement, 

which is also known as one of the new trends reflecting the Power of Lines and Colors. 

In France, "Art Nouveau", in England "New Art", "Art of the 1900s in Turkey," "New 

Art" attributed to Art Nouveau (Sezesyonizm) Current, mostly as the intensity of soft curved 

lines and decorations, especially the vegetable decorations It is an important contemporary art 

movement that is at the forefront. The examples of the Art Nouveau movement, which is 

considered to be the beginning of the modern era and which embodies simplicity with a delicate, 

gentle spirit understanding, are seen in the furniture, jewelry, glassware, iron and glass 

decorative materials and fashion sector. 

In this context, it is aimed to examine the Art Nouveau Movement, which is also known 

as one of the new movements reflecting the Power of Lines and Colors, in the light of the 

literature. In addition, it is thought that the data to be obtained by bringing together what has 

been done in this field will be a valuable resource for future studies. 

Keywords: Art Nouveau, Sensationism, Art, Art Movement, Colors, Ornament Art  
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SANATTA YENİ BİR DÖNEM : YAPAY ZEKA 

 

Songül HAMARAT  

Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi 

 0000-0001-5413-0415 

ÖZET 

Sanat, İnsanoğlunun varoluşundan itibaren tarihi boyunca içerisindeki fikirleriyle çağlara ve 

içinde yaşadığı toplumlara yön vermiştir. Bu dönemlerden birisi de Milenyum çağın sanatta 

yeni bir dönemi olarak kabul edilen kendi kendine sanat eseri üretebilen zihin teorisine dayalı 

makineler yani Yapay Zeka uygulamaları yani Yapay Zeka Ressamlarıdır.  

Yapay Zeka, Tıp, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri başta olmak üzere hemen hemen 

her alanda yadsınamaz önemli etkileri bulunmaktadır. Yapay zeka kopyalanarak taşınabilmesi, 

insan eliyle üretilen eserlere oranla maliyet olarak daha ucuz eserlerin oluşturulabilmesi, 

verileri analiz ederek hızlı biçimde çözüme kavuşturması gibi önemli avantajlara sahiptir. 

Aican, Goodfellow makine öğrenmesi yani Yapay Zekâ Sanat Yapan Algoritması yapan 

“GAN’ tarafından üretilen Edmond Belamy Portresi, Google tarafından geliştirilen kendisine 

verilen görselleri algoritmasındaki yapay zeka ile yorumlayıp yeniden üretebilen “Deep 

Dream” programı sayesinde üretilen sanatsal yapay zeka uygulamaları bulunmaktadır. Ancak, 

yaşamımızın her alanını saran teknoloji ürünü yapay zekâ araçları ve makineler aracılığı ile 

insansı yaratma becerilerinin geldiği nokta, insan tarafından üretilen yaratıcılığın sanatın kaderi 

ve geleceği konusunda belirsizlikleri içerisinde taşımaktadır.  

Bu kapsamda, Sanatta Yeni Bir Dönem Yapay Zeka Ressamlar konusunun incelenmesi 

hedeflenilmiştir. Ayrıca, bu alanda yapılanları bir araya getirerek elde edilecek verilerin sonraki 

çalışmalara değerli bir kaynak olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Yapay Zeka, Resim, Yapay Zeka Uygulamaları 
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A NEW ERA IN ART: ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

ABSTRACT 

Art has shaped the ages and the societies in which human beings live, with its ideas throughout 

its history since its existence. One of these periods is Artificial Intelligence Painters, in other 

words Artificial Intelligence applications, which are machines based on the theory of mind that 

can produce works of art by themselves, which is accepted as a new era of the Millennium age 

in art. 

It has undeniable important effects in almost every field, especially Artificial 

Intelligence, Medicine, Engineering and Computer Science. Artificial intelligence has 

important advantages such as being able to be transported by copying, creating works that are 

cheaper in terms of cost compared to artifacts produced by human hand, and quickly resolving 

data by analyzing them. Edmond Belamy Portrait produced by Aican, Goodfellow machine 

learning, namely "GAN" which makes Artificial Intelligence Art Making Algorithm, there are 

artistic artificial intelligence applications produced by the "Deep Dream" program that can 

interpret and reproduce the images given to it by artificial intelligence in the algorithm 

developed by Google. However, the point where humanoid creation skills have reached by 

means of technological artificial intelligence tools and machines that encompass all areas of our 

lives, carries the uncertainty about the fate and future of art of creativity produced by humans. 

In this context, it is aimed to examine the subject of Artificial Intelligence Painters for 

a New Era in Art. In addition, it is thought that the data to be obtained by bringing together 

what has been done in this field will be a valuable resource for future studies. 

Key words: Art, Artificial Intelligence, Painting, Artificial Intelligence Applications 
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SİNEMADA KONSANTRE GRAFİK FORMLAR İLE FİLME DÖNÜK TASARIM 

PERSPEKTİFİ OLUŞTURMA 
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Başkent Üniversitesi,  

ORCID ID 0000-0002-0921-4481 

 

ÖZET 

Bugün film jeneriği tasarımları, yaratıcı düşünce çevresinde şekillenen disiplinlerarası 

birlikteliklerin göze çarptığı bir çalışma alanıdır. Bu konsantre sinematik ve grafik formlar 

sinema sanatı ve film endüstri içerisinde düşünülerek anlamlandırılsalar da tümüyle bunlardan 

bağımsız olarak estetik bir unsur olarak da öne çıkmaktadır. Sinematik evrende meydana gelen 

gelişmeler, estetik ve grafik dile dair ilerlemeler ivme kazandırmıştır. Rafine olarak 

çeşitlendirilmiş sözcük, grafik ilişkisi sinemada yeni yaratım ve üretim biçimlerine olanak 

tanımıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında jenerik tasarımları, her geçen gün filmsel anlatıya 

derinden katkılar sunmaya devam etmektedir. Bu alanın film izleme pratiğine doğrudan etkileri 

ve filmin yapısıyla örtüşen görselleştirmelerin filme yönelik teması arttırdığı göze 

çarpmaktadır. Bu noktada jenerik tasarımları film prodüksiyonunun türünü ve anlatının 

hedeflerini yakalamada estetik bir bilinç ile hareket eder. İzleyiciye kavramsal düşünmeye 

iterek, filme yönelik maksimum görüntü deneyimi sunarken, bu konsantre formların film 

anlatısına yaptığı açılımlar merak konusudur. Metin ve imgeyi aynı algısal düzlem üzerinde 

sunan jenerik tasarımları, her geçen gün grafik tasarımın yeni ve geniş ifade biçimleri ile, 

minyatür yapılar olarak gelişimini sürdürmektedir. Filmsel biçimlerin grafik unsurlar ile 

uzlaştırıldığı, var olan birlikteliklerin yeniden kurulduğu bu deneysel uygulama alanında, 

tasarım ve sinemanın heterojen dili yakından incelenmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sinematik formlar, jenerik tasarımları, hareketli grafikler 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ SOSYAL MEDYADA KULLANILMASI VE 

REKLAM KAMPANYALARINDAKİ ETKİSİ 
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Cengiz Şahin 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0002-8348-0913 

 

ÖZET 

Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde halen tasarım alanı da dahil olmak üzere her kesimden 

bireyler için tanımlaması zor ve tam anlamıyla anlaşılamamış iken grafik tasarımcılar açısından 

da durum benzerdir. Günümüzde sosyal medyaya yönelik görsel içerik üretiminin artması ve 

küresel anlamda iletişim ağının daha hızlı bir süreç haline gelmesi ile birlikte geri dönüşüm, 

evsel atıkları ayrıştırma, doğal yaşamı koruma gibi konularda toplum bilinci de artmıştır. Yeni 

medyanın ortaya çıkışı ile Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal paylaşım ortamları 

sayesinde bilgiyi oldukça kısa sürede yaymak ve daha geniş çaptaki kitlelere ulaştırabilmek 

mümkün hale gelmiştir. Çevre kirliliği ile ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki son 

yıllarda reklam kapsamına girebilecek her mecrada sıklıkla vurgulanan geri dönüşüm hareketi 

artık dünyamızı kurtarmak için yetersiz kalmaktadır. Bu noktada etkili bir çözüm olarak 

karşımıza çıkan çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için ise yeniden kullanımı mümkün 

olmayan plastik ürünlerin tüketiminin azaltılması ve reddetme tercihinin ilk sıraya alınması 

şiddetle önerilmektedir. Özellikle son aylarda küresel anlamda karşı karşıya olduğumuz bir 

tehdit olan Covid-19 salgını da hijyen sebebiyle tek kullanımlık ürünlerin kullanımını artırması 

sebebiyle sürdürülebilirlik çalışmalarını daha önemli hale getirmiştir. Sağlık faktörünün her 

koşulda diğer önceliklerimizin önüne geçiyor oluşu sebebiyle bu alandaki çalışmalar zaman 

zaman geri planda kalabilmektedir. 

Bu çalışmada sürdürülebilirlik kavramının bireyler için ne ifade ettiği araştırılmış ve reklam 

sektörünün konuyu ele alış şekli irdelenmiştir. Sosyal medyada çevre ile ilgili dikkat çeken ve 

büyük etki yaratan paylaşımların reklam kampanyalarındaki görsel sunumlarda ve ürün 

tasarımlarında nasıl yer aldığı ve bu çalışmaların tüketici algısını nasıl etkilediği incelenmiş, 

sürdürülebilirliğe gerçek anlamdaki katkıları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sosyal Medya, Grafik Tasarım, Reklam Tasarımı. 
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ÖZET 

Yazılım ve kodlamanın her alanda olduğu gibi tasarımda da etkisini gösterdiği dijital bir çağda 

yaşamaktayız. Kodlama yetisi artık sadece yazılımcılara ve mühendislere özgü bir iş olarak 

görülmemekte grafik tasarımcılar da tasarım süreçlerine bu yöntemi entegre etmektedirler. 

Yaratıcı kodlama terimi, kodlama dillerini kullanan bir yazılım aracılığı ile görsel malzeme 

üretmek anlamına gelmektedir. Tasarım bağlamında kodlama tekniğinin kullanılmasındaki 

temel fikir bir algoritma zinciri oluşturulmasıdır. Algoritma en basit tanımı ile “kurallar dizisi” 

olarak açıklanabilir. Kodlama dili kullanılarak yazılan algoritmalar aracılığı ile veriler, 

tasarımcının koyduğu kurallar çerçevesinde işlenerek belirli bir süreçte tasarımlar üretirler. 

Kodlama yöntemi özünde tasarım aracı olarak değil tasarım araçlarını üretmeye yarayan bir 

sistem olarak çalışmaktadır. Bu süreç günümüzde hem durağan hem de hareketli tasarımlar 

üretmek için ilk olarak başvurduğumuz araçlar olan Adobe Photoshop, Illustrator ve After 

Effects gibi yazılımlara göre oldukça hızlı çalışmaktadır.  

Aslında kodlamanın sanatta yer alması bilgisayar sanatının da öncesine dayanmaktadır. 

Bilgisayarın tasarımda kullanılması ile birlikte bu süreç farklı bir boyuta taşınmıştır. 

Günümüzde ise Processing ve P5.js gibi kodlanan tasarımın eşzamanlı olarak dijital ekranda 

görselleştirilmesine imkân tanıyan yazılımların kullanıcılara sunulması bu alanda bir dönüm 

noktası olmuştur. Yazılımların ücretsiz ve açık kaynak kodlu olması ile birlikte yaratıcı 

kodlama özelinde üretilen grafik tasarım işleri son yıllarda oldukça popüler olmaya başlamıştır. 

Kodlama günümüzde tasarımın her alanında olduğu gibi grafik tasarım alanında da ilgi 

çekmektedir ve bu yöntemi destekleyen yeni yazılımların ortaya çıkmasıyla alandaki çalışmalar 

hızla devam etmektedir. Öte yandan yaratıcı kodlamanın nasıl yapıldığı ve bu yöntemin biz 

grafik tasarımcılar açısından tasarım sürecine nasıl katkılarının olduğu sorusu cevaplanmaya 

değer bir konudur. Bu çalışma son yıllarda ön plana çıkan yaratıcı kodlama tekniğinin grafik 

tasarımdaki kullanım alanlarına ve avantajlarına dikkat çekerek yenilikçi uygulamalara dair 

farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı kodlama, Algoritmik tasarım, Grafik tasarım, Processing, P5js.   
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DESİGN OF HOME TEXTİLE PRODUCTS  

 

Esra Taştan Özkan  

Bitlis Eren Üniversitesi  

0000-0001-8950-6048 

ABSTRACT 

Design which refers to the whole or part of a product or the whole of the various elements or 

features of the ornament on it that can be perceived by human senses such as line, shape,  

texture, material or flexibility. design is an idea that begins in the human brain, and with the 

realization of this, the product emerges. Home textile, which increases the quality of life in the 

places where families or individuals live, and the daily needs of individuals, such as resting, 

eating, cleaning, etc. textiles that make it easier for them to carry out their activities. In today's 

markets, where more and more products and companies compete, companies have to develop 

new methods to differentiate their products from their competitors. Methods such as competing 

with low prices or differentiating products through high quality are losing their distinctive 

features as price and quality gradually gain a standard quality. Industrial design is one of the 

most effective tools to create meaningful differences in the product and create a unique product 

identity in a market with similar products in terms of price, quality and performance. Creating 

added value and differentiation through design is also the basis of creating a brand. This study 

aims to give information about the home textile design process and factors affecting the design 

process. Also, the information will be given about material properties and aesthetic features of 

home textile products. As a result, it will be explained that products with different design 

features should be preferred when purchasing home textile because during the pandemic period, 

consumers speed most of their time at home, so the home textile consumption and home textile 

design expectations (colour, design, texture) increased. 

Keywords: Home textile, design, aesthetic. 
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BİR YAZMA ESERİN TEZHİP SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Betül COŞKUN ÇELİK  

Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

                                                                                              ORCID ID-  0000-0002-6242-3485   

 

ÖZET 

1946’den bugüne kadar devam eden süreçte kendi içinde pek çok kültüre ait önemli eseri 

barındıran Milli Kütüphanenin kapsamlı arşivinde İslam hukuku, hadis, şiir, felsefe, astroloji, 

tıp, Kutsal Kitap ve onun gibi çeşitli konuları içeren kayda değer el yazma koleksiyonu mevcut 

bulunmaktadır. Milli Kütüphane içinde bulunan bu yazmalar arasında, gerek hattı gerekse 

süslemeleri açısından önem arz eden yazmalar, Türk sanatlarının mihenk taşlarından 

olmuşlardır. Çalışması yapılan ve bu makalenin konusunu oluşturan yazma eser ise 06 Mil Yz 

A 666 envanter numaralı Şeyh Arif tarafından Arapça yazılmış bir hadis ilim kitabı olan 

Terceme-i Ehadis-i Şerife yazma eserdir. Arapça yazılmış bir hadis ilim kitabı olan Terceme-i 

Ehadis-i Şerife’nin süslemeli sayfaları tezhip sanatı açsından tek tek incelenmiş, her birinin 

ayrıntılı çizimleri yapılmıştır. Eser de genellikle bitkisel ağırlıklı motif ile süslemelerin 

kullanılmasının yanında rumi motifine de yer verilmiştir. Eserin iki sayfasında renkli 

kompozisyon kullanılırken bir sayfasında desen şeklinde kompozisyondan oluşmuştur. 

Süslemeli sayfalar detaylı incelenerek çizimleri yapılmış ve ayrıca süslemeli sayfaların metin 

içeriklerine genel olarak değinilmiştir. Yazma eserde yer alan sayfa süslemeleri başlık tezhibi, 

unvan tezhibi ve sayfa kenar süslemesi olarak üç farklı kompozisyonda tezyin edilmiştir. 

Eserdeki kompozisyonlar tezhip sanatı özellikleri içinde detaylı olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Milli Kütüphane, Tezhip Sanatı, Yazma Eser.  
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EVALUATION OF A MANUSCRIPTS IN TERMS OF THE ILLUMINATION ART 

ABSTRACT 

From 1948 until today in the ongoing process, remarkable collection of manuscripts containing 

different topics such as Islamic law, hadith, poetry, philosophy, astrology, medicine, the Bible  

available  in the comprehensive archive of the National Library where it contains important 

works of many cultures within itself. Among these manuscripts in the National Library, the 

manuscripts, which are important both in terms of calligraphy and decorations, have become 

the foundation stone of Turkish arts. The manuscript which studied and constituted the subject 

of this article is Terceme-i Ehadis-i Şerife manuscript that hadith science book written in Arabic 

by Şeyh Arif with inventory number 06 Mil Yz A 666. The decorated pages of Terceme-i 

Ehadis-i Şerife which is a hadith science book written in Arabic was examined one by one in 

terms of illumination art and detailed drawings of each were made. In addition to the use of 

mostly floral motifs and ornaments, the work also includes rumi motif. While the colorful 

composition is used on two pages of the work, one page consists of a composition in the form 

of a pattern. The decorated pages were detailed examined and their drawings were made, and 

also the text contents of the decorated pages were generally discussed. The page decorations in 

the manuscript are decorated in three different compositions as title illumination, title 

illumination and page margin decoration. The compositions in the work have been detailed 

examined. 

Keywords: National Library, Illumination Art, Manuscript. 
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ÇAĞDAŞ SANATTA SANAT NESNESİNE DÖNÜŞEN ÇERÇEVE OLGUSU  

 

Doç. Ü. Ilgaz (ÖZGEN) TOPCUOĞLU1 

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

0000-0002-9638-2255 

Öğr. Gör. Handan Sabriye YILDIRIM2 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

0000-0001-5793-4048 

Doç. Handan DAYI3 

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

0000-0002-9465-4536 

ÖZET 

Çerçeve başlangıçtan günümüze kadar klasik anlamda sanat yapıtının bir parçası konumunda 

hem sanat yapıtlarını tamamlayan bir öğe, hem de içinde bulunduğu çağı ve dönemini yansıtan 

sanatsal bir kimlik olarak değerlendirilebilir. Çerçevenin bildiğimiz gibi sanat yapıtını koruma 

ve duvara asma işlevi de vardır. Aynı zamanda sanat yapıtının içinde bulunduğu çağa ve 

döneme göre, sanat yapıtının bir parçası olmasının dışında çerçeve, dekoratif bir nesneye de 

dönüşmüştür.  

 

Ancak çerçeve onun nesne değerini aşan kavramsal bir derinliğe sahiptir. İç mekânın en önemli 

öğesi olan çerçeve, bir tür kapı ya da pencere gibi mekânları birbirine bağlayan, kadraj 

bağlamında, sınırla da ilişkilendirilir. Çerçevenin ya eskiye geri dönüş veya yeni olana açılış 

yaptığı söylenebilir. Çerçevenin bu geçişi ve dönüşümü, her zihinsel yolculuğa göre değişkenlik 

gösterebilir.  

 

Bu çalışmada çerçeve nesnesinin klasik tanımından yola çıkarak, kavramsal içeriğine ve sanat 

için hangi bağlamlarda kullanıldıklarına değinilecektir. Çağdaş sanatta çerçeve, kendi 

anlamından çıkarılıp başka anlamlara bürünür. Böylece sınırlılıklar için kullanılan tanımlar da 

sınırlarından çıkarılarak yeni bağlamlara taşınır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çerçeve, Nesne, İşlevsellik, Disiplinlerarası, Sınır 
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ABSTRACT 

Frame has been a part of the art work in the classical sense from the beginning to the present. 

It is also an element that complements artworks. In addition, it reflects its age and period as an 

artistic identity.Frame also has the function of protecting the artwork as we know it and hanging 

it on the wall. At the same time, the work of art has taken shape according to the age and period 

in which it is located. In other words, it is not only a part of the work of art, but also turned into 

a frame and a decorative object. 

 

However, frame has a conceptual depth that exceeds its object value. The frame, which is the 

most important element of the interior, is also associated with the boundary in the context of 

framing, which connects spaces such as doors or windows. It can be said that the frame either 

reverts to the old or opens to the new one. This transition and transformation of the frame can 

vary according to each mental journey. 

 

In this study, starting from the classical definition of the frame object, its conceptual content 

and the contexts in which they are used for art will be discussed. In contemporary art, the frame 

is taken from its own meaning and assumes other meanings. Thus, the definitions used for 

limitations are removed from their boundaries and carried to new contexts. 

 

Keywords: Frame, Object, Functionality, Interdisciplinary, Boundary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5th INTERNATIONAL CONGRESS OF ART, DESIGN AND FASHION 
                               

 

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-625-7341-20-2            www.artcongress.org         Page | 32 

ÇAĞDAŞ SANATTA GÜNLÜK YAŞAM NESNESİ OLARAK 

DEĞİŞEN, DÖNÜŞEN OTURMA BİRİMLERİ VE SANATÇILARDAN ÖRNEKLER 

 

Doç. Ü. Ilgaz (ÖZGEN) TOPCUOĞLU1 

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

 0000-0002-9638-2255 

Öğr. Gör. Handan Sabriye YILDIRIM2 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

0000-0001-5793-4048 

 

ÖZET 

Günlük yaşamımızın bir parçası haline gelen oturma birimleri, çağdaş sanatta farklı ifade 

biçimleri olarak birçok yapıtta ele alınmıştır. Özellikle oturma birimi olarak tabure ve 

sandalyenin, çağdaş sanatta sanat nesnesi olarak önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. 

Bilindiği gibi yaşamımızın bir parçası olan oturma birimleri, günlük yaşam nesnesi olmasının 

yanı sıra, sosyolojik ve kültürel kimliğe de sahiptirler. Örneğin oturma birimi olarak sosyolojik 

ve kültürel kimlikleriyle sandalye, içinde yaşanılan döneme göre aynı zamanda sembolik bir 

günlük yaşam nesnesi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca tasarımcıların yeni malzeme ve 

form deneyimlerini öncelikle sandalye üzerinden yapmaları da dikkat çekicidir. Çalışmanın 

amacı, disiplinlerarası yaklaşımla içinde bulunduğu dönemle özdeşleşen oturma birimlerinin, 

çağdaş sanattaki yeri ve önemine dikkat çekmek ve incelemektir. Özellikle çağdaş sanatta hazır 

nesne ve Kavramsal Sanat bağlamında tabure ve sandalyenin, diğer günlük yaşam 

nesnelerinden daha farklı ve özel bir konuma sahip olduğu düşünülmektedir. Örneğin 

Kavramsal Sanat’ın öncüsü olarak kabul edilen sanatçı Marcel Duchamp’ın ilk hazır nesneye 

dönüştürdüğü yapıtlarından birisi olan “Bisiklet Tekerleği” isimli yapıtı, çağdaş sanatın 

gelişimi açısından önemli bir kırılma noktasıdır.  Bu çalışmada,  çağdaş sanatta farklı dönemlerde 

oturma birimlerini ele alan dört sanatçının yapıtları ve oturma birimlerini kullanan bir sanatçının yaptığı 

performansı incelenmiştir. Çağdaş sanatta oturma birimleri dönüştürücü ve yönlendirici olarak 

bazen oturduğu kişiyle, bazen sanatçıyla özdeşleşmiş ve kavramsal boyuta taşınmıştır. Sanatsal 

bağlamda çalışmanın amacına göre de oturma birimi olarak sandalye, izleyicinin dâhil olduğu 

performansın bir parçasına dönüşmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Sanatçı, Disiplinlerarasılık, Oturma Birimi 
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ABSTRACT 

Seating units, which have become a part of our daily life, are discussed in many works as 

different forms of expression in contemporary art. In particular, the stool and chair as a sitting 

unit are thought to have an important place as an art object in contemporary art. As it is known, 

sitting units, which are a part of our lives, have a sociological and cultural identity as well as 

being objects of daily life. For example, the chair that sociological and cultural identities as 

sitting unit, also considered a symbolic object of daily life according to the period in which it 

lived. And it is also noteworthy that designers experiment with new materials and forms on the 

chair. Purposes of the this work, to draw attention to and examine its place and importance in 

contemporary art which are identified with the period they live in with an interdisciplinary 

approach. It is thought that stools and chairs have a different and special position than other 

objects of daily life, especially in the context of ready-made objects in contemporary art and 

Conceptual Art. For example, the first representative of contemporary art Marcel Duchamp, 

which he transformed into a ready-made object, is an important breaking point in terms of the 

development of contemporary art with 'Bicycle Wheel'. In this study, the works of four artists 

who dealt with sitting units in different periods in contemporary art and the performance of an 

artist using the seating units were examined. In contemporary art, sitting units have been 

identified with the person they live in, sometimes with the artist, and moved to the conceptual 

dimension, as a transformative and directing. According to the purpose of the work in the 

artistic context, the chair as a sitting unit has become a part of the performance in which the 

audience is included. 

 

Keywords: Contemporary Art, Artist, Interdisciplinary, Seating Unit 
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QAFQAZ ALBANİYASININ ŞƏKİ VİLAYƏTİNİN ANTİK VƏ ERKƏN ORTA ƏSR 

KÜP QƏBİRLƏRİ 

 

Elşən Abdurahmanov 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Şəki Regional Elmi Mərkəzi 

ORCİD-0000-0001-7786-8391 

 

Özət 

Qafqaz sıra dağlarının ətəyində, Azərbaycan Respublikasının şimal-qərbində yerləşən, 

Albaniyanın əhəmiyyətli iqtisadi və dini-inzibati mərkəzlərindən olan Şəki vilayəti tarixi-

arxeoloji abidələri-müdafiə istehkamları, yaşayış yerləri, məbədləri və dini-memorial tikililəri 

ilə zəngindir. Bu maddi-mədəniyyət nümunələri içərisində qəbir abidələri özünəməxsus yer 

tutur. İstər həvəskar, istərsə də proffesional xarakterli arxeoloji qazıntılar ilk olaraq 

qəbiristanlıqlarda aparıldığından, Albaniyanın maddi-mədəniyyət abidələri içərisində ən çox 

tədqiq ediləni də məhz qəbirlər olmuşdur. Qəbirlər, qədim dövrlərdən etbarən ayrı-ayrı 

etnosların dini-mistik görüşlərində mərhumun axirət evi olmaqla yanaşı, o biri dünyaya keçid 

rolunu oynamış, özündə qədim tarixi, sosial, iqtisadi, mədəni, ideoloji, etnik və s. sahələrə, 

dünyəvi və dini görüşlərə aid zəngin informasiya saxlamışdır. 

Bəzən sistematiklikdən kənar olsa da, bölgədə aparılan arxeoloji tədqiqatlar, kəşfiyyat 

xarakterli qazıntı işləri, həmçinin təsərrüfat işləri nəticəsində əldə edilən materiallar ərazinin 

tarixi-arxeoloji abidələrinin, o cümlədən antik və ilk orta əsr qəbir abidələrinin tipologiyası, 

xarakteri haqda müəyyən qənaətə gəlməyə əsas verir.  

Qafqaz Albaniyasının, həmçinin onun tərkib hissəsi olan Şəki vilayətinin antik və ilk orta 

əsr qəbir abidələri əsasən torpaq, çiy kərpic, küp, təknə, katakomba, daş qutu və digər növ dəfn 

formalarından ibarətdir. Özünəməxsus dəfn üslubu və inventarı ilə fərqlənən küp qəbirlər 

Cənubi Qafqazın e.ə. VIII əsr-bizim eranın VIII əsrinə qədərki dövrü üçün xarakterikdir. Bu 

dəfnetmə adətinə ilk dəfə Qədim Misirdə e.ə. IV minillikdə, İkiçayarasında və Avropa 

kontinentində (Aralıq dənizi hövzəsində) e.ə. III minillikdə, Kiçik Asiyada e.ə. III-II 

minilliklərdə rast gəlinmişdir. Azərbaycanda da, e.ə.III-e.ə.II minilliklərdə küplərdə 

dəfnetmənin izlərinə təsadüf edilmişdir. 

Azərbaycanda mövcud olan küp qəbir mədəniyyətinin tarixi mərhələləri, yayılma arealı 

və xüsusiyyətləri haqda bir sıra araşdırmalar aparılsa da, Qafqaz Albaniyasının Şəki 

vilayətində, qeyd edilən dövr ərzində mövcud olan küp qəbirlərin öyrənilməsi işi tədqiqatlardan 

kənarda qalmışdır. 

Müəllif məqalədə Şimal-qərbi Azərbaycanın bir hissəsi olan Şəki rayonu ərazisində antik 

və ilk orta əsrlərə aid küp qəbirləri tədqiqata cəlb etmiş, onların yayılma zonalarını, bir sıra 

özünəməxsus cəhətlərini müəyyən etməyə calışmışdır. 

Açar sözlər: Qafqaz Albaniyası, Şəki vilayəti, küp qəbirlər, antik və ilk orta əsrlər. 
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ANCIENT AND EARLY MEDIEVAL GRAVES OF SHAKI PROVINCE OF 

CAUCASIAN ALBANIA 

 

Abstract  

Sheki region one of the important economic and religious-administrative centers of 

Albania, located at the foot of the Caucasus Mountains, in the north-west of the Republic of 

Azerbaijan is rich with historical-archaeological monuments-defense fortifications, 

settlements, temples and religious-memorial buildings. Among these material-cultural samples, 

grave monuments have a special place. In accordance with both amateur and professional 

archeological excavations were first carried out in graveyards, among the material and cultural 

monuments of Albania, graves were the most studied. The graves played the role of transition 

to the other world, kept rich information about secular and religious opinions, ancient historical, 

social, economic, cultural, ideological, ethnic and so on. fields, besides they have been the 

house of the deceased in the religious and mystical opinions of different ethnic groups from 

ancient times,. 

Although sometimes being out of systematicity, archeological researches investigated in 

the region, exploratory excavations, as well as materials obtained from the results of economic 

activities gives reason to draw certain conclusions about historical-archeological monuments, 

including the typology and characteristics of ancient and early medieval tombs. 

The ancient and early medieval tombs of Caucasian Albania, as well as its component 

Sheki province, mainly consist of soils, raw bricks, jugs, pots, catacombs, stone boxes and other 

types of burial forms. The jug tombs, which are distinguished by their unique burial style and 

inventory are characteristics with the period of South Caucasus from BC the VIII century – to 

the VIII century AD. This burial custom was happened firstly in Ancient Egypt in the 4th 

millennium BC, in the Two Rivers and the European continent (in the Mediterranean basin) in 

the III millennium BC, in Anatolia in the III-II millennia BC. It was also found the traces of 

burial in jars in the III-II millennium BC in Azerbaijan. 

Although a number of studies have been investigated on the historical stages, distribution 

area and features of the existing pit grave culture in Azerbaijan, the study of existing pit graves 

during this period in Sheki region of Caucasian Albania has been left out of research. 

In the article, the author studied the ancient and early medieval pit graves in Sheki region, 

which is a part of North-West Azerbaijan, and tried to determine their distribution zones and a 

number of peculiarities. 

Keywords: Caucasian Albania, Sheki region, pit graves, ancient and early Middle Ages. 
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ŞƏKİNİN İLK ORTA ƏSR ABİDƏLƏRİNDƏ BİRGƏYAŞAYIŞIN İZLƏRİ 

(Qafqaz Albaniyasının Şəki vilayətinə aid materiallar əsasında) 

 

Elşən Abdurahmanov 
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ORCİD-0000-0001-7786-8391 
 

 

Özət 

XX əsr tarixində, həmiçinin müasir dövrdə bir çox ölkələrdə hər növ ayrıseçkiliyin 

genişləndiyi zamanda Azərbaycanda formalaşan birgəyaşayış modelinin dünyaya təqdim 

edilməsi xüsusi önəm daşıyır. Fərqli dinlərə, mədəniyyətlərə, dünyagörüşünə malik etnosların 

müxtəlif zaman kəsiyində Azərbaycanda məskunlaşması, aborigen əhali ilə qaynayıb-

qarışması, qarşılıqlı əlaqələr saxlaması ümümazərbaycan mentalitetinin, milli dəyərlərin 

formalaşmasına təsir göstərmişdir. Eyni zamanda bu prosesin özü Azərbaycanda tarixən 

tolerantlığın, mültikultural dəyərlərin mövcudluğundan xəbər verir. Ölkəmizin milli 

mədəniyyətinə inteqrasiya edən müxtəlif xalqların yaratdığı maddi və mənəvi dəyərlərin bu gün 

də milli, dini, irqi ayrıseçkiliyə yol verilmədən Şimal-qərbi Azərbaycanda yaşadılması önəmli 

faktorlardan biridir. Əsrlər ərzində bir sıra dinlərə sitayiş edən etnik qrupların və xalqların sülh 

və əmin-amanlıq şəraitində dinc-yanaşı yaşadığı, fəaliyyət göstərdiyi Şimal-qərb regionunda 

birgəyaşayış modelinin tarixi, arxeoloji, dini abidələrin, maddi və mənəvi mədəniyyətin 

fonunda öyrənilməsi məxsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Təkallahlı dinlərin yayılmasından sonrakı dövrdə çoxtanrılı dinlərə sitayiş edən 

etnosların, həmçinin xristian və müsəlman icmasının qarşılıqlı anlaşma şəritində yaşaması, öz 

adət-ənənələrini, rituallarını müstəqil şəkildə və maneəsiz olaraq həyata keçirməsi bir çox 

cəmiyyətlərə örnək ola biləcək nümunələrdəndir. Fikrimizcə, birgəyaşayışın ilk orta əsr 

abidələri fonunda öryənilməsi istiqamətində ilk cəhdlərdən olan bu tədqiqat işi xüsusi aktuallıq 

kəsb edir. 

Məqalədə, Azərbaycan xalqının formalaşma prosesinin davam etdiyi ilk orta əsrlərdə, 

Azərbaycanın bir hissəsi olan Şəki və ətraf bölgələrdə cərəyan edən, bu gün də davam etməkdə 

olan tarixi, sosial-mədəni əlaqələrin fonunda birgəyaşayışın müəyyən elementlərinə və 

əlamətlərinə diqqət yetirilmiş, tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Tədqiqat işində Qafqaz 

Albaniyasının mühüm dini-inzibati vahidlərindən olan Şəki vilayətinə daxil olan indiki Şəki, 

Qax və Oğuz rayonları ərazilərindəki alban abidələrinin tədqiqi istiqamətində birgəyaşayış 

münasibətlərinin, ayrı-ayrı etnoslar arasında qarşılıqlı əlaqələrin, maddi və mənəvi 

mədəniyyətin araşdırılmasına cəhd göstərilmişdir. 

 

Açar sözlər: Şimal-qərbi Azərbaycan, Şəki, ilk orta əsrlər, birgəyaşayış. 
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 TRACES OF COHABITATION IN THE EARLY MEDIEVAL MONUMENTS OF 

SHEKI 

(On the base of the materials concerning Sheki province of Caucasian Albania) 

 

 

Abstract 

In the history of the twentieth century, as well as in modern times introducing the model 

of coexistence to the world that forming in Azerbaijan has special significance in the period of 

widening of all kinds of discrimination in many countries. Settling of ethnos groups who have 

different religion, culture, worldview in Azerbaijan at different times, mixing with the 

aboriginal population, maintaining interaction have influenced forming all-Azerbaijani 

mentality and national values. At the same time this process showes the existance of  tolerance, 

multicultural values in Azerbaijan historically.  Having material and moral values in North-

West Azerbaijan without national, religious, racial coexistence that created by different 

population which integrates to the national culture of our country is one of the most important 

factor. It is specially important to learn the coexistence model in North-West region in the 

background of material and moral culture, historical, archeological, religious monuments, 

where ethnic groups and nations of different religions have lived and operated in peace and 

tranquility during the centuries.      

In the period after the spread of monotheistic religions, the coexistence of ethnic groups 

that worship polytheistic religions, as well as the Christian and Muslim communities, realizing 

their traditions and rituals independently and without hindrance are examples of this in many 

societies. In our opinion, this research work is specially relevant which is one of the first 

attempts to study coexistence in the background of the first medieval monuments. 

The article has focused on certain elements and signs of coexistence in the early Medieval, 

when the process of formation of the Azerbaijani people, against the background of historical, 

socio-cultural ties that took place in Sheki and surrounding regions, which are part of 

Azerbaijan, and has become the object of research. It  has been tried to study of coexistence 

relations, interactions between different ethnic groups, material and spiritual culture, in the 

direction of the study of Albanian monuments in the present-day's Sheki, Gakh and Oguz 

districts, which are part of the Sheki province which one of the important religious and 

administrative units of Caucasian Albania. 

 

Key words: North-West Azerbaijan, Sheki, early middle Ages, cohabitation. 
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VÜCUT MODİFİKASYONLARINA NEDEN OLAN TAKILAR ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Emine KOÇAK1 

https://orcid.org/0000-0001-7202-6718    

Nermin GÖKER2 

https://orcid.org/0000-0001-7588-9527 

ÖZ 

Takı yaşamımızın her döneminde kullandığımız; değerli değersiz materyallerden farklı 

teknikler uygulanarak oluşturulan süslenme objeleridir. Asıl amacı süslenme olan takılar tarih 

boyunca korunma, tılsım, statü, Tanrıya sunu, evlilik sembolü gibi pek çok amaç ile 

kullanılmıştır. Kullanıldıkları yere göre; alınlık, tepelik, küpe, hızma, kolye, pazıbent, bilezik, 

yüzük gibi isimler almışlardır.  

Her ne kadar ilk takılar süslenme olgusunun ötesinde dinsel tören ve ayinlerde tanrı ve 

insan arasında iletişimi sağlayan birer araç olarak kullanılmış olsa da değişen inanç sistemleri 

ile av bereketini arttırmak ve büyü amaçlı muska olarak da günlük hayatta yerini almıştır 

İnsanlar her dönemde takılar takmış ve bunu farklı amaçlar doğrultusunda yaparken acı 

çekmeyi hatta yaşamsal gerekliliklerini yerine getirememeyi bile göze alarak vücudunda kalıcı 

deformasyonlar gerçekleştirmiştir. Bu çalışma toplumlar, yaşam şartları, inançlar, olanaklar 

değişse de insanın bedeni üzerinde değişiklik yapmaktan vazgeçmediğini, bunu 

gerçekleştirirken kullandığı unsurlardan birinin de takı olduğunu doğrulamıştır. İnsan 

vücudunun üzerinde sergilenen süslenme unsurları, bazı topluluklarda vücut modifikasyonu 

için de kullanılmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı; takı ve mücevher ile ilgilenen, takı ve kuyumculuk bölümlerinde 

eğitim alan kişiler ile moda süreçlerinde yapılan araştırmalara kaynak oluşturmasıdır. Bu 

çalışmada, ilkel yaşam hayatına sahip kabileler ile farklı kültürlerde kullanılan takıların vücutta 

meydana getirdiği modifikasyonları neden - sonuç ilişkisi ile günümüz takı tasarımlarındaki 

etkileri arasındaki benzerlikler görsellerle aktarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Takı, kabile takıları, vücut modifikasyonları. 
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GÜNLÜK İŞLEVSELLİKTEN SANAT OBJESİNE DÖNÜŞÜM 

“DÜĞME” 

Emine KOÇAK1    

https://orcid.org/0000-0001-7202-6718 

 

ÖZET 

Düğme;  tekstil ürünlerinin (giysi, yorgan vb.) gerek duyulan kimi yerlerine, açılıp kapanır 

işlevde birleştirici bir unsur ya da süs olarak kullanılan genellikle,  kemik, metal, cam, tahta ve 

plastik gibi maddelerden yapılmış değişik biçimlerdeki nesnelerdir. 

Hakkında pek fazla fikir sahibi olunmayan ama insan hayatının her anında yer alan minik 

nesneler olarak bilinen düğme; yorgan ve giysi gibi tekstil ürünlerinin kimi yerlerine, açılır 

kapanır bir işlevsellik sağlayarak birleştiren bir araç olarak tanımlanabilir. 

İnsanoğlu düğmeyi, ilk zamanlarda kıyafetlerini giyip çıkarmada kolaylaştırmada ve 

kıyafetlerdeki potlukları ortadan kaldırmada, ilerleyen zamanlarda ise değerli eşyalarını ve 

erzaklarını taşırken kaybolmamaları için çeşitli cepkenler veya çantalarda kullanmıştır.  

İhtiyaçtan doğan ancak giderek estetik görünümün önemli bir parçası olmaya başlayan düğme, 

kullanım dışı fakat tasarım üzerinde de şık gözüken moda ve sanat anlayışının da değişmesi ile 

daha çok tercih edilmiştir. Yüzyıllar boyunca düğme işlevsel yönünden ayrı olarak, insanların 

ona yüklediği kavramsal anlamları da taşımıştır. Tarih boyunca farklı zamanlardan ve 

kültürlerden oluşan toplumlar, düğmeye değişik anlamlar yüklemişlerdir. 

Bu çalışmada; yaşamımızda büyük öneme sahip düğmenin, günlük işlevselliğinden sanat 

objesine dönüşümü kavramsal açılardan ele alınarak günümüz modasındaki kullanımları 

incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Düğme, süsleme, işlevsellik. 
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SİVAS’TA GELENEKSEL BOYNUZ İŞLEMECİLİĞİ, TARAK VE TAKI 

TASARIMLARI  

TRADITIONAL HORN PROCESSING, COMB AND JEWELRY DESIGNS IN SIVAS 

 

Fatmagül Saklavcı 

Dr. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  

0000-0001-9274-5111 

ÖZET 

Boynuz işlemeciliği, Sivas’ın yok olmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından birisidir. 

Sivas ve çevresinde yapılan kazılarda rastlanan kemik tarak ve eşyaların daha önce yaşamış 

birçok kültür tarafından kullanıldığını göstermektedir. İçeresinde bulunan keratinin insan derisi 

ile uyumundan dolayı tarihi süreçte daha çok tarak yapımında kullanılan boynuzdan 

günümüzde bıçak sapı, tespih, takı, mızrap, baş pare, eşik ve burgu gibi müzik aleti aksesuarları 

da işlenmektedir. Daha önceleri sığır, tosun, keçiboynuzu da kullanılırken günümüzde koç ve 

manda boynuzları işlenmektedir. Ham boynuz kurutularak içerisindeki öz denilen ilik kısmının 

düşmesi sağlanmakta, kurutulan parçalar kullanılacak büyüklüklerde kesilmektedir. Bu 

parçalar ilerde eğilmemesi için körüklenerek harlanan ateşte ısıtılıp baskılanarak ham madde 

haline getirilmektedir. Tarak yapımında boynuz sırayla iyeleme, törpüleme, dişlerin açılması, 

rendeye girmesi gibi işlemlerinden de geçirilmekte, son olarak parlatılıp kullanıma 

sunulmaktadır. Üretilen parçalar elde yapıldığı ve her boynuzun içinin parmak izi gibi bir 

birinden farklı olduğu için ölçüleri, renkleri ve desenleri birbirinden farklılık göstermektedir. 

Son zamanlarda Sivas’ta boynuz işçiliği yapan usta kalmadığı için üretim özelliklerinden dolayı 

ölçü ve büyüklük olarak birbirlerlerinin aynısı olan tarak ve aksesuarlar yurt dışından 

getirtilmektedir. Bu işe gönül veren ve asıl mesleği bıçakçılık olan Fatih Duran geleneksel 

boynuz işlemeciliğinin yöntem ve tekniklerini kendi kişisel gayretleri ve önceki ustaların 

çalışmaları takip ederek kendi atölyesinde uygulamaya başlamış, kendisini yetiştirerek bu 

sanatı yaşatmaya çalışmaktadır. Duran atölyesinde bıçak sapı, tarak yaparken başka bir sanatçı 

olan Hayati Ünsal’da Duran’n boynuzdan hazırladığı tarak ve takılara el işi süslemeler yaparak 

boynuz işlemeciliğini başka bir boyuta taşımaktadır. Çalışmamızda bu kişilerin çalışma yaptığı 

ortamlar ziyaret edilerek kullandıkları malzemeler, teknikler ve ürettikleri eserlerin tanıtımı 

yapılmış ve bilgiler verilmiştir. Çok zahmet ve emek gerektiren bu işçilik gönül verip öğrenecek 

ve gelecek nesillere aktaracak kişileri beklemektedir.  
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Anahtar Kelimeler: Sivas, Geleneksel Sanat, Boynuz İşlemeciliği  

ABSTRACT 

Horn embroidery is one of the traditional handicrafts of Sivas that is about to disappear. It shows 

that bone combs and items found in excavations in Sivas and its surroundings were used by 

many cultures that lived before. Due to the harmony of the keratin inside with the human skin, 

the horn, which was used mostly in the making of combs in the historical process, musical 

instrument accessories, knife handle, rosary, jewelry,  are processed. In the past, cattle, bull and 

carob were also used, but today ram and buffalo horns are processed. The raw horn is dried and 

the buttonhole part called the core is dropped, and the dried pieces are cut in sizes to be used. 

These parts are turned into raw materials by being heated and pressed in the fired fire so that 

they do not bend in the future. In comb making, the horn is sequentially treated, rasping, teeth 

opening, grating, and finally it is polished and put into use. Since the produced parts are made 

by hand and the inside of each horn is different from each other like fingerprints, their sizes, 

colors and patterns differ from each other. Since there are no masters working in antlers in Sivas 

recently, combs and accessories that are identical in size and size are brought from abroad due 

to their production features. Fatih Duran, whose main profession was knife making, started to 

apply the methods and techniques of traditional horn processing in his own workshop with 

following his personal efforts and the works of previous masters, and he tries to keep this art 

alive by educating himself. In Duran's workshop, while making knife handle and comb, another 

artist, Hayati Ünsal, takes horn embroidery to another dimension by making handcrafted 

ornaments to comb and jewelery made by Duran. In our study, the environments where these 

people work were visited and the materials, techniques and works they produced were 

introduced and information was given. This workmanship, which requires a lot of effort and 

effort, is waiting for people who will devote their hearts and will learn and pass it on to future 

generations. 

Key Words: Sivas, Traditional Art, Horn Engraving 
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GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATININ RENK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

 

Öğretim Görevlisi Tahsin BOZDAĞ 

İnönü Üniversitesi 

 0000-0001-7412-9323 

ÖZET 

      Birey hayata başlama evresinde dünyayı renkli bir yer olarak karşılar. Görme yetisinin 

sunduğu sistem   her nesnenin bir rengi olduğu algısını beyne iletmektedir. Bu görme ve 

algılama yetisi günlük yaşamında hatta rüya safhasında bile renk mevcuttur. Bilimsel çalışmalar 

yeryüzünde 2,3 milyon ayırt edilebilir rengin olduğu konusunda çalışmaları sunmaktadır. 

Renklerin bu rakamlardan daha fazla olası kombinasyonlarının olduğunu bu çalışmalarda yer 

almaktadır. Renk konusu hayatımızın her alanında etkinliğini göstermekle kalmıyor giydiğimiz 

kıyafetten kullandığımız araçların tercih edilmesine kadar dışsal nesnelerden başlayan renk 

kavramı duygularımıza ve estetik yargılarımızın anlamsal ifadeleri oluyor. Rengin beyinin renk 

uyaranları yani renk fizyolojisi ve sinir bilimi konusu ise bilimsel sahada uzun zamandır 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

     Sanat bağlamında da renk konusu temel teşkil etmektedir. Sanatçının eserinde renk olgusunu 

ve eserdeki oluşturacağı anlamsallık boyutunun çok ötesinde bir algı metaforu olduğu 

günümüzde yadsınamaz bir gerçektir. Eserdeki renk kavramının sadece estetik değerler 

düzleminde ele alınamayacağı ve rengin birçok yönü üzerinde önemli sayıda bilimsel araştırma 

yapılmıştır. Geleneksel Türk sanatlarımız bağlamında da renk konusu oldukça önem arz 

etmektedir. Günümüze kalan eserlerin incelemeleri yapıldığında dönem itibariyle renk 

seçimlerindeki yaklaşımlar estetik boyutun çok ötesindedir. Selçuklu dönemi halılarındaki bir 

kat renk ve onların ton değerleri ile oluşturulan komposizyonlar ruha tesir etmektedir. Çini 

sanatında siyah, mavi ve farklı renk tonları mimari yapıtlarda renk olmaktan çok daha bir boyut 

kazandırmıştır. 

      Bu konuda çok sayıda örnek verile bilmektedir. Geleneksel Türk ebru sanatında da iki 

boyutlu düzlemde yapılan eserde renk uygulamalarında sadece estetik değer ve renk 

armonisinin ötesinde bir boyut taşımaktadır. Bu çalışmanın asıl özünü Türk ebru sanatında 

kullanılan renklerin seçimi ve bu renklerin insanın görsel algı boyutlarının farklı bağlamda 

etkilerinin incelenmesi oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelime: Algı, Ebru, Renk. 

 

 



 5th INTERNATIONAL CONGRESS OF ART, DESIGN AND FASHION 
                               

 

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-625-7341-20-2            www.artcongress.org         Page | 43 

AN EXAMINATION OF TRADITIONAL TURKISH EBRU ART IN THE CONTEXT 

OF COLOR 

SUMMARY 

   The individual welcomes the world as a colorful place at the beginning of life. The system 

offered by the ability to see conveys the perception that each object has a color to the brain. 

This ability to see and perceive color is present in daily life even in the dream phase. Scientific 

studies present studies that there are 2.3 million distinguishable colors on earth. It is stated in 

these studies that there are more possible combinations of colors than these numbers. The issue 

of color not only shows its effectiveness in all areas of our lives, but the concept of color starting 

from external objects, from the clothes we wear to the preference of the tools we use, is a 

semantic expression of our emotions and aesthetic judgments. The color stimuli of the brain, 

namely color physiology and neuroscience, have been working in the scientific field for a long 

time. 

   In the context of art, the subject of color is also fundamental. It is an undeniable fact today 

that the artist is a perception metaphor far beyond the concept of color and the semantic 

dimension he will create in his work. A significant amount of scientific research has been done 

on many aspects of color and that the concept of color in the work cannot be addressed only on 

the plane of aesthetic values. Color issue is also very important in the context of our traditional 

Turkish arts. When the works of today are examined, the approaches in color choices as of the 

period are far beyond the aesthetic dimension. The compositions created with one layer of color 

and their tonal values in Seljuk period carpets affect the soul. Black, blue and different color 

tones in tile art have added a dimension more than being color in architectural works. 

  Many examples can be given on this subject. In the traditional Turkish marbling art, the work, 

which is made on a two-dimensional plane, carries a dimension beyond just aesthetic value and 

color harmony in color applications. The main essence of this study is the selection of the colors 

used in Turkish marbling art and the examination of the effects of these colors on human visual 

perception dimensions in different contexts. 

Key Words: Perception, Marbling, Color. 
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GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATI VE HİKMET BARULÇUGİL 

 

Öğretim Görevlisi Tahsin BOZDAĞ 

İnönü Üniversitesi 

0000-0001-7412-9323 

ÖZET 

   Sanat bireylerin görme, duyma, hissetme ve doğada var olanı anlamlandırma süreci olarak 

ifade edilmektedir. Doğada var olan olayları ve güzellikleri, yaratıldığı çağın umutları, 

beklentileri, dönemin kırılma noktalarına ilişkin anlam boyutlarını ve insanlarda estetik bir 

heyecan uyandıracak şekilde ifade etme arayışına sanat denir. Bu bağlamda insan ve doğa 

olgusunu yansıtan sanat dallarından biride ebru sanatıdır. Geleneksel Türk ebru sanatı İnsan ile 

varlığını sürdüren sanatın doğal form ve materyaller aracılığı ile eşsiz uyumunu soyut sanat 

bağlamında sunmaktadır. Geleneksel Türk ebru sanatının bugünkü izleri günümüz sanat ve 

sanatçılarının yeteneklerine değil geçmiş sanat birikimi ve izlerinin temel alınması neticesinde 

oluşmaktadır. Geleneksel Türk ebru sanatındaki soyut oluşumlar insanoğlunda önemli ölçüde 

estetik bir heyecan ve merak uyandırır. İki boyutlu düzlem üzerindeki ebru çalışması çoğu 

zaman günlük hayatta var olan renklerin birbiri içindeki uyumu ve geçmiş dönemlerdeki ebru 

örneklerinde de bu uyumu aynı estetik değerlerle sunan kadim bir sanattır.  

    

   Geleneksel Türk ebru sanatının fiziksel bir emeğin ürünü olmasının yanı sıra, estetik değerler 

içermesi ve soyut formların renklerle anlamsal bir derinlik olgusu barındırması gerekmektedir. 

Geleneksel Türk ebru sanatında geçmişi özümsemeden yeni bir çağrışım getirme ve önceki 

yaratı sürecin de varoluş gösteren veya maneviyatsız tekrardan ibaret olan bir çalışmaya da ebru 

denilemez. Günümüzde ebru sanatını derinden irdeleyen ve ebru sanatının düsturunu 

benimseyen az sayıda sanatçı görmekteyiz. 

 

   Bu noktadan hareketle geleneksel Türk ebru sanatının tüm boyutlarında örnek alınması 

gereken Hikmet BARUTÇUGİL’ üstat bu çalışmanın temel odak noktalarıdır. Sanatçı iki 

boyutlu düzlemde oluşan ebrunun en geleneksel ve estetik oluşumlarını bir arada sunmaktadır. 

Sanatçın eserindeki bu üstün sanat anlayışı ve kendi tarzındaki barutçu ebrusu sanatçıyı bu 

alanda önemli bir noktaya taşımaktadır. Bu çalışmada üstadın ebru sanatındaki yeri ve sanata 

olan bakış acısının günümüze etkinliği sonucuna ulaşmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelime: Ebru, Sanat, Türk. 
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TRADITIONAL TURKISH EBRU ART AND HIKMET BARULÇUGIL 

 

SUMMARY 

Art is expressed as the process of seeing, hearing, feeling and making sense of what exists in 

nature. The search for expressing the events and beauties in nature, the hopes and expectations 

of the era in which they were created, the dimensions of meaning regarding the breaking points 

of the period and the aesthetic excitement in people is called art. In this context, one of the 

branches of art that reflects the human and nature phenomenon is the art of marbling. 

Traditional Turkish marbling art offers the unique harmony of art that continues its existence 

with human beings in the context of abstract art through natural forms and materials. The 

present traces of traditional Turkish marbling art are not based on the skills of today's art and 

artists, but as a result of the past art accumulation and traces. Abstract formations in traditional 

Turkish marbling art arouse aesthetic excitement and curiosity in human beings. Marbling work 

on the two-dimensional plane is an ancient art that often presents the harmony of colors that 

exist in daily life with each other and this harmony with the same aesthetic values in the 

marbling samples of past periods. 

In addition to being a product of physical labor, traditional Turkish marbling art should contain 

aesthetic values and abstract forms should contain a concept of semantic depth with colors. In 

traditional Turkish marbling art, a work that consists of bringing a new connotation without 

absorbing the past and showing existence or non-spiritual repetition in the previous creation 

process cannot be called marbling. Today, we see a small number of artists who deeply examine 

the art of marbling and adopt the rule of marbling art. 

From this point on, Hikmet BARUTÇUGİL, who should be taken as an example in all aspects 

of traditional Turkish marbling art, is the main focus of this work. The artist presents the most 

traditional and aesthetic formations of marbling, which is formed on a two dimensional plane. 

This superior understanding of art in the artist's work and the gunpowder marbling in his own 

style carry the artist to an important point in this field. In this study, it is aimed to reach the 

effect of the place of the master in the art of marbling and his point of view towards art today. 

 

Keywords: Art, Marbling, Turk. 
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MODÜLER GİYSİ TASARIMI İÇİN HİPERBOLİK ve FRAKTAL GEOMETRİYE 

DAYALI KALIP HAZIRLAMA  

 

Dr. Ayşegül PARALI 

Selçuk Üniversitesi 

0000-0003-0807-5245  

 

ÖZET 

Mevcut moda ve tekstil sistemi içerisindeki yaklaşımlar incelendiğinde, genel olarak ürünlerin 

görsel unsurlarının ve ticari değerlerinin ön planda tutulduğu ve sürdürülebilirliğin moda 

sistemlerine entegrasyonunun tam olarak sağlanamadığı görülmektedir. Bu noktada mevcut 

yaklaşımların sürdürülebilir modayı benimsemek için yeterli olmadığı ve yeni bir yaklaşıma 

ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Özellikle moda ve tekstil sektöründe özgürce yayılabilen ve 

uyarlanabilen yenilikçi giysi tasarım, üretim ve tüketim sistemlerinin geliştirilmesi çok 

önemlidir. Son yıllarda araştırmacı ve tasarımcılar tarafından, moda ve tekstil sektöründe 

sürdürülebilirlik sorunlarının üstesinden gelmek için modüler giysi tasarımının alternatif bir yol 

olabileceği üzerinde durulmaktadır. Modüler giysi tasarımı tüketicilere, kullanmadıkları 

kıyafetlerini atmak ya da yenisi ile değiştirmek yerine, aldıkları ürünleri istediklerinde montaj 

ve demontaj yolu ile çok sayıda modele dönüştürebilme olanağı sağlayan, aşırı tüketimi en aza 

indiren bir yaklaşımdır. Tasarım bağlamında modülerlik, bir ürünün bileşenlerinin yeniden 

yapılandırılması, çıkarılması ve / veya eklenebilmesini mümkün kılan kuralları ifade eder. 

Modüler giysi tasarımı yenilikçi formlar üretirken, atık oluşumunu daha da azaltmak için, 

tasarım süreçlerini yaratıcı bir avantaj olarak benimseyerek, sürdürülebilirlik kavramına 

katkıda bulunurken aynı zamanda sürdürülebilir moda tasarım modeli olarak da kullanılabilir. 

Aynı zamanda modüler giysi tasarımı, yeniden tasarlanabilme kapasitesi sayesinde ikinci hatta 

üçüncü bir "ömrü" olan ürünlerin yaratılmasına olanak tanır.  

Son yıllarda hem üretim hem de tüketim süreçleriyle ilgili çevresel ve sosyal sorunlar nedeniyle 

moda ve tekstil tasarımında sürdürülebilirliğin artan önemi  ile birlikte, dünyayı ve ülkemizi 

etkisi altına alan Covid 19 Pandemisinin getirdiği yeni dünya düzeni ve yeni normaller dikkate 

alınarak hazırlanan çalışmada; üretim ve tüketimden kaynaklı atıkların oluşumunu en aza 

indirecek, kolay montaj ve demantaj özellikleri sayesinde tüketicilerin moda değiştiğinde veya 

giysiden sıkıldıklarında yeni giysilere dönüştürebilecekleri;  hiperbolik ve fraktal geometriye 
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dayalı modüler sistemlerden yararlanarak, moda tasarımında pratik uygulama için modüler 

birbirine kenetlenen şekiller sisteminin geliştirilmesi ile matematik, sanat ve moda tasarımı 

arasında bir köprü oluşturan disiplinler arası modüler giysi kalıbı hazırlanmıştır. Modüler giysi 

kalıbı yeni normaller ve değişen dünya düzeni içerisinde tüketicileri meşgul etmeye, 

tasarımcıları tasarıma yönelik farklı yaklaşımları keşfetmeye, geleneksel, sosyal, ekonomik ve 

çevresel sürdürülebilirlik kavramlarına ek olarak, kişiselleştirilmiş ve dönüştürücü ürünlerin 

yanı sıra tüketimi azaltma potansiyeline sahip duygusal olarak dayanıklı, çok işlevli tasarım 

yapma imkanı sunmaktadır. 

Anahtar: Sürdürülebilir Moda Tasarımı, Modüler Giysi Tasarımı, Hiperbolik ve Fraktal 

Geometri 

HYPERBOLIC AND FRACTAL GEOMETRY-BASED MOLD PREPARATION FOR 

MODULAR CLOTHES DESIGN 

 

Abstract 

When the approaches in the current fashion and textile system are examined, it is seen that the 

visual elements and commercial values of the products are generally prioritized and the 

integration of sustainability into fashion systems cannot be fully achieved. At this point, it can 

be said that current approaches are not sufficient to adopt sustainable fashion and a new 

approach is needed. Especially in the fashion and textile sector, it is very important to develop 

innovative clothing design, production and consumption systems that can be freely spread and 

adapted. In recent years, it has been emphasized by researchers and designers that modular 

clothing design can be an alternative way to tackle sustainability problems in the fashion and 

textile industry. Modular clothing design is an approach that allows consumers to transform the 

products they buy into many models by assembly and disassembly whenever they want, instead 

of discarding or replacing unused clothes, and minimizing excessive consumption. In the 

context of design, modularity refers to the rules that make it possible to reconstruct, remove 

and / or add components of a product. While modular clothing design produces innovative 

forms, it can also be used as a sustainable fashion design model while contributing to the 

concept of sustainability by adopting design processes as a creative advantage to further reduce 

waste generation. At the same time, the modular garment design allows the creation of products 

with a second or even a third "lifespan" thanks to its redesign capability. 
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The study has been prepared by taking into account the new world order and new normals 

brought by the Covid 19 Pandemic, which has affected the world and our country, due to 

environmental and social problems related to both production and consumption processes and 

the increasing importance of sustainability in fashion and textile design in recent years. The 

aim of the study is to minimize the generation of wastes from production and consumption; 

Making an interdisciplinary modular clothes pattern that bridges mathematics, art and fashion 

design with the development of a modular interlocking shapes system for practical application 

using modular systems based on hyperbolic and fractal geometry; It is to design modular 

clothing that consumers can transform into new clothes when the fashion changes or when they 

are bored with their clothes, thanks to its easy assembly and disassembly features. 

In addition to traditional, social, economic and environmental sustainability concepts, the 

modular clothesM pattern offers consumers and designers the opportunity to explore different 

approaches in the new normals and changing world order, as well as personalized and 

transformative products, as well as emotionally durable, is to offer the opportunity 

multifunctional design with the potential to reduce excessive consumption. . 

Keywords: Sustainable Fashion Design, Modular Clothes Design, Hyperbolic and Fractal 

Geometry 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN SIFIR ATIK MODA TASARIMI 

 

Dr. Ayşegül PARALI 

Selçuk Üniversitesi 

0000-0003-0807-5245  

 

ÖZET 

Sürdürülebilirliğe küresel olarak odaklanan günümüzün dünyasında, sürdürülebilir tasarım 

moda sektöründe de büyük önem taşımaktadır. Çevreye karşı duyarlılığı ile karşımıza çıkan 

sürdürülebilir tasarım, sürdürülebilir moda tasarımında da çevresel etkinin ve atık maddelerin 

oluşumunun en aza indirilmesini hedeflemektedir. Son yıllarda çevre kirliliğinin en önemli 

nedenlerinden biri atık maddelerdir. Dünya nüfusunun giderek arttığı ve ekonominin hızla 

büyüdüğü bir dönemde, tekstil ürünleri de buna bağlı olarak hızla artmakta, bu da aşırı üretim 

ve aşırı tüketim nedeniyle tekstil ve hazır giyim atıklarının artmasına neden olmaktadır. 

Özellikle tekstil atık maddeleri çevreye ve insanlara çok fazla zarar vermektedir. Tekstil 

atıklarının çevreye olan zararını minimuma indirmek ve ekonomiye katkıyı arttırmak için son 

yıllarda pek çok tasarımcı sıfır atık moda tasarım yaklaşımını benimsemiştir. Sıfır atık moda 

tasarımı sürdürülebilir moda tasarımının bir parçası olarak kabul edilmektedir. Sıfır atık moda 

tasarımı giysi üretiminde kumaş atıklarını en aza indiren ve sürdürülebilir giysi üretimi için 

kullanılan popüler ve yeni bir tasarım tekniğidir.  

Çalışmada sıfır atık moda tasarım literatürü incelenerek tüm yönleri ile ele alınmış, sıfır atık 

moda tasarımının öncü modacıları ve çalışmalarına yer verilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında 

sıfır atık kalıp tasarımı uygulamalarının yapıldığı 5 parçadan oluşan örnek bir koleksiyon 

hazırlanmıştır. Temel amaç; sürdürülebilir moda tasarımı çerçevesinde sıfır atık moda tasarımı 

konusunda bilgi vermek ve farkındalık oluşturmak, sıfır atık giysi tasarımı ve kalıp örnekleri 

sunmaktır. İlaveten sıfır atık moda tasarımı ve sıfır atık giysi kalıbı konularında kaynakların 

azlığı sebebiyle bundan sonraki çalışmalara kaynak oluşturmaktır. Bu bağlamda çalışma; moda 

endüstrisini ve dünyayı daha iyi hale getirmek için sürdürülebilir teknikler ve süreçlerin 

desteklenmesi açısından önemlidir. Ayrıca çalışmanın bilinçli bir düşünme ve yaratıcılık adına 

sosyal ve çevresel olarak sorumlu tasarımın önemini vurgulaması düşünülmektedir. 

Anahtar: Sürdürülebilir Tasarım, Sürdürülebilir Moda Tasarımı, Sıfır Atık Moda Tasarımı,  
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FOR THE SUSTAINABILITY OF SUSTAINABILITY ZERO WASTE FASHION 

DESIGN 

Abstract 

In today's world that focuses on sustainability globally, sustainable design is also of great 

importance in the fashion industry. Sustainable design that responds sensitively to the 

environment aims to reduce environmental impact and the formation of waste materials in 

sustainable fashion design. One of the most important causes of environmental pollution in 

recent years is waste. At a time when the world population is increasing and the economy is 

growing rapidly, textile products are increasing rapidly as a result. This leads to an increase in 

textile and garment waste due to overproduction and excessive consumption. Especially textile 

waste materials are harmful to the environment and people too much. In recent years, many 

designers have adopted the zero-waste fashion design approach to minimize the environmental 

damage of textile waste and to increase the contribution to the economy. Zero waste fashion 

design is considered as part of sustainable fashion design. Zero waste fashion design is a popular 

and new design technique that is used for the production of sustainable garments, with the least 

waste of fabric in garment production. 

In the study, the zero waste fashion design literature was examined and handled with all its 

aspects, and the leading fashion designers and their works of zero waste fashion design were 

included. In the light of the information obtained, a sample collection consisting of 5 pieces in 

which zero waste mold design applications were made was prepared. The main purpose is; To 

provide information and raise awareness about zero waste fashion design within the framework 

of sustainable fashion design, and to present zero waste garment design and pattern samples. In 

addition, it is to create a resource for future studies due to the scarcity of resources in zero waste 

fashion design and zero waste clothing mold. In the study; It is important for in supporting 

sustainable design techniques and processes to make the fashion industry and the world better. 

In addition, the study is thought to emphasize the importance of socially and environmentally 

responsible design in the name of conscious thinking and creativity. 

Keywords: Sustainable Design, Sustainable Fashion Design, Zero Waste Fashion Design 

 

 



 5th INTERNATIONAL CONGRESS OF ART, DESIGN AND FASHION 
                               

 

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-625-7341-20-2            www.artcongress.org         Page | 51 

IDENTIFYING THE TRADITIONAL COLOR SCHEME IN DECORATIVE 

PATTERNS USED BY THE BAHNAR ETHNIC GROUP IN THE CENTRAL 

HIGHLANDS OF VIETNAM 

 

Nguyen Viet Tan  

Lecturer at FPT University HCM - Vietnam 

 

Abstract: 

The Bahnar is one of 11 indigenous groups living in the Central Highlands of Vietnam. It is 

one among the four most popular groups in this area, including the Mnong who speak the same 

language of Mon Khmer family, while both groups of the Jrai and the Rhade belong to the 

Malayo-Polynesian language family. These groups once captured fertile plateaus, left their 

cultural and artistic heritage which affected the remaining small groups. Despite the difference 

in ethnic origins, these groups seem to share similar beliefs, customs and related folk arts after 

a very long time living beside each other. However, through an in-depth study, this paper points 

out the fact that the decorative patterns used by the Bahnar are different from the other ethnic 

groups, especially in color. Based on historical materials from the local museums and some 

studies in 1980s when all of the ethnic groups in this area had still lived in self-sufficient 

condition, this paper characterizes the traditional color scheme used by the Bahnar and 

identifies the difference in decorative motifs of this group compared to the others by pointing 

out they do not use green in their usual decorative patterns. Moreover, combined with some 

field surveys recently, through comparative analysis, it also discovers stylistic variations of 

these patterns in the process of cultural exchange with the other ethnic groups, both in and out 

of the region, in modern living conditions. This study helps to preserve and promote the 

traditional values and cultural identity of the Bahnar people in the Central Highlands of 

Vietnam, avoiding the fusion of styles among groups during the cultural exchange.  

Keywords: Bahnar ethnic group, decorative patterns, the central highlands of Vietnam, the 

traditional color scheme  
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THE CONCEPT OF THE AESTHETIC FEATURES IN ARCHITECTURAL 

STRUCTURES OF THE MUSEUMS 

 

D. Moussazadeh, A. Aytug  

Sapienza University of Rome 

Abstract: 

The focus of this study is to analyze and elaborate the formal factors in the architectural features 

of the museums. From aesthetic vantage point, this study has scrutinized the formal aesthetic 

values and identity-related features of the museums. Furthermore, the importance of the 

museums as the centers of knowledge, science and arts has gradually increased in the last 

century, whereby they have shifted from an elite standing to the pluralist approach as to address 

every sections of the community. This study will focus on the museum structures that are 

designed with the aesthetic apprehension, and presented as the artistic works on the basis of an 

objective attitude to elaborate the formal aesthetic factors on the formal aesthetics. It is of great 

importance to increase such studies for getting some concrete results to perceive the recent term 

aesthetic approaches and improve the forms in line with such approaches. This study elaborates 

the aesthetic facts solely on the basis of visual dimensions, but ignores the subjective effects to 

evaluate it in formal, subjective and conceptual aspects. The main material of this study 

comprises of the descriptive works on the conceptual substructure, and a number of schedules 

drawn on such concepts, which are applied on the example museum structures. Such works 

cover many several existing sources such as the design, philosophy, artistic philosophy, shape, 

form, design elements and principles as well as the museums. 

Keywords: Aesthetics, Gestalt, design principles and elements  
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INDIAN ART EDUCATION AND CAREER OPPORTUNITIES: A CRITICAL 

ANALYSIS ON COMMERCIAL ART 

 

Pooja Jain  

Dhlie university 

Abstract: 

Art education is often ignored in syllabus of developing countries like India and in 

educational planning for development but now days Indian Art with a global recognition is 

becoming an integral part of the education at all levels. The term art, widely used in all parts of 

the modern world, carried varied significance in India as its meaning was continuously being 

extended, covering the many varieties of creative expression such as painting, sculpture, 

commercial art, design, poetry, music, dance, and architecture. Over the last 100 years Indian 

artists of all forms have evolved a wide variety of expressive styles. With the recommendations 

and initiatives by Government of India, Art Education has subsequently gained pace at the 

school level as a mandatory subject for all making a path way for students with a creative bend 

of mind. This paper investigates curriculum in various schools of the country at secondary and 

senior secondary levels along with some eminent institutions running the program. Findings 

depicted the role of art education and justified its importance primarily with commercial art 

being perceived to be essential for students learning skills for economic gain in their career 

ahead. With so many art colleges spread across India, emerging artists and designers are being 

trained and are creating art of infinite variety and style and have opened up many career 

avenues. Commercial Art being a plethora of artistic expressions has confidently come of age 

wherein a creative perception is mixed with an introspective imagination to bring out multi 

faceted career options with a significant future enveloped in art. Visual arts in education thus is 

an expanding field of result assured research.  

Keywords: Career, modern art, commercial art, introspective imagination  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publications.waset.org/profile/4678773594
https://publications.waset.org/career-related-publications
https://publications.waset.org/modern-art-related-publications
https://publications.waset.org/commercial-art-related-publications
https://publications.waset.org/introspective-imagination-related-publications


 5th INTERNATIONAL CONGRESS OF ART, DESIGN AND FASHION 
                               

 

 

ABSTRACT  BOOK           ISBN: 978-625-7341-20-2            www.artcongress.org         Page | 54 

REFLECTIONS OF UTOPIA AND THE IDEAL CITY IN THE DEVELOPMENT OF 

PHYSICAL STRUCTURE OF NIKŠIĆ ASPECT OF VISUAL PERCEPTION 

 

Svetlana Perović 

University of Montenegro 

 

Abstract: 

Aspect of visual perception occupies a central position in shaping the physical structure of a 

city. This paper discusses the visual characteristics of utopian cities and their impact on the 

shaping of real urban structures. Utopian examples of cities will not be discussed in terms of 

social and sociological conditions, but rather the emphasis is on urban utopias and ideal cities 

that have achieved or have had potential impact on the shape of the physical structure of Nikšić. 

It is a Renaissance-Baroque period with a touch of classicism. The paper’s emphasis is on the 

physical dimension, not excluding the importance of social equilibrium, studies of which are 

dating back to Aristotle, Plato, Thomas More, Robert Owen, Tommaso Campanella and others. 

The emphasis is on urban utopias and their impact on the development of sustainable physical 

structure of a real city in the context of visual perception. In the case of Nikšić, this paper 

identifies the common features of a real city and a utopian city, as well as criteria for sustainable 

urban development in the context of visual achievement. 

Keywords: Visual Perception, Physical Structure of Nikšić, Utopia and Ideal City  
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KAMUSAL ALANDA HEYKEL SANATI 

ART of SCULPTURE in AREA PUBLIC 

 

Doç. Derviş ERGÜN  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

Bodrum  Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, Muğla Türkiye 

 

Öz:  

Heykel bağımsız bir disiplin olarak, tarihi süreç içerisinde her zaman bir uğraş alanı olarak 

devam ede gelmiştir. İlkel dönemde figürün olarak işlevselliği ön planda iken, 

toplumsallaşmayla birlikte yönetim erginin gücünü temsil etme noktasına, insanın keşfiyle 

kültür ve sanat nesnesi olarak kamusal bir statüye evrildi. Bir ifade aracı olarak heykel estetik, 

politik, kültürel bir kavrama yaslandığı gibi hiç bir amaca tabi olmayan soyut bir nedensellikte 

onu ilgilendirir. Sanat tarihinde “bellek biriktirme” olarak görülecek olan bu tür kırılmalar 

heykelin hangi noktada olduğunu açıklar. Kavram bütünlüğünde temsil edilen sanat 

çalışmalarının hem sanat hem de düşünce tarihi açısından kıymet derecesini güncel sanat pratiği 

açısından irdelemek, öte yandan heykel sanatı adına ortaya çıkan olguların asıl arkasında örtük 

olan nedenselliği gün yüzüne çıkarmak makalenin konusudur. İnsan öznesinde imge veya id 

olarak beliren ve bir kavrama sırtını dayayarak var olan sanat nesnesinin, kendini ifade etme 

tarzı sanat rejiminin kompartımanlarında inşa edilen bir tasarım işi olarak varlığını hala 

korumaktadır. 1970’lerde sanata yapılan komplo üzerinden çok zaman geçmesine rağmen, 

sanat hala ilk günkü gibi kendi ölümü üzerinden manipülasyon yapmaya devam etmektedir. 

Post modern dönemin kültürel ve politik iklimi, sanatın bu tavrını kutsayan, arka çıkan hatta 

teşfik eden konumunu daha fazla sürdürecek kuvvette olmadığıda bir gerçektir. 

Anahtar Kelimeler: Kamusallık, Kamusal Heykel, Anıtsallık 

Abstract: 

Sculpture as an independent discipline has always continued as a field of occupation throughout 

the history.  While functionality as a figure was at the forefront in the primitive period, with 

socialization, management evolved to the point of representing the power of the youth, and with 

the discovery of human beings, it evolved into a public status as an object of culture and art.  As 

a means of expression, sculpture is based on an aesthetic, political and cultural concept as well 

as an abstract causality that is not subject to any purpose.  Such breaks, which will be seen as 

“memory accumulation” in art history, explain at what point the sculpture is.  Concepts integrity 

represented by art works of contemporary art, the degree of value in the history of both art 

thinking on to examine in terms of practical, on the other hand sculptures uncover the causality 

is implicit behind the principal of the cases in the name of art it is the article's subject.  The self-

expression style of the art object, which appears as an image or id in the human subject and 

exists by relying on a concept, still maintains its existence as a design work built in the 

compartments of the art regime.  Although a lot of time has passed since the conspiracy to art 
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in the 1970s, art still continues to manipulate its own death as on the first day.  It is a fact that 

the cultural and political climate of the post-modern period is not strong enough to maintain its 

position that sanctifies, supports or even encourages this attitude of art. 

 

Keywords: Publicity, Public Sculpture,  Monumentality 

 

 


