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UZAKDOĞU GELENEKSEL 
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Asuman YILMAZ FİLİZ* 

 

ÖZET 

 Milleti meydana getiren en önemli 

unsurlar geleneksel değerler ve kültürdür. 

Toplumun varlığını sürdürebilmesi adına 

kültürel değerlerin varlığının korunmasının 

önemi büyüktür. Kültürel değerleri 

yaşatmak, saklamak ve korumakla 

gerçekleştirilebileceği gibi yeni yorumlar 

kazandırarak özünü kaybettirmeden 

varlığını yeniden yansıtmakla da mümkün 

olabilmektedir. Bununla beraber eldeki 

değerleri kaybetmemek adına da büyük 

özen gösterilmelidir. Geleneksel 

değerlerden giyim-kuşam günümüzde 

yeniden etkili olmaya başlamıştır. Birçok 

moda tasarımcısı koleksiyon oluştururken 

geleneksel öğeleri kullanmakta böylelikle 

zamanla kaybolmaya yüz tutan değerleri 

yeniden gündeme getirerek ilgi çekici 

kılmaktadır. Ayrıca tasarımlarında farklılık 

arayışına giren tasarımcılar geleneksel 
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giysileri yeniden yorumlayarak toplumun 

kültürel değerlerinden beslenmektedir. Bu 

kapsamda çalışma varolan kültürel değeri 

yeniden yorumlamak ve somut çıktıları 

geleceğe aktarmak üzerine yapılan bir 

modeldir. Son yıllarda moda tasarımı 

alanında Anadolu kadın kıyafetleri odaklı 

geleneksel önermeler çok fazla 

kullanılagelmektedir. Çalışmada geleneksel 

bir kadın üst kıyafeti olan cepken ile bir 

Uzakdoğu gelenekseli olan Japon origami 

sanatı bir arada yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Çalışma disiplinler arası ve uluslararası bir 

değeri taşıması bakımından da önem 

arzetmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Geleneksel, 

Kıyafet, Cepken, Origami. 

ABSTRACT 

 The most important element that 

makes a nation is traditions and the culture. 

The protection of cultural values is of great 

importance for the nation to maintain its 

existence. It is possible to keep the cultural 

values alive by hiding and protecting them 

as well as by reflecting their existence with 

new interpretations added to them without 

stripping them off their essence. Besides, 
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great effort must be made so as not to lose 

the values at hand. One of the traditional 

values, clothes and finery have gained 

importance again today. A large number of 

fashion designers use traditional elements 

in creating their collections and thus bring 

up the values that are in a decline, making 

them attractive. Also, inspired by the 

cultural values of the society, the designers 

who attempt to create distinctions in their 

designs interpret the traditional garments. 

With this in mind, we attempted in this 

study to interpret the already existing values 

and to put forth a model through which to 

transmit concrete findings to the future. In 

recent years, the propositions based on 

Anatolian women dresses have become 

widely used in the field of fashion design. 

In this study, an attempt has been made to 

interpret the cepken, a traditional top 

garment for women, in combination with 

the Japanese art of origami, a Far-East 

tradition. This study is also of importance 

since it is interdisciplinary and 

international. 

Key Words: Design, Traditional Clothes, 

Cepken, Origami. 

1. GİRİŞ  

 Geleneksel öğeler kullanılarak çağdaş 

tasarımlar yapılması hem kültürel 

zenginliklerin gündeme getirilerek önemini 

kuşaktan kuşağa aktarması hem de yapılan 

tasarımlarda var olandan etkilenerek 

modern yöntemler geliştirilmesi adına 

önem taşımaktadır. Çalışmada, geleneksel 

giysi türlerinden kadın cepkenlerinin yine 

geleneksel bir kültür öğesi olan Japon 

origami sanatıyla birleştirilerek yeni giysi 

tasarımları oluşturulması ve bu tasarımları 

gelecek kuşaklara sunarak sanat ve tasarım 

açısından farklı bakış açıları kazandırılması 

amaçlanmıştır. 

 Giyim; yiyecek ve barınma gibi 

insanoğlunun en temel ihtiyaçları arasında 

yer almaktadır. İlk yaşam devirlerinden bu 

yana sürekli değişen ve gelişme gösteren 

giyim, zamanla sadece ihtiyaç olmaktan 

çıkmış görsel bir beğeni oluşturacak 

nesneler haline dönüşmüştür. İnsanoğlu 

önceleri doğa şartlarına göre korunma ve 

örtünme amaçlı giyinmişlerdir. Fakat 

zamanla bu durum kişisel tercihler ve moda 

faktörü doğrultusunda değişmiş; giysiler, 

süslenmek ve tarz oluşturmak amacıyla 

kullanılmaya başlanmıştır. 

 Geleneksel kültürün bir parçası olan 

yöresel giyim, günümüz modası dışında 

kalan, geçmişten bugüne toplumların 

kültürünü yansıtan değerlerdir. 17. y.y.’dan 

başlayarak ekonomik ve toplumsal 

değişikliklerle yöresel giysiler kentsel 

bölgelerden başlayarak, kırsal bölgelere 
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doğru yavaş yavaş günlük kullanımlarını 

yitirmektedirler (Çulcuoğlu, 2007: 91). 

Geleneksel giysi türlerinden cepken de 

Anadolu’nun birçok bölgesinde kullanım 

alanı bulan ve kullanımını günden güne 

yitiren bir kültür öğesidir. Genellikle çuha 

ve kadifeden yapılanlar altın ve gümüş 

tellerler işlenmiştir. İlikli ve iliksiz 

örneklerine rastlanılmaktadır. Bitkisel ve 

hayvansal motiflerin yanı sıra mimari 

özellikte olanları da vardır. Cepkenlerin 

kısa oluşları kalın kuşak bağlama 

geleneğinden ve bele takılan maden, kumaş 

ve boncuk kemerlerin, üzerini örtme 

endişesinden olabilmektedir. Uzunlarına 

salta ya da sarka denilmektedir (Türkoğlu, 

1994: 53).  

 Origami; Çin kültürü kökenlidir. 

Çin'de bu sanat 1. veya 2. yy zamanından 

günümüze kadar gelmektedir. Japonya'daki 

ilk örnekleri ise Heian dönemine 

rastlamaktadır (794-1185). Bu dönem 

Japonya'nın altın çağı olarak da adlandırılır 

ve gerek artistik gerekse kültürel birçok 

eserin ortaya çıktığı dönemdir. Origami, 

Japonca bir kelime olup, “katlanmış kâğıt” 

anlamına gelmektedir. Origami, kâğıdı 

yapıştırıcı ve makas kullanmadan sadece 

katlayarak çeşitli figürler oluşturma 

sanatıdır.“Klasik origami” ve “parçalı 

origami” olmak üzere iki çeşittir. Klasik 

origami genellikle tek parça kağıttan 

yapılır. Çok fazla olmasa da iki veya üç 

parçanın kullanıldığı klasik origamiyle 

çeşitli hayvan veya eşya figürleri yapılır. 

“Modüler origami” olarak da adlandırılan 

“parçalı origami” birbirinin benzeri 

parçaların birleştirilmesiyle oluşturulur ve 

hayvan veya eşya gibi somut figürlerden 

çok, üç boyutlu geometrik figürler 

yapılmasında kullanılır (Tuğrul ve Kavici, 

2002: 3). Uzakdoğu kültüründe bu kadar 

eskiye dayanan ve önemli yeri olan 

origaminin ele alınmasıyla farklı 

toplumların kültürel değerlerinin bir arada 

kullanılması sağlanarak tasarımlar evrensel 

nitelikte değerlendirilecektir. Çalışma, 

geleneksel Anadolu kadın giyimlerinden 

cepken ve Japon kültüründe önemli yeri 

olan origami sanatı ile sınırlı tutulmuştur. 

Japonların geleneksel sanatlarından 

origami, çeşitli alanlara ilham kaynağı olan 

bir sanat dalı haline gelmiştir. Mimariden 

grafik tasarımına birçok alanda ele alınan 

origami, çalışmanın esin kaynağı olmuştur. 

 Çalışma, geleneksel bir giysi çeşidi olan 

kadın cepkenlerinin ele alınması ve origami 

kağıt katlama sanatının kumaşa aktarılarak 

tasarımlarda yer alan belirli noktaların 

vurgulanması amaçlı gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma kapsamında beş parça kıyafetten 

oluşan küçük bir giysi koleksiyonu 
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oluşturulmuştur. Çalışma, sahip olunan 

kültürel değerleri kullanarak giysi 

tasarımına farklı ve çağdaş bakış açıları 

kazandırmak, multidisipliner bir model 

oluşturmak ve uluslararası platformlarda 

kültürel sentez örneği olmak adına önem 

taşımaktadır. 

Geleneksel Değerlerle Üretilen Çağdaş 

Yorumlar Üzerine  

 Gelenekle modernlik arasındaki 

intikal, yorumlama ve eleştiri süreci bir 

diğerinin önemini vazgeçilmez kılmaktadır. 

Nitekim modernlik de gelenekle bütün 

bağların koparılması anlamına gelmediği 

gibi, tarihin en güçlü modern sesleri de en 

güçlü geleneklerden doğmuştur (Takış, 

2003: 8). 

 Geleneksel biçimlerin günümüz 

tasarım anlayışıyla yorumlanması; kültürel 

değişim ve gelişimle yok olma veya 

marjinalleşme tehlikesiyle karşı karşıya 

olan kültürel mirasın; korunması ve 

aktarılması, evrensel kültüre 

kazandırılmasının yanı sıra, özellikle 

tüketici davranışını etkileyerek, kültürel bir 

örnekliğin önünü açacak, kaynak olan 

kültürel mirasın yeni alanlarda kullanılması 

ile bu mirasın yayılmasını sağlayacak ve 

böylece korunmaya değer “modern miras” 

da yaratabilme gibi faydalar sağlayacaktır 

(Çelebilik ve Nas, 2011: 317). 

  Giyimde, teknolojideki [televizyon, 

yazılı basın, Genel Ağ (İnternet) vs.] 

gelişmelerle birlikte, toplumu etkileyen ve 

sürekli değişen yenilikler olarak ifade 

edilen modanın tesirine girilse de -

çoğunlukla modacıların da sık sık 

başvurduğu gibi- yeni tasarımlarda kimi 

zaman geçmişin izlerine rastlamamak 

neredeyse imkânsız hâle gelmektedir. Son 

yıllarda özellikle somut olmayan kültürel 

varlıkların korunması konusunda yürütülen 

çabalar da göstermektedir ki, pek çok Batı 

ülkesinde olduğu gibi modernleşme, 

tamamen gelenekten bir kopuş olmayıp, 

aksine geleneğin değişerek de olsa 

korunması ve ona sahip çıkılması gereğini 

ortaya koymuştur (Öcal, 2009). 

 Türkiye’de kültürel değişim gereği 

yaşama biçiminin değişmesi pek çok eski 

gelenek ve görenekleri de değişime 

uğratmaktadır. Yakın bir gelecekte farklı 

yörelerde otantik geleneksel nitelikleriyle 

üretilmekte olan halk kültürü ürünleri, 

bunlara bağlı inanç, davranış ve değer 

yargılarının değişmesiyle 

bulunamayacaktır. Fakat toplum her ne 

kadar hızlı bir kültürel değişimle karşı 

karşıya kalsa da eski ile yeni iç içe 

yaşamaktadır (Artun, 2000: 163). 

 Cepken birçok toplum tarafından 

kabul görmüş ve Anadolu kırsal kesiminde 
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de çok uzun süre kullanılmış bir giysi 

türüdür. Kullanım kolaylığı ve işlevselliği 

ele alındığında oldukça kullanışlı 

sayılabilecek bir giysi çeşidi olmasına 

rağmen zamanla yerini çağdaş giysi 

türlerine bırakmıştır. Teknolojinin 

gelişmesi ve toplumlar arası etkileşim 

geleneksel giyim-kuşamın zamanla 

başkalaşarak yok olmaya yüz tutmalarına 

neden olmuştur. Fakat giderek kültürel 

değerlerin öneminin anlaşılmasıyla 

tasarımcıların geleneksel öğeleri 

tasarımlarında kullanmaları kaçınılmaz 

olmuştur. Geleneksel değerler çağdaş 

olarak yeniden yorumlanarak topluma 

sunulmaya başlanmış ve toplum tarafından 

kabul görmüştür. Moda tasarımında da 

geleneksel olan geleceğe yönelik 

yorumlanarak kırsal halk giyimi günümüz 

koleksiyonlarında yer almaya başlamıştır.  

 Çalışma kapsamında ele alınan 

cepken, Türk üst giyimi açısından önem 

taşırken; origami sanatı da Uzakdoğu 

kültüründe büyük öneme sahiptir. 

Uluslararası öneme sahip iki kültür öğesine 

çağdaş yorum kazandırılması hazırlanan 

tasarımların oluşturulma sebeplerinin 

başında gelmektedir. Bununla beraber 

günden güne yok olmaya yüz tutan 

toplumsal değerlerin işlenerek günümüze 

ve geleceğe aktarılması adına oluşturulan 

tasarımlarda geleneksel değerler yeni nesile 

iletilerek hem önemleri üzerinde durulacak 

hem de kullanıma tekrar açık hale getirilmiş 

olacaklardır.  
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2. TASARIMLAR 
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Örnek No 1 

 

Örnek 1’de Japon origami sanatında 

uygulanan üç boyutlu altıgen, dörtgen ve 

çokgenlerle oluşturulan perspektifli 

geometrik formlar sağ beden yaka, omuz ve 

etek ucunda serbest süsleme kompozisyonu 

biçiminde yer almaktadır. Kruvaze kapama 

ve asimetrik formda olan ürünün kolları 

fakir kol (dirsek altı) şeklinde 

tasarlanmıştır. Giysi bedeni için düz renk 

ipek-pamuk karışımlı bir kumaş; origami 

parçaları için ise desenli ipek kumaşlar 

düşünülmüştür.  

 

 

 

 

 

Örnek No 2 

 

2. örnekte origami formları piramit formlu 

çokgenler şeklinde oluşturulmuş ve iki 

omuzda üç boyutlu şekilde verilmiştir. Ön 

beden, omuzdaki süslemeleri tamamlamak 

amacıyla hazırlanan geometrik kesimli 

parçaların birleştirilmesiyle 

oluşturulmuştur ve simetrik yapıdadır. 

Giysi kalıbı, yanlar kısa ön ve arka beden 

uzun şekilde kesilmiş ve kollar fakir kol 

olarak tasarlanmıştır. Giysi bedeninde ana 

bir rengin tonları farklı parçalarda 

kullanılırken; origami parçaları için desenli 

ipek kumaşlar düşünülmüştür. 

Örnek No 3 
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Örnek 3’te origami sanatında uygulanan üç 

boyutlu geometrik bir form tek parça 

şeklinde kol kesimini oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte sağ ön kapamada origami 

sekizli formdan oluşturulan parçalarla bir 

süsleme kompozisyonu oluşturulmuştur. 

Giyside kol boyu dirsek hizasında ve beden 

boyu bel hizasında tutulmuştur. Kıyafetin 

bedeni için düz renk keten kumaş; ön 

kapamadaki origami parçaları için ise 

desenli keten kumaş düşünülmüştür. 

 

 

 

 

 

Örnek No 4 

 

Örnek 4, koleksiyonun geneli dışına çıkan, 

koleksiyonda farklı tasarımların da 

uygulanabileceğini gösteren bir çalışma 

niteliği taşımaktadır. Giysi omuzlarında 

origamide uygulanan yüzey katlama stili 

kullanılarak apolet formları çalışılmıştır. 

Giysi ön bedeninde transparanlık 

bulunmaktadır ve bedenin kalan kısımları 

geometrik origami formlarıyla 

kaplanmıştır. Tasarımda kol 

uygulanmamıştır ve belden kesikli olan 

modelin etek ucuna sert bir forma sahip 

parça eklenmiştir. Giysinin ana bedeninde 

bir rengin tonları çalışılmış ve süslemelerde 

tamamlayıcı renk tonları girilmiştir. Kumaş 

türü olarak ise ipek pamuk karışımlı 

kumaşlar düşünülmüştür. 

Örnek No 5 
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5. örnek prototip olarak uygulanan 

tasarımdır. Giyside origami sanatından 

sekizli katlama şekilleri oluşturulmuş ve 

tüm beden yüzeyi bu süslemelerle 

kaplanmıştır. Omuzda ise yine katlama 

stiliyle oluşturulan sivri köşeli geometrik 

tek parça formlarla omuz görüntüsü abartılı 

olarak verilmiştir. Kıyafet kolsuz ve ön 

kapamasız olarak tasarlanmıştır. Giyside 

ördek yeşili ipek-pamuk karışımlı kumaş ve 

renkli krınkıl kumaş kullanılmıştır. 

Değerlendirme ve Sonuç 

 Kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutan 

kültürel değerlerin özüne bağlı kalınarak 

özgün niteliklerinin korunması ve 

sürdürülebilirliklerinin sağlanmasının 

önemi büyüktür. Bu sayede kültürel mirasa 

sahip çıkılmış olunacak ve yenilikçi 

yaklaşımlarla bu miras modernizasyonla 

sentezlenerek geniş kitlelere aktarılacaktır. 

 Tasarım, yeniliği çağrıştıran ve 

gerektiren bir kavramdır. Bununla beraber 

tasarım oluşturmada kullanılan önemli bir 

yöntem ise var olandan beslenerek yenilikçi 

bir yaklaşım sunmaktır. Bu kapsamda ele 

alınan geleneksel Türk giyim parçalarından 

cepken, yenilikçi bir yaklaşımla Japon 

origami sanatıyla birleştirilerek ve estetik 

değerler gözetilerek farklı tasarım 

uygulamaları yapılmıştır. 

 Sanatın hiçbir alanı birbirinden 

bağımsız düşünülememektedir. Çalışmada 

giyim sanatı ve Uzakdoğu origami sanatı bir 

arada uygulanarak tasarımlarda farklı bir 

yorumlama şekline gidilmiştir. Disiplinler 

arası ve uluslararası çalışmaların önemi 

giderek artmaktadır. Bu tür konuları içeren 

çalışmaların uygulanması hem tasarımda 

yeni yaklaşımları savunan önermeler 

sunmuş olacak hem de toplumsal ve 

sosyolojik değerler gözetilerek yenilikçi 

yorumlara gidilecektir. 

 Türk giyim kültürü geniş bir inceleme 

alanına sahiptir. Bu alanda yapılacak 

çalışmalar büyük önem taşımaktadır. 

Çalışmayla beraber moda tasarımı alanı için 

yeni bir model önerisi sunulmakla beraber 

batı etkisinde gelişen moda sektörüne farklı 

bakış açıları kazandırılabilir ve Türk giyim 

türleri dünya pazarında yerini alabilir. 
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