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ÖZET 
 

Türk kültüründe damga, im, en adı altında anılan kültür unsurları tarih öncesi 

çağlardan günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Damgalar kaya, ağaç, deri, 

dokuma, halı-kilim, hayvanlar, süs eşyaları, işlenmiş maden, çanak-çömlek, mimari 

yapılar, bayrak ve tuğlar, giyim, silahlar, zırhlar, mezar taşları vs. gibi çok geniş 

kullanım alanlarında silinmez izler bırakmıştır. Damgalar, Türk boylarında 

hayvanların çeşitli yerlerinde tanımlayıcı işaretler olarak görüldüğü gibi, Orta Asya, 

Avrasya steplerinde, Kafkaslarda,  kozmogonik, mitolojik, dinsel, ekonomik, kültürel 

anlamlar da içeren geniş kapsamlı iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyo- kültürel hayattaki birçok unsur gibi sanat da birtakım dini inançlarla 

yakından ilgilidir. İnsanla ilgili ritüellerin önemli bir kısmında din ile büyünün etkili 

rol oynadığını, alan çalışmalarına dayalı sosyolojik ve antropolojik verilerde sıkça 

görmek mümkündür. Çünkü geçmişte var olan bir eserin içeriği bir kültür çevresinin 

anlamını taşır.  

Semboller bir kültürel yapının adeta DNA’ larıdır, sosyal genetizmin 

mimarlarıdırlar. Başka bir ifade ile semboller bir zihniyetin ifadesidir. Sanat ise bir 

kültürel grubun dünyayı algılayış tarzıdır. Bu nedenle damgalar Türk tarihi açısından 

son derece önemli belgelerdir. Çünkü damgalar Türklerde yazının olmadığı 

zamanlardan kaynaklanmış olup, o günden bugüne kadar Türk grupları tarafından bir 

arma olarak kullanılmışlardır. Ayrıca bu damgaların bazıları Türklerin ilk alfabesi 

olan Runik alfabesinin bazı harflerini meydana getirmişlerdir. Yani Türklerin halı, 

kilim, mezar gibi eselerde kullandıkları damgalar, bazen harf, bazen arma, bazen süs, 

bazen de bir statü aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Estetik kavramlar ve sınırlılıklar içerisinde damgaların içeriğini 

incelediğimizde, beğeni yargısı sanat eseri ve bunu doğuran yaratıcı girişimin üstüne 

bir derin düşünme şekli olarak anlaşılmalıdır. Türk sanatının ana omurgasını 

oluşturan damgalar bu çözümlemeyle incelendiği zaman şaşırtıcı gerçekler ortaya 

çıkmaktadır. 

İlköğretim Görsel Sanatlar derslerin de uygulama alanı bulması gerekli olan 

damga ve motifler çocukların doğasında var olan soyutlama anlayışından yola 

çıkarak ortaya konulmuş ifadelerin çözümlenmesi ve Görsel Sanatlar derslerine 

sağlayacağı katkı araştırılmıştır. 
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Damgalar, tanıtılarak yaratıcılık üzerinde sağlayacağı fayda araştırılıp, 

gelenekten yararlanma olgusu içerisinde etkilerinin neler oldukları, Görsel Sanatlar 

derslerinde eğitim-öğretim metotlarının gelişmesinde ve yaygınlaşmasında rolünü 

ortaya koyarak, Görsel Sanatlar eğitiminde geleneksel sanatlarımız başlığı altında ki 

müfredat içerisinde değerlendirilmeye alınması konusunda tespitler yapılmış ve 

çözüm önerileri sunularak, öğrencilerle beraber uygulama yapılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

Art which  springs from describing the objects outside of people or the things 

that people explain in their inrellectual mind is the people’s, civilizations’ and 

cultures’ type of describing world. Sociocultural structure in which people exist and 

their special abilities and skills define the similarities,differences and identities. 

Cultural elements like sign, stamp being under the name of ‘En’ in Turkish 

culture have existed since pre historical ages. Stamps have left unerasable effects in a 

very large scale like rock, skin, weaving, carpets, rug, animals, ornamentations, 

processed mines, pots and pans,architectural buildings, flag and tuğs, textile, guns, 

armors, gravestones, etc. Stamps are seen not only as defining objects on different 

parts of animals in Turkish tribes, but also as communication tool which includes 

cosmogonic , mythological, religious, economical, cultural meanings in Central 

Anatolia, Euresia steppes , Caucasia.  

Art is closely in relation with some religious beliefs like many elements in 

sociocultural life. It is possible to see in sociological and anthropological documents 

that religion and magic has  important role on  rituals about human. Because,  content 

of a product which existed  in the past  has the meaning of  a cultural  environment. 

When we search the contents of the stamps through aesthetic concepts and 

boundaries,they must be considered as a deep thinking on liking judgement ,art 

work,and creative enterprise which produces this. 

Signs and motifs which have to be practised in Visual Arts lesson in Primary 

Schools had been searched about analysis of the expressions produced from the  

abstraction concept which exists in children’s  nature and their  support to Visual art 

lesson. 

After  introduction of stamps and their support to creativities,their effects in 

the concept of use of traditions by bringing up their role in development and 

widespread of education and insruction determinations were made about their 

evaluation in pedagogy which is under the name of Our Traditional Arts in Visual 

Arts and solution offers were presented and practised with students. 

 

 

 

 



 v

ÖNSÖZ 

 

Bu çalışmada sanat eğitiminde, geleneksel sanatlarımızın görsel sanatlar dersi 

içerisinde uygulanabilirliğinin araştırıldığı durum çalışmasıdır. 

Öncelikle damga kavramı ve kullanım alanları araştırılmış, görsel sanatlar 

dersi içerisinde ele alınmıştır. Yapılan uygulama ve araştırma süresinde elde edilen 

bulgular yorumlanmış, sonuç kısmında da öneriler sunulmuştur. 

Bu çalışma sırasında, bilgi, tecrübe, ve sabrıyla yardım ve desteğini 

esirgemeyen danışman hocam Sayın Yrd.Doç. Nihat ŞİRİN’e, araştırmamın 

uygulama kısımlarında benimle beraber çalışıp destek veren Görsel Sanatlar 

Öğretmeni meslektaşım Sy. Emine ARIKAN’a, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim 

Üyesi Sayın Yrd.Doç.Dr. İlham ENVEROĞLU’ na teşekkür ederim. 
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1.GİRİŞ 

 

Tolstoy; "İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan 

sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya 

kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır" der.  

İnsan nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren kelimenin gerçek anlamıyla 

hayata girmiş olursa, insanlık da duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle 

canlı ve cansız simgeler halinde şekillendirmeye başladığı andan itibaren, gerçekten tarih 

sahnesine çıkmış olur. Sanat; din ve felsefe gibi insanı günlük hayatın dar kalıplarından 

kurtaran bir teneffüs anı gibidir. Sanatta güzeli, bilimde doğruyu arayan insan ruhu ve 

zekâsı, aslında kendini aramaktadır. 

Güzel sanatlar denilince aklımıza, insan yaratıcılığı, insanın ilk çağlardan bu yana 

kendini ifade ettiği, tam yetkinleşemediği dönemlerde, çizgi, boya, kil yoluyla içini 

döktüğü biçimler, desenler, çeşitli oluşumlar akla gelmektedir. Yetkinleştiği dönemlerde 

ise, örnekler çok çeşitli. Rönesans sanatçıları, yapılar, anıtlar, köprüler, müzeleri dolduran 

resimler, sonra şiirler ya da Mimar Sinan'ın camileri, çeşmeleri, köprüler vb. derken 

günümüzün sanat eserleri, insan aklıyla duygularının estetik beğenisiyle yaratıcı gücünün 

ortaya koyduğu, bilim ve teknolojinin de en üst seviyelerindeki çağımız sanatçılarının 

sanat ürünleri; çağdaş resim, heykel, roman, tiyatro, sinema, çelik ve cam yapılar, sesin, 

ışığın, rengin, oyun gücünün birleştiği büyük sahne olayları, türlü tasarımlar... Bütün bu 

oluşumların bir kaynağının olduğunu kabul etmek gerekir. Peki nedir bu kaynaklar? Bu 

sorunun cevabı çok fazladır. Ancak konumuzla da bağlantısı olduğu için buna yerel el 

sanatlarını, gelenekleri, inançları ve hatta imleri örnek vermek mümkündür. İmler içinde 

damgalar ve halı- kilim motifleri önemli bir yer tutar. Üstelik damgalar Türklerin 

kendilerini ifade etmekte kullandıkları öteden beri bilinen bir gerçektir. 

Sanat eğitiminde, gelenekten gelen bir anlayışı, modern sanat kurallarıyla 

birleştirerek uygulama alanı yaratılmalıdır. Bunun için, sanat eğitimcisi geleneksel 

anlayışı, teorilerini, inançları, tanım ve kavramları, milli eğitim müfredatları içerisinde 

değerlendirmeye alıp, öğrenciler üzerinde yeni ufuklar, yeni teknik ve sanata bakış açısı 

ile öğrencilerine farklı bir pencereden gösterebilir. Görsel Sanatlar dersi kapsamında 

geleneksel sanat anlayışının incelikleri uygulamaya alınarak, öğrenci üzerinde heyecan 

yaratıp farklı sonuçlar aranabilir. 

Modern Batı ressamlarından birçoğunun kendi yaratıcılıklarında Doğu sanatı ve 

naif sanatlardan etkilenerek yeni eserler ortaya koymaları bilinen bir olgudur. Çağdaş Türk 
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Resminde 1940’ lı yıllardan başlayarak günümüze kadar süregelen ulusal resim arayışları 

ile birçok paralellikler arz etmesi dikkat çekmektedir. Ortak kültürel değerlerden ve 

kaynaklardan yola çıkan sanatçıların ortaya koyduğu farklı yaklaşımlar ve seçenekler 

merak konusudur. Ulusallıkla evrensellik arasındaki ilişkilerin irdelenmesi, milli 

geleneklerin tekrara varmadan yenilenmesi, çağdaş plastik ve estetik değerlerle 

bütünleşebilmesi de ayrıca önem arz etmektedir. Bu nedenle damgalar; çağdaş anlamda 

düşünüldüğünde amblem, arma, logo, marka, nişan, işaret, alamet, vs. gibi belirleyici ve 

tanımlayıcı simgesel anlatım biçimleri karşılamaktadır. 

İlköğretim görsel sanatlar derslerinde uygulama alanı bulması gerekli olan damga 

ve motifler çocukların doğasında var olan soyutlama anlayışından yola çıkarak ortaya 

konulmuş ifadelerin çözümlenmesi ve Görsel Sanatlar derslerine sağlayacağı katkı 

araştırılmalıdır. Damgalar tanıtılarak, yaratıcılıkları üzerinde sağlayacağı fayda 

anlaşılmalıdır. 

Bu araştırmada da, damgaların ve motiflerin tarihi ve günümüze kadar geliş seyri 

içerisindeki devamlılığına dikkat çekilmiştir. Damgaların tarih boyunca işlevselliğine 

değinilip, bir miras gibi Türk Sanatının bir dil’ i olarak nesilden nesile sürüp uzanan 

geçmişi araştırılmıştır. 

Türklerin bin yıldır var olan damgalarının Türk resminde, kiliminde, halısında, 

heybesinde, çadırındaki etkisi göz önünde tutulursa, plastik ve estetik açıdan incelemeye 

değer bir konu ve yeni yetişecek sanatçılara yol gösterici nitelikte özellikler 

taşımaktadırlar. 

 

1.1.Problem 

Gerek resmi gerekse özel eğitim kurumlarında uygulanmakta olan sanat eğitimi 

dikkatli incelendiğinde batı sanatı ve eğitiminin etkisinin çok fazla olduğu görülür. Bu 

sistemde olduğu kadar ele alınan konularda da kendini fazlasıyla gösterir. Verilen örnekler 

ve uygulamalarda çoğunlukla bu yöndedir. Bu durumda yeni yetişen bireyler kendi 

kültürlerinden dolayısıyla köklerinde kopuk yetişmektedirler. Bunu telafisi mümkündür. 

En azından konu seçiminde yerel değerlerimizden faydalanabiliriz.  
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1.2.Amaç ve Önem 

 

            Türk dünyasında pek çok maddi kültür malzemeleri  üzerinde kullanılan damgalar, 

Türk estetik tarihi açısından çok önemlidir. Halkın en yalın duygu ve düşüncelerini ifade 

ederler. Bu şekiller, dönemin ve yaşam tarzının tanınmasında çok önemli rol oynayabilir. 

Yapılan araştırmalar da insanların tesadüfen ortak semboller kullandıkları hakkında çok az 

bilgiler vermektedir. 

  Bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkan verilerle damgaların serüveni kültürel bir 

takım değişimler ile açıklanmaya çalışılacak ve kültürümüzün temel yapısını oluşturan 

düşünsel öğeler hafızalarda tekrar canlandırılmaya çalışılmıştır. İlköğretim çağındaki 

çocuklara aktarılmasının sağlayacağı faydaların analizi yapılacak ve plastik sanatlarla 

ilişkisinin neler olduğu, plastik ve estetik açıdan ne gibi değerler taşıdıkları araştırılmıştır. 

Türk damga ve motiflerinin incelenmesi ve ilköğretim Görsel Sanatlar derslerinde 

uygulama biçimleri araştırılmıştır. Bütün bunlardan sonra Görsel Sanatlar derslerinde 

eğitim- öğretim metotlarının gelişmesinde ve yaygınlaşmasında rolünü ortaya koymak bu 

çalışmanın öncelikli amacı olmuştur. 

 

1.3.Sınırlılıklar 

 

Tez konusu “Türk Damgalarının Estetik Yapısı ve İlköğretim Görsel Sanatlar 

Derslerinde Uygulama Biçimleri” olarak belirlenmiştir. 

Tezin konusu açısından önemi bulunan ve bilimsel yayınlara konu olmuş, 

coğrafyalarda dönem, yöre, boy sınırlamasına gidilmeden damga örneklerine yer 

verilmiştir. 

Halı, kilim ve mimari süslemeleri, daha önce kullanılmış işlevselliği en çok olan 

damgalar seçilerek farklılıklar ve ortak özellikler taranıp, daha sonra etnografya müzesi 

gezdirilerek görsellik daha anlaşılır hale getirilmiştir. İlköğretim 6. sınıf öğrencilerine iki 

ders saati içerisinde uygulama yaptırılarak, öğrenci çalışmaları ile tespit edilen motifler 

karşılaştırılmış, ekte sunulmuştur. 
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2.TÜRKLERDE DAMGA KAVRAMI 

 

İnsanların dışındaki nesneleri ya da zihin dünyasında yorumladığı şekilleri, çeşitli 

biçimlerde ifade etmelerinden ötürü doğan sanat; insanların, medeniyetlerin ve kültürlerin 

dünyayı yorumlayış tarzlarıdır. Bu yorumlardaki benzerlikleri, farklılıkları ya da 

aynılıkları insanların içinde bulundukları soyso- kültürel yapı ile özel yetenek ve becerileri 

belirler. 

Sanat eseri yaratıcısının niyetini veya amacını vurgulamak ve sanat eserini bu 

niyetten hareket ederek tanımlamak hata payı yüksek bir davranıştır. Sanat eserini ortaya 

koyan sanatçının amacı tamamen farklı olabilir. Örneğin Mimar Sinan’ nın Selimiye 

Camii’ nin yapmasındaki amaç, içinde müminlerin namaz kılacakları ulu bir mabet inşa 

etmek olabilir. Bu amaç ne o eserin niteliğini, ne de o eseri seyreden kişinin estetik 

deneyinin özelliğini belirleyebilir (Arslan, 1999). 

Bir şeyin üzerine bir nişan, bir im basmaya yarayan araç. Bu araçla basılan nişan, 

im anlamlarında kullanılan damga kelimesinin, Eski Türkçe’de tamka, Kutadgu Bilig ve 

Çağatayca’da tamga,  Kumuk Türkçe’sinde tamna, Oyrat ve Soyon Türkçe’sinde tanma, 

Kazan Türçe’sinde tamga, Azeri Türkçe’sinde damğa olarak kullanıldığını, ayrıca bu 

kelimenin Türkçe’den Rusça ve Çeremişçe’ye “tamga”  ve yine Moğolca’ya “tamaga”   

şeklinde kullanılmaktadır (Gülensoy, 1989). 

Demirden yapılmış ve kızdırılarak atların, büyükbaş hayvanların sol sağrılarına 

vurulan işaretlere damga, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların kulaklarının 

çentilmesine en, ev eşyası ile bazı başka takımların ve dokumaların üzerine dokunan veya 

dikilen yahut boyanan alametlerin adına Anadolu’ da im denilmiştir. Bu imlerin yanış 

olarak da kullanıldığını Azerbaycan’ da ve Anadolu’ da köy ve kasabalarımızda, motif, 

süs, nakış anlamında, aslı Türkçe olan, yanış, yanğış, yaneş sözcükleri kullanılır 

(Görgünay,  2002). 

Türk boyları ve kabileleri, yüzyıllardır kendilerine özgü birbirinden farklı 

damgalar kullanmış, at, sığır ve koyun sürülerini, hatta eşyalarını bunlarla 

damgalamışlardır. Bu damgalar, aynı zamanda başbuğların hükümranlık sembolleriydiler. 

Hakaniye Türkleri’ nde, Hakan’ ın damgasına Tuğrak denirdi. Bu kelime, daha sonraları 

Batı Türklerinde Tuğra adını almaktadır (Akçora, 1996). 

Türk kültüründe damga, im, en adı altında anılan kültür unsurları tarih öncesi 

çağlardan günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Damgalar kaya, ağaç, deri, dokuma, 

halı- kilim, hayvanlar, süs eşyaları, işlenmiş maden, çanak-çömlek, mimari yapılar, bayrak 
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ve tuğlar, giyim, silahlar, zırhlar, mezar taşları vs. gibi çok geniş kullanım alanlarında 

silinmez izler bırakmıştır. Damgalar, Türk boylarında hayvanların çeşitli yerlerinde 

tanımlayıcı işaretler olarak görüldüğü gibi, Orta Asya, Avrasya steplerinde, Kafkaslarda 

mitolojik, dinsel, ekonomik, kültürel anlamlar da içeren geniş kapsamlı iletişim aracı 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Görgünay, 2002). 

Orta Asya’ da Şaman dininde, totemlerde tanrılarını, iyi veya kötü ruhları 

gördüklerine inanılıyordu. Çadırlarının, barınaklarının içine soğuk, toz ve rutubetten 

koruyan dokuma yaygılarında da bilinmeyen dış tehlikelerden korunmak, kendi 

topluluklarını belirlemek, Tanrılardan bereket dilemek için semboller ve işaretler 

kullanmışlardır (Şen, 2004). 

Damga, demirin keşfinden dağlama usulünün bulunmasından sonra kullanılmaya 

başlanmıştır. Damganın mazisi ortalama beş bin yıllı aşmıştır. Damgalar mülkiyet işareti 

olarak değil zamanla, şahsiyet beyanı hak tespiti gibi hususlarda da kullanılmışlardır             

(Akçoralı, 1996). 

Tabiat, zaman unsuruna göre insana yiyecek, giyecek, hayat sunan bir ortamdır. 

Zaman, önce mevsimlere, sonra günlere, aylara, yıllara göre değişen, değişmelere bağlı 

olarak canlıları ve cansızları da farklılaştıran bir oluşum. İnsan, tabiattan ve zamandan, 

çalıştığı ölçüde, hakkını ve hissesini alan, Tanrısına teşekkür eden, başka insanlarla bir 

düzen kuran, düşünen ve inanan bir canlı olmuştur (Tural, 199). 

Böyle bir uygulama, kişi, soy ve ailenin adının sürdürülmesine hizmet ettiği gibi, 

hem de konar- göçer hayat şartlarında, her aileye ait çok değerli eşyaların ve hayvanların 

yitirilmemesi gibi pratik amaçlarda taşımaktadır. 

Damgalar bir obanın, oymağın, boyun, kabilenin işaretleridir. Bu o birliğe ait olan 

her şeyde kullanılabilir. Damganın kullanıldığı birlikte o birliğin fertlerinin şahsiyeti erir, 

yok olur. Artık fertlerden her hangi birinin şahsiyeti ve mülkiyeti bahis konusu değildir. O 

birlik ve onun malları mülkiyeti bahis konusudur. Binlerce süren bu sistemin Türk 

tarihinin bütün yükseliş ve düşüş devirlerinde amil olduğu anlaşılmaktadır. Obanın başı 

akıllı, namuslu, adil ise o oba zamanda yükselmiş, değilse hemen çökmüş, hatta 

kaybolmuştur. Buna tahammül edemeyen fert, birliği terk eder, adsız olur, kazak olur, o 

artık birliğinin adını anmaz, ona mensup olduğunu iddia edememektedir (Akcoralı, 1996). 

Damgaların sosyal hayatın her evresinde karşımıza çıktıkları, birer özel mülkiyet 

bildirimi olduklarını anlıyoruz. Damgalar aynı zamanda kullanım alanları içerisinde 

amblem, logo gibi işlevsel biçimleriyle de yıllardır sürdürüle gelmiş bir gelenek eseri 

olarak varlığını devam ettiriyor. 
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Oğuz boyları damgalarının Anadolu'da hayvanların dışında, halı- kilim damgası 

olarak kullanmış, aşı boyası ile evlerin duvarlarına resmetmiş, kap kaçağa ve nazar 

değmemesi, uğur getirmesi için bazı giyim eşyasına koymuş ve mezar taşlarına da 

kullanmışlardır ( http://www.heddam.com ). 

Büyük ve küçükbaş hayvanlarında, kovanlarda, buğday veya un ambarlarında, 

mezar taşlarında, mezar işaretlerinde, kilim ve halılarda,  keçelerde, kepeneklerde,  heybe, 

torba ve un çuvallarında, nakış ve yanışlarda, ziynet eşyalarında,  nazarlıklarda, ev kapı ve 

duvarlarda, kap, kaçakta, el, yüz, alın, dövmelerde, at koşum takımlarında kullanılmıştır. 

Damgalarının bu kadar çeşitli yerlerde kullanılması, Türk toplumunun folklor ve etnolojik 

malzemelerinin zenginleşmesinde başlıca unsur olduğu görülmektedir (Gülensoy, 1989). 

Türklerin İslam’ ı kabulünden sonra, damgaların eskisi kadar yoğun olmasa da, 

farklı alanlarda ve amaçlarda kullanıldığını görüyoruz. Özellikle Oğuz boylarının kendi 

damgalarını uzun bir süre koruyabildikleri bilinmektedir. Daha çok hayvanlar ve günlük 

eşyalar üzerinde, mezar taşları ve mimaride, halı- kilim ve dokumalarda damgalarla 

karşılaşılmaktadır. 

Türklerin özgün konuşma dili olduğu gibi, özüne mahsus sanat dili de vardır. Bu 

dilin kaide ve kanunlarını aydınlatmakla hem geçmiş sanatımızı hem de sanatımızın dahili 

konularını anlayabiliriz. Çin’ den Avrupa’ ya dek geniş bir arazide bin yıllardır var olan 

sanat, onu yaratan ve yaşatan milletin konuştuğu dil gibidir. Onu Azerbaycan sanatı, 

Özbek sanatı, Kazak sanatı, Uygur sanatı, Selçuk sanatı, Osmanlı sanatı vs. adıyla, bir 

bütün içinde değerlendirmek gerekmektedir ( Cebrailoğlu, 1999 ). 

 

2.1. Damgaların Kullanım Alanları İçerisinde Sosyo- Kültürel Hayattaki Yeri 

 

Kültürel bir olguyu anlamak, empati ile uygun metot ve tekniklerin kullanılmasını 

zorunlu kılar. Mesela bir kültür unsuru sadece tarih, antropoloji, halk bilimi, sosyoloji vb. 

bilim dallarından, sadece birini esas alarak, yeterince anlaşılır şekilde ifade edemeyiz. 

Çünkü kültür unsurları tarihi süreç ile sosyal- fiziki ortam içinde oluşurlar, değişirler ve bu 

süreçte onu etkileyen faktörler her zaman birden fazladır. 

Yapılan araştırmalar, insanların tesadüfen ortak semboller kullandıkları hakkında 

çok az bilgiler vermemektedirler. Damgalar bir zihniyet dünyasının ürünleri olarak 

algılayıp yorumlamak inceleme için daha uygun olabilir. Çünkü, insanlar ortak semboller 

kullansa da onlara verdikleri  anlamlar farklı olmaktadır  (Türk Yurdu, 2001). 
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Genelde bugüne kadar yapılan çalışmalarda halının- kilimin nerede dokunduğu, 

adı, iplik yapısı, düğüm sayısı gibi meseleler Türkiye’ de bu konuda çalışanların ana 

problemi olmuştur. Oysa bu konulardan ziyade bir halının- kilimin verdiği mesaj ile onun 

sosyo- kültürel yapıdaki yeri sosyal bilimler açısından birinci derecede öncelikli olmalıdır. 

Öbür yandan dokundukları yerleri göz önüne alarak halı- kilimleri Kars kilimi, Hakkari 

kilimi, Bergama kilimi vb. diye adlandırmak doğru mudur? (Kazakistan, Kırgızistan halı 

kilimi gibi ayrımlar da aynı değerlendirmeye tabidir) Çünkü onlar aynı tarihî bilinç içinde, 

fakat farklı zamanlarda oluşmuş bir zihniyet ürünleridir. Bu nedenle geleneksel Türk halı- 

kilimlerinde farklı gibi görünen damgalar, aslında bir bütünün çeşitli parçalarını motiflerle 

süsleyerek sembolik bir dil ile karşımıza çıkarlar. 

Sembol kelimesinin Türkçe karşılıkları olarak gösterilen simge, remiz, timsal, 

alamet, belirti, nişan, rumuz gibi kelimelerin bazılarının konumuzla ilgili anlamlarına bir 

göz atmak dahi, sembolizm konusunda bunların hepsinin dikkate alınması gerektiğini 

göstermektedir. Remiz: işaret, işaretle anlatma; gizli ve kapalı bir surette söyleme; 

müzikte perdelerin veya aralıkların yerine, onları anlatmak üzere kullanılan işaretler. 

Sembol kelimesinin içeriğiyle ilgili bu açıklamalara bakılırsa, söylenenlerin eski Türk 

damgalarının tanımlamasında da rahatlıkla kullanılabilirliğini gösterirler (Çoruhlu, 1995). 

Damgalar eski kültürlerin öğrenilmesinde, etnik grupların, etnik tarihin, sosyo -  

kültürel münasebetlerin belirlenmesinde, en az yazılı kaynaklar kadar, yer- su, kabile-

soyadları ve halk adlandırmalarıyla beraber, önemli kaynaklardan biri sayılmaktadır. 

Damgalar, Türk boylarında hayvanların çeşitli yerlerinde tanımlayıcı işaretler olarak 

görüldüğü gibi, Orta Asya, Avrasya steplerinde, Kafkaslarda kozmogonik, mitolojik, 

dinsel, ekonomik, kültürel anlamlar da içeren geniş kapsamlı iletişim aracı olarak 

karşımıza çıkarlar (Gülensoy, 1989). 

Damgaların nerede ve ne zaman ortaya çıktığını hakkında kesin bir yargıya varmak 

zor olsa da, damgaların toplumsal münasebetlerin daha karmaşık ve daha üst seviyede 

geliştiği dönemlerde kendini göstermiştir. 

Prof. Dr. Muvaffak Uyanık ilk kez 1960 yılında başlayan çalışmaları ile Van- 

Hakkari bölgesi Tir-i Şin yaylası kaya yazıtlarında, damgalara benzeyen ortak motifler 

tespit etmiştir. Prof. Dr. Ersin Alok  1972- 1979 yılları arasında aynı bölgede, Orta Asya 

ve Üst Asya bölgesiyle tamamen benzerlik gösteren 45.000 kaya resim yazısı ( damga ) 

olduğunu belirlemiş, bunların içinde buzul dönemi sonuna ait ( M.Ö 12.000 ) Anadolu 

kaya resim yazısını saplamış, Alok, Gavaruk vadisinde, Asya Ön Türk kökenli Varagöz 

kaya resimlerinin olduğunu göstermiştir. Bunların dışında İzmir’ den Çatalhöyük’ e dek 
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Anadolu’ nun tüm yörelerinde onlarca alanda Ön- Türk dili ve kültürünün sürekli 

varlığının kanıtı olan damgalar ve motifler bu coğrafyanın inkar edilemez tapuları olmuş 

ve Türk milletinin sanata olan ilgi ve merakının birer delili niteliği taşımışlardır (Ermetin, 

2004). 

Kaya çizimleri, mağara resimleri ve taşlardan sonra, damgalara tanıklık eden 

belgeler seramik kap kacak ve kil mühür örnekleridir. Kalkolitik Çağın (M.Ö. 5500– 

3200) Obeyd devresi dörtgen kerpiç yapıları, çanak çömleği, mühürleri ve ölü gömme 

gelenekleriyle bugüne kadar gelmiştir. Bu dönem Değirmentepe yerleşiminde, çeşitli 

büyüklüklerde mühür baskılı kaplar, sepet ve sandıklar, değerli eşyalar bulunmuştur. 

Bunlar, ticari malları emniyete almak ve ait olduğu kişiyi belirlemek amacıyla vurulmuş 

damgalardır. Eşyanın içine konulduğu kapların ağzı kumaş parçası veya deri ile örtülüp 

bağlanmış ve kille sıvanarak mühürlenmiştir. Bu dönem kullanılan mühürlerin bir kısmı 

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi' nde bulunmaktadır. Günümüzde, geleneksel 

Anadolu el sanatlarında, ailelerin imini taşıyan çeşitli işleme, dokuma ve ev kullanım 

eşyaları üzerinde ve hayvanların kulaklarına, sağrılarına boya veya dağlama tekniği ile 

damga koyma geleneği bu uygulamaların bir uzantısı olarak yorumlanmaktadır (Erbek, 

2002). 

Alman ve Avusturalyalı sanat tarihi bilginlerinin Orta Asya Türk Sanatı ve Doğu 

sanatının dünya sanatına yaptığı katkıları açısında ele alarak inceleme programları 

geliştirip J.Strzygowsk’ nin Viyana da kurduğu enstitüyle de bilimsel ortamda 

çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Alman Gotik sanatına öncülük eden savaşçı Cermen 

kabilelerinin olduğunu ispatlayan sanat tarihçi W. Worrienger tarafından yoğun bir içerik 

çözümlemesiyle Türk sanatının temeli hakkında tespitlerde bulunmuştur (Tansuğ, 1999). 

Türk milletinin dünyaca tanınan simgesi, hilal ile güneş veya yıldız işareti, Türk ve 

yabancı araştırmacıları dikkatini tekrar tekrar çekmiştir. Selçuklu ve Osmanlı devrinde 

hilal ile güneş veya yıldız işareti hakkında değerli eserler mevcuttur. Ancak bu işaretlerin 

kökeni çoğunlukla astral ikonografi bakımından zengin olan ve iyi tanınan Yakındoğu’ da 

aranmıştır. Türk kültürünün doğduğu İç Asya çevresinde, Proto- Türk olarak kabul edilen 

milletlerin ve Türklerin gök ibadeti kozmolojisi içinde yer alan astral ikonografi de aynı 

derecede zengindir ve o kadar köklüdür ki, astral simgeler, piktogram ve tamga şekline 

kadar gelişmiştir, hatta Kök Türk yazısında fonogram olarak gözükürler (Esin, 2004). 

Altaylar’ da ve Orta Asya’da, Kafkasya ve Azerbaycan’da bulunan Bronz dönemi ( 

İ.Ö. II-I bin yıllar) arkeolojik bulgularda çok sayıda damga ve piktogram örneklerine tanık 

oluyoruz. Damgalar genelde metal bezekler, at koşum takımlarında, aynalar ve çeşitli silah 
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türleri ( hançer, kılıç, zırh, miğfer, kalkan vb.) üzerinde kullanılmıştır. Diğer yandan 

damgalar İskit - Sarmat, Hun, Hazar, Avarlara ait olunan birçok kurgan ve höyük tipli 

kazılarda ortaya çıkan benzer metal eşya ve bezekler üzerinde de bulunmaktadır. 

Kaya resimleri ve damgalar Orta ve İç Asya' da milattan önceki bin yıllardan, 

M.S.14. ve 15.yüz- yıllara kadar çok çeşitli konuları kapsar. Özellikle, erken tarihli 

örneklerde, av kültürü ve sembolizmini yansıtan resimler egemendir. Bu resimlerin 

bazılarında sembolik anlamları ihtiva eden hayvan mücadele sahnelerinin proto- tiplerini 

ve sonraki bazı örneklerini meydana getiren birbirleriyle mücadele eden hayvan figürlere 

rastlanmaktadır (www.otuken.net). 

Tarihin koruyabildiği en eski halı, keçe ve dokuma örneklerinin bulunduğu Pazırık 

Kurganında da damga ve imlerle karşılaşabiliyoruz. Pazırık Kurganlarında bulunan at 

koşum takımlarında, ağaç üzerinde, Göktürk yazıtları ve damga örneklerinin keşfedildiği 

bilinmektedir. Dokuma örneklerinin zamanla çürüyerek tahrip olması yüzünden, üzerinde 

damga örneği bulunan çok az sayıda eski dokuma örneği günümüze ulaşabilmiştir ( 

Görgünay, 2002). 

Damgalar bina üzerlerinde dahi kullanılmışlardır. Kırım Bahçesaray’ da bulunan 

Han Sarayının duvarları üzerinde Girayların tarak damgası görülür. Okuma yazma 

bilmeyen Başkırtlar ve diğer Türk kavimleri, imza yerine kendilerine ait damgaları 

kullanıyorlardı. Avrupalı tarihçilerin han ve beyler’ in kullandığı aynı damgaları Kırım’da 

Tatar köylerinde, halkın mezar taşlarında görülmektedir. Tatarlar ailemizin damgası 

demezler, falan köyün damgası derler. O halde han ve beyler mensup oldukları ocağın 

damgasını kullanmış olmaktadırlar ( Akçoralı, 1996 ). 

Soyso- kültürel hayattaki birçok unsur gibi sanat da birtakım dini inançlarla 

yakından ilgilidir. İnsanla ilgili ritüellerin önemli bir kısmında din ile büyünün etkili rol 

oynadığını, alan çalışmalarına dayalı sosyolojik ve antropolojik verilerde sıkça görmek 

mümkündür. Çünkü geçmişte var olan bir eserin içeriği bir kültür çevresinin anlamını 

taşımaktadır. 

 

2.2. Tarihsel Süreç İçerisinde Damgaların Çıkış Noktaları ve Gelişim Evreleri 

 

İdeogram’ lara (arma, amblem, süs nakışları) dönüşen işaretler, başlangıçta hem 

tanrısal, hem de nesnel anlamlar taşıyan ve bu sebepten dolayı, adları daha sonra 

sözcüklere dönüşen canlı yazılardı. “İşaret” ve “Söz” rahipleri, kuşaktan kuşağa devir 

edilen ilk hiyeroglifleri yorumlayarak, yeni kavramlar geliştiriyorlardı; ilk bilgiler, mitler, 
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felsefeler, bilimler ve sanatlar da bir mozaik gibi bunlardan oluşmaktaydı. Kutsal 

sembolleri, malzemeye yansıtmaya çalışan rahipler, ayin nesneleri-putlar yapıyorlardı, 

bunlar, zaman içinde kutsallıklarını kaybederek, iş ( avcılık, çobanlık, tarım ) aletlerine 

dönüştüler. Bitmek bilmeyen taş devrinin dini hayatı, büyümekte olan insanlığın maddi ve 

manevi kültürünün temelini oluşturmaktadır  (Süleyman, 2001). 

Türkler damga adını verdiğimiz işaretleri kullanmadan önce, anlatmak istedikleri 

şeyi mutlaka resim ile ifade ediyorlardı. Nitekim ilk çağlarda da insanların pek çoğunun 

resim kullanarak meramlarını anlattıkları, bulunan mağara duvar resimlerinden 

anlaşılmaktadır. İnsanlık resimden piktograph’ a, daha sonra da piktogram’ a geçmiş 

olmalıdır. Türk damgaları, işte bu safhada, yani piktograph ile piktogram arasında doğmuş 

olabilir. Bu görüşe göre, Türk yazı ve damga tarihini şöyle şematize edilebilir: 

 

I.devre :   Resim 

II.devre :   Piktograph( eski Mısırlılarınki gibi resim kullanan yazıda tek işaret). 

III.devre :   Pigtogram ( basitleştirilmiş resim ). 

IV.devre :   İdeogram  (yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden fikri ifade eder). 

V.devre :   Phonogram (bir harf veya hece veya sesi gösteren işaret ). 

VI.devre :  HARF ( dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi meydana getiren işaretlerden 

her biri).  

Burada, yeni verilerin ışığında bu olguyu değerlendirirsek, resimle damga 

arasındaki ilişki hiç de her zaman tarif edilen devreli geçitleri yansıtmamaktadır. Bunun 

başlıca nedeni bahsi geçen damgaların çoğu zaman birden bire ortaya çıkışı, kimi zaman 

resimlerle aynı düzlemlerde kullanılışı ve damga ile resmin farklı niteliklerde, farklı 

amaçlarda oluşunda saklıdır. Tıpkı günümüzde arma, logo vb. gibi simgesel değerlerlerin 

resmin paralelinde kullanıldığı gibidirler. 

Damga ve yazının oluşumunda, insanlık tarihinin ilk inanış ve dinlerinin etkisinin 

ve özellikle Ay ve Güneş kültlerinin ilk işaret ve simgelerin yaranmasındaki halledici 

rolünden ileri gelmektedirler  (Gülensoy, 1989). 

Çin’ in şimal kesimlerinde, Afganistan’ ın Tilli Tepesi’ nde, Orta Asya 

topraklarında yapılan kazılarda pek çok eser bulunmaktadır. Bunların Türk kültürü 

bakımından yerlerinin tespit edilmesi ve incelenmesi gerekmektedir. 

Damgaların bir  özelliği de Kızılderililerin Bering boğazından geçerek Amerika’ 

ya göç eden ilk Türkler veya Asyalılar  olduklarını savunan bilim adamlarınca, en önemli 

vesika olarak kullanılmalarıdır. Gerçekten de  Kızılderililerin gelenekleri ve kullandıkları 



 xviii

damgalar eski Türk kültürüyle önemli ölçüde örtüşmektedir. Bu konuda Ethel G. 

Stewart’ın “Dene ve Na-Dene Kızılderilileri” ve  Clark Wissler’ in “Kızılderililerin 

Tarihi” adlı çalışmaları gibi eserlere bakılabilir. 

Semboller halkların kültürlerinde çok önemli olan otantik belgelerdir. Özellikle 

Türkler için semboller, hem bir bağımsızlık hem de bir süs ve sanat eşyası olmanın 

ötesinde mitolojik özelliklere sahiptir. Mesele Türklerin yaratılış destanlarından olan Oğuz 

Kaan Destanı’nda da Türklerin 24 boydan meydana geldiği anlatılır. Ayrıca 24 Oğuz 

boyunun damgaları olduğu gibi ya da kısmen değişerek hâlâ Türk halkları tarafından 

kullanılmaktadır (Mülayim, 1998). 

Eski Türk damgaları hakkında Orhun yazıtlarında da bilgiler bulunmaktadır. 

Moyun Çor’un yazıtında “...beyaz otağımı tahtım ile birlikte pınarın yanına dikip, Tanrı' 

ya dua ettim, kurban kestim. Damgalarımı ve yazımı taşa yazmaları için emir verdim. 

...Tavşan yılında (751 yılında) Tatar’ı anlaşmaya davet ettim.... bin, on bin yıla (sonsuza) 

kadar korunacak olan işaretlerimi (damgalarımı) taş üzerlerine yazmaları için emir verdim 

...” sözleri mevcuttur (Akcoralı, 1996). 

Kaya çizimleri petroglifler ilkel sanatın ortaya çıkışı ve evrimi gibi önemli bilimsel 

sorunların öğrenilmesi için asıl belgelerdir. Eski insanların sosyal hayat tarzı, ideolojik 

görüşleri, gelenekleri, estetik ve felsefi bakış açıları ile ilgili kaya çizimleri, değerli tasviri 

sanat eserleri olmakla beraber, bir nevi insanlığın ilkin gelişme aşamalarını aksettiren 

gizemli piktografik yazılardır. Azerbaycan’ da kaya çizimleri geniş ölçüde yayılmıştır. Bu 

gizemli görsel sanat incileri– resimyazılar Kafkasya’ da, Orta Asya’ da, Ural’ da, Sibirya’ 

da bilinmektedir.  

Azerbaycan, Dağıstan, Orta Asya ve Sibirya arazilerinde kaya çizimleri çok çeşitli 

olup, Taş Devri’ nden Orta Çağ’ a dek uzun bir tarihi dönemin manevi medeniyetini 

yansıtmaktadır. Kafkas kaya üstü resimleri Orta Asya, Sibirya petroglifleri ile belirli 

yönlerde benzerlik taşısa da, kendine has nitelikleriyle seçilmektedir. Kafkasya’ da en eski 

ve zengin kaya çizimleri Azerbaycan arazisinde Gobustan’ da, Abşeron’ da, Kelbecer 

yaylalarında ve Ordubad dağlarındadır (Enveroglu, 2005). 

Damga ve imler hakkında bilgi yazılı kaynaklarda da karşımıza çıkmaktadır. 

Divan- ü Lugat- it Türk’ de Tamga’ nın ne işe yaradığı hakkında şu bilgiler vardır;  

‘Oğuz bir Türk boyudur. Oğuzlar Türkmenlerdi. Bunlar yirmi iki bölüktür; her 

bölüğün ayrı bir belgesi ve hayvanlarına vurulan bir alameti vardır. Birbirlerine bu 

belgelerle tanırlar’ (Akçora, 1996). Divan- ü Lügat- it Türk' de karşılaştığımız Oğuz Boyu 

damgaları şunlardır: Kayı Boyu, Salur Boyu, Bağduz Boyu, Bayat Boyu, Avşar Boyu, 
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Yazır Boyu, Iğdır Boyu, Eymur Boyu, Alayundlu Boyu, Becene Boyu, Çavuldar Boyu, 

Çepni Boyu (http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Boylar _Tamgalar%C4%B1). 

Üretilen her tür araç gerecin ya da dokumanın, hangi kişi veya toplumun kültürüne 

ait olduğunun, aktarıldığı nesiller tarafından da bilinmesini sağlamakta, hatta bir üslup 

belirlemesini dahi mümkün kılmaktadır. Bazen bir dokuma yaygının karakteristik 

özellikleri ile hangi etnik gruba ait olduğu kendiliğinden belirlenebilmektedir (Erbek, 

2002). 

Günümüzde Türk soylu halkların yaşadığı birçok bölgede, en ve damgaların kısmen 

de olsa, dokumalarda, halı ve kilimlerde nakış veya motif olarak uygulandığı 

görülmektedir. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Anadolu halk 

sanatları im ve damgaları bir şekilde koruyabilmiştir. Bu olgu, Türk boylarının damga ve 

imlere verdiği önemin bir göstergesidir. 

Araştırmacıların birçoğu en eski damgaların çıkış yeri olarak Doğu Asya’ yı gösterse 

de, yeni bulgular doğrultusunda tespit edebildiğimiz en eski damga örnekleri Azerbaycan 

ve Anadolu arazilerinde rastlanmaktadır. İlk kullanılan damgaların insanoğlunun 

hayatında Tunç Devri’ nden itibaren yer almaya başladığı belirtilmektedir. 

Gobustan’ ın Mezolit, Neolit devri (9-10 bin yıl) insanlarının Enolit ve Tunç 

devirlerinde (M.Ö. 7-2.bin yıl) kabile birlikleri haline geldikleri ve kendine has dil ve 

kültüre sahip oldukları bilinmektedir. Bu kaya üstü çizimlerde gerçekçi ve stilistik 

tasvirlerin yanı sıra damgalar ve simgeler çok geniş yayılmıştır. Arkeologlar 

Azerbaycan’da ilkel sanatın Tunç Devri ile onun orta ve son devrelerinde en yüksek 

gelişme aşamasını geçirdiğini kanıtlamaktadır. İlkel sanatın bu gelişmiş aşaması Genikaya 

tasvirlerinde kendini daha olgun bir şekilde ortaya koymaktadır ( Enveroğlu, 2005). 

Kültürel bir olguyu onu sarmalayan etkenlerden soyutlayarak ele alınmamalıdır. Hatta 

bu anlayış kısmen fiziki alem için de geçerli olmalıdır. Durum böyle olunca, meseleyi en 

az hata ile kapatmak için, sosyo- kültürel unsuru yorumlarken öteki sosyal bilimlerle de 

ilişki kurmak gerekmektedir. En azından çalışılan sosyal bilime yardımcı olabilecek bilim 

dallarının verilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir. Mesela eli belinde, koçboynuzu, 

bereket ve haç şekilleri gibi damgalar dünyanın bilenen en eski halısından beri Türk 

coğrafyasında hâlâ halı ve kilimlerde dokunmaktadır. Tarihin bize verdiği bilgiler, İskitler 

ve Kimmerler dışında Anadolu’dan Türkistan’a doğru değil’ de Türkistan’dan Anadolu’ya 

hatta Balkanlar ve Tuna boylarına doğru göçler olduğunu bildirmektedir. Bu belgeler 

resmi kurumlar tarafından yazılmadıkları için de halkın en yalın duygu ve düşüncelerini 

ifade ederler (www.maksoy.5u.com). 
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Anadolu’da da Türk izleri ile ilgili çok sayıda görsel malzeme mevcuttur. Özellikle 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ nun erken devirlerine (Proto- Neolitik ve Neolitik) ait 

bulgularla, Orta Asya ve Kafkaslarda bulunan eski yerleşim alanlarında ortaya çıkan 

kültür kalıntıları arasındaki fark edilir benzerlikleri, birçok bilim adamının araştırmaları ve 

tespitleri dikkatle incelenmelidir. 

Göktürkler ve Uygur’ dan sonra, Orta Asya’ da ortaya çıkan Kırgızlar, Karluklar, 

Türgişler, Tatarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Avarlar, Oğuzlar, Peçenekler, Kumanlar, 

Kıpcaklar vb. Türk boylarının da, damga ve benzer özel işaretleri kullandıkları, onlarla 

ilgili araştırmalarda yer almaktadır. 

Bulgaristan' da eski bir kült merkezi olan Madara Mağaraları' nda Tuna Türk 

Bulgarlarından kalma olduğu sanılan damgalar bulunmuştur. Bu damgalar içerisinde, 

Oğuzların Kayı Boyu’ na ait damgalar da saptanmıştır. Viyana Sanat Tarihi Müzesi' nde 

bulunan 9.yy. Prestovatz hazinesine ait altın yüzüğün üzerinde de Kayı Boyu damgası 

vardır. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu’ nun kurucusu Osman Bey, Oğuzların Kayı 

Boyu' na mensuptu. Moğol tarihçi Reşideddin' in, Oğuzların Kınık Boyu' nda ok- yay 

kullanıldığına dair bilgiler verir. Ok- yay simgesi birçok Türk boyu gibi, Selçuklularda da 

damga olarak kullanılmıştır (Erbek, 2002). 

Cunni Mağarası, günümüzde taşıdığı önemli veriler ile mağarada bulunan damgalar 

12. yüzyıldan öncesine ait oldukları tespit edilmişdir (Gülensoy, 1989). 

Türk hanedan ve boylarına has damgaların, aile belirtisi olarak kullanıldığına dair 

kaynaklar var olması ile beraber, Salgur Salurlar’ ın paralarında, Salur damgası görüldüğü 

gibi, Ak- Koyunlu paralarında Bayundur damgası, Osmanlı Hükümdarı II.Murad’ ın bazı 

sikkelerinde, Kayı damgası bulunmuştur. Her ne kadar II.Murad’ ın haleflerinin 

paralarında Kayı damgası görülmüyorsa da, hükümdarlara ait şahsi eşyada ve silahlarla 

toplarda, bu damga, sıkça kullanılmıştır (Görgünay, 2002). 

Orhun’ dan Anadolu’ya veya Altay’dan Anadolu’ya adlandırılan geniş bir coğrafyaya 

yayılan Türk boylarının her gittiği yere kendi damgasını, yanış ve nakşını götürdüğü 

bilinmektedir. Bu yürüyüş ve göçler sırasında yeni coğrafi ve kültürel çevrenin, yeni 

sosyal ve ekonomik şartların da etkisi ile Türk boylarının kullandığı kutsal damga ve 

işaretler zamanla ilkin anlam ve şekillerini kısmen ya da tamamen kaybederek farklı 

görünümler ve anlamlar kazanmaktadır. Kimi zaman damgalar ilkin şekillerini muhafıza 

etse de, anlam değişikliğine uğrayarak birer süsleme motifine dönüşmektedir. Bu 

değişikliklere, özellikle günümüz Orta Asya, Kafkaslar ve Anadolu’da yaşayan geleneksel 

el sanatları tanıklık etmektedir (Enveroğlu, 2005). 
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Kültürel olaylar görüldüklerinin aksine, en zor anlaşılan problemlerin başında gelir. 

Bu nedenle damgaların kullanılması, halı- kilimin yapılması basit bir sosyal faaliyet 

olmayıp sosyal grubun veya bir milletin sosyal tarihinin altın sayfalarını dile getirmiştir. 

Başka deyişle halı- kilim ve mezar taşlarındaki damgalar birer sanat eseri olmaktan öte, bir 

duygunun bir sosyo- kültürel hayatın, en genel tabiri ile sosyal tarihin dile getirildiği kitap 

sayfaları ve tarihi vesikalarıdır. Dolayısıyla tarih yazıcıları ve sosyo- kültürel kavramlar 

hakkında çalışanlar, öncelikle halı- kilim ve mezar taşları gibi etnografik eserleri 

değerlendirilmesi gerekmektedir (Mülayim, 1998). 

Anlaşılacağı gibi, damgalar zaman ve mekân içerisinde, çok farklı bölgelerde farklı 

isimlerde karşımıza çıkabiliyor. Oğuz Boyuna has bir damganın Kıpçak kökenli birçok 

boyda başka bir adla görmek veya tersi de olasıdır. Türk olarak kabullenmeyen birçok 

halkın eski eserlerinde Türk damgalarını görmek mümkündür. 
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3. DAMGALARIN ALFABE İLE İLİŞKİSİ VE BENZERLİKLERİ 

 

Araştırmacıların birçoğuna göre eski Türk yazıtlarının çıkış kaynaklarından biri 

damgalardır. Dolayısıyla damgalar Türk alfabesinin oluşumundan önceki iletişim aracı 

gibi de algılanabilir. 

Bilhassa M.Ö. IV. Yüzyıllardan kaldığı sanılan Esik Mezarı’ nda, gümüş bir kap 

içinde, Kök- Türk harflerinin arkaik şekil olduğu sanılan harfler ile yazılmış ve Kazak 

Alimlerine göre, yalnız Türkçe iki harfi olan bir yazı bulundu. Bu önemli kaynak Kök-

Türk yazısının milattan önce, belki Aristov, Orkun, Kisilev’ in sandıkları gibi, 

damgalardan gelişerek, teşekkül ettiğini gösterilebilir (Esin, 1978). 

        

       bu reaksiyonu 

                                   

 

Göktürkler' in kullandığı yazı da birçok bakımdan milli çizgiler taşır. Bu yazıda 

Ok- Uk sesleriyle okunan, birleşik bir harfin ok şeklinde olması; kalın ya sesini veren 

başka bir harfin yay biçiminde yazılmıştır. Aynı yazıda Eb- b okunan bir harf, eski 

Türklerin eb = ev dedikleri çadır biçimindedir. İnce S harfi de sünğü- süngü biçiminde, 

düz ve keskin bir çizgidir. Bu yazılar, taşa kazılmak için biçim verilmiş ve Latinler' in 

kitap yazısı gibi birbirine bitiştirilmeyen harflerle yazılmıştır. Göktürk yazıları, 

İskandinavya' nın Run yazılarına benzediği için Batılılar tarafından Rünik Türk Alfabesi 

diye vasıflandırılmıştır. Ancak bu alfabe ile yazılan en mühim yazılar, Göktürk’ ler 

tarafından dikilen taşlara yazıldığından ve bu alfabe en olgun şeklini Göktürklerin elinde 

aldığından, daha çok, Göktürk Yazısı diye isimlenmiştir (Banarlı, 2007). Türkler, bin yıl 

önce kırmızı boyayla, yeşil boyayla yazıtlar yazmışlardır. Bir tanesi Hoytu Tamır 

külliyesidir (Sertkaya, 2001). 
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Runik tamgalar çubuk, çatal, kare, papyon, ok, yay, kuşkanadı, ay, çentikli dal gibi 

şekillerdir. Bu konuda, Uralların batısında İngiltere, Fransa, İspanya’ya dek yer alan 

Doğu-Batı Gutyag’ da diğer bir deyişle Avrupa’ da bulunan yazılı taşları, şekilleri 

İskandinavya’dan, Danimarka, Almanya, Fransa, Portekiz, İngiltere, İtalya’ya Türk 

izlerinin İ.Ö. 4140 dek indiğini gözlemlenmektedir. Mısır’daki  çizgili yazıların yaşının 

bundan 5 bin yıl, Doğu Anadolu içlerinde bulunan benzer yazıların 7 bin yıllık olduğu göz 

önünde bulundurulursa, Mısır’a sın yazının bile Anadolu’dan gittiği anlaşılabilir 

(www.ahmetercan.net). 

Anadolu’nun Doğu ve Güneydoğusundaki ( Kars, Erzurum, Van, Hakkari ) kaya 

resimleri, Cunni Mağarası’ ndaki ( Erzurum’un güneyi ) Orhun tipi yazılar, Anadolu’ nun 

çeşitli yerlerindeki kayalara kazınmış eski Türk işaretleri ile Tirişin kaya resimlerinin 

(Van Hakkari sınırı), özellikle Yenisey bölgesindeki resim ve işaretlere benzemesi dikkati 

çekmektedir. Türk ve yabancı arkeologlar tarafından, Erzurum' da bulunan Cunni 

mağarasında, 12. yüzyıl öncesine ait, Oğuz boylarından 12 boyun 29 değişik damgası ve 

eski Türk alfabesi harflerinden 5' inin varlığı da kesin olarak tespit edilmiştir. Cunni 

Mağarası’ nda yaptığı incelemelerde Türk boylarına ait dağınık şekilde 50 adet damga, 

işaret ve resimlerin bulunduğuna dikkat çeken Alparslan Ceylan, taş ve kayalar üzerindeki 

damgaların yapılışları ve kullanım amaçlarını şöyle dile getirir: Otlakların belirlenmesi ve 

otlaklardan faydalanan kabile ve boyların işareti olabilir. Bu Türk yazısının menşeini Sami 

sayan âlimler var ise de son zamanlarda bunların ideogramlardan teşekkül ettiğini ispat 

etmektedirler (Orkun, 1994). 

Türk kültürünün, Türk mayasının temelinde en başta Türk Dili vardır. Dil başta 

olmak üzere dinî gelenekleri, örf ve âdetleri, ortak tarih şuuru, mensubiyet duygusu vb. 

gibi sosyal olaylar kültürün temelindeki önemli unsurlardır. Millet varlığı bu temellerin 

üstünde yükselir. Erken Türk Tarihi araştırmacısı Kâzım Mirşan çalışmaları sonucunda 

tarihte yazının Tamga’ dan harfe sonra da alfabeye geçtiği toprakların Türkistan’ ın 

merkezinde olduğunu ortaya koymaktadır. Asya’ nın ortasında binlerce sene önce toprağa 

düşen çekirdek her zorluğu göğüsleyerek tarihin içinden gelip bugün milletler ailesinin ulu 

bir çınarı olarak yaşamaktadır. Bu düşünce yapılarının ortak kanaati olarak “ÖK” ü yani 

yaratanını, Rabbini, Tanrısını tanır temel fikrini kabul etmiş insanlar karşılığında erken 

Türk yazıtlarında gördüğümüz ökük- türük ve bugünkü karşılığı olan Türkler kavramı 

ortaya çıkmaktadır ( Tüfekçioğlu, 2007 ). 
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Başka bir husus da Türklerin tarihte yaşamış olduğu birçok bölgede, resim, damga 

ve yazıtın yan yana, iç içe geçmiş gibi kullanılmasıdır. Bu belgeler, resim, damga ve 

yazıtların farklı amaçlara hizmet etmesinin kanıtı sayılmasıdır. Aksi takdirde damgalar 

ortaya çıktığında resimlerin, yazı ortaya çıktığında ise damgaların bırakılması 

gerekmektedir. Oysa ki her üçü de günümüzde bile varlığını korumasıdır.     

          

     Kore Alfabesi                                 Güney Doğu Avrupa Alfabesi    

                              

                                                             

 

Orhun yazıları ile Türk damgaları arasında benzerlikler bulunduğunu ve Orhun 

yazısının damgalardan alınmış olabileceği meselesi Prof. Melyoranski kendisinin Kül 

Tigin Abidesi namındaki eserinde ifade etmektedir. Orhun yazıları ile damgaları 

karşılaştırıldıklarında ortaya şu tablo çıkmaktadır. Sayısı 37 olan Orhun alfabesinden 16’ 

sının damgalara benzediklerini tespit edilmiştir.  Bunun dışında pek çok damgalar vardır 

ki Kore alfabesinin eski şekillerine benzerler. Portekiz, İsveç, Norveç, Danimarka’ da 

üzerinde runik alfabeyle yazıtlar bulunan 5500 taş bulunmuştur. Avrupalı araştırmacılar 

bu yazıya ‘ Futwark Yazısı ‘ demektedirler. Talas yazıtlarıyla birleşiyor ve aynı dönem 

olduğuna dair bilimsel veriler taşımaktadır (Yeniçağ, 2005). 

Soy bakımından Moğollara yakın ve bu sebepten Yafetik olan Korelilerin Alfabesi 

ile Moğol damgaları arasında benzerliklere rastlanmıştır. Korelilerin damga kullanıp 

kullanmadıkları tespit edilmemiştir. Bunun dışında Amerika yerlilerinin alfabelerinde, 

Fenikelilerin, eski Arabistan’ ın Yemen Kıtası’ nda hüküm sürmüş Khimyerilerin, Afrika’ 

da Habeşlilerin alfabelerinde de Türk damgalarına rastlanmıştır (Akçoralı, 1996). 
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Türk yazıtlarının hemen hepsi bir işaretle damgalanmış bulunmaktadır. Bu çabanın 

Türk Alfabesi’ nin doğmasının sebeplerinden biri olduğu düşünülmektedir. Fakat bu 

şekilde bir çaba potansiyeli içinde damgaların doğmasını mümkün kılan ana sebebi 

Türklerin sın-taşlarını sembolist olarak şekillendirmelerinde aranmalıdır (Mirşan, 1970). 
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4. DAMGALARIN ESTETİK YAPISI VE PLASTİK UNSURLAR AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

 

Eski Türk damgalarının sembolik bir dil oluşturduğunu vurgulayan araştırmacılar, 

her sembol gibi damgaların da ilk çıkış noktasının gerçek dünyanın sayısız görüntülerinin 

yansıması olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Burada değinilmesi gereken esas mesele, bu 

yansımanın niteliğinde saklanmaktadır. Soyut- sembolik anlatım diline sahip oldukları, 

olay, kişi, hayvan ve hayal ürünü varlıkları birer simge olarak ifade ederek damgaların 

anlatım dilinde, nesneler dış görüntülerinden arındırılarak birer plastik unsura 

dönüşmektedir. Damgalar soyut bir ifade biçimi göstererek, modern sanatın plastik 

anlayışı arasında ortak özellikler göstermektedir. 

Türk damgaları içerisinde anlamları belirlenemeyen soyut simgelerin yanı sıra 

güneş, ay, yıldız, hayat ağacı sembolleri, boğa, geyik, dağ keçisi, at, kurt, alıcı kuşlar, 

koyun, yılan vb. eski Türkler tarafından kutsal sayılan hayvan motifleri ile 

karşılaşılmaktadır (Gülensoy, 1989). 

Doğa bilimlerinde olayları ve nesneleri görme veya onlara bakma eylemi, bazen 

araçların ve özel bilgilerin varlığını zorunlu kılabilir. İnsan- kültür bilimlerinde ise 

insanlar her baktıklarını bilmiş, dahası anlamış sanılabilir. Oysa durum hiç de sanıldığı 

gibi değildir. Öyle olsa bile, her görülenin bütünüyle anlaşılması mümkün değildir. 

Sanat tarihinde birbirine zıt iki farklı görüş mevcutluğunu korumaktadır. İlkel 

sanatların evriminin temelinde gerçekçi duvar resimleri ve heykellerin olduğu, diğeri ise, 

Paleolitik Çağ sanatının kökeninde soyut- geometrik sekilerlin varlığı meselesidir ki, bu 

tarz duvar resimlerinin çok sayıda örnekleri bulunmaktadır. Yeni araştırmalar ve yeni tarih 

tespit yöntemleri bize farklı imkanlar sunmaktadır. Şematik ve gerçekçi tasvirler aynı anda 

ortaya çıkmaktadır. Fransa’da Lasko mağarası, dağlık Tassilin- Adjer Platosu, Sahara’ da  

Ennedi  ve başka birçok kaya çizimi ve mağara resimlerinde bu olgu görülmektedir 

(Mirimanov, 1973). 

Bu ikili yaklaşımı Türk minyatürlerinde yaşatıldığını söyleyebiliriz. Minyatürlerin 

birçoğunda insan, hayvan ve doğa tasvirleriyle iç içe soyut- geometrik nakışların yaygın 

olarak kullanıldığını görebiliriz. Bu olgu bin yılı aşkın tarihi olan minyatür sanatında 

süreklilik arz etmekle beraber, yaşayan diğer halk sanatlarında da  (yazma, dokuma, halı-

kilim vb.) bir şekilde korunmuşlardır. 

Bu yaklaşımı Paleolitik dönemden başka, Mezolitik, Neolitik, Bronz ve sonrası 

dönemlerde ortaya çıkan eserlerde de izleyebiliriz. Örneğin; Çatalhöyük kazılarında 
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bulunan ünlü “ Ana- Tanrıça” heykeli, abartılı bir biçimde de olsa realist üslupta işlenmiş, 

üzerindeki çizimler ise tamamen soyut- geometrik tarzdadır (Mellart, 1988). 

Soyut ve somut sanat paralelliğiyle İskit, Hun ve Avar sanatlarında da 

karşılaşıyoruz. Hayvan üslubunun yaygın olduğu bu toplulukların sanatında gerçekçi 

tasvirlerle beraber, soyut geometrik nakışlar ve damgaların da çok fazla kullanıldığı 

araştırmacılar tarafından kaydedilmektedir. 

Estetik kavramlar ve sınırlılıklar içerisinde damgaların içeriğini incelediğimizde, 

beğeni yargısı sanat eseri ve bunu doğuran yaratıcı girişimin üstüne bir derin düşünme 

şekli olarak anlaşılmaktadır. Eflatun’ un dediği gibi ‘Yaratmak bazı akli kaideler uyarınca 

meseleyi çözmek demektir’. Bir dairenin kırk ayrı biçimde yorumlanması Türk insanının 

estetik düşünceye verdiği önemin ifadesi olduğu anlaşılmaktadır (Gülensoy, 1994). 

Çağdaş sanatın bazı kuramları ile damga yaratıcılarının temel estetik değerleri 

arasındaki koşutluklar dikkat çekmektedir. Modern sanatın birçok öncüsünün,  ortaya 

koydukları eserlerde sadelik, aza indirgeme, çokta birlik, belirlilik içerisinde belirsizlik 

gibi ilkeler ön plana çıkmaktadır. Konstrüktvizm ve benzeri akımların, sadeliği yaratmak, 

sentez etmek arzusu çok derin anlamlı ve bilinçaltı olarak büyük eserlerin yaranma 

ilkelerinin esasına koyulan bir istekten kaynaklanmaktadır (Enveroğlu, 2005). 

Estetik diye bir disiplinin farkına vardığımız günden bu güne, tecrübe yoluyla 

batıdan estetik teorileri ithal eden aydınlarımız, Türk kültürünün zengin estetik birikimini 

bu teorilerin ölçülerine vararak kendilerince birtakım eksikler bulmuş ve bu sistem 

içerisinde gerçeği batılılar gibi kavrayamadığımız için ne büyük kayıplara uğradığımızı 

anlatıp durmuşlardır (Ayvazoğlu, 2000). 

Ayrıca sanat eserlerindeki motifler biçim yapısındaki çağrışmalarla kendi 

semboliğini, üstünde yer aldığı nesneye eklemek, ona manevi değer vermek ve öz 

kazandırmak, bir başka deyimle o eşyayı kimlikli kılmaktadır (Mülayim, 1998). 

Bu gelişim evresi içerisinde bize ait olmayan bir estetik disiplinle değerlendirilen 

sanatımız haksız ithamlarla yargılanmıştır. İslam öncesi dönemde bir sanat anlayışının, 

sanat disiplininin ve sanat eseri üretmenin imkansız olduğu öne sürülmüş gerekçe olarak 

da bilimle bağdaşmayacak bir yaklaşımla, Türklerin göçebe, barbar bir kavim olmalarıyla 

ilişkilendirilmiştir (Arvasi, 2001). 

E. Panofsky, ‘İkonoloji Üzerine Çalışmalar’ konulu araştırma yönteminde, her 

imge belli bir toplumda belli bir dönemde belli bir anlayış biçiminin, inancın, maddi ve 

manevi değerlerin, sanatçı aracılığıyla dışa yansıması olarak ifade eder.  İmgeler en basit 

şekilde, görüldüğü gibi nesnel ve biçimsel anlatımlardır. Güncel, pratik deneylerle elde 
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ettiğimiz doğal imgenin biçimsel tanımlamasında bize yardımcı olur. Anlamları 

çıkartabilmemiz için bize yardımcı olacak veriler aynı kültürel ortamlarda bulunan diğer 

yazılı ve görsel kaynaklarda bulunur. Belirli konu ve kavramların varlığı bu düzeyde 

algılanır. İmgelerin içerisinde saklı olan anlam ve yorumu içerir. Bir yapıtın bu aşamada 

yorumunu yapabilmemiz için simgesel değerlerin tamamını, icra edenin bile farkında 

olmadığı başka anlamları çözümlemek gerekir (Yenişehirlioğlu, 1993). 

İslam hat sanatı, başka hiç bir kültürde görülmemiş bir şekilde bilhassa Türk-

Osmanlı döneminin sonlarında resim sanatına ait plastik değerlere ulaşmıştır. İslam 

yazısının ulaştığı bu seviye, gerçekte onun piktografik özelliklerinden ileri gelmektedir. 

İslam yazısı çok zengin biçim klavyesi ile sadece bir ideogram olarak kalmamış, bir insan, 

bir hayvan veya bir eşyayı tasvir etmeden de plastik bir dil kullanabilmiştir. Verilen 

örnekten anlaşıldığı gibi, eski Türk damgalarında da, doğaya bağlı kalmadan, belirli bir 

düşünceyi, salt plastik dilin imkânlarıyla ifade edebilme özelliği vardır (Boydaş, 1994). 

Damgaların çoğu, pek basit çizgilerden ibarettir. İptidai devirlerde bu çizgilerin bir 

mana ifade edip etmediği, bilinmemektedir. Ancak, ileride birçok damgaların, eşyadan 

alındığı ve eşyanın adı ile anıldığını söylemek, mümkündür (Görgünay, 2002). 

Elde bulunan, mevcut verilere dayanarak, damgaların salt çizgilerle oluşturulan 

grafiksel öğeler olarak algılaya biliriz. Damgaların, temel plastik elemanlardan (nokta, 

çizgi) ve basit üç ana geometrik biçimin çeşitli kombinasyonlarda üretildiğini 

söyleyebiliriz. Değinildiği gibi, damgalar, iki boyutlu düzlemlerde derinlikten, hacim ve 

renkten arındırılmış, salt geometrik- soyut plastik elemana dönüşmüş simgelerdir. Dış 

gerçeklikten tamamen kopmasa da, damgalar genelde soyutlanmış, nesne ve olayın özüne 

inmiş işaretlerdir. 

Çağdaş sanatın bazı kuramları ile damga yaratıcılarının temel estetik değerleri 

arasındaki benzerlikler dikkat çekmektedir. Modern sanatın birçok öncüsünün,  ortaya 

koydukları eserlerde sadelik, aza indirgeme, çokta birlik, belirlilik içerisinde belirsizlik 

gibi ilkeler ön plana çıkmaktadır. 

Damgalarda; sadelik, aza indirgeme, tanımlayıcı ve vurgulayıcı ifade gücü, 

metafizik çağrışımlılık gibi estetik değerlerin ağırlık kazandığı, tesadüf olmadıkları, 

bunların dışında, zengin bir ifade gücünü gösterdikleri, günümüze kadar gelmiş eserlerde 

kendini göstermektedir. 

Grafik sanatlarının terminolojisini incelediğimiz zaman damgaların tarifine çok 

yakın ifadelerle karşılaşılmaktadır. Çoğaltılacak ya da üretilecek nesnelerin kullanılabilir 
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ve görüntüsünü ya da simgesini desene dayalı sanatlara grafik sanatlar denilmektedir 

(Turani, 1993). 

Fransız ressam Andre Lhote sanatçıların ve grafik sanat alanında çalışanların 

uyması gereken ortak kuraldan şu şekilde bahseder; ‘Abartmak, azaltmak, çıkartmak, 

kompozisyon yaratmak sanatçının sürekli olarak yapması gereken işlemlerdir. İster 

çizgisel ister renkler, değerler ve yüzeyler olsun, gerçeği değiştirmek dönüştürmek 

gerekmektedir.. 

Türk damgaları kültürel bağlamda olduğu kadar felsefe tarihimizin de mihenk 

taşını oluşturur. Damgaların gerçek objelerle bağlantılı olanlarının yanı sıra, tamamen 

soyut kavramlardan, karmaşık sosyal ve dini içeriklerden yola çıkılarak, çoğu zaman  

“düşüncenin grafiksel resmi” diyebileceğimiz nitelikte olanları çok sayıdadır. Konu bu 

oluşumların nerede, ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkmasındadır. Picasso’nun “Öküz 

Metamorfozları” eseri insanlık tarihinin 30 bin yıllık resim serüvenini özetler niteliktedir. 
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5. ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI VE BATI SANATININ GELENEKTEN YARARLANMA 

ARAYIŞLARI  

 

5.1. Çağdaş Türk Sanatında Benzer Eğilimler   

 

Hiçbir kültür, başkalarıyla temastan ve onların etkisinden değişmiş sayılmaz. 

Kısacası tarihin herhangi bir anında milli kültürü ve yabancı kültürleri birbirlerini ilk 

tanıyan şahıslar gibi bir araya getiremeyiz (Güngör, 1999). 

Kübizm ve diğer yapısalcı sanat akımlarının ağırlıkta olduğu Batı modernizmini 

Türk resmine adapte etmeğe çalışan “D Grubu” üyelerinden farklı olarak,  önce Turgut 

Zaim’ le başlayan ulusal değerlere yönelme eğilimi, 1940 sonrasından itibaren farklı 

çözümler ve önerilerle günümüze kadar devam etmektedir. Ulusal bir sanat yaratma 

isteğinin bugün bile tüm hızıyla devam ettiği söylene bilir. Türk resminin tamamen Batı 

sanat akımlarını takip etmesi gerektiğine inananların varlığına binaen,  teknik olarak 

Batı’ya bağlı kalmakla beraber ulusal değerlerine hakim olduğu bir sanat yaratmanın 

gerekliliği inancı, hala ağırlığını korumaktadır (Elmas, 2000). 

1950’ li yıllarda Demokrat parti iktidarının dışa açılma politikaları doğrultusunda, 

ülkeye giren birçok yabancı sanat kitapları ve dergiler ve yurt dışına gidip dönen bazı 

sanatçılar sayesinde soyut sanat Türk ressamlarının da ilgi odağı haline gelmiştir. Kimi 

sanatçılar yerel ve ulusal geleneklerin doku ve biçim kalıplarını kullanmaktan yana 

olurken, kimileri de bunun yaklaşımın Türk resmini taklit ve kısır döngü içerisine 

sokacağı kanısındadır (Tansuğ, 1993). 

Batı akımlarını körü körüne taklidin iyi bir sonuç veremeyeceğini anlayan aydın ve 

sanatçılar, doğru çözümün ulusallıktan ve milli değerlere yönelmekten geçebileceğini 

kabullenmişlerdir. Günümüze değin güncelliğini korumuş olan bu önemli sorun, yeni 

buluşlar ve teknik vasıtaların katkılarıyla devam etmektedir. Ulusal resim arayışları 

ekseninde, damga ve benzeri işaretleri Türk resminde kullanan sanatçılar içerisinde Bedri 

Rahmi Eyüboğlu ilk akla gelen isimlerdendir. Sanatçı, birçok yazı ve konuşmasında, 

plastik uygulamalarında, nakış konusunu sıklıkla gündeme getirerek, modern resim ve 

nakış paralelliklerini vurgulamıştır. 

Ayrıca, halk sanatlarındaki bir takım plastik öğelerin çağdaş sanatlarla örtüşmesi, 

tesadüf olmaktan, yüzeysel benzeşmekten öte, Türklerin ve diğer doğu halklarının estetik 

ve felsefi dünya görüşünün temelinde duran kriterlerle, modern sanat kuramcılarının 

fikirlerinin aynı yöne çıkması sonucu olarak düşünülebilir. 
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Bedri Rahmi Eyüboğlu  “ Kilim” başlıklı bir yazısında; ‘Yirmi metrekarelik bir 

kilimi örmeğe niyet eden bir köylü bu işe nasıl başlar? İlk krokiler? İlk hazırlık desenleri? 

İlk şema yollu çiziktirmeler. İç içe V’ ler mesela. M’ ler veya koca koca Z’ ler, Y’ ler, U’ 

lar. Peki niye ille de alfabe? Niçin çitler, yabalar, kürekler, ağaçlar değil. Harfleri 

seçmenin sebebi, kilimdeki nakışların doğadaki eşyayı taklide yönelmemiş olmalarıdır’ 

diye bahseder (Eyüboğlu, 1986). 

Çağdaş Türk Resmi’ nde eserleri ile damgalar ve im’ ler arasında bağlantı 

kurabileceğimiz bir diğer sanatçı da, Adnan Turani’ dir. Türk resminde 1950’ lilerden 

sonra hızla yayılan non- figüratif sanat eğilimi içerisinde yer almaktadır. 

Bu anlamda Adnan Turani’ nin konuyu ele alış biçimi ve sanatçının 1970’li 

yıllarda yaptığı soyut düzenlemelerinde eski Türk yazıtlarına ve damgalara açık bir 

göndermelerde bulunmuştur. 

Rauf Tuncer, sanatında eski Türk yazıtlarını, damgaları, Orta Asya Türk 

motiflerini devamlı kullanan bir ressamdır. Sanatçı bu yönüyle, Türk Resmi’ ne yeni ifade 

biçimleri katmak isteyen çağdaş sanatçılarla paralellik gösterir. S. Saim Tekcan, Erol 

Akyavaş, Ergin İnan ve daha sonra Serpil Akyıl, seramik sanatçısı Zehra Çobanlı, 

eserlerinde evrensel anlatım için yöresel ve tarihsel öğeleri kullanmaktadırlar (Ayhan, 

2002). 

Çağdaş Türk Resmi’ nde yeni bir yaklaşım olan, eski Türk yazıtları ve 

damgalardan yararlanma Türkiye sanatçıları içerisinde henüz yaygınlık kazanmamıştır. 

Çağdaş Türk Resmi’ nde, eski Türk yazıtları ve damgalarına eğilerek, yeni sanatsal 

arayışlar sürdüren sanatçılar içerisinde Kut Kaya Sanatı Grubu elamanları, bu konuya 

özgün yaklaşımları ile seçilmektedir (www.koksav.org.tr/kut_index1.htm). 

 

5.2. Batı Sanatında Benzer Eğilimler 

 

İnsan yazısının en eski işaretlerinden birinin gelişim aşamaları, resim sanatında iki 

akım- sembolizm ile natüralizm- arasında süregelen mücadeleyi sergilemektedir. Kutsal 

hayvanın mabet-mağara duvarına en ufacık ayrıntılarına kadar renkli ve doğal boyutlarda 

(Al- Temir) çizmekte olduğu dönemlerden, yine aynı hayvanın bir kaç kere küçültülmüş, 

şematik resmine kadar olan dönem, Eski Taş Çağının yüksek resim sanatı ve maddi 

kültürünün gerileme dönemi olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda insanların sanat 

bilincinde gerçekleşen ve küçükte büyüğü görebilme olarak tanımlanan nitelik değişikliği 

olarak da tanımlanabilir. Bu sembolizme doğru bir adım idi. Yeryüzünde bizim sayımız 
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çok azdı; Boğa kabile ve boyları, yeryüzünün sadece belli bir bölgesinde yaşıyorlardı. 

Kabilelerin çoğalarak yeryüzüne yayılması ve bu arada birer arma olan kolyeleri de 

beraberlerinde her tarafa götürmeleri için asırlar gerekecekti (Süleyman, 2001). 

Modern Sanat’ ın doğuşu, her ne kadar bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle ortaya 

çıkmışsa da, yeni plastik ve estetik değerlerin, çağdaş sanatsal ifade vasıtalarının 

keşfindeki önemli etkenlerden biri de eski çağ ve ilkel kabile sanatlarının,  özellikle doğu 

halklarının kültür mirasının değerlendirilmesi olmuştur. Lautrec’ le başlayan bu ilgi, 

sonradan Van Gogh, Cezanne, Rousseau, Matisse, Dufy, Picasso, Bonnard vb. ünlü 

ressamlar tarafından benimsenmiştir (Eyüboğlu, 1986). 

İlk önce Modern Sanat’ ın önde gelen iki ismi Picasso ve Brague’ nin Kübist 

resimlerinde harfler, rakamlar, müzik işaretleri vb. simgelerin bağımsız birer sanat 

elamanı olarak kullanıldığına tanık oluyoruz. Bu iki öncü ressamı takip eden Juan Gris, 

Fernand Leger, Robert Delaunay gibi ressamların, Rus Avant- Garde sanatçılarının ve 

İtalyan Fütürist’ lerin eserlerinde de, çeşitli simge ve işaretlerin, harfler ve rakamların 

sıkça kullanıldığı gösterilmiştir (Enveroğlu, 2005). 

Birinci Dünya Savaşı’ ndan önceki yıllarda doruğa çıkan sanat devrimi sırasında, 

değişik eğilimler birçok sanatçıyı bir araya getiren şeylerden birisi de, zenci heykelciliğine 

duyulan ortak hayranlıktır. Buna benzer eserler antika dükkanlarında çok büyük paralara 

satılıyorlardı. Böylece bir süre sonra Apollo’ nun alçı kopyasının yerine bir Afrika kabile 

maskesi aldı. Bir Afrika maskı incelernirse, Batı sanatının çıkmazdan kurtulmak için bir 

yol arayan bu kuşağı niye bu kadar etkilediğini kolayca anlaşılabilir. (Gombrich, 2002). 

Modern Batı ressamlarının birçoğu kendi yaratıcılıklarında doğu sanatı ve naif 

sanatlardan etkilenerek yeni eserler ortaya koymaları bilinen bir olgudur (Mülayim, 

1998). 

Ancak modern sanat yanlız antiakademik olarak nitelemekle geçmişin yaratıcı 

eserlerinden ayırma olanağına sahip olamıyoruz. Yani bir Mısır Pramidi anti- akademik 

niteliği ile bir Remrandt ya da bir Milo Venüs’ den ayrılamamaktadır (Turani, 2003). 

Klee kadar eski yazıtlara ve işaretlere merak duyan ve çağımızın büyük 

ressamlarından biri sayılan Juan Miro’ da benzer özellikleri yakalayabiliriz. Miro 

simgelerle, işaretlerle konuşan bir sanatçıdır. Bu anlamda sanatçının resimlerinin 

algılanmasında simgelerin rolü büyüktür. İlkel insanların ve kabile sanatçılarının 

kullandıkları simgeler diline benzer bir yöntem izleyen sanatçı, kendi alegoriler dünyasını 

basite indirgenmiş çizimler ve biçimlerle ifade etmektedir. Bu bağlamda Miro, eski Türk 
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damgalarının yaratıcıları gibi, evren, doğa ve insan üçlüsünden hareketle yeni bir simgeler 

dili oluşturmaktadır (İpşiroğlu, 2000). 

Çağımızın bir başka ünlü ressamı Penck de tıpkı eski Türk damgalarına benzer bir 

simge dili kullanmaktadır. Penck günümüz dünyasını ilgilendiren toplumsal ve siyasi 

olayları simgeler ve sembollerle anlatmaktadır. İlginçtir ki, sanatçı bunu yaparken de tıpkı 

eski Türk damgalarının simgesel diline benzer bir grafik dil kullanmaktadır. Bunun için de 

mağara resimlerini çağrıştıran bin yıllardan bu yana süregelen en yalın ve basit insan 

simgesini, çöp adamları kullanmaktadır (İpşiroğlu, 2000). 

İlkelcilik aynı zamanda hem eski, hem yeni olan kaynaklara bir uzanma, kültürel 

dengeyi sağlamak için zamanla kayıtlı olmayan bir dünyayı arama anlamına gelir. 

İlkelciliğin bir özelliği de temel ilkelerin yeniden değerlendirilmesini gündeme 

getirmesidir (Lynton, 1991). 

İnsanla dış dünya arasında bozulmuş olan ilginin ölçüsü, dini tasavvurların, 

sonuçlarıyla beraber transcendent bir renge bürünmesidir (ruh ve maddenin zahiri ve 

batıni düalist bir görüşle birbirinden ayrılması). Doğayla çocuksu duyusal bir olmanın 

yerine, nesnelerin yüzü ve görünüşü karşısında duyulan bir şüphe duygusu alır, bunların 

dışında nesnelerin en son nedeni, en son bir hakikat aranır. Gerçekliği ile zahiri, 

yaratmanın bilinmezliği ve bütün görünüş sorunu ile ilgili derin iç refleksi tatmin edemez. 

Bu soyutlama refleksi, görünüşlerin akışı içinde hareketsiz noktalar, keyfilik içinde 

zorunluluklar, realitiv olanın verdiği acı ve sıkıntıdan bir kurtuluş yaratma çabasından 

başka bir şey midir? Dinsel transcendent yansımalar ve sanatla ilgili soyutlama refleksi, 

evren karşısında aynı psişik yetinin ifadesidir. Organik naturalist anlamında sanatın 

gelişmesini engellemiş olan psişik yeti, Doğu ruhunu Grek Rationalizmi anlamındaki 

organik naturalist bir dünya görüşünün gelişmesine karşı da korumuştur (Worringer, 

1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xxxiv

 

6. TÜRK DAMGALARININ GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE UYGULAMA 

BİÇİMİ 

 

İnsanın genel eğitimini bir bütünlük içerisinde düşünürsek, sanat eğitimini genel 

eğitimin bir parçası olarak kabul etmek zorundayız. Yaygın bir biçimde sanıldığı gibi, 

sanat eğitimi yalnızca yeteneklerin eğitimi için bir lüks değil, herkes için gerekli olan bir 

kişilik eğitimidir. Burada sanat eğitiminde amaçlanan, sanatçı yetiştirmeye yönelik eğitim 

değil, bireyin sanat yolu ile eğitimi, yani çıkartmasına yardımcı olacak koşulları 

hazırlayan ve bireyin kişilik kazanmasını sağlayacak bir etkinliktir (Gençaydın, 1990). 

Çocuklar önemli sanat eserlerine ilgi duyup onları kendi sanat eğitimlerinin bir 

parçası olarak keşfedebilmektedirler. Çok sık bir biçimde erken çocukluk eğitimi 

geleneksel temaları işleyen adım adım projelerden oluşan sanat aktiviteleri ile sınırlıdır. 

Soyut sanat eserleri, erken çocukluk sanat eğitiminde nadiren motivasyon kaynağı olarak 

kullanılır. Erken dönem çocukluk eğitimi programında şekil ve renk çalışması standart 

uygulama olduğu için ihmal edilmemelidir. Gerçekte, okul öncesi renkli bloklar ve 

bulmacalar dünyası modern estetik içeren sanatsal çalışmaların yapılmasında ve 

çalışılmasında önemli rol oynar. Çocuklar soyut ve modernist imajları eski öğrenciler ve 

onları anlamaktan korkan yetişkinlerden çok daha kolay anlayabilmektedirler. Yukarıda da 

bahsedilen benzer bilgileri soyut sanat çalışması ile ilgili bir açıklama ile tamamlamak 

gerekirse; çocuklar, şekilsel elemanlar ve tasarım projeleri gibi konularda kritik düşünme 

becerisine sahip olup anlamlı sanatsal tecrübelerle meşgul olmaktadırlar. 

Geleneksel sanatlardan yararlanılarak verilecek bir sanat eğitiminde şu sorular 

aranabilir: 

Damgalara bakınca hangi şekilleri görüyorsunuz?  

Kaç tane daire?  

Hangi renkleri görüyorsunuz?  

Gözleriniz kompozisyonda nasıl hareket etmekte?  

Hangi hatlar/çizgiler şekil oluşturmakta?  

Dikey ve yatay çizgiler dışında dikkat çeken çizgiler neler?  

Çemberler ve çizgiler hareket ediyormuşçasına nasıl görülebiliyor? 

Şekiller sert mi yoksa yumuşak mı görünüyor?  

Düz mü yuvarlak mı?  

Beyaz, siyah, gri şekillere bakın. Başka hangi renkleri görüyorsunuz?  
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Bu şekilleri ve renkleri çok doğal mı yoksa çok modern mi buluyorsunuz?  

Siyah renk boşluktan gelecekmiş gibi mi görünüyor? 

Damgaların kelebek olup havada uçtuğunu hayal edin. Damgalarda değişiklik 

görülüyor mu?  

Damgaları duyabiliyor musunuz?  

Hangi parçalar gerçekten hareket ediyor?  

Uzun süre bakınca neler olmakta?  

Damgalardaki çizgiler hareket ediyor mu?  

 

 

. 
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7.YÖNTEM 

 

A.Yıldırım, H.Şimşek, ‘Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri’ isimli 

kitaplarında şu şekilde tarif ederler: Nitel araştırmayı gözlem, görüşme ve doküman 

analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 

izlendiği araştırma olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2003). 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak ortaya koyulmuş bir 

durum çalışmasıdır. Durum çalışması; birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut 

olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma yöntemidir. 

Durum çalışmasında önemli isimlerden bir tanesi Chigago Üniversitesin’ de 1920’   

lerde çalışmış olan Robert Parkt’ tır. Park, o günün pozitivistlerinin tersine, kesin ve 

mutlak yasa, kuram ve genellemelerle anlaşılmayacağını savunup, öğrencilerine, 

kütüphane ve dershanelerde oturup kitap ve makale içinde kaybolmak yerine, insanların 

arasına karışarak insan deneyimlerini yerinde incelemeleri konusunda telkinde 

bulunuyordu. 

Durum çalışması konusunda bir önyargı ve kaygıda durum çalışmasıyla bilimsel 

genellemelere ulaşılamayacağıdır. Bir tek durum çalışmasından nasıl genelleme 

yapılabilir? Sorusu en sık sorulan sorular arasındadır. Oysa aynı soru deneysel bir çalışma 

için de geçerli olabilir. Tek bir deneyden yola çıkarak genelleme yapmak mümkün olabilir 

mi? Bilimsel bilgi çoğu zaman tek bir deneyin sonuçlarından ziyade, farklı koşullarda 

tekrar edilmiş ve birbirini teyit eden bir dizi deney sonucuna dayanır. Durum çalışmasının 

sonuçlarının genellenebilirliği ilişkin sorunda dikkatle desenlenmiş çoklu durum 

çalışmaları yoluyla aşılabilir. Deneysel çalışmalarda olduğu gibi, durum çalışmasının 

sonuçları belirli bir evrene değil, ancak kurumsal önermelere genellenebilir. Durum 

çalışmasında araştırmacının amacı, bir evrene istatistiksel genellemeler yapmak yerine 

analitik genellemeler yapmak, yani kuram oluşturmak veya kuramsal örneklerde 

bulunmaktır. Bu anlamda, deneysel ve durum çalışmaları arasında teknik olarak herhangi 

bir temel fark yoktur (Yıldırım ve Şimşek, 2004). 
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7.1.Veri Toplama Yöntemleri 

 

Araştırmanın evreni, örnekleme, veri toplama, kaynak analizi, karşılaştırmaya 

dayalıdır. Bu araştırmada ele alınan konunun kapsamı, sınırları belirlenirken bu alanda 

yapılmış incelemelerin varlığı araştırılmış, basılmamış tez bibliyografyaları, kitap, dergi, 

katalog, Web siteleri titizlikle gözden geçirilmiştir. Konuyla ilgili geniş bir literatür 

çalışması yapılarak, Türklerde damga kavramı, damgaların tarihsel ve mekansal 

coğrafyası, kullanım alanları, grafiksel ve estetik özellikleri araştırılmıştır. 

Türk damgalarından yaralanarak çağdaş çözümlemeler sunan sanatçıların eserleri 

incelenmiş, gerekli durumlarda bizzat kendileri ile görüşülerek konuyla ilgili görüşlerine 

başvurulmuştur. Çok sayıda fotoğraf, kitap, dergi ve kataloglarda yer almış örnekler 

gözden geçirilerek, konuyla bağlantılı olanlar değerlendirilmiştir. 

Rusça, Türkçe, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde ulaşabilinen yazılı görsel 

kaynaklar, kısmen İngilizce kitap, katalog ve dergilerden edebiyat taraması yapılmış, 

Konya’da bulunan müzelerde ulaştığımız örneklerin slâyt ve fotoğrafları çekilerek veri ve 

kaynak arşivi yapılmıştır. Durum çalışması esnasında, gözlem formları, kamera, fotoğraf 

makinesi kullanılmıştır. 

 

7.2.Örneklem 

 

Bu araştırma içerisinde Konya Meram İlçesi Kozağaç İlköğretim Okulu 6 \ A sınıfı 

örneklem olarak seçilmiştir. Ayrıca tek bir öğretmen ve sınıf üzerinden uygulama 

çalışması yapılmıştır. 

 

7.3.Veri Analizi ve Yorumlanması 

 

İlk olarak damgaların sosyo- kültürel alanda incelemesi yapıldı, kullanım alanları 

ve işlevselliği üzerinde litaratür taraması yapılarak veriler toplandı. Araştırmanın 

yürütülmesinde, araştırmanın evreni, örnekleme, veri toplama, kaynak analizi, 

karşılaştırmaya dayalıdır. Konunun uzmanı akademisyenlerle beyin fırtınası yaparak bir 

plan çerçevesinde konuların başlıkları oluşturuldu. Uygulamanın yapılacağı görsel sanatlar 

ders müfredatı içerisinden uygun olan başlıklar seçildi. Görsel öğeler toparlanarak 

öğrencilere aktarıldı, daha sonraki süreçte görsellik artması için öğrenciler müze 

uygulamasında götürüldü. 
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Bulgular sonucun da birbirleri ile olan bağlantılar ortaya koyuldu. Verilere uygun 

olarak yorumlar yapıldı. Araştırmacının da kişisel düşünceleri ve çözüm yollarına yer 

verildi. Verilerin anlamlı bir şekilde bir araya getirilmesine dikkat edildi. Gereksiz görülen 

yerler çıkartıldı. 
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8. DAMGALARIN GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE UYGULANMASINA DAİR   

DERS ÖRNEĞİ 

 

Ders:   Görsel Sanatlar 

Konu:  Ulusal Kültür Ürünlerimiz 

Süre:   2 Ders Saati 

 

İşleniş: Bu uygulama Kozağaç İlköğretim Okulu 6 \ A sınıfına uygulanmıştır. Derse 

girişte, çocuklar müze gezisi hakkında konuşturuldu. Çocuklar daha çok nakış, damga, 

mühür, heykel ve soyut eğilimli eserlerden hoşlandıkları tespit edildi. Birçoğu o motiflere 

benzer motifleri evlerindeki kilimlerin de halıların üzerinde ve köylerinde gördüklerinden 

bahsettiler. Bu aşamada soru cevap tekniğini kullanıldı. Uzaktan yakına ilkesi kullanılarak 

yakındaki biçimlerden örnekler verilip derse böyle bir giriş yapıldıktan sonra, damga 

örnekleri ve çağdaş Türk resminde damga kullanılarak yapılmış eserler gösterildi. 

 

 

               

   İ.Ahmet Enveroğlu               Gökhan Temizel    Orhan Cebrailoğlu    İ.Ahmet Enveroğlu 
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Çocuklar, bu resimleri görünce bir süre sessiz kalarak resimleri incelediler. İlk olarak, 

öğrencilere bu resimlerde neler gördükleri soruldu. Dört disiplin kuralına göre ders şöyle 

işlendi: 

İlk olarak damgalardan yola çıkışla yapılmış eserler tahtaya asıldı. Birinci resim 

gösterilerek, aşağıdaki sorular öğrencilere soruldu. 

 

Bu resimde neler görüyorsunuz?  

Resmin içindeymişiz gibi düşünün? 

Bu resmi yapan kişiyle karşılaşsanız ona ne söylemek isterdiniz? (Sanat tarihi) 

Resimde hangi renkler var? (Sanat Eleştirisi) 

Bu resme bir isim bulalım haydi. Ne olabilir sizce?  

Öğretmen: Bu resmi beğendiniz mi? (Yargı) 

Bu resmi neden beğendin veya neden beğenmedin?  

Daha sonra aynı işleyiş diğer resimler için de yaptırılarak damga örnekleri üzerinden 

sorulara geçildi. 

Damgalara bakınca hangi şekilleri görüyorsunuz? 

Hangi renkleri görüyorsunuz?  

Gözleriniz kompozisyonda nasıl hareket etmekte? Hangi hatlar/çizgiler şekil 

oluşturmakta?  

Dikey ve yatay çizgiler dışında dikkat çeken çizgiler neler?  

Çemberler ve çizgiler hareket ediyormuşçasına nasıl görülebiliyor? 

Şekiller sert mi yoksa yumuşak mı görünüyor?  

Düz mü yuvarlak mı?  

Beyaz, siyah, gri şekillere bakın. Başka hangi renkleri görüyorsunuz?  

Bu şekilleri ve renkleri çok doğal mı yoksa çok modern mi buluyorsunuz?  

Siyah renk boşluktan gelecekmiş gibi mi görünüyor? 

Damgaların kelebek olup havada uçtuğunu hayal edin. Damgalarda değişiklik görülüyor 

mu?  

Damgaları duyabiliyor musunuz?  

Hangi parçalar gerçekten hareket ediyor?  

Uzun süre bakınca neler olmakta?  

Damgalardaki çizgiler geçekten de hareket ediyor mu? 

Dersin sözel kısmı bittikten sonra sıra uygulamaya geldi. Çocuklara uygulama sırasında 

kağıt hamuru ile üç boyutlu çalışma ve guaj tekniği ile uygulama yaptırıldı. 
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Öğrenciler, öğrendikleri ve gördükleri resimlerin etkisiyle hafızalarında kalan 

damga şekillerinden ve tablolardan esinlenerek çalışmalarına başladılar. Dersin sonunda 

her çocuğun ortaya çıkardığı ürününün bir hikâyesi olduğunu ve kendilerince 

kurguladıkları bir olayı anlattıklarını görüyoruz. Bu hikâyelerden bir kaçını şöyle 

sıralayabiliriz: 

                           

                                       

           

Nurgül (11 Yaş): Burada bir adam var. Kötü insan. Adamın uzun uzun dişleri var yüzüde 

kötülükten kararmış. Kötülük yapmasını engellemek için etrafında iyiliği temsil eden 

işaretler , damgalar var onlar etrafını sarmış onu engelliyorlar.  

                                             

    

 

Ayşegül (11 Yaş): Burada iki insan var. Konuşuyorlar sohbet ediyorlar köyde 

yaşıyorlar kilim dokuyorlar. Hava çok güzel, sıcak ve güneşli. Onlar el ele tutuşmuşlar.   
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Gülnur ( 11 Yaş): Burası eski ve kimsenin gitmediği bir yer. Burada çok eski bir ev 

var. Bu büyük adam, bu evin sahibi. Ama adam, şimdi uyuyor. O, çok büyük çünkü çok 

güçlü ve korkunç. Kimsenin gitmediği bir ev olduğu için adam oraya nazar boncuğu asmış 

çit germiş böcekler zararlı insanlar gelmesinler diye. 
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9.SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Görsel sanatlar derslerinde, tek düze bir sanat eğitimi anlayışından koparak, 

geleneksel sanatlarımızdan, modern bir bakış açısı içerisinde değerlendirmeye alınması 

gerekmektedir. Bu durum öğrencilerin bir ders saati de olsa kendilerini sınıftan uzak bir 

yerlerde, tarihin gizeminde seyahate çıkmış gibi hissetmelerine sebep olacaktır. Öğrenciler 

geçmişten günümüze bir köprü kurarak, etraflarındaki objeleri daha farklı bir açıdan nasıl 

değerlendirildiklerini görmeleri iç dünyalarındaki yorumlama hislerini daha da 

genişletecektir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders müfredatında da 

değerlendirilmeye alınmış bu konu, sanat eğitimcilerimiz tarafından da dikkatle 

incelenmelidir. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeye katkı sağlayacağı, araştırma 

sonunda da tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin yetenek ve ilgilerine göre eğitimcinin derste yapacağı faaliyetler 

çocuğu bir adım öne çıkaracaktır. Diğer alanlardan faydalanıp, soru cevap ve görsel 

materyallerin kullanıldığı bir derste çocuklar inceler, düşünür, sorgular, cevaplar bulmaya 

çalışır. Farklı resimleri değerlendirmeyi öğrenir. Düşünceleri ve cümleleri basittir ama 

kendi düşüncesini ortaya koymuş olur. Böyle bir sorgulamadan, değerlendirmeden sonra 

uygulama aşamasında kendi resimleri de ona göre farklılık gösterecektir. Kendi halinde ve 

işin bilincinde olmadan yapılan bir resimle, belirli bir disiplin içinde ve farklı bakış 

açılarını fark eden bir çocuğun yaptığı resim çok farklıdır. Böyle bir uygulamayla 

çocuklardaki sanatsal gelişim hızlı ve sağlıklı olacaktır. 

Sanat eğitimi sadece uygulama alanı değildir. Öyleyse çocuğa diğer alanlarda da 

yardımcı olmalıyız. Onların farklı düşünceler ortaya koyabilmelerini, inceleme, 

karşılaştırma ve değerlendirme yapabilmelerini sanat eğitimi yoluyla sağlamak gereklidir. 

Sanat eğitimi sadece uygulamaya yönelik olmamalı, sanat tarihi, eleştiri, estetik, sosyoloji, 

felsefe, psikoloji gibi alanlarla da ilintili olarak ilerlemelidir. Disiplinler arası sanat eğitimi 

yöntemi de sanat eğitimine tek açıdan bakmadan birkaç değeri ele alıp kısır döngüden 

kurtulmayı, çocukların olaylara karşı yeni bakış açıları kazanmalarını sağlayabilir. 

Disiplinler arası anlayışta ve görsel sanatlar dersinde çeşitlilik ve derinleşmeye sebep olur. 
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EKLER: 

  

• Damga örnekleri 

• Çağdaş Türk Resminden Örnekler 

• Batı Sanatından Örnekler 

• Öğrenci Çalışmalarından Örnekler 

• Müze Uygulaması ve Sınıf İçi Resimleri 

• Ön Test, Son Test Sonuçları 
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Tli kenti ( Güney Otesya Muhta vilayetinin Cav ilçesi ) yakınlarında bulunmuş. M.Ö 

XII – X y.ylarına ait Tunç baltalar. 
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 MÜZE UYGULAMASI VE SINIF İÇİ RESİMLER: 
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