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ÖZET 
Bu araştırmanın temel amacını: Geleneği “sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle yorumlayan 
sanatçıların yapıtları ve “Trakya Kulluk” isimli heykelin analizi oluşturmaktadır. Araştırmada, 
geleneği “sanat, mekân ve zaman ” ilişkisiyle yorumlayan sanatçıların yapıt örneklerinin dönemin 
şartlarına, sanat akımının özelliklerine ve sanatçının yorumuna bağlı olarak nasıl değişkenlik 
gösterdiği incelenerek sunulmuştur. Geçmişten günümüze sanatçıların yapıtlarında geleneğin  
“sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle birlikte yorumlanışı ve farklı dönemlerdeki yaklaşımlar ışığında 
ele alınış biçimleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma tekniğiyle yürütülerek 
betimsel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmada; gelenek, sanat, mekân ve kulluk kavramı  
ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Literatür gözden geçirilerek araştırmaya örnek  
oluşturabilecek çalışmalar belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda yazınsal ve görsel kaynaklar 
incelenerek geleneği “sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle yorumlayan sanatçılar ve yapıtları 
saptanmıştır. Buna göre araştırmada, birçok Türk sanatçının yapıtlarına yer verilerek, sanatçıların 
yapıtlarındaki benzerlikler ve farklılıklar irdelenerek sunulmuştur. 
Ayvalık Karagöz Sanat Evi yöneticisi, sanat danışmanı Kenan Öztürk’ün yürütücülüğünde 
başlatılan, Elazığ’ın Keban İlçesi Nimri Köyü, Nimri Kullukları Sanat Projesi: Trakya Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar 
Meslek Yüksekokulu işbirliği yapılarak desteklenmiş, projede yer alan tasarımcılar tarafından 
Trakya Üniversitesi’nin heykeli “Trakya Kulluk” olarak isimlendirilmiştir. Bu araştırmada, 
tasarımını Aylin BEYOĞLU ve Ş. Gürkan UZUNKÖPRÜ’nün yaptığı, Asena SARCAN, 
Ümmühan TUTAK ve Tayfun YILMAZ’dan oluşan beş kişilik ekiple Ağustos 2019’da uygulanan 
heykel analiz edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda araştırma içeriği dâhilinde tamamlanmış 
ve sonuç bölümü oluşturulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanatçı, Kulluk, Eğitim, Heykel 

 
ABSTRACT 
The fundamental purpose of this study is to create an analysis of the works of artists interpreting 
tradition “in association with art, locale and time” and the statue titled “Trakya Kulluk (Signpost)”. 
The study examines, with examples, the variations in the artistic works of artists interpreting 
tradition “in association with art, locale and time” by the conditions of the age, features of art trends 
and the artist’s interpretation. The interpretation of tradition “in association with art, locale and 
time” historically in the works of artists and their approaches in various time periods have been 
explained. This study has been carried out using the qualitative research method and designed with 
the descriptive survey model. The study featured a literature search on tradition, art, locale and the 
concept of kulluk (signpost). The literature has been reviewed to identify possible sample works. 
Literary and visual resources have been examined to identify the artists and the works interpreting 
tradition “in association with art, locale and time”. Accordingly, the works of many Turkish artists 
have been included in the study with similarities and differences discussed. 
The Keban District, Nimri Village, Elazığ Province Nimri Kullukları (Signposts of Nimri) Art 
Project, initiated by Kenan Öztürk, the art consultant in Ayvalık Karagöz House of Art has been 
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supported by the Trakya University Faculty of Education, Fine arts Department and Şehit Ressam 
Hasan Rıza Fine Arts Vocational School and the designers included in the project have named the 
statue in Trakya University as “Trakya Kulluk”. In this study, the statue created in August 2019, 
designed by Aylin BEYOĞLU and Ş. Gürkan UZUNKÖPRÜ, has been analyzed by a team of five 
consisting of Asena SARCAN, Ümmühan TUTAK and Tayfun YILMAZ in addition to the two 
names above. The resulting information has led to the conclusion of the study and the completion of 
the conclusion section. 
Keywords: Art, Artist, Kulluk, Education 

 
GİRİŞ 
Geleneği sanat, mekân ve zaman ilişkisini yansıtan yapıtlar; hem sanat hem mekân açısından farklı 
biçimlerde ele alınarak incelenmiştir. Tam olarak mekânın tek bir tanımlaması olmasa da birbiri 
içinde yer alan ve birbirini içinde barındıran birer kavram olarak kabul edilmiştir. Bu iki kavrama 
eklenen zaman ise dönemi yapıtların oluştuğu anı ifade etmektedir. Geçmişte kullanım amaçları 
farklı olan bu yapıtlar, sanat ve mekân kavramlarının yani sanat ve tasarımın birbirinden ayrı 
düşünülemeyeceği kanısında geliştirilen sanatın mekânı ve mekânın sanatı örnekleridir. Sanatın 
mekânları olarak dış mekân açık arazi konumu, iç mekân galeri konumu, bina, kapalı alan gibi 
değerlendirilebilir. 
Sanat kelimesi dar anlamıyla daha çok plastik veya görsel sanatları içinde barındırır. Aslında 
edebiyat ve fonetik sanatları da içinde yer almaktadır. Sanat, bir başkasının yansıttığı duyguları 
görerek ya da duyarak algılayan birinin, bu duyguların aynısını yaşaması temeline dayanan bir 
etkinliktir (Tolstoy, 2019). 
Sanat teorisi şu düşünceyle başlamalıdır; İnsan duygularının önüne konan şeyin biçimine, yüzeyine 
ve kitlesine göre davranır. Eşyanın biçim, yüzey ve kitlesinin belli ölçülere göre bir eksikliğinde, 
ilgisizlik ve hatta büyük bir sıkıntı ve tiksinti verir. 
Mekân kavramı en basit ve tanımlanabilen haliyle sınırları olan bir boşluğu, yapıyı ifade etmektedir. 
Yapıyı ifade ettiğinde mekân, dışarıdan gelen ışığı “hapseder ve işler”. Onu kendi iç ışığı yapar. 
İçerden dışarı vuran bir ışık olarak betimlenir. Mekânı belirleyen en önemli öğe hacimdir. Ama 
ışığın bütünlemediği bir hacim, yaşayan bir mekân değildir. Mekâna zaman boyutunu, onu yüzyıllar 
sonra seyreden insanoğlu verir. Tüm sanat yapıtları gibi mabetler, anıtlar da böylece sürekli olarak 
yeniden doğar (Edgü, 2011, s. 593). Fakat mekân kavramı her disiplinde benzer nitelikleri taşıdığı 
halde ayrı anlamlar yüklenebilen bir olgudur. Mekân ve sanat etkileşimi sadece nesneleri içinde 
barındırması değildir. 
Sanatın, kentsel dokuda, mimaride, iç mekânda önemli yer tutmakta olduğu görülmekte, yeni 
anlayışlarla birlikte sanat ve mekân ilişkisinin kuvveti gözler önüne serilmektedir. Sanatın, 
belirlenen mekânda oluşturulma sürecinde zaman, dönem ve süreç olgusuyla adlandırılır. Zaman 
kavramı, tasarımcının oluşturduğu eserde, dönemsel ve anlayış felsefesinin belirlenmesinde önemli 
bir kıstastır. 
Araştırılan bu konuda yapılan yapıtlar, tümüyle üç boyutlu düşünme, kütlesel ve dokunabilir formla 
da sınırlı değildir. Tasarımcıların bazı çalışmaları başka türden geometrik öğelerle; özellikle 
tamamıyla üç boyutlu olan plaka formlarla oluşturulmuştur. 

 
 
Araştırmanın Amacı 
Araştırmada, Geleneği “sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle yorumlayan sanatçıların yapıtları ve 
“Trakya Kulluk” isimli heykelin analizini yapmak araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda; geleneği “sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle yorumlayan Türk sanatçıların 
yapıt örneklerinin dönemin şartlarına, sanat akımının özelliklerine ve sanatçının yorumuna bağlı 
olarak nasıl değişkenlik gösterdiği incelenerek sunulmuştur. Geçmişten günümüze sanatçıların 
yapıtlarında geleneğin “sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle birlikte yorumlanışı ve farklı 
dönemlerdeki yaklaşımlar ışığında ele alınış biçimleri açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Yöntem 
Araştırmada; gelenek, sanat, mekan kavramı, kulluk kavramı ve konu ile ilgili sanatçıların eserleri 
ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Araştırma doğrultusunda ulusal ve uluslararası yazılmış 
kitaplar, dergiler, web sayfaları, kataloglar, broşürler, konu ile ilgili yapılan tezler incelenmiştir. 
Literatür gözden geçirilerek araştırmaya örnek oluşturabilecek çalışmalar belirlenmiştir. Yapılan 
araştırmalarda yazınsal ve görsel kaynaklar incelenerek geleneği “sanat, mekân ve zaman ” 
ilişkisiyle yorumlayan sanatçılar ve yapıtları saptanmıştır. Buna göre araştırmada, birçok Türk 
sanatçının yapıtlarına yer verilerek, sanatçıların yapıtlarındaki benzerlikler ve farklılıklar  
irdelenerek sunulmuştur. Bu araştırma, nitel araştırma tekniğiyle yürütülerek betimsel  tarama 
modeli ile desenlenmiştir. Betimsel araştırmalar, verilerin bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli 
bir şekilde tanımlamaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014). 
Araştırma; konu açısından, gelenek, sanat, mekân kavramı, kulluk kavramı ve “Trakya Kulluk” ile 
sınırlandırılmıştır. 

 
GELENEĞİ SANAT, MEKÂN VE ZAMAN İLİŞKİSİYLE YANSITAN YAPITLAR: 
19. yüzyıl sonlarına kadar resim ve heykel sanatı “doğanın taklidi” ve “kusursuz güzelliğin tasviri” 
olarak ele alınmıştır. Antikiteden beri süregelen oran-orantı ve kompozisyon anlayışları 
kullanılmıştır. Heykel sanatı; halka açık kamu alanlarında, meydanlarda ya da parklarda bulunan 
yapıtlarda, anıtlarda, önemli şahısların, devlet adamlarının heykel ve büstlerinden oluşmuş ya da 
kilise ve bina cephelerini süslemek için uygulanan yapıtlardan meydana gelmiştir. Konu olarak 
tarihsel olay ve karakterler, kahramanlar ve öyküleri ile kutsal kitaplardan temalar ele alınmıştır. 
Başka bir deyişle geleneksel sanatta tema her zaman insan merkezlidir. Sanatçıya kendi  görüş, 
duygu ve düşüncelerini katma hakkı pek verilmemiştir. Sanat kutsal, yüce kişilere, olaylara ve 
makamlara hizmet etmiştir (Çobanoğlu, 2011, s. 10). Bunun yanı sıra, sonucu iyi ya da kötü nasıl 
olursa olsun, 20. yüzyılın sanatçıları kendilerini yeni bir şeyler keşfetmek zorunda hissetmişlerdir. 
Sanatçılar yapıtlarına kendi görüş, duygu ve düşüncelerini katma isteği duymuştur. Dikkat çekmek 
için, geçmişteki büyük sanatçıların ustalıklarına ulaşmaya çalışmak yerine, daha önceden 
denenmemiş bir şey yapma çabasına girmişlerdir. Gelenekten en ufak bir kopuş ise, eleştirmenlerin 
dikkatini çekip bir izleyici grubu oluşturursa, geleceğe egemen olacak bir “izm”  olarak 
karşılanmıştır (Gombrich, 1997, s. 563). 20. yüzyılda “izm”ler olarak karşılanan sanatsal 
yaklaşımların etkisiyle heykel ve mekân ilişkisi de farklılaşmaya başlamıştır. 
Günümüzün heykelinde iç biçimlerin de görülmesi ya da görülebilir hale getirilmesi 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Yani iç mekân biçimlemesi de dış yüzeylerin yanında biçimlemeye 
dâhil edilmiştir. Böylece heykele bir de boş mekân eklenmiştir (Turani, 1980, s. 43). 
Güzel olanın içindeki şiddeti, bastırılmış olanın potansiyelini ve bilinçaltının eşsiz yaratıcılığını iç 
içe örerek güncel ve güncel olduğu kadar da zamansız olduğu izlenimi veren yapıtlar kurgulayan 
1956 Ankara doğumlu olan İnci Eviner, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun  
olup sanatta yeterliliğini de bu akademide tamamlamıştır. (www.istanbulmodern.org). 
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Resim 1: İnci Eviner, “Derisiz”, 1998, deri, bakır, akrilik ve at kılı yerleştirme, 
Sanatçı Koleksiyonu (Çalıkoğlu, 2001, s. 294). 

 
Resim 1’de yer alan “Derisiz” isimli eserinde İnci Eviner, malzeme olarak kara ve etli bir deri 
kullanılarak dikilmiş kaftan ve ceket gibi giysiler ve kılıflar içi bakır gövdelerle doldurulmuştur. Bu 
gövdeler ön bölümde resimli masalar ve hayvanlardan oluşmuştur. Bu enstalasyon çalışması bir 
manastırın koridorunda sergilenmiştir. Bu dizinin figürlerinin büyük bölümü erkek egemen bir 
çağrışım yapmaktadır. Bakır üstüne omurilik, kaburga ya da bir ağacın kökleri görüntüsündeki 
gövdeye giydirilmiş kara kaftan/ çoban gocuğu, babaerkilliğin ve iktidarın metaforu gibi 
durmaktadır (Çalıkoğlu, 2001, s. 294). 
İstanbul Modern’in düzenlediği İnci Eviner Retrospektifi, sanatçının 1980’li yıllardan günümüze 
uzanan yaratım sürecini bir araya getirmektedir. Sergi, Eviner’in sanatsal birikimini kronolojik bir 
akış yerine, geçmiş ile şimdiyi birbiri içerisine konumlandıran ve sergi mekânını da sergilemenin 
içerisine dâhil eden, farklı bir kurgu ile izleyiciye sunmaktadır. Sanatçı, 60 metrekarelik bir yüzeye 
yerleştirdiği enstalasyonu ile geleneksel temsile ilişkin yaklaşımlarımızı sorgulayan bir çalışma 
gerçekleştirmiştir. Avrupa duvar kâğıdı geleneğiyle Osmanlı çinilerinin üzerine yerleştirilen 
bezemeleri karşı karşıya getiren sanatçı, geleneğin görsel alfabesinin politik anlam ve içeriklerine 
vurgu yapmaktadır. Duvar yüzeyine uyguladığı motiflerle anonim veya kaynağı saptırılmış işaret, 
simge ve desenleri yeni baştan yorumlayan sanatçı, yerleştirmesinin önemli bir parçasını oluşturan 
üçlü video ile gelenek ve hareketli görüntü arasında ilişki kurmaktadır. Enstalasyon, geleneğe karşı 
bugün nasıl bir cevap üretilebileceğinin en ilginç örneklerinden biridir (www.istanbulmodern.org). 
Heykel nosyonunun temel kuralları olan oran, boyut, maddesellik, nesnesizlik gibi kavramları 
sorgulayarak, mekânlar içinde, mekâna özgü ve özgül eserler üreten, 1949 İstanbul doğumlu Ayşe 
Erkmen, Minimal bir edimle sergilerini oluşturmayı tercih etmektedir. Erkmen için, bazı 
durumlarda, sergi mekânına dışarıdan bir nesne getirmeme lüksü önemli bir etmendir. Erkmen, 
şimdisi ve buradalığı ile varolan sanat eserleri vermiş, geçici ve anlık olmanın sanat eseri ile 
ilişkisini, daha da önemlisi sanat eserinin kendini üretmesindeki etkisini benimsemiştir. İzleyici eser 
ile buluştuğunda şimdi ve oradalığı ile bir deneyime maruz kalırken, o deneyimin düşünsel izleği  
Erkmen’in eserlerini yeniden üretime sokmaktadır. Erkmen’in işlerindeki bu 
deneyimsel/kavramsal boyut, sadece işleri ile karşılaşma ve onları anısallaştırma arasında değil, 
aynı zamanda edimsel olarak da kendini göstermektedir (Üstek, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 2: Ayşe Erkmen, “Wow”, Manifesta 1 Avrupa Çağdaş Sanat Bienali, 1996, Rotterdam 
(http://www.basis-wien.at). 

 
Resim 2 incelendiğinde “Wow” isimli çalışmasında Ayşe Erkmen, Villa Museumpark 9’un dış 
duvarına Goldilocks masalından bir alıntı yerleştirmiştir. “Ah ne kadar boş bir ev! Acaba kim 
yaşıyor burada? İçeri girip görmeliyim!” Bu alıntı izleyicileri binaya davet ederken binanın villa ve 
sergi mekânı olarak belirsiz işlevine ironik bir yorum oluşturmuştur (Sanat Dünyamız, 2008, s.  
119). Erkmen’in işleri, mekân ve konumdan bağımsız anıtsal nesneler ile alışılmış klasik heykel 
kategorilerinin bir eleştirisidir. Erkmen genellikle mevcut mekânsal, mimari, kurumsal, toplumsal 
koşul ve bağlamları geçici bir süreliğine dönüştüren işler üretir (https://saltonline.org/tr/326/ayse- 
erkmen). Erkmen’in, kendi deyimiyle “sanat olmakla olmamak arasındaki sınırlarla” ilgilenir. 
Sanatçının, sergilediği mekâna müdahale eden, o mekânı farklı biçimlerde görünür kılan sanatı 
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temelde hep aynı sorunsalı irdeler bu sorunsal, “İnsanların çevrelerinin ayırımına varmasıdır”(Kaya 
Okan, 2012, s. 25). 
Yapıtlarında soyutlanmış mekânlarla dikkat çeken 1937 Uşak doğumlu Devrim Erbil,  İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yüksek resim bölümünde eğitimini alarak mezun olmuştur. 
Sanatçının yapıtları, İstanbul’un kuşbakışı topografik görüntülerinde geleneksel minyatür 
sanatımızın önemli ustalarında Matrakçı Nasuh’a bağlanabilir. Geleneksel olanı bir çıkış noktası bir 
esin kaynağı olarak değerlendirip farklı ve daha çağdaş bir çizgi dinamizmine ulaştığı gibi her 
resimde tek renk tonlarını kullanarak yine gelenek bağlarını koparmayan bir renk sistemi 
uygulamaktadır (Ersoy, 1998, s. 61). Geleneksel Osmanlı çini ve mimarisindeki geometrik 
kompozisyonlara, minyatürümüzdeki yüzeysel istifçiliğe dayanan, diğer taraftan yüzyılımızın en 
özgün sanatçıları soyut dışavurumcuların, hareket ve gerilimi eserlerin tüm yüzeyine dağıttığı bir 
anlayış içeren bu çalışmalarda daim olan fon, yüzeyden izleyiciye açılan, ulaşan bir hareketin 
ifadesidir. Fon, çizgi ve renklerle yorumlanırken yüzeyden izleyiciye uzanarak, ona, kısa ve kesik 
“stakkato” bir hareketlilik kazandırmıştır (Atagök, 1984, s. 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 3: Devrim ERBİL, “İstanbul”, 1993, tuval üzeri yağlıboya, 200x140 cm 
(Anonim, 2009). 

 
Resim 3’te yer verilen “İstanbul” isimli resminde Devrim ERBİL, resmin orta bölümünde camileri 
resmetmiştir. Resmin üst bölümünde boğaza yer vermiştir. Sanatçı resminde yeşilin tonlarını 
ağırlıklı olarak kullanmıştır. Sanatçının resimlerinde soyutlanmış mekânlar görülmektedir. 
Sanatçının bu resminde olduğu gibi dikey kompozisyonlarıyla oluşturduğu hareketlilik daha gizemli 
mekânlar ve dinamik mekânlar yaratmasına sebebiyet vermiştir (Beyoğlu, Akyürek, 2018, s. 79). 
Ergüven (2003)’de sanatçının resimlerindeki mekânı şu şekilde yorumlamıştır: “Erbil yüzeysel 
mekâna kesin bir tavırla geçmekten kaçınmıştır; çünkü söz konusu dizide yer alan figürlerin, 
tümünde olmasa bile, hiç değilse belli bir bölümünde oylum kaygısı sezilmektedir. Böyle bir 
durumda ise, ilk bakışta dışlanıyor izlenimi veren mekân yanılsaması, figürlerin kendi sınırlı 
mekânının dolayı toplamına indirgenmiş olmaktadır.” (s. 277). 
Seramik ve süs motiflerinden yararlanarak sıradan nesne ve malzemelere anlam yükleyen 1976 
Giresun doğumlu Burçak Bingöl, İslam dünyasına özgü sır teknikleri, çiçek desenleri ve motiflerini 
oldukça yaygın kullanmaktadır. Sanatçı çalışmalarını güncel bir bağlama yerleştirmişte olsa, tarihi  
el sanatları, semboller ve görsel motiflerle kurduğu ilişki Türk kültür tarihi ve üzerine olan 
araştırmalardır (Anonim, 2017, s. 152). Normalde asla yan yana gelmeyecek, zıt anlam ve 
çağrışımlara sahip iki imgeyi (çiçek desenli seramik ve metalik güvenlik kamerası gibi) bir araya 
getirerek, yeni bir anlam alanı ya da melez bir anlam yaratmaktadır 
(https://www.unlimitedrag.com/single-post/nemitosneutopya). 
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Resim  4: Burçak Bingöl, “Günebakan”, 2017, seramik, metal, her biri 28 x 30 x 40 cm 
(Anonim, 2017, s. 152). 

 
Resim 4 incelendiğinde, “Günebakan” isimli serisinden Burçak Bingöl’ün çalışması görülmektedir. 
geleneğin bir tür kamuflaj ya da maskeleme işlevi gördüğü, benzemezlik ve gizlilik temaları üzerine 
deneylerdir. Eser, seramik ve el sanatları geleneğinin yanı sıra günümüz İstanbul’una ve küresel 
gözetleme kültürüne göndermeler içermektedir. Seramik çiçek ve çelenk desenleriyle kapladığı 
kameralar binanın dış cephesine yerleştirilmiştir. Sanatçının eseri geleneksel tekniklere övgü ve 
güncel bağlamlar içinde bunların karşısına konan teknolojilere direnmenin veya bunları yadsımanın 
bir biçimi olarak görülmektedir (Anonim, 2017, s. 152). 
Plastik sanatlarının temel dallarının başında gelen heykel, estetik bir amaca yönelik olarak ve belli 
bir form verilmiş malzeme aracılığıyla mekân içinde bir nesnenin temsili veya telkinidir. Burada 
temsil sözcüğü betimlemekten çok simgelemeyi, telkin sözcüğü ise bir duygu veya düşünce 
aşılamaktan çok onu uyandırmayı hedeflemektedir (Katı, 1996, s. 96). 
Çocukluğunu Anadolu’nun kırsal kesiminde geçiren, yaşadığı kırsal yaşam biçimsel ve kavramsal 
düzeyde, sanatsal yaklaşımını derinden etkileyen 1948 Denizli doğumlu Osman Dinç, Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’nden mezun olmuştur. 1972’de Paris’e giderek, Paris Güzel 
Sanatlar Akademisi’ni bitirmiştir. 1990’da Fransa L’ecole Nationale Superieure D’art  De 
Bourges’de profesör olmuştur. Dinç’in öncelikle malzemenin özelliklerini öne çıkaran, yalın ve 
anlatımcılıktan uzak heykelleri, günlük yaşamda örnekleri görülmeyen nesne ve biçimlerdir. 
Yansıtmak istediği imgelemi, doğal buluntuların sır dolu formuyla çoğaltmaktadır. Yontularındaki 
sessizlik ve yalınlık, yeryüzüne düşen demirli göktaşlarının doğadaki masum duruşunu örtünmüş 
gibidir. Doğaya sessiz bir dille katılan, salınımını, titreşimini yitirmiş yalın nesnelerin sırrına ortak 
olmak, onların gizil duruşlarındaki dili çözümlemek, onlarla aramızdaki uzaklığı gidermek, 
makineleşmiş toplumsal aygıtların dişlilerinin arasına sıkışan yabancılığımızdan kaçışı yaşatmak 
istemektedir. Sanatçının heykel enstalasyonu yönündeki çalışmaları, Anadolu gerçekliğine ilişkin 
kavram motifleri içermektedir (http://www.beyazart.com/sanatci/Osman-Din%C3%A7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 5: Osman Dinç, “Orada Bir Ev Var, Uzakta”, Granit kaya, pirinç, Aspat-Bodrum, 
2007. 
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Resim 5 incelendiğinde, Osman Dinç’in “Orada Bir Ev Var, Uzakta” isimli yapıtında, granit kaya, 
pirinç malzemeleri kullandığı görülmektedir. Sanatçı, yapıtında hem evrensel hem yerel, hem 
geleneksel hem de modern bir araya gelmektedir. Yapıtta geleneksellikle geçmişten günümüze 
kullanılan formlardan öte, bu formların derinlerinde yatan anlamlarıdır. Yapıtlarındaki minimal 
tasarımları sebebiyle, yapıtları bir enstalasyon hissi yaratmaktadır. Sanatçı biçimi çağdaş bir 
yorumla, içeriği yerellikle ele almıştır. Sanatçının yapıtı boş bir mekâna doğaya yerleştirilmiştir. 
Sanatçının demir heykellerinde oluşturduğu yarıklar, kütledeki boşluğu zarifçe görünür kılmaktadır. 
Bu malzemelere yüklenen sembolik anlamlar ile form, insan ve evren ilişkisine ait kozmik 
hikâyeciliğin anlatısına hizmet etmektedir. Ailesinden gelen demircilik geleneği Dinç’in malzemeyi 
işleme becerisinde ortaya çıkmaktadır. Yapıtlarında yaprak, damla, topaç gibi konuları ele 
almaktadır. Yapısalcı bir yaklaşımın tersine kütlesel yalın geometrik formlar oluşturmaktadır. Gerek 
doğayla iç içe büyümesinin, gerekse bulunduğu coğrafyaya özgü sözlü geleneğin, Dinç’in sanatçı 
kişiliğinin oluşumunda da büyük etkileri olmuştur; boşluktan yola çıkarak malzemeye hayat veren 
sanatçı imgesinin aksine, Dinç var olan doğal elementlerle işbirliği yapan bir deneyim aktarıcısıdır 
(Bakkal, 2019, s. 93). 
Atalardan gelme jestlerin mirasçısı olmakla beraber Dinç’in yapıtları, anlatımın ve tarihinin çizgisel 
zamansallığını, mitin ve yaşanmışlığın döngüsü ile karşı karşıya getirmektedir. En soyut heykelleri 
bile hayatın izlerini taşırken, bazıların biçimleri tarım aletlerinin biçimlerini anımsatır, bazıları ise 
bir buğday tanesinin veya Selvi ağacının uzun ince siluetini benimsemektedir. Dinç’in yapıtları 
geçmişle geleceği birleştirerek, hafızayı ve belleği canlı bir malzemeye ve inşası süregelen bir 
yapıya dönüştürmektedir (https://www.cermodern.org/osman-dinc.html). 
ELAZIĞ, KEBAN, NİMRİ KÖYÜ VE NİMRİ KULLUKLARI SANAT PROJESİ 
Nimri Köyü, Elazığ’ın Keban ilçesine bağlıdır. Köyün Keban ile arasından Fırat Nehri geçmektedir. 
Toprakları, tarihte çoğu zaman bir sınır olmuş Fırat Nehri kenarındadır. Köy ise Fırat Nehri’ne on 
km içeride kalmaktadır. Bu köy ile Fırat Nehri arasındaki dağlık bir bölgede sanat projenin konusu 
olan kulluklar bulunmaktadır. Her yıl Ağustos ayı sonunda Nimri Köyü’nde yapılan köylülerin 
buluşmaları önemli bir etkinlik haline gelmiş ve ilişkilerin güçlenmesinde büyük rol oynamaya 
başlamıştır. Nimri Kullukları projesinin, bu gelişmenin ve etkinliğin bir parçası olarak hayata 
geçirilmesi düşünülmüştür (nimrikulluklari.com). 
Nimri Kullukları Sanat Projesi, Nimri Köyü’nde sanatsal kulluklar yapmayı amaçlayan, sosyal 
sorumluluğa dayalı bir kültür projesidir. Ayvalık’taki Karagöz Sanat Evi’nin sorumluluğunda 
sürdürülen proje; kâr amacı gütmeyen, farklı meslek alanlarından katılımcılar tarafından 
desteklenen, sosyal sorumluluğa dayalı bir sanat etkinliğidir. Çalışmalar ise Nimri köylüleri ve 
muhtarlığı ile işbirliği içinde yürütülmektedir. 25-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında ilki 
gerçekleştirilen Nimri Kullukları Sanat Projesinin ilk adımı, yok olmaya bırakılmış yerel ve  
evrensel bir geleneği, günümüz estetik anlayışıyla yeniden hayata geçirmeyi, sanatçıyı köy ile 
buluşturup eserler yaratmayı, üretilen yapıtları da doğaya yani kaynağına yerleştirilmeyi ve  
Nimri’yi bir sanat köyüne dönüştürmeyi amaçlamaktadır (Öztürk, 2019, s. 16). 
Geçmişte Nimri Köyü dağlarında yer alan kulluklar; köylülerin taşları üst üste koyarak silindir 
biçimde yaptıkları, iki metreye yakın, tepesinde bir sopa ve sopanın başında at ya da sığır kafası 
iskeleti bulunan, insanlara tabiatta manevi güç veren kulluklardır. Tarih boyunca var olan kulluklar 
Nimri Köyü dağlarından, köylülerin büyük şehirlere göçleriyle beraber bundan 40 yıl kadar önce 
yavaş yavaş ortadan kaybolmuşlardır. Geçmişimizde yaşamımızın bir parçası olan, belki Orta 
Asya’dan alıp getirdiğimiz binlerce yıla dayanan bu geleneği tekrar yaşatmak ve genç kuşaklara 
hatırlatmak amacıyla, ilk başta Nimri’de Eylül 2016’da yapılan kulluğun ismi “İşmar”dır. İşaret 
anlamına gelen “İşmar” 40 yıl aradan sonra, henüz hatıralardayken yeniden ortaya çıkarılmıştır. 
İşmar geçmişi geleceğe bağlayan ilk anıt olmuştur (nimrikulluklari.com). 
Bu projede 40 yıl öncesine kadar yolcuların ya da çobanların sert kış mevsiminde veya sisli havada 
yön bulması için kullandığı, bozkırlarda koni şeklinde toprak yığınından, dağlık alanlarda ise 
taşların üst üste konulmasıyla yapılan 2-3 metre yüksekliğinde, tepe noktasına genelde ölmüş bir 
hayvanın baş iskeleti yer alan dik yapılardan oluşan "obo" geleneğinin yaşatılması için çalışmalar 
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yürütülmüştür (http://www.memleket.com.tr/tuden-elazigda-yon-bulduran-gelenegin- 
canlandirilmasina-destek-1848499h.htm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim  6: Tasarım Meral ve Cemal EREZ 
Resim 6 incelendiğinde görülen kulluklar, 2018 yılı Ağustos ayında Nimrililerin buluşma 
etkinliğinde, kulluk projesinin ilk denemesi olarak yapılmıştır. Sanatçı, Meral ve Cemal EREZ’in 
hazırladıkları iki kulluk tasarımı, Nimrililer tarafından köyün doğusunda bulunan Ağbaba dağının 
tepesine dikilmiştir. 
Açılışı 29 Ağustos 2019 yılında kültür harmanı ismi verilen alana yerleştirilen bir diğer tasarımını 
heykeltıraş Mehmet Aksoy’un yaptığı çalışmayı; Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Heykel Bölümü öğrencileri, Antalya Erkılıç Mermer Fabrikasında gerçekleştirdiler. 
Kulluklar antik zamanlardan bugüne, şaman kültürünün bir devamı olarak, ıssız bucaksız doğanın, 
özellikle dağ tepelerinin belirgin yerlerine yapılmaktadır. Şaman; bazı doğa güçlerine sahip olan, 
kötü ruhları kovan, hastaları iyi eden gönüllü “otacı” tabiple eş değerdeki kişi olarak tanımlanabilir. 
Şaman, yer ile gök arasındaki gücü temsil etmektedir. Şamanın ruhu belli bir süre bedenini terk 
edebilmektedir. Özgürlüğünü kazanan ruh hem Tanrının hem de ruhların dünyasında 
dolaşabilmektedir. Böylece düşsel olan ile düşsel olmayanlar şamanın kimliğinde  
buluşabilmektedir. Şaman sıradan insan ile onun ulaşamadığı göksel güçleri, gerçekleştirdiği  
“ruhsal yolculuk” aracılığıyla buluşturan kişidir (Antmen, Aliçavuşoğlu, 2004, s. 41). Bu yolculukla 
Türkler’de Gök Tengri’ye bir dilek için konulduğunu düşündüğümüz bu kullukların aynı zamanda 
bulundukları yerlerdeki canlı ve cansız tüm varlıkları koruduğuna inanılmaktadır. Yerle göğü 
birbirine bağlayan kulluklar yollardaki insanların yol ve yön bulmalarına da rehber olan işaretler 
olarak tanımlanmaktadır. Çok eski çağlardan beri şamanlığın mihenk taşı olmuş kullukların, Orta 
Asya ve Sibirya toplumlarından dünyanın birçok coğrafyasına yayıldıkları tahmin edilmektedir. 
İnsan görünümlü bu anıtlar, yapıldıkları her ülkede hemen hemen aynı işleve sahip olarak 
günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir (Öztürk, 2019, s. 16). 

 
TRAKYA KULLUK 
Ayvalık Karagöz Sanat Evi yöneticisi, sanat danışmanı Kenan Öztürk’ün yürütücülüğünde 
başlatılan, Elazığ’ın Keban İlçesi Nimri Köyü, Nimri Kullukları Sanat Projesi: Trakya Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar 
Meslek Yüksekokulu işbirliği yapılarak desteklenmiş, projede yer alan tasarımcılar tarafından 
Trakya Üniversitesi’nin heykeli “Trakya Kulluk” olarak isimlendirilmiştir. 
Nimri Kullukları projesinde yapılan “Trakya Kulluk” tasarımında kullanılan elemanlar; Nimri köyü 
civarında bulunan ocaklardan çıkan taşlar, kargalar, kybeleler ve tuğlalardır. Doğanın içinde 
varlığını sürdüren bu elemanlar, tasarımın vazgeçilmez parçaları olmuştur. 
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Resim 7: “Trakya Kulluk”, 2019, yerel taş, kırmızı tuğla, metal ve seramik, yükseklik; 3.0 m, 
çap; 80 cm. 

Resim 7 incelendiğinde, tasarımını Aylin BEYOĞLU ve Ş. Gürkan UZUNKÖPRÜ’nün yaptığı, 
Asena SARCAN, Ümmühan TUTAK ve Tayfun YILMAZ’dan oluşan beş kişilik ekiple Ağustos 
2019’da uygulanan heykel görülmektedir. Heykelde malzeme olarak; taş, tuğla, metal, seramik 
kullanılmış olup, kendi yapısı içerisinde bir kubbe ve tepesinde üç karga ile tamamlanmıştır. Her bir 
taşın, tuğlanın üst üste, yan yana gelmesiyle yolunu kaybedene kılavuzluk etmesi düşünülmüştür. 
Kubbenin iç bölümü üzerinde Anadolu’nun kendi öz değerinden esinlenmiş Kybele figürleri 
taşımaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim  8: “Trakya Kulluk”, 2019 
Resim 8 incelendiğinde “Trakya Kulluk” isimli çalışmadan bir ayrıntı olarak kubbe görülmektedir. 
Dünya üzerindeki tüm varlıkların üstünü ayırımsız örten, koruyup kollayan ortak birleştirici 
gökyüzünü temsil etmektedir. Tuğlaların kullanılması, yapıya sadece farklı renk getirmesinin 
dışında, yapılan Kulluk’un doğallığına ayrı bir etki katmaktır. Ayrıca Anadolu mimarisinde 
geleneksel yapı mimari elemanları arasında yeri olmasındandır. Birçok tarihi yapıda sırlı ve sırsız 
olarak kullanılan tuğla malzemesi yapının sağlamlık katmasından ziyade renk ve ahenk de 
katmaktadır. Kulluk’un oluşumunda kullanılan temel alt taşların üzerinde tuğlalarla oluşturulan 
nişler, dört yanda bütünlüğü sağlamaktadır. Bu boşluklar, Anadolu kültüründe mum yakma, dilek 
dileme ve anma ritüelinden esinlenerek uygulanmıştır. Nişler yine geleneği yansıtması adına  
kemerli bir düzenle uygulama yapılmıştır. Nişlerde bulunan Kybeleler, her bir boşluğa üçer adet 
konulmuştur. Üç sayını da yine Anadolu kültüründe, hayatımızın hemen her alanında, matematikte, 
dinlerde, yazınsal kaynaklarda görmekteyiz. 
Kybeleler yine doğanın birer malzemesi olan hammaddeler kullanılarak üretilmiş pişmiş topraktır. 
Tarihte toprak üstüne çıkarılmış Kybeleler, pişmiş toprak, taş ve kemik gibi farklı malzemeler 
yanında  büyük  bir  kısmı,  başta  altın  olmak  üzere,  metalden  üretilmiştir.  Kybele Anadolu’nun 
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neolitik döneminden (M.Ö. 8 bin ile 4500 yılları arası) itibaren görülmeye başlamıştır. Kybelelerin 
ilk izleri Anadolu’nun en eski dönemlerinde görülen ama henüz ismini öğrenemediğimiz Kybele, 
daha sonra Hitit kültüründe ilk kez “Kubaba” olarak ortaya çıkmış, Frigler aracılığıyla buradan 
Helenler’e, oradan Roma’ya geçerek antik çağın en çok tapınılan tanrıçalarından biri olmuştur.  
M.Ö. 7.yy'la tarihlenen Frig yazıtlarında Kybelelerin, “ana” anlamına gelen “Matar” diye 
seslenilmiştir. Bu sözcük, Kybele ile ilgili görülen yazıtlarda genelde tek başına geçmesine karşın, 
Frig dilinde “dağa ait olan”, “dağın” anlamındaki sıfat “Kubileya” ile birlikte, yani “Matar 
Kubileya” şeklinde de yazılmıştır. Böylece Tanrıça Kybele’ye seslenilen ilk yazıtlarda onun “ana”, 
“dağın anası” olarak tasavvur edildiğini görebiliyoruz (http://dspace.trakya.edu.tr/). Nimri Köyü’ne 
hâkim bir tepede ve önemli bir yere sahip olan Babadağ eteklerinde yer alan “Trakya Kulluk”ta 
kullanılan Kybeleler de dağın anası terimine anlam yüklemek, köy kadınlarının sabahın erken 
saatlerinde tarlarda çalışmak için geçtiği rota olmasından da yola çıkarak kullanılmıştır. Doğa bir 
anadır. Her canlının oluşmasını çoğalmasını sağlar. Kulluk doğanın bir parçası  olarak  kaldığı 
sürede, Kybeler de yerini koruyacak ve kollayacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim  9: “Trakya Kulluk”, 2019, ayrıntı 
Resim 9 incelendiğinde yön/yol gösterici ve kılavuz olarak düşünülen karga formları görülmektedir. 
Karga ile imge olarak sosyal yapıda bireye, birey özgürlüklerine vurgu yapılmakta ve burada 
kargalar topluma kılavuzluk etmektedir. Çalışmada, bireyin önemi ve değeri, karganın asil yapısı ile 
yüceltilmiştir. Her biri farklı bir yönü işaret eden üç karga farklı kademelerde yerleştirilmiştir. 
Bunun sebebi tek kademeye yerleştirilen karga imgesinin bireyi, ayrı kademelerde bir araya gelen 
kargaların ise toplumu oluşturma düşüncesidir. Toplumdan ve sosyal yaşamdan soyutlamadan en 
güçlü ifade arayışına bir sembol olarak karga ile varmaya çalışılmıştır. Eski kulluklarla bağ 
kurularak insanlara manevi güç vermesi en üste yerleştirilme düşüncesinden biridir. 
Mitoloji ve kutsal inançlarda kargalar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Kargalar genellikle pek 
sevilmeyen ve insanlara ürkütücü gelen varlıklardır. Şamanların ayinleri sırasında totem hayvanı 
olarak kullandıkları bu kuşlar aslında oldukça gizemli ve akıllıdır (http://www.enpolitik.com/). 
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Resim  10: “Trakya Kulluk”, 2019 
Resim 10 incelendiğinde, üst üste yerel taşların her birinin denge kuracak şekilde yerleştirilmesiyle 
hazırlanan tasarımın uygulanma biçimi görülmektedir. Küçük ve büyük taşlar, orta bölümde 
yapılacak kubbeyi ve üst bölümü destekleyecek şekilde 80 cm çapında yerleştirilmiştir. Çalışmada 
her taş aynı öneme sahiptir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim  11: “Trakya Kulluk”, 2019 açılış görselleri 
Resim 11 incelendiğinde Nimri Köyü’nün dağlık bölgesinin başladığı “Karşıbaşı mevkii”nde yer 
alan tuztaşı üzerine dikilen “Trakya Kulluk” isimli heykelin açılışı 28 Ağustos 2019 tarihinde 
yapılan açılış töreni görülmektedir. 

 
Sonuç 
Sanatta da mekân bir öge olarak kullanılmaktadır. Geleneği sanat, mekân ve zaman kavramı 
üçlemesi arasındaki ilişki farklı ifade biçimleriyle birlikte çok sayıda çalışmada ele alınmıştır. Söz 
konusu ifade biçimlerinden birer sanat anlayışına dönüşen ve günümüzde hala geçerliliği olan, arazi 
(açık alan) kapalı alanlar (galeriler, iç mekân) sanat konusunun merkezi haline gelmiştir. İkinci 
bölümde yer alan sanatçıların uyguladıkları Kulluk örneğinde, mekânın artık bir öge olmasıyla 
birlikte eserin mekânla birlikte var olması hatta tüm mekânın bir esere dönüşmesi söz konusu 
olmaktadır. Özellikle herkese açık mekânlarda gerçekleştirilen sanatın her grup birey ile etkileşime 
girerek daha etkin bir yayılım göstermektedir. 
Anadolu kültüründe, zaman içinde kurulan ve yok olan medeniyetler olmuştur. Bu kültürde yer alan 
yapı elemanları, medeniyet sürecinde yapılan ve günümüzde keşfedilen tarihi kalıntılar geleneği 
sanat olan objeler olarak kullanılmıştır. Bu objeler, tasarımı yapılan “Trakya Kulluk” heykelinde  
yer alarak mekân kavramıyla bütünleştirilmiştir. Mekânla bütünleştirilen objeler gelenekler gibi 
toplumun mayasını oluşturan, onu birlik içinde ayakta tutan özden taviz vermeden, yeni yorumlara 
kapı aralamak sanatın önünü açacak, durağanlıktan kurtaracak, evrensel boyuta taşıyacaktır. 
Geçmişten gelen mesajı iyi anlayıp özümsemek, geleceğin anahtarı olması açısından önem 
taşımaktadır. Bu noktada kendimizi tanımak, ortaya koymak, tarafsız bir özeleştiriyle dünü, bugünü 

http://www.iksad.org.tr/
http://www.29ekim.org/


29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

www.iksad.org.tr İKSAD www.29ekim.org 

43 

 

 

ve yarını yorumlamak eksikliklerin giderilmesine yardımcı olacak ve sanatımızı kalıcı hale 
getirecektir (Tunçel, 2018, s. 871). Benzer bir biçimde Pekpelvan (2009)’da yaptığı araştırmasında 
gelenekli ya da çağdaş olarak kabul edilen her sanat eserinin, kendi dönemine özgü fikirleri, 
bilgileri, değerleri, felsefeleri ve inançları yansıtsa da, çağdaş gelişmelerle tarihsel ilgiler arasında 
her zaman bir bağ bulunduğunu vurgulamaktadır (s. 68). 
Kulluğun gerçekleştirildiği Anadolu köyünün kültürel çabasına bilimsel bir kurumun estetik değer 
katması ayrıca geçmişi bugünü ve geleceği anlamaya katkı sağlayacaktır. Sanatın kırsala ulaşmasına 
yarayacak bu proje, Üniversitenin bir köy halkı ile sanat alışverişini sağlayacak ve katılımcılara da 
zengin deneyimler kazandıracaktır (http://www.sanalbasin.com/ ). Bu doğrultuda yapılan 
araştırmanın sonucu ile örtüşen Tunçel (2018)’de yaptığı araştırmasının sonucunu şu şekilde ifade 
etmiştir: “Tüm insanlık birikiminden beslenen sanat; zaman ve mekân açısından sınırlarını 
genişletebildiği ölçüde evrensele ulaşır. Tarihte herhangi bir zamanı veya kendi yaşadığı çağı ya da 
belli bir mekânı kutsayarak, onu diğer zamanlara ve mekânlara yeğleyen, dayatmacı bencil 
yaklaşımlar sanatın sınırlarını daraltır. Geçmişi, bugünü ve geleceği anlamayı zorlaştırır. Geçmişin 
birikimine sırt çeviren önyargılı yenilik ya da gelişime kapalı katı bir gelenekçilik, çağlar ötesi  
mesaj taşıyan sanatı kendi zamanının kölesi haline getirir. Medeniyetler arasında güç çekişmesine 
ve yer kapmaya dönüşen çatışmalar ise; sanatı belirli bir mekânın ve kültürün egemenliğine  
hapseder (Tunçel, 2018, s. 871) 
Trakya Üniversitesi ve Karagöz Sanat Evi işbirliği ile, Nimri Kullukları sanat projesi amaçları 
arasında yer alan sanat eserlerinin köyde belirlenen alanda uygulamalı olarak yerleştirilmesi 
gerçekleştirilmeye başlanmış, devam ettiği sürece sanatçı ve öğrencilere doğada sanat yapma  
imkânı sunacaktır. Gerçekleştirilen “Trakya Kulluk” isimli heykel; sanatçı ve öğrencilere gelenek, 
sanat, zaman ve mekân açısından ele alındığında örnek olacak niteliktedir 
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