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MADDİ KÜLTÜR VE ONUN EL SANATLARINA 
YANSIMALARI

SARITAŞ, Süheyla
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Günümüzde halk bilimi çalışmalarının en ilginç alanlarından biri maddi 
kültürdür. Maddi kültür dünyada hâlâ yeni ve tartışmalı bir terim olarak 
kabul edilmektedir. Genel olarak, insanoğlunun duygu ve düşüncelerini 
maddede yoğunlaştırıp; onları sanatsal olarak ifade etmesi anlamına 
gelmektedir. Bugün maddi kültürün en canlı örneklerini geleneksel teknik 
ve aletlerin kullanılması ile ortaya çıkan ve nesilden nesile aktarılan el 
sanatlarımız oluşturmaktadır. Bu nedenle, el sanatları sadece üretildikleri 
toplumların kültürlerini yansıtmakla kalmazlar, aynı zamanda onları 
üretenlerin duygu, düşünce ve dünya görüşlerini de yansıtırlar.

Maddi kültür olarak değerlendirilen el sanatlarımızın örneklerine bugün 
ülkemizin hemen hemen her bölgesinde rastlamaktayız. Bu bildiride, 
Batı Anadolu’nun zengin tarih ve kültürel mirasına sahip olan Balıkesir 
ilimizden halı ve hat olmak üzere, iki el sanatı örnek alınarak, Türk maddi 
kültürü, el sanatları ve sanatçıları ile ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Maddi kültür, sanat, Balıkesir, halı, hat.

ABSTRACT
Nowadays material culture is a particularly interesting area of folklore. 

It is still accepted as a new and controversial term. Shortly, it can be 
defined as “artful expression and human idea of everything material”. 
We encounter folk art -made by traditional techniques and tools and 
transmitted from generation to generation- as the most livable sample of 
material culture today. Thus folk art not only reflects the society which 
creates it, but also the emotions, thoughts, tastes and worldviews of the 
folk artists who created it.

Nowadays we come across samples of folk art in every region of Turkey. 
In this article we aim to give two samples of folk art, carpet weaving and 
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calligraphy -both made in the western city of Balıkesir, very rich in history 
and culture. By giving two examples, we aim in giving an evaluation of 
material culture, folk art and folk artists.

Key Words: Material culture, art, Balıkesir, carpet, calligraphy.

Giriş
Günümüzde hâlen dünyada tartışmalı bir terim olarak kabul edilen 

maddi kültür, insanoğlunun duygu ve düşüncelerini yansıtan somut ürünler 
olarak bilinmektedir. Maddi kültür aslında ilginç bir terim olarak karşımıza 
çıkar. Bizler, kültürü her zaman manevi, duygusal ve sözlü olarak algılarız. 
Bir anlamda bizim kafamızdaki kültür terimi maddesizdir. Bu yüzden 
kültür bizler için soyut ve kalıplaşmış bir terimdir. Dolayısıyla onun elle 
tutulması, hissedilebilmesi imkansızdır. Oysaki çevremize baktığımızda 
dünyada var olan pek çok obje, üç boyutludur. Örneğin bir halı, bir nazar 
boncuğu veya bir otomobil üç boyutlu olarak hayatımızda yer alırlar. 

Henry Glassie maddi kültürün kültürle ortaya çıkan materyal olduğunu 
belirterek, maddi kültürü dünyada emekle ortaya çıkan içsel bir zekâ 
olarak tanımlar (Glassie, 1999: 41). Glassie’ye göre maddelerle başlama 
zorunluluğuna rağmen, maddelerle bitme zorunluluğu olmayan maddi 
kültür, insan düşünce ve hareketlerini anlamak için nesneleri kullanır.1 Bu 
nedenle maddi kültür insan beynini ve insan topluluklarını temsil eder. 

Yaşadığımız dünyanın bir parçası ve insan beyninin ürettiği ürün, bir 
başka deyişle obje, kültür vasıtasıyla ortaya çıktığı için onu yaratanların 
beyinlerinde yer alan bir kalıptır ve bu obje- tıpkı bir çini tabak ya da 
tahta kaşık gibi- onu yaratanın amacını ve niyetini kapsar. Bu nedenle 
maddi kültürü sadece somut objeler olarak tanımlamak ve değerlendirmek 
yanlıştır. İngilizcede kullanılan somut, elle tutulur, gerçek, hissedilir, 
dokunulabilir ve maddi anlamlarına gelen tangible kelimesi, maddi kültür 
için kullanılan en doğru kelimedir. Maddi kültür genel olarak, objenin 
kendisi, objenin ortaya çıkış süreci ve onu ortaya çıkaran halk olmak üzere 
üç önemli açıdan değerlendirilir. Objenin kendisi bir yüzük kadar küçük 
olabileceği gibi, büyük bir yapı örneği olabilir. Objenin ortaya çıkış süreci 
ise onun en başından sonuna kadar yaratılma sürecini kapsar. Gelenek ve 
görenek aracılığıyla, yaşadıkları toplumda objeye değer veren ve objenin 
yaratılma sürecine katılan birey ya da bireyler ise halk olarak ele alınır.

Maddi kültürün algılanış şekli diğer kültürel ürünlere göre farklılık 
gösterir. Örneğin edebiyatla ya da dil ile ilgilenen bir bilim adamı için 
1 Glassie, Henry. Material Culture sayfa 41. 
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sözcükler önceliklidir. Örneğin kelime olarak ev, bir dil bilimci için 
düşünsel bir anlam ifade eder. Maddi kültür araştırmacıları için tam tersidir. 
Onlar için kelimelerden önce görüntü önemlidir. Bir evin boyutları, hangi 
ağaçtan yapıldığı, ağacın yapısı, nereden geldiği, kimin tarafından, nasıl 
yapıldığı gibi sorular önceliklidir. Bir objenin gerçekliğini vurgulamak 
için sözcüklerin var olma şartı yoktur. Çünkü onlar boyutları, desenleri ve 
diğer ayrıntıları ile somut olarak karşımızda dururlar.

Maddi kültür bir başka açıdan dile benzer. Nasıl dil seslerin 
topluluğundan oluşursa, maddi kültür de motiflerden oluşur. Tıpkı dilde 
tek bir ses hiçbir anlam ifade etmediği gibi, maddi kültür ürünü olarak 
bir obje üzerinde bulunan bir motif tek başına hiçbir anlam ifade etmez. 
Bu yüzden tıpkı bir masal metni gibi, bir toplumun tarihini, sanatını, 
kültürünü yansıtan objenin kendisi de bir metindir. Objenin de bir şekli, 
türü ve anlamı vardır. Şeklinin, türünün ve anlamının çeşitli bağlamlara 
ayrılabileceği bu obje, sözlü kültür gibi bir gelenek içerisinde üretilir.

Maddi kültürü tanımlama gelenek kavramının yanında, bir başka 
yardımcı kavram ise sanattır. Bugün maddi kültür araştırmalarının 
merkezinde yer alan özel bir kavram olan sanat, yaratıcının madde ile 
bütünleşerek, kendi hayal gücünü, zevkini, duygu ve düşüncesini artistik 
yolla veya estetik şekilde ifade etmesidir.  

Doğanın âdeta insanoğluna sunduğu hediye olan maddi kültürün en 
önemli olanlarını, şüphesiz ki geleneksel teknik ve âletlerin kullanılması ile 
ortaya çıkarılan ve nesilden nesile aktarılan el sanatlarımız oluşturmaktadır. 
El sanatları sanatçı kimliğine sahip kişilerin gelenek -görenek vasıtasıyla, 
kendi zevk ve becerisine dayanan ve tamamen doğal maddelerden yapılan 
objelerdir. Dolayısıyla bu objeler sadece bulundukları toplumların 
kültürlerini yansıtmakla kalmazlar, aynı zamanda onları yaratanların 
duygularını, düşüncelerini, zevklerini ve dünya görüşlerini de yansıtırlar.

Maddi kültür olarak değerlendirilen el sanatlarımızın örneklerine 
bugün ülkemizin hemen hemen her bölgesinde rastlamaktayız. Bu açıdan 
bakıldığından, ülkemiz pek çok geleneksel el sanatının sergilenebileceği 
büyük bir açık hava müzesidir. Bu büyük açık hava müzesinin bir bölümünü 
ise Batı Anadolu’nun zengin tarih ve kültürel mirasına sahip olan Balıkesir 
ilimiz oluşturmaktadır. Yazımızın bundan sonraki bölümünde, yukarıda 
bahsettiklerimizi somutlaştırmak amacıyla, halıcılık ve hat sanatı olmak 
üzere, Balıkesir ilimizden iki el sanatı örneği verilerek, Türk maddi kültürü, 
el sanatı, ve ustalarla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. 
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Balıkesir’ de İki El Sanatı Örneğiyle  Maddi Kültür: Halı  ve Hat
Balıkesir ilimizde üretilmekte olan el sanatlarımızın başında, şüphesiz 

ki bugün iki bin yıllık geçmişe sahip ve bu şehre mal olmuş olan Yağcıbedir 
halıları gelmektedir. Yağcıbedir halılarının günümüzde desen bakımından en 
gelişmiş ve zengin olanları Sındırgı Tipi Yağcıbedir halılarıdır. Sındırgı’nın 
Karakaya, Eşmedere, Çakıllı, Alakır, Eğridere olmak üzere beş köyünde 
halen, bugün gerçek Yağcıbedir halıları dokunmaktadır. Yağcıbedir 
yörüklerinden olan yukarıda adı geçen, beş köyden biri olan Karakaya 
köyünde de bu halıların en güzelleri köyün kadınları ve genç kızları 
tarafından dokunmaktadır. Hemen her evde bir halı tezgâhının bulunduğu 
köyde kadınlar, çocukluktan başlayarak bu geleneği sürdürmektedirler. 
Nitekim Karakaya köyünde doğan ve bütün ömrünü bu köyde geçiren 
80 yaşındaki Elif Çetinkaya, çocukluğundan beri halı dokuduğunu ve bu 
geleneği bütün çocuklarına ve torunlarına aktardığını ifade eder. 

On yaşından beri halı dokuyan Karakaya köylüsü 36 yaşında, evli ve 
iki çocuk annesi, Fatma Şahan genç kızlığında, özellikle kış aylarında, 
tarla işlerinin olmadığı zamanlarda arkadaşlarıyla biraraya gelerek, 
gelecek hakkında sohbetler ederek, onlarla beraber halı dokumuştur. Onun 
için halının pek çok anlamı vardır. Halı ona geleceği, yani çeyizini ifade 
etmektedir. Çünkü halı “köylü kızın çeyizidir, en değerli eşyasıdır.” O, 
bütün arkadaşları gibi dokuduğu halının en güzelini kendisine alır. Çünkü 
o halı, bugün, onun evlendikten sonra kurduğu yeni yuvasının en güzel 
yerini süslemektedir. Onun halısı aynı zamanda ona annesini, bütün 
sırlarını paylaştığı kız kardeşini, babasını ve arkadaşlarını, onlarla geçirdiği 
günleri anımsatmaktadır. Bir başka deyişle halı, ona genç kızlığının bir 
hâtırasıdır.

Fatma Şahan’ın genç kızlığında dokuduğu ve şimdiki evini süsleyen 
halının dışında, evini döşediği diğer çeyiz eşyaları da ona dokuduğu 
halılar aracılığıyla gelmiştir. O kimi zaman ortalama 15 günde dokuduğu 
çeyrek bir halıyı babasına teslim etmiştir. Babası, Fatma’nın halısını 
Sındırgı’da her cumartesi günü kurulan pazara götürerek, uzun bir pazarlık 
aşamasından sonra, çalışma odasında farklı anlamlar kazanacak olan bir 
alıcıya satmıştır. Fatma’nın babası halıdan elde ettiği para ile ona altın ya 
da gelecekte kurulacak olan yeni yuvaya bir eşya almıştır. 

Fatma için gök mavidir, narınç2 turuncu, kırmızı sarıdır. O köyün 
diğer kadınları ile beraber dağlardan topladıkları bitki köklerinden elde 
ettikleri kök boyaları kullanırken, hangi renklerin, hangi oranlarda bir 
halıda kullanılması gerektiğini çok iyi bilir. Yıllar geçtikçe değerlenecek 
2 Narınç rengi köylülerin narinç adı verdikleri kekik, kavak yaprağı ve cevizin kaynatılmasından elde edilir. 
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olan halısında kullandığı motifler “kökten, atadan  bildiği için, örnekler 
beyinine işlenmiştir.” Fatma, “Yağcıbedir örneği ne ise, hepsini bilir. 
Ezbere dokuruz,” şeklinde ifade eder.  

Sanatının değerini çok iyi bilen Fatma için halı dokumak altın 
değerindendir. Bu yüzden, O, bugün kendi çocuklarına da bu sanatı 
öğretmektedir. Fatma geçmişin tersine bugün halılarını çoğunlukla çift 
mihraplı olarak dokumaktadır. Onun halılarını komşu köylerde dokunan 
halılardan ayıran özellik ise, onun halısına mutlaka “yıldızlı motifi”ni 
koymasıdır. Bu motif yörük obasıdır ve ona geçmişini hatırlatmaktadır.3 
Fatma dokuduğu halılarda “yıldızlı motifi”nin yanında, gücü temsil eden 
“kocabaş motifi”ni, adâleti temsil eden “civa,” sevgiliye mektubu temsil 
eden “genç kızın kalbi” motiflerini de kullanır. 

Balıkesir ilinden ikinci el sanatı örneği olarak, Türk el sanatlarının 
en eskilerinden biri olan hat sanatı üzerinde durmak istiyoruz. Bu örnek, 
kısaca Balıkesir’de doğan ve  asıl işi eczacı kalfalığı olan hat sanatçısı 
Mümin Çetin’in hikâyesidir. Mümin Çetin sekiz senedir hat sanatı ile 
uğraşmaktadır. Hat sanatının hemen hemen her dalıyla ilgilenen Mümin 
Çetin, önceleri bu sanata merakla başlamış ve daha sonra Balıkesir’de İslam 
tarihi, tasavvuf konularında bilgisi olan İbrahim Dönder ve İstanbul’da 
Yusuf Sezer hocalardan dersler almıştır. Henüz hocalarından icâzet 
alamayan hattat, halen hocaları ile meşk ettiğini, bu sanatın öğrenciliğinin 
çok uzun olduğunu, ancak hocalarından takdir gördüğünü belirtir. Bugün 
eşinin sahibi olduğu eczanede bütün gününü geçiren usta, günlük hayatın 
koşturmacası içerisinde hem eczanede hem de evinde sanatını icrâ 
etmektedir. 

Mümin Çetin hat sanatında kullanılan kâğıt, kâğıt cilası (ahar), kağıt 
boyaları, mühre, mıstar, kamış ve tahta kalemler, kalemtıraş, makta 
(kalemin ucunu keserken kullanılan âlet), kalem kutusu, hat mürekkebleri 
gibi araç-gereçleri, tezhipleri ve tezhip boyalarını, altın mürekkeplerini 
ve mührelerini kendisi üretmektedir. Usta, özellikle mürekkep konusunda 
büyük bir yol katettiğini vurgulayarak, “bezir isi” ve “Arap zamkı”yla 
hazırlanan çok zor bir mürekkekbi yapmayı başardığını, hocalarının da 
bu mürekkebi beğendiklerini ve onun mürekkebini kullandıklarını ifade 
etmektedir. Mümin Çetin kullandığı her türlü malzemeyi tamamen doğal 
maddelerle hazırladığı ve bu sanatın mutfağına da girdiği için kendisini 
hem sanatçı hem de zanaatçı olarak görmektedir. 
3 Yörük obasını sembolize eden yıldız motifi geçmişte otlak ve su bulmak amacıyla Sındırgı bölgesine yerleşen 
üç obanın birini sembolize etmektedir. Bu motif halının köşelerinde kocabaş, goyun gözü, çınar yaprağı, me-
nevşe gibi motiflerle beraber kullanılır. 
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Mümin Çetin, hüsnü hat (güzel yazı) sanatının altı kalemini (aklâm-ı sitte) 
kağıt, ahşap, deri, kadife üzerine doğal hat mürekkepleri ile uygulamaktadır. 
Sedef  kakma üzerine çalışmaları da bulunan ustanın, özellikle ilgi duyduğu 
malzeme ahşaptır. Ahşap üzerine altın mürekkeple tezhip ettiği “VAV” ve 
“HİÇ” kelimelerinin yer aldığı çalışmaları bulunmaktadır. Çok güçlü anlamları 
olan bu iki kelimeden ilki varoluşu, ikincisi ise yokoluşu simgelemektedir. 
Mevlâna ile ilgili çalışmasında usta, keçi derisi üzerine ortada “Ya Hazret-i 
Mevlâna,” altında Mevlâna’nın Mesnevi’sinin girişinde yazılı olan “bişnev ez 
ney” “dinle neyden…”yazar.  Bu çalışmasında “ney” kelimesi yani “nun” un 
noktasını usta koymaz. Onun yerine bir ney monte eder. Neyin ucunu da hat 
kalemi şeklinde açar ve ucunu mürekkebe batırır ve böylece “nun” harfinin 
noktası olur. Ayrıca usta mezar taşını simgeleyen, Mevlevilerin başlarına 
taktıkları külâh olan sikkeyi de kullanır. 

Hat sanatı Mümin Çetin’in Allah’a olan inancını ve ona olan duasını 
temsil etmektedir. 70’den fazla eseri bulunan hattatın en çok kullandığı 
metin şüphesiz ki, “Besmele”dir. O, Besmele’yi en güzel şekilde yazmak 
ister, çünkü onun sanatına karşı büyük bir inancı vardır. Usta, kadife üzerine 
altın yaldızlarla şöyle yazar: “Bilmeyen şevket-i Bismillah. Anlamaz 
sırrı-ı kelâmu’llâh.” Onun sanatında yazının anlamı çok önemlidir. Bir 
başka çalışmasında  “Her şeyi içinde barındırır. Her şeyi yaratandır ve 
kendi içindedir, Rahmandır, Rahimdir” ve  “Bu günler gelir geçer.  Herkes 
ektiğini biçer” diye yazar.

Sanatını “kendi içinden geldiği gibi” icra eden ustanın, kendine 
özgü çalışmaları bulunmaktadır. Çalışmalarında kompozisyon olarak 
değişik malzemeler kullanmasına rağmen, kendisi ısrarla hiçbir zaman 
“gelenekselin dışına çıkmadığını” vurgulamaktadır. Sanat, onun için 
“güzelliktir” ve sanatındaki zevk onun tarzını yansıtmaktadır.

Mümin Çetin bu sanatın günümüzde maddi kazanç sağlamak amacıyla 
yapılamayacağını bildirerek, bu sanatın kendi ruhunu temsil ettiğini ve 
manevi olarak onun için çok kıymetli olduğunu bildirir. Ona göre “aşk 
olmadan meşk olmaz.” Bugüne kadar üç sergisi bulunan usta, bir senedir 
Balıkesir Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursta, hocası İbrahim Dönder 
ile birlikte dersler vermektedir. 

Sonuç
Yukarıda Balıkesir ilimizden örnek olarak verdiğimiz, yaşayan el 

sanatlarımızdan olan halıcılık ve hat sanatları, Türk maddi kültürünün en 
önemlileri arasındadırlar. Her ikisi de, bütün maddi kültür ürünleri gibi, 
Türk halkının kültürel kimliklerinin en somut belgeleridir. Yaratıcı ruhun 
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ya da sanatın hakim olduğu bu objelerde, Türklerin hayatı algılayış ve 
yaşam tarzlarının izlerini görmek mümkündür. Şüphesiz ki, bu objeler 
aynı zamanda tarihi belge niteliğine sahiptirler.

Bugün çevremize baktığımızda hayatımızda yer alan çok sayıdaki 
nesnenin, endüstri ve tüketime dayalı olduğunu görmekteyiz. Yaşantımızda 
artık hiç kimsenin el yapımı ürünler yapmadığını ve hayatımızın ev, araba 
ve çeşitli elektronik âletler almak üzere kurulmuş olduğunu düşünebiliriz. 
Maddi kültür kavramı hiçbir zaman sanayi üretimini içermez. Şüphesiz 
ki, teknolojik ürünler modern hayatın gerekleridir, ancak pek çoğumuz 
gerçekte bu ürünlerin dünyamızın küçük bir bölümünü temsil ettiğinin 
farkında değiliz. Çünkü bugün yaşadığımız dünyada, kimilerinin 
tahminlerinin tersine, Karakayalılar ya da Mümin Çetin’ler gibi, doğadan 
elde ettikleri maddelere şekil veren, onları değiştiren ve sonunda bir obje 
ortaya çıkararak toplumumuza fayda sağlayan; kültürümüze, tarihimize ve 
sanatımıza yön verenlerin sayısı pek az değildir.

Günümüzde bütün dünyayı tehdit eden küreselleşme, maddi kültür için 
de bir tehlikedir. Geçmişimizin izlerini yansıtan ve geleceğimize yön veren 
bütün maddi kültür ürünlerimizi ve bunları yaratan sanatçı kişilikleri ortaya 
çıkarmak ve onları takdir etmek gerekmektedir. Bu yüzden bugün maddi 
kültür araştırmacıları zengin, fakir; köylü, şehirli; okur-yazar ya da değil; 
Türk halkının yaşayan maddi kültürünü araştırmalı ve kaydetmelidirler. 
Bugün onlara büyük görevler düşmektedir.
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