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Problème de la mondialisation du patrimoine national
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ÖZET
El sanatlar› alan›nda Tunus'ta önemli bir kültür ve turizm potansiyeli oluﬂturulmuﬂtur. Tunus el sanat› ürün ve motifleri, Kültür Bakanl›¤› birimlerince araﬂt›r›l›p korunmakta, Turizm ve El Sanatlar› Bakanl›¤› birimlerince yeniden biçimlendirilmekte ve üretilmektedir.
Tunus bu bak›mdan araﬂt›r›lmaya de¤er bir model oluﬂturmaktad›r: Tunus, geleneksel ve bölgesel el
sanat› ürünlerini küresele kazand›rmay› baﬂarm›ﬂ ve bu alanda önemli bir pazar pay›na ulaﬂm›ﬂt›r.
Makalede, Tunus el sanatlar›n›n üretim ve organizasyonunun sanatsal ve bilimsel süreçleri üzerinde
durulmakta ve konu ulusal kal›t›n küreselleﬂtirilmesi aç›s›ndan incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler
El Sanatlar›, Tunus, Ulusal Kal›t, Küreselleﬂme
RESUME
Une potentialité culturelle et trustique a été constituée en matier de l'Artisanat en Tunisie. Les produits et les motifs de l'artisanat sont recherchés et conservés par les unités du Ministère de la Culture. Ils
sont reformés et reproduits par les unités du Ministère du Turisme et de l'Artisanat.
La Tunisie est un modèle qui merite d'etre étudiée: Elle a reussi à mondialiser ses prodits regionals et
traditionals de l'artisanat et elle a obtenu un grand marché de l'industrie artisanale.
Dans l'article, on insiste sur les processus scientifiques et artistiques de l'organisation et de la production de l'artisanat tunisien. Le sujet est examiné au regard de la mondialisation du patrimoine national.
Les Mots Clés
Artisanat, Tunisie, Patrimoine National, Mondialisation.

Tunus, yerel el sanatlar›n› ulusala
kazand›rma ve küreselleﬂtirme aﬂamalar› bak›m›ndan incelenmeye de¤er bir
halkbilim yaﬂayan müzesi özelli¤i taﬂ›maktad›r. Özellikle Türkiye gibi, kültür
ürünlerinin yerelden ulusala ve küresele
kazand›r›lmas› süreçlerinde kurumlaﬂma bak›m›ndan geç kalm›ﬂ ülkeler için
Tunus kayda de¤er bir model oluﬂturmaktad›r.
Bilimsel nitelik taﬂ›mayan "turistik" bir gözlem sonucu bile, turizmin
canl› oldu¤u bölgeler baﬂta olmak üzere,
Tunus'taki bütün ﬂehirlerin "Medina"

denilen eski yerleﬂim yerlerinde, ülkede
ulusal kal›t olarak tan›mlanan her türlü
kültür de¤erinin belli bir disiplin, üslup
ve merkezî bir yönlendirme ile nas›l el
sanat›na ve hediyelik eﬂyaya dönüﬂtü¤üne tan›k olunmaktad›r. Eski ﬂehirlerin
tarihsel dokusu içinde yüzlerce dükkanda üretilen ve sat›ﬂa sunulan ürünlerin
kullan›lan malzeme ve tür bak›m›ndan
inan›lmaz zenginli¤inin yan›nda, her birinin Tunus'a ait kültür varl›¤› oldu¤unu
vurgulayan yerel kimlik ve bu kimlik
çevresinde oluﬂturulan tek-biçimlilik,
ulusal kal›t›n küresele kazand›r›lmas›
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yönteminin ne olmas› gerekti¤i hakk›nda bir fikir vermektedir.
Resmî ve özel el sanat› üretim ve
sat›ﬂa sunum merkezlerinde yer alan el
sanat› örneklerini kullan›lan malzeme
ve türleri bak›m›ndan ﬂu ﬂekilde grupland›rabiliriz: 1. Tekstil (Hal›, kilim ve
yerel kumaﬂlar) 2. Seramik 3. Deri, 4.
Bak›r ve Di¤er Metaller, 5. A¤aç ‹ﬂleri, 6.
Cam, 7. Mercan 8. Mozaik, 9. Anber, 10.
Has›r, 11. Mermer, 12. Dö¤me ve K›na
ﬂeklinde kullan›lan malzeme bak›m›ndan Tunus el sanatlar›n› kabaca grupland›rmak mümkün olsa bile, bu malzeme ile yarat›lan ve Tunus'un yerel renk,
motif ve görünümlerini küresele taﬂ›yan
binlerce ürünün say›m›n›n yap›lmas›n›n
zorlu¤una iﬂaret etmek gerekmektedir.
Bununla birlikte baz› bölge renklerinin,
inanç unsurlar›n›n ve modernize edilmiﬂ
geleneksel de¤erlerin etraf›nda oluﬂturulmuﬂ "ürüne dönüﬂtürülen semboller"den sözedilebilir: 1. Fatma'n›n Eli:
Hz. Fat›ma'n›n eli olarak nitelenen el
motifi, Tunus'ta hemen her alanda ve
her ürün üzerinde kullan›lan bir motif,
olmas›n›n yan›nda kolye, broﬂ, küpe vb.
bir tak› türü olarak da karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu motifin insan› nazardan
korudu¤u ve u¤ur getirdi¤i inanc›, el sanatlar› ürünlerinin pazarlanmas›na ba¤l› olarak yerelden küresele do¤ru yay›l›rken, Tunus kimli¤ini oluﬂturan unsurlardan biri olarak vurgulanmaktad›r. 2.
Bal›k veya Bal›k Kuyru¤u Motifi:
Nazardan korudu¤una ve u¤ur getirdi¤ine inan›lan bu motif de Fatma Eli gibi
yayg›n olup her türlü ürün üzerinde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. 3. Yasemin Demeti Motifi: Gonca halindeki yasemin çiçeklerinin 5–6 cm uzunlu¤undaki ince
bir çöp etraf›na dizilip ba¤lanmas›yla
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oluﬂturulan bu demet, Tunus günlük hayat› ve turizm sektörü taraf›ndan yak›ndan bilinmektedir. Halk›n ve turistlerin
toplu olarak bulunabilece¤i her yerde
seyyar sat›c›lar taraf›ndan sat›lan ve çiçekli k›sm› burna yak›n olacak ﬂekilde
kulak ard›na tak›lmakta, eﬂ zamanl› olarak gümüﬂ, anber iﬂçili¤i baﬂta olmak
üzere bir el sanat› motifine dönüﬂmüﬂ
olup, yasemin demeti biçimli tak›lar ve
di¤er hediyelik eﬂyalar, Tunus'un yerel
kimli¤inin küresele uzanan unsurlar›
olarak de¤er kazanmaktad›r. 4. Kafesler: Mavi–beyaz veya do¤al ahﬂap ve telden yap›lan kafesler, Tunus kimli¤inin
önemli bir unsuru olarak her boyda ve
maket biçiminde sat›ﬂa sunulmakta,
kendine özgü ve standartlaﬂm›ﬂ biçimi
ile "Tunus iﬂi" olarak dünyada tan›nmaktad›r. Kafeslerin ulusal bir motif
olarak kazand›¤› bu ün, di¤er el sanat›
ürünlerinde kafes motiflerinin yayg›nlaﬂmas› sonucunu getirmiﬂtir. 5. Kap›lar: Ahﬂap veya metal, iﬂlemeli, ço¤u
mavi beyaz renkli çatal kap›lar, Tunus
yerel kültürünün küresele kazand›r›lan
önemli unsurlar›ndan birisidir. Yaﬂayan
mimarinin de önemli bir unsuru olarak
ülkenin her yerinde hemen hemen standartlaﬂm›ﬂ olarak karﬂ›m›za ç›kan çatal
kap›lar, el sanatlar›n›n önemli bir motifi
haline gelmiﬂtir. Çatal kap› biçimli yüzlerce hediyelik eﬂyan›n yan› s›ra dokumac›l›k ve seramik alanlar›nda da bir
motif olarak tan›nmaktad›r. 6. Develer
ve Palmiyeler: Deve Palmiye motifi Tunus el sanatlar›n›n hal›c›l›k, dericilik,
seramik, a¤aç iﬂleri, cam iﬂleri gibi onlarca sanat kolunda kullan›lmaktad›r. 7.
Tunus Haritas›: El sanatlar›n›n bütün
kollar›nda bir motif olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. 8. Tunus Bayra¤›: Türk
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bayra¤›n›n k›rm›z›s›n›n ortas›na iﬂlenen
beyaz dairenin içinde k›rm›z› ay y›ld›z
ﬂeklinde olan Tunus bayra¤›, el sanatlar›n›n önemli motiflerinden birisidir. 9.
Hal› ve Kilim Motifleri: Baﬂta Kuzey
Afrika'n›n yerli halk› Berberiler olmak
üzere Arap, Türk ve di¤er yak›n kültürlerin etkisinde geliﬂen veya oluﬂan yüzlerce hal› motifi Tunus'ta baﬂar›yla el sanatlar›n›n her alan›na kazand›r›lm›ﬂ, bu
motiflerin çizimlerini ve üç dilde haz›rlanm›ﬂ kimlik bilgilerini içeren çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. 10. Fes Motifi: Tunus'un Medina ad› verilen eski yerleﬂim
yerindeki çarﬂ›larda halen üretilen, halk
taraf›ndan kullan›lan ve turizme kazand›r›lan fesler, yerli ve ‹stanbul fesi olmak üzere iki biçimde üretilmektedir. ‹stanbul fesi dik ve püsküllü, di¤eri bas›k
ve püskülsüz olup, dünyaca tan›nan bir
giyim unsuru olmaktan ç›karak bir el sanat› motifi olarak da yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. 11.
Nargile Motifi: Türkçe'den Tunus
Arapças›na geçen "ﬁiﬂe" kelimesi "ﬁiﬂa"
ﬂeklinde Nargile için kullan›lmaktad›r.
Tunus'ta hemen her kahvehanede nargile bulunmakta ve yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Tunus çarﬂ›lar›nda geleneksel
motiflerle bezeli her boy nargile bulmak
mümkün oldu¤u gibi, nargile bir motif
olarak el sanatlar› ürünlerine de yans›t›lm›ﬂt›r.
Tunus'un millî motifleri haline getirilerek küresele kazand›r›lmaya çal›ﬂ›lan yüzlerce yerel unsuru burada tek tek
de¤erlendirmek yerine, bu ulusal motifleri ve yerel de¤erleri küresele kazand›rma süreçlerindeki kurumlaﬂmalar ve bu
kurumlar›n çal›ﬂmalar›na dokunman›n,
Türkiye'de yap›lan çal›ﬂmalar› gözden
geçirmek bak›m›ndan öncelikli oldu¤una
inan›yorum.
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El sanatlar›n›n çeﬂitli kollar›nda faaliyet gösteren ve ülkenin her bölgesinde
karﬂ›m›za ç›kan dernek, atelye, küçük ve
orta boy imalathane vb. gibi halk kurumlaﬂmalar› bir yana b›rak›lacak olursa, Tunus'ta iki devlet kurumu, biri "bilim–yo¤un" di¤eri "üretim–yo¤un" olarak el sanatlar› konusunda faaliyet göstermektedir.
Tunus el sanatlar› konusundaki bilimsel çal›ﬂmalar, Kültür Bakanl›¤›'na
ba¤l› Ulusal Kal›t Enstitüsü (Institut
National du Patrimoine) taraf›ndan yürütülmekte, elde edilen malzeme müze,
arﬂiv ve yay›n alanlar›nda kamuoyuna
sunulmaktad›r. Bu kuruma ba¤l› olarak
ülkenin önemli ﬂehirlerinde yer alan
yaklaﬂ›k on beﬂ adet Halkbilim Müzesi
(Musée des arts et traditions populaires)
bulunmaktad›r. Ulusal Kal›t Enstitüsü'nün merkezinin bulundu¤u baﬂﬂehir
Tunus'tan illere araﬂt›rma ekipleri gönderilerek, yerel kültür de¤erlerinin tespit ve derleme çal›ﬂmalar› yürütülmekte
ve bu süreçlerde kaybolmakta olan el sanatlar› ürünleri sat›n alma yoluyla derlenerek müzelere kazand›r›lmaktad›r.
Bilimsel yay›n aﬂamas›nda ise, bu ürünlerin yeniden üretime kazand›r›lmas›n›
sa¤layacak teknik çizimleri ve ço¤unlukla uluslar aras› bir kaç dilde kaleme al›nan ürün kimli¤i haz›rlanmaktad›r. Tunus'ta halkbilim çal›ﬂmalar›n›n e¤ilimlerine ve bir dergi çerçevesinde Ulusal Kal›t Enstitüsü'nün halkbilim çal›ﬂmalar›na dokundu¤umuz iki yaz›m›zda (O¤uz
2000a), (O¤uz 2000b) konuyla ilgili tespitlerimiz yer ald›¤›ndan, benzer noktalar› burada tekrarlamay› gereksiz görerek, Tunus el sanatlar› konusundaki
"üretim–yo¤un" çal›ﬂmalarla ilgili kurumlaﬂmalardan söz etmek istiyorum.
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Tunus el sanatlar› konusundaki
üretim ve pazarlama faaliyetleri, Turizm
ve El Sanatlar› Bakanl›¤›'na ba¤l› Ulusal El Sanatlar› Merkezi (Office National de l'Artisanat) taraf›ndan yürütülmektedir. Turizm ve El Sanatlar› Bakanl›¤›'na ba¤l› olarak 1959 y›l›nda kurulan
Merkez, (Aziza 1998, Med Mustapha
1998, Youssf› 1999) Tunus'un önemli
yerleﬂim yerlerinden biri olan Bardo
semtinde El Sanatlar› Mahallesi olarak
an›lan aç›k ve kapal› alanlar› ile büyük
bir kampüs görünümündedir. K›sa ad›
ONA olan merkezi, Türkiye'deki idare
yap›s› içende "Genel Müdürlük" olarak
de¤erlendirdi¤imiz zaman, Genel Müdürlük ve Daire Baﬂkanl›klar› biçiminde
alt› önemli birimden söz edebiliriz. Bunlar: 1. Üretim ve Geliﬂtirme Daire Baﬂkanl›¤›, 2. E¤itim Daire Baﬂkanl›¤›, 3.
‹dari ve Malî ‹ﬂler Daire Baﬂkanl›¤›, 4.
Araﬂt›rma ve Yat›r›m Daire Baﬂkanl›¤›,
5. Kalite ve Standartlaﬂt›rma Daire Baﬂkanl›¤›, 6. Daire Baﬂkanl›klar› aras›nda
koordinasyon sa¤layan, kurumun politikas›n› belirleyen ve d›ﬂ iliﬂkileri yürüten
Genel Yönetim Birimi. Her Daire Baﬂkanl›¤›na ba¤l› 8–10 adet ﬂube müdürlü¤ü bulunmakta ise de, biz bunlardan sadece Üretim ve Geliﬂtirme Dairesi bünyesinde yer alan alt birimleri, çal›ﬂmam›z›n tezi bak›m›ndan taﬂ›d›¤› önem dolay›s›yla buraya kaydetmek istiyoruz.
An›lan daire, biri üretim, di¤eri Geliﬂtirme olmak üzere iki daire baﬂkan yard›mc›l›¤›na ayr›lmaktad›r. Üretim Dairesi: 1. Sanatsal Ulusul Kal›t ﬁube Müdürlü¤ü, 2. Deney–Araﬂt›rma ﬁube Müdürlü¤ü, 3. Araﬂt›rmac›lar ﬁubesi ve Kütüphane, Foto¤rafhane, Galeri ve Müze
alt birimleri. Geliﬂtirme Dairesi: 1. Fuar
ve Animasyon ﬁube Müdürlü¤ü, 2. Pazarlama ﬁube Müdürlü¤ü, 3. E¤itim ve
Bilgilendirme ﬁube Müdürlü¤ü.
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Merkez, SOPART ad›yla faaliyet
gösteren geleneksel el sanatlar›n› araﬂt›rma ve belgeleme birimi ve SOCOPA
olarak adland›r›lan ma¤azalar zinciri ile
üretimlerini kitlelere ulaﬂt›rmaktad›r ve
kendi biçim ve standard› çerçevesinde
üretim yap›lmas›n›, ticarî imkan oluﬂturarak desteklemektedir. K›sa ad›yla SOCOPA ma¤azalar›, Merkez'in her il merkezinde kurulu olan bölge temsilciliklerinin kontrolu alt›nda üretim ve pazarlama aﬂamalar›nda halk› yönlendirmektedir. Ulusal El Sanatlar› Merkezi'nin kay›tlar›na göre, ülkede el sanatlar› alan›nda çal›ﬂanlar›n say›s› 300.000 civar›ndad›r. Ülke nüfusunun %11'i el sanatlar› ile meﬂgul olmakta ve bu alana her
y›l 5.000 kiﬂi kat›lmaktad›r. El sanatlar›
alan›nda çal›ﬂanlar, özel ve devlet sektöründe çeﬂitli birlik ve kurumlaﬂmalar
meydana getirerek; üretim, sergileme ve
pazarlama alanlar›nda, belirlenmiﬂ genel stratejiler etraf›nda çal›ﬂmalar›n›
sürdürmektedirler. Bu tür kurumlaﬂmalar aras›nda, 1982 y›l›nda kurulan ve k›sa ad› "Association Essalem" olan ve örgütlenme modeli tamamen kad›nlara yönelik Kad›n El Sanatlar› Üretim ve Pazarlama Merkezi (Le Centre de Promotion et de Commercialisation de l'Artisanat Féminin: Mains de Femmes) Tunuslu kad›nlar›n kendi el tezgâhlar›nda
ürettikleri kad›n iﬂi el sanatlar›n›, açt›¤›
sergi ve sat›ﬂ merkezleriyle ticarete kazand›ran önemli bir kad›n kuruluﬂu olarak dikkat çekmektedir.
Merkez, Üretim ve Geliﬂtirme Dairesi Baﬂkanl›¤›na ba¤l› araﬂt›rmac›lar
ve Kültür Bakanl›¤›'na ba¤l› Ulusal Kal›t Enstitüsü uzmanlar› ile çal›ﬂarak, yerel el sanatlar›n›n araﬂt›r›lmas›, derlenmesi, teknik çizimlerinin yap›lmas›, kullan›labilir unsur ve motiflerin ça¤daﬂlaﬂt›r›lmas› gibi konularda yay›nlar da yap-
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maktad›r. Uluslar aras› yay›n ilke ve
tekniklerine göre birkaç dilde haz›rlanan bu yay›nlar, gerek ülke içinde gerek
ülke d›ﬂ›nda Tunus El Sanat› Kimli¤i'nin oluﬂumunda bir etken olarak
önem kazanmaktad›r. (Revaults 1967,
Sethom 1999).
Ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› 1956 y›l›nda
kazanmas›ndan hemen üç y›l sonra Turizm ve El Sanatlar› Bakanl›¤›'na ba¤l›
Ulusal El Sanatlar› Merkezi'nin kurulmas›, yerel ve ulusal Tunus kimli¤ini
oluﬂturan motif ve unsurlar›n araﬂt›r›larak belli bir standartlaﬂt›rma stratejisi
içinde, yarat›c› bir profesyonellikle modern veya geleneksel el sanat› ürünlerine dönüﬂtürülmesi, bu sürece 1964 y›l›nda, Kültür Bakanl›¤›'na ba¤l› Halk Gelenekleri ve Sanatlar› Merkezi'nin bilimsel araﬂt›rmalar›yla kat›lmas› (O¤uz
2001b:7) günümüz Tunus ülkesinin adeta bir "el sanatlar› aç›k hava müzesi"ne
dönüﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. Ülkenin yirmi
üç ﬂehrinde faaliyet gösteren Ulusal El
Sanatlar› Merkezi Bölge Temsilcilikleri
ve k›sa ad› SOCOPA olan "El Sanat›
Ürünleri Pazarlama ‹daresi"ne (Société
de Commercialisation des Produits de
l'Artisanat) ba¤l› sat›ﬂ ma¤azalar›, ürün
kalite ve kontrolü bak›m›ndan ba¤›ms›z
çal›ﬂan halk› da yönlendirmekte, böylece
el sanat› ürünlerinde Tunus kimli¤i ortaya ç›kar›l›rken, yukar›da ifade edildi¤i
gibi ülke nüfusunun önemli bir bölümüne istihdam alanlar› yarat›lmaktad›r.
Kültürbilim çal›ﬂmalar›n›n, konumuz aç›s›ndan söyleyecek olursak, halkbilim araﬂt›rmalar›n›n hocalar ile ö¤renciler aras›nda cereyan eden "üniversite
meﬂguliyeti" olarak alg›land›¤› Türkiye'de her yeni hükümet kuruldu¤unda
birleﬂtirilen veya ayr›lan Kültür ve Turizm Bakanl›klar›n›n, varl›klar› ve var
olma nedenleri bile tart›ﬂ›l›rken, Tunus
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gibi mütevaz› bütçeli ülkelerin, ulusal el
sanat› kimli¤ini yaratarak ve küresele
kazand›rarak Avrupa'n›n önemli merkezlerinde "El sanatlar› Ma¤azalar›" açmas›n›n yan›nda, Türkiye Kültür Bakanl›¤›'na ba¤l› benzer bir kuruluﬂun
kurumlaﬂma tarihinin yirmi y›l önceye
gitmemesi, (DÖS‹M, Kuruluﬂ Tarihi:
1979 ise de 80'lerin sonlar›nda varl›k
göstermeye baﬂlam›ﬂt›r.) Türkiye'nin ne
kadar önemli ve yaﬂamsal zaman dilimlerini, kültürün küreselleﬂtirilmesi ve
ekonomiye kazand›r›lmas› bak›m›ndan
iyi planlayamad›¤›n›n "sembolik" bir
göstergesi olarak kaydedilebilir.
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