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ÖZET
Türk el sanatlar› terimi, “ulusal kal›t” kavram› bak›ﬂ›yla yeniden tan›mlanmal›d›r. Türkiye’de kimi
resmî kurumlar, derleme, araﬂt›rma, ö¤retme, üretme ve/veya pazarlama amaçlar›yla el sanatlar›yla ilgilenmektedir. El sanatlar› halk kültürünün görsel verimleridir ve kültür turizmine kazand›r›lmas› son derece kolayd›r. Halk kültürü müzecili¤i Türkiye’de yayg›nlaﬂt›r›lmal› ve el sanatlar› buralarda geleneksel ve ça¤daﬂ
biçimleriyle ulusal kal›t›n küresele kazand›r›lmas› yaklaﬂ›m› içinde yeniden üretilmelidir.
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RÉSUMÉ
On doit redéfinir le terme de l’artisanat turc au regard de notion de patrimoine national. Certaines associations publiques s’interessent à l’artisanat pour recueillir, rechercher, étudier, produire et/ou vendre en
Turquie. L’artisanats sont les produits visuels de la culture populaire et offrir au torurisme culturelle est très
facile. Il faut construire de musées de la culture populaire et il faut reproduire des exemples modernes et traditionels de l’artisanat dans ces musées a l’approche de mondialiser le patrimoine national.
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Bir ulusun veya ülkenin kültürel
kimli¤ini oluﬂturan, tan›mlayan, destekleyen veya gösteren, bir ulus veya
ülkenin “di¤er” veya “öteki” olarak gördü¤ü uluslar veya ülkeler karﬂ›s›ndaki
farkl›l›¤›n› ve varl›¤›n› belgeleyen, kültür tan›mlamas›n›n içine giren ve bütün ulusal yarat›lar›, kazan›mlar› ve
maddesel varl›klar› “ulusal kal›t” kavram›n›n kapsam› içinde görebiliriz.
(O¤uz 2001a :6) Her ne kadar bu çerçeveleme denemesinin “ulus”, “kültür”,
“di¤er” ve “öteki” gibi tan›mlama bekleyen sorunlu sözcükleri varsa da, Türkiye’de kültür varl›klar›n› araﬂt›rma ve

yönetim kurumlaﬂmalar›n›n zihinsel
da¤›n›kl›¤› hesaba kat›ld›¤›nda, ulusal
kal›t›n nelerden oluﬂtu¤u konusunda
yeniden düﬂünmek ad›na bir yarar› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Konuyu bir çok disiplinin kuramlar› ile ele alan “geliﬂmiﬂ” ülkelerin ayd›nlar›n›n uzun zamandan beri tart›ﬂt›¤›, üzerinde say›s›z araﬂt›rma ve yay›mlar yap›lan “küreselleﬂme” ve konumuz aç›s›ndan “kültürün küreselleﬂmesi” konusunda Türkiye’nin duruﬂunu
belirleyecek bilimsel aç›l›mlar ve bu
çerçevede kurumsallaﬂma gerçekleﬂmemiﬂtir. Basit bir tan›mlamayla, git-
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tikçe artan küresel benzerlikler karﬂ›s›nda önemi artan ve “biz”e “biz” dememizi sa¤layan farkl›l›klar temelinde biçimlenen ulusal kal›t›m›z nedir, bunu
nas›l belirleriz, ne kadar›n› müzeleyerek, ne kadar›n› yeniden üreterek yaﬂat›labilir, ne kadar›n› unutulmaya terk
edilebilir, ne kadar›n› öteki ülke ve kültürlere aktarabiliriz gibi sorular›n bilimsel cevaplar›ndan ve bu cevaplar›n
do¤urmas› gereken kurumlaﬂmalardan
Türkiye yoksun oldu¤u için, bu yoksunluk, küreselleﬂen de¤er kültürlerin süzgeçsiz olarak “içselleﬂtirilmesi” sonucunu do¤urmakla kalm›yor, küresel merak›n bir parças› olan “yerellik aray›ﬂ›”na cevap verilemedi¤i için, ulusal kal›t›n yorumlanarak ve yay›larak yaﬂat›lmas›, ticarileﬂtirilmesi, kültür turizmine kazand›r›lmas› gibi süreçlerden
de yeterince yararlan›lamamaktad›r.
Konumuzu oluﬂturan el sanatlar›,
dünyada önceleri ulusal kültürün
“maddi” boyutu olarak alg›lan›r ve halk
ekonomisinin bir parças› olarak görülürken, günümüzde “ulusal kal›t”›n en
kolay küreselleﬂebilir “görsel” ürünleri
olarak de¤erlendirilmekte ve kurumlaﬂmalar buna göre gerçekleﬂtirilmektedir. Hatta kimi ülkelerde el sanatlar›
bir bakanl›¤›n ad›nda bile yer alabilmektedir. Örne¤in Fransa’da Ministère
de l’Economie et l’Artisanat (Ekonomi
ve El Sanatlar› Bakanl›¤›), Tunuseli’de
Ministère du Tourisme et de l’Artisanat
(Turizm ve El Sanatlar› Bakanl›¤›)
(O¤uz 2002) bulunmaktad›r. Halkbilime dair akademik ve idari kurumlaﬂmalar›n› x›x. yüzy›lda gerçekleﬂtiren
Kuzey Avrupa ülkeleri baﬂta olmak
üzere dünyan›n bir çok bölgesinde,
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halk kültürü müzecili¤i, halk hayat›
araﬂt›rmalar› ve uygulamal› halkbilimi
çal›ﬂmalar›, el sanatlar› yaklaﬂ›mlar›n›
“küreselleﬂme”, “müzeleme” ve “kültür
turizmi” ba¤lamlar›nda geliﬂtirdi. (Dorson 1972)
Türkiye’nin el sanatlar› konusundaki bilimsel ve yönetimsel durumuna
bakacak olursak, yukar›daki tan›ma ve
tan›mlamalar aç›s›ndan iç aç›c› bir düzeyde olmad›¤› görülecektir. Bu alanda
yap›lan çal›ﬂmalara bak›ld›¤›nda, ço¤unlukla “El sanat›”, “Köy el sanat›”,
“Türk el sanat›” ve “Geleneksel Türk el
sanat›” terimleri birbirlerinin yerine ve
kavram ve kapsam olarak tan›mlanmadan kullan›ld›¤› görülmektedir. Kavram›n terimleﬂtirilmesinde görülen bu
karmaﬂa, bilimsel ve yönetimsel kurumlaﬂma bak›m›ndan ortaya ç›kan çeﬂitlilik veya çok baﬂl›l›k, beraberinde
getirdi¤i kuramsal yaklaﬂ›m farkl›l›klar›yla “el sanat›” çal›ﬂmalar›n› el sanat› sorunsal›na dönüﬂtürmektedir.
Türkiye’de el sanatlar› konusundaki kurumlaﬂmalar› “derleme”, “araﬂt›rma”, “ö¤retme”, “üretme” ve “pazarlama” merkezli olarak beﬂ ana grupta
inceleyebiliriz.
Derleme, bilimsel amaç ve yaklaﬂ›mlar› birbirinden farkl› olsa da, halk
taraf›ndan üretilen el sanat› örneklerinin kendi üretim ve kullan›m mekanlar›ndan al›narak, do¤al kullan›mlar›n›n
d›ﬂ›ndaki ortamlara ço¤u zaman asgari
halkbilimsel ba¤lam bilgilerine bile gerek duyulmaks›z›n taﬂ›nmas› olarak tan›mlanabilir. Bu tan›mlaman›n en bilimsel görünümü “müzeleme” çal›ﬂmalar›d›r. El sanatlar›n›n müzelendi¤i
resmî kurumlar, Kültür Bakanl›¤›’na
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ba¤l› “Etnografya Müzeleri”dir. Bunun
d›ﬂ›nda, araﬂt›rma kurumlar›n›n müzeleri ve halk kültürü severlerin “hobi”,
yerli oryantalistlerin “ﬂark köﬂesi” ve
kültür turizmcilerinin “ticari” müzecili¤i de bu çerçevede ele al›nabilir. Kültür
Bakanl›¤› Etnografya müzeleri, halkbilim veya halk kültürü geliﬂmelerini izleyememiﬂ, “etnografya” kelimesini
muhafaza etmesindeki donuklaﬂmadan
da anlaﬂ›laca¤› üzere ilk kuruldu¤u
1927’lerdeki müzecilik anlay›ﬂ›n› yenileyerek günümüze gelememiﬂtir. Müzecili¤in bu profesyonel merkezlerinin
“camekan müzecili¤i” modeli, di¤er
araﬂt›rma kurumlar›n›n “müzecik”lerine de yans›m›ﬂ, Türkiye’nin bu alandaki müzeleri, içinde yer ald›klar› mimarinin modern çizgileri ile sa¤lad›klar›
z›tl›k temelinde ortalama bir haz›r giyim ma¤azas›n›n teﬂhir salonunun veya bir el sanat› atölyesinin vitrininin
“daha geleneksel” benzerleri olmaktan
ileri gidememiﬂtir. Ulusal kal›t›n küreselleﬂtirilmesinde uygulama, üretme,
gösterim ve bire bir canland›rma gibi
özelliklere sahip ça¤daﬂ müzecili¤in
önemi henüz Türkiye’de kavranamam›ﬂt›r. Öte yandan, müzecili¤in bu “primitif” örnekleri, yaratt›¤› olumsuz imgeyle müzecili¤in ça¤daﬂlaﬂt›r›lmas›
çabalar›na da ket vurmaktad›r. Çünkü,
müzecili¤i bu tarz bir yap›laﬂma zanneden devlet veya özel sektör kurumlar›n› bu alanda yat›r›m yapmaya yöneltmek zorlaﬂmaktad›r. Kültür Bakanl›¤›,
araﬂt›rma kurumlar› ve merakl›lar›n
halktan derlemelerine dayanan bu müzecilik, üretim gibi bir alanla ilgilenmedi¤inden, halktan derlenecek malzeme
kalmad›¤›nda ne yap›laca¤› konusunda
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bir aç›l›ma sahip de¤ildir. Bu müzecilik, halk üretmeye devam ettikçe derlenen malzemeyi sergilemeye dayanmakla, tan›t›m sonras›n›n bir aﬂamas› olmas› gereken üretim ve pazarlama gibi
konulardan uzakta durmaktad›r.
Araﬂt›rma, el sanatlar›n›n en karmaﬂ›k alanlar›ndan birisini oluﬂturmaktad›r. Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l›
Halk Kültürlerini Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Genel Müdürlü¤ü, el sanatlar›n›n üniversiteler d›ﬂ›ndaki en önemli
araﬂt›rma kurumudur. 1966 y›l›nda kurulan Millî Folklor Enstitüsü’nun çekirde¤i temelinde geliﬂen, daha do¤rusu büyüyen bu kurumda, di¤er araﬂt›rma birimleri gibi El sanatlar› yönetimi
de bir ﬂube müdürlü¤ü taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir. Kurumun, Daire
Baﬂkanl›¤› biçiminden Genel Müdürlü¤e dönüﬂmesine ra¤men, el sanatlar›
yönetimi hep ﬂube müdürlü¤ü düzeyinde kalm›ﬂt›r. Bu birim, Türk el sanatlar›n› araﬂt›rmakta, kimi “de¤erli” gördü¤ü el sanat› örneklerini müzesi olmad›¤› için “arﬂiv”lemektedir. Burada yap›lan araﬂt›rmalar›n niteli¤i, amaçlar› ve
sonuçlar› bilimsel eleﬂtiriye konu edilebilirse de, bu yaz›n›n çerçevesini taﬂ›rmamak için “araﬂt›rma” terimini daha
fazla açmak istemiyoruz. El sanatlar›
konusunda di¤er önemli araﬂt›rma birimleri üniversitelerde yer almaktad›r.
Türkiye’de el sanatlar›n› halkbiliminin
bir inceleme alan› olarak gören ve buna
göre yap›lanan iki birim bulunmaktad›r: Biri, DTCF’deki Halkbilim Bölümü
di¤eri H.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü’ne ba¤l› Türk
Halkbilimi Anabilim Dal›’d›r. Her iki
birimde de halkbilim müze veya arﬂivi
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bulunmamakta (Hacettepe Üniversitesi’nde “Türk Halkbilim Müzesine Do¤ru” ad›yla idareci iken baﬂlatt›¤›m›z ve
“derleme” safhas›nda “mekans›zl›k” nedeniyle bir kaç yüz parça el sanat› örne¤inin depolanmas› ﬂeklindeki “yönetimin önemsemedi¤i” ât›l kalan giriﬂim
say›lmazsa) dolay›s›yla el sanatlar› kuramsal bir bilgi alan› ve birkaç saatlik
ders olarak okutulmaktad›r. Kültür
Bakanl›¤› Güzel Sanatlar Genel Müdürlü¤ü, Atatürk Yüksek Kurumu’na
ba¤l› Atatürk Kültür Merkezi, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri’ne
ba¤l› baﬂta “Geleneksel Türk El Sanatlar›” bölümleri olmak üzere “Uygulamal› Sanatlar”, “Tekstil “ gibi bölümler
de el sanatlar› konusuna e¤ilmektedirler. Bu fakültelerde el sanatlar› daha
çok uygulama alan› olarak ele al›nmakta, “kültürel” daha daraltarak söyleyecek olursak “halkbilimsel” yönünden
çok “sanatsal” yönüyle araﬂt›r›lmaktad›r. Bunu bir eksiklik olarak gören kimi
“güzel sanatlar” uzmanlar› halkbilimsel ba¤lama dikkat çekmektedirler.
(Öztürk 1999: 231) Sanat Tarihi bölümlerinde el sanat› “sanat›n tarihi”, Resim bölümlerinde kimi el sanatlar›
“e¤itim” yaklaﬂ›m› içinde yer almakta
ve araﬂt›r›lmaktad›r. Meslekî E¤itim
Fakülteleri’nde baﬂta “El Sanatlar›
E¤itimi” ve “Uygulamal› Sanatlar” bölümleri olmak üzere el sanatlar› “e¤itim” amaçl› olarak araﬂt›r›lmaktad›r.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ev Ekonomisi Yüksekokulu bünyesindeki “Köy El Sanatlar› Anabilim Dal›”
da Ziraat Fakültelerinin hedefleri do¤rultusunda el sanatlar›n› araﬂt›ran
üniversite kurumlaﬂmalar› içindedir.
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El sanatlar› üretimini ço¤u durumda geri kalm›ﬂ bölge halk›n›n iç
üretim ve tüketim dengeleri içinde alg›layan ve özellikle köylülerin ekonomik
açmazlar›na çözüm olarak gören yaklaﬂ›mlar›n sonucu olarak ortaya ç›kan
resmî kurumlaﬂmalar› da ö¤retme kurumlar› olarak ele alabiliriz. Bu görev
büyük oranda Millî E¤itim Bakanl›¤›,
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› ve üniversitelere ba¤l› Meslek Yüksekokullar›
taraf›ndan üstlenilmiﬂtir. Kimi üniversitelerdeki Meslekî E¤itim Fakülteleri
bu kurumlaﬂmalardaki “ö¤retmen”
Meslek Yüksekokullar› ise “ara eleman” ihtiyac›n› karﬂ›lamakta, Milli
E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde Türkiye
genelinde teﬂkilatlanm›ﬂ olan Halk
E¤itim Merkezleri, Meslek Liseleri, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› Teﬂkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü¤ü El
Sanatlar› Daire Baﬂkanl›¤›’na ba¤l› El
Sanatlar› E¤itim Merkezleri, düzenledikleri yat›l› ve gündüzlü kurslarla “geleneksel el sanat›” olarak tan›mlad›klar› kimi sanat dallar›n›, “iﬂsizlik”, “istihdam”, “köy sorunlar›” gibi sosyal politikalar çerçevesinde halka ö¤retmeye çal›ﬂmaktad›r. Ayn› bak›ﬂ aç›s›yla Devlet
Bakanl›¤› Sosyal Yard›m ve Dayan›ﬂma
vak›flar› da el sanatlar›n›n ö¤retimine
kurslar düzenleyerek destek vermektedir. Ö¤retme merkezli olarak faaliyet
gösteren kurumlara kimi üniversitelerdeki Hal›c›l›k Enstitüleri, El Sanatlar›
Merkezleri ile Araﬂt›rma kurumlar›ndaki “uygulamal›” dersler çerçevesindeki ö¤retimleri ve araﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n d›ﬂ›ndaki faaliyetleriyle Meslekî
E¤itim Fakültelerini de ekleyebiliriz.
El sanatlar› üretimi, bu kurumlaﬂ-
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malar›n hiçbirisinin ana iﬂlevleri aras›nda yer almamaktad›r. Resmî kurumlaﬂmalar›n “derleme”,”araﬂt›rma”, “ö¤retme” merkezli el sanat› faaliyetleri
s›ras›nda kimi üretimler ortaya ç›k›yorsa da bunlar, sat›ﬂa yönelik küçük
çapl› sergilerde de¤erlendirilmektedir
ve el sanatlar›n› ticarî-kültürel bir mal
olarak halka ve kültür turizmine arz
planlamas›ndan uzakt›r. Faaliyetler,
“hoca - ö¤renci - kursiyer” üçgeninde
yürütülmektedir. El sanatlar› üretim
alan›n›n bütün üretimsel bilgi ve yarat›c›l›kla birlikte, dernek, ﬂirket, kooperatif, vak›f gibi özel kurumlaﬂmalara
b›rak›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Resmî kurumlaﬂmalarda el sanatlar›n›n pazarlanmas› düﬂüncesi oldukça yenidir. Kültür ve Turizm bakanl›klar›ndaki Döner Sermaye ‹ﬂletmeleri,
el sanatlar›n› sat›ﬂ ma¤azalar› ile halka arz eden resmî kurumlaﬂmalard›r.
Bu kurumlaﬂmalar›n ortaya ç›k›ﬂ›
1970’lere, aktif hale geliﬂleri 1980’lerin
sonlar›na rastlar. Bu nedenle de, alandaki belirleyici rolleri son derece düﬂüktür ve yayg›n bir üretme, yönlendirme ve sat›ﬂ a¤›na sahip de¤ildirler. El
sanatlar›n›n pazarlanmas›nda, turizm
merkezlerinde kendili¤inden ortaya ç›kan özel sektör giriﬂimleri, incelenmeye de¤er önemli bir “üretim - pazarlama” alan› olarak resmî kurumlar›n
önünde yer almaktad›rlar.
El sanatlar› ile ilgili kurumlaﬂmalar hakk›ndaki bu özetlemeden sonra
yaz›n›n baﬂl›¤› etraf›nda kimi sorunlardan söz açabiliriz. Öncelikle “el sanat›”ndan ne anlaﬂ›ld›¤›n›n belirlenmesi
gerekmektedir. Terim, ço¤u kez halkbilim çal›ﬂmalar› aç›s›ndan günümüzde
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geçerlili¤ini yitirmiﬂ olan “seçkin halk” düzleminde kullan›lmakta “geleneksel”, “köy” gibi vurgular bu çerçevede yap›lmaktad›r. Ulusal kal›t tan›mlamas› içinde yerelin ulusallaﬂt›r›lmas›,
ulusal›n küreselleﬂtirilmesi aç›s›ndan
bir kültür de¤erinin kent soylu veya k›r
soylu, anonim veya ferdî, arkaik veya
modern oluﬂu belirleyici bir ölçüt de¤ildir. (O¤uz 2001b). Bu bilgiler, daha
farkl› bilimsel amaçlar için gerekli detaylard›r. Bu yaklaﬂ›m çerçevesinde, el
sanat›n›, ulusal kal›t›n “el” marifetiyle
sanatsal olarak görselleﬂ/tiril/mesi olarak tan›mlayabiliriz. Küresele sunulan
ulusal kal›t unsurlar›, hangi toplumsal
veya ekonomik grup içinde üretildi¤inden çok, ulusu ve kültürü tan›mlama
ve bu yönüyle ticarileﬂ/tir/me bak›m›ndan önemlidir.
Bu tan›mlama çerçevesinde, önce,
el sanat› çeﬂitlerinin adlar›n› belirleyen
ve özelliklerini içeren Türk El Sanatlar› Ansiklopedik Sözlü¤ü, ikinci olarak
el sanat›nda kullan›lan terim, kavram
ve araç-gereçleri foto¤raf ve çizimlerle
destekleyen Türk El Sanatlar› Terimleri Sözlü¤ü, üçüncü olarak motif, desen
veya nak›ﬂlar› teknik çizimleri ve kültürel tan›mlamalar› ile veren Türk El
Sanatlar› Motif Katalogu haz›rlanmal›d›r. Türk el sanat› envanteri niteli¤indeki bu çal›ﬂma, tamamen bilimsel
düzlemde, merkezi bir yönlendirme ile
uzun zamana yay›lmas›, akademik
araﬂt›rma ve tezlerle desteklenmesi gereken bir proje olarak planlanmal›d›r.
Bu proje, el sanat›n› ba¤lam› içinde inceleyen halkbilimsel bir temelde yürütülmeli, ancak öteki disiplinlerin özellikle “sanat” vurgusu yapan birikimlerinden yararlanmal›d›r.
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Bu araﬂt›rmalara paralel olarak,
el sanat› çal›ﬂmalar›, halk hayat› araﬂt›rmalar›, uygulamal› halkbilimi çal›ﬂmalar› ve ülkemizde daha çok “aç›k hava müzecili¤i” olarak tan›mlanan “Uygulamal› Halk Kültürü Müzecili¤i”nde
yerini almal›d›r (Dorson 1972). Uygulamal› Halk Kültürü müzeleri, el sanat›n› dar gelirli gruplar›n iﬂsizlik sorunu
çerçevesine ele almayan, konuyu ulusal
kal›t›n küresele sunulmas›, kültürün
turizmle iliﬂkilendirilmesi yaklaﬂ›m›yla planlanmal›d›r. El sanatlar›, bu yaklaﬂ›m çerçevesinde yorumlanarak, yeniden biçimlendirilerek ve uygulamal›
müzelerde do¤al ortamlar yarat›larak
üretilmelidir. Belli baﬂl› turizm merkezlerinde, Türk Halkbilimi bölümleri
ile entegre biçimde aç›lmas› gereken
uygulamal› halkbilim müzelerinin sergileme, yeniden üretim ve pazarlama
süreçlerinde, el sanatlar›n› derleme,
de¤erlendirme ve yeniden yorumlayarak üretme ve bunlar› ticarileﬂtirme,
çok say›da çal›ﬂan› ile kendi içinde bir
istihdam alan› yaratmas› gibi gözlenebilir sonuçlar›, alan›n merakl›lar›n›
profesyonelleﬂtiren iﬂlevsel bir okul niteli¤ini kendili¤inden ortaya ç›karacak,
böylece Türkiye’deki “ö¤retme” yap›laﬂmas›n›n hedefledi¤i dar gelirlilere ek iﬂ
ve mesleksizlere meslek edindirme gibi
sosyal politikalarla da örtüﬂecektir.
Türk el sanatlar›n›n akademik
düzlemde araﬂt›r›lmas›nda her türlü el
sanat›n› ortaya ç›karmak için “bilimsel” yaklaﬂ›m ne kadar gerekli ise, ulusal›n küresele kazand›r›lmas›nda “imgesel” yaklaﬂ›m o derece gereklidir.
Kültürler aras› etkileﬂim düzleminde,
kavramsal etkileﬂimin s›n›rl› bir entel-
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lektüel grup içinde gerçekleﬂti¤i, buna
karﬂ›l›k, sözel kültürel dokuda ulusal
kal›t aktarmalar›n›n imgeler, motifler,
kal›plar arac›l›¤› ile yap›ld›¤›, kültürden kültüre bak›ﬂ› yans›tan “yarat›lm›ﬂ
imajlar” dikkate al›nd›¤›nda daha iyi
de¤erlendirilecektir.(Öztürk 1997) Bu
nedenle, el sanatlar›n›n müze d›ﬂ› gereksinimler için üretiminde, ticari iﬂlevsellik ve imgesellik vurgusunu dikkate alan planlamalar yap›lmal›d›r.
Ulusal kal›t› küresele oldu¤u gibi sunmak, hiçbir ﬂeyi sunamamak demektir.
Kültürden kültüre sözel doku içinde
aktar›lanlar›n imgeler ve simgeler oldu¤u kuram› kabul edilirse, el sanatlar›n›n küreselleﬂtirilmesinde de seçici
bir planlama yapman›n ve binlerce obje sunumu yerine iyi haz›rlanm›ﬂ s›n›rl› objeyi sunman›n etkin bir küreselleﬂtirme denemesi olabilece¤i varsay›labilir.
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