EL SANATLARINI M‹LL‹ DE⁄ER OLARAK ALGILAMAK
Comprehending The Handcrafts As A National Value
Percevoir les artisanalaux comme valeur nationale
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ÖZET
Toplumlar›n tarihlerinden gelen, geçmiﬂten gelece¤e köprü oluﬂturan maddi miraslar›ndan birisi ve en
yayg›n ﬂekilde yaﬂanan› el sanatlar›d›r. Çal›ﬂmada kültür, milli kültür unsurlar› ve oluﬂumu aç›klanarak bu
ba¤lamda el sanatlar›na milli bir kültür unsuru olarak gereken önemin verilmesi konusunda devlet, toplum
ve birey olarak yap›labilecekler vurgulanm›ﬂt›r. One of the materialistic heritages of societies coming from
their histories and linking the past and the future and being lived the most commonly is handcraft arts.
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ABSTRACT
One of the most widespread among the material heritages of societies linking their past and future are
handcrafts. This study examines hadcrafts as a component of national culture and attempts to point out how
state, society, and individual can help give handcrafts the importance they deserve.
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Toplumlar›n tarihlerinden gelen
maddi miraslardan birisi ve en yayg›n
ﬂekilde yaﬂanan› el sanatlar› gelene¤idir. ‹nsan ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere
üretti¤i eﬂyaya, yaﬂad›¤› sosyal ve kültürel ortamlardan beslenen duygu zenginli¤ini yans›tarak estetik de¤er kazand›rm›ﬂt›r. Bunun yan›nda el sanat› ürünü,
motiflerine ve renklerine yüklenen anlamlarla anlat›m arac› olma görevini de
üstlenmiﬂtir. Bu yönüyle el sanatlar›,
geçmiﬂten gelece¤e köprü oluﬂturabilen
önemli kültür de¤erleridir.
Eﬂyalar rahatl›k ve kolayl›k sa¤lama aç›s›ndan insan hayat›nda her zaman önemli ve vazgeçilmez olmuﬂtur.
‹nsan sürekli olarak hayat›n› kolaylaﬂt›racak araç-gereçleri üretme çabas› içinde bulunmuﬂ, zamanla belirli kullan›m
eﬂyalar› ortaya ç›km›ﬂt›r. Giderek eﬂya

üretenlerle kullananlar aras›nda dengeler oluﬂmuﬂ ve eﬂyalar hitap ettikleri
topluma uygun özellikler kazanm›ﬂlard›r. Teknoloji geliﬂtikçe de yeni ihtiyaçlara göre, yeni araç-gereçler geliﬂtirilmiﬂ
ve toplumun faydas›na sunulmuﬂtur.
Selçukludan Osmanl›ya, Cumhuriyete ve günümüze kadar ulaﬂan kullan›m eﬂyalar› geliﬂtirildikleri ve kullan›ld›klar› döneme iliﬂkin somut belge niteli¤i taﬂ›rlar ve bizlere toplumdaki geliﬂim ve de¤iﬂim sürecini izleme imkan›
verirler.
Geçmiﬂten günümüze gelen el sanatlar›m›z da bu anlamda oluﬂmuﬂ maddi kültür unsurlar›ndan birisidir. Dolay›s› ile di¤er kültür unsurlar› için geçerli
olan kayg›lar ve ilkeler el sanatlar› için
de söz konusudur.
Kültür en genel tan›m› ile toplum-
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lar›n tarihlerinden süzülerek gelen bu
tür maddi de¤erlerin ve manevi miras›n
toplam› olarak ifade edilebilir.
Bu ba¤lamda el sanatlar› toplum
yap›s›n›n ﬂartlar› içinde oluﬂmuﬂ, bölgesel özellikler ve sanatsal ö¤eler taﬂ›yan,
halk taraf›ndan basit alet ve makinelerle bir fayda amac›na yönelik olarak üretilen, dolay›s›yla al›n›p sat›lan, kültürel
kimlik taﬂ›yan ürünlerdir.Örne¤in, Kütahya ve ‹znik çinileri; Eﬂme, Bal›kesirS›nd›rg›, Bard›z kilimleri; Ya¤c›bedir,
Milas, Antalya-Döﬂemealt› hal›lar›; Avanos çömlekleri; Ahlat ve Devrek bastonlar›;Erzincan bak›r kap-kacaklar›; Maraﬂ ahﬂap oyma sand›klar› ve daha nice
yaﬂayan el sanatlar› köklü geçmiﬂi olan
halk sanatlar›d›r. Bunlara bir milli de¤er olarak gereken önem ve özenin gösterilmedi¤ine üzülerek ﬂahit oluyoruz.
Bu olumsuzluklar milli kültür konusundaki bilinç yoksunlu¤undan kaynaklanmaktad›r.
Devlet e¤itim kurumlar›, yasalar›
ve ekonomi politikalar› ile toplumun e¤itimini, milli kültür de¤erlerimizin korunmas›n› ve yaﬂat›lmas›n› sa¤layabilecek olan en etkili güçtür.
Devletin öncelikle kültürü kiﬂili¤in
geliﬂmesinde önemli bir boyut olarak düﬂünmesi ve ilkelerini bu noktadan hareketle belirlemesi ve hayata geçirmesi
önem taﬂ›maktad›r.
– Milli kültür politikas›n›n siyasi
de¤iﬂikliklerden etkilenmeden, ekonomik ve sosyal politikalarla bütünlü¤ü
sa¤lanmal›d›r.
– E¤itim ve ö¤retim kültürle birlikte düﬂünülmeli, kültür hayat›na azami
katk› sa¤layacak ﬂekilde planlanmal› ve
uygulanmal›d›r.Okul öncesinden baﬂlayarak her kademedeki e¤itimde kültür
ve sanata önem verilmeli, insan›n sanatla u¤raﬂmas› ve iç içe yaﬂamas› sa¤lanmal›, sanattan anlayan, seven insan tipi
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yetiﬂtirmek hedeflenmelidir.
– Sosyal düzeni oluﬂturan erdemler
belirlenerek yaﬂat›lmal›, milli kültürümüzün davran›ﬂ özellikleri insan›m›za
benimsetilmelidir. Büyü¤e sayg›, misafirperverlik, cömertlik, mertlik vb milletimizle özdeﬂleﬂmiﬂ de¤erlerdir ve ata
sözlerimize de konu olmuﬂtur.
– Kültür unsurlar›n›n bilimsel çal›ﬂmalarla tespitine önem verilmelidir.
– ‹ﬂlevini tamamlam›ﬂ halk sanatlar› müzelerde itina ile korunmal›, onar›m› ve tan›t›m› yap›lmal›, kopya üretimler gerçekleﬂtirilerek müze ad› ve envanter numaras› ile sat›ﬂa sunulmal›d›r.
– Kaybolmaya yüz tutmuﬂ tüm kültür de¤erlerimiz belirlenmeli ve günün
ihtiyaçlar› do¤rultusuna de¤erlendirilerek canland›r›lmal›d›r.Bölgesel kalk›nmalarda (Do¤u Anadolu, Güney Anadolu
gibi) pazarlar› da haz›r olan hal›, kilim
vb dokumalar, ahﬂap, bak›r gibi el sanatlar›ndan, kalk›nma projeleri kapsam›nda yararlan›lmal›d›r.
– Milli kültürümüzün kendi insan›m›za ve d›ﬂ dünyaya tan›t›lmas› ve yaﬂat›lmas› sa¤lanmal› bu konuda kitle iletiﬂim araçlar›ndan en etkin ﬂekilde yararlan›lmal›d›r.
– Kültür hizmetlerinin kurumlaﬂmas› ve bunlar aras›nda etkin iﬂbirli¤i
sa¤lanmal›d›r.
– Kültür çal›ﬂmalar› desteklenmeli
ve özendirilmelidir.
Burada sivil toplum örgütleri de
önemli roller üstlenmelidir. Bu tür örgütler kültür de¤erlerinin korunmas›,
tan›t›lmas›, yaﬂat›lmas› etkinliklerine
öncülük etmeli, kültür de¤erlerine karﬂ›
duyarl› olmal› ve bu de¤erlerin zarar
görme ya da yok olma tehlikesine karﬂ›
tepki göstererek toplumun ve devletin ilgisini çekecek çal›ﬂmalar yapmal›d›r.
Ancak bireyler olarak göstermemiz
gereken çabalar›n da önemi büyüktür.
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Özellikle anne, baba ve ö¤retmenler bu
konuda büyük sorumluluk taﬂ›maktad›rlar. Bireyin geliﬂmesinde ve kültür
kazanmas›nda ailenin e¤itim ortam›n›n
ve sosyal çevresinin yeri yads›namaz.
Bu üç boyutun bu anlamda iyi de¤erlendirilmesi gerekir.
Aile ortam› bireyin e¤itiminde ilk
basamakt›r. Bu nedenle anne ve babalar
bu konuda önemli sorumluluk üstlendiklerinin fark›nda olmal› ve ailenin
milli kültür ﬂuurunu gelecek nesillere
aktarmada en önemli ö¤e oldu¤unu bilmelidir. Anne babalar, milli kültür de¤erlerine karﬂ› sergiledi¤i tutum ve davran›ﬂlar› ile do¤al bir e¤itim ortam› oluﬂturmal›d›rlar. Örne¤in ev dekorasyonunda yabanc› üretimler yerine el sanatlar›
kültürümüzü yans›tan hal›, kilim, örtü,
aksesuar vb ürünlere bilinçli olarak yer
vermeli, böylece çocu¤un bunlarla iç içe
yaﬂayarak büyümesi sa¤lanmal› ve bunlar›n bir kültür de¤eri oldu¤unu ve yaﬂat›lmas› gerekti¤ini davran›ﬂlar› ile de
anlatmal›d›rlar.
Maddi kültür de¤erlerinin yaﬂat›lmas› milli kültürümüz aç›s›ndan önemlidir, yaﬂatabilmekse bu de¤erlere günlük hayat›m›zda bilinçli olarak mümkün
oldu¤u kadar yer vermekle sa¤lanabilir.Geçti¤imiz yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren ata ana yadigar› el hal›lar›n›n,
makine hal›lar›yla; eﬂsiz güzellikteki
bindall›lar›m›z›n sentetik kumaﬂ ve elbiselerle, iﬂlemeli dövme bak›rlar›m›z›n
renkli plastiklerle de¤iﬂtirilerek yok pahas›na elden ç›kart›lmas› bu bilinç yoksunlu¤unun sonucudur.
Bireyin e¤itiminde etken olan ikinci
ö¤e ise hiç ﬂüphesiz ö¤retmendir. Ö¤retmen öncelikle milli ﬂuuru ö¤rencilerine
kazand›rma yükümlülü¤ünü taﬂ›d›¤›n›n
fark›nda olmal›d›r. ‹lk seviyeden yüksek
ö¤renime kadar her aﬂamada ö¤retmen,
bu ﬂuuru aﬂ›layacak istek ve çaba içeri-
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sinde olmal›d›r. Bu ﬂuuru duygu yo¤unlu¤u yaﬂatacak, yaﬂanm›ﬂ örneklerle pekiﬂtirmeli, ö¤renciyi önemli tarihi olaylar›n yaﬂand›¤› yerlere ve el sanat›m›z›n
seçkin örneklerinin yer ald›¤› müzelere
yönlendirmelidir.
Son y›llarda bilhassa büyük ﬂehirlerimizde geleneksel de¤erlere ve bu kapsamda el sanatlar›na olan ilginin geliﬂti¤ini sevinerek gözlüyoruz. Orijinal el sanat› ürünlerine verilen önemin boyutlar›n›n giderek artmas› bunlar› edinme ve
kullanma iste¤i bu maddi kültür de¤erlerimizi koruma ve yaﬂatma gibi önemli
bir kazanc› sa¤layabilecektir. Bunu da
Japonya’n›n baﬂard›¤›n› görüyoruz. Japonya bunlar›, yani geleneklerini korumay› yaﬂatmay› kültür de¤erlerini ülke
yarar›na kullanmay› baﬂarm›ﬂ örnek bir
ülkedir. Bozkurt Güvenç(1989) Japon
Kültürü adl› kitab›nda “iyi güzel, temiz
yap›labilen her iﬂ-güç, her meslek Japonya’da bir sanatt›r” diyor. Bu öyle bir
kültürdür ki bildi¤imiz ve izleyebildi¤imiz kadar›yla bile, insan›na sanat› her
alanda bir yaﬂama arac› olarak kullanmas›n› ö¤retebilmiﬂtir. Kültür birikimi
ve onun devaml›l›¤› ancak böyle sa¤lanabilir.
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