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TASARIM TARİHİ İLE MÜZECİLİK ÇALIŞMALARI ARASINDA
ETKİLEŞİMLİ BİR MODEL ÖNERİSİ: SU NESNELERİ SERGİSİ
TASARIMI
ÖZET
Müzeler geçmişte katı bir değişmezliğin sembolü iken, post modernizm ile birlikte
çağın gerekliliklerini yerine getirmek üzere gittikçe daha esnek ve paylaşımcı bir
yapı kazanmış ve bu değişim süreci müzelerin sergileme yaklaşımlarını da
etkilemişir. Bu dönemde, ziyaretçi odaklı çalışmalar yürüten müzelerin sahip
oldukları eserleri korumak ve teşhir etmekten oluşan yükümlülükleri, bu eserlerin
izleyiciler ile farklı bağlamlarda etkileşimde bulunmalarını sağlamak üzere
genişlemiştir.
Günümüzde müzelerde sergileme yaklaşımları, koleksiyonları izleyicilere hikayesel
bir şekilde aktarmak üzerinedir. Söz konusu hikaye aktarımı olunca, birçok sergileme
tasarımcısı tiyatroda hikaye aktarmak üzere uzunca bir süredir kullanılan sahnografi
yaklaşımınını ve prensiplerini müzecilik alanında yorumlamışlardır. Bu yaklaşıma
göre müze koleksiyonundaki nesneler “yıldız” olmakta ve hikayesini aktaran
sergileme elemanları ve yaratılan atmosfer ise “dekor”u oluşturmaktadır.
Tasarım tarihi alanı ile müzecilik çalışmaları arasında köprü kurulan bu çalışmada
tasarım tarihi alanından yeni bir yaklaşım olan “senaryo analizi” yöntemi, müzelerin
hikayesel sergileme yaklaşımı bağlamında, özellikle nesne odaklı sergilerde
araştırma safhası için bir araştırma yöntemi önerisi olarak sunulmaktadır.
Senaryo analizi, nesnelerin tarihlerinin “üretim-tüketim ve dolayım” kümelerinde,
farklı aktörler tarafından kullanılmaları da göz önünde bulundurularak sürekli bir
akış halinde araştırılmaları ile senaryolarının ortaya çıkarılmaları prensibine dayanan
bir araştırma metodudur.
Bu araştırmada senaryo analizi irdelenmiş, şematize edilmiş, geliştirilmiş ve
sergilerin araştırma safhasına uyum sağlayacak şekilde bir araştırma seti haline
getirilmiştir. Araştırma setinin başlıkları oluşturulurken senaryo analizinin
katmanları detaylı olarak incelenmiştir.
Araştırma, böylece müzecilik ve özellikle nesne-odaklı sergileme çalışmaları ile
tasarım tarihi arasında köprü kurarak katmanlı araştırma yapısı ile senaryo analizi
sayesinde sergilere kapsamlı malzeme sunmayı hedeflemektedir.
Araştırmada bu hedefi gerçekleştirmek üzere bir vaka çalışması gerçekleştirilmiştir.
Vaka çalışmasında; bir sanat galerisinde gerçekleşen bir sergide yer alan bir grup
nesnenin araştırma ve sergileme safhasında senaryo analizi yöntemi uygulanmış ve
verimliliği analiz edilmiştir. Sergileme sahnografi yaklaşımı ile planlanmış ve
tasarlanmıştır.
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Araştırma sürecine senaryo analizi minvalinde hazırlanan araştırma seti rehberlik
etmiştir. Sergide yer alacak her nesne için ayrı ayrı araştırma setinin konuları
araştırılmış ve verilerin sergide rehberlik edebilmesi için formüle edilebilmesi için
oluşturulan araştırma seti tablolarına işlenmiştir. Araştırma seti tablosunun homojen
ve akışkan yapısı, araştırma sürecinde bir veri araştırılırken bulunan diğer verilerin
senkronize olarak diğer alanlara işlenebilmesine olanak sağlamıştır.
Sergileme sürecine geçildiğinde öncelikle sergileme süreci birbiri ile etkileşimde
olan ve bu tezin de içeriğini oluşturan üç temel bileşen olan; araştırma yöntemi
olarak “senaryo analizi”, sergileme yaklaşımı olarak “sahnografi” ve izleyici odaklı
olan serginin hedeflerin ortaya koyan “izleyici deneyimi değerleri” olarak belirtilmiş
ve şematize edilmiştir. Ayrıca sergileme planı ve sergileme birimleri tasarımları
üzerinde bu bileşenlerin ve içeriklerinin, katmanlarının yerleşimleri planlanmıştır.
Sergilemede senaryo analizinin katmanlarının plan şeması üzerindeki belirlenen
yerlerine hangi verilerin işleneceğine, nesnelerin araştırma seti tabloları rehberlik
etmiştir. Bu aşamada sergi süreci bileşenlerinden izleyicilerin sergiden beklediği
deneyimleri yansıtan “izleyici deneyimi değerleri” ile “senaryo analizi katmanlar”ı
arasında ilişki kurmak ve aynı zamanda seçilecek verilerin dereceli bir şekilde
elenerek sergi tasarımının esnekliğini arttırmak üzere ikinci bir tablo hazırlanmıştır.
Bu tablo ile hangi verilerin izleyiciye aktarılacağına karar verildikten sonra serginin
teması bağlamında verilerin sergileme birimlerine aktarılacağı tasarım sürecine
geçilmiştir.
Serginin temasının belirlenmesinde sergilenecek olan nesneleri temsil edebilecek
ortak kavramlar belirlenmelidir. Bu ortak kavramların serginin yönteminde nesne
odaklı sergiye yönelik olarak senaryo analizi araştırma seti tablosuna
“kavramsallaştırma” başlığı altında eklenmiştir. Araştırma sonrasında elde edilen bu
tabloların kavramsallaştırma sekmesi, serginin temasının oluşturulmasına seçenekler
sunarak katkıda bulunmuştur.
Senaryo analizini yönteminin katkıları ve sahnografi yaklaşımı ile planlanan sergide,
sergilenen nesnelerin yeni bağlamlarının izleyici ile etkileşiminin ölçümlenebilmesi
için yine sergi süreci bileşeni olarak belirlenen “izleyici deneyimi değerleri”ni odak
noktasına alan anket çalışması yapılmıştır. Yaklaşık 1000 kişinin ziyaret ettiği
sergide 50 kişi ile anket çalışmaları tamamlanmış ve analiz edilmiştir. Aynı zamanda
sergi sırasında yapılan gözlemler de aktarılmıştır.
Senaryo analizinin üretim-tüketim-dolayım ve kavramsallaştırma katmanları bir
nesnenin tüm hikayesini gözler önüne serdiğinden, her nesne için hazırlanan detaylı
araştırma seti tabloları sergide faydalanmak üzere homojen ve derinlemesine bilgi
sağlamıştır.
Genel olarak bakıldığında bu tez çalışması, tasarım tarihi ve müzecilik çalışmaları
arasında köprü kurarak, tasarım tarihindeki güncel bir araştırma yöntemi olan
senaryo analizini nesne-odaklı sergiler için geliştirmiş ve sergi küratörlerine,
araştırmacılara, sergi planlamacılarına yönelik bir araştıma seti oluşturmuştur.
Sonuçta senaryo analizinin, serginin araştırma sürecine yön vermekle kalmayıp,
sergilenecek nesnelere dair, küratörlerinin farklı yaklaşımlarına göre veri
sağlayabilecek farklı içerikleri ortaya koymada başarılı olduğu görülmüştür.
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A SUGGESTION FOR AN INTERACTIVE MODEL BETWEEN DESIGN
HISTORY AND MUSEUM STUDIES: THE DESIGN OF WATER VESSELS
EXHIBITION
SUMMARY
The research takes on the issue of exhibiting objects as static objects, far from
explaining the objects themselves, their history and material culture in museums,
important institutions for the transfer of the historical aspect of design. The collection
objects at museums were for a long time exhibited in the dim light of limited
information like the history, period and material of the object, without any means of
expressing themselves fully. Currently, some attempts are made and studies run to
amend the situation.
While museums were a symbol of a rigid immutability in the past, together with
post-modernism they have assumed an increasingly flexible and sharing structure to
meet the requirements of the age. This process of change has also created new
approaches in museum exhibitions. During this period, the obligations of museums
carrying out visitor-oriented studies to protect and expose the works they own, were
expanded to create new interactions in new dimensions with the visitors.
Nowadays, the approaches in museum exhibitions are all about exhibiting collections
to viewers along a storyline. When it comes to story-telling, many exhibition
designers have interpreted the scenography approach and principles that have been
used for a long time in theaters to convey stories. According to this approach, the
objects in the museum collection are “stars” and the display elements conveying the
story and the atmosphere created constitute the “decor”.
Design has become a very important factor in exhibitions with sophisticated means
of transfer and exhibitions that will be held with a new approach that will tell the
story of the object and be watched by a wide audience. Exhibition planners use
various pieces information and techniques, different storytelling methods. Both
architects and museologists and different teams comprising of scenographers are in
an attempt to revive museums with creative methods and refurbish them in a storytelling atmosphere. In these new exhibition approaches, it is observed that the objects
are interpreted in new contexts through story-telling. There is need for information
on the objects in different perspectives, depths and details; hence "object-oriented"
historical research has gained importance.
It is observed that there is a parallelism between the new generation research
approaches in the history of design and the expectations of exhibitions; the "designed
object" is at the center of research in the history of design, the task of the design
historian is to study the identity of the designed object from design to production and
consumption and the interrelation of the different meanings assumed by the object.
This approach is able to present different content and in-depth information in relation
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to object oriented exhibitors in search of different contexts in object-oriented
exhibitions.
The present study, a bridge between design history and museology, the "script
analysis" method, a relatively new approach in design history, is suggested as a
research method for studying object-oriented exhibitions within the context of
narrative exhibition approach as part of scenography.
Script analysis is a research method that is based on the principle of writing their
script through research in a continuous flow and with a focus on their usage by
different actors in "production-consumption and mediation" clusters in the history of
objects.
In this research, script analysis has been examined, schematized, developed and
turned into a set of research layer of “object conceptualization” to adapt to the
research phase of the exhibitions, a has been turned into a set of research. When
creating the headings for the research set, the layers of the script analysis were
detailed with subtitles and planned so as to guide the research process.
Recommendations are also offered on the efficient use of the research set.
The research thus builds bridges between museology and especially object-oriented
exhibition works. The multi-layered research structure aims at offereing
comprehensive material for exhibitions through scrip analysis.
In order to achieve this goal, a case study was carried out.A series of meetings were
held with Artist Initiatives based in San Francisco for an exhibition. The Artist
Initiatives partners with the Istanbul-based Halka Art Gallery on interdisciplinary
cultural studies. The Halka Art and Artship collaboration has offered to exhibit a
small collection of six pieces owned by them at Halka Art Gallery by using the
research & exhibition method which the present thesis aims at building. The proposal
was seen as a good opportunity for trying the methodology of this model for
exhibition and the project was rolled out. During the research and exhibition phase of
the objects to be exhibited the script analysis method was applied and its efficiency
was analysed. The exhibition process was planned and designed with the
scenography approach.
The research set gudied the research process as part of the script analysis. The
subjects of the research set was studied for each object to be exhibited and they were
recorded on the research set charts to be formulated into guiding principles. The
homogeneous and fluid structure of the research set allowed for the recording of
other data found during data analysis in synchronicity with general findings.
Once the exhibition process was rolled out three convergent constituents of the
exhibition process were defined and schematized: the "script analysis" as the
research method, "scenography" as the exhibition approach and the "viewer
experience values" define the targets of the exhibition with a focus on the viewer. In
addition, the layout of these constituents and their content and layers were planned
on top of these designs of exhibition units.
The research set charts of the objects guided the process of the placement of the
script analysis layers in the exhibition. A second chart was prepared at this stage to
study the relations between the "viewer experience values" reflecting the viewers'
expectations of the exhibition and the "script analysis layers". This second chart also
includes the selected data for maximising the flexibility of the exhibition design.
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After designating the target viewers for each data on this chart, the exhibition design
was rolled out for distributing the data in line with the theme of the exhibition.
Common concepts that can represent the objects to be exhibited should be identified
for determining the theme of the exhibition. These common concepts are listed under
the title "conceptualisation" on the script analysis research chart in line with the
exhibition's object-oriented approach. The conceptualisation tab of these statements
obtained after the research contributed to the creation of the theme of the exhibition
by offering options.
At the exhibition planned with the contributions of the script analysis method and the
scenography approach, the viewer experience values were used for the assessment of
the interaction of the new contexts of the objects with the viewers. The "visitor
experience value group", prepared for assessing an exhibition designed with the
scenography approach, comprises of six values. These values are: physical values,
intellectual values, the collection value, interpersonal value and emotional values.
The visitor experience values have been defined as the main contituent of the
exhibition process. A survey was conducted during the exhibition focusing on the
"visitor experience values. A survey with 50 people was completed and analysed
during the exhibition visited by approximately 1000 people. The observations made
during the exhibition were also presented.
Since the production-consumption-mediation and conceptualisation layers of the
script analysis uncovers the complete story of an object, the detailed research set
charts prepared for each object offered homogeneous and deep information for the
exhibition.
The present thesis study, from a general perspective, builds bridges between history
of design and museology and offers and improves script analysis methodology from
history of design field and presents a research set, for exhibition curators, researchers
and exhibition planners for object-oriented exhibitions. Ultimately, It concludes that
script analysis is not only qualified to guide the research process of an exhibition, but
also capable of producing diversified data according to the different perspectives of
its curators.
The scenography approach used in staging in the art of theatre has been used in
exhibitions in recent years. There are many applications of the scenography approach
in exhibitions in practice but their principles and tools are poorly defined in literature
and no methodology has been suggested.
The present study offers, applies and analyses the visitor-oriented scenography
approach and the viewer experience values as a method for object-oriented
exhibitions with the principles of scenography and the dynamics of script analysis
finding its roots in design history.
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1.GİRİŞ
1.1 Araştırmanın Konusu ve Tezin Amacı
Araştırma, tasarımın tarihsel boyutunun aktarımı için çok önemli kurumlar olan
müzelerde, nesnelerin kendilerini, tarihini, maddi kültürünü anlatmaktan uzak, statik
nesneler olarak sergilenmesi sorunsalı ile yola çıkar. Oldukça uzun bir süre boyunca
müzelerde sergilenen koleksiyon nesneleri, nesnenin tarihi, dönemi, malzemesi gibi
kısıtlı bilgilerin kör ışığında kendilerini ifade etmekten çok uzak bir şekilde
sergilenmişlerdir. Günümüzde gelinen noktada ise bu durumun değişmesine yönelik
çeşitli denemeler ve çalışmalar yapılmaktadır.
Müzeler günümüzde sergiledikleri nesnelerin, izleyiciler ile etkileşimlerini artırmak
üzere farklı sergileme yaklaşımları geliştirmektedir. Bu yaklaşımda nesnelerin,
hikayeleştirme

yoluyla

yeni

bağlamlar

yaratılarak

yorumlandıkları

gözlemlenmektedir (Greenhill, 2007). Yeni sergileme yaklaşımında, nesneler ile
ilgili farklı perspektiflerde, derinlikte ve ayrıntıda bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır ve
bu nedenle “nesne odaklı” tarihsel araştırmaların önemi artmıştır.
Walker (1989) tarih yazımında “nesne odaklılığın” gelişimini, tasarım müzelerinin
artışına ve farklı nesneleri bir araya getirerek teşhir eden sergilerin çoğalmasına
bağlamaktadır. Bu tür sergilerde sergi düzenleyicileri, küratörler, koleksiyonlarındaki
nesneler hakkında olabildiğince çok bilgi sahibi olmak istemektedirler ve tam da bu
nedenle araştırma, nesnelerin etrafında toplanmaktadır. Nesne odaklı tarih
yaklaşımlarında, özellikle kişisel koleksiyon nesnelerine yönelik sanat tarihi
alanından ortaya konan “eksper yaklaşım” geleneği; estetik, nitelik, parasal değer,
koleksiyon ve sahiplenme eğilimleri ile ilgili konularda yararlı bilgiler üretse de bu
bilgiler tasarım tarihini bu yaklaşım üzerine temellendirmek için yeterli değildir.
Arkeoloji ve antropoloji alanında yapılan “nesne odaklı” çalışmalar ise uzun zaman
dilimlerinde var olan nesne popülasyonlarının karşılaştırmalı irdelenmesi ile elde
edilen verilerdeki model ve sürekliliğin tanımlanmasına dayanır. Tasarlanmış
nesnelerin maddeselliği elbette ki tartışılamaz ancak nesneler fiziksel objeler olmanın
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çok ötesindedirler. Tasarım tarihinde “tasarlanmış nesne” araştırmanın odağındadır
ve başlangıç noktasıdır ancak nihai amacı değildir; tasarım tarihçisinin görevi
tasarlanmış nesnenin, tasarımı, üretiminden tüketimine kimliği, taşıdığı anlamlar ve
tüm bu ilişkiler arasındaki bağları araştırmaktır. Nesnenin araştırılmasında tasarım
tarihi bakış açıları ile ele alınması ve bu bağların ortaya çıkarması, tam da
sergilemede yeni bir yaklaşım olan hikaye odaklı sergilemeninin “farklı bağlamlar”
arayışına bir cevap olma potansiyelindedir.
Bu araştırma tasarım tarihi ve müzecilik çalışmaları arasında köprü kurarak boşluklar
var ise bunları irdeleyerek post-müze döneminin bilgi–kültür-duygu ekseninde daha
sofistike ilişkiler kurma arayışındaki özellikle nesne-odaklı koleksiyonlara sahip
müzelere, sergilere kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma
nesnelerin yeni tasarım tarihi bakış açılarıyla ele alınarak, maddi kültür
çalışmalarından beslenerek; kültürel potansiyellerini, gündelik rutinlerindeki
yerlerini, ilişkiler ağında aktör ya da eyleyen olarak rollerini açığa çıkarmaya ve
buna dair bir çalışma yaklaşımı oluşturmayı hedeflemektedir.
Bu çalışmada önerilen yöntem ile özellikle nesne- odaklı bir koleksiyona sahip bir
sergileme sürecinde, tasarımcı veya tasarım tarihçisi olmasalar da, bu nesneleri
araştıracak olan araştırmacılar, küratörler veya sergi planlamacılar için nesne
araştırmada rehberlik edecek nesne araştırma seti ve tablosu oluşturulmuştur. Bu
rehber sergilenecek nesneye dair araştırma konuları listeleyerek, nesnenin tüm
hikayesini ortaya çıkaracak ve gündeminde ziyaretçi odaklı sergilemenin olduğu
post-müze döneminin bilgi–kültür-duygu ekseninde daha sofistike ilişkiler kurma
arayışında yeni sergileme yaklaşımlarının prensiplerine uygun bir şekilde nesneyi
tekrar hayata getirecektir.
Bu araştırmayı gerçekleştirmek üzere tezde bir vaka çalışması yapılmıştır. Vaka
çalışması Halka Sanat Galerisi ve Artship İnisiyatifleri işbirliği ile 12 Kasım-10
Aralık 2017 tarihleri arasında Kadıköy İstanbul’da gerçekleştirilmiş olan bir sergi
projesidir. Halka Sanat Galeri’sinin önerdiği birbirinden bağımsız altı nesne bu
çalışmanın önerdiği nesne-odaklı sergilemler için araştırma kitinin rehberliğinde
araştırılmış ve sergilenmiştir. Bu yöntemi rehberliğinde vaka çalışmasına konu olan
sergide yer alan nesnelerin araştırılmasında

nesnelerinmaddi kültürel boyutu

incelenerek, nesnelerin tasarımcısından, üreticisinden ve kullanıcısına çok katmanlı
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ve katmanların birbirleriyle çakıştırılarak ele alındığı bir yaklaşımla “nesnelerin
hikayeleştirildiği” bir tasarım tarihi çalışması yapılmıştır.
Tez çalışması ayrıca bu araştırmadan çıkan katmanlı verilerin nasıl formüle edileceği
ve bir sergi olarak nasıl kurgulanacağına dair bir çalışmayı da içerir. Vaka
çalışmasında ortaya çıkan bu formülleştirmenin ve kurgunun diğer alanlardaki
araştırmalara, farklı nesne grupları ile yapılacak olan tematik sergilere de ışık
tutuması ve rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.
Hedef bir yandan serginin kendisinin tasarım tarihi anlatımı için bir araç haline
gelmesi, diğer yandan da koleksiyonlardaki statik nesnelerin izleyiciyle tanımlanan
bağlamlar ile etkileşime geçirilmesidir.
Araştırma konusunun, tasarım tarihi alanında ülkemizde var olan kısıtlı kaynakların
verimli kullanılması ve bunlardan yeni veriler oluşturulması amacı ile özgün bir
değeri vardır.
1.2 Tezin Yapısı
Tezin içerik planlaması şu şekilde takip edilebilir: 1. Bölüm’de tezin kapsamı ve
amacı anlatılmaktadır. 2. Bölüm’de yeni müzecilik yaklaşımları ve vaka çalışması
olan serginin sergileme yaklaşımı olan sahnografi ve ziyaretçi odaklı sergilerde
izleyici

deneyimi

beklentilerini

belirleyen

“izleyici

deneyimi

değerleri”

anlatılmaktadır. 3. Bölümde tezin araştırma metodolojisini anlatılmaktadır. Bu
bölümde sergilenecek nesnelerin araştırma yöntemi olarak önerilen ve uyarlanan
senaryo analizi yöntemi ve bu yöntemden yola çıkılarak oluşturulan senaryo
analizine yönelik araştırma seti ve tablosu anlatılmaktadır. Bu bölümde ayrıca tezin
vaka çalışması olan serginin ölçme yöntemi de anlatılmaktadır 4. Bölüm’de vaka
çalışmasında sergilenecek nesnelerin senaryo analizi ile oluşturulan araştırma seti ve
tablosu rehberliğinde araştırılması yapılmaktadır, 5. Bölüm‘de i senaryo analizi
sonuçları ve sahnografi yaklaşımı ile yapılan sergi ve serginin ölçümlenebilmesi için
anket tasarımını da içeren sergi süreci anlatılmaktadır, 6. Bölüm’de araştırma ile ilgili
bulgular, gözlemler ve anket sonuçları değerlendirilmektedir. 7. Bölüm ise genel
değerlendirme ve sonuç bölümüdür.
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2. MÜZECİLİK VE SERGİLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE İZLEYİCİ
DENEYİMİ DEĞERLERİ
Bu bölümde yeni bir sergileme tasarımı yaklaşımı olan sahnografi ile sergileri gezen
ziyaretçilerin sergiden beklentilerini yansıtan izleyici deneyimi değerleri mercek
altına alınmıştır.
2.1 Müze ve Sergileme Nedir?
Kökleri Helenistik kültürlere ve Çin İmparatorluğu’nun erken dönemlerine dayanan
biriktirme kültürü; toplamaya, güzelliğe, nadir olana ve bilgiye olan merakı ve
düşkünlüğü gibi evrensel insan mizacının motive ettiği bir dizi faaliyeti kurumsal
örnek içine yerleştirerek müzeleri meşrulaştırmıştır (Shalton, 2006). Toplumun
kültürel mirasını toplayan, araştıran, koruyan ve halkın eğitimi için sunan müzeler,
günümüzde çağdaş bir toplumda bulunması gereken ve toplumların gelişimine
katkıda bulunan, geleceğini biçimlendiren temel kurumlardan biri olarak kabul
edilmektedirler.
1946 yılında kurulan International Comunity of Museums (ICOM) (Uluslararası
Müzeler Konseyi) araştırmalarda, makalelerde, yayınlarda müzenin tanımını yapmak
üzere en fazla alıntı yapılan kurum olmuştur. ICOM’un web sayfasında müzenin
kurumsal tanımının üst kısmında şu ibare yer almaktadır: “Müzenin tanımı
toplumdaki gelişmelere paralel olarak evrim geçirmektedir” (Url-2). 1946 yılındaki
kurulumundan bu yana ICOM bu tanımı küresel müzeler birliği gerçeklerine göre
yenilemektedir.
Müzenin tanımının birkaç onyılda bir değişiyor olması, müzenin dinamik bir
yapısının olduğunun ve toplumdaki gelişme ve değişmelerden ne kadar
etkilendiğinin göstergesidir. Erbay (2013) da müzeleri

“tarihi boyunca sosyo-

ekonomik, kültürel yapıya endeksli birçok değişimden etkilenen” (s.56) kurumlar
olarak tanımlamış ve müzeciliği dönemine göre bu değişimlerin müze ziyaretçisine
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yansıtıldığı geçmiş ve geleceğin kesişim noktasındaki göstergebilim alanı olarak
tanımlamıştır.
2007 yılında Viyana’da yapılan 22. Genel müzecilik konseyinin ardından ICOM’un
yeni müze tanımı; “Müze, halka açıktır, somut ve somut olmayan insanlık mirasını
ve çevresini eğitim, çalışma ve eğlence için, topluma ve onun gelişimine hizmet
etmek üzere biriktirir, toplar, edinir, korur, araştırır, iletişim kuran, sergileyen kar
gütmeyen kalıcı bir kurumdur” (Url-3) şeklinde ifade edilmiştir.
Müze sanatsal, kültürel, tarihi veya bilimsel öneme sahip bir eser ve nesneler
koleksiyonunu koruyan ve geçici veya kalıcı sergiler ile bu koleksiyonu halka açık
tutan kurumdur. Müze tanımlamalarında sergileme kavramı ön plana çıktığı görülür.
Sözen ve Tanyeli (1986) müzeyi; sanatsal, kültürel, tarihsel veya bilimsel ürünlerin
“sürekli sergilenmesi” amacıyla yapılan veya kendisinin bu özellikleri sahip olması
nedeniyle

sürekli

sergilenerek

halka

açık

tutulan

bir

“yapı”

olarak

tanımlamaktadırlar. Bu tanımda müzenin asıl işlevi olarak sergilemeye ve hatta
sergilemenin halka açık oluşuna dikkat çekilmektedir.
Sergiler ve sergileme elemanları, müzelerin, barındırdıkları koleksiyondan destek
alarak, bilgiyi şekillendirmede aktif olmalarını sağlamaktadır (Greenhill, 2007).
Müzede sergileme sahip olunan koleksiyondaki nesneleri salt fiziksel olarak değil
aynı zamanda onların içeriklerini, anlamlarını, tarihleri yorumlama şeklinde yapılır
(Erbay, 2011). Edson serginin yorumlama yolu ile yapılmasıyla izleyici ile iletişim
kurarken düşünceleri değiştirmek, bilgiyi aktarmak amaçlı bilgi ve fikir transferi
yapıldığını vurgular (Edson, 1997).
Müzeler daha önceleri değişmezliğin ve değişmeyen katı modernitenin sembolü
olarak tanımlanır ve bilinirken bu algı 2000’lerin başından itibaren yaratıcı bir
akışkanlık ve çevik bir esneklik ile post modernitenin koşullarını karşılayacak bir
şekilde dönüşmüş ve değişmiştir. Değişmezliğin sembolü olan müzelere geçmişte
atanan rol sahip oldukları eserleri korumak ve teşhir etmekten öteye gitmezken;
günümüzde koleksiyonları ile ilgili devamlı içerik geliştirmekte ve aktif bir şekilde
yeni sergiler düzenleyerek, sürekli olarak onları yeniden yorumlamaktadırlar
(Greenhill, 2007).
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ICOM 2016 yılında müze tanımının değişmesi için, tüm yerel temsilciliklerden
gelecek görüşler ışığında yeni bir öneride bulunmak üzere bir komisyon
oluşturmuştur (Url-4).
2.2 Sahnografi, Güncel Müzecilik ve Sergileme Yaklaşımları
1990’lara kadar müzelerdeki koleksiyonlar kapalı vitrinlerin içerisinde ve
“dokunulmaz”, “erişilemez” bir biçimde sergilenmektedir. Bu katı ve statik
müzecilik ve sergileme anlayışı 1990’ların sonunda, post modern yaklaşımların
ihtiyaçlarına cevap verecek yaratıcı bir esneklik ve akışkanlık kazanmıştır. Bu
dönemde gelişen post-müze akımı yükselişte olan kültür, iletişim, öğrenme ve kimlik
kavramlarına ve bu kavramlar arasındaki ilişkilere daha sofistike bir anlayış getirerek
müze izleyicisine yeni bir yaklaşım sağlamayı hedeflemiştir. Bu yeni yaklaşımla
yapılan sergilerde ziyaretçilerin daha etkin katılımını sağlamak odak noktası
olmuştur (Hooper-Greenhill, 1999).
20.yy’da kültür kavramının vaad ettiği gücün farkındalığı ile müzelerin
ziyaretçilerine yeni bir yaklaşım geliştirme ihtiyacından doğan; toplum ve müzenin
bir diyalog halinde olması ile ziyaretçi müze ilişkileri irdelenmeye başlanmıştır.
Ziyaretçinin eğitilmesi, heyecanlanması, rahatlaması, kültürel gelişmesine katkıda
bulunulması, eğlendirilmesi gibi hedefler gündeme gelmiştir (Aydın, 2013). Bir
tartışma ve uygulama merkezine dönüşen müzelerde gerçekleşen etkileşimli
sergilerle ziyaretçiler nesneleri okuma, kültürel ve sosyal değerleri paylaşma, gerçeği
arama, uygulamalar yapma ve değerlendirme gibi edimler gerçekleştirmektedir.
21.yy’da Post-müze olarak da tanımlanan yeni müzecilik döneminde müzeler
interaktif çağa ayak uydurmak üzere ortaya koyacağı çekici sergiler ile daha geniş
ziyaretçi kitlesini hedeflemektedir (Bruce, 2005). Bu yeni müzecilik döneminde
müzeler koleksiyon odaklı yapılarından sıyrılarak dışa dönük, ziyaretçi merkezli bir
yapıya doğru olan dönüşümleri ivme kazanmıştır (Erbay, 2013). Bu dönemde
müzeler bir bakıma izleyicinin aktif bir katılımcı olarak rol alacağı kültürel bir
laboratuvar olarak görülmektedir (Yücel, 2012).
Günümüzde müzelerin, gerçekleştirdikleri etkinliklerin ve özellikle de düzenledikleri
sergilerin tasarımı “izleyici deneyimlerine” odaklıdır. Müzelerin günümüzdeki rolü
koleksiyonlarını sundukları sergileri topluma açmanın ilerisine geçmiştir, ekonomik
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sürdürülebilirlikleri de bu sergileri çekici ve etkileyici bir şekilde toplumla
buluşturabilmesine bağlıdır (Gadsby, 2012).
Ziyaretçi odaklı prensipler geliştiren günümüz müzeleri durağan sergileme mekanları
olmaktan çıkarak, sergilenen eşyadan çok onu oluşturan hikayeleri sergileme
yaklaşımındadır. Sofistike aktarıcılar ile nesnenin hikayesinin anlatılacağı ve geniş
kitlelerce izlenmesi hedefi olan yeni yaklaşımla yapılacak sergilerde tasarım çok
önemli bir faktör haline gelmiştir. Sergi planlamacılar çeşitli enformasyon bilgilerini
ve tekniklerini, değişik hikaye anlatma metotlarını kullanlmaktadırlar. Gerek
mimarlar, gerek müzeologlardan, sahnograflardan (scenographer) oluşan farklı
ekipler çeşitli yaratıcı yöntemlerle müzeleri canlandırma ve hikaye anlatıcı bir
mekana sokma çabasındandır (Yücel, 2012).
Sergilerin koleksiyonları izleyici ile buluşturmanın yanında, müzenin değişen yüzünü
göstermek gibi önemli bir görevi daha vardır ve yeni ziyaretçi kitleleri müzeye
çekmek veya daha önceden ziyaret edenleri yeniden müzeye çekmek için hayati bir
araçtır. Bu nedenle müzelerin hayatta kalmaları, koleksiyonlarını sergiler yolu ile
yaratıcı bir biçimde sunabilmelerine de bağlıdır. Sergileme tasarımının yaratıcı,
etkileyici, ilgi çekici olması serginin başarısını belirler duruma gelmiştir (Lorenc ve
diğ, 2007).
Tiyatroda sahnografi yaklaşımı yüzyıllardır gelenekesel tiyatroda kullanılan statik ve
iki boyutlu resimsel sahne tasarımına tepki olarak doğmuştur. Sahne mekanının
dinamik bir şekilde kullanımına dikkat çekmesi ve bu kullanımın performansın
deneyimine olan katkısının ötürü 20.yy’dan itibaren yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır.

Sahnografinin

çağdaş

kullanımları

mimar

Josef

Svoboda’nın

görüşlerinden etkilenir. Svoboda sahnografiyi salt sahne dekorasyonu olarak değil
fakat performansın bir bileşeni olarak görmektedir (McKinney ve Butterworth,
2009).
Günümüzdeki müzecilik ve sergileme trendleri aktarılacak olan bir konunun, içeriğin
modunu yakalayabilmek amacıyla tasarlanmış sergiler ile bir atmosfer yaratmak
üzerinedir. Bir konuyu, hikayeyi aktarmak üzere “mod” ve “atmosfer” yaratmak ise
tiyatro kökenli sahnografinin en önemli özelliğidir.
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Tiyatro ve sergileme arasındaki en önemli benzerlik her ikisinde de aktarılacak bir
hikaye ve aktarıcılar olmasıdır. Teatral performanslar her zaman aktarıcı aracılığı ile
iletişim kurar. Sahnografi yaklaşımı ile aktarılan bir oyunda hikayeyi direkt olarak
anlatmak yerine gizli anlamları, mesajları ve karakterleri araştırılır ve aktarılır, görsel
olarak yaratılan atmosfer bu altta yatan anlamı ve modu yansıtır (Gadsby, 2014).
Kendisi de bir çok tiyatro sahnesi tasarlamış olan Pamela Howard “What is
Scenography?” isimli kitabının girişinde, bir tiyatro oyununda sahnografın anlam ve
önemini ifade eden bir alıntı paylaşır:
“Öyle özenle bir sandalye seçer ve onu öyle bir düşünce ile yerleştirir ki! Ve tüm
bunlar oyuna katkıda bulunur” (Howard, 2002, s.1).

Şekil 2.1 : Howard’ın bir tiyatro oyunu sahnesi tasarımı için eskizi (Howard, 2002).
Howard (2002) tiyatroda sahnografiyi orjinal yaratıma katkıda bulunan mekan,
metin, araştırma, sanat, aktörler, yönetmen ve izleyicilerin kusursuz sentezi olarak
tanımlamaktadır. Böylece sahnografinin kusursuz bir bütün oluşturan bileşenlerini
açıklamaktadır. Çizelge 2.1’de görüldüğü gibi bu bileşenleri sergilemede
sahnografiye çevirdiğimizde mekan; sergi mekanı, araştırma, bu tez çalışmasında;
senaryo analizi ile yapılan nesne araştırmaları, metin; senaryo analizi sonrası
nesnelerin yeniden keşfedilen senaryoları ve hikayeleri, aktörler; sergilenecek olan
nesneler, direktörler; sergi planlamacıları ve küratörler ve izleyici ise sergiyi gezen
ziyaretçilerdir. Orjinal yaratım ise bütün bileşenleri ile serginin kendisidir. Howard
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yayımlanan bir röportajında müzelerin çok ses getiren sergiler düzenlemesinin
sahnografik prensiplerin sergilere adapte edilmesine yol açtığını belirtmiştir. Bu
sahnografik sergilerin tiyatrodan farkı performansı gerçekleştirenin serginin kendisi
olması ve hareket halindeki ise izleyicidir. Howard’a göre sahnograf görsel ipuçlarını
yakalayan görsel bir dedektiftir. Bu dedektif elbette ki bir yazılı metin (senaryo)’den
yola çıkar ve ve hayali bir harita oluşturur (Url-5).
Çizelge 2.1 : Sahnografinin bileşenlerinin tiyatroda ve bu tez çalışmasındaki nesne
odaklı sergilemedeki karşılıkları
Tiyatroda

Sergilemede

Mekan

Sergi mekanı

Senaryo

Senaryo
analizi ile
yapılan
nesne
araştırmaları

Metin

Senaryo
analizi
sonrası
yeniden
keşfedilen
senaryoları
ve hikayeleri

Aktörler

Sergilenecek
olan nesneler

Yönetmen

Sergi
planlamacısı,
küratör

Seyirci

Sergi
ziyaretçisi

Müzelerde nesnenin bir anlatıcıya, aktarıcıya ihtiyaç duyduğu anda tiyatro kökenli
sahnografi kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde yapılan kalıcı veya geçici
sergilerde sahnografi kullanımının izlerini görmek mümkündür.
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2014 yılında İstanbul’da gerçekleşen “Mekan ve Olasılık” etkinliğinde medya ve
mekan isimli bir sunum yapan önemli müze planlayıcılarından Uwe Bruckner’in
yaklaşımı da müze çalışmalarındaki gelişmelere paraleldir. Uwe Bruckner
multidisipliner

bir

yaklaşımla

içerikten

yola

çıkan

mekan

kurguları

gerçekleştirmektedir. Ona göre izleyici ancak bu şekilde mekanın katılımcısı olup bir
parçası haline gelebilmektedir. Hikaye anlatımı sergileme tasarımında fark yaratmak
için önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu durumda müzede sergileme şekli
izleyici ile iletişimde bir araç haline gelmektedir. Bruckner sergilemede sahnografi
yaklaşımını getiren ilk müze planlamacılardandır. Burckner’e göre sahnografi, sergi
ziyaretçisinin deneyimine odaklanarak nesnelerin kayıp potansiyeline yeni bağlamlar
arayan bir yöntemdir. Sergi tasarlamada çeşitli tekniklerin kullanımı çok önemlidir
ancak Bruckner “sergi tasarlamada ancak içerik fark yaratabilir” şeklinde görüş
bildirmiştir (Prof. Dr. Uwe Brückner, 2015) (“Biçim İçeriği İzler” Sunumu, Mekan
ve Olasılık 2014).
2.2.1 Sahnografide nesnenin sergilenmesi
Sahnografi terimi müzecilik ve sergilemecilik bağlamında 2010 yıllarından itibaren
kullanılmaya başlar ve hızla yayılır. Avrupa’yı gezen müzeler bağlamında
multidisipliner ve uluslararası bir Avrupa Birliği Projesi olan (Eurovision Museums
Exhibiting Europe) EMEE 2014 yılında “Genç Sahnograflar Yarışması” (Young
Scenographers Contest)

açar. Yarışmanın teması “Bir Obje - Birçok Vizyon -

Avrupa vizyonu” dur. Yarışmada hedeflenen farklı yaratıcı disiplinlerden öğrenci ve
genç profesyonellerinden müze objelerini yeniden yorumlamaları ve farklı ve
katmanlı perspektiflerde sergilemeleridir (Url-6). Buradaki dikkat çekici iki noktadan
ilki müze ve sergi planlamacı olarak tanımlanan “sahnografın” salt müzecilik
disiplini alanından olmasının gerekmemesi ve çağrının yaratıcı tüm disiplinleri
kapsamasıdır. İkinci nokta ise nesne’nin sergilemenin odak noktasına oturmasıdır.
Yaratıcı süreç nesnenin farklı hikayelerinin ortaya çıkarılmasında yatmaktadır.
2010 yılında 3.’sü düzenlenen ve teması “sergileme ve sergileme tasarımında
sahnografi” olan etkinlikte etkileyici bir konuşma gerçekleştiren İsviçre Bern Tarihi
Müzesi direktörü Peter Jezler, sahnografiyi “nesneyi bilmek” olarak tanımlar.
Hiroşima Müzesi’nde sergilenmek üzere seçilen kırık saati örnek verir. Sahnografın
koleksiyonu tanıyan ve ona hakim olan kişi olması sebebi ile nesnenin tanıklığını
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bildiğinden özellikle o saati ve özellikle de o çarpıcı ve kısa metni seçtiğinden
bahseder. Hikayenin en güçlü aktarıcısı saat ve onun konumlandırma biçimidir.
(Prof. Peter Jezler, 2010) (“Exhibit! − Scenography in Exhibiton Design” Video
Sunumu, Scenographers Festival 2010).
2015 yılında ilk kez gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk “Restorasyon, Arkeoloji ve
Müzecilik Teknolojileri” fuarında düzenlenen panel konuşmacılarından birisi de
Boris Micka’dır. Micka kendisini sergi sahnografı olarak tanımlamaktadır, yaklaşık
20 yıldır ilkesiyıldız “mekanları tasarlamak, hikayeler anlatmak ve objeleri hayata
getirmek” olan bir tasarım ofisinde sergi mekanları tasarlamaktadır.
Micka bu bağlamda İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin yeni dönüşümünü planlamak,
mekanları ve sergileri yeniden organize etmek üzere davet edilmiştir. Bugün halen
yapım aşamasında olan projeyi ilk olarak bu etkinlikte tanıtmıştır. Micka’nın
Arkeoloji müzesi için yapmış olduğu sahnografik tasarımda koleksiyon nesnelerine
odaklanmış ve hikayelerini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. İnsanların gündelik yaşam
hikayelerini ortaya çıkarmak için müzede sergilenen nesneleri bir araç olarak
kullandığından bahsetmiştir (Boris Micka, 2015) (“Yeni Perspektifler, Yeni
Teknolojiler, Yeni Uygulamalar” Sunumu, Heritage Expo 2015).
Aynı sene Heritage fuarı’ndaki panele konuşmacı olarak davet edilen Sahnograf Uwe
Bruckner sahnografiyi müzecilikte yeni bir yaklaşım olarak ele alarak, sürecini
anlatır. Bruckner’e göre sahnografide objeler “yıldız”dır. Sanat eserleri, tarihi objeler
sahneleme yöntemi ile “yıldız” olurlar ve izleyiciler ile konuşurlar. Bruckner burada
sahnografinin tiyatro ile olan kökenine gönderme yapmaktadır. Tiyatroda dekor
önünde aktörler nasıl izleyici ile iletişime geçiyor ise, sergilemede de dekor önünde
objeler izleyicileri ile iletişime geçmektedir. Bu bağlamda Bruckner sahnografinin
disiplinlerarası bir çalışma olduğuna da değinmiştir. Bruckner’e göre bu süreç 4 ana
bölümden oluşur, bunlar; mekan, nesne, içerik (hikaye) ve izleyicidir. Sahnografinin
gerçekleşeceği mekanı iyi analiz etmek gerekmektedir. Her alanın kendine göre bir
karakteri ve hassasiyeti bulunmaktadır. Nesne hikayeleri ortaya çıkarmadaki kilit
noktadır. Daha önceki fonksiyonları, sosyal önemi objenin güzelliğini ortaya
çıkararır. İçerik yani hikaye ise en önemli ögelerden birisidir. Bruckner’e göre
öncelikle serginin hikayesi yani senaryosu yazılmalıdır. Oluşturulan içeriklerde
objeler başrolde yer alarak, dikkat çeker ve izleyici ile iletişim kurarlar (Prof. Dr.
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Uwe Brückner, 2015) (“New Approaches in exhibiting archeology” Sunumu,
Heritage Expo 2015).
2.2.2 Sahnografinin prensipleri
Sahnografi aslen tiyatro kökenli bir terim olmasına rağmen bu tezde sahnografinin
müzelerde, sergilerde nasıl kullanıldığı konusuna odaklanılacaktır.
Sahnografinin ilkeleri sahnografinin nasıl üretildiğine ve izleyicinin onu nasıl
algılandığını

açıklayan

filozofik

ve

teorik

anlayışlardır

(Gadsby,

2014).

Sahnografinin üç önemli ilkesi kişisel anlam çıkarma, duygular ve çerçeveleme’dir:
2.2.2.1 Kişisel anlam çıkarma
İzleyici sahnografinin tamamlanmasında hayati öneme sahiptir. Sahnografi
izleyicinin şahitliğinde ve etkileşiminde gerçekleşir. Sahnografi böylece izleyicilere
aktif bir rol biçer (McKinney ve Butterworth, 2009).
İzleyicinin onlara sunulandan aktif olarak anlam çıkarması beklenir. Her ziyaretçi
veya izleyici kendi kişisel kültürel deneyim ve anlayışları doğrultusunda
performanstan etkilenir. Bu nedenle kişisel anlam çıkarma kişiye özeldir (Knowles,
2004).
Sahnografinin bu prensibi ile geleneksel tiyatroda aktörün oyundaki otoriter figür
olarak tanımlı bir anlam ve yorumlaması sorumluluğu verilmesi durumundan;
sahnografın oyunun metninden uyarladığı kendi yorumunu her izleyicinin kendi
kişisel anlamını çıkarması üzerine kurgulu daha demokratik bir döneme geçilmiştir
(Hickie, 2009).
Tiyatroda semiyotik (göstergebilim) önemli bir yere sahiptir. Teatral performanslarda
kişisel anlam çıkarmayI açıklayabilmek için göstergelerden yararlanılır, “gösterge”
başka bir şeyi temsil eden herşeydir. Sahnede dipte yatan anlamı, mesajı, duyguları
vurgulamak üzere nesne, kostüm, ışık gibi araçlara anlamlar yüklenir (Gadsby,
2014).Teatral bağlamda sahnede en sıradan, günlük bir obje bile başka bir anlam
taşıyan bir göstergeye dönüşebilir. İzleyiciden bu işaretlerden anlamlar üretmesi
beklenir. Sahnede kullanılan koltuk, sıradan bir koltuk gibi gözükse de o anda bir
mekanı, bir dönemi veya spesifik bir tarihi temsil ediyor olabilir. Howard (2002)’a
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göre sahnografinin prensipleri sanatın prensipleridir. İzleyicinin dikkati tasarımcının
izleyici için oluşturduğu tanıdık ama yorumlanmış olana yöneltilmelidir.
Sahne dekoruna yerleştirmek üzere tasarımcının seçtiği ve belki de tasarladığı,
yorumladığı bir çay bardağı, bir kavanoz, sandık veya bir kol saati gibi sıradan bir
nesne veya dekor resmi sahnelenen temaya uygun olarak müstesna bir temsilci haline
getirilebilir. Böylece yerleştirilen, kurgulanan medya ve nesneler anlam taşıyıcılar
haline gelerek yaratılan mekana değer katarlar (Howard, 2002). Bu oluşturulan
anlam ise ancak izleyicinin süzgecinden geçtiğinde gerçekleşir. İzleyici ile bu
etkileşimli ilişkisi nedeniyle kişisel anlam çıkarma sahnografide önemli bir
prensiptir.
Sahnografinin kişisel

anlam çıkarma ilkesininin uygulamaları, günümüzde

gerçekleştirilen birçok tematik sergide gözlemlenebilmektedir. Pera Müzesi’nde
gerçekleşen geçici bir sergi olan “Bizans’ta Şifa Sanatı Sergisi” için Arkeoloji
Müzesi’nden getirilen 14.yy’a ait küçük impost başlıklar arkada ait oldukları mekana
dair bir resim panosu eşliğinde sergilenmektedir (Şekil 2.2). Bir çeşit sütun başlığı
olan impost başlıkları bu özelliğini vurgulamak üzere stand tasarımında sütunu taklit
etmeyen fakat temsil eden metal kaideler üzerinde oturtulmuşlardır. Bu sergilemede
serge tasarımcısı alçıdan veya strafor gibi bir malzemeden gerçekçi bir sütun gövdesi
oluşturmak yerine, hem impost başlıkları ortaya çıkarmak hem de sergi ziyaretçisinin
sütun kısmını zihninde kendi izlenimleri ile oluşturmasını istediğinden gerçekçi bir
görüntüden kaçınmıştır. Başlıkların bu şekilde yalın yerleşimi ile başlıklar ve
arkadaki fotoğraf arasında ilişki kurmak da kolaylaşmaktadır.

Şekil 2.2 : Hayat Kısa, Sanat Uzun, Bizans’ta Şifa Sanatı Sergisi, Pera Müzesi 11
Şubat - 26 Nisan 2015.
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Türk İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan geçici bir sergi olan “İnci: Denizdeki
Mücevher ”; incinin oluşumu, elde edilmesi, yüzyıllar boyunca statü simgesi olması,
mücevherat tasarımındaki değişimi gibi farklı katmanlarını ele alan bir sergidir.
İncinin denizden çıkarılmasından alınan ilham ile sergi mekanında ışıklar ve sesler
aracılığı ile bir denizaltı sembolizmi yapılmıştır. Bu sembolizmi pekiştirmek ve inci
çıkarma yöntemlerinin fikir verici bir şekilde anlatmak üzere sergi mekanının
tavanından inci toplama sepetleri sarkıtılmıştır (Şekil 2.3). Başka bir modülde ise
sergi toplama süreci duvara yansıtılan temsili bir animasyon ile aktarılır (Şekil 2.4).

Şekil 2.3 : İnci: Denizdeki Mücevher Sergisi, Türk İslam Eserleri Müzesi, 13 Ekim
2015 – 10 Ocak 2016.

Şekil 2.4 : İnci: Denizdeki Mücevher Sergisi’nden bir görünüm, Türk İslam Eserleri
Müzesi, 2016.
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2.2.2.2 Duygular
Bir performansın gerçekleştrimlesinde “duygular”ın, performansın tasarımının gerek
üretim gerekse izleyici tarafından algılanması aşamasında merkezi bir rolü vardır
(Konijn, 1999). Alan S. Brown ve Jennifer L. Novakin (2007) performansların
izleyici üzerindeki etkisini duygusal anlamda ölçümler. Duygusal rezonans
alanındaki analizlerine göre duygular teatral performansların salt sonuçları değil
çoğu zaman da amacı veya motivasyonu olabilir. Bazı sanat eserleri, teatral
performanslar, sergiler izleyicide güçlü bir duygusal etki oluşturmak üzere yaratılır
(Brown ve Novak, 2007).
Aktarılan içeriğin, sergilenen nesnelerin ve hikayelerinin duygusal potansiyelini
aktarmak, artırmak veya vurgulamak için sahnografinin ışık, ses, müzik, panel
tasarımları gibi araçlarından faydalanılır.
Yüzyıllar öncesinin mimarisini ya da manzaralarını resmedilmeye değer güzellikler
olarak tanımlayan Pitoresk kavramını ön plana çıkaran “Pitoresk İstanbul Sergisi”nde,
19. yy. ressam seyyahlarından Melling, Schranz, Allom, Bartlett, Lewis ve ressam
Ayvazovski’nin

İstanbul’u

“dijital

seyahatnameler”

olarak

büyük

perdelerde

canlandırılmıştır (Şekil 2.5).

Şekil 2.5 : Pitoresk İstanbul Sergisi, İstanbul Deniz Müzesi 12.03. – 30.06 2016.
Serginin bu büyük perdeler önünde izleyiciyi içine alacak şekilde konumlandırması,
perdelere yansıyan hareketli medya çalışmaları, gravürlerin ait oldukları dönme ait
yüksek volümde sesle birleşerek aktarılması, karanlık ortamda bir sinema etkisi
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yaparak ve izleyiciyi perdelere odaklayarak heyecanlandırmaktadır. Bu sergideki
izleyici alanı ve perdelerin konumu, perdelerin çok büyük boyutta tasarlanmış olması
ve ışık oyunları ile bilinçli olarak hazırlanmış bu sunum şekli izleyiciyi ses, ışık ve
animasyon ile sarar ve etkiler.
Sahnografi nesne ve mekan arasında duygusal rezonans yaratarak prodüksiyonun
sadece fiziksel formunu değil içeriğini de etkilemelidir (Hickie, 2008). Türkiye'nin
yakın geçmişi ile bugünü arasındaki ilişkiyi görünür kılmayı amaçlayan ve 12 Eylül
1980'den 1993'ün sonlarına kadar geçen dönemi kapsayan "Nerden Geldik Buraya"
isimli serginin özellikle Salt Galata ayağı sahnografik ögelerin kullanımı ile
duyguları vurgulayarak bu yolla içeriğe katkıda bulunmaktadır (Şekil 2.6). 12 Eylül
darbesinden sonra ortaya çıkan toplumsal hareketler ve popüler kültür öğeleri
üzerinden Türkiye'nin yakın geçmişini gözler önüne seren serginin Salt Galata
ayağında serginin küratörü Hale Tenger, gençlik yıllarının geçtiği evi canlandırırken,
80’lere ait ev yaşamını, baskıcı ve klostrofobik ortamı günümüze yansıtmaya
çalışırken; radyodan yayın yapan bir ses, soğuk bir ışık ve aydınlık- karanlık
kontrastında izleyici üzerinde baskı kuran mobilyaları ve ikonik dönem eşyalarını
kullanmıştır.

Şekil 2.6 : Nereden Geldik Buraya Sergisi, Salt Karaköy Sanat galerisi, Salt Beyoğlu
Sanat Galerisi, 4 Eylül- 29 Kasım 2015.
Tiyatro sahne tasarımcısı Howard (2002) oyunun senaryosuna ilk tepkisinin renk
kullanarak oyunun duygusal yaşamını canlandırmak, duygusal rezonansını açığa
çıkarmak olduğunu belirtir. Tiyatroda senaryodaki baskın duyguyu veya modu ifade
edebilmek için görsel elemanlardan yararlanılır. Söz konusu mod tasarım ile doğru
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olarak aktarıldığında izleyicide bir zihin durumu ve duygusal bir tepki olarak karşılık
bulur (Wolf ve diğ, 2014).
Temel duyguların neler olduğu konusunda farklı araştırmalar olsa da "büyük beşli"
(the big five) olarak belirtilen beş duygu vardır bunlar; öfke, korku, üzüntü, tiksinti
ve mutluluktur (Power ve Dalgleish, 2008). Tiyatro ve performans sanatlarında ise
“empati” izleyicinin olayları ve hikayeyi anlayabilmesi için en önemli duygudur
(Konjin, 1999). Hikayesel anlatımların tercih edildiği sahnografik sergilerde de
empati izleyicinin aktarılan hikayeyi anlamasında çok önemli bir rol oynar.
İspanya’nın Sevilla kentinde yer alan Navigasyon Müzesi’nin kalıcı sergisi dünya
navisgasyon tarihindeki gelişmeleri aktaran sahnografik bir sergidir. Sergi alanında
ledler ile oluşturulmuş bir yerleştirme denizi simgeler. Bu led denizinin ortasında yer
alan ahşap ziyaretçi yürüme rotasında ise navigasyonun tarihi kişisel hikayelere
odaklanılarak anlatılmaktadır. Bu ahşap güzergah üzerine yerleştirilmiş kişisel
hikayeler belirli istasyonlar belirlenerek anlatılır ve interaktiftir (Şekil 2.7).

Şekil 2.7 : Navigasyon Müzesi girişi, Sevilla, İspanya, 2016.
Her istasyonun önünde gelindiğinde önce ayaklı bilgi panosundaki kısa metin ile
bilgi edinildikten sonra panodan dil seçimi yapılır ve hikayenin kısa bir animasyon
anlatımı ekrana yansıtılır. Şekil 2.8’deki resimde 16.yy’da Arsenal’de yaşayan ve
denizcilik konusunda çok tutkulu olan kimsesiz bir çocuğun denizcilik ile ilgili
hikayesi aktarılmaktadır (Şekil 2.9). Animasyonun izlendiği bu istasyonun hemen
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önünde bir kasa üzerinde bu karaktere ait kişisel birkaç eşya hikayeyinin daha fazla
hissedilmesine ve empati duygusunun gerçekleşmesine katkıda bulunur (Şekil 2.10).
Şekil 2.7’de görülen temsili bir güverte olarak göze çarpan özel ahşap bir alana giriş
yapan ziyaretçi büyük punto anlatım metinleri, interaktif video ve audio
yerleştirmeler ve ışık sistemleri gibi sahnografik araçlar ile hikayenin içine çekilerek
etkili bir duygu deneyimi yaşamaktadır.

Şekil 2.8 : Navigasyon Müzesi’nde dil seçimi yapılabilen istasyonlar, Sevilla,
İspanya, 2016.

Şekil 2.9 : Navigasyon Müzesi’nde animasyon ile anlatımlar, Sevilla, İspanya, 2016.

Şekil 2.10 : Navigasyon Müzesi’nde sembolik yerleştirmeler, Sevilla, İspanya, 2016.
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2.2.2.3 Çerçeveleme
Sahnografi ile tasarlanan, izleyicisine tüm bileşenleri ile yeni anlamların, bağlamların
ortaya çıkması için yaratılan mekan veya alanın; izleyicinin bu yeni dünyaya
hazırlayan bir girişi, çıkışı belirleyen bir “çerçevelenmeye” ihtiyacı vardır.
Teatral performansların çerçevelenmesi tiyatro perdesi gibi fiziki yollarla olabileceği
gibi oyunun başladığını veya bittiğini işaret eden ışıkların yavaşça sönmesi gibi daha
soyut veya psikolojik yollarla da olabilmektedir (Gadsby, 2014).
Çağdaş tiyatroda sahne izleyici ve sahnenin ilişkisine göre çok farklı formlarda
olabilmektedir. Bu ilişkinin bilinen en geleneksel formu prosenyum (perde önü) tipi
tiyatrodur; bu tip tiyatroda yerden yükseltilmiş sahne “dördüncü duvar” denilen
sahne ile izleyici arasında olduğu varsayılan metafor bir duvar ile izleyiciden ayrılır.
Kapalı olan sahne prosenyumun izin verdiği açıda ve şekilde perdenin açılması ile
izleyiciye açılır. Prosenyum ve perde oyunun resmi olarak başladığının işaretini verir
(Wolf ve diğ, 2014).
Teatral performanslardaki bu çerçeveleme sahne dünyası ile izleyicileri ayıran sosyal
bir kurgudur. Sahnografiyi kullanan müzecilik ve sergilemecilik deneyimlerinde de
benzer şekilde bir çerçeveleme kurgusu yapılır (Gadsby, 2014).
Sergileme tasarımında tiyatrodan farklı olarak izleyici hareket halindedir. Dolayısı
ile bu çerçevelemenin hareket halinde olan izleyiciyi daima sergi atmosferinde
tutacak şekilde planlanması gerekir.
Bu nedenle çerçeveleme serginin başladığını anlatan giriş birimleri, afişler, tanıtım
yazıları, görselleri gibi genel giriş modülleri ile başlar ve girişte tanıtılan tema sergi
içerisinde yer alan, tasarım birimleri ve tasarım, malzeme, doku, koku, ses, ışık
kodları olarak sürdürülür. Gerekirse sergi içerisinde ayrı birimlerin de kendine özel
çerçevelemeleri olabilmektedir.
Sahnografide çerçeveleme ile izleyiciler, serginin temasına göre oluşturulmuş ve
renk, doku, ses, ışık koku gibi sahnografinin çeşitli araçları ile kodlanmış anlamlar
dünyası ile yüklü sergileme alanına giriş yapar ve kendisini serginin bu özel
atmosferine hazırlar.
Çerçeveleme sergilerde çoğunlukla serginin girişindeki afiş veya sergi tanıtım
grafikleri ve yazısı ile başlar.
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Şekil 2.11’de “Bir Kazı Hikayesi Çatalhöyük” sergisinin girişi görülmektedir.
Serginin küratörü Çatalhöyük kazılarının süreci hakkında olan bu tematik sergi
hakkında daha ilk girişte izleyiciye bir fikir vermek üzere, kazı buluntularının
depolamasında ve taşınmasında kullanılan sandıklardan bir enstalasyon planlamış ve
serginin başlığını büyük puntolar ile bu enstalasyonun üzerine iliştirmiştir. Bu
çerçeveleme ile izeyici içerik hakkında aktarılan sezgisel bir bilgi ile bir sergiye giriş
yapar.

Şekil 2.11 : Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük Sergisi, Anamed, 21 Haz 2017 - 18 Şubat
2018.
Serginin devamında kazıya ait bu depolama ve taşıma sandıklarının çerçevelemeyi
sürdürmek üzere tüm sergi mekanına yayıldığı ve hatta bazı sergi ünitelerinde
taşıyıcı olarak kullanıldığı göze çarpar (Şekil 2.12).

Şekil 2.12 : Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük Sergisi, farklı modüllerin görünüşü,
Anamed, 21 Haz 2017 - 18 Şub 2018.
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1800’lerden 20.yy’a uzanan süreçte İstanbul halkının deniz hamamlarından plajlara
deniz

ile

ilişkisini

irdeleyen

“İstanbul’da

Deniz

Sefası”

sergisinin

“çerçevelemesi”nde deniz kenarını sembolize eden renkler ve dokularda bir
konstrüksiyon üzerinde büyük puntolar ile serginin ismi yer almaktadır (Şekil 2.13).

Şekil 2.13 : İstanbul’da Deniz Sefası, Deniz Hamamından Plaja Nostalji, Pera
Müzesi 05 Nisan - 26 Ağustos 2018.
Girişe sergi içeriği ve teması hakkında bilgi veren bir grafik tasarımın yer aldığı
görsel pano ve bu panoya iliştirilmiş sergi temasını kısaca özetleyen bir metin panosu
vardır. Görsel panodaki grafik tasarımda plajların işaretlendiği temsili bir İstanbul
boğazı haritası ve “keyifli” bir şekilde denizde yüzen insanlar resmedilmiştir. Bu
çerçeveleme aynı zamanda sergi boyunca izleyicinin aynı atmosferde olduğunu
hatıratacak doku ve renklerden oluşan semboller ve kodlar dünyasını da barındırır.
Pera Müzesi içerisinde kalıcı tematik sergi olarak planlanan “Kahve Molası”
sergisinin çerçevelemesi, serginin bulunduğu katta izleyiciyi karşılayan resimde
görülen yerleştirme ile başlamaktadır (Şekil 2.14). Bu ünitede çerçeveleme birimi
aynı zamanda bir sergileme ünitesi olarak da görev yapar. Ünitenin arkasında 19.yy’a
ait olduğu tahmin edilen bir gravürden alınan elinde kahve tepsisi tutan bir figür ve
yanında büyük puntolar ile serginin isminin yer aldığı bir duvar paneli bulunur.
Panelin önünde ise serginin koleksiyonuna ait kahve fincanları altlarında çubuklar
bulunan dairesel sergileme standları üzerinde arkadaki duvar görseli ile ilişki kuracak
şekilde yerleştirilmiştir.
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Şekil 2.14 : Kahve Molası, Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni
sergisi, Pera Müzesi, 2017.
Kadir Has Üniversitesi’nin kampüsünde yer alan Rezan Has Müzesi’nde geçici sergi
olarak açılan “Rezan Has 90 Yılın Tanıklığı” sergisinin çerçevelenmesinde kırmızı
büyük paneller üzerinde yer alan beyaz büyük punto metinler ve siyah beyaz
fotoğraflar ile, izleyicinin serginin sürekliliğini takip edebilmesi için sergilenen
koleksiyonların yer aldığı stand birimlerinin yer aldığı alanları kapsayan ve belirten
yuvarlak kesitli yine kırmızı renkli metal borular kullanılmıştır (Şekil 2.15).

Şekil 2.15 : Rezan Has 90 yılın tanıklığı sergisi, Rezan Has Müzesi, 28 Ekim 2016 –
28 Nisan 2017.
Bu renk ve malzeme kodları ile yapılan çerçeveleme, izleyiciyi sergi akışına
yönlendirilir ve hareket halinde olan izleyici tasarım dili, renk, biçim, malzeme
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kodları sayesinde sergiden kopmadan sergi “çerçevesinde” olduğunu algılamaktadır
(Şekil 2.16, Şekil 2.17).

Şekil 2.16 : Rezan Has 90 yılın tanıklığı sergisinden bir görünüş,Rezan Has Müzesi,
28 Ekim 2016 – 28 Nisan 2017.

Şekil 2.17 : Rezan Has 90 yılın tanıklığı sergisinden bölümler, Rezan Has Müzesi,
28 Ekim 2016 – 28 Nisan 2017,.
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2.2.3 Sahnografinin fiziksel araçları
Sahnografi gerek tiyatroda gerekse sergi mekanlarında sergilenen performansın
izleyici ile etkileşime girdiği anda gerçekleşir. Sahnografinin fiziksel araçları
sahnografinin kurulmasında yardımcı olan bileşenlerdir (Gadsby, 2014).
Sahnografinin yararlandığı malzemeler ve kaynaklar tiyatroda kullanılanlar ile
benzerlikler gösterir; sahneye ait çevresel tasarım elemanları, objeler, kostümler, ışık
ve sesi kapsar (McKinney ve Butterworth, 2009).
Sahnografinin fiziksel araçları sergi planlamacısı tarafından sahnografinin kişisel
anlam çıkarma, duygular ve çerçeveleme ilkelerini en uygun şekilde yerine getirmek
üzere karar verilen sergileme araçlarıdır. Bunlar; duvar giydirmeleri, üzerinde büyük
punto metinler olan bilgi panoları, duvarda hacim yaratan duvar panelleri, eserlerin
sergileneceği standlar, eserlerle ilişkili açıklayıcı metinler, teatral ışık, maketler,
audio/video sistemleri, interaktif birim tasarımları ve ekran bazlı aktiviteler
gibileridir (Erbay, 2011). Sahnografinin kurgusuna göre bu araçlar çeşitlendirilebilir.
Sahnografinin hikayeci anlatım biçiminde hikayenin aktarıcısı olarak mekan
içerisine, kimi zaman da sergilenen eserin standına eser ile ilişkilendirilerek,
yerleştirilen; üzerinde grafikler, fotoğraflar veya büyük puntolar ile yazılmış metinler
bulunan panolar büyük önem taşır, adeta sergilenen hikayenin ve eselerin dekorunu
oluştururlar.
Yunanistan’ın Chios (Sakız) adasında bulunan Chios Mastic Museum (Chios Sakız
Müzesi) Sakız Adası’nın maddi kültüründe çok önemli bir yeri olan sakız ağacı ve bu
ağaçtan yetiştirilen sakızın yetiştirilme, toplanma, üretim ve dünyaya dağıtımına dair
geçmişini anlatırken aslında tüm adanın hikayesini de aktaran sahnografinin
prensipleri uygulanarak tasarlanmış bir müzedir (Şekil 2.19). Sakız Müzesi’nin
hemen her bölümünde hikayeyi aktarmak üzere arşiv fotoğrafları, mimari plan
çizimleri veya konuya yönelik çalışılmış grafiklerin aktarıldığı büyük boyutlarda
duvar panoları yer alır. Sakız kültürüne ait gündelik yaşam nesnelerine ise kapalı
vitrin tipi standların içerisinde yer verilir, bu nesneler yine farklı katmanlarda grafik
ve fotoğraf giydirmelerin bulunduğu panolara iliştirilmiş ve nesneler ile ait oldukları
zaman arasında bu yolla ilişki kurulmak istenmiştir (Şekil 2.20).
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Toplanan sakızın dağıtıma hazırlandığı üretim bölümünde ayıklama işleminin
yapıldığı birimde yine hikayesel bir yaklaşımla fonda bu işte çalışan aktörlerin arşiv
fotoğraflarından yararlanılmıştır (Şekil 2.20).

Şekil 2.18 : Chios Sakız Müzesi, Sakız Adası, Yunanistan, 2018.

Şekil 2.19 : Chios Sakız Müzesi’nde nesne-pano ilişkisi, Sakız Adası, Yunanistan,
2018.
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Şekil 2.20 : Chios Sakız Müzesi’nde nesne-pano ilişkisi, Sakız Adası, Yunanistan,
2018.
Pera Müzesi’nin Anadolu ağırlık koleksiyonunu sahnografik prensipler ile sergilediği
“Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu” sergisinin girişinde yer alan giriş panosu,
aynı zamanda içerisinde bazı ağırlık ölçüsü eserlerinin de sergilendiği cam kapaklı
bir vitrindir (Şekil 2.22). Bu büyük sergileme standının cam yüzeyine yapılan folyo
giydirme ile serginin hem “çerçeveleme” ilkesine yönelik girişi tanımlanmış hem de
sergi girişinin şeffaf camın arkasında görülen eserler ile ilişki kurması planlanmıştır.

Şekil 2.21 : Anadolu ağırlık ve ölçüleri koleksiyonu sergisi, Pera Müzesi.
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Şekil 2.22 : Anadolu ağırlık ve ölçüleri koleksiyonu sergisi’nde esere projeksiyon,
Pera Müzesi, 2018.
Serginin en ilgi çekici bölümlerinden birisinde, bir testi üzerine, testinin ticari
pratiklerdeki kullanımına ilişkin hikayesi animasyon olarak tasarlanarak, projektör
ile testinin gövdesine yansıtılmıştır. Bu yöntem sahnografide sergileme araçlarının
hikayeye uygun bir şekilde nasıl farklılık ve esneklik gösterebildiğine iyi bir örnektir.
Eşya ile ilişkilendirilebilecek bir panel veya duvarda da yansıtılabilecek olan
projeksiyon tekniği yerine, eşya ile hikayenin bağını kuvvetlendirmek amacıyla,
eşyanın kendisi aktarıcı olarak tasarlanmış ve animasyon videosu eşyanın gövdesine
yansıtılarak aktarılmıştır (Şekil 2.23).
Antik dönemden başlayarak Anadolu’nun uygarlıkları ve kültürlerinin kokularının
tarihsel hikayelerini anlatan ve sahnografi kullanılarak tasarlanmış olan “Koku ve
Şehir” sergisinde yer alan ürün teşhir standları interaktif olarak tasarlanmıştır (Şekil
2.24). Söz konusu standlarda koku veren bitkinin kendisi de teşhir edilmekte,
bitkinin yanına yerleştirilen bir bilgi panosu ile bilgi verilmektedir.
Yine bu teşhir standına entegre edilen bir koku üretme ünitesi ve üniteyi aktifleştiren
bir düğme ile ünitenin uzantısı olan borudan bitkinin kokusu gelir (Şekil 2.23). Bitki
ile ilgili bilgi veren ve aynı zamanda izleyicinin komutu ile koku deneyimi yaşatan
interaktif bir sergileme ünitesidir. Ünite üzerinde bir bölme açılmış, kokusu alınan
bitki içine yerleştirilerek şeffaf bir kapak ile kapatılmıştır. Yanında ise bitki hakkında
bilgi alınabilen bir metin yer alır. Her koku için bu deneyim tekrarlanır ve serginin
hikayesel anlatımına izleyici etkileşimli olarak entegre edilmiş olur. Koku alma
duyusunu tazelemek adına bir başka ünitede ise kahve ve kokusu yerleştirilmiştir.
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Art arda deneyimlerde azalan koku alma duyusu kahve kokusu ile tekrar
tazelenmektedir.

Şekil 2.23 Koku ve Şehir Sergisi, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma
Merkezi, 14.04 -08.06 2016.

Şekil 2.24 Koku ve Şehir Sergisi’nde interaktif standlar, 2016.
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2.3 İzleyici Deneyimi Değerleri ve Sahnografinin Bu Değerler Üzerine Ektisi
Tez çalışmasında mercek altına alınan ve sergi analizinde bir enstrüman olarak
kullanılan “izleyici deneyimi değerleri” grubu; Jenniefer Gadsby (2014)’nin
sergileme tasarımında sahnografi ile ilgili araştırmasında oluşturduğu değer
grubudur. Gadsby bu değer grubunu sahnografi yaklaşımı ile tasarlanmış sergilerde
izleyicilerin deneyimlerini ölçümlemek üzere bir rehber olarak kullanmaktadır.
Gadsby bu değer grubunu oluşturmadan önce bu konuda daha önce yapılan
çalışmalar hakkında derin bir literatür araştırması yapmış, çalışmasını bu çalışmalar
üzerine temellendirmiş ve kendi yaptığı saha çalışmalarından çıkan sonuçlar ile
desteklemiştir. Saha çalışmalarında ziyaretçiler ile birçok anket gerçekleştirmiştir.
Gadsby araştırma enstrümanı olarak bu değer grubunu oluşturmadan önce birçok
metot kullanarak test etmiştir.
Sonuçta önerilen beş değer grubu halihazırda müzelerde kullanılmaktadır, Gadsby
saha çalışmaları sırasında yaptığı röportaj ve anketlerde yaptığı saptamalar
sonucunda bu değer grubuna altıncı değer olarak “koleksiyon değerini” de dahil
etmiştir.
Değer grubuna altıncı değer grubu olarak eklenen “koleksiyon değeri”, bu tez
çalışmasının “nesne odaklı” sergilemeye yönelik bir çalışma olması nedeni ile ayrıca
bir öneme sahiptir; çünkü koleksiyon değeri müzelerin koleksiyonunda bulunan
nesneleri, objeleri, tasarımları da kapsayan değer grubudur.
Gadsby tarafından sahnografi yaklaşımı ile tasarlanmış bir serginin ölçümlenebilmesi
için oluşturulan “izleyici deneyimi değer grubu” altı değerden oluşur. Bunlar:
fiziksel değer, Entelektüel değer, koleksiyon değeri, bireylerarası değer ve duygusal
değerdir.
2.3.1 Entelektüel değer
Müzeler varolan koleksiyoları ve görsel kültür aktarıcılarını kullanarak geçmiş ve
günümüz hakkında bakış açıları sunan aktif öğrenme merkezleridir. Müzeler
düzenledikleri sergiler ile maddi kültüre ait farklı nesne ve fragmanları birşleştirerek
koleksiyonlarını, uyumlu, kolay anlaşılır ve birleşik, devamlı, sürekli aktarıcılara
çevirmektedirler. Objeler, resimler, fotoğraflar, modeller, metinler gibi teşhir ve
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yorumlama aktivitileri ile müzeler bir manzara inşa eder, bir hikaye anlatır ve
öğrenme için yeni bir kaynak üretir. Bu anlamlanırmayı da kapsayan yorumlama
prosesi müzelerin işini oluşturur ve bir nevi müzenin müfredatını oluşturur (Grenhill,
2007).
Entelektüel değer zihinsel aktiviteler, eğitim ve öğrenme ile ilgili çıktılardır. Bir
konu hakkında yeni kabiliyetler, yeni kavrayışlar veya farkındalık edinme, öğrenme
ve daha fazlasını öğrenmek üzere motive olma, problem çözme kabiliyeti geliştirme,
varolan bilgilerini genişletme veya yeni bakış açıları edinme gibi konuları içerir.
Ziyaretçilerin sürekli arz ettiği bir deneyim olması nedeniyle entelektüel deneyimler
müze deneyimleri arasında en fazla araştırılan alanlardandır. Ziyaretçilerin de
müzeye gelirken en önemli beklentileri arasında olduğundan müzeler entelektüel
değeri müze deneyiminin en önemli kıstası ve sergi planlamalarının odağı haline
getirmişlerdir (Gadsby, 2014).
Sahnografinin kişisel anlam çıkarma ilkesi sergiden aktarılan bilginin daha kalıcı
olmasını sağlayarak entelllektüel değere katkıda bulunur. Tiyatroda sahnografi
yaklaşımında sahne tasarımında anlatılan hikayenin bütününün tüm detayları ile
anlatılması yerine bütünü simgeleyen anlam yüklü parçalar, kesitler kullanılır
(Copeau, 2015). Bu şekilde stilize bir sahne tasarımı ve izleyicinin bu izlenimci
dekor ile kurduğu ilişkinin fotoğraf gerçekliğinde ve çok detaylı bir sahnede yaratılan
bir oyun ile kurduğu ilişkiden daha gerçekçi ve kalıcı olduğu gözlemlenmiştir
(Brook, 2004). Bunun nedeni çok detaylı ve gerçekçi sahnelerin, izleyicinin gerçekte
var olan örnekleri ile karşılaştırma yapmasına neden olması ve zihni böyle bir
faaliyetinde iken anlatılan hikayeden ve atmosferden kopmasıdır (Hopkins, 1967).
Müzelerde ve sergilerde de sahnografi yaklaşımı ile uyarlanan sergilerde
sahnografinin kişisel anlam çıkarma ilkesi izleyicinin serginin vurgulamak istediği
tema ve yaratmak istediği atmosferden kopmadan anlatılan hikayeyi kavraması için
önemlidir.
Sembolik seviyede yaratılan sahnografik sergileme tasarımında, zaman ve mekan ile
ilgili tasvirci, taklitçi ortamlar yaratmak yerine fikir verici, izlenim atmosfer
yaratılmaktadır. Bu alanlarda kullanılan sahnografik araçlar resimli duvar panelleri,
teatral aydınlatma, iki boyutlu ve katmanlı mimari ögeler gibileridir (Gadsby, 2014).
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Sahnografik bir sergide bilgiyi aktarırken izlenilen bu izlenimci tavır sahnografinin
“çerçeveleme” ilkesi ile sergi süresince benzer kodlar ile sürdürülerek, izleyicinin
serginin atmosferinden kopmadan edindiği bilginin kalıcı olması sağlanmaktadır.
İspanya’nın Sevilla kentinde yer alan Navigasyon Müzesi’nde yer alan ve denizcilik
teknolojilerinin gelişimini anlatan geçici sergide hikayesel yaklaşımla ele alından
sahnografik bir sergi tasarımı uygulanmıştır.
Denizcilik teknolojilerine ve denizcilik dünyasına ait bu araç ve gereçler
koleksiyonu, büyük bir duvarda anlatılan grafik ve katmanlı bir duvar panosu
üzerinde yer alan görseller ile ilişkilendirilerek sergilenmektedir (Şekil 2.25). Bu
araç ve gereçlerin kullanıldığı yer, zaman, kullanım biçimi veya onu kullanan kişi
hakkında izlenimler edinilmesini sağlayan bu görsel kompozisyonda sahnografinin
“kişisel anlam çıkarma” ilkesine uygun olarak tasvirli anlatım yerine sembolik
düzeyde izlenimci ve katmanlı bir anlatım tercih edilmiştir.
Duvardaki kompozisyonda yer alan objelere dair detaylı bilgilere ise izleyicinin
duvar

panosunu

izlediği

güzergah

üzerindeki

resimli

bilgi

panolarından

ulaşılmaktadır (Şekil 2.26).

Şekil 2.25 : Navigasyon Müzesi, Denizcilik teknolojileri tarihi sergisi duvar panosu,
Sevilla, İspanya, 2016.
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Şekil 2.26 : Navigasyon Müzesi, Denizcilik teknolojileri tarihi sergisi, Sevilla,
İspanya, 2016.
2.3.2 Duygusal değer
Duygusal değerler duygu, hal, tavır ve ruh hali ile ilgili tepkilerdir. Bunlar heyecan,
coşku, nostalji, empati, kişisel ilgi gibi duygusal tepkiler olabilir. Gadsby (2014)
ziyaretçi deneyimi değer grubunu oluştururken saha çalışmalarında yaptığı
anketlerde duygusal değerin diğer değerlerden farklı olarak ziyaretçinin beklentisi
olmadığı halde ziyaret sonucu deneyimlediği bir değer olduğunu saptamıştır.
Yaptığı anketlerde ziyaretçi çoğunlukla müzeye entelektüel bir deneyim veya aile ve
arkadaşlar ile vakit geçirmek için gelmiş olduklarını bildirmişlerse de sonuçlar
göstermiştik ki yaşadıkları deneyimler duygusal değerlere gönderme yapmaktadır.
Duygusal değerlere daha çok ankette yer alan açık uçlu soruların sonucunda
ulaşılmaktadır, “heyecanlandım” ,“ayrıcalıklı hissettim”, “mutlu oldum”, “nostalji
yaşadım”, “rahatladım” bu sorulara verilen cevaplarda yer alan duygusal ifadelerden
bazılarıdır.
Tezin 2.2.1.2 bölümünde örnekler ile belirtildiği üzere “duygular” sahnografinin
ilkelerinden yani sahnografiyi oluşturan temellerdendir.
Duygular sahnografi yaklaşımında tiyatroda olduğu gibi sergilemede de kimi zaman
araç kimi zaman ise amaçtır. Serginin içeriğine göre izleyiciyi duygulandırmak üzere
sahnografinin araçlarından faydalanılır.
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2.3.3 Koleksiyon değeri
Koleksiyon nesneleri müzelerin ve sergilemelerin çoğunlukla odağındadır ve çok
önemlidir. Gadsby’nin saptamalarına göre müzeler için bu kadar önemli olmalarına
rağmen izleyicilerin nesneler ile olan deneyimleri literatürde ilk başlarda
ziyaretçilerin aradığı bir değer tipi olarak sınıflandırılmamıştır. Araştırmacılar
koleksiyonu daha ziyade entelektüel veya duygusal değerler ile ilişkilendirilmiştir.
Gadsby sahnografi yaklaşımı ile tasarlanan sergilerin izleyici deneyimlerini
ölçümlemek için oluşturduğu değer grubuna koleksiyon değerini de eklemiştir,
saptamalarına ve gözlemlerine göre ziyaretçiler “gerçek nesneler”i görmek istemekte
ve değerli, ilginç, eşsiz, nadir bulunan nesnelere şahitlik etmek değerlidir (Gadsby,
2014).
Müzelerde veya sergilerde yer alan koleksiyon nesneleri aslında bir kültürü, bir
hikayeyi, anlatmak üzere seçilmiş anlam yüklü ajanlar, göstergelerdir (Erbay, 2011).
Bağlamlarından koparılmış bir şekilde müzede yer alan nesnelerin taşıdığı bu
anlamın izleyiciye aktarılabilmesi için hikayeci bir yaklaşım ile sergilemek gerekir.
Aksi takdirde bağlamından kopmuş bu nesne statik olarak sergilendiğinde izleyici ile
gerekli etkileşime girememektedir.
Sahnografi ile sergilenen koleksiyon nesnesinin, sergi tasarımcısı Uwe Bruckner’in
tabiri ile serginin “yıldız" ının, hikayesinin katmanları veya vurgulanmak istenen
noktasına odaklanılır ve açığa çıkarılır. Yıldız metaforunun kullanılmasının nedeni
sahnografinin tiyatro kaynaklı olması ve nesnelerin hikayelerini oluşturmak üzere
kurgulanan sahnografi yolu ile hikayelerini izleyicilerine anlatmalarıdır (Prof. Dr.
Uwe Brückner, 2015) (“New Approaches in exhibiting archeology” sunumu,
Heritage Expo 2015). Nesne baş aktördür ve etrafında canlandırılan hikayenin amacı
ise nesneye dikkat çekmektir. Bu özelliği ile sahnografi nesnenin potansiyelini
hikayesini açığa çıkaran yaklaşımı ile prensip olarak halihazırda koleksiyon değerine
katkıda bulunmaktadır.
Sergilenen nesnenin hikayesinin sahnografinin kişisel anlam çıkarma ilkesi ile fikir
verici bir şekilde katmanları ile ortaya çıkarılması; nesnenin nasıl, nerede, ne zaman,
kimler tarafından kullanıldığına dair bilgileri aktararak nesnenin potansiyelini ortaya
koyar ve izleyicinin beklediği koleksiyon deneyimi değeri arttırılmış olur (Gadsby,
2014).
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Sahnografi

yaklaşımı

farklı

bağlamlar

yaratabilmesi

ile

müzelerin

kendi

koleksiyonlarını farklı tematik sergilerle yeniden değerlendirme fırsatı da
vermektedir. Bir nesne grubu yeni bir tema çerçevesinde yeni bir senaryo ile
sergilendiğinde nesnelere farklı bir açıdan dikkat çekilmiş olur. Sahnografi bu
manada hem kısıtlı malzeme için geniş çerçeve çizebilirken hem de koleksiyon
içerisinde koleksiyon, hikaye içinde hikaye yaratma ve koleksiyona yeniden
değerlendime ve seçki koleksiyonu ön plana çıkarma imkanı sunar.
Sahnografi kullanılarak tasarlanmış bu tematik sergiler özellikle de klasik sergileme
yöntemleri sergileyen ve kalabalık bir koleksiyona sahip müzelerde fark
yaratmaktadır. Yeni bir hikaye çerçevesinde ele alınan seçki koleksiyon izleyicileri
müzeyi daha önce gezmiş ziyaretçileri tekrar müzeye çağırabilmek için de fırsat
yaratmaktadır.
Bu tür tematik sergilerin müzenin klasik sergileme biçiminden çok farklılaştıkları
görülür. Bu tür geçici tematik sergiler müzelerde günümüzde gittikçe artan bir ivme
ile sıklıkla gözlenmektedir.
Atina’da bulunan Ulusal Arkeoloji Müzesi yukarıda bahsedilen örneklere benzer
şekilde sahnografinin müzenin sınırlı alanları hariç kullanılmadığı klasik sergilemeye
sahip ve çok geniş bir koleksiyona sahip bir müzedir (Şekil 2.27).
Müzede Mayıs 2019’da açılan ve yaz boyu sergilemede kalan “Countless Aspects of
Beauty” (Güzelliğin Sayısız Perspektifi) sergisi sahnografi kullanılarak yapılmış
geçici bir sergidir.

Şekil 2.27 : National Archeology Museum ( Ulusal Arkeoloi Müzesi), Atina, genel
görünüm, 2018.
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Güzelliğin Sayısız Perspektifi sergisinde sergilenen koleksiyon seçkisi farklı
zamanlardan güzelliği simgeleyen günlük kullanım eşyaları, heykeller, mücevherler
gibi nesnelerdir. Serginin sahnografisinde bu nesneler karanlık bir ortamda teatral ve
vurgulu ışık ile aydınlatılmış, parlatılmış ve ön plana çıkarılmıştır (Şekil 2.28).
Arkeoloji müzesinin genelinde benzer statik sergileme ile kaybolan veya
farkedilmeyen bu eserler bu aydınlatma ve vurgulama ile farkedilir olmuştur.
Süreli serginin bazı bölümlerde sergilenen eserlerin üzerine projekte edilen imajlar
ile izleyiciyi şaşırtan, heyecanlandıran ve etkileyen bir sunum kullanılır. Süreli sergi
görünüşü ve kimliği ile de arkeoloji müzesinin genel görünümü ve aktarım
tekniklerinden farklılaşmaktadır.

Şekil 2.28 : National Archeology Museum ( Ulusal Arkeoloi Müzesi), Atina ,
Countless Aspects of Beauty ( Güzelliğin sayısız perspektifleri) Sergisi, 29 Mayıs,30 Eylül 2018.
Koleksiyon değerinin sergi analizi için kullanılacak olan ziyaretçi deneyimi değer
grubunda olması, nesne odaklı sergilemelere araştırma yöntemi öneren bu tez
çalışmasında özel bir öneme sahiptir. Koleksiyon değerinin başlı başına bir değer
olmasının yanında diğer değer gruplarına da sonuçlar doğurması koleksiyonun
potansiyelinin iyi bir şekilde sergilenmesi ile sağlanabilir. Bu potansiyeli ortaya
çıkarmak için ise tezde önerilen “senaryo analizi” gibi koleksiyonun hikayesini
ortaya koyan araştırma yöntemi yine Gadsby’nin koleksiyonu ayrı bir değer grubu
olarak tanımlaması yaklaşımı ile paralellik göstermektedir.
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Sahnografi kullanarak tasarlanmış sergilerde nesnelerle ilgili başarılı ve başarısız
sunum örneklerine rastlanmıştır. Kimi zaman sahnografinin katmanlı kişisel anlam
çıkarma ilkesi doğrultusunca hazırlanan izlenimci yaklaşımın nesnenin geçmiş
hikayesini belirli oranlarda ortaya koyarak izleyici ile daha iyi iletişim kurduğu
gözlenmiştir.
Yunanistan’ın Chios (Sakız) adasında bulunan Chios Mastic Museum (Sakız
Müzesi)’nde fabrikasyona geçmeden önceki dönemde hemen hepsi sakız ticareti ile
uğraşan Sakız Adası’nın köylerinde, hanelerinde sakız üretiminin çeşitli aşamaları
anlatılır (Şekil 2.29). Sakız kültürü aktarılırken bu kültüre ait gündelik eşyaların da
sergilendiği görülür.
Sakızın köylerde, kimiz zaman sokaklarda ayıklanma aşamasını anlatan bölümde
döneme ait bir sakız eleği, bu eleği kullanan insanlara ait fotoğraflar, işlemin
yapıldığı mekana dair görseller eşyanın arkasında kullanılarak izleyicinin önünde
işlevi ve kültürü ile hayata getirilmeye çalışılmıştır.

Şekil 2.29 : Chios Sakız Müzesi, endüstriyelleşme öncesi sakızın ayıklanmasını
anlatan bölüm, Sakız Adası, Yunanistan, 2018.
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2.3.4 Sosyal değer
Sosyal değerler müzenin, düzenlenen serginin toplumdaki rolü ile ilgili sonuçlardır.
Bu roller yerel, bölgesel, nasyonel veya internasyonel olabilir. Sosyal değerler
ziyaretçilerin yerel değerleri ile kurulan bağlar veya kültürel miraslarına dair daha
geniş bilgi edinmeleri gibi deneyimleri içerir (Gadsby, 2014) .
Müzeler kültürel sermayenin kaynağını oluşturan objeleri barındırır. Kültür bir grup
tarafından paylaşılan davranışlar, inançlar, kostümler, değerler, pratikler ve
ürünlerdir. Bu grup ise politik, bölgesel, dinsel veya etkin olarak tanımlanabileceği
gibi Asya kültürü, Yahudi kültürü, feminist kültür gibi başka karakteristik gruplar da
olabilir. Kültürel değerin kaynaklarından biri olan sosyal değer, insanlara başkaları
ile bir bağ kurma duygusu sağlayan bir değerdir. Sosyal değer ile kimlik ve aidiyet
duygusu pekiştirilir (Throsby, 2000).
Sosyal değer sergi içeriği ile birebir ilişkilidir. Serginin içeriğinde yapılan yerel,
evrensel veya karakteristik bir gruba dair göndermeler ziyaretçinin değerleri ile
etkileşiyor ise o ziyaretçi için sergi sosyal bir değer de taşımaktadır.
2.3.5 Fiziksel değer
Gadsby (2014) fiziksel değerler altında iki alanı birleştirmiştir; ilki ziyaretçilerin
sergiyi gezerken fiziksel olarak rahat ve güvenli bir mekan ihtiyacıdır. Mekana rahat
erişim, güvenlik, sıcaklık, iklim, ışıklandırma, konfor gibi ihtiyaçları kapsar.
Gadsby’nin bu değer ile ilişkilendirdiği diğer bir konu ise ziyaretçilerin sergi
programına dahil edilerek, kontrol edebildikleri bir deneyimin parçası olmalarıdır.
Burada belirtilmek istenen izleyicilerin sergiyi kendi kontrollerinde gezebilmektir,
zorlama rotalar, sergiyi gezerlen çok yorulma, sergilenen alanlara erişim zorluğu
fiziksel değerleri etkiler. Sergi gezme rotalarının esnek veya alternatifli tasarlanması,
sergiyi gezerken izleyicinin kontrolü kendisinde hissetmesi, bazı bölümleri başka
ziyaretlerinde gezmeyi planlayabilmesi gibi durumlar sergi izleyicisinin sergiden
beklediği sergi deneyimlerindendir ve fiziksel değerler kapsamındadır.
Fiziksel değerlerin karşılanmadığı durumlarda izleyici sergiyi verimli gezememekte
veya

sıkılarak

planlandığından

daha

gerçekeştirmektedirler.
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süren

sergi

ziyaretleri

2.3.6 Bireylerarası değer
Bireylererarsı değerler insanlar ile iletişim ve etkileşim deneyimleri sonucu oluşan
değerlerdir. Araştırmalar göstermiştir ki ziyaretçiler yeni insanlarla tanışmak, aile ve
arkadaşları ile vakit geçirebilmek, grup aktivitelerinde yer almak istermektedirler.
Ziyaretçilerin sergi deneyimi paylaşmak üzere birlikte geldiği insanlar veya müze
görevlileri, diğer müze ziyaretçileri ile ilişkiler ve etkileşimleri kapsar. Bu etkileşimi
müze düzenlediği etkinlikler çerçevesinde kişisel katılımlara önayak olabileceği gibi
aile veya arkadaşları ile gelen ziyaretçilerin birlikte katılabilecekleri aktivite
olanakları da sunabilir (Gadsby, 2014).
Paris’te yer alan Art et Metiers Müzesi (Sanat ve Zanaat Müzesi) “İcat / Tasarım ve
Merak” başlıklı geçici bir sergiye ev sahipliği yapmıştır. Serginin belirli bir alanında
büyük bir masa üzerine serginin bölümlerine ve içeriğine dair daha fazla araştırma
yapılabilecek kitapların izleyicilerin okuması-incelemesi için yerleştirildikleri
gözlenmiştir (Şekil 2.30).
Bu okuma alanında müze ziyaretçileri diğer ziyaretçiler ile bir okuma-araştırma
etkinliği deneyimini yaşamaktadır. Bu bölüm ile ziyaretçi hem sergide daha fazla
vakit geçirerek paylaşımda bulunabilmekte hemde daha fazla bilgi edinebilmektedir.

Şekil 2.30 : Invention / Design Regards Croises sergisi, Arts et Metiers Müzesi,
Paris, 2 Haziran 2015 - 6 Mart 2016.
Sahnografi

yaklaşımı

ile tasarlanan hikayesel anlatımlarda zaman zaman

sahnografinin araçlarından interaktif ünitelerden de yararlanılır. İnteraktif alanlar
39

entelektüel değere yönelik etkileşimli bilgi alma alanları olabildikleri gibi
ziyaretçilerin birlikte eğlenip vakit geçirdikleri alanlar da olabilmektedir.
“Koku ve Şehir” sergisi, antik dönemden başlayarak Anadolu’nun uygarlıkları ve
kültürlerinin kokularının tarihsel hikayelerinin anlatılmakta ve elliye yakın koku
hakkında bilgi verildiği sahnografi yaklaşımı ile düzenlenmiş bir sergidir (Şekil
2.31). Sergi mekanında serginin kurgusuna katkıda bulunacak şekilde “Kokuları
tahmin edin” isminde interaktif bir alan yaratılmıştır. Bu alanda farklı kokular
deneyimleyerek kokunun kaynağı tahmin edilmeye çalışılır (Şekil 2.32).
Bu deneyim sergiyi gerek yalnız gerekse ailesi veya arkadaşları ile birlikte gezen
ziyaretçiler için eğlenceli bir aktivitedir ve bireylerarası değeri karşılamaktadır.

Şekil 2.31: Koku ve Şehir Sergisi, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
Araştırma Merkezi, 14.04 -08.06 2016.

Şekil 2.32 : Koku ve Şehir Sergisi, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma
Merkezi, 14.04 -08.06 2016.
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3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Projede araştırma yöntemi olarak tasarım tarihi alanında görece yeni bir metodoloji
olan “senaryo analizi”, sergileme tasarımı yöntemi olarak müzeolojide yeni bir
yaklaşım olan “sahnografi” (scenography), sergi analizi yöntemi olarak “izleyici
deneyimi değerleri” kullanılmıştır.
3.1 Sergilenecek Nesnelerin Araştırma Yöntemi: Senaryo Analizi
Sahnografi tekniği literatürü incelendiğinde prensiplerini ve bileşenlerini ortaya
koyduğu görülür. Ancak bir metot önerisiyle karşılaşılmamıştır. Tez bu anlamda
sahnografinin uygulanırken, bir araştırma yöntemi olarak tasarım tarihi alanındaki
senaryo analizinin sahnografiye entegre edilmesi ile bir metodoloji oluşturmayı
hedeflemektedir. Vaka çalışması üzerinden sergilenecek nesnelerin araştırılması
senaryo analizi yöntemi ile yapılmıştır.
Sergide yer alacak nesnelerin araştırılması tasarım tarihi alanında Kjetil Fallan
tarafından geliştirilen “senaryo analizi” yöntemi rehberliğinde yürütülmüştür. Bu
yöntem sosyoloji, teknoloji, kültürel antropoloji, maddi kültür gibi sosyal alanlar ile
ilişki kuran bir yöntem olarak tercih edilmiştir.
Tasarım tarihinde görece yeni bir yaklaşım olarak görülen ve farklı disiplinlerden
beslenen bu metot ile yapılan araştırmalara dünyada rastlansa da, Türkiye’de
örnekleri çok azdır. Özellikle ülkemizde nesne – ürün koruma kültürü ve
altyapısındaki sıkıntılar nedeniyle bu tür yaklaşımlar verimli bilgi oluşturmak adına
çok önemlidir.
“Senaryo analizi” yöntemi ilk olarak teknolojinin sosyolojisi alanında çalışmaları
bulunan Madeleine Akrich (1992) tarafından ortaya atılmıştır. “Senaryo analizi” bir
nesnenin fonksiyonu, estetik ifadeleri, faydası, sosyal anlamları ve kültürel
kimliğinin nasıl inşa edildiğini anlamaya yönelik önemli bir araçtır. Senaryo analizi
yönteminin altyapısı uzmanlık alanı tasarım tarihi ve maddi kültür çalışmaları olanKjetil Fallan tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak Madleine Akrich tarafından ortaya
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atılan bu araştırma metoduna Fallan (2008) Design History isimli kitabında tasarım
tarihinde metodolojik bir araç olarak yer vermiştir. Ancak Fallan kitabında bunu bir
yöntem olarak sunsa da yöntemin hangi yolu izleyeceğini aşamalarını ya da
araçlarını anlatmamaktadır.
Fallan (2008) tasarım tarihinin tasarım, sosyoloji, teknoloji tarihi, kültürel antropoloji
gibi sosyal alanlar ile ilişkilerini irdeler ve farklı metotların tasarım tarihi
çalışmalarını genişleteceğine ve zenginleştireceğini savunur. Tasarım tarihinin en
çok kültürel çalışmalardan fayda sağlayacağını belirtir. Fallan (2008) kitabının giriş
kısmında “tasarım tarihi artık sadece objeler ve onların tasarımcıları ile ilgili
değildir” daha ziyade “onların şeyler, insanlar ve idealar ile olan ilişkileri,
çevirimleri, dönüşümlerinin tarihidir ” (s.1) diyerek bu görüşünü desteklemektedir ve
bu yayınında “senaryo analizi” (script analysis)’ni anlatmak üzere bir bölüm
oluşturmuştur.
Senaryo analizi tasarımcıların ve üreticilerin, ürünlerin ve kullanıcıların nasıl
anlaştığı ve eylem- anlam kümesi oluşturduğunu anlamak için anahtar rol oynar.
Senaryo analizi yöntemi nesnelerin anlamları nasıl ilettiği ve dönüştürdüğü ile
ilgilenir.
Akrich (1992) ve Latour (1992)’un senaryo analizi sistemini anlamak üzere rehberlik
etmesi için senaryo ve nesne bağlamında oluşturdukları sözlük Fallan’ın
araştırmalarının altyapısını oluşturmuştur. Bu sözlükten bazı kavramlar aşağıdaki
gibidir.
Senaryo: Yazılmış olan anlamına gelir. Akrich (1992)’e göre senaryo bir nesnenin
içine kaydedilmiş kullanım kılavuzu için bir metafordur. İnsan yapımı her eşya,
tasarımcı ve üretici tarafından kullanıcıya yönelik planlanan, ürünün kullanımına ve
anlamına dair bir mesaj taşır.
Akrich’in belirlediği senaryo tanımı ve senaryo analizinde maddi kültür ve
anlambilim ile ilgili eksikler olduğunu belirleyen Fallan (2008) nesnenin bu
konularda açılımını sağlayacak iki tanım daha ekler.
Fiziksel senaryo: Nesnelerin içine gizlenmiş, işlenmiş olan bilgilerdir. Nesnenin
fiziksel formu ve onun planlanan kullanımı için ipuçları veren arayüzü fiziksel
senaryo oluşturmaktadır. Nesnenin tüketici üzerindeki doğrudan etkisidir.
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Sosyo-teknik senaryo: Sosyo-teknik senaryo nesnenin daha çok sembolik, duygusal,
sosyal ve kültürel göndermeleri ve transformasyonları ile ilgilidir. Genel olarak
nesnenin çevresindekiler ile ilgili her türlü iletişimini içermektedir denilebilir; bunlar
nesnenin markası, pazardaki statüsü, kullanıcı görüşleri, alt kültür algıları... vs gibi
çeşitlendirilebilir.

Senaryo

analizinde

nesnenin

sosyo-teknik

senaryosu

oluşturulurken aynı zamanda farklı aktörler tarafından kullanıldıkça gelişen
transformasyonlarının da izi sürülür (Fallan, 2008).
Latour (1992) teknoloji ve insan ilişkilerini irdelediği ve bu sosyal ilişkileri anlamak
için teknolojinin insan hayatında farklı durumlarda büründüğü farklı rolleri de hesaba
katarak farklı bir perspektif getirdiği “Where are the missing masses?” isimli
makalesinde herhangi bir mekanizmanın tek küme (üretim veya tüketim) tarafından
irdelenmesini, bir tenis maçı esnasında sahanın sadece yarısını izlemeye
benzetmektedir, oysa ki oyunun tamamını anlayabilmek için iki tarafı da
gözlemlemek gerektiğini belirtmektedir.
Gerek tasarım tarihinde ve gerekse teknoloji tarihi alanlarında hem tüketim kümesi
hem de üretim kümesi ayrı ayrı olarak irdelenmiştir, senaryo analizi ise, Latour’un da
önerdiği gibi, iki kümeyi de inceleme altına alarak bu iki küme arasında köprü
kurmaya çalışmaktadır (Fallan, 2010).
Bu araştırmada, senaryo analizinde üretim kümesi ve tüketim kümesinin bir akış
halinde okunması prensibi için şekilde görüldüğü gibi bir sarkaç metaforu
geliştirilmiştir (Şekil 3.1). Bu sarkacın ucuna araştırma nesnesi yerleştirildiğinde,
nesnenin araştırmasının akış yolu yani üretim kümesi ve tüketim kümesi arasındaki
salınımında birtakım noktalardan geçecek ve salınım sırasında bu noktalar ile diğer
noktalar arasında sürekli bilgi alışverişi sağlanacaktır.
Bu salınım sayesinde nesnenin farklı arenalarda farklı aktörler tarafından
kullanımları izlenerek, nesne ile ilgili katmanlı ve zengin içerikli, her iki kümeye de
hakim bir senaryo elde edinilebilir.
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Şekil 3.1 : Üretim kümesi –Tüketim Kümesi arasındaki salınımı gösteren şema
tasarımı.
Senaryo analizinde üretim kümesine ait tasarımcı / üretici ve tüketim kümesine ait
kullanıcı arasında yani senaryonun nasıl yazıldığı, üretildiği ile nasıl okunduğu
arasında devamlı bir akış olması gerekliliği vardır.
Nesnenin farklı eylemler ve aktörler arasındaki akışının okunması ve analiz edilmesi
sürecine dahil olması gereken bir küme daha bulunmaktadır. Bu okuma ancak
“Dolayım” (mediation)’ı da merkeze alarak ve “dolayım - tüketim kümesi - üretim
kümesi” arasında “akıcılık prensibinin” sağlanması ile olabilecektir (Fallan 2008).
Maffei (2009) araştırmasında üretim kümesi -tüketim kümesinden sonra “dolayım”
kümesi araştırmalarını tasarım tarihinde “üçüncü akım” olarak belirlemekte ve
“üretim kümesi-tüketim kümesi”nden, “üretim kümesi- tüketim kümesi- dolayım”
modeline geçildiğini belirtmektedir. Maffei nesne ile ilgili araştırmalara dolayım
katmanının da katıldığında, ve hatta odak noktasına alındığında, nesne odaklı
analizler yerine nesnelerin kültürel anlamlarını açığa çıkarmak üzere daha geniş
analizler yapılmasının mümkün olduğunun, nesnenin üretim ve tüketim kümesi
arasındaki varoluşunun ve taşıdığı anlamların açığa çıkarıldığını belirtmektedir
Tasarım tarihi çalışmalarında dolayım vurgusu iç içe geçmiş 3 durum ile karakterize
edilmektedir. Tüketiciler arasında dolayımlanan dergiler, gazeteler gibi süreli
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yayınları da içeren dolaylı söylemlerin dikkate alarak bu yayınlar yoluyla kullanıcı
pratiklerinin ve tasarımın toplumdaki anlayışının nasıl etkilendiğini açığa çıkararak
tasarım tarihinin tüketim kümesini genişletir, dolayım bu yayınların da aynı zamanda
gerek form gerekse içerik analizi bakımından tasarlanmış mecralar olduğunu
hatırlatır ve dolayım odaklı tasarım tarihi çalışmaları araştırmacılara kişisel, sosyal
ve maddi dünyalar arasında dolayımlanan nesnenin bu dolaşımdaki rolunu taşıdığı
anlamları araştırır (Lees-Maffei, 2013).
Fallan (2010) Maffei’nin görüşlerine katılır ve dolayım katmanının mercek altına
alınması ve araştırmaların tabiatına eklemlenmesi ile çalışılan nesnelerin “hayata”
geleceğini söyler. Dolayım olmadığı sürece nesnenin kültürel anlamları ortaya
çıkarılamayacaktır bu durumda da aslında tam bir senaryodan bahsedilemeyecektir.
Falan’a göre nesnenin senaryolaştırılmasında üretim kümesi, tüketim kümesi ve
dolayım arasındaki akışın okunması ve nesnenin yeniden senaryolaştırılması ile
senaryo analizi metodolojik bir araç olarak kullanılabilmektedir.
Tez çalışmasında senaryo analizi yöntemi, nesne – odaklı sergilemeye yönelik bir
araştırma yöntemi olarak sunulmaktadır. Bu durumda bu yöntemi irdelerken göz
önünde bulundurulması gereken durumlardan biri de sergilerde çoğu zaman birden
çok nesnenin, ki bunlar ilk etapta birbirinden bağımsız gibi görünen nesneler de
olabilir, birbirleri ile ilişkilendirilmesinin gerekliliğidir. Bu nedenle nesne odaklı
sergilemeye yönelik senaryo analizi araştırmalarında üretim kümesi - tüketim kümesi
- dolayım dışında nesnenin diğer nesneler ile ilişkilerini kurulabileceği ve aynı
zamanda bu ilişkinin izleyiciye aktarılabileceği şekilde “kavramsallaştırma” katmanı
da eklemlendirilmiştir.
Nesnenin kavramsallaştırılması katmanı nesnenin kullanıldığı dönemde, özellikle
kullanıcı kitlesi ile ilgili dönemin popüler kültürü, ekonomik durumu, politik
görüşleri ve modası ekseninde kültür tarihinde bir yere oturtulması amacı ile entegre
edilmiştir. Nesnenin kavramsallaştırılması, nesnenin kendisi için yazılacak olan
senaryoya daha sıkı tutunmasını sağlayacaktır.
Nesne odaklı sergilere bir araştırma yöntemi önerisi olarak senaryo analizini, üretim
kümesi – tüketim kümesi ve dolayım akışı ve kavramsallaştırma ile ilişkilendirilmesi
şekildeki gibi şematize edebilir (Şekil 3.2). Şekilde üretim kümesi- tüketim kümesi
ve dolayım bağımsız araştırma birimleri olmakla beraber birbiri ile sürekli geri
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bildirim halindedirler. Kavramsallaştırma ise tüm birimlerden ve birimler arası
ilişkilerden doğan verilerden faydalanan bir katman olarak “eylemi” kapsamaktadır.
İlerleyen bölümlerde bu şemada görülen kümeler ve onları oluşturan katmanlar
açıklanmakta ve nesne - odaklı bir sergide yer alan nesneler ile ilgili araştırmanın
yapıldığı safhalarda, söz konusu katmanları kapsayarak sergi düzenleyicisi olan
küratöre fayda sağlayacak şekilde verileri formüle eden bir araştırma seti
sunulmaktadır.

Şekil 3.2 : Üretim Kümesi, Tüketim Kümesi, Dolayım ve Kavramsallaştırma
arasındaki ilişkileri gösteren şema.
3.1.1 Senaryo analizi katmanları
Bu tez çalışmasında nesne –odaklı sergilere yönelik araştırma yöntemi olarak
önerilen senaryo analizinin katmanları üretim kümesi-tüketim kümesi-dolayım ve
kavramsallaştırmadır.
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3.1.1.1 Üretim kümesi
Üretim kümesi araştırmaları nesnenin üretildiği firma, atölye, atölye ağı, tasarımcı
veya ustaya dair birincil ve ikincil kaynakları ile beraber kurumsal araştırmalar ve
sözlü tarih çalışmalarını da içerir.
Usta: Benzer nesneleri üreten bir usta ile görüşülebilir.
Atölye birliği veya atölye: Nesne bir atölyeye ait ise o atölye ile ilgili veya atölyenin
ait olduğu ağa ait çalışmalar derinleştirilebilir.
Fabrika: Nesne seri üretim yapan bir fabrikanın üretimi ise fabrikada nesnenin
üretimi ile ilgili tasarımcı, mühendis, tekniker veya pazarlama birimi ile
görüşülebilir. Fabrika faaliyette değilse, fabrikanın kurumsal yayınları, katalogları
araştırılır. Kurumun tarihi ile ilgili araştırma yapan birisi var ise görüşülebilir.
Bilgili Kişi: Üreticinin bulunamadığı durumlarda usta veya atölye ile ilgili araştırma
yapmış, konu hakkında bilgisi olan birisi ile görüşülebilir veya bu konuda yaptıkları
yayınlar değerlendirilebilir.
Nesnenin Kendisi: Nesnenin kendisi de üretim bilgilerini üzerinde barındırabilir.
Üretim yöntemi, yeri, tasarımcısı veya ustası, fonksiyonu gibi bilgiler kimi zaman
nesnelerin üzerine işlenebilmektedir.
3.1.1.2 Tüketim kümesi
Nesnenin kullanıcı kitlesinin araştırılmasıdır. Kullanıcılar sıradan kullanıcılar ve
meta kullanıcılar olarak sınıflandırılabilir.
Sıradan kullanıcılar: Araştırması yapılan nesneye özel ilgisi olan veya olmayan,
sıkça veya profesyonel olarak kullanan, anısı olan, nesnenin kendisine yadigar olan,
ailesinde anısı olan kullanıcılardır.
Meta Kullanıcılar: Nesnenin asıl kullanıcıları bulunamadığı takdirde bu kullanıcılara
dair araştırma yapmış veya nesne ile ilgili araştırma yapmış, konuya ilgi duyan bilgili
kimseler, nesnenin koleksiyonunu yapan kimselerdir bunlar:
-

Tarihçiler / Araştırmacılar

-

Koleksiyonerler

-

Müzeciler, uzmanlar .. vb.
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3.1.2.3 Dolayım
Maffei’nin (2009) daha önce Walker (1989) tasarım tarihi araştırmalarında üretim
kümesinin yanında tüketim kümesinin de araştırılması gerektiğine dair yapmış
olduğu çalışmalara yeni bir küme olarak dolayımı eklemektedir. Dolayım
araştırmaları üretim ve tüketim kümeleri arasında nesnenin farklı mecralarda
nesnenin taşıdığı anlamları araştırır. Dolayım araştırması yaparken nesnenin
dolaylandığı mecra kanalının kendisi de araştırmanın konusu olur; çünkü bu kanallar
da gerek form gerekse içerik olarak tasarlanmış mecralardır.
Nesnenin kullanıldığı dönemde veya kullanım ömrünün bittiği dönem sonrasında
araştırılabileceği dolayım kanallarını oluşturan mecralar aşağıda sıralanmıştır:
-

Tv reklamları

-

Gazete reklamları

-

Dergiler

-

Romanlar / Kitaplar

-

Mağazalar

-

İnternet

-

Radyo reklamları

-

Süpermarketler

-

Fuarlar

-

Sokak satıcıları

-

Pazarlamacı gibileridir.

3.1.2.4 Kavramsallaştırma
Bu katman altında yapılan araştırmalarda, aslında nesnenin anlamının ve durumunun
kendi bağlamında açığa çıkarılmasına bakılmaktadır.
Sergilenecek olan nesneler arasında bağ kurmak üzere; üretildikleri, tüketildikleri ve
dolayımlandıkları dönemin kavramsal çerçevesini oluşturmak amacıyla sosyal, tarihi,
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ekonomik, politik ve popüler genel özelliklerini anlatan dönem okumaları ve sözlü
tarih çalışmalarıdır.
Bu katman üretim- tüketim ve dolayım katmanlarındaki verilerden beslenmektedir.
Nesnenin kavramsallaştırması katmanı sergilemeye yönelik nesne-odaklı araştırmalar
için bu yönteme eklemlendirilmiştir. Bu katmanın sergilemede yer alan nesneler
arasındaki ilişkileri ortaya koyacak ortak bağlamları ortaya koyması aralarında bağ
oluşturması planlanmıştır.
3.1.2 Senaryo analizi yöntemi için araştırma seti tasarımına yönelik çalışmalar
ve araştırma seti bileşenleri
Vaka çalışmasında sahnografi yöntemi ile sergilenmeye yönelik araştırması
yapılacak nesnelerin Fallan (2008)’ın senaryo analizi yönteminde belirttiği fiziksel
ve sosyo-teknik senaryolarının yeniden oluşturulabilmesi için; şekil 3.2’deki şemada
yer

alan,

nesnelerin

“Üretim”-“Tüketim”-“Dolayım”-“Kavramsallaştırma”

katmanlarınına ait verilerin ortaya çıkarılmasına yönelik bir araştırma seti
önerilmiştir. Araştırma seti aynı zamanda sergi sürecinde sergilenecek nesneler
arasında bağ kuracak verileri sağlayarak ortak kavramsal çerçevelerin, bağlamların
belirmesini sağlayacaktır. Araştırma seti bu çalışmada vaka çalışmasına özel olarak
oluşturulurken, ileride yapılacak başka sergi projeleri için farklı nesne grupları söz
konusu olduğunda da uygulanabilir olması göz önünde bulundurulmuştur.
Bu araştırmada senaryo analizi katmanların açıklayan ve bu katmanlara dair verileri
oluşturmak üzere rehberlik eden ve araştırma setinin içeriğini oluşturan 8 alt başlık
olan, nesnenin tanımı, biçimsel analizi, teknolojisi, çevre ve kullanıcı ilişkileri,
üretimi, tanıtımı, temsili senaryo analizi yöntemi için araştrma seti bileşenleri olarak
belirlenmiştir. Bu bileşenlerin açıklamaları aşağıdaki yer almaktadır.
3.1.2.1 Nesnenin tanımı
Etimolojik köken: Nesnenin kelime anlamı için sözlüklere bakılır, ayrıca nesnenin
ait olduğu döneme veya nesnenin ait olduğu grubun incelendiği bilim dallarına ait
sözlüklerde de nesnenin tanımı aranır, örnek: sanat sözlüğü, arkeoloji sözlüğü vb.
Bölgesel kimlik: Nesnenin kullanıldığı bölgedeki sosyal ve kültürel özellikler
araştırılır.
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Nesnenin üretim ve tüketim dönemi: Nesnenin üretim tarihi ve kullanıldığı dönemler
saptanır.
Nesnenin fonksiyonu: Nesnenin ne için kullanıldığı, asıl fonksiyonu tanımlanır ve alt
fonksiyonları araştırılır.
Nesnenin kendisi: Nesnenin üzerinde taşıdığı bölgesel özellikler araştırılır.
3.1.2.2 Nesnenin biçimsel analizi
Morfolojik analizi: Nesnenin strüktürel analizi yapılarak ve fonksiyonunu ortaya
koymak üzere nesneyi oluşturan bileşenler

ayrı ayrı incelenir, biçimsel

kategorizasyonu yapılır (Ritchey, 2006).
Ayrıştırıcı biçimsel özellikleri: Nesneyi diğer benzer gruplardan ayıran özellikli
parçası ve bu parçaların biraraya geliş özellikleri irdelenir, belirlenir.
Nesnenin biçimsel gelişimi: Tarih çizgisi üzerinde nesnenin aynı kategoride
değerlendirilebilecek diğer nesneler ile biçimsel benzerlikleri araştırılır.
3.1.2.3 Nesnenin teknolojisi
Nesnenin üretim yöntemii: Nesnenin nasıl üretildiğine dair araştırma yapılır, üretim
teknololojisi belirlenir.
Nesnenin malzemesi: Nesneye dair malzeme veya malzemeler ile özellikleri
belirlenir.
3.1.2.4 Nesne- çevre ilişkisi
Coğrafi konum: Nesnenin hangi coğrafyaya, bölgeye ait olduğu ve nesnenin
kullanımını etkileyebilecek bölgesel özellikleri irdelenir.
Nesnenin nerede kullanıldığı: Nesnenin coğrafi, bölgesel özellikleri araştırıldıktan
sonra hangi mekanda veya ortamda kullanıldığı bilgisi araştırılır. Bu mekan veya
ortamdaki spesifik konumu ve diğer nesneler ile ilişkisi belirlenir.
3.1.2.5 Nesne - kullanıcı ilişkisi
Nesnenin kullanıcı kitlesi: Nesnenin kullanıcısı kitlesi (yaş, cinsiyet, gelir durumu,
statüsü, dil, kültürel davranışlar …vb.) belirlenir.
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Nesnenin kullanım senaryosu ( kullanıcı faaliyeti): Kullanıcılaırın bu nesneyi nasıl
ve ne sıklıkla kullandığı, kullanım süresi, kullanım aşamaları ve rutin içindeki yeri
araştırılır.
Nesnenin ergonomisi: Ergonomi kullanıcı ve bir sistetm ve system arasındaki
etkileşimleri inceleyen bilim disiplinidir (Url-1).Nesne ve nesnenin bileşenleri ile
kullanıcının karşılıklı ilişkisi incelenir. Nesnenin tasarımında göz önünde
bulundurulan insan faktörleri irdelenir
Nesnenin kullanım memnuniyeti: Kullanıcının nesnenin performansından veya
nesneyi sahiplenmesinden duyduğu memnuniyet veya memnuniyetsizlik araştırılır.
Nesne ile duygusal bağ: Kullanıcın nesneye olan algısı, nesnenin kullanıcısı için
taşıdığı anlamlarının araştırılması ( ör: dekoratif veya statü nesnesi olması).
Coğrafi konum: Nesnenin kullanıcısının yaşadığı coğrafyaya, bölgeye dair bilgiler ve
nesnenin kullanımını etkileyebilecek bölgesel özellikleri irdelenir.
Nesnenin kullanıldığı dönem bilgisi: Nesnenin kullanıcısnı daha iyi tanımlaabilmek
için kullanıcının yaşadığı döneme ait genel araştırmalar yapılır.
3.1.2.6 Nesnenin üretimi
Nesnenin üretildiği birlik: Nesnenin üretim veya tasarım ağının (atölye ağı ,esnaf
birliği, tasarımcı birliği, tasarım akımı, ekolü, vb.) belirlenir.
Bölgesel kimlik: Nesnenin kullanıldığı bölgedeki sosyal ve kültürel özellikler
araştırılır.
Nesnenin üretim dönemi: Nesnenin üretim tarihi ve bu döneme ait üretim özellikleri
belirlenir.
Nesnenin üreticisi: Nesnenin üretimi yapan kurum veya kişiler ile ilgili (firma, usta,
tasarımcı vb.) araştırma yapılır.
Nesnenin üretim teknikleri: Nesnenin üretim biçimi ve teknikleri hakkında bilgi
edinilir.
3.1.2.7 Nesnenin pazarlanması / tanıtımı
Nesnenin teşhir edildiği mecralar ve etkinlikler: Nesnenin üreticisinin veya
pazaramacısının nesneyi tanıtmak için yaptığı faaliyetlerin araştırılması. (Reklamlar,
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fuar tanıtımları, marketteki pozisyonu, satış ve pazarlama noktaları ve kanalları,
sergiler, vb.).
Nesnenin satış alanları: Nesnenin satışının yapıldığı mekanlar ve mecraların (Pazar,
çarşı, market, internet, sokak tezgahı vb.) araştırılmasıdır.
3.1.2.8 Nesnenin temsili
Nesnenin üretim öncesi temsili: Nesnenin üretimine yönelik çizimleri, tasarım
çizimleri ve sunumlarının araştırılmasıdır.
Nesnenin taşıdığı anlamlar:

Kullanıldığı döneminde veya sonrasında nesnenin

taşıdığı anlamlar araştırılır.
Nesnenin temsiliyet mecraları: Nesnenin edebiyat, mimari, resim vb. alanlara konu
edilmesi durumu araştırılır, örnekler incelenir.
Nesnenin işlevinden bağımsız olarak minyatürleştirilmesi: Nesnenin farklı amaçlar
için minyatür temsiliyetleri mevcudiyeti araştırılır.
Nesnenin kullanım dönemi sonrası temsili: Nesnenin işlevinin terk edilmesi, artık
kullanılmaması durumlarındaki nesnenin kendisinin temsili ve taşıdığı anlamlar
araştırılır.
Bölgesel kimlik: Nesnenin kullanıldığı bölgedeki temsili araştırılır.
3.1.3 Senaryo analizi yöntemi için araştırma seti tablosu tasarımı
Tezde vaka çalışmasında gerçekleşecek sergide yer alacak nesnelerin senaryo analizi
ile araştırması yapılırken yukarıda sekiz maddede toplanan içerikler araştırılmış ve
bu bilgiler nesnenin üretici / tasarımcı ve kullanıcı arasındaki anlam ve aksiyon
küresinin oluşturduğu senaryosunun anlaşılmasını ve keşfedilmesini sağlamıştır. Bu
araştırma sürecinde nesneler üzerinde üretim ve tasarım sürecinde izleyici ile iletişim
kurması için oluşturulan “senaryo” açığa çıkarılır ve nesnelerin kullanıcı tarafından
kullanımları ile olan ilişkileri irdelenerek varsa senaryodaki değişimler de irdelenir.
Bu araştırmalar tezin 4. Bölümünde yer almaktadır.
Bu araştırmada oluşturulan senaryonun söz konusu sekiz bileşende oluşan
araştırmayı ve bu araştırma setinin konularının kaynağı olan üretim kümesi-tüketim
kümesi ve dolayım kavramlarını karşılayıp karşılayamadığını kontrol edebilmek
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üzere araştırma seti tablosu tasarlanmıştır. (Çizelge 3.1). Sergide yer alan her nesne
için ayrı ayrı yapılması önerilen bu araştırma seti tablosunun bir tarafında araştırması
yapılacak konuların listesi diğer tarafında ise üretim-tüketim kümesi dolayım ve
kavramsallaştırma kümeleri yer almaktadır.
Her nesnenin oluşturulan senaryosunun altında bu araştırma seti tablosu yer
almaktadır. izlenebilmektedir. Senaryoda işlenen araştırma konularından anahtar
kelimeler tabloda yatayda araştırma konularının karşısına ve dikeyde ise işlenecek bu
bilginin üretim kümesi- tüketim kümesi – dolayım veya kavramsallaştırma
başlıklarından ilgili olduğu sütunun hizasına yazılacaktır.
Çizelge 3.1’de görülen senaryo analizi yöntemi ile nesne araştırma seti tablosu vaka
çalışmasında her bir nesne için ayrı ayrı çalışılmıştır. Bu tablo aynı zamanda
nesnenin araştırması yapılırken üretim kümesi-tüketim kümesi-dolayım akışında
boşluklar, aksamalar olmaması için bir kontrol mekanizması olmuştur.
Çizelge 3.1 : Senaryo analizi yöntemi ile nesne araştırma seti tablosu tasarımı.
NESNE

Üretim
Kümesi

Tüketim
Kümesi

Tanım
Üretim

Teknoloji
Biçimsel Analiz

Nesne Kullanıcı
Etkileşimi
Nesne -Çevre
Etkileşimi
Tanıtım ve
Pazarlama
Temsiliyet
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Dolayım

Kavramsallaştırma

Araştırmada sergi planlacılarına, küratörlere ve araştırmcılara yönelik tasarlanan bu
tablonun nesnelerin sergilenmesi için de bir kılavuz görevi görmesi planlamıştır.
Nesnelerin bu şekilde “biyografik tablolarının” çıkması ile sergilemeye yönelik bir
sistem sağlanması hedeflenmektedir. Nesnelerin çakıştığı ve ayrıştığı yerler
saptanarak bu araştırmanın vaka çalışmasında yer alan sergilemede bu veriler
tartışılmıştır.
Her nesne için ayrı ayrı doldurulacak olan araştırma seti tablolarına veriler
kısaltmalar ve özet bilgi notları olarak işlenebilir. Sergi sürecinde gerektiğinde
küratörün konuya dikkatini çekmek, önemli konularda hatırlatmada bulunmak üzere
tabloda “vurgulama” tekniği kullanılabilir. Senaryo analizi yönteminin en önemli
prensiplerinden bir tanesi katmanlar arasındaki sürekli veri alışverişinin sağlandığı
“akıcılık prensibidir”. Araştırma seti tablosu senaryo analizinin bu prensibini
kolaylıkla uygulayabilmek üzere tasarlanmıştır. Bir katman altında yapılan
araştırmada elde edilen ve fakat diğer bir katmana dair olan bir bilgi bu tabloda ait
olduğu yere kolaylıkla işlenebilmektedir. En önemlisi tablonun dolduruluş esnasında
araştırmanın “akıcılık prensibine” bağlı kalarak, senaryo analizinin tüm katmanlarını
kapsayacak şekilde, homojen olarak doldurulmasıdır. Homojen ve “akıcılık
prensibinde”

şekilde

doldurulmuş

bir

tablo,

üretim-tüketim-dolayım

ve

kavramsallaştırma katmanları arasında sürekli akışa ve böylece sergi için farklı ve
gerekli verilerin sağlandığının göstergesidir.
3.2 Sergileme Tasarımı Yöntemi: Sahnografi
Tezde yer alan vaka çalışmasının konusu olan “Su Nesneleri Segisi”nde,
sergilenecek nesneler tasarım tarihi alanından “senaryo analizi” yöntemi ile
araştırılarak, sergilemeleri sahnografi yaklaşımı ile yapılmıştır.
Sahnografi yaklaşımında izleyici ve sergilenen nesne arasında etkin bir etkileşim
sağlanır, nesnenin hikayesi farklı katmanları ile izleyiciye anlatılır. Tiyatro kökenli
olarak müzeolojiye adapte edilmiş olan sahnografi yaklaşımı; sahne üzerinde oyunun
aktarmak istediği içerik bağlamında atmosfer yaratmak üzere ışık, dekor, kostüm,
kukla, maske, oyunculuk biçemi, müzik gibi tiyatronun araçları ve elemanlarını
kapsayan tüm unsurlarla ilgili bütünsel bir kavrama ve pratik gerektiren bir alandır
(McKinney & Butterworth, 2009). Sahnografinin temelinde hikaye, aktarıcı ve
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izleyiciler bulunmaktadır. Hikaye, anlatıcı ve izleyicinin etkileşimi ile sahnografi
tamamlanmaktadır. Tez çalışmasının 2. Bölümünde sahnografi yöntemi ile ilgili
detaylı bilgiler verilmektedir. Sahnografi yalşaşımının Su Nesneleri Sergisi’nde
uygulanması ise Tezin 5. Bölümünde detaylı olarak anlatılmaktadır.
3.3 Serginin İzleyici Deneyimine Göre Değerlendirilmesi
İzleyici deneyimi değerlerini karşılamak üzere sürece dahil ederek, senaryo analizini
yönteminin katkıları ile sahnografi tekniği ile sergilenen “Su Nesneleri Sergisi”nde
sergilenen yeni bağlamların izleyici ile etkileşiminin ölçümlenebilmesi için sergi
süresince gözlem ve anket çalışması yapılmıştır. Sergilemede model olarak
uygulanan yöntemin etkin bir şekilde ölçümlenebilmesi için bir anket tasarlanmış ve
sergi süresince izleyicilere doldurtulmuştur. Yaklaşık 1000 kişinin gezdiği sergide 50
adet izleyici ile anket çalışması yapılmıştır.
3.3.1 İzleyici deneyimi değerlerine yönelik anketin tasarlanması
Sergide izleyici deneyimlerini ölçümlemek için Gadsby (2014)’nin sahnografi ve
sergileme tasarımlarını izleyici deneyimleri bağlamında irdelediği araştırmasından
yola çıkılmıştır. Gadsby bu araştırmasında, müzelerde saha araştırmaları yaparak;
müze çalışanları, müze planlamacıları ve müze ziyaretçileri ile görüşmeler ve
anketler gerçekleştirerek, günümüzde müze ziyaretçilerinin sergiden beklentilerini
belirlemiş ve bu belirlemeleri “sergi deneyimi değerleri olarak” olarak gruplayarak
bu değerlerin “sergi analizi için bir enstrüman” olarak kullanılabileceğini belirtmiştir.
Gadsby’nin tanımladığı bu altı anahtar değer; “fiziksel”, “sosyal”, “bireylerarası”,
“entelektüel”, “duygusal” ve “koleksiyon” değerleridir. Bu değerler tezin 2.3
bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır.Bu değerlerin sergi analizi için bir enstrüman
olmasının yanında sergi süresince de hedeflenen değerler olarak serginin sürecine de
dahil edilmiştir.
Gadsby bu anlamda müzeolojide ziyaretçi deneyimi değerlerine gruplama sistemi
getiren ilk araştırmacıdır. Aynı zamanda bu değer gruplaması sistemini test etmek
üzere iki farklı sergi için pilot gruplar üzerinde çalışarak planladığı bir ziyaretçi
anketi tasarlar. Hazırladığı ankette yer alan sorular izleyici deneyimi değerlerine
karşılık gelen ifadeler şeklindedir.
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Gadsby anketleri tasarlarken izleyici deneyimi değerlerine karşılık gelen ifadeleri
saptmak üzere bir odak grubu ile anket çalışması yapmıştır. Bu ön çalışmada anket
katılımcılarına “Müze ziyaretlerinde neler hissedersiniz?” ve “Neden müzeye
gidersiniz?” şeklinde iki soru sormuş ve verilen cevaplardaki ifadeleri ve kelime
gruplarını izleyici deneyimi değerlerine göre sınıflandırmıştır (Gadsby, 2014).
Odak grubu ile yapılan çalışmalarda değer gruplarına göre sınıflandırılan ifadeler
aşağıdaki tablodaki gibidir. Vaka çalışması olan Su Nesneleri Sergisi ölçümlenmesi
için tasarlanan ankette hazırlanan sorularda değerleri saptayabilmek üzere bu
ifadelerden

ve

kelime

gruplarından

yararlanılmıştır

(Çizelge

3.2).

Anket

çalışmasında istatistiksel analiz için kantatif veri sağlayacağından sergi anketi
tasarımında kapalı uçlu sorular tercih edilmiştir. Kapalı uçlu sorular için negatif,
pozitif ve nötr durumları belirlemek üzere 5li Likert tipi ölçek kullanılacaktır.
Ankette yer alan ifadelere izleyicinin katılıp katılmadığı ifadenin karşısında yer alan
1’den 5’e kadar olan Likert tipi ölçek ile ölçülür. İzleyici ifadeye hiç katılmıyor ise
1’i, kesinlikle katılıyor ise 5’i işaretler.
Ankette açık uçlu sorulara da yer verilmiştir. Kapalı uçlu sorular istatistiksel analiz
için kantitatif veri sağlarken açık uçlu sorular izleyicilerin düşünce ve algılarına dair
içgörü geliştirebilmek, daha iyi anlamak ve daha net hale getirmek için fırsatlar sunar
(Kumar, 2005). Açık uçlu sorular ile, kapalı uçlu soruların sağlayamadığı esneklik
sayesinde kişinin yanıtlarını açması ve derinleştirmesi sağlanır. Ankette sorulan,
özellikle kapalı uçlu, sorular izleyici deneyimlerinden koleksiyon, entelektüel ve
duygusal değerleri karşılamak üzere planlanmıştır.
Sergi bir galeride gerçekleştiği için fiziksel değerin karşılanmış olduğu
varsayılmıştır. Serginin içeriği ortak bir kültüre işaret ettiğinden sosyal değeri
karşılamaktadır.
Sergi katılımcılarının sergideki aktiviteleri ile ilgili olan bireylerarası değer sergide
düzenlenen açılış etkinliği, küratör ile geziler gibi çeşitli etkinlikler ile karşılanmış ve
tüm anket katılımcılarının bu etkinliklere katılmış olması beklenmediği için ankette
bu değere yönelik de sorular bulunmamaktadır.
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Çizelge 3.2 : Gadsby’nin (2014) odak grubu ile yaptığı anket sonuçlarına göre değer
gruplarını karşılayan ifadeler ve kelime grupları tablosu.

Negatif

Pozitif

Entelektüel
Değer
- Öğrenmek
-Varolan bilgiyi
arttırmak
- Spesifik
konularda
bilgilenmek
- Özel bir sergi
görmek
- Başka kültürler
hakkında bilgi
edinmek
-Konu hakkında
ilgili olmak
-İlham verici
- Eğitilmek
Aydınlanmak
- Güncel olmak
-Bilgilenmek
- Merak etmek
- Farkındalık
- Daha çok
öğrenmek için
motive olmak
- Zihinsel olarak
uyarılmak

-Kafa karışması
-Fazla bilgi

Bireylararası
Değer

-Aile veya
arkadaşlar ile
vakit
geçirmek
-Diğer
insanlar ile
iletişim
kurmak

Sosyal
Değer

Kültür
el bir
simge
-Statü

-Rahatsızlık
(ilgiden)
-Huzursuz
olmak

Duygusal
Değer
-Şaşırmak
- Hayret
etmek
- Şok
olmak
Rahatlama
- Huzur
- Heyecan
- Endişesiz
- Sakin
- Tutku
- İstek
- Heves
-Eğlenmek
- Stres
atmak
- İyi vakit
geçirmek
- Meşgul
olmak
-Empati
-ilgi çekici

Sinirlenme
- Gerilme
- Endişe
- Kaygı

Koleksiyon
Değeri

Fiziksel
Değer

-Nesnelere bakmak

-Yolunu
kaybetmek
- Kafa
karışıklığı
-Yorulmak

Anket çalışması “sergi deneyimi değerleri grubunu” temsil etmek üzere hazırlanmış
3 adet kapalı uçlu, yorum içeren ifadeler için 3 adet açık uçlu ve katılımcının yaş
grubuna dair bilgi edinilmek üzere 1 adet yine kapalı uçlu olmak üzere 7 adet
sorudan oluşan 7 bölümden meydana gelmektedir.
1. bölümde yaş bilgisi girilir. 2. Bölümde yer alan kapalı uçlu sorular izleyici
deneyimi değlerlerini doğrudan karşılayan ifadelerden oluşmaktadır. 3. Bölümde yer
alan kapalı uçlu sorulardaki ifadeler daha fazla yorum içermektedir (Şekil 3.3). Bu
ifadeler ile katılımcının sergideki deneyimi biraz daha derinleştirilmeye çalışılmıştır.
4. Bölümde katılımcının daha önce müze gezmiş olması şartı bulunmaktadır. Bu
bölümde sahnografi yöntemi ile hazırlanan serginin klasik sergiler ile bir
karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırmanın izleyici deneyimi değerleri bağlamında ne
gibi ifadeleri olabileceği planlanmış ve izleyicilerin bu ifadelere katılıp
katılmadıkları ölçümlenmiştir.
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5, 6 ve 7. bölümlerde yine izleyicinin sergi deneyimini farklı açılardan araştırmayı ve
açmayı hedefleyen açık uçlu sorulardan oluşmaktadır (Şekil 3.4).

Şekil 3.3 : Su Nesneleri Sergisi Ziyaretçi Anketi 1. Sayfa.
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Analizde her bölüm için verilen (1-5 arası) cevapların aritmetik ortalaması alınarak;
sergide ziyaretçi deneyimi değerlerinin karşılanıp karşılanamadığı incelenecektir.
Açık uçlu sorulara verilen cevaplar ile yine izleyici deneyimi değerlerine dair
yorumsal analizler yapılacaktır.

Şekil 3.4 : Su Nesneleri Sergisi Ziyaretçi Anketi 2. Sayfa.
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3.3.2 Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılacak kodlar
Su Nesneleri Sergisi katılımcıları ile yapılan anketten alınan veriler “izleyici
deneyimi değerleri grubu” kullanılarak kodlanmıştır. Her değer tipinin baş harfi o
değerin kodunu oluşturmaktadır. Buna göre sonuçlarda tespit edilen değerler,
Entelektüel Değer için: (E), Bireylerarası Değer için: (K), Sosyal Değer için: (S),
Fiziksel Değer için: (F), Koleksiyon Değeri için: (K) ve Duygusal Değer için: (D)
şeklinde kodlanmıştır. Katılımcıların belirlenen değer veya değerleri yansıtan
cevapları ait olduğu değerin kodu ile kodlanmıştır. Kodlama sonucunda hangi
verilerin daha çok tartışıldığını ve hangi değerlerin örtüşebildiğini saptamak mümkün
olmuştur.
Ankette yer alan kapalı uçlu sorular ve katılımcıların cevapları excell dosyasına
aktarılmıştır. Bu excell dosyasında her sorunun altında her katılımcının verdiği puan
işlenmiş ve böylece analiz için toplam sonuçlar hesaplanabilmiştir.
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4. VAKA ÇALIŞMASINDA SERGİLENECEK NESNELERİN SENARYO
ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
Bu bölümde tezin 3. Bölümü olan araştırmanın metodolojisinde anlatılan senaryo
analizi yöntemi ve bu yöntemi nesne-odaklı sergilemelerde uygulamak üzere
geliştirilen araştırma seti ve tasarlanan araştırma seti tablosu rehberliğinde, tezin
vaka çalışmasında sergilenecek olan 6 nesnenin araştırmaları ve her nesne için
doldurulmuş araştrma seti tabloları yer almaktadır. Bu bağlamda; söz konusu
nesnelerin üreticileri ile görüşmeler ve ilgili arşiv çalışmaları yapılarak dönemin
üretim ve pazarlama stratejilerine dair durum ortaya konulmaktadır. Paralel olarak bu
üreticilerin nesnelerinin kullanıcıları olan aileler ve kurumlar ile ilgili arşiv
taramaları ve sözlü tarih çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda tüketicilerin bu
nesneler ile karşılaştığı ortamlar ile ilgili arşiv taramaları ve görsel malzeme toplama
çalışmaları yapılarak ve yine bu nesnelerin ait olduğu dönemdeki temsiliyetleri
araştırılarak, nesneler kavramsallaştırılmaya çalışılmaktadır.
4.1 Vaka Çalışması Olan Su Nesneleri Sergisi’nde Sergilenecek Nesnelerin
Nitelikleri
Tezin literatür ve metodoloji araştırmaları sürecinde İstanbul’da bulunan Halka Sanat
Galerisi ile disiplinler arası kültürel

çalışmalar

üzerine ortak çalışmalar

gerçekleştiren San Fransisco kökenli Artship Initiatives ile sergileme konusunda
görüşmeler yapılmıştır. Halka Sanat ve Artship ortaklığı, tezde oluşturulmaya
çalışılan araştırma ve sergileme metodolojisini, kendilerine ait altı nesneden oluşan
küçük bir koleksiyon ile Halka Sanat Galeri’de gerçekleştirmeyi teklif etmişlerdir.
Bu teklif tez çalışmasında sergileme için oluşturulmaya çalışılan modelin
metodolojisini denemek için iyi bir fırsat olarak değerlendirilmiş ve çalışmalara
başlanmıştır.
Sergide sergilenecek nesnelerin “ne” olduğu konusu senaryo analizinde yer alan
nesnenin portfolyosu için, nesnenin kimliğini belirlemede ilk adım olacaktır. Bu
örnekte olduğu gibi sergilenecek koleksiyonun sahibi nesne hakkında çok fazla bilgi
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sahibi olmayabilir; Halka sanat galerisi koleksiyonuna ait bu nesneleri satın alan
Amerikalı Slobodan Dan Peich’tir ve nesneler hakkında fazla bilgi verememiştir.
Bundan sonraki ilk adım nesnelerin kimliğini belirlemek üzere Senaryo analizi
yöntemi ile Çizelge 3.1’de görülen nesne araştırma seti tablosundaki “üretim
kümesi” ait bilgileri açığa çıkarmak üzere nesnelerin satın alındığı antikacı ile
görüşmektir. Slobodan söz konusu eşyaları Moda Bademaltı Sokak’ta bulunan
“Prokopi’nin Antikacı Dükkanı” nın sahibi Alex Karakulakyan’dan almıştır.
Antikacı Karakulakyan’a nesneler tek tek sorulmuş ve bilgi alınmış, nesneler ile ilgili
verdiği daha detaylı bilgilere ilerleyen süreçte değinilecektir ancak edinilen ilk
bilgilerden, bu nesnelerin ortak noktası olarak nesnelerin hepsinin Anadolu’ya ve 19.
yüzyıla ait oldukları ve bakır malzemeden üretildikleri öğrenilmiştir.
Anadolu’nun jeolojik yapısında zengin maden yatakları bulunduğundan bu bölgede
yaşayan toplumlar tarih boyunca madencilik ile uğraşmıştır. İnsanın ilk keşfettiği ve
işlediği maden bakır olarak kabul edilmektedir (Kayaoğlu, 1981). Bilinen en erken
madeni eserler olan ve Çayönü, Çatalhöyük kazılarından çıkan iğne, kanca, biz gibi
ufak süs eşyalarıdır ve tarih milattan önce yedi binlere dayanır (Erginsoy, 1978). Çok
zengin bakır yataklarına sahip Anadolu’da çağlar boyunca yerel halkın ihtiyacını
karşılamak için madeni işlemek üzere birçok atölye kurulmuştur. (Belli ve Kayaoğlu,
1993)
Su Nesneleri Sergisi’nde yer alacak olan tüm nesneler 19. Yüzyılda Anadolu’da
üretilmiştir ve bu atölye kültürünün mirasçılarıdırlar.
4.2 Bakır Eşyanın Üretim Teknikleri
Bakır kap yapım teknikleri; dövme, sıvama, döküm ve presleme tekniği olarak dört
grupa ayrılır. Dövme tekniği, binlerce yıllık geçmişiyle her yerde karşılaşılan üretim
tekniğidir. Dövme tekniğinde bakır külçe çekiçlemek suretiyle şekillendirilir.
Anadolu’daki atölyelerde ham bakır kalhanede eritildikten sonra tahta kalıplara
dökülür ve buradan çıkan külçeler uzun ve ağır çekiçler ile dövülerek levha haline
getirilir. Bu işlem 5-10 kişi arasında değişen ve “kol” olarak tabir edilen bir ekip
tarafından gerçekleştirilir (Gündağ,1984).
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Dövülerek elde edilen parçalar bir araya perçinleme, lehimleme gibi tekniklerle bir
araya getirilerek bakır eşya yapılabildiği gibi çekiçle levhaya üç boyutlu biçim
verilerek de tek parçadan eşya yapılabilmektedir. Kurşun ya da çinko gibi farklı
madenler katılarak elde edilen alaşımlardan bronz ve pirinç ile döküm tekniği
kullanılarak, şamdan, mangal, gülabdan, buhurdan gibi eşyalar ve aynı zamanda
bakır eşyaların kulbu, kulp bağlantısı veya emziği gibi küçük parçalar da
üretilmektedir. Bu teknikte potada eritilen maden hazırlanmış kalıplara dökülerek
soğuyarak sertleşmektedir. Bakır eşyaların süslenmesinde ise, çekiçleme, kazıma,
çalma, kakma, çökertme ve kabartma teknikleri kullanılmaktadır (Erginsoy, 1978).
4.3 19.yy’da Osmanlı’da Bakırcılık Sanatı
Su Nesneleri Sergisi’nde yer alacak nesneler 19.yy’da Anadolu ve İstanbul’da
Osmanlı Devleti döneminde üretilmiş ve kullanılmışlardır.
Osmanlı Devleti devrinde Anadolu bakır sanatının doruk noktasına ulaştığı kabul
edilmektedir. Anadolu’daki ve Balkanlar’daki maden yatakları yoğun ve verimli bir
şekilde işletilmektedir (Erginsoy, 1978).
Osmanlı’da 15, 16 ve 17. Yüzyıllar, maden sanatında “Klasik dönem” olarak
adlandırılır. Gücünün zirvesinde olan ve Adriyatik’ten Basra Körfezi’ne çok geniş
bir coğrafyaya hükmeden Osmanlı’da maden sanatının etkin olduğu coğrafyalardan,
özellikle de Balkanlar’dan getirilen maden ustalarının üslupları derlenerek sarayda
imparatorluğun ortak süsleme programlarını oluştururlar (Ölçer, 2002). II. Beyazıd
döneminde içerisinde kurulan ve farklı gruplar halinde ustaları barındıran Ehli Hiref
teşkilatında maden ustaları “kazgancıyan” olarak yer alır (Eczacıbaşı, 1997).
Topkapı Sarayı dışında da halkın kullandığı bakır eşyaları üreten ve satan bakırcı
dükkanları ve bakırcı atölyeleri bulunmaktadır. 16. Yüzyılın ikinci yarısından
itibaren Osmanlı arşiv belgelerinden bu atölyelerin hangi semtlerde yer aldığını
görülebilmektedir. Arşiv belgelerinde kazgancı olarak geçen atölyeler Süleymaniye,
Beyazıt, Bit pazarı, Kumkapı, Fındıklı, Yedikule ve Unkapanı’nda bulunmaktadır
(Aktaş, 2010). 18. yy’ın siyasi olayları ve Batılılaşma hareketleri maden sanatında da
etkisini hissettirmiş ve yerli imalat azalmaya başlamıştır. 19. Yy’da Avrupa beğenisi
baskın olması ile geleneksel desenler ve süslemeler yerini barok ve rokoko biçimlere
ve desenlere bırakır (Eczacıbaşı, 1997). Ancak bu etkiler 19. Yüzyıl saray ve
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çevresinde etkili olur. Gerek İstanbul atölyelerinde ve gerekse Anadolu’da 19.
Yüzyılda kullanılan bakır eşyalar incelendiğinde gündelik kullanıma yönelik
fonksiyonun ön planda olduğu, ihtiyaca yönelik daha sade bakır eşyaların üretildiği
ve kullanıldığı görülmektedir. Geleneksel maden sanatını sürdüren bu atölyeler kendi
bölgesel bakır eşya ihtiyacını karşılamasının yanında kendi sanayi bölgelerini de
oluşturmuşlardır (Gündağ, 1993). Anadolu’da farklı kültürlerin etkisi ile bakırdan
yapılmış küçük bir fincan zarfından en büyük boyutlu kazanlara kadar her türlü eşya
çok farklı formlara bürünmüştür (Kayaoğlu, 1981).
4.4 Sergide Yer Alacak Bakır Eşyalar
4.4.1 İbrik
Sergide yer alacak olan ibrik, antikacı Alex Karakulakyan ve Kapalıçarşı Bakıcırlar
Çarşısı’nda atölyesi bulunan Cengiz Kıpırtı’nın bilgilendirdiği üzere 19.yüzyıl’a ait,
evlerde kullanılan bakır bir eşyadır (A. Karakulakyan, kişisel görüşme, 15 Ekim
2018), (C. Kıpırtı, kişisel görüşme, 10 Ekim 2018) ( Şekil 4.1).

Şekil 4.1 : Gerede ibriği, 19.yy, Artship İnsiytatifleri & Halka Sanat Galerisi
Koleksiyonu.
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Gövdesi ve sapı dövme tekniği ile, gövdesinden çıkan emziği ise döküm tekniği ile
üretilmiştir. Ortaçağ ve Yeniçağ’da Anadolu’da bulunan metal atölyelerini araştıran
ve üretimlerinden örnekler veren Kayaoğlu (1992)’nun araştırması incelendiğinde,
sergilecek olan ibriğin Gerede atölyelerinde üretildiği tahmin edilmektedir. Bu
bölgenin ibrikleri ile büyük form ve teknik benzerliği göstermektedir. Günümüzde
Gerede’de Hacı Emin Caddesi’nde geleneksel yöntemlerle üretim yapan birkaç
atölye bakır ibrik üretimi zanaatını halen sürdürmektedir.
Bu atölyelerde zanaatkarlar külçe halinde hammadde olarak aldıkları bakırı önce
eritip daha sonra ağır ve uzun saplı çekiçlerle döverek bakırı levha haline
getirmektedirler. Bakır levha haline geldikten sonra ibrik formunu oluşturmak üzere
dövme işlemine başlanır. İbriğin emzik kısmı döküm yöntemi ile üretilir ve ayrıca
ibriğe lehimlenir. Gerede ibriğinin sap kısmı bakır levhadan yine dövme yöntemi ile
üretilir ve gövdeye iliştirilir. İbriğin kapağı daha küçük bir örs üzerinde yine dövme
tekniği ile şekillendirilir, ardından boyun kısmına bağlanır. En sonunda ibriğin
kalaylanması ile üretim tamamlanır (Kayaoğlu, 1992).
İbriklerin üretiminde genelde bakır kullanılır ve madenlerin değişmesi üretim
yöntemini etkilemez. Ancak sahip olduğu eşyanın madeninin niteliği, kişinin
toplumsal yapıdaki konumu ve maddi durumunu işaret eder. Gümüş gibi değerli
madenden üretilen eşyalar üst gelirli ailelerce kullanır. Örneğin Sarayda altın ve
bazen üzeri değerli taşlar ile süslenmiş veya altın kaplama “tombak” ibrikler
kullanılır.
Su Nesneleri Sergisi’ nde yer alacak olan Gerede ibriği bakır malzemeden imal
edilmiştir, bu nedenle orta ve alt gelirli kullanıcı kitlesi olduğu tahmin edilmektedir.
Kayaoğlu bu ibriği Gerede’nin ürettiği en ilginç kap formu olarak tanımlar, diğer
bölgelerde rastlanmayan atipik formu ile ibrik üretildiği yerin adını alarak “Gerede
İbriği”olarak adlandırılmıştır (Şekil 4.2).
İbrik kelimesinin Farsça âbrîz “su döken” kelimesinin Arapçalaşmış şekli olduğu
kabul edilmektedir (Kalfazade ve Bozkurt, 1998). “İbrik el yıkamak için azar azar su
dökmeye mahsus uzunca emziği ve sapı olan, karınlı ince uzun boyunlu su kabıdır”
(Kayaoğlu, 1981, s. 263). Kayaoğlu’nun yapmış olduğu bu tanımda dikkat edilecek
nokta eşyanın tarifi yapılırken ne sadece fonksiyonu ne de formu fakat ikisinin
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birden tanım içerisinde yer almasıdır. Yine bu tanım içerisinde yer alan “azar azar su
dökmeye yarayan emzik” eşyanın kültür tarihine ışık tutan önemli bir anahtar
bilgidir. Bu noktada ibriğin neden “azar azar” su dökmesi gerektiği ve emziğin bu
işlevi nasıl yerine getirdiği soruları sorulabilir.
İstanbul’da kentlerde evlere su tesisatının gelişi Erken Cumhuriyet dönemindedir,
19.yy’da evlerin genelinde su tesisatı bulunmamaktadır. Kırsalda ise bazı evlerin
kuyuları bulunsa da birçok eve su taşıma yolu ile gelmektedir. Bu nedenle su
kullanımı-tüketimi meselesi önemli ve kısıtlıdır.
Su, döneminin musluğu olarak tanımlayabileceğimiz ibrikten “azar azar” akıtarak
tasarruflu kullanılmalıdır. İbrikten suyun azar azar akıtılmasının bir nedeni budur.
Diğer taraftan ibriğin gövde kısmından çıkan emzik, suyun yönelimli ve işlevsel
kullanımını da sağlar. Emzik, ibrik, çaydanlık gibi eşyaların içerisindeki sıvıyı
doğrultulan hedefe kontrollü olarak akıtılmasını sağlayan içi delik uzantısıdır.

Şekil 4.2 : İbrik morfolojik çizim.
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Eski evlerde su gerektiren işler suyun “taşınması” ile görülmektedir, bu kullanım
şekli ibriğin suyu kontrollü dökmesinin yanında kolay taşınmasını da gerekli kılar.
İbriğin ergonomik tutuş sağlayan sapı ve bu ibriğe özel olarak boyun kısmından sapa
uzanan metal köprü kavramayı kolaylaştırarak, evde ihtiyaç duyulan alana daha rahat
taşınabilmesini sağlanmıştır. Fonksiyonları gereği hareket halindeki bu tip ibriklerin
evlerin içerisinde sabit bir kullanım yeri yoktur; rafta, ocağın, çeşmenin veya eve
çeşmeden taşınan veya sakalardan satın alınan suyun biriktirildiği su küpünün
yakınında yerde veya su servisi için yemek sofrasının yakınında zeminde
konumlandırılabilir; sıklıkla yerde kullanıldığı için çoğunlukla yerden yükselten
yüksek tabanları bulunur (Şekil4.3).

Şekil 4.3 : Bursa - Yenişehir Şemaki Evi Müzesi, kışlık oda.
İbriğin emziği ve işlevi bu nesneyi sürahi, güğüm, karaf gibi su akıtmaya yarayan
diğer kaplardan ayrıştıran biçimsel ve işlevsel özelliğidir. Gündelik hayatta sınırları
tanımlı fonksiyonu olan bu bileşeni ile ibrikler evlerde 20.yy başlarında yerlerini alan
musluklar ve su tesisatlarının varlığına kadar kullanılagelmişlerdir.
İbrikler günlük yaşamı kolaylaştıran, eyleyen nesneler olarak kullanılagelirlerken
başka mecralarda temsili olarak maddi kültür dilinin parçasına dönüşmüşlerdir. Bu
durum bir nesne olarak ibriğin çeşitli sembolik anlamlar da üstlenmesini sağlar.
Maddi kültürün semboller diline girmiş olması, bir eşya olarak ibrikle farklı anlam
katmanlarında bağ kurulduğuna işaret eder (Şekil 4.4 ve Şekil 4.5).
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Şekil 4.4 : Milas Halısı ve ibrik detayı, (Ayyuldız, 1986).

Şekil 4.5 : Afyon Olucak çeşmesi ve ibrik süslemesi detayı, (Karasu, 2006).
Sözen ve Tanyeli’nin (1986) daha çok mimaride kullanılan ve form gelişme
aşamasındaki bir ögenin ilk örneği olarak açıkladığı arketip kelimesini nesneler için
de kullanmak mümkündür. Yeni bir arketip nesne yaratmak için nesnenin salt
görünümü yeterli değildir.
Bir arketip nesnenin ne yaptığı ve kullanıcısının onun işlevini yapması için ne
yapması gerektiği arasında iletişim kurabilen bir forma ihtiyacı vardır; örneğin ilk
jenerasyon çevirmeli bakalit telefonlar yeni bir arketip oluşturmuşlardır. Bazı
arketiplerin çok uzun geçmişleri vardır, bu tip nesnelerin belirlenmiş formatlarını
koruyarak birbirini izleyen her nesil bu nesneye kendilerine ait özel yorumlar
getirmişler, kendi versiyonlarını yaratmışlardır. Her bir versiyon öncüllerinin temel
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parametreleri yenilemektedir. Sandalye, saat arayüzü, fırça vb. yüzyıllarca bu tip
zamana mukavemet göstermiş arketiplerdendir (Sudjic, 2009).
Gövdesinden çıkan emziği ve taşıma, kullanım kolaylığı sağlayan formu ile ibriğin
de bin yıllar boyu çeşitli nüanslarla kullanılmış bir arketip olduğu söylenilebilir.
Günlük ritüellerin önemli bir eşyası olarak maddi kültürün önemli tanıklarından ibrik
aynı zamanda ait olduğu kültürün ajanıdır. İbriğin ince boynu, sapı ve emziği
biçimsel kimliğini oluşturur. ibrik kültürel kimliğini oluşturan bu bileşenleri
koruyarak, kullanıldığı zamana, coğrafi bölgelere ve kültürlere bağlı olarak form
çeşitliliği gösterir.
İbriğin form çeşitliliğinin bir nedeni de zanaat nesnesi olmasıdır. Zanaat kültüründe
üreticinin nesneye işlediği kullanım bilgileri ile kullanıcının nesneyi kullanırken
oluşturduğu jestler arasında esnek, etkileşimli bir ilişki vardır.
Kullanım sırasında oluşan fiziksel pratikler ve ritüele dönüşen jestler, üretici ve
kullanıcı arasındaki özel üretime olanak sağlayan zanaat kültüründe, hem kullanıcı
hem de zanaatkarın katkıları ile şekillenebilir. Bu durum nesnenin yaşadığı
kültürlerde, nesillerde farklılaşmasına neden olur (Ionascu ve Scot, 2007).
2019 yılında İstanbul Bieanli’nin de küratörlüğünü yapan Bourriaud (2001) da
nesneler ve jestler arasındaki karşılıklı etkileşime değinmiştir. Ona göre kullanım
nesneleri işlevlerini iyi sergilediklerinde, kullanıcılar nesne ile olan fiziksel
etkileşimlerini yani jestlerini yaptıkça nesneler kaybolarak kullanıcının jestlerinin
uzantısına dönüşürler. Bir nesne ellerin şekline adapte olduğunda, kullanıcının
ihtiyaçlara hizmet ederken jestlere denk bir maddeyi (somutluğu) temsil eder
Kullanıcı ile nesnenin böylesine bütünleşerek jestlere dönüşümüne çay kültüründen
bir örnek verilebilir. Çin’de birisinden çay istenildiğinde iki elde tas tutularak içiyor
gibi yapılır. İngiltere’de ise bu jest sağ elinin serçe parmağı havada olup kibarca
içiyor gibi yapmaktır (Ionascu ve Scot, 2007).
Türkiye’de ise ince belli çay bardağını tutuyor gibi bir jest ile çay bardağındaki
şekeri çay kaşığı ile karıştırır gibi yapılan bir hareket herhangi bir kafede çay sipariş
etmek için yeterlidir.
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Bu bağlamda ibrik ile kullanıcısının tutma, taşıma, balans gibi interaktif vücut
etkileşimi ile oluşan jestler bir ritüeli oluşturarak sunma, susuzluğunu giderme,
ihtiyacını karşılamanın metamorfik göstergesine dönüşürler.
Her ne kadar ibriklerin arketip şekli ana anatomide fazla bir değişim göstermemişse
de, farklı zaman ve coğrafyalarda gerek üretim gerekse kullanım jestlerinden ve kimi
zaman her ikisinin bileşkesinden doğan farklılıklar gözlenir.
Kayaoğlu’nun (1981) araştırmalarında belirlediği, sadece Anadolu’da kullanılan 30
çeşit ibrik bulunmaktadır. Kayaoğlu bu değerli çalışmasında ibrikleri kullanıldıkları
bölgelere göre sınıflandırmış ve bu bölgelerin biçimsel karakterlerini ibrikler
üzerinden aktarmıştır. Şekil 4.6’da görüldüğü üzere Anadolu’da kullanılan
ibriklerden bir seçki yanyana getirildiğinde ve formları karşılaştırıldığında, bölgesel
kimliklerinden, coğrafi ve kültürel farklılıklarından doğan nüanslar ortaya
çıkmaktadır.
İnce uzun ve zarif boyuna sahip Erzurum ve Sivas ibriklerinin yanında Mardin
ibriğinin boynu daha yalın hatlı ve konik iken, Çanakkale ibriğinin boynu hemen
hemen yoktur. Giresun ibriği konkav içbükey bir karına sahipken, Kastamonu
ibriğinin karnı dışbukey ve yuvarlak hatlıdır.
Mardin ibriğinin emziği karından kavissiz bir şekilde çıkarken, Tokat ibriği
gövdeden uzaklaşırken kavisli bir form alır, çoğu zaman dövme yöntemi ile
şekillendirilen ve gövdeye iliştirilen sapların Mardin ibriklerinde döküm yöntemi ile
üretildiği görülür. Gerede ibriği sap formunda en radikal olandır, ince bakır sapı
boyundan gelen bir metal köprü sağlamlaştırır (Şekil 4.1).
Hemen hepsinin kapağı gövdeye, yana yatabilecek şekilde, bir menteşe ile
iliştirilmiştir. Kapaklar çoğu zaman form yukarı doğru uzatarak tamamlayacak
şekilde konik bir şekilde yükselir, tepelerinde de genellikle bir süsleme detayı ile
sonlandırılır. En yalın konik kapağa sahip Çorum ibriği halk arasında “şeytan” ibriği
olarak adlandırılır (Kayaoğlu, 1981). Yine birçoğunu yerden yükselten tabanlarının
olduğu göze çarpmaktadır.
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Şekil 4.6 : Anadolu’dan 19.yy ibrik örnekleri (Kayaoğlu, 1981).
Dünyanın önemli arkeoloji, etnografya ve sanat müzelerinde farklı dönemlerden,
farklı coğrafyalardan ve kültürlerden farklı malzemelerde ve üretim tekniklerinde
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ibrikler sergilenmektedir. Müzelerde sergilenmek üzere seçilen, edinilen ibrikler
arasında gündelik hayatta kullanılan yalın örnekler de yer alsa da çoğunluğu zengin
süslemeli ve değerli ve seçkin malzemeden özenli bitişleri ile bu nesnelerin
hayatlarını bir zamanlar köşkler, şatolar, saraylar gibi yüksek tabakanın yaşadığı
konutlarda geçirdikleri tahmin edilebilir.
İbrik formunun çok erken bir örneği Hititler zamanında görülür (Şekil 4.7-a). Kilin
plastisitesini keşfederek ürettikleri seramik kaplar arasında bu ibrik içine konulan
sıvıyı hassas bir şekilde boşaltabilmek üzere uzun emzikli olarak üretilmiştir (Eker,
2009).
Şekil 4.7-b’de yer alan Van Kalesi Höyüğü’nde bulunan Post- Urartu Döneminden
bu ibriğin emziğinin üzerinde bir keçi figürü yer alan riton1 kaptır, bu nedenle kutsal
törende kullanılan özel bir ibrik olduğu düşünülmektedir (Yiğitpaşa, 2015). Şekil
4.7-c’de görülen üzerinde hayvan figürü olan başka bir ibrik Çin - İngiliz ortak
yapımıdır. 17.yy’da Çin’de üretilen bu porselen form ibrik formuna İngiltere’deki
zanaatkarların üzerine kıvrımlı gümüş bir sap ve süslemeleri ile ulaşır, İngiliz
zanaatkarlar emziğin ucunu bir kurt figürü ile sonlandırmışlardır.
19. Yüzyılda İtalya Murano’da üretilen ibriğin malzemesi camdır ve oldukça yalın
bir forma sahiptir (Şekil 4.7-d). 14. Yy’ın başlarına tarihlenen ve üzerindeki yoğun
süslemesi ile dikkat çeken bakır Mısır ibriğinin sap kısmı Murano cam ibriği gibi
gövdeden çıkarak ağız kısmına saplanır (Şekil 4.7-e). 14.yy’a tarihli İngiltere’de
üretilen bir başka ibriğin üzerinde hayvan figürü yoktur ancak zoomorfik2 bir
tasarıma sahiptir (Şekil 4.7-g). 18.yy’da Rusya’da üretilen siyah seramik ibrikte de
emzik ibriğin ağzına bir köprü ile bağlanmıştır(Şekil 4.7-f). 16. yüzyıl İtalya’sından
özellikle sap kısmında görülen kıvrımlı formları ile manyerist bir ibrik gövdesindeki
zengin bezemeleri ile göze çarpar (Şekil 4.7-h).
Hindistan’ın Bidar kentinde 19. Yy’da üretilen ibriğin bir volüt ile sonlanan kıvrımlı
sapı ve yassı küresel gövdesine karşılık gövdeden dik ve sert bir hareketle çıkan bir
emziği vardır (Şekil 4.7-ı). 16. Yy’da İran’da üretilen ve bezeme stili olarak Çin

Riton hayvan başı veya boynuz formunda olabilen antik seramik bir kap türüdür (Sözen ve Tanyeli,
1986).
2
Stilize hayvan biçimindeki formlardır (Sözen ve Tanyeli, 1986).
1
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porselenlerini taklit eden bu vazo, 19.yy’da yani üretildikten yaklaşık 300 yıl sonra,
muhtemelen kullanım nedenli hasar oluşumu nedeni ile, üzerine pirinç eklemeler
yapılarak ibrik olarak yeniden kullanıma sunulur. Yapılan pirinç eklemeler, ibriğin
morfolojik incelenmesinde ayırdedici özelliği olarak ortaya çıkan, sap, emzik ve
menteşeli bir kapak ve formun bütünlüğünü sağlayan bir tabandan oluşmaktadır
(Şekil 4.7-i). Almanya Siegburg’da bulunan Christian Knutgen atölyesi tarafından
1590 yılında üretilen ve rönesans stilinin temsilcisi olan bu ibrikte de keramik ve
gümüş kullanımı birlikte görülür (Şekil 4.7-j). Ancak bu ibrikte yeniden
işlevlendirmek üzere sonradan metal eklemesi görülmez, ibrik keramik ve metal
olarak tasarlanmış ve bu form zamanla Sielberg atölyelerinin imzası haline gelmiştir
(Adler, 2005).
Şekil 4.7-k’da görülen 12.yy’a tarihlenen rafine naturalist süslemeye sahip çok zarif
ibrik Kore’nin seladon (Celadon) denilen yarı saydam gri-yeşil sır tekniği ile ünlü
Goryeo dönemi’nde üretilmiştir (Hammer, 2001). İbriğin sapının üzerinde yer alan
ve baş parmağın desteği ergonomisi ile kapağın düşmemesi işlevi olan zarif virgül
şeklindeki form, Goryeo dönemi diğer seramik formlarda da görülen bir dönem ve
teknik imzası gibidir.
Şekil 4.7’de görülen biraraya getirilmiş sınırlı örneklem dahi müzelerde sergilenen
çok çeşitli formlarda farklı malzemelerden üretilen ve pazara sürülen ibriğin çok
geniş bir coğrafyada ve zaman skalasında kullanılmış olması gündelik yaşamdaki
önemini vurgular.
İbrik tüm dünyada çok farklı medeniyetlerde, arketip biçiminin nesilden nesile
farklılıklar göstermesi ile birlikte aynı işleve hizmet etmiştir. 20.yy başlarında su
taşımayı veya su dökmeyi ortadan kaldıran su tesisatı ve teknolojilerinin geniş ölçüde
evlere gelişi ile ibriğe bu işlevde ihtiyaç kalmamış, giderek üretimi azalmıştır. Kalan
örnekler hatıra ve miras olarak evlerde saklanmış, bazıları antikacılarda ve az
bulunanları veya kıymetli madenden üretilenleri ile bezemeli, işlemeli olanları
zamanla müzelerde yerini almaya başlamıştır.
İbriğin Türliye’de Cumhuriyetin ilk dönemlerinde teknolojik gelişmeler sonucunda
kullanım ömrünün tükenmesi ile evlerden eskicilere, antikacılara veya gözönünden
dolaplara uzaklaştırılması dönemi ile milli ve yerel değerlerin yüceltildiği sanat
akımları ile temsili geri dönüşü aynı dönemlere denk gelir.
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Şekil 4.7 : Dünyanın çeşitli bölgelerindeki müzelerden ibrik örnekleri.
74

İbrik bir taraftan modernleşme, şehirleşme ve su teknolojilerinin her eve girmesiyle
artık ihtiyaç duyulmadığından evlerden uzaklaştırılırken diğer taraftan kültüre ve
yerel değerlere önem veren ve onları çağdaş bir şekilde ele alarak kucaklayan
nasyonel politikalar paralelinde sanatçıların yapıtlarında tekrar gündeme gelerek,
yüceltilir.
1936 yılında Tan Gazete’sinde arka arkaya yazıları yayımlanan dönemin çağdaş
ressamlarından Bedri Rahmi Eyüboğlu ile edebiyatçılarından Peyami Safa’nın “bakır
bir ibrik” üzerinden atışmaları bu bağlamda ilgi çekicidir. Safa yazısında bit pazarına
düşkünlüğünü dile getirerek gerekçesini ise “halkın ayağına kadar inen bazı sanat
eserlerini düştüğü yerden kaldırmanın verdiği gurur” olarak açıklar (Safa, 1936, s.2).
Bu sözlerinden halkın önemsemediği, göz önünden kaldırdığı bu eski eşyaya hak
ettiği değeri kazandırmayı kendine misyon edindiği anlaşılmaktadır. Bit pazarında
karşılaştığı ve çok severek satın aldığı bir ibriğin profili için “ İbriğimin bir kuğu
boynunu gölgede bırakacak kadar dolgun bir boynu ve bir karpuz iştahile kabarıp hiç
umulmadık bir yerde birden gözden kaybolmasını bilen girinti ve çıkıntıları vardı”
şeklinde detaylı, betimlemeci, duygulu ve şairane yorumlarda bulunur. İbrik ile
ilgili betimlemelerine “şark” mimarisi üzerinden devam eder ve “ Bu ibrikte şark en
asil ve sağlam mimarisini buluyor, onu Süleymaniye kadar seviyor ve
medreselerimiz kadar derin ve saygılı bir hisle önünde ürperiyorum” diyerek ibriğin
bir eşya olarak mimarinin en önemli eserleri olan cami veya medreseler kadar önemli
olduğunu vurgular (Eyüboğlu, 1936, s.6). Bedri Rahmi Eyüboğlu yazısının sonunda
da belirttiği üzere ibriğe olan bu ilgisini, sevgisini ve “onu düştüğü yerden kaldırma”
misyonunu, sonrasında yaptığı resimlerde ibrik imgesini kullanarak da pekiştirir.
1937 yılında yaptığı “Oda içi” isimli resimde ibriği adeta kompozisyonun merkezine
konumlandırmıştır (Şekil 4.8).

Şekil 4.8 Bedri Rahmi Eyüboğlu, Oda İçi, 1937, (Okkalı, 2014).
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Bedri Rahmi’nin Bit Pazarı’ndan aldığı ibriğe ithafen yazdığı yazının bir gün
sonrasında dönemin önemli yazarlarından Peyami Safa “Bit Pazarı ve Sanatkar”
başlıklı bir yazı ile cevap verir. Yazısında Eyüboğlu’nun ibriğini kendisinin de
gördüğünü söyler ve “Çocuk kalmış her san’at gibi, ifadesi, bizim büyük teknik
hesaplarımızı şaşırtan süprizlerle dolu olduğu için ne kadar sevimliydi” sözleriyle bir
zanaat nesnesi olan ibriğin bu kültürden gelen naifliğinin seri üretim nesnelerine olan
farklılığına değinir (Safa, 1936, s.2). Yazısında diğer taraftan Bit Pazarı’ndan bu eski
eşyalara olan rağbetin arttığını ve bu eşyalar ile salonları dekore etmenin bir trend
haline geldiğini anlatmaktadır.
Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi çağdaşı ve Türk resminde batılılaşma hareketlerinde
önemli bir yeri olan D grubu’nun kurucularından ressam Nurulalh Berk de
resimlerinde geleneksel motifler kullanır.
Çömlekçi isimli eserinde Berk, tasarladığı, ürettiği ibrikleri onları üreten ustası ile
resmederek, eser-usta ilişkisini, bir anlamda kültür ve geleneğin başka bir değerini
gelecek kuşaklara taşımayı amaçlamıştır (Şekil 4.9). Türk sanatının yöneldiği Batı
dünyası karşısında kimliksel yapının korunması ve Türk sanatının bir varlık olarak
Batıda kendine yer edinmesi düşüncesndedir ve bu düşüncesini eserleri kadar yapmış
olduğu yayınlar ile de destekler (Tansuğ, 2012).

Şekil 4.9: Nurullah Berk, çömlekçi, 1967, (Tansuğ, 2012).
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Türk şair, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı ve ressam Nazım Hikmet ise ibriği
kalaycı atölyesinde resmeder. Şekil 4.10’da görülen resimde ustalardan birisi kalay
lehimlemekte diğer ise parlatma işlemi yapmaktadır, ibrik ise kalaylanmak üzere
sırasını beklerken duvarda asılı durmaktadır. Hikmet bu resmi Çankırı cezaevinde
iken yapmıştır (Okkalı, 2014).

Şekil 4.10 : Nazım Hikmet, Kalaycı Dükkanı, 1940, (Okkalı, 2014).
İbriğin arketip bir nesne olarak ortaya çıktığı ilk zamanlardan günümüze ve geleceğe
ulaşan senaryosunda, onu kulllanan farklı aktörler arasında, üreticisi tarafından içine
işlenen senaryo artık okunmaz hale geldiğinde kimi zaman dolaplara, yüklüklere,
eskicilere, bit pazarlarına, dönem dönem antikacılara, müzayedelere veya müzelere
ve oralardan tekrar evlerin salonlarına geldiği görülmektedir.
Günümüzde bu tip nesnelerin salt dekorasyon objesi olmasının yanında yeniden
işlevlendirilmelerine yönelik bir yaklaşımın da bulunduğu gözlenmektedir. İzmir
Urla’da yeralan MKS abajur tasarım atölyesi sahibi Ayşe Hanım, aileden miras kalan
bakır Gerede İbriği’ni kullanarak bir abajur tasarlamıştır (Şekil 4.11). Daha sonra bu
abajura ilgi olduğunu görünce, antikacılardan ve Anadolu’daki çeşitli bakır
atölyelerinden edindiği ibriklerden ve güğümlerden dekoratif aydınlatma nesneleri
üretmeye devam etmiştir. Bu aydınlatmaları yapma amacının ibrikleri tekrar “hayata
sokmak” olduğunu söylemektedir (Url-17).
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Bakırdan modern tasarımlar üreten bir başka atölye de İstanbul’da bulunan Bakır
Copperworks’tür. Bu firmanın da Gerede ibriği kullanılarak tasarladıkları
aydınlatmalar bulunmaktadır (Şekil 3.11).

Şekil 4.11 : MKS tasarım (Url-18) ve Bakır İstanbul’ a (Url-19) ait Gerede ibrikabajur aydınlatma.
Çizelge 4.1’de Gerede ibriği ile ilgili toplanan verilerin araştırma seti tablosuna
işlenmiş hali yer almaktadır. Araştırmadaki veriler özetlenerek ve sergileme için
önemli olduğu düşünülen veriler vurgulanarak tabloya yerleştirilmiştir.
Çizelge 4.1 : Senaryo analizi yöntemi ile Gerede ibriği araştırma seti tablosu.
İBRİK

Tanım

Biçimsel
Analiz

Üretim
Kümesi

Tüketim
Kümesi

19.yy bakır
nesne
- ibrik farsça 'su
döken'anlamında.
- Azar azar su
dökmeye mahsus
uzunca emziği ve
sapı olan, su kabı
- AnadoluGerede

-19.yy bakır
nesne
- Zanaat nesnesi
- Azar azar su
dökmeye mahsus
uzunca emziği ve
sapı olan, su kabı
- Anadolu
- Gerede

- Sap
- Gövdeden çıkan
emzik
- Taban
- Boyundan sapa
metal köprü
- Ayırdedici
özelliği,
gövdeden çıkan
emzik ve uzunca
gövde, sap ve
kapak.

Dolayım

Kavramsallaştırma
- 19.yy
- Su kabı
- Zanaat
- Bakır

-Arketip su kabı
- MÖ 1600’
lerden 20.yy
başlarına
kadar
kullanılmış,
arketip
nesne
(Müzelerden
örnekler)
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Çizelge 4.1 (devam) Senaryo analizi yöntemi ile Gerede ibriği araştırma seti tablosu.
İBRİK

Teknoloji

Üretim
Kümesi

Tüketim
Kümesi

Dolayım

Kavramsallaştırma

- Zanaat nesnesi-Bakır levhaya
dövme ve döküm
işlemleri
uygulaması

- Zanaat nesnesi
- Gerede
atölyeleri
- 19.yy
- Bakır malzeme

Üretim

- Gövde, sap,
kapak dövme,
emzik döküm
yöntemi ile
üretim

-Anadolu,
orta ve alt gelirli
aileler

NesneKullanıcı
İlişkisi

-Ev işlerinde ve temizlikte
taşıma su kullanımı

- Sapı ve boyun
kısmından sapa
uzanan metal
köprü ergonomik
tutuş sağlar

-Kullanıldığı dönemde
evlerde su tesisatı yok

NesneÇevre
İlişkisi
TanıtımPazarlama

-Satışı Gerede
bakırcılar
çarşısında
yapılırdı
-Döneminde
temsiliyet halılar
deseni olarak
çizilmesi, çeşmelere
desen olarak
işlenmesi,
-Hatıralar ve
mektuplar ( Lady
Montagu, Mrs
Pardoe)
-Kullanıldığı dönem
sonrası resimlerde,
edebi eserlerde yer
alması ( Peyami
Safa, Bedri Rahmi
Eyüboğlu)
-Günümüzde
aydınlatma
nesnelerinde
kullanılması

Temsiliyet
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4.4.2 İbrik- leğen
Halka Sanat Galeri ve Artship İnisiyatiflerinin koleksiyonları için Pronkopi’nin
Eskici Dükkanı’ndan aldıkları bir diğer bakır obje şekil 4.12’de görülen ve yine
19.yy tarihli ibrik-leğen takımıdır (A. Karakulakyan, kişisel görüşme, 15 Ekim
2018), (C. Kıpırtı, kişisel görüşme, 10 Ekim 2018).

Şekil 4.12 İbrik-leğen, 19.yy, Artship İnisitatifleri & Halka Sanat Galerisi
koleksiyonu.
İbrik-leğen eşyası hem “ibrik” hem de “leğen”i kapsayan bir takım halinde bulunur.
İbrik-leğen takımı genellikle el-yüz yıkamada ve abdest almada kullanılmış ve bu
ihtiyaçlar için odalarda bulundurulmuştur (Gündağ ve Pekin, 1992).
İbrik-leğen takımları ibrik, leğen ve leğen kapağı şeklinde 3 parçadan oluşur. Bu
parçalar; suyun “azar azar”, kontrollü ve yönelimli, işlevsel akıtımasını sağlayan bir
nevi musluk görevi gören ibrik kabı, dışarıya su sıçramasını önlemek üzere akıtılan
suyu haznesinde biriktirerek lavabo görevi gören derince bir leğen ve ibrikten
akıtılan suyun süzülerek dökülmesini sağlayan, üzerinde sabun, bez gibi temizlik
maddelerinin yerleştirilmebilmesi için yüzey oluşturan ve su akıtma işlevi bittiğinde
ibriğin üzerine oturtulduğu birden çok fonksiyonu bulunan delikli leğen kapağıdır
(Şekil 4.13). Sergilenecek olan ibrik-leğen’in leğen kapağı ne yazık ki kayıptır.
Ancak dönemindeki benzer nesneler kapağın biçimi hakkında fikir verir.
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Şekil 4.13 : İbrik-leğen morfolojik çizim.
Sergilenecek olan ibrik-leğen takımı nın 19.yy’da İstanbul atölyelerinde üretildiği
tahmin edilmektedir (A. Karakulakyan, kişisel görüşme, 15 Ekim 2018), (C. Kıpırtı,
kişisel görüşme, 10 Ekim 2018).
Gerek Topkapı sarayında gerekse saray dışında, saray için veya halk için üretim
yapan İstanbul atölyeleri ve bakır eşyaları satan dükkanlar İstanbul’da bakırcılar
esnafını oluşturmaktadırlar (Belli ve Kayaoğlu, 1993).
Bu atölyeler toplumun sosyal ihtiyacını karşılarken aynı zamanda bulunduğu şehrin
bir sanayi kuruluşunu da oluşturur. Sanat ve ticaretin belli bir düzeye ulaşıncaya
kadarki mensuplarına yani küçük ölçekteki sanat ve ticaret erbabına Anadolu’da
yüzyıllar boyunca “esnaf” ismi verilmiştir.
“Kazgancı”

olarak

isimlendirilen

bakırcı

zanaatkarların

çalıştığı

İstanbul

Atölyeleri’ndeki ustaların bir kısmının Anadolu’dan bir kısmının ise Balkanlar’dan
geldiği bilinmektedir. Farklı coğrafyalardan gelen ustaların zamanla harmanlayarak
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meydana getirdikleri form ve süsleme programları ile üretilen bakır kap biçimleri
İstanbul geleneksel bakır sanatını meydana getirmiştir.
Anadolu’nun geleneksel kap formları üretilmeye devam ederken süslemelerinde
Balkan motifleri işlenmektedir. Topkapı sarayı dışında da halkın kullandığı bakır
eşyaları üreten ve satan bakırcı dükkanları ve bakırcı atölyeleri bulunmaktadır. 16.
Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı arşiv belgelerinden bu atölyelerin hangi
semtlerde yer aldığı görülebilir. Arşiv belgelerinde kazgancı olarak geçen atölyeler
Süleymaniye, Beyazıt, Bit pazarı, Kumkapı, Fındıklı, Yedikule ve Unkapanı’nda
bulunmaktadır (Aktaş, 2010).
1862 yılında Psapatis tarafından meslek hastalıklarına dair bir kitap yazılmış ve bu
kitapta bakırcı zanaatkarlarına dair bilgiler verilmiştir.
Psapatis‘in anlatımlarına göre bakırcılar çarşısı İstanbul Beyazıt ve Galata bölgesinde
geniş bir alana yayılmış ve zengin ürün çeşitliliğine sahiptir. Bu bölgelerde hem
bakırcı atölyeleri hem de çeşitli atölyeleirn ürettiği ürünleri satıldığı hem satış
mağazası hem atölye olarak işlev gören dükkanlar bulunmaktadır. Bu tür atölyelerde
tamir işlemleri hizmetleri de verilmektedir. Atölyelerde çalışan zanaatkarların büyük
kısmı bakır madeninin bol bulunduğu Trabzon ve çevresindendir. (Kayaoğlu, 1993).
İstanbul’daki bakırcı ve kazancılardan bahseden diğer bir seyyah İstanbul’da 19. yy
sonlarında mozaik sanatçıcı olarak çalışan Pretextat-Lecomte‘dur. Kayaoğlu (1993)
araştırmasında Lecomte’un gözlemlerinden alıntılar yapmaktadır:
Bütün Uzunçarşı Başı Sokağı ve Kapalıçarşı’nın çevresi hemen hemen tümüyle kazancı ve
bakırcılar

tarafından

işgal

edilmiştir.Hepsi

de

mahzenvari

küçük

dükkanlarda

çalışmaktadırlar. Oradan geçenler uzaktan loş dükkanların içinde birden parlayan ışıklı
noktacıklar görür. Çekik sesleri ve ateşin homurtuları duyulur. Sanki titanların atölyesi
dersiniz ama yaklaştığınızda manzara değişir; bitmiş parçalar kaba- saba raflara sıralanmıştır,
altın rölefli taptaze bakırlar alıcılarını beklemektedir. Zanaatçıya gelince, ağır ağır, metotluca
ve sizin varlığınızdan habersizmiş gibi işine devam eder. (Kayaoğlu, 1993, s.63).

Sergilenecek olan ibrik-leğen belki de Pretextat Lecomte’un çekiç seslerinin
duyduğu İstanbul’da saray dışında bulunan bakırcı atölyelerinde üretilmiştir.
Sarayda veya üst gelirli ailelerin yaşadığı hanelerde kullanılan gündelik eşyaların
gümüş veya altın gibi değerli madenlerden üretildikleri bilinmektedir. Su Nesneleri
Sergisi’nde sergilenecek olan ibrik-leğen’in değerli madenden üretilmemiş olması,
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yalın ve süslemesiz olması nedeniyle bu eşyanın kullanıcı kitlesinin orta ve alt gelirli
olduğu tahmin edilmektedir.
İbrik-leğen

takımında

ibrik

gövdesi

ve

leğen

kısmı

dövme

yöntemiyle

şekillendirilmiştir, emzik ve sap kısmı döküm yöntemi ile üretilmiştir. Kaybolan
süzgeç ise delik-işi tekniği ile süslemiş olmalıdır.
Evlerde su tesisatı olmayan dönemlerde, yüzyıllar boyunca günlük yasamın önemli
bir parcası olarak temizlik ihtiyacını karsılamıştır.
Osmanlı Devlet Bakanı Ahmed Celaleddin’in oğlu Abzülaziz Bey, 20.yy başında
Osmanlı toplumunun günlük ve törensel yaşamı, gelenek ve görenekleri, inançları,
çeşitli davranış biçimleri, giyim kuşamı, evleri ve bahçeleri gibi konuları aktardığı,
daha sonradan kitaplaşacak olan, detaylı notlar tutmuştur. Abdülaziz Bey’in detaylı
ve ince gözlemciliği ve bu gözlemleri aktarma motivasyonu sayesinde dönemin
gündelik yaşamında kullanılan birçok eşyanın kullanımına dair bilgi aktarılmıştır.
Abdülaziz Bey İbrik-leğen eşyasına notlarının birçok bölümünde yer vermiştir. İbrikleğen’i yemek sofralarında, çeyizin vazgeçilmezi olarak, evin en önemli eşyalarından
birisi olarak belirtmiş ve ayrıca tanımını yapmıştır:
Ekseri hanelerde yemekten sonra ellerin abdesthanelerdeki musluklarda yıkanması usulu
yaygın ise de leğenlerde el yıkama alışkanlığı olan kubera ve tabiat sahibi kimseler icin safi
gümüşten yapılmış leğen-ibrikler vardır. Bunların bakır üzerine adeta kaplama tarzında kalın
altın yaldızla yaldızlanmış tombak denen cinsleriyle, sarı pirincten ya da bakırdan yapılmış
olanlan en cok kullanılanlardır. Kibar cevrelerde leğenlerin altına kırmızı cukadan kenarları
zihli yaygı serilmesi adettendir. El yıkanırken elinden sabunu kacırmak, kırmızı yaygı
uzerine ellerinden su akıtmak, leğene tukurmek ekabir arasında cok ayıp sayılırdı. Teşrin-i
sani’den sonra ibriklere mutlaka ılık su konurdu. Kullanılan sabunlar da yerli Misk, Girit,
Edirne saray ve Arap sabunları idi. (Abdülaziz Bey, 2005, s.212).

Burada bahsedilen “kubera ve tabiat sahibi kişiler” olarak toplumun asil, zarif, üst
tabakasından, yüksek mevkilerde bulunan devlet adamlarını daha çok konaklarda
yaşayan kesimi kastedilmektedir. Bahsedilen üst gelir sınıfı gümüş malzemeden
ibrik-leğen takımlarını tercih etmektedirler.
Abdülaziz Bey ibrik-leğenin yerde kullanımı esnasında atına kenarı şeritli bir çuha
yaygı kullanıldığından bahsetmektedir. Kasım Ayı’ndan sonra ibrik-leğenin ibriğinin
içerisine ısıtılmış ılık su konmaktadır. İbrik-leğen kullanılırken tükürmek, sabunu
83

kaydırmak gibi sakıncalı hareketler çok ayıplanır. Bu detaylardan bu nesnenin sık
kullanıldığı

ve

kendi

kullanım

alışkanlıkları

ve

ritüellerini

oluşturduğu

anlaşılmaktadır.
Hemen hemen her evde olan ve hem ibadetin hem de genel temizlik amaçlı çok sık
kullanılan bu nesne aynı zamanda misafirperverliğin gösterilmesinin de bir aracıdır.
İbrik-leğen özellikle misafir ağırlamanın çok önemli olduğu iftar yemeklerinde, orta
üst sınıf konaklarda misafirperverlik, temizlik, ev sahibinin statüsününün aktarıcısı
olarak birden çok anlamı üzerinde taşıdığı görülmektedir.
Abdülaziz Bey de ibrik-leğen’in misafirlerin ağırlandığı yemeklerden önce ve
sonrasında kullanımına değinmiştir:
Akşam ezanından bir saat once misafir hanımlar yemek odalarına davet edilmeye başlanır.
Bu davette kubera hanımlar icin kahya kadın, diğer misafirler icin de derecelerine göre başka
hanım ve cariyeler vazifelendirilir. Bunlar misafirlerin odalarına girer, kapının yanında durup
herkesi te menna ile selamlarlar. Bu hareket yemeğe buyurun anlamına gelir. Sözle yemeğe
davet cok ayıp sayılır. Hanımlar da kendi aralarında teşrifat usüllerine göre ve birbirlerine
önden çıkmalarını teklif ederek yemek odasına girerler. Baş sofrada hane sahibesi hanım,
misafirleriyle beraber bulunur. Orada hazırlanmış müzeyyen ve kıymedi leğen ve ibriklerle
eller yıkanır, sırma başlı havlularla eller silinir, sonra yemeğe oturulur. Yemekler yendikten
ve tekrar eller yıkandıktan sonra yine teşrifat usullerine uyularak odalara dönülür (Abdülaziz
Bey, 2005, s.20).

Abdülaziz Bey’in tariflerine göre iftara davetli misafirler davetli oldukları eve ibrikleğen nesnesi ile gerçekleşecek temizlik ritüeli için beş-on dakika kala
gelmektedirler. Ev sahibi misafirleri karşıladıktan sonra onları iftar sofralarının
kurulmuş olduğu odalara geçirir. Burada iftar saati beklenirken iki uşak ellerinde
ibrik-leğen takımı ile adeta “seyyar lavabo” gibi misafirlerin yemek öncesinde
temizlik ihtiyaçları için hazır bulunur.
Şekil 4.14’teki Camille Rogier’in resminde görüldüğü gibi uşaklardan birisi elinde
içerisinde ılık suyun bulunduğu ibriği tutarken bir diğeri de leğeni tutar. Leğende,
muhtemelen delikli ızgaranın üzerinde sabun bulunmaktadır. Misafir bu sabunu eline
alıp ellerini köpürtürken ibriği tutan hizmetli suyu azar azar akıtmaktadır. El
sabunlandıktan sonra sabun tekrar leğen kapağının üzerine bırakılır ve el yine temiz
su ile durulanır. Temizlik işleminden sonra ıslak olan eller uşakların omuzlarında her
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misafir için bir adet bulunan peşkirler3 ile kurulanır. Peşkir ise dizlere örtülür ve
ritüel tamamlanır (Gündağ ve Pekin, 1992).

Şekil 4.14 : İftardan önce leğen içinde, ibrikten dökülen suyla ellerini yıkayan bir
hanım, C. Rogier, (Gündağ ve Pekin, 1992).
Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey (2011)’in tanıklığında gerçekleşen yemek
davetlerinde yemek öncesi ağalar’ın servis ettiği ibrik-leğen ile ellerini yıkanırken

3

Peşkir, el kurulamakta kullanılan keten veya pamuk bezdir ( Karagülle,ty, s.622).
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“bir katre4” bile su sıçratmak ayıplanır.Yemek öncesinde olduğu gibi yemekten sonra
da yine içerisinde ılık su bulunan ibrik-leğen ile temizlik servisi gerçekleşir. 1836’da
on ay İstanbul’da kalan İngiliz yazar Pardoe (2009) katıldığı davette gerçekleşen
uşakların sunduğu leğen-ibrik ile gerçekleşen bu ritüeli “hoş bir merasim” olarak
tanımlamıştır.
Nesne-çevre ilişkisi bağlamında İbrik-leğenin evlerde, yatakodalarında, yemek
odalarında, işlevini yerine getiriken uşaklar yardımı ile kullanılıyorsa elde tutularak
veya leğeninin tabanı üzerinde sedirin yakınında; direk zeminde veya bir mum
iskemlesinin5

üzerinde

konumlandırılabildiği

anlaşılmaktadır.

Eşya

kullanılmadığında ise, sık kullanılan bu nesneye kolay ulaşım sağlanabilecek bir rafa
veya yine mum iskemlesinin üzerinde bir köşeye kaldırıldığı anlaşılmaktadır
(Gündağ ve Pekin, 1992). Evde birden fazla ibrik bulunuyor ise depolama işlemi
kullanıldığı mekanda yapılmaktadır.
Işın (1995)’ın “şehirlerin beton gövdelerine ruh veren gündelik hayatın kılcal
damarları” olarak tanımladığı su şebekesinin evlere, konutlara girişi cumhuriyetin ilk
yıllarında olmuştur. 20.yy ortalarına kadar evlere, konaklara su temini taşıma yolu ile
olmuştur. Hemen her mahallede yer alan çeşmelerden su temini güğüm, küp gibi su
kapları ile mahalle çeşmesinden taşıma yoluyla veya evlere belirli bir ücret karşılığı
su dağıtımını sağlayan sakaların servisi ile yapılmaktadır. Çeşmeden taşınan, küplere
doldurulan, bazı evlerde ise mevcut kuyulardan çekilen sular; evlerde bulunan ibrik
veya birden fazla ise ibriklere doldurulmakta ve kullanılmak üzere hazırda
bekletilmektedir.
İbrik-leğen ile temizlik servisi Osmanlı Sarayı’nda padişahın leğen-ibrik ve su
ihtiyaçlarını karşılamak ile görevli bir “ibrikdarbaşı” tarafından sağlanmaktadır.
İbrikdarbaşı padişahın gerek abdest gerekse yemek öncesi ve sonrasında temizlik
ihtiyacını karşılama görevini üstlenmiştir. “İbrikdarbaşı” aynı zamanda ibrik
nesnesinin bakımından, ibriğe suyun temininden de sorumludur (Uzunçarşılı, 2014).
18. yy’da İstanbul’da saray hayatına tanıklık eden İtalyan denizci Federico Gravina

4
5

Katra, Damla, zerre anlamına gelir (Karagülle, s.412).
Mum iskemlesi, üzerine mum konulan alçak iskemledir ( Gündağ ve Pekin, 1992).
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padişahın yemek yerken çok sık ellerini yıkadığından ve “ibrikçibaşı”nın bu nedenle
çok dikkatli olması gerektiğinden bahsetmektedir (Federico, 2008).
Gündelik kullanımda temel temizlik ihityacına yönelik tasarlanan ibrik-leğenin,
özellikle misafir ağırlamada göz önünde olan bir statü nesnesi olarak; ait olduğu
hanenin toplumsal sınıfına göre çok sade ve işlemesiz olanlarından, değerli
madenlerden üretilen ve değerli taşlarla süslenen örneklerine kadar uzanan farklılıkta
örneklerine rastlamak mümkündür. Şekil 4.15’de görülen ve Kitabesinde “Sahibi
Molla Emin” yazmakta olan dilimli gövdeli Tokat ibriği, üzerinde sahibinin adını
taşıyan kişiselleştirilmiş bir statü nesnesidir.
Bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan 211 envanter no’lu bir başka
leğen- ibrik takımı bakır üzerine altın kaplama ( tombak tekniği ) ile üretilmiştir. Bu
tombak ibrik-leğen 1870 tarihinde Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide
Sultan için yaptırılmıştır (Şekil 4.16).

Şekil 4.15 : Tokat bölgesine ait bir ibrik-legen, (Kayaoğlu, 1981).

Şekil 4.16 : Tombak ibrik-legen, İslam Eserleri Müzesi.
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18.yy’da Osmanlı Sarayı’nda değerli madenlerden üretilen ve İstanbul Atölyeleri’nde
üretilen ibrik-leğenlerin yanında Avrupa porselen firmalarının Osmanlı pazarına özel
ürettikleri ibrik-leğenler de kullanılmaya başlanmıştır.Şekil 4.17’de görülen
resimdeki Avusturya Viyana’da üretilen porselen leğen- ibrik takımının formu
Osmanlı’da

kullanılan

maden

ibrikleri

andırmaktadır.

İbrik-leğen

metal

versiyonlarındaki gibi suyun süzüldüğü ve porselen ibriğin üzerine oturabildiği bir de
ızgarası bulunmaktadır.

Şekil 4.17 : Leğen ve ibrik takımı Avusturya-Viyana, 1735 civarı, Topkapı Sarayı
Müzesi, (Url-20).
Osmanlı döneminde üretilen ve kullanılan ibrikleri ve ibrik leğen takımları
şenliklerdeki esnaf alaylarının metinler ve minyatürler eşliğinde anlatıldığı
surnameler yolu ile aktarılmıştır.
Osmanlı’da ordunun sefere çıkması, şehzadelerin sünneti, düğünü, saraydaki
doğumlar ve şehre gelen önemli konuklar için esnaf alayları düzenlenmektedir. Esnaf
alayları ordunun sefere çıkması veya şenlikler sırasında İstanbul esnafı tarafından
gerçekleştirilir. Esnaf alaylarının gerçekleştiği mekan Sultanahmet atmeydanıdır.
Esnaf alayı Sirkeci civarında toplanıp geçit için sıraya girmekte, Gülhane’deki Alay
Köşkü’nden geçidi izleyen padişahın önünden geçerek Atmeydanı’na vardıktan
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sonra burada hazırladıkları gösterileri sergilemektedirler. İstanbul halkı ise bu esnada
yollara dizelerek bu eğlencelere büyük bir rağbet gösterir. (Belli, Kayaoğlu, 1981)
Bahsedilen esnaf alayları, İstanbul atölyelerinde zanaatkarların ürettiği ibrik-leğen
nesnelerinin “mediaton” bağlamında, İstanbul halkına tanıtıldığı önemli bir olaydır.
Eğlenceli bir aktivite olmalarının yanında esnaf alaylarının varolan ekonomik
rezervleri açığa çıkarması ve bir gövde gösterisi olarak yabancılara sunulması
anlamında da önemi büyüktür.
Yüksek devlet görevlilerinden en küçük iş kollarında çalışanlara dek, Osmanlı
toplumunun bütününün canlandırıldığı bir gösteriye dönüşen esnaf alaylarında bir
dünya imparatorluğu olma iddiasındaki Osmanlı Devleti’nin “büyüklüğünü” ve
“zenginliğini” kendi halkına ve yabancı konuklara sergilenmesi de amaçlanır
(Faroqhi, 2005).
Ekonomik işlevin bir yönü de şenliklerde Osmanlı esnafının ürettiği malları,
zanaatları hem halka hem de yabancı konuklara sergilemesi ile şenliklerin bir tür fuar
görevini üstlenmesi ve üretilen malların, ürünlerin iç ve dış pazara tanıtılmasıyla
ekonomik hareketliliğe katkıda bulunmasıdır (And, 1982).
Bahsedilen şenliklerin kaydedildiği Surnamelerde yer alan detaylı betimlemeler ve
minyatürler esnaf alaylarında geçit yapan zanaatçılar ve zanaat yapma şekilleri
hakkında bilgi vermektedir. Betimlemelerde ellerinde yapmış olduğu ürünler ile
yürüyen esnaf ve aynı esnafın konvoyuna eşlik eden, genelde iki veya dört adamın
taşıdığı veya beygirlerin çektiği, yüksek ve dar bir araba görülür. Bu araba belirli bir
dükkanı veya mobil bir atölyeyi sembolize eder. Zanaatçı, arabanın içinde mesleğini
icra ederkenki farklı safhaları halka göstermektedir (Prochazka, 2005).
Surname-i Vehbiden bir betimleme olan aşağıdaki görselde yukarıda anlatılan
formatta “mobil bir atölye”de bir usta çekiçle bakır eşyaya şekil verirken
görülmektedir (Şekil 4.18). Mobil atölyede bitmiş bir kaç bakır eşya da
sergilenmektedir. En önde görülen parlak renkteki ibrik belki de padişaha verilmek
üzere hazırlanmış bir bakır eşyadır. Aynı minyaürün başka bir detayında bakırcılar
esnafının padişaha takdim etmek üzere ellerinde taşıdıkları ibrikler ve ibrik-leğenler
göze çarpar (Atıl, 1999).
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Şekil 4.18 : Surname-i Vehbi’de esnaf alayları (Atıl, 1999).
17.yy’da ibrik-leğen nesnesinin de dahil olduğu Osmanlı maddi kültüründen bir kesit
aldığımızda, nesneye bu kez dönemin ünlü şairlerinden Nabi’nin beyitlerinde
rastlarız. Osmanlı’nın duraklama devrinde yaşayan Nabi yaşadığı dönemde tanık
olduğu siyasi sorunları, sosyal hayatı ve toplumu eserlerinde yer yer hicivli bir
şekilde aktarmıştır. Nâbî’nin divanında eleştirdikleri genelde makam düşkünü
insanlardır.

Makam,

mevki

düşkünü

insanların

dünyanın

güzelliklerinden

vazgeçmelerinin zorluğunu ifade etmek ve onların dünya nimetlerine bağlılığını
yermek amacıyla söylediği bu beyitte Nâbî;
“Saña ey cāh-perest el yumaġa ‘ālemden
Miski śābun ile sįmįn leğen ibriķ gerek” (Değer, 2012, s.81).
“Ey makam düşkünü! Senin bu alemden elini eteğini çekmen için, miskten sabun ve
gümüş leğenle ibrik gerek” anlamına gelen beyitinde “makam düşkünün”, “sabun,
leğen ve ibrik” in ibadet öncesi temizlenme ritüelinde kullanılan eşyalar olmasına
rağmen, devrin şartlarında lüks sayılabilecek malzemelerden üretilenlerini tercih
etmelerini yermiştir (Değer, 2012).

90

Suyun akışı ile uyumlu, girintili çıkıntılı profili ve yuvarlak hatları ile estetik bir
duruşu olan “leğen-ibrik” in dekor nesnesi olarak oryantalist6 resimlere de konu
olmuştur. Nesne bu tür resimlerde egzotik doğu kültürü temsil eden bir nesne olarak
işlev görmektedir. Beyrut, Şam, İstanbul’da fotoğraflar çeken Fransız koleksiyoner
ve fotoğrafçı Henry Sauvaire İstanbul’da bulunduğu sırada oryantalist çizimler yapan
illüstratör ressam Camille Rogier ile tanışır. Sauvaire Camille Roiger ve
arkadaşlarını, muhtemelen İstanbul’dan edinilmiş olan, doğu kültürünü yansıtan
eşyalar eşliğinde stüdyoda fotoğraflar (Şekil 4.19). Fotoğrafta kurguya eşlik eden,
Camille Rogier veya Henry Sauvaire’e ait olduğu tahmin edilen bir ibrik-leğen de
yer almaktadır. Fotoğrafta yer alan bu ibrik Camille Rogier’in bir çiziminde de yer
almaktadır. Şekil 4.20’de detayı görüldüğü üzere Rogier “İftardan önce leğen içinde,
ibrikten dökülen su ile ellerini yıkayan hanım” resminde aynı ibriğin detaylı bir
şekilde resmetmiştir.

Şekil 4.19 : Henry Sauvaire ve arkadaşları, Fotoğraf Camille Rogier, D'Orsay Müzesi,
Paris, Fransa ©photo musée d'Orsay (Url-21).

1798 Napoleon’un Mısır seferi ile başlayan ve 19.yy’da gelişen hayali “doğu kompozisyonları” konu
edinen bir resim akımıdır. Oryantalist resimlerde genelde hamam, çarşı, harem gibi batının alışık
olmadığı mekanlarda geçen bir konu birliği görülür. Batılı oryantalist ressamların Doğu’yu daha fazla
ziyaret etmeleri ile bu resimlerin daha gerçekçi olmaya başladığı gözlemlenir (İnankur, 1997).
6
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Henry Savuvaire oryantalist kurgu fotoğraflarında ibrik-leğen’i dekor olarak
kullanırken, Camille Rogier oryantalist resminde aynı nesnenin gündelik yaşamdaki
kullanım şeklini canlandırmaya çalışmıştır.

Şekil 4.20 İftardan önce leğen içinde, ibrikten dökülen suyla ellerini yıkayan bir
hanım, detay, C. Rogier, (Gündağ ve Pekin, 1992).
Günümüzde kullanım ömrü tükenmiş olan ibrik-leğen nesnesini Anadolu ve Osmanlı
maddi kültürünü ürettiği yeni ürünler ile hediyelik ürünler olarak ortaya koyan
Türkiye’nin köklü mağazalarında görebiliriz. Türkiye’nin en büyük cam fabrikası
olan Paşabahçe firması’nda satışa sunulan Hanedan İbrik mağazanın hediyelik ve
dekoratif eşya kategorisinde satışa sunmaktadır (Şekil 4.21).

Şekil 4.21 : Hanedan İbrik, Paşabahçe (Url-22).
Çizelge 4.2’de Gerede ibriği ile ilgili toplanan verilerin araştırma seti tablosuna
işlenmiş hali yer almaktadır. Araştırmadaki veriler özetlenerek ve sergileme için
önemli olduğu düşünülen veriler vurgulanarak tabloya yerleştirilmiştir.
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Çizelge 4.2 : Senaryo analizi yöntemi ile ibrik-leğen araştırma seti tablosu.
İBRİK-LEGEN

Üretim
Kümesi

Tüketim
Kümesi
-19.yy bakır

Tanım

-19.yy bakır
nesne
- el-yüz
yıkamada ve
abdest almada
kullanılan su kabı
- İstanbul
atölyeleri

nesne
- Zanaat nesnesi
- El yüz yıkama
ve abdest alma,
lavabo
- İstanbul
atölyeleri

Biçimsel
Analiz

Gövde, emzik,
sap, kapak
- Leğen
- Metal süzgeç
- Azar azar su
dökmeye mahsus
uzunca emziği ve
sapı olan, su kabı
ve leğen takımı.

- Emzik, sap
leğen ve metal
süzgeç ayırdedici
özellikleri
-El yıkarken
sabun koymak ve
ibriği oturtmak ve
pis suyu akıtmak
için metal süzgeç

Teknoloji

Üretim

NesneKullanıcı İlişkisi

NesneÇevre
İlişkisi

TanıtımPazarlama

Dolayım

Kavramsallaştırma
- 19.yy
- Su kabı
- Zanaat
- Bakır

- Su kabı

- Zanaat nesnesi
- Bakır levhaya
dövme ve döküm
işlemleri
uygulaması
- Zanaat nesnesi
-İstanbul
atölyeleri
- 19.yy
- Bakır malzeme
- Gövde, sap,
kapak dövme,
emzik döküm
yöntemi
- Anadolu’da orta
ve alt gelirli
aileler
- Nesne sevilerek
senelerce
kullanıldı
- El yıkamada ve
abdest almada
kullanıldı
- Bir başkası
(hizmetli, halayık,
aileden bir kişi)
tarafından servis
ediliyor
- Anadolu’da orta
ve alt gelirli
aileler
-Statü göstergesi,
misafire çıkıyor.
- Sofrada veya
odalarda servis
ediliyor.
-Kışın
içerisindeki su
ısıtılarak servis
ediliyor
-Satışı İstanbul
bakırcılar
çarşısında
yapılırdı
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- Kişisel temizlikte taşıma
su kullanımı

-Kullanıldığı dönemde
evlerde su tesisatı yok

Çizelge 4.2 (devam) : Senaryo analizi yöntemi ile ibrik-leğen araştırma seti tablosu.
İBRİK-LEGEN

Üretim
Kümesi

Tüketim
Kümesi

Dolayım

Kavramsallaştırma

- Osmanlı dönemi
minyatürleri
- Oryantalist
ressamların resimleri
-Seyyahlar (Pretextat
Le Comte, Lady
Montagu, Henry
Sauvaire,
- Edebiyat, roman,
bilmece, divan
edebiyatı (Nabi
Divanı)
-Günümüzde
dekoratif nesne
olarak kullanılması

Temsiliyet

4.4.3 Balıklı hamam tası
Tezin vaka çalışmasında sergilenecek bir diğer bakır eşya Şekil 4.22’de görülen 19.
yy’da üretilmiş ve kullanılmış bir hamam tasıdır (A. Karakulakyan, kişisel görüşme,
15 Ekim 2018), (C. Kıpırtı, kişisel görüşme, 10 Ekim 2018).

Şekil 4.22 : Balıklı Hamam Tası, 19.yy, Artship İnisitatifleri & Halka Sanat Galerisi
koleksiyonu.
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Hamam tası gümüş, bakır, pirinç gibi hammaddelerden, dövme tekniğinde üretilen
yuvarlak gövdeli su dökme aracıdır. İç ve dış kısımları çoğu zaman süslemelidir,
sade olanları da mevcuttur. Hamam tası, göbekli ve göbeksiz olmak üzere iki türde
yapılmaktadır. Kabartma ve kazıma tekniği ile süslenen hamam taslarında bitkisel,
geometrik, figürlü bezemelere (kuş, balık vb.) rastlanır (Köşklü, 2010).
Sergilenecek olan balıklı hamam tasının 19.yy’da Antep yöresinde üretildiği tahmin
edilmektedir (C. Kıpırtı, kişisel görüşme, 10 Ekim 2018). Antep bakırcı atölyelerinde
19.yy’da dövme tekniği ile şekillendirilmiş olmalıdır. Hamam tasının ortasındaki
eklemli balık figürünü oluşturan parçalar da dövme tekniği ile şekillendirilmiş ve
birbirlerine perçimlenmiştir.
Birbirine perçimlenmiş parçalardan oluşan balık figürü tasın ortasına lehimlenmiş
bakır bir çubuğa geçirilmiştir (Şekil 4.23). Tasın iç kısmı kabartma ve kazıma
teknikleri ile süslenmiştir. Tasın yıpranması nedeniyle süsleme kompozisyonu net
olarak görülememektedir. Tasın çapı 20cm, yüksekliği ise 6,5cm’dir.
Hamam tasları banyo ve hamamlarda çeşmeden veya kurnadan su alıp dökünmeye
yarayan kaplardır ve dolayısıyla hamam ve yıkanma kültürünün bir parçasıdır.
Sergilenecek olan balıklı hamam tası da 19.yy’da Osmanlı döneminde çok önemli
olan hamam kültürünün bir bileşeni olmuş olmalıdır.
Osmanlı’da Kanuni döneminde İstanbul’da oluşan üst tabaka, mahalle kültüründen
koparak yeni konaklara yerleşmiştir. Söz konusu konakların büyük kısmında, konak
ahalisinin yıkanabildiği küçük hamamlar bulunur. Orta ve alt gelirli aileler ise hemen
hemen her semtte bulunan hamamlarda yıkanmaktadırlar (Işın, 1995).
Hamamlar Osmanlı döneminde özellikle kadınlar için sosyal merkezindedir. Hamam
kadınların

ev

dışında

sosyalleşebildikleri

yegane

ortamdır.

Erkeklerin

kahvehanelerde paylaştıkları sohbet, dedikodu siyasi düşünce paylaşımları gibi bir
sosyalleşmeyi kadınlar hamamda gerçekleştirebilmektedir. Kadınlar için ev dışı
gittikleri aktiviteler düğünler ve on-onbeş günde bir temzilenme ritüeli için gittikleri
hamam etkinliği ile sınırlıdır (Işın, 1995).
Hamama öncelikli olarak temizlenmek için gidilse de hamam hem bakım, güzellik ve
masaj salonu hem de sohbetlerin edildiği, eğlencelerin düzenlendiği bir eğlence ve
kültür ortamıdır (Boyar ve Fleet, 2010).
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Şekil 4.23 : Balıklı hamam tası morfolojik çizim.
Hamamın kadınlar için önemi 17.yy’da İstanbul’a gelen Thevenot’un notlarından da
anlaşılabilir; Thevenot Osmanlı’da kadınların eşlerini boşama hakları olmağından
ancak eşlerinin “ekmek, pirinç, kahve ve haftada iki kez hamama gitme” parasını
temin edemediklerinde boşanma hakkına sahip olduklarını anlatmaktadır (Bilgi,
2003).
18. Yüzyılın başlarında İstanbul'da bulunan İngiltere elçisinin eşi Lady Montagu
kadınlar hamamını her türlü dedikodunun yapıldığı mekan “kadınlar kahvehanesi”
olarak tanımlamış ve hamamın şehirdeki sosyalleşmed bağlamındaki önemini “şehrin
tüm havadislerinin burada nakediliyor” sözleriyle aktarmıştır (Montagu, 1999).
Hamamlar kadınların yüz yüze diyaloğa girebildikleri yegane mekandır.
Bir işletme olarak hamamın kendisi vakıflara gelir sağlayarak, hamamda birçok
çalışana iş olanağı sağlayarak ve bu kültürün gerektirdiği peşkir, nalın, sabun, kil,
kese, hamam tası gibi eşyalar ile zanaat üretimini destekleyerek şehir ekonomisine
katkıda bulunmaktadır (Boyar ve Fleet, 2010).
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Hamamda kullanılan ve hamam kültürüne eşlik eden eşyalar kişiseldir ve statü
sembolüdür. Hamama gitmeden önceki gün, hamamda kullanılacak bu kişisel ve
kıymetli eşyalar “hamam bohçası” düzeneğinde hazırlanır. Bohçalar bu eşyaların
içlerine yerleştirildiği özenle işlenmiş kadife, atlas veya ipek kumaşlardan yapılmış
kare şeklindeki örtülerdir. Bu özenli işlemeli bohçalarda çamaşırlar, ütülü
peştemaller, fildişi taraklar, sabunluklar, kalaylı hamam tasları, kildanlar, keseler yer
alır (Gündağ ve Pekin, 1992). Serginin vaka çalışması olan Su Nesleri Sergisi’nde
yer alacak olan “balıklı hamam tası” da evden hamama bu kıymetli bohça içerisinde
taşınıyor olmalıdır.
Sahibinin statüsünü ve zevkini yansıtan desen ve dekorlara sahip olan hamam tasları
çoğunlukla bakır olmakla beraber gümüş ve altın olanları özel günlerde kullanılır
(Bilgi, 2003). Bohça hamamın soğukluk kısmında açılır ve üst baş hazırlığı yapılır,
kullanılacak eşyalar ise bu kısımda özenli bir şekilde sergilenir. Hazırlıklar
tamamlanınca bohça sahibi müşteri ile ilgilenecek olan hamam çalışanı gelerek
hamam tası, kese ve sabunları alır ve hamam tasını ve diğer malzemeleri asıl işlevini
gerçekleştireceği kurnalara yerleştirir. Kurnada ılıştırılan veya çeşmeden akan suyu
içine doldurmak suretiyle hamama gelenler çoğunlukla getirdikleri bu hamam tası ile
yıkanır.
Hamam tası işlevini yerine getirirken hala göz önünde olması nedeni ile nalın,
peştemal, tarak ile statü nesnesi olması durumunu da sürdürür. Hamamda yıkanma işi
tamamlanınca sabun, keseler, tarak ve sabun bezi temizlenerek tasın içerisine
doldurulur ve tekrar bohçalanmak üzere soğukluk kısmına götürülür (Gündağ ve
Pekin, 1992).
18.yy’da Buhari tarafından çizilen minyatür Türk Resmi’nde tekil “nü” çalışmaların
en erken örneği olarak önemlidir (Şekil 4.24). Sahnede içerine su dolmakta olan
mermer bir kurna başında bir kadın musluklardan akan su ile doldurduğu hamam
tasını başına götürmüş dökerken resmedilmiştir. 18.yy sonlarında bir hamam ortamı
ve aktarılanlar şekil 4.25’deki “kadınlar hamamı” minyatüründen de izlenebilir.
Minyatürde yer alan kalabalık hamamın arka kısmında yerden yükseltilmiş bölümde
sivri kemerli mermer kurna başında yıkanan kadınlar ve kullandıkları hamam tasları
gözlemlenebilir. Her iki kompozisyondaki hamam betimlemesinin ortak noktaları,
içerisine musluktan su dolan bir kurna, tasvir edilen hamamın özelliğne göre mimari
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süsleme detayı, yıkanan peştemalli bir figür ve yıkanma eylemini gerçekleştirdiği
hamam tasıdır.

Şekil 4.24 : Yıkanan Kadın, Buhari, 18.yy, (And, 1982).

Şekil 4.25 : Hamamda kadınlar, 18.yy, (And, 1982).
98

Hamamlar çok kalabalık olabildiğinden gitmeden önce yer ayırtmak gerekebilir.
Hamam taslarının hamamdaki bir görevi de hamama evden öncü olarak gönderilen
aile bireyinin ailenin diğer kısmı için yer tutmaktır. İlk giden aile bireyi hamamın bir
bölümüne oturur, diğer kısımlara ise tasları yerleştirir. Bahsedilen yer tutma meselesi
gerilimli durumlara, sürtüşmelere ve kavgalara yol açabilir, bu sefer de bakır hamam
tası kavga sırasında peştemale sarılarak zarar vermek amacı ile kullanılır (Boyar ve
Fleet, 2010).
Fazıl Enderuni 18.yy’da Osmanlı kadın hamamlarının çizimlerini yaptığı “Zenname”
isimli eserlerde çizimlerini kimi zaman aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi metinler ile
desteklemiştir: “peştemalini belinden o kapar, o birisi de ona şöyle yapar...herbiri
atulur meydane.. kimi nalını kapar merdane, kimisi kil kutusu kimisi tas. o zaman
seyredesin gavgayı saçsaça başbaşa” şeklinde anlatmaktadır (Renda, 2013, s.383).
Bu metinde hamamdaki kadınlar arasında görülebilen çekişme ve şakalaşmaları
anlatmaktadır.
Yukarıdaki bilgilerden özetle hamam tasının hamamdaki kullanım sırasında oluşan
fiziksel pratikler ve ritüele dönüşen jestler ile çoğaltılan fonksiyonlarını; ilksel
fonksiyonu olan kurnadan suyu alarak vücuda akıtan bir su kabı, hamamda yer
tutmak için kişisel bir eşya, hamamdaki münakaşalarda peştemale sarılarak
kullanılan bir savunma aracı, hamam eğlencelerinde ses çıkaran müzik aleti, hamama
girişte ve çıkışta ise tarak, lif, kese ve tarak gibi eşyalar için muhafaza kabı, sahibinin
zenginliğini ve zevklerini simgeleyen bir statü eşyası ve balıklı hamam tası özelinde
eklemli balık figürü sayesinde oyuncak olması şeklinde sıralanabilir.
Bakırcılardan konaklara, konaklardan bohçalarla hamamlara taşınan ve buralarda
yıkanma fonksiyonunda kullanılan hamam tasları binlerce yıldır değişmeyen formu
ile bu işlevde kullanılan arketip bir nesnedir. Antik çağlarda bu tas formunun dini
ritüellerde tören kabı olarak kullanıldığı bilinmektedir (Şekil 4.26).
Dünyanın önemli müzelerinde Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi farklı
dönemlerine ait örnekleri görülebilmektedir. Hamam tasının bu formu için kullanılan
terimler: tabanı düz olan taslar için “phiale”, ortasında göbek olarak isimlendirilen
bombenin bulunduğu taslar ise “ompholoslu (ampholas) phiale’dir. İlk olarak
Gordion’da Frigler’de görülen bu formun binyıllar boyunca devam etmiş olması, bu
bombenin tasın fonksiyonuna kattığı verimliliktir (Şekil 4.27). Düz tabanlı bir tasın
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içerisine su akıtıldığında su etrafa sıçramaktadır ancak bu tas bu örneklerdeki gibi
bombeli üretildiğinde tasın içerisine akıtılan su etrafa sıçramamaktadır (Aksoy,
1976). Hamam taslarında ulaşılan bu başarılı form-fonksiyon ilişkisi göbekli hamam
tasının binyıllar boyunca kullanılan arketip bir nesne olmasına yol açmıştır. Şekil
4.28’da Osmanlı dönemine ait bir örneği yer almaktadır.

Şekil 4.26 : Antik Yunan (Url-22) ve Helenistik libasyon kabı, (Url-24).

Şekil 4.27 : Bronz frig göbekli hamam tası (ompholoslu phiaele), M.Ö 7.yy, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi.
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Şekil 4.28 : Osmanlı hamam tası, 19.yy, gümüş, Topkapı Sarayı Müzesi.
Sergilenecek olan hamam tasının genel hamam taslarından biçimsel olarak ayrıştığı
bir özelliği bulunmaktadır; balıklı hamam tasının ortasında hareketli bir balık figürü
yer alır. Tasın göbeğine lehimlenmiş bir çubuğa geçirilmek suretiyle havada
bağımsız bir şekilde duran bu metal figür, balık formunu meydana getiren 5 parçanın
sırasıyla birbirine perçimlenmesi ve böylece eklemlendirilmesi ile oluşur. Bu eklemli
balık figürünün taşıyan metal çubuk üstte sabit bir balık figürü ile sonlandırılmıştır.
(Şekil 4.29).
Balıklı hamam tası’nın benzerlerine etnografya müzelerinde rastlanmaktadır.
Erzurum Etnografya, Gaziantep Hamam Müzesi ve İzmir Selçuk müzelerinde balıklı
hamam tası bulunmaktadır. Farklı şehirlerdeki müzelerde yer alıyor olması nesnenin
yaygın olduğu anlamına gelebilir.
Balıklı hamam tasının içerisinde su doldurulduğunda ve tas hareket ettirildiğinde
figürün eklemlerinden hareket ederek tıpkı bir balık gibi suda yüzdüğü
gözlemlenmiştir. Hamam mekanlarında kullanılan tasın bu özelliği ile başlı başına
bir eğlence kaynağı olduğu söylenebilir. Hamam tasının ortasındaki balık figürünün
tasın hamamdaki fonksiyonunu eğlenceli hale getirmesinin yanında balık figürünün
simgesel ve sembolik anlamlarına da değinmek gereklidir. Figür olarak balık
formunun seçilmesinin nedeninin su ile olan ilişkisi olduğu tahmin edilebilir. Türk
kültüründe balık; daha çok göl ve nehir kıyılarında yaşayan toplumlarda, sonsuz
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yumurtalı olması nedeni ile bereketi ve bolluğu temsil etmektedir (Çoruhlu, 2011).
Erken hıristiyan ve Bizans Sanatı’nda balık İsa’nın simgesidir. Balık figürü bu
dönemde stilize edilerek kullanılmıştır (Sözen ve Tanyeli, 1986).

Şekil 4.29 : Hamam tasının ortasında eklemli balık figürü.
İsa’nın sembolü olan Balık motifi Anadolu’da Erken Hıristiyan, Ermeni, Bizans
sanatında da yaygındır. Bu sembolizmi Anadolu’da Mut çevresinde yer alan Alahan
ve Van çevresinde yer alan Ahtamar kiliselerinde görülebilir. Balık figürleri İslam
sanatında özellikle Selçuklu sanatlarında görülür. Selçuklu eserlerinde balık, TürkÇin takviminin hayvanı olarak, astrolojik sembol olarak işlenmiştir. Şekil 4.30’da
örneği görüldüğü gibi Selçuklı dönemi eseri Kubadabad sarayında minyatür stilinde
verilen minai seramiklerde göl, havuz, dere içinde üst üste ve yanyana sıralanmış
stilize balıklar görülür (Öney, 2004). 14.yy -17.yy arası üretilen iznik çinilerinde de
balık motifleri görülmektedir.

Şekil 4.30 : Kubadabad sarayı seramiklerinde balık figürü, Konya Karatay Müzesi,
2009.
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Osmanlı’da hamam kültürü edebiyatta, güzel sanatlara sık sık konu olmuştur.
Hamam taslarına, Osmanlı’nın sosyal hayatının merkezinde olan hamam mekanı ile
ilgili minyatürlerin yer aldığı “Hünername” ve “Zenanname” gibi kitaplarda
rastlanıldığı gibi, hamam konusunun ve çağrışımlarının Avrupalı sanatçılarında da
merceğinde olması sebebiyle, seyyah yazar ve ressamların eserlerinde de
görülmektedir. 18. ve 19. yüzyıllarda oryantalist ressamlar oldukça egzotik gelen ve
merak uyandıran kadınlar hamamının diğer avrupalı gezginlerin anlatımlarından yola
çıkarak ve zaman zaman da abartarak resimlemişlerdir (İnankur, 1997). Özellikle
19.yy başlarında kompozisyonlarında gerçekçi olmayan ögelere yer veren
oryantalislerin birçoğu hamam ortamını aktarmaktan ziyade ortamdaki egzotik çıplak
kadınları resmederek Batının hayalgücüne hitap etmenin peşinde olmuşlardır. Ancak
aynı yüzyılda ilerleyen zamanlarda Doğu’nun daha yakından tanınması ile daha
gerçekçi çalışmalar yapmışlardır. Oryantalist resimlerde genellikle abartılan fantastik
bir dekorda egzotik objeler ile kompozisyon yapılır (Renda, 2013).
Doğu kültürüne ait egzotik bir resim Doğu kültürüne ait egzotik nesnelerden
oluşmalıdır. Resimde hamam sahnesi oluşturulurken, sahneyi gerçekçi kılmak için en
az mimari detaylar kadar, kompozisyonu tamamlayabilmek adına, hamam kültürüne
ait eşyalar da önemlidir. Camille Rogier “Harem Bathing Scene” isimi resminde
hamamda 4 kadın görülür (Şekil 4.31). Kadınlardan birisi barok bir kurnadan hamam
tasına su doldurmaktadır.
Kompozisyonu dengelemek için resime solda yerde bir ibrik–leğen takımı da
eklemiştir. Bu resimde Camille Rogier oryantalist mimari ögeler kullanmış, hamam
konusunu bize aktaran içmimari unsurlar ve objeleri ile resmini zenginleştirmiştir.
İlk Türk kadın ressamlarından olan Nazım Hikmet’in annesi Celile Hanım 1940 ve
1950 yılları arasında Hamam temalı nü çalışmalar gerçekleştirir. Böylece kadınlar
hamamını sonunda anlatılardan değil de kendi eskizleri ile resimleyen bir sanatçının
eserlerine tanık olunur. Şekil 4.32’deki resimde görüldüğü gibi beş figür hamamda
yıkanmaktadır, yıkanmanın çeşitli aşamaladını gösterdiği figürlere hamamtası da
eşlik eder. Kompozisyonda hamam tası elde su almak üzere, kurnanın yanında yerde
ve kurna üzerinde gözlenir (Okkalı, 2014).
Sosyal hayatın merkezinde bir mekan olarak hamam ve bu kültürün önemli
eşyalarından hamam tası, divan edebiyatında, romanlarda, bilmecelerde ve
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deyimlerde kullanılmıştır. Örneğin “Eski hamam eski tas” günümüzde de sık
kullandığımız bir deyimdir ve hiçbirşeyin değişmediği aynı kaldığı anlamına gelir.
Daha az bilinen “Ne tas düşsün ne hamam çınlasın”, tasın düşürüldüğünde hamamda
çıkaracağı çınlama sesi gibi, olumsuz bir olay yaşanmamasını temenni eden bir
atasözüdür.

Şekil 4.31 : Camille Rogier, Harem hamam sahnesi (Url-25).

Şekil 4.32 : Kadınlar Hamamı, Celile Hanım, 1940, (Okkalı, 2014).
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Divan edebiyatında hamam için ayrı bir tür geliştirilmiştir; çeşitli nazım şekilleri
içerisinde hamam ve hamam eğlencelerinin konu alındığı şiir türüne hammamiye
denilmektedir (Pala, 1999).
Hamamın Roma kültürü mirası olması ve hamam tasının formunun Friglere kadar
dayanıyor olması nedeniyle hamam tası, 1912’lerde ortaya çıkmış olan ve Yahya
Kemal Beyatlı ve Yakup Kadri Karaosmanloğlu tarafından oluşturulan Eski Yunan
ve Latin klasiklerini örnek alarak geliştirdikleri “Akdeniz Havzası Edebiyatı” içinde
kendine yer bulur. Yunan mitolojisini ve tarihini araştıran ve bu akımdan etkilenen
Mustafa Seyit Sutüven’in bir şiirinde Afrodit’in yıkanmak için her sabah dağdan
elinde bir gümüş hamam tası bu temada işlenmiştir:
“Afrodit olmadan ilâh
Dağdan inerdi hersabah
Elde gümüş hamam tası.
Burda çıkardı örtüden
Kimseye gösterilmeyen
Gerdanı, göğsü, kalçası” (Sutüven, 1976, s.24 ).
Konaklarda, köşklerde bulunan hamamlar tanzimat döneminde Avrupa tarzı
banyolara dönüşmeye başlar (Işın, 1995). Günümüzde evlerde yer alan su tesisatı ve
buna bağlı duş sistemleri ile yıkanma işlemi yapılmakta ve evlerde hamam
bulunmamaktadır ancak mahalle hamamları halen varlığını korumaktadır.
Geleneksel yaşam biçiminin yeni teknolojiler ile terkedildiği modernleşme
döneminde yıkanma mekanı da yıkanma kültürü de farklılaşmıştır. Bu farklılaşmayı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak isimli romanında şu şekilde anlatır:
Şişli’de, o mükemmel ve yeni apartmanlar dururken burada bir göçebe halinde yaşamanın
manasını anlayamıyorum. Koca evde adamakıllı bir banyo odası bile yok. O hantal hamamı
yakmak için üç gün evvel hazırlanmak, üç çeki odun yakmak, iki de bir de kazanı
sıvattırmak, kurnaları tamir ettirmek lazım geliyor. Bu şerait dahilinde ayda bir kere bile
yıkanmak müyesser olamıyor. Şişli’nin yeni usul, elektrikli banyolu apartmanları Servet
Bey’i gittikçe çekiyordu. (Demir, 2013,s.141).

Karaosmanoğlu

Konaklar’daki

hamamların

hazırlanmasının

güçlüklerinden

bahsederken Şişli’de yer alan modern apartmanlarında yer alan elektrikli banyoları
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övmektedir. Yazarın bahsettiği elektrikli banyolar termosifon ile suyun ısıtıldığı
banyolardır. Konaklara ve evlere, modern banyo tesisatının gelmesi ile hamama
gitmeler azalmış ve yıkanma işlevi evlerde modern banyolarda yapılmaya
başlanmıştır. Ancak bu süreç çok kesin bir geçişle olmamıştır. 1950’lerde evlerde
banyo mekanları vardır ancak su çeşitli araçlarla ısıtılır ve leğen veya kovalarda
üzerine soğuk su eklenerek ılıştırılır. Bu ılıştırılan su ile yıkanmak için yine hamam
tası gerekmektedir. Bu geçiş dönemine tanıklık eden Füsun Bayramlı 1950’li
yıllarda, çocukluk yaşlarında Yeniköy’de bir köşkün müştemilatında oturmaktadır.
Çevredeki yalı ve köşklerde oturan ailelerin çocukları ile aynı semtin ilkokuluna
devam etmektedir. Füsun Hanım’a okulda resim dersinde evlerinin banyosunu
çizmeleri ödevi verilir. Sınıfın çoğu resminde banyoyu modern tarzda, termosifon ve
buna bağlı duş başlığı ile resmederken Füsun Hanım resimde bir soba, leğen, kova ve
tas olarak resmetmiştir. Sobanın üzerinde ısıtılan su kovaya aktarılmakta ve soğuk su
ile ılıştırılarak hamam tası vasıtası ile yıkanılmaktadır (F. Yaşar, kişisel görüşme, 5
Eylül 2018).
Hamam taslarının işlevsel olarak evlerden yok oluşu evlere tasların yerine suyu
sisteme bağlı olarak direkt aktaran duş başlığının evlere girmesi ile olmuştur.
Geleneksel hamamlar azalsa da varlığını ve işlevini korumakta ve hamam tası
işlevsel olarak buralarda kullanılmaya devam etmektedir. Özellikle gelin hamamı
gibi adetler birçok yörede devam etmektedir. Aynı zamanda hamamlar yabancı
turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir.
Günümüzde antika eşya kategorisine giren ve kimi zaman miras yolu ile kimi zaman
ise antikacılardan edinilen hamam tasları evlerde ve daha çok banyolarda dekoratif
eşya olarak sergilenmektedirler. Bu sergileme esnasında zaman zaman içerisine
hamam kültürüne ait sabunlar, havlular, lifler, keseler gibi eşyaların da yerleştirildiği
gözlenir.
Balıklı hamam tasını günümüzde antikacılarda, müzelerde ve dekoratif obje veya
turistik eşya olarak bakır eşyalar satan bakırcılar çarşılarında görmek mümkündür.
Çok uzun bir bakır geçmişine sahip Gaziantep’te bakır üreticileri aktif bir şekilde
Bakırcılar Çarşısı’nıda hizmet vermektedir.
Gaziantep Belediyesi tarafından kurulan Gaziantep ile ilgili kültürel faaliyetlerde
bulunan ve turistik amaçlı ürünlerin satışını gerçekleştiren Gaziantep Müze
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Mağaza’sında bir balıklı hamam tası satışa sunulmaktadır. Dekoratif eşya olarak
Gaziantep Müzesi’ni ziyarete gelen turistlere satışa sunulan balıklı tasın müze
mağazasının web sitesinde online satışı da bulunmaktadır (Şekil 4.33). Sitede balıklı
hamam tası ile ilgili sayfada öncelikle kentin bakır ile ilişkisine dair kısa bir açıklama
yapılmakta ardından da balıklı tasın Gaziantep hamamlarında kullanılan ve
hamamlarda çocuklara hamamı sevdirmek üzere bir nevi oyuncak görevi
gördüğünden bahsedilmektedir (Url-25).

Şekil 4.33 : Balıklı hamam tası, bakır, Gaziantep Müze Mağazası hediyelik eşya
mağazası ( Url-26).
Çizelge 4.3’de Balıklı hamam tası ile ilgili toplanan verilerin araştırma seti tablosuna
işlenmiş hali yer almaktadır. Araştırmadaki veriler özetlenerek ve sergileme için
önemli olduğu düşünülen veriler vurgulanarak tabloya yerleştirilmiştir.
Çizelge 4.3 : Senaryo analizi yöntemi ile balıklı hamam seti araştırma seti tablosu.
BALIKLI
HAMAM TASI

Üretim
Kümesi

Tüketim
Kümesi

Tanım

-19.yy bakır
nesne
- Hamamda
kurnadan su alıp
dökünmeyi
sağlayan su kabı
- Anadolu

-19.yy bakır
nesne
- Zanaat nesnesi
- Hamamda ve
evlerde kurna,
kova leğenden su
dökünerek
yıkanma
- Anadolu
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Dolayım

Kavramsallaştırma

- 19.yy
- Su kabı
- Zanaat
- Bakır

Çizelge 4.3 (devam) Senaryo analizi yöntemi ile ibrik-leğen araştırma seti tablosu.
İBRİK-LEGEN

Üretim
Kümesi

Biçimsel
Analiz

- Gövde
- Göbekli taban
- Ayırdedici
özellik: göbek
kısmından
Çıkan metal
çubuğa
bağlı eklemli
balık figürü

Teknoloji

- Zanaat nesnesi
- Bakır levhaya
dövme işlemi
uygulaması

Üretim

- Zanaat nesnesi
- 19.yy
- Bakır malzeme
- Dövme yöntemi
ile şekillendirme
-Kazıma ile
süslme

Tüketim
Kümesi

Dolayım

Kavramsallaştırma

- MÖ 3000’
lerden bugüne
kadar
kullanılagelen
arketip nesne

- Arketip Su kabı

NesneKullanıcı
İlişkisi

- Anadolu’da orta
ve alt gelirli
aileler
- Nesne sevilerek
senelerce
kullanıldı
- Su dökünme,
çalgı aleti,
savunma aleti,
, yer tutma eşyası
- Kişisel tarak, lif,
kese depolama
eşyası
- Hamamda göz
önünde olması
nedeni ile nalın,
peştemal, tarak ile
statü nesnesi
- Balık figürü ile
eğlenme, vakit
geçirme

-Modern duş sistemleri
evlere girene kadar evlerde
kullanılıyor
-Hamamlarda halen
kullanılıyor

NesneÇevre
İlişkisi

- Sosyal hayatın
merkezinde bir
mekan olarak
hamamda
kullanımı, hamam
kültürü ile
bütünleşmiş bir
eşya
- Hamamda kurna
başında kullanım
- Bohça içerisinde
konaktan,
konuttan hamama
taşınma
- Hamam
giderken ve
gelirken tarak, lif,
kese vb eşyaları
depolama

TanıtımPazarlama

-Bakırcılar çarşısı
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Çizelge 4.3 (devam) Senaryo analizi yöntemi ile balıklı hamam seti araştırma seti
tablosu.
BALIKLI
HAMAM TASI

Üretim
Kümesi

Tüketim
Kümesi

Dolayım

Kavramsallaştırma

- Osmanlı dönemi
hamam minyatürleri
- Oryantalist
ressamların resimleri
- Edebiyat: şiir
(akdeniz havzası
edebiyatı, mustafa
sutüven), atasözü (
eski hamam eski tas,
Ne tas düşsün ne
hamam çınlasın),
divan edebiyatı
(hamammiye)
-Günümüzde
banyolarda dekoratif
nesne olarak
kullanılması

Temsiliyet

4.4.4 Su ısıtıcı
Sergilenecek olan bir başka bakır eşya form itibarı ile diğer nesnelere göre daha
tanıdık olan, şekil 4.34’de görülen su ısıtıcısıdır ve 19. Yüzyılda üretildiği tahmin
edilmektedir. (A. Karakulakyan, kişisel görüşme, 15 Ekim 2018), (C. Kıpırtı, kişisel
görüşme, 10 Ekim 2018).

Şekil 4.34 : Su ısıtıcısı, 19.yy, Artship İnisiyatifleri & Halka sanat galerisi
koleksiyonu.
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Su ısıtıcısının ingilizce karşılığı olan “kettle” günümüzde Türkiye’de özellikle
elektrikli su ısıtıcıları için kullanılmaktadır. Kettle ingilizce sözlüklerde; akıtacağı,
kapağı ve kulbu bulunan ve içerisinde suyu kaynatmaya yarayan kap olarak geçer
(Hornby, 1989 ).
Su ısıtıcısının döküm yöntemi ile üretilmiş bir gövdesi, yine döküm yöntemi ile
üretilerek gövdeye lehimlenmiş bir emziği ve gövdenin iki yanına perçinlenmiş
parçalara mafsallı bir şekilde bağlanan üstten geçen bir kulbu bulunur. Kulbun
üzerinde taşırken ve su dökerken elin yanmasını önlemek üzere tornada işlenerek
kulba geçirilmiş ahşap bir kısım mevcuttur. Bu ahşap kısım yüksek ısıdan korumakla
beraber ergonomik bir tutuş da sağlar. Ahşap tutamaklı kulp üstten gövdenin bir
hayli yukarısından geçerek, kaynayan sudan uzaklaşarak ısınmayı önler.
Form incelendiğinde eşyanın karakterinin oluşturan ögeler, ısıtılmak üzere konduğu
soba veya ocaktan maksimum ısıyı almak üzere alta doğru genişleyen yuvarlak
tabanı, yukarıya doğru hafifçe daralan fakat çok da yükselmeyen, basık gövde şekli,
nesnenin etrafında hareket kazanabilmesi için biraz genişleyerek ve hayli yüksekten
geçerek iki yanında bağlanan hareketli kulbu ve ısınan suyun dikkatlice akıtılmasını
sağlayan emziğidir (Şekil 4.35).

Şekil 4.35 : Su ısıtıcısı morfolojik çizim.
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Su ısıtıcısının basık gövdesi Çin’den gelen seramik çaydanlık ve demliklerden
etkilenerek sürdürülmüş olabilir (Alyanak, 2001). Yuvarlak tabanlı, emzikli, basık
bir gövdeye sahip, kapaklı ve emzik aksında üstten geçen kulbu ile arketip bir form
olan su ısıtıcılarının işlevi içerisindeki suyu kaynaymaktır ve yüzyıllardır birçok
kültürde kullanılmaktadır. Şekil 4.36, Şekil 4.37 ve Şekil 4.38’de dünyanın farklı
bölgelerindeki müzelerden alınan örnekler bu eşyanın yaygın kullanımına dair bir
fikir verebilir. Kettle olarak adlandırdığımız elektrikli su ısıtıcılarının piyasaya
çıkmasına kadar su ısıtıcısının formu fazla değişmemiştir.

Şekil 4.36 : Su ısıtıcı, 19.yy, Japonya, Freer and Sackler Galleries
Koleksiyonu (Url-27).

Şekil 4.37 : Su ısıtıcı, 19.yy, İngiltere, Maurice Cohen & CO. Koleksiyonu, (Url-28).
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Şekil 4.38 : Su ısıtıcı, Jesuan Hanedanlığı, Kore, National Folk Museum of Korea,
(Url-29).
İlk elektrikli su ısıtıcı Crompton and Co tarafından 1891 yılında geliştirilmiştir.
Daha önceki ısıtıcı formlarını esas alarak “alttan ısıtılarak” suyu kaynatma geleneğini
sürdürür. Bu üründe elektrikli ısıtma tesisatı tabana yerleştirilmiştir; fakat tertibatın
su ile temas etmemesi nedeni ile ısıtma işlemi uzun sürer, üstelik çok pahalıdır.
1919’da Allen Ford bugün üretilenlere benzer formda bir tasarım yapar ve patentini
alır (Meech 2005). 1920’lerde satışı başlayan ürün bakır malzemedendir. 1930’larda
krom kaplama su ısıtıcılar da piyasaya çıkmıştır.
1900’lü yılların başında Almanya’da kurulan Alman Werkbund (Alman Zanaatçiler
Topluluğu) sanat ve endüstri arasınaki kopuk ilişkiyi yeniden kurmak niyetindedir.
Bu topluluğun üyelerinden olan Peter Behrens kurumsallaşma sürecinde olan
dönemin büyük elektrik firmalarından AEG için bir elektrikli su ısıtıcı tasarlamıştır.
Evlerde kullanılacak olan bu çok yeni teknolojik ürünü tasarlarken, tamamen yeni bir
form yaratmak yerine, modern ve geleneksel arasında bir çizgide; ancak su
ısıtıcısının arketip formunu da anımsatan bir çizgide yeni tasarımını oluşturur.
Kaidesi yuvarlak ancak gövdesi altıgendir, tutma kulbu yine emzik aksında üstten
geçer ve hatta ısı yalıtımı için kulp üzerinde tercih ettiği malzeme elde örülme
rattandır (Şekil 4.39). Behrens böylece ürünün arketipi çerçevesinde gerçekleştirdiği
tasarımı ile kullanıcılar için çok yeni olan elektrikli su ısıtıcısı tasarımına tanıdık bir
duygusal derinlik getirmiştir (Reizman, 2003).
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Şekil 4.39 : AEG elektrikli ısıtıcı, Peter Behrens, 1909 (Fiell, 2005).
1985 yılında Michael Graves’in Alessi için tasarladığı postmodern su ısıtıcısı aşağıya
doğru genişleyen basık formu, dairesel tabanı ve emzik aksından yukarıdan geçen
kulbu ile yine arketip su ısıtıcı form çerçevesinde tasarlanmıştır. Üstten geçen kulp
sabitleştirilmiş, ergonomi ve ısı yalıtımı için ise çağdaş malzemelerden
faydalanılmıştır, gövdesi çeliktir. Graves, su ısıtıcılarının kaynadığı zaman çıkardığı
ıslık sesine benzer sesten esinlenerek emziğin ucuna esprili plastik bir kuş figürü
eklemiştir (Şekil 4.40).

Şekil 4.40 : Elektrikli su ısıtıcı, Michael Graves, Alessi, 1985 (Fiell, 2005).
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Vaka çalışması olan “Su Nesneleri Sergisi” nde sergilenecek olan su ısıtıcısının form
akrabası olan elektrikli, bakır, ısıya dayanıklı cam ve döküm modelleri günümüzde
de kullanılmaktadır. Anadolu’da kullanılan “su ısıtıcısı”, üretildiği tarihler olan
19.yy’da soba veya kuzine üzerinde su ısıtmak amaçlı üretilmiş ve kullanılmıştır.
Bakır su ısıtıcısının suyu ısıtmak üzere bir enerji kaynağının üzerine yerleştirilmesi
gerekir.Su ısıtıcı bu nedenle Anadolu’da, kalorifer ısıtma sisteminin evlere
girmesinden önce, sıklıkla soba ve kuzineler üzerine yerleştirilerek kullanılır.
Sergilenecek olan “su ısıtıcı” bağlamında nesne-çevre ilişkisinde soba ve kuzine
önemli bir unsurdur. Kuzine yemek pişirmeye ve aynı zamanda ısınmaya yarayan
büyük sobadır, italyanca kökenli bir kelimedir ve “mutfak ocağı” anlamına gelir (tdk,
2018). Su ısıtıcısı başlıbaşına bir mekan olan ve etrafında bir atmosfer yaratan kuzine
ile ilişkili onu tamamlayan bir eşyadır. Su ısıtıcısı gibi kuzine de tüm dünyada
ısınmaya ve yemek pişirmeye yönelik kullanılan verimli ve çok yönlü bir ev
eşyasıdır.
Antalya’da sobacılar çarşısında yer alan soba müzesinde 1970’li yıllarda üretilmiş
bir kuzine, üzerinde “Su Nesneleri Sergisi” nde sergilenecek olan eşyaya benzer bir
“su ısıtıcısı” ile sergilenmektedir (Şekil 4.41). Müzedeki sergide su ısıtıcısı veya
kuzineye dair bilgi verilmemektedir, kuzine üzerine yerleştirilen su ısıtıcısı ve
kestaneler atmosfer canlandırma amaçlı dekor olarak yerleştirilmiştir. Arkada duvara
yerleştirilmiş desenli duvar halısı ve önde kuzine üzerinde su ısıtıcı ve kestaneler,
kuzinenin yakınında yer alan cansız mankenler ile “kuzinenin yarattığı atmosfer”
canlandırılmaya çalışılmıştır. Birbirinin önüne geçerek asıl sergilenen eşyanın
vurgulanmasını engelleyen ve izleyicinin hayalgücüne yer bırakmayan ve bir
sergileme biçimi olsa da kurguda su ısıtıcısı ve kuzinenin birlikteliği dikkat çekicidir.

Şekil 4.41 : Kuzine ve su ısıtıcısı sergilenmesi, Antalya Soba Müzesi.
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Kuzine kültürü Anadolu’da çok yaygındır ve aile yaşamında önemli bir yeri vardır,
kuzine

ile

kullanıcıları

arasında

farklı

katmanlarda

bağlar

oluşmuştur.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaşadığı evde kuzine kullanan Melek Yaşar, 1983
yılında Gümüşhane ilinden İstanbul’un Üsküdar semtine geldiğinde, “onsuz
yapamayacağını düşündüğü”, kuzinesini de beraberinde getirir.
1980’lerde İstanbul’da birçok evde kalorifer bulunmasına karşılık Melek Hanım
yakın tarihe kadar kuzinesini kullanmıştır. Yaşar, oturma odasında kullandığı
kuzinede yaptığı böreklerin ailece çok sevildiğini ve kuzineye yakın bir konuma
yerleştirdiği masanın etrafında düzenlenen aile yemeklerine kuzinenin sesi, kokusu
ve sıcaklığı ile keyiflerine katkıda bulunduğunu söylemiştir (M. Yaşar, kişisel
görüşme, 13 Ekim 2018).
İstanbul’da yaşayan heykeltraş Adem Ünlü’nün hatıralarında doğup büyüdüğü
Burdur’un Ağlasun köyünde, köyevi ve kuzine bir bütündür. Evde gerçekleşen bütün
olaylar, edimler kuzinenin çevresinde toplanır; yemek yenir, yemek yapılır, oturulur,
uyunur, kilim dokunur, evin kedisi kuzinenin altında uyur. Annesi kuzinede
kurufasulye, börek pişirir, üzerindeki su ısıtıcısında devamlı sıcak su bulunmaktadır.
Sıcak su genellikle çamaşır, yemek ve bulaşık için kullanılımıştır. Sıcak suyun
kaynatıldığı

su

ısıtıcısından

suyu

alarak

dağdan

topladıkları

adaçaylarını

demlediklerini de belirtmiştir. Adem Ünlü’nün annesi Hatice Ünlü kuzine kültürünü
ilk olarak 1950’lerde Kafkas’lardan bölgeye göç edenlerde gördüklerinden kuzineyi
“göçmen sobası” olarak bildiklerini belirtir. Adem Ünlü 1998’de İstanbul’a gelerek
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yetenek sınavına girdiğinde,
resim kompozisyon sınavında “sobanın başında hasta kocasına bakan bir kadın”
konusu verilmiştir. Bir dönem hayatının ve sonrasında hatıralarının merkezinde yer
alan “göçmen sobası”nı içinden çıkan odunları, üzerinde dumanı tüten eşyaları ile
“hayatta gibi” “o anda” gibi kompozisyonun önemli bir parçası olarak betimlemiş ve
neticede sınavda başarılı olmuştur. Adem’in annesi Hatice Ünlü kuzineyi köydeki
evinde halen kullanmaktadır (Şekil 4.42) (A. Ünlü, kişisel görüşme, 23 Ekim 2018),
(H. Ünlü, kişisel görüşme, 23 Ekim 2018).
Su ısıtıcısı ve kuzine veya soba ikilisi yarattığı sıcak ve üzerinde pişirilen yemek ve
kestane, fındık gibi atıştırmalıkların kokusu, su ısıtıcısının çıkardığı buhar ve ıslık
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gibi farklı duyulara hitap etmesi ile oluşturduğu atmosfer Mehmed Rauf’un Eylül
romanında olduğu gibi edebiyatta romanlara konu olmuştur:
Bu, uzun güneşli günleriyle, sıcak geceleri, göz kamaştıran gökyüzü, nefes boğan tozlarıyla
artık insanı bıktıran yazdan sonra, dinginlik ve tembelliğe eğilimli insan yaratılışına pek
uygun gelen, insana köşelere bucaklara, soba yanlarına sokulmak duygusunu veren soğuk ve
tembel kış düşüncesi, uzun yağmurları, siyah gökleri,çamurlu sokaklarıyla akşamlara kadar
evden çıkmaktan korkutan kış düşüncesi onu büyüledi. (Mehmed Rauf, 2003, sf:113).

Şekil 4.42 : Adem Ünlü’nün köy evindeki kuzine kullandığı kuzine ©Adem Ünlü
2017
Kuzinenin, hem ocak, hem soba hem de fırın gibi çok işlevli kullanımı nedeniyle
Avrupa ve Amerika’da da çok kullanılmış, pek çok model geliştirilmiştir. 19.yy’da
farklı markaların yayınladığı reklamlarda kuzine ve kimi zaman özellikle üzerine
oturtulması için tasarlanmış metal disk şeklinde bölümü ve su ısıtıcılarına rastlanır.
Amerika’da 1880’lerde kurulan ve kuzine üreten The Bridge & Beach

firması

yayınladığı reklamda kuzinenin ekonomik boyutuna dikkat çeker. Kuzine mekanı
ısıtırken aynı zamanda hizmetli yemeği kuzinede pişirmiş servis etmek üzeredir, bu
esnada kuzinenin üzerinde su ısıtıcısı belki yemekten sonra içilecek olan çay için
suyu ısıtmaktadır (Şekil 4.43).

Şekil 4.43 : The Bridge & Beach firması 1880’lerden bir kuzine ilanı (Url- 2)
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Devamlı odun isteyen ve doymayan “soba”, oturup kalkmayan “ateş”, sobanın
bacasından çıkan, aynı zamanda su ısıtıcısından çıkan buhar da olabilir, “duman”
bilmecesi aynı zamanda 3 satırda sobayı özetleyen bir betimlemedir:
“Biri yer doymaz,
Biri oturur kalkmaz,
Biri gider gelmez ” (Elçin, 1970, s.68).
Çizelge 4.4’de Su ısıtıcı ile ilgili toplanan verilerin araştırma seti tablosuna işlenmiş
hali yer almaktadır. Araştırmadaki veriler özetlenerek ve sergileme için önemli
olduğu düşünülen veriler vurgulanarak tabloya yerleştirilmiştir.
Çizelge 4.4 : Senaryo analizi yöntemi ile su ısıtıcı araştırma seti tablosu.
SU ISITICI

Üretim
Kümesi

Tanım

- 19.yy
- bakır nesne
- Üstten saplı,
emzikli, basık
gövdeli

Biçimsel
Analiz

- Basık Gövde
- Emzik
- Emzik
aksında üsstten
geçen kulp
- Kulpta ahsap
malzeme ile
ergonomi
- Kapak

Teknoloji

- Zanaat
nesnesi
- Bakır levhaya
dövme işlemi
uygulaması
- Emzik döküm
yöntemi ile

Üretim

- Zanaat
nesnesi
- 19.yy
- Bakır
malzeme
- Dövme
yöntemi ile
şekillendirme
- emzik döküm
yöntemi

Tüketim
Kümesi
- 19.yy
- bakır nesne
- Zanaat nesnesi
- Su ısıtıcı
- Isıdan tasarruf
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Dolayım

Kavramsallaştırma
- 19.yy
- Su kabı
- Zanaat
- Bakır

Çizelge 4.4 (devam) : Senaryo analizi yöntemi ile su ısıtıcı araştırma seti tablosu.
SU ISITICI

Üretim
Kümesi

NesneKullanıcı
İlişkisi

Nesne-Çevre
İlişkisi

Tüketim
Kümesi

Kavramsallaştırma

- Evin
merkezindeki
kuzinenin
üzerinde yer
alıyor
- Kuzinenin
yarattığı sıcak ve
samimi atmosfer
ile bütünleşmiş
bir eşya
- Sürekli sıcak su
- Yemek, sıcak
içecekler,
çamaşır, bulaşık
için sıcak su
- Emzik sayesinde
kontrollü su
akıtmak
- Ortam
nemlendirme
-Enerjiden
tasarruf
- Soba, kuzine,
ocak üzerinde
Kullanım
-Kuzine
atmosferinde, alt
gözde yemek
pişerken
kuzinenin
üzerinde yer alır,
- börek, patates,
çorba, kestane,
kedi
odun
- Günümüzde
kullanılan modelleri
mevcut, dekorasyon
amaçlı da
kullanılıyor.
- Reklamlar, roman
ve bilmeceler, şiirler

Temsiliyet

TanıtımPazarlama

Dolayım

-Bakırcılar çarşısı

4.4.5 Soba tipi su ısıtıcı
Tezin vaka çalışması olan Su Nesneleri Sergisi’nde yer alacak olan bakır nesnelerden
bir diğeri üstkapağı açılabilen bakır bir eşyadır (Şekil 4.44). Nesneyi Antikacı Alex
Karakulakyan’dan satın alan koleksiyoner, eşyanın asıl işlevini bilmemekte ve onu
dekoratif bir depolama eşyası olarak kullanmaktadır. Bakır eşya soba üzerinde
kullanılmak üzere üretilmiş olan bir su ısıtıcısıdır. Karakulakyan ayrıca bu nesnenin
Bolu civarındaki köylerde kullanıldığından bahsetmiştir (A. Karakulakyan, kişisel
görüşme, 15 Ekim 2018).
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Şekil 4.44 : Soba tipi su ısıtıcı, 19.yy, Artship İnisiyatifleri & Halka sanat galerisi
koleksiyonu.
Nesne silindirik formdadır ancak nesnenin bir tarafında yarım daire bir boşluk boylu
boyunca uzanır. Bu yarım daire şeklindeki boşluk nesnenin soba bacasına
oturabilmesi içindir. Nesnenin üst kapak, gövde, ince bir taban ve kulplardan
oluştuğu gözlenir (Şekil 4.45).
Gövde kısmı bakır levhanın dövülerek şekillendirilmesiyle oluşturulmuş ve alt
tabana perçinlenmiştir. Kapak açıldığında arkaya yaslanabilmektedir. Üst kapak sabit
ve açılabilir iki kısımdan oluşur. Açılan kapak kısmı sabit kısıma menteşeler ile
bağlanmıştır. Dövülerek şekillendirilmiş kulplar nesneye gövdeden perçinlenmiştir.
Nesnenin gövdesinde bir kuşak geometrik süslemeler yer alır.
Boru tipi su ısıtıcısına dair herhangi kaynakta bir bilgiye rastlanmamıştır. Bunun
üzerine antikacı Karakulakyan’ın bahsettiği Bolu civarında yer alan köylerde
yaşayanlardan bilgi edinilmesi yoluna gidilmiştir. Eskiden Bolu’nun ilçesi olan
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Düzce şehrine bağlı bir Abazhan köyü olan Yeşilyayla köyünde (Bıçkı köyü) bu
eşyayı tanıyan ve kullanmış olan Şema Başkoç ile görüşülmüştür.

Şekil 4.45 : Soba tipi su ısıtıcı morfolojik çizim.
Başkoç 60 yaşlarındadır, doğma büyüme Yeşilyayla köylüdür. Şema Başkoç eşyayı
görür görmez tanımış ve köye kalorifer gelene kadar herkesin evinde bulunan bir
eşya olduğundan bahsetmiştir. Kışları sert geçen Yeşilyayla köyünde sobalar kurulur
kurulmaz su ısıtıcısı

kaldırıldığı yerden çıkarılır ve oyuk kısmı soba bacasına

oturacak şekilde sobanın üzerinde yerleştirilir, böylece soba üzerinde yer işgal etmez.
Soba üzerinde sürekli duran eşya soba yandığı sürece hem tabandan hem de bacayı
kavradığı kısımdan ısınarak sürekli sıcak su barındırmaktadır. Su ısıtıcısına su
güğümden aktarılır veya çeşmeye götürülerek içerisinde su doldurulur. Yakınlarında
su aktarımı için bir maşrapa durur. Su ısıtıcısından tencere, ibrik, kazan veya
çaydanlıklara, lazım olan işe göre su aktarımı bu maşrapa yardımı ile yapılır. Su
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ısıtıcında devamlı bulunan su ortamın nemlenmesine de yardımcı olmaktadır. (Ş.
Başkoç, kişisel görüşme, 20 Eylül 2018).
Başkoç boru tipi su ısıtıcısının bölgedeki sobacıların ürün çeşitliliğini arttırmak için
icat ettiği bir nesne olduğunu belirtmiştir. Isıtıcının oyuğunu kendi ürettikleri ve
sattıkları bacaların çaplarına uygun olarak tasarlamışlardır.
Bölgede yıllarca sevilerek kullanmış bir eşyadır, kaloriferin evlere girmesi ile işlevini
yitirmişir. Sonrasında çiçeklik olarak kullaılmış veya gözden çıkarılmıştır.
Çizelge 4.5’de soba tipi su ısıtıcı tası ile ilgili toplanan verilerin araştırma seti
tablosuna işlenmiş hali yer almaktadır. Araştırmadaki veriler özetlenerek ve
sergileme

için

önemli

olduğu

düşünülen

veriler

vurgulanarak

tabloya

yerleştirilmiştir.
Çizelge 4.5 : Senaryo analizi yöntemi ile soba tipi su ısıtıcı araştırma seti tablosu.
SOBA TİPİ SU
ISITICI

Üretim
Kümesi

Tüketim
Kümesi

Tanım

- 19.yy
- bakır nesne
- Soba
borusuna
uyumlu su
ısıtıcısı

-19.yy
- bakır nesne
- Zanaat nesnesi
- Su ısıtıcı
- Isıdan tasarruf

Biçimsel
Analiz

- Menteşeli
açılır üst kapak
- Soba bacasına
özel tasarım

Teknoloji

- Zanaat
nesnesi
- Bakır levhaya
dövme işlemi
uygulaması

Üretim

- Zanaat
nesnesi
- 19.yy
- Sobacılar
tasarlıyor ve
üretiyor
- Bakır
malzeme
- Dövme
yöntemi ile
şekillendirme
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Dolayım

Kavramsallaştırma

- 19.yy
- Su kabı
- Zanaat
- Bakır

Çizelge 4.5 (devam) : Senaryo analizi yöntemi ile soba tipi su ısıtıcı araştırma seti
tablosu.
SOBA TİPİ SU
ISITICI

Üretim
Kümesi

NesneKullanıcı
İlişkisi

NesneÇevre
İlişkisi

TanıtımPazarlama

Tüketim
Kümesi

Dolayım

Kavramsallaştırma

- Soba üzerinde
soba bacasına
entegre
- Sürekli sıcak
su
- Ortam
nemlendirme
- Su
ısıtıcısından
tencere, ibrik,
kazan veya
çaydanlıklara,
lazım olan işe
göre su aktarımı
-Enerjiden
tasarruf
- Soba
üzerindeki
alandan tasarruf
- Bolu
civarındaki
köylerde
- Soba üzerinde
soba bacasına
entegre
Düzce
Sobacılar

Temsiliyet

4.4.6 Sıvı saklama kabı
Şekil 4.46’da görülen sergide yer alacak olan diğer bir bakır eşya, antikacı Alex
Karakulakya nesnenin tarihi konusunda emin olmamakla birlikte 19.yüzyıl’a ait
olabileceğine dair tahmin yürütmüş ve evlerde kullanılan sıvı saklama kabı olarak
tanımlamıştır (A. Karakulakyan, kişisel görüşme, 15 Ekim 2018).
Ortaçağ ve Yeniçağ’da Anadolu’da bulunan metal atölyelerini araştıran ve
üretimlerinden örnekler veren Kayaoğlu (1993)’nun araştırmasında, sergilecek olan
saklama kabına benzer bir bakır eşya göze çarpmaktadır. Bu eşya 19. Yy’da bakır
üretimi ve ticareti açısından önemli bir konuma sahip olan Tokat atölyelerinde
üretilen debbe isimli bir eşyadır. Sergilenecek saklama kabının gövde formu ile
benzerlik göstermektedir ve ağız kısmında benzer şekilde yuvarlak halkaları bulunur.
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Gündağ’ın araştırmasındaki debbenin halkalarına geçen bir zincir bulunmaktadır
(Şekil 4.46). Bu zincirin işlevi nesneyi bir yerlere asmaktır. Sergilenecek olan sıvı
saklama kabının da asılması için benzer bir zinciri olduğu tahmin edilebilir.

Şekil 4.46 : Sıvı saklama kabı, 19.yy
Artship İnisiyatifleri & Halka Sanat Galerisi koleksiyonu.
Gündağ Kayaoğlu şekil 4.47’deki örneğini verdiği debbe’yi, kapaklı ve kulplu su
güğümü veya askılı ve zincirli kulbu olan yağ kabı” şeklinde tanımlamıştır
(Kayaoğlu, 1987).
Sözlüklerde debbe kelimesinin anlamı birden fazla su kabına ve farklı fonksiyonlara
gönderme yapmaktadır. Bazı kapların yöresel isimleri olabilmektedir. Kubbealtı
lugatında yağ ve bal gibi şeyleri taşımakta kullanılan kulplu, karınlı ağzı dar kapaklı
kap olarak tanımlanmaktadır. Yazar ve yemek uzmanı Sahrap Soysal Türk
mutfağındaki bakır kapları anlattığı bir araştırmasında bu eşyalar ile ilgili ailesinden
ve çocukluğundan hatıralar aktarmaktadır. Soysal annesinin tereyağını uzun süre
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koruyabilmek için tencerede erittikten sonra eriyen yağı debbe’ye aktardığını ve
kilerde sakladığını belirtir. Soysal debbe’nin ayrıca süt, su, ayran taşımak ve
saklamak için de kullanıldığından bahseder (Soysal, 2011).

Şekil 4.47 : Bakır debbe, (Kayaoğlu, 1993).
Bu eşyanın tam ismi konusunda net bir bilgi ve çalışma olmadığından ve
sergilenecek olan kabın debbe olarak tanımlanan kap olduğu konusu net
olmadığından bu araştırmada ve vaka çalışmasında yer alan sergide bu bakır kap
“sıvı saklama kabı” olarak tanımlanmaktadır.
Sıvı saklama kabı dövme ile şekillendirilmiştir. Üretildiği atölyelerde zanaatkarlar
külçe halinde hammadde olarak aldıkları bakırı önce ergitip daha sonra ağır ve uzun
saplı çekiçlerle döverek bakırı levha haline getirmektedirler. Bakır levha haline
geldikten sonra saklama kabının formunu oluşturmak üzere dövme işlemine başlanır.
Saklama kabının ağız kısmına yakın yerinde asılması için halkaların geçtiği parçalar
yine dövülerek şekillendirilmiş ve gövdeye percinlenmiştir. Bu parçaların
oluşturduğu yuvalara bakır telin bilezik haline getirilmesi ile üretilen halkalar
geçirilmiştir. Saklama kabının kalaylanması ile üretimi tamamlanır (Gündağ, 1993).
Bakır saklama kabının aşağıya doğru genişleyen armudi bir gövdesi, gövdeye
perçimlenmiş iki adet halkası vardır (Şekil 4.48). Halka şeklinde bakır telden mamul
askılıklarına geçirilen bir zincirin olduğu tahmin edilmektedir. Bu zincirin
asılabilmesi için bir de kancası olmalıdır. Saklama kabının malzeme kalınlığı diğer
günlük kullanılan ibrik, tas, masrapa gibi ürünlere göre çok daha kalın olduğu
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farkedilmiştir. Bunun nedeni kolay zedelenmemesi, zedelenmelere karşı uzun süre
dayanması olabilir. Saklama kabının ağzını kapatan bir kapağı olmalıdır ancak bu
kapak bugün mevcut değildir.

Şekil 4.48 : Sıvı saklama kabı morfolojik çizim.
Topkapı Sarayı’nın mutfağı olan Matbahı-Amire bugün Topkapı Sarayı Müzesi’nde
görülebilmektedir. Matbahı-Amire sarayın ikinci avlusunda yer alır ve tüm sarayın,
ziyaretçilerin ve elçilerin düzenli yeme-içme ihtiyacını karşılayan dönemlere göre
değişmekle birlikte yaklaşık 1500- 2000 kişinin çalıştığı oldukça kapsamlı bir
mekandır. Yemek hazırlama, kiler, helvahane, tavukhane gibi işlevlere göre birimlere
ayrılmıştır (Berksan, 2005).
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Mutfakta iki bölümde sergilenmekte olan sıvı saklama kaplarına benzer eşyalar göze
çarpar (Şekil 4.49). İlki saray mutfağı hazırlık bölümünde kazanların yukarısında yer
alan kirişte asılı duran bakır kaptır, diğeri ise havanların olduğu bölümde yine benzer
şekilde kirişte asılı durmaktadır. Asılma biçimleri ve gövde formları sergilenecek
olan kap ile benzerlik göstermektedir. Mutfak hazırlık bölümünde yer alması bu
kabın yemek hazırlığı esnasında seri kullanımı için kolay ulaşılabilecek bir yere
asıldığını akıla getirir. Topkapı Saray Mutfakları sorumlusu Ömür Tufan bu bu
kapların şıra ve şerbet saklamak için kullanıldığını belirtmiştir (Ö.Tufan, kişisel
görüşme, 13 Kasım 2018).

Şekil 4.49 : Topkapı Sarayı Mutfağı, ©meltemmaralcan 2017.
Çizelge 4.6’da soba tipi su ısıtıcı tası ile ilgili toplanan verilerin araştırma seti
tablosuna işlenmiş hali yer almaktadır. Araştırmadaki veriler özetlenerek ve
sergileme

için

önemli

olduğu

düşünülen

yerleştirilmiştir.
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veriler

vurgulanarak

tabloya

Çizelge 4.6 : Senaryo analizi yöntemi ile sıvı saklama kabı araştırma seti tablosu.
SIVI SAKLAMA
KABI

Üretim
Kümesi

Tüketim
Kümesi

Tanım

- 19.yy bakır
nesne
- Saklama kabı

-19.yy bakır
nesne
- Zanaat nesnesi
- yağ, ayran, su,
bal, şerbet vb Sıvı
saklama kabı

Biçimsel
Analiz

- Gövde
- Halkalar
- Zincir?
- Kapak?

Teknoloji

- Zanaat nesnesi
- Bakır levhaya
dövme işlemi
uygulaması

Üretim

- Zanaat nesnesi
- 19.yy
- Bakır
malzemeden
üretim
- Dövme yöntemi
ile şekillendirme

NesneKullanıcı
Etkileşimi

NesneÇevre
Etkileşimi
TanıtımPazarlama

Dolayım

- 19.yy
- Sıvı, Sıvı kabı
- Zanaat
- Bakır

-Anadolu ve
İstanbul’da
kulalnılan
depolama eşyası
- Mutfak?

- Genellikle sade,
süssüz modeller
- Mutfakta
asılarak

Bakırcılar çarşısı

- Örneklerine
günümüzde çok
rastlanmıyor

Temsiliyet
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Kavramsallaştırma
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5. VAKA ÇALIŞMASI: SU NESNELERİ SERGİSİ
5.1 Serginin Tanımı
İstanbul’da Halka sanat galerisi ile interdisipliner kültürel çalışamalar üzerine ortak
çalışmalar gerçekleştiren San Fransisco kökenli Artship Initiatives ile sergileme
konusunda görüşmeler yapılmıştır. Halka sanat & Artship ortaklığı tezde
oluşturulmaya çalışılan araştırma ve sergileme metodolojisini kendilerine ait küçük
bir koleksiyon ile Halka Sanat Galerisi’nde gerçekleştirmeyi teklif etmişlerdir. Bu
tezin metodolojisini denemek için iyi bir fırsat olarak değerlendirilmiş ve çalışmalara
başlanmıştır.
Gerçekleştirilen bu sergi ile tezde önerildiği biçimde “senaryo analizi” yöntemi ile
araştırılması yapılan nesneler

“sahnografi” yöntemi ile sergilenmiş ve “izleyici

deneyimi değleri” rehberliğinde ölçülenmiştir. Böylece tezde önerilen metodolojinin
örnek bir uygulaması gerçekleştirilmiş ve denenmiştir.
Tez çalışması sahnografi yöntemi ile yapılan nesne odaklı bir sergilemede,
sergilenecek olan nesnelerin senaryo analizi yöntemi ile formüle edilen verilerinin,
verimli bir sergileme için önemli katkıları olacağını savunur. Serginin bir diğer
hedefi de tezin 2. Bölümünde detaylı olarak anlatılan izleyici deneyimi değerlerinin
karşılanmasıdır. Bu değerler serginin başarısının ölçümlenebilmesi için enstrüman
olarak kullanılmıştır.
5.2 Sergileme Süreci
Tezin 4. Bölümünde detaylı olarak anlatıldığı gibi sergilenecek nesnelerin senaryo
analizi yöntemi ile katmanlı verilerinin çıkarılması üzerine, 8 bileşenden oluşan
nesne araştırma setlerinin içeriğini dolduracak şekilde detaylı araştırılmaları
yapılmıştır. Bu katmanlı verilerden, sergi sürecinde rehberlik etmesi amacı ile, her
nesne için ayrı ayrı olmak üzere “senaryo analizi yöntemi ile nesne araştırma seti
tablosu” hazırlanmıştır. Bu tablolar ile araştırılması yapılan nesnelere ait katmanlı
veriler formüle edilmeye çalışılmıştır.
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Bu araştırmada sergileme süreci birbiri ile etkileşimde olan ve bu tezin de içeriğini
oluşturan 3 temel bileşenden oluşmaktadır.
Bu 3 bileşen aşağıdaki gibidir:
- Senaryo Analizi /Araştırma
- İzleyici deneyimi değerleri / Hedeflenen sonuçlar
- Sahnografi / Sergileme yöntemi
Şekil 5.1’deki şemada da gösterildiği gibi sergi sürecinin 3 bileşeninden birincisi
tezin 2. Bölümünde detaylı olarak anlatıldığı üzere müzecilik ve sergilemede yeni bir
yaklaşım olan “sahnografi”dir. Sahnografi sergilenecek olan nesnelerin izleyici ile
iletişime geçecek şekilde hikayesel anlatımlarını içerir.

Şekil 5.1 : Sergileme süreci bileşenleri.
Sürecin 2. bileşeni tezin1. Bölümünde yöntem kısmında detaylı olarak anlatılan ve
tezin 3. Bölümünde sergilenecek nesneler üzerinden uygulaması yapılan bir
araştırma yöntemi olarak önerilen senaryo analizidir. Bu uygulama sonucunda çıkan
çalışması ait araştırma seti tabloları sergi sürecine rehberlik edecektir. Sergi sürecinin
3. Bileşeni ise tezin hedeflediği değerler olan izleyici deneyimi değerleridir. Bu
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değerler, izleyicinin sergiden beklentileri konusu tezin 2. Bölümünde detaylı
anlatılmıştır. Değerler grubu sergileme sürecinin önemli bir konusu iken, aynı
zamanda serginin sonuçta analiz edilebilmesi için de önemli bir enstrümandır.
Serginin küratörü sergi planı ve sergileme şemaları üzerinde çalışırken öncelikle
sahnografinin ilkeleri, senaryo analizi ve izleyici deneyimi değerlerini bu planlar
üzerinde, içeriğe henüz karar verilmemiş olsa da, yerleştirmesini yapabilir.
Daha açık ifade etmek gerekirse planda öncelikle hangi bilgi türünün nerede yer
alacağının tasarımını yapar. Sergide bilgiler plandaki yerleri ve türlerine göre ilgili
alanlara işleneceklerdir.
5.2.1 Sergi planı ve sergileme birimlerinde sahnografi yaklaşımı
Sergi müzecilik ve sergilemede yeni bir yaklaşım olan sahnografi yaklaşımı ile
planlanmıştır. Artship Inisiyatifleri & Halka Sanat Galerisi’ne ait sergilenecek olan
altı nesneye karar verildikten sonra sergi küratörü nesnelerin senaryo analizi ile
araştırmalarını yapmıştır. Bu süreçte küratör sergi mekanını ziyaret ederek
fotoğraflamış ve ilk incelemelerin ardından sergi mekan planının üzerine mekanın
imkanları ve bütçe dahilinde serginin yerleşimini ve sergi birimlerini planlamıştır
(Şekil 5.2).
Küratöre, sergi planı üzerinde çalışırken sahnografi, sahnografinin araçları ve
sahnografinin ilkeleri rehberlik etmiştir. Tiyatro kökenli bir sergileme yaklaşımı olan
sahnografi hikaye, aktarıcı ve izleyiciden oluşmaktadır. Hikaye; sergilenecek nesne
ve nesnelerin hikayesi, bu araştırmada senaryo analizi ile yapılan katmanlı araştırma,
aktarıcı; sahnografinin duvar giydirmeleri, açıklayıcı büyük metinler, audio, video,
ışık sistemler, farklı teşhir birimleri gibi fiziksel araçlarıdır, izleyici ise serginin
ziyaretçileridir.
Sözkonusu fiziksel araçlar ile gerçekleştirilecek olan sahnografinin “kişisel anlam
çıkarma”, “duygular” ve “çerçeveleme” olmak üzere 3 temel ilkesi bulunmaktadır
(Gadsby, 2014). Sergi planı üzerinde çalışırken sahnografinin plan ile ilişkili en
belirgin ilk ögesi “çerçeveleme”dir. Sahnografide çerçeveleme sergilenecek olanın
kendi müstakil alanını yaratmasıdır. Bu özel alan yaratımı ile izleyici serginin
taşıdığı anlamların dünyasına adım attığını hisseder ve kendisini, modunu o
atmosfere hazırlar. Halka Sanat Galerisi’nin alt kat planında sergilemenin
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çerçevelenmesi için planda girişte sağdaki alan belirlenmiştir (Şekil 5.2). Bu
bölümde yer alacak olan bir afiş sergi hakkında bilgi verirken, üzerinde taşıdığı çizgi,
metin ve anlamlar ile izleyiciyi sergiye ısındıracaktır. Serginin çerçevelenmesi ve
yaratılan atmosferin sürekliliği için sergileme tasarımında kullanılan birimlerin aynı
temada devam etmesi gerekir. Karar verilecek olan tema, doku, renkler, ışık vurgusu
gibi tasarım elemanları sergi boyunca, sergi içerisinde ayrıca vurgu yapılacak
bölümler olmadığı sürece, uyumlu bir biçimde sürdürülmelidir.

Şekil 5.2 : Sergi planı ve sahnografinin ilkeleri ilişkisini gösteren şema.
Serginin sonunda izleyici deneyimi değeri ölçümlenmesinde total deneyime
bakılacak olması ve herhangi bir nesneyi ön plana çıkarmadan tarafsız bakılabilmesi
düşünülerek, sergilenecek olan altı nesnenin eşit şartlarda, eşit alanlarda
sergilenmesine karar verilmiştir. Bu çeşit sergileme ünitlerinin sahnografik
yapılandırılması

şu

şekilde

yapılmıştır:

boyutlarına

uygun

kaidelerde

ve

arkalarındaki duvar panelleri aracılığı ile hikayeleri aktarılacaktır (Şekil 5.3). Tiyatro
kökenli sahnografide sergi alanında yer alan “nesne”; tiyatro sahnesindeki “yıldız”,
“aktarıcı” ise sahnenin “dekor”udur (Prof. Dr. Uwe Brückner, 2015) (“New
Approaches in Exhibiting Archeology” Sunumu, Heritage Expo 2015).
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Sahnografinin bu teatral planına uygun olarak nesneler eşit alandaki kaidelerde ve
eşit alandaki dekorlarda aşağıdaki şemadaki gibi yerleştirilecektir. Sahnografinin
araçlarından kaide standlar sahneyi, arkada yer alan duvar panosu ve üzerine
işlenecek resim, fotoğraf, büyük metin gibi araçlar dekoru meydana getirecektir.

Şekil 5.3 : Nesne sergileme ünitelerinin sahnografik yapılandırılması
Bu şekilde nesne sergileme kararı da sahnografi prensipleri çerçevesinde alındıktan
sonra plan üzerinde altı nesneye ait kaide ve dekor sistemlerinin yerleşimleri yapılır
(Şekil 5.2).
Plandaki yerleşimde “sahnografinin çerçeveleme prensibi” her aşamada kontrol
edilmelidir. Tezin 2.2.2.3 bölümünde anlatılan sahnografinin “çerçeveleme”
prensibiyle serginin teması, tasarım dili renk, biçim, malzeme, doku kimiz zaman ses
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ve hatta koku olabilen kodlar olarak belirlenir. Sergi boyunca hareket halindeki
izleyicinin

serginin

atmosferinden

kopmaması

için,

bu

kodlardan

oluşan

“çerçeve”nin sürdürüşmesi gereklidir. Çerçevelemeden kopma olasılığında hemen
müdahele edilmelidir.
Şekil 5.2’deki planda görüldüğü üzere sergi akışında 2 no’lu nesneden sonra mekan
sergi ile ilgili olmayan başka bir mekana açılmaktadır, bu durumda o köşeye serginin
devam ettiğini gösteren ve sergi çerçevesinin tamamlayan duvarda hacim yaratan
büyük panolu duvar paneli sergi planında yerleştirilir.
Tezin 2.2.2.1 bölümünde bahsedildiği gibi sahnografinin diğer bir ilkesi “kişisel
anlam çıkarma” dır ve sahnografinin tamamlanmasında hayati önem taşır. Sahnografi
izleyicinin sergi ile iletişime ve etkileşime geçtiği noktada tamamlanır (McKinney &
Butterworth, 2009). Nesnelerin farklı katmanlarına dair bilgilerin yer aldığı ve
izleyici ile iletişime geçmesi planda yerleştirilen duvar panolarının tasarımında
gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır.
Sahnografinin diğer bir ilkesi ise “duygular”dır. Sergileme tasarımında izleyicinin
duygularını tetikleyecek bazı araçlar önceden planlanabilir (Brown & Novak, 2007).
Tezin 2.2.2.2 bölümünde belirtildiği gibi sahnografinin ışık, ses, müzik, panel
tasarımları

gibi

araçlarından,

sergilenen

nesnelerin

ait

olduğu

serginin

senaryosundaki duygusal potansiyeli aktarmak, arttırmak veya vurgulamak için
yararlanılır. Tiyatroda sahnografide senaryodaki baskın duyguyu veya modu ifade
edebilmek gereklidir, bu baskın duygu tasarım ile doğru olarak aktarıldığında
izleyicide duygusal bir tepki olarak karşılık bulur (Wolf ve diğ, 2014). Sergilemede
sahnografi yaklaşımında da benzer şekilde sahnografinin araçlarından yararlanılarak
duyguların nerelerde aktarılacağı sergi planı üzerinde yerleştirilebilir.
Küratör bu sergide duyguları hem kaideler, hem çerçeveleme araçları hem de dekor
amaçlı kullanılacak olan arka panellerde vermeyi tasarlamış ve plana yerleştirmiştir.
Bu yerleştirme sahnografinin fiziksel araçları, serginin yapılacağı mekanın özellikleri
ve sergiye ayrılan bütçenin imkanları dahilinde gerçekleştirilmiştir.
Sergileme planına göre sergide kullanılacak olan sahnografinin genel fiziksel araçları
ve sahnografinin ilkelerinin bu araçlardan hangilerini kullanacağına dair planı
anlatan tablo Çizelge 5.1’de görülmektedir. Böyle bir tablo sahnografinin fiziksel
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araçlarını mekanın ve bütçenin olasılıkları dahilinde sahnografinin ilkelerini
karşılayabilmeküzere en iyi şekilde değerlendirebilmek için seçenekler sunabilir.
Çizelge 5.1 : Sergide sahnografinin ilkelerini karşılayan sahnografinin fiziksel
araçları tablosu.
Sahnografinin İlkeleri
Kişisel
Anlam
Çıkarma
Duvar ve pano
giydirmeleri

Sahnografinin Fiziksel Araçları

X

X

X

Eserlerin
sergileneceği
standlar
Eserle ilişkili
açıklayıcı metinler

Çerçeveleme

X

Açıklayıcı büyük
punto metinler olan
duvar panoları
Duvarda hacim
yaratan duvar
panelleri

Duygular

X

X

X

X

Audio / video
sistemler
İnteraktif birim
tasarımları
Ekran bazlı
aktiviteler
Teatral Işık

5.2.2 Sergileme birimlerinde senaryo analizi katmanları yerleşimi
Tezin 1. Bölümünde yöntem kısmında detaylı olarak aktarıldığı gibi senaryo analizi
bir ürünün fonksiyonel, estetik ifadeleri, faydası, sosyal anlamları ve kültürel
kimliğinin nasıl inşa ediliğini anlamaya yönelik önemli bir araçtır (Fallan, 2008).
Nesnenin üretim ve tüketim kümleri arasındaki sürekli akışın okunabilmesi için
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“üretim kümesi”, “tüketim kümesi”, “dolayım” ve sergilenecek nesnelerin ait olduğu
dönem veya kültüre dair ortak konseptlerinin ortaya konduğu “kavramsallaştırma”
katmanlarından oluşur. Üretim kümesi; nesnenin

üretici, tasarım, teknoloji

pazarlama gibi bilgilerini, tüketim kümesi; nesnenin kullanıcı, fonksiyon, çevre,
ergonomi gibi bilgilerinin, dolayım; nesnenin kullanıldığı ve sonraki dönemlerde
taşıdığı anlamları kavramsallaştırma ise nesneler arasında bağ kuran ortak paydaları,
kavramları kapsar.
Sahnografinin ilkeleri ve araçları doğrultusunda plan üzerinde ilk belirlemeler
yapıldıktan sonra, yine sahnografinin sergileme tanımından yola çıkarak nesnenin
“yıldız” olarak “sahne” üzerinde ve bir “dekor”un önünde yerleştirileceği şematik
çizim üzerinde, senaryo analizi katmanları planlanmıştır (Şekil 5.4).

Şekil 5.4 : Sergi birimleri şeması üzerinde senaryo analizi katmanlarının yerleşimi.
Küratör, senaryo analizinin sergileme birimi şeması üzerinde senaryo analizi
katmanlarından üretim ve tüketim kümesini nesnenin hemen arkasında nesne ile
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ilişkili olabilecek şekilde yerleştirmiştir. Kürator bu şemayı oluştururken aldığı
tasarım kararı ile, sergileme alanının kısıtlı olması ve verimli kullanılması
gerektiğinden “dolayım” katmanını kaide üzerinde yer vermeyi planlayarak, kaideyi
yani sahneyi de dekorun tamamlayıcısı olarak kullanmaya karar verir. Aldığı bu
karar senaryo analizi yönteminin rehberliğinde gerçekleşmiştir. Bir senaryo analizi
katmanı olan “dolayım” ın, sergi alanında olması gerekliliği bu tasarım kararına
yönlendirmiştir.
Senaryo analizi katmanlarından “kavramsallaştırma” ın bu tasarım şeması üzerine
yerleştirilmesi sürecinde sahnografinin ilkelerinden olan “çerçeveleme” ile örtüştüğü
farkedilmiştir. Bu durum senaryo analizi ve sahnografinin uyumlu çalıştığını
gösteren bir işaret olarak alınır. Küratör kavramsallaştırma alanını birimlerin
sürekliliğini de vurgulayan bir kuşak halinde duvar panosunun üste yakın bir
bölümünde planlamıştır.
5.2.3 Sergileme birimlerinde izleyici deneyimi değerleri yerleşimi
Sergi sürecinde senaryo analizi ve sahnografi ile birlikte izleyici deneyimi değerleri
de göz önünde bulundurulması gereken bir bileşendir. Tezin 2.3 bölümünde
açıklandığı gibi izleyici deneyimi değerleri ziyaretçilerin sergiden beklentileridir,
vaka çalışmasındaki sergi analizinde bir enstrüman olarak kullanılacak olan “izleyici
deneyimi değerleri” grubu; Gadsby (2014)’nin tezinde oluşturduğu değer grubudur
ve beş değerden oluşur.
Entelektüel Değer: Ziyaretçiler öğrenmek veya zaten bildiği bir konuyu sorgulayarak
bilgisini genişletmek istemektedirler.
Bireylerarası Değer: Ziyaretçiler yeni insanlarla tanışmak, aile ve arkadaşları ile iyi
ve kaliteli vakit geçirebilmek, grup aktivitelerinde yer almak istermektedirler.
Sosyal Değer: İnsanlar müzeyi ve sergileri kimi zaman yerel değerlerine veya bir
gruba bağlı hissetmek için ziyaret etmektedirler. Sosyal değer ile kimlik ve aidiyet
duygusu pekiştirilir (Throsby, 2000).
Fiziksel Değer: Ziyaretçilerin sergi mekanında yeterli ışık, güvenlik, iklim koşulları
gibi uygun fiziksel bir ortamda bulunmalıdırlar (Erbay, 2011).
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Koleksiyon

Değeri:

Ziyaretçiler

sergilerde

« gerçek

nesneler»

i

görmek

istemektedirler; değerli, ilginç, nadir bulunan nesnelere şahitlik etmek çok değerlidir
(Gadsby, 2014).
Duygusal Değer: Ziyaretçiler duyusal olaral etkilenmek istemektedirler; mod, his ve
tavıra göre değişen efektif deneyimler beklemektedirler (Gadsby, 2011).
Şekil 5.5’de görüldüğü gibi serginin planlaması sırasında izleyici deneyimi
değerlerini plan üzerinde veya tasarım birimleri şeması üzerinde yerleştirilerek
çalışılabilir. Bu şekilde serginin hedefine göre tüm değerleri kapsamış olmak veya
vurgulanacak bir değer grubu var ise ona daha fazla yer vermek gibi ayarlamalar
önceden planlanmış olur

Şekil 5.5 : Sergi birimleri tasarım şeması üzerinde izleyici deneyimi değerleri
yerleşimi.
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Su Nesneleri Sergisi’nin küratörü izleyici deneyimi değerlerini, “Bireylerarası değer”
hariç olarak sergileme birimleri tasarım şeması üzerinde planlamıştır. Bireylerarası
değerin bu planda yer almamasının sebebi bu değerin izleyicilerin sergi ile ilgili
bilgili kişiler veya sergiyi birlikte gezdikleri kişiler ile kurdukları ilişkiler ile ilgili
olmasındandır. Küratör bu değeri karşılayacak olan deneyimi sergi boyunca
planlayacağı etkinlikler ile gerçekleştirmeyi planlamaktadır.
Koleksiyon değerini sergilenen nesnelerin kendileri oluşturmaktadır. Orjinal nesneler
sergide izleyicilerin izlemesi için sunulacaktır.
Fiziksel değeri izleyiciyi serginin rotasından ve atmosferinden ayrılmadığını belirteci
olarak, sergileme birimindeki duvar panelinin üst tarafına yerleştirmiştir. Her nesne
için birbirine benzer boyutta tasarlanan panllerin üzerinde yerleştirilecek olan bu
kuşak alanı serginin görsel sürekliliğini sağlayan elemanlardan birisi olacaktır.
Bu

alan

daha

önce

senaryo

analizinde

nesnenleri

birbirine

bağlayan

“Kavramsallaştırma” olarak belirlenen ve aynı zamanda sahnografinin ilkelerinden
“çerçeveleme” ye de destek olacak olan alandır. Bu kuşak her 3 küme için de uygun
gözükmektedir.
Nesne ile ilgili bilgilerin verileceği alan duvar paneli üzerinde nesnenin arkasına
gelen bölüm olacaktır. Bu bilgiler ile nesne arasında iletişim kurulabilecektir.
Entelektüel değer bu bölgeye işlenirken fikir verici bilgi işleme şekli ön planda
tutulacaktır. Bu bölge aynı zamanda sosyal ve duygusal değerlere de gönderme
yapacak alan olarak belirlenmiştir.
Nesne ile ilgili sergi biriminin kısıtlı olması nedeni ile her değer her nesne için
verilemeyebilir, ancak tüm nesneler için işlenecek bilgilerin toplamı tüm değerleri
kapsayacak şekilde olmalıdır ve bu durum kontrol edilmedilir.
Entelektüel değer için sergilerde etkileşimli aktarıcıların varlığı çok önemlidir.
Sergide mekan ve bütçe kısıtları gereğince media, audio ve video çalışmaların yer
almayacağı kararı alınmıştır. Bu nedenle interaktivite herhangi bir medya üzerinden
yapılamamaktadır. Küratör burada etkleşimi nesne üzerinden gerçekleştirme kararı
alır. Koleksiyonerin de izni ile izleyicinin nesnelere dokunabilmesi sağlanacaktır.
İzleyicileri nesneler dokunmaya yönlendirebilmek için, nesneler ile ilgili malzeme ve
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tarih bilgilerinin yer alacağı bölümde bir uyarı yazısı yapılması uygun görülmüş ve
bu da şemaya işlenmiştir.
Çizelge 5.2’de sergileme planına göre sergide kullanılacak olan sahnografinin
fiziksel araçları ve izleyici deneyimi değerlerinin bu araçlardan hangilerini
kullanacağına dair bir tablo izlenebilir.
Bu şekilde bir planlama ile yalnız plan üzerinden değil sahnografinin araçları olan
sergilemenin tüm bileşenleri ile de bu değerlerin nasıl karşılanacağı planlanabilir. Bu
aşamada sergi için kullanılacak mevcut araçların izleyici deneyimi değerlerine
yönelik efektif kullanımı sağlanır ve var ise eksikler, ihtiyaçlar planlamaya dahil
edilebilir.
Çizelge 5.2 : Sergide izleyici deneyimi değerlerinin karşılayan sahnografinin fiziksel
araçları tablosu
İzleyici Deneyimi Değerleri
Enetellek
Tüel
Değer

Duygusal
Değer

Duvar ve pano
giydirmeleri

X

Sahnografinin Fiziksel Araçları

Açıklayıcı
büyük punto
metinler olan
duvar panoları

X

X

Eserlerin
sergileneceği
standlar
Eserle ilişkili
açıklayıcı
metinler

X

X

X

X

X

X
X

X

Koleksiyon
Değeri

X

X

X

X
X

Audio / video
sistemler
İnteraktif birim
tasarımları

Fiziksel
Değer

X

X

Duvarda hacim
yaratan duvar
panelleri

Sosyal
Değer

X

Ekran bazlı
aktiviteler
Teatral Işık
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Bireylerarasi
Değer

5.2.4 Senaryo analizi yöntemi ile oluşturulan araştırma setleri tablolarının sergi
sürecinde kullanımı
Tezin 3. bölümünde detaylı olarak anlatıldığı gibi tezin vaka çalışması olan sergide
yer alacak nesnelerin araştırılması yöntemi tasarım tarihinde Kjetil Fallan tarafından
geliştirilen “senaryo analizi” dir. Senaryo analizi tez çalışmasında sahnografi
yöntemi ile sergilemeye yönelik bir araştırma metodu olarak sunulmuş ve
gelişirilmiştir. Senaryo analizinde nesnenin üretim kümesi- tüketim kümesi ve
“dolayım” a dair katmanlı bilgilerin birbiri ile ilişkili bir biçimde açığa çılarılması
esastır (Fallan, 2008). Tezin yöntem bölümünde bu kavramları açıklayan araştırma
konuları belirlenmiş ve araştırılan nesneleri biririne bağlayabilecek şekilde bu
araştırma konularından nesneler için araştırma setleri hazırlanmıştır.
Vaka çalışmasında sahnografi yöntemi ile sergilenmeye yönelik araştırması
yapılacak nesnelerin Fallan’ın senaryo analizi yönteminde belirttiği fiziksel ve sosyoteknik senaryolarının yeniden oluşturulabilmesi, özetle nesnelerin yukarıda verilen
şemadaki üretim-tüketim-dolayım kavramlarını ortaya çıkararak ve birbirinden
bağımsız bu nesneleri birbirine bağlayacak verileri alabilmek üzere nesneler için
araştırma setleri oluşturulmuş ve bir araştırma seti tablosu tasarlanmıştır. Tezin 3.
Bölümünde sergilenecek nesnelerin her biri için bu araştırma setleri rehberliğinde
araştırma yapılmış ve araştırma seti tabloları her bir nesne için ayrı ayrı
doldurulmuştur. Bir sonraki bölümde bu araştırma seti tablolarının sergi tasarımı
sürecindeki kullanımı anlatılacaktır.
5.2.4.1 Sergi temasının belirlenmesi
Artship Initiatives ve Halka sanat galeri’nin çeşitli zamanlarda antika ve
müzayedelerden edindiği koleksiyondan seçilen altı bakır nesnenin ortak noktasını
belirlemek üzere bu nesneler için yapılan araştırmalar ve çıkan araştırma setlerinin
verileri kullanılmıştır. Bu katmanlar, “üretim kümesi”, “tüketim kümesi”, “dolayım”
ve bu katmanların hepsinden beslenen “kavramsallaştırılma” dır.
Bu başlıklardan kavramsallaştırma nesnenin sergilemeye yönelik araştırması
yapılırken, nesnenin kullanıldığı dönem, dönemin sosyo kültürel yapısı ve popüler
kültürü gibi özellikleri ve ayrıca nesneleri birbirine bağlayabilmek adına nesneye
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dair tasarım, malzeme, teknoloji gibi genel özellikleri içerdiği bağlamdır. Bu bilgiler
nesneyi sergi içerisinde kavramsallaştırmak için gereklidir.
Serginin temasının, kimliğinin ve isminin oluşturulabilmesi için bu altı nesneyi de
kapsayan bir ortak bağlam aranmalıdır. Nesnelere ait tablolarda kavramsallaştırma
başlığının altına gelen bilgiler incelendiğinde; bu verilerin kesişimi “altı nesnenin de
bakır malzemeden olması, 19.yy’da kullanılması, hepsinin zanaat nesnesi olması ve
hepsinin fonksiyonel anlamda su ile ilişkili olmaları” şeklindedir. Bu veriler ışığında
tema seçimi her küratörün hedefine göre farklılık gösterecektir. Bu vaka
çalışmasında nesne odaklı olacak olan serginin yıldızları olan nesnelerin
fonksiyonlarının su ile ilişkileri üzerinden tanımlanmaları ve bu ilişkinin nesnelerin
özgün değerlerini açığa vuracağını düşündüğünden küratör, “su”yu tema olarak
uygun görmüş ve serginin ismini de “Su Nesneleri Sergisi” olarak belirlemiştir.
Belirlenen tema ile birlikte sahnografinin araçları üzerinde yer alacak grafikler,
renkler ve tasarım dili oluşturulmaya başlanır. Tasarım dili, hareket halindeki
izleyicilerinin sergi ortamında yaratılacak olan atmosfere giriş yapmalarını sergi
süresince de bu atmosferden kopmadan bağlanmasını sağlayan sahnografinin
“çerçeveleme” ilkesini oluşturmada önemli bir adımdır. Serginin “çerçeveleme”sini
oluşturacak olan afişler, duvar panoları, grafikler, standlar gibi sergileme araçları bu
tasarım dili ile oluşturulacaktır.
Serginin broşürü sergi açılmadan önce etkinlik hakkında haber veren en yaygın
tanıtım şeklidir. Broşür kısa metinlerle etkinliğe dair bilgi ve etkinliğe dair görsel bir
çalışma veya fotoğraf, etkinlik tarihi ve ulaşım bilgilerini içerir (Erbay, 2011). Sergi
broşürü, serginin açılışını ve sergiye dair bilgileri, serginin sahnografisine dair ilk
izlenimleri müstakbel ziyaretçilere aktaran ilk çıktıdır.
“Su Nesneleri Sergisi” nin broşürünün tasarımında, küratörün araştırma setinde su
kabına en iyi model olarak ön gördüğü, 3000 yıldır kulllanılan arketip bir nesne
olarak ibriği; fonksiyonu aynı kalarak form zenginliğinin değişmesine vurgu yapacak
şekilde, serginin katalog, tanıtım kartları ve flyer grafiği üzerinde değerlendirmeye
ve yorumlamaya karar verir (Şekil 5.6).
İbrik formunun broşür tasarımında yorumlanması sahnografinin “kişisel anlam
çıkarma” ilkesi ile örtüşür. Bu bilgileri aktarmak üzere grafiklerde gerçekçi bir
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sunum yerine “kişisel anlam çıkarma”ya uygun izlenimci, çağrışım yapan bir etki
yaratılır Yaratılan bu etki broşürler de sergiye dair sahnografinin “çerçeveleme”
ilkesine dahil edilebilir.
Sergileme

birimleri

tasarım

şemalarında

belirlenen

senaryo

analizinin

“kavramsallaştırma”sını ve aynı zamanda sahnografinin çerçeveleme ilkesini
tamamlayarak izleyici değerlerinden fiziksel değer gönderme yapacak olan kuşak
belirlenen tema doğrultusunda tasarlanır (Şekil 5.7). “Kavramsallaştırma” da
belirlenen su teması mavi bir bant olarak yorumlanır ve sergilenecek eşyaların
silüetleri yine mavi renkte bu bantın üzerine yerleştirilir. Sadece duvar panelinin ait
olduğu nesne kırmızı olarak belirtilir. Böylece sergide nesnelerin su temasındaki
birliğinin altı çizilir, anlatım sırası olan nesnenin piktogramı ise kırmızı olarak
vurgulanır. Şekil 5.7’de görüldüğü gibi her nesneye ait duvar panelinde mavi bant ile
belirlenen “kavramsallaştırma” bu şekilde tekrarlanır.

Şekil 5.6 : Su Nesneleri Sergisi broşür tasarımı.
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Sahnografinin “çerçeveleme” ilkesi gereğince sahnografi ile tasarlanmış bir sergiye
mekanında giriş yapan izleyici için bir giriş tanımlaması yapılması gerekir. Bu
tiyatroda oyun başlamadan önce perdenin açılmasına benzetilebilir (Gadsby, 2014).
Giriş tanımlaması sergilerde çoğunlukla bir sergi afişi veya bilgi panosu olarak
yapılır. Sergi afişi ziyaretçi alana girmeden sergi hakkında bilgi verir. Sergi afişinde
serginin ismi, açılış-kapanış tarihleri, kısa içerik tanımlaması, serginin planlamacısı,
serginin destekçileri gibi bilgiler yer alır (Erbay, 2011).
Sergi afişi tasarımında verilmek istenen mesajı aktaracak görsel bir sistem
oluşturmalıdır. Bu mesajın fotoğraf illüstrasyonla veya salt tipografi yollarından
hangisi ile daha etkili olacağına karar verilmeli ve olabildiğinde büyük bir ölçekte
tasarıma yerleştirilmelidir.

Şekil 5.7 : İbrik ve sıvı saklama kabı duvar paneli üst kuşak tasarımı.
Afişte yer alan başlık, alt-başlık, slogan gibi sözel bilgiler arasında hiyerarşik bir
tipografi yapısı olmalı, sözel unsurlar ve imgeler arasında açıklayıcı, destekleyici ve
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konstrast bir ilişki kurulmalıdır. Afişte renkler geniş yüzeyler halinde ve kimlikli
kullanılmalıdır (Becer, 2002).
“Su Nesneleri Sergisi” nde “çerçeveleme” nin başlangıcı görevi için için serginin
girişine yerleştirilen ve sergi hakkında bilgi veren afiş ve bilgi panosu planlanmıştır.
Genelde sergi planlarında serginin afişi ve panosu ayrı ayrı düşünülebilir; ancak bu
sergide mekan kısıtlı olduğu için ikisi bir arada planlanmış ve sergi içeriği hakkında
bilgi sergi afişi tasarımına dahil edilmiştir.
Su Nesneleri Sergisi’nin afişinde, sergilenecek olan nesnelerin “araştırma setleri
tabloları”nın “kavramsallaştırma” bölümünde yer alan konulardan seçilen ve
nesneleri birbirine kullanım odaklı bağlayan “su” teması çerçevesinde seçilen renkler
kullanılmıştır. Nesne odaklı bir sergi olması nedeniyle afişin görselinde sergilenecek
olan nesneler kullanılmıştır. Su temasında toplanan

nesnelerin silüetleri iç içe

geçmiş ve biraraya gelmiş şekilde tasarlanmışır.
Sergilemede sahnografi yaklaşımını getiren ilk sergi planlamacılardan olan
Burckner’e göre sahnografi, sergi ziyaretçisinin deneyimine odaklanarak nesnelerin
potansiyelini açığa çıkaran hikayelerine yeni bağlamlar arayan yaratıcı bir süreçtir.
Nesne bu süreçte “yıldız” olarak tanımlanır ve nesne odaklı bir sahnografi
gerçekleştirilir (Prof. Dr. Uwe Brückner, 2015) (“Biçim İçeriği İzler” Sunumu,
Mekan ve Olasılık 2014). Tez çalışmasında, sergilemede bu denli nesne odaklı olan
sahnografi yaklaşımına araştırma yöntemi olarak nesneyi bir “aktör” olarak gören ve
tüm

araştırmanın

nesnenin

varolan

senaryosunun

yeniden

yazılması

ile

gerçekleştirilen bir araştırma yöntemi olarak senaryo analizi önerilmiştir. Nesnenin
odak noktasında olduğu bu sergileme yaklaşımı ve araştırma yöntemi ile yürütülen
tezin vaka çalışmasında gerçekleştirilen “Su Nesneleri Sergisi” nin afiş tasarımında
“yıldız” veya “aktör” olarak rol aldıkları bu serginin afişinde de sergilenecek olan
nesnelere temsili olarak yer verilmiştir (Şekil 5.8).
Afiş tasarımında nesnelerin silüetleri, sergidek birlikteliklerini vurgulayacak şekilde
iç içe geçmiş olarak yerleştirilmiştir. Serginin temasını oluşturan su ve su kimliğini
sergiye aktaran mavi renk afişte de farklı tonlarda kullanılmıştır.
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Şekil 5.8 : Su Nesneleri Sergisi afiş tasarımı.
5.2.4.2 Sergi birimlerinin tasarımları
Sergilenecek nesnelere ait sergileme birimleri şemalarında hem senaryo analizi
katmanlarının hem de izleyici değerlerinin var olması gereken alanlar 5.2 bölümünde
planlanmıştır.
İzleyici deneyimi değerlerinden “Fiziksel değer” sergi mekanı ile ilgili izleyicinin
mekanı rahat ve konforlu ve güvenli gezmesi gibi kriterleri içermektedir. Fiziksel
değeri izleyiciyi serginin rotasından ve atmosferinden ayrılmadığını belirteci olarak,
sergileme birimindeki duvar panelinin üst tarafına yerleştirmiştir ve bu değer bu
şekilde karşılanmıştır.
“Bireylerarası değer” ise sergi organizasyonuna dair sergileme tasarımına dahil
olmayan bir değerdir. “Koleksiyon değeri” ise sergilenen nesnelerin orjinallerinin
sergide yer alması olarak karşılanmış ve nesnelerin standlarda yer alan künyeleri ile
de vurgulanmıştır. Koleksiyon değerini vurgulamak üzere bir diğer unsur da
nesnelerin künyelerinin altına büyük harfler ile yazılan “Lütfen dokununuz”
ibaresidir. Bu ifade ile izleyici ile nesne arasındaki bağ ve etklieşim güçlendirilmek
istenmiştir. Sergi nesnelerine dokunmak güvenlik ve gelebilecek hasarlar gözetilerek
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salıkverilmez ancak bu sergiye özel koleksiyonerden izin alınarak nesnelere
dokunulabilmektedir. Bu durum nesne ile izleyici arasında özel bir etkileşim
yaratması hedeflenmiştir.
Bu durumda sergide karşılanması gereken izleyici değerlerinden geriye kalan
“Entelektüel değer”, “Duygusal değer” ve “ Sosyal değerdir”. Sergide bu değerler,
nesne ile ilişkili yerleştirilen duvar panellerinde planlanmıştır (Şekil 5.5).
Küratör bu aşamada herbir nesne için ayrı ayrı hazırlanmış olan “senaryo analizi ile
araştırma seti tablosu”nun rehberliğinde veri seçimlerini yaparak bu seçimlerin hangi
izleyici deneyimi değerlerini karşıladığını gösteren bir tablo hazırlar (Çizelge 5.3).
Yukarıda açıklan sebeplerle üzere bazı değerler farklı şekilde karşılandığından bu
tabloda yer verilmemiştir ancak yapılacak başka sergilerde tablo değerler anlamında
genişletilebilir.
Çizelge 5.3 : Senaryo analizi katmanları –izleyici deneyimi değerleri tablosu.
İzleyici Deneyimi Değerleri
Entelektüel
Değer

Senaryo Analizi Katmanları

Üretim Kümesi

Tüketim Kümesi

Dolayım
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Duygusal
Değer

Sosyal
Değer

İbrik sergi biriminin tasarımı
Küratör bu aşamada ibrik nesnesine ait senaryo analizi ile araştırma seti tablosunun
(Çizelge 4.1) rehberliğinde veri seçimlerini yaparak senaryo analizi katmanları –
izleyici deneyimi değerleri karşılaştırma tablosu tablosunu hazırlar ve böylece
işlenmek üzere seçilen verilerin hangi izleyici deneyimlerini karşıladığını belirler
(Şekil 5.4).
İbrik için senaryo analizi katmanları–izleyici deneyimi değerleri karşılaştırma
tablosu hazırlanmış ve hangi verinin nihai sergide izleyiciye iletileceğine karar
vermilmiş veya seçenekler indirgemiştir. İbrik için hazırlanan tabloda olduğu gibi ilk
etapta bu verilerden her hücre için birden fazla seçim yapabilir. Küratör burada
tüketim kümesine ait entellektel değeri karşılayan bir seçeneği tasarım detaylarından
dolayı önemserken, sosyal değere gönderme yapan arketip bir nesne olması
durumunu da seçeneklerini değerlendirmek üzere göz önünde bulundurmak
istemiştir.
Bu aşamadan sonra serginin teması bağlamında verilerin sergileme birimlerine
aktarılacağı tasarım sürecine geçilir.
Küratör ibrik nesnesini serginin broşüründe görsel olarak fikir verici şekilde ve form
zenginliğine gönderme yapacak şekilde özellikle seçmiştir. İbriğin sergi tasarımı
biriminde bu ön bilgiyi daha detaylı bir şekilde işlemeye karar verir. Tabloda seçilen
verilerden ibriğin etimolojik kökeni ve binlerce yıldır kullanılan arketip bir nesne
olmasına dair verileri büyük puntolu metin şeklinde duvar paneline yerleştirir (Şekil
5.9-a). Özellikle insanlar tarafından binlerce yıldır kullanılan arketip bir nesne olması
sosyal değere de gönderme yapacağından bu bilgiyi grafikler de kullanarak
pekiştirmeye karar vermiştir.
Araştırma sürecinde nesnenin biçimsel analizi başlığı altında, ibriğin dünyanın farklı
bölgelerindeki benzer tipolojideki örnekleri incelenmiştir. Küratör bu örnekler
üzerinden farklı coğrafya ve kültürlere ait altı ibrik formunu seçerek kronolojik bir
ibrik-form grafiği oluşturur (Şekil 5.9-b). Bu grafiğe sergilenen ibriği de rengini
farklılaştırma yolu ile vurgulayarak ekler. Bu şekilde sergilenen ibrik de hazırlanan
çizelgede yerini almış olur.
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Çizelge 5.4 : İbrik senaryo analizi katmanları –izleyici deneyimi değerleri tablosu.
İzleyici Deneyimi Değerleri
Entelektüel
Değer

Üretim Kümesi

Duygusal
Değer

Sosyal
Değer

- ibrik farsça
'su döken'
anlamında.
(isim fonksiyon
Ilişkisi)

Senaryo Analizi Katmanları

- Azar azar su
dökmeye
mahsus uzunca
emziği ve sapı
olan, su kabı

Tüketim Kümesi

- MÖ 1600’
lerden 20.yy
başlarına
kadar
kullanılmış,
arketip nesne
(müzelerden
farklı
donemlerden
örnekler,
formlar)

- Ayırdedici
özelliği,
gövdeden çıkan
emzik ve
uzunca gövde,
sap ve kapak

-Gazete köşe
yazısı (Peyami
Safa, Bedri
Rahmi
Eyüboğlu)

Dolayım

Çizelge 5.4 (devam) : İbrik senaryo analizi katmanları –izleyici deneyimi değerleri
tablosu.
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Şekil 5.9 : İbrik nesnesinin sergileme tasarımı.
Nesnenin kaidesinde daha önceden planlandığı gibi duygusal değere gönderme yapan
bilgiler seçilecektir. Bu doğrultuda tabloda da seçimi yapıldığı üzere; Peyami
Safa’nın ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kullanım ömrüün bitmesi ile nostajik bir
nesne haline gelen ibrik nesnesini bit pazarından alması ve bir gazetede yer verdiği
bu ibriğin formuna övgüler yağdırmasına dair yorumlarını dile getirdiği kendi köşe
yazısından bir alıntı yapılır. Alıntılar her nesne için büyük puntolar ile nesnenin
150

üzerinde durduğu kaide/sahne üzerine yerleştirilerek, sahne de dekoru bir parçası
haline gelmiş olur.
Bu metinin seçilmesinin ardında izleyici için planlanan duygular çeşitlidir. İbriğin
formuna önemli bir ressam tarafından yapılan oldukça yaratıcı bir betimleme ile
nesneyi yüceltme ve övme ve belki de bu esnada bir empati duygusu yaratarak
izleyicinin, sergilenen ibriğin formuna bu gözle bakması konusunda motive etmesi
planlanır.
Ayrıca ibriğin bir zanaat nesnesi olmasının yarattığı sürprizlerin yüceltilmesi ile
zanaat nesnelerinin samimiyetini düşündüren nostaljik bir duygu yaratımı
planlanmıştır.
İbrik- leğen sergi biriminin tasarımı
İbrik-leğen nesnesi için de senaryo analizi ile araştırma seti tablosunun rehberliğinde
veri seçimlerini yaparak aşağıdaki tablo hazırlanmıştır (Çizelge 5.5). İbrik-leğen
nesnesinde her üretim-tüketim ve dolayım için seçilen bilgiler indirgenmemiş, net bir
şekilde seçim gerçekleştirilmiştir.
Küratör Entelektüel değere gönderme yapan biçimsel ayırdedici özelliklerini
vurgulamak istemektedir; günümüzde kullanılmayan bir nesne olan ibrik-leğen’in ve
ana ve alt fonksiyonlarını aktarmak üzere tasarımındaki detaylara ve nesnenin
bileşenlerine dikkat çekmeyi hedeflemektedir. İbrik-leğen takımının metal süzgeci
zaman içerisinde kaybolduğundan sergilenememektedir, arkadaki fotoğraf üzerine
yapılan illüstrasyona metal süzgeç de eklenerek bu bilgi aktarılır ve izleyicinin
eşyanın tamamı hakkında bilgi sahibi olması planlanır (Şekil 5.10-a). Tasarlanan bu
ilüstrasyonda eşyanın dikkat çekecek şekilde oldukça büyük bir şekilde çizilmesinin
nedeni; yüzlerce yıl kullanılmış ve bu kullanım kültürü ile formnun zirvesine ulaşmış
olan bu nadir zanaat nesnesinin detaylarını geniş bir alanda rahatlaıkla vurgulamaktır
(Şekil 5.10-b).
İbrik-leğenin üzerinde “lütfen dokununuz” yazan etiketi izleyiciyi arkada bilgisi
verilen tasarım ve ergonomic detaylarını deneyimleyerek keşfetmeye davet etmek
üzere planlanmıştır. İbrik-leğenin kaide kısmında yerleştirilecek metin için Osmanlı
divan edebiyatından Nabi’nin bir dizesi seçilmiştir.
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Bu seçimdeki motivasyon bir taraftan Osmanlı döneminde çok sık kullanılan bir eşya
olmasına gönderme yapmaktır. Diğer taraftan Nabi’ nin mal, para, makam düşkünü
insanlar için yazmış olduğu eleştirel beyitte hem gümüş ibrik-leğen takımı çok
değerli bir eşya olarak belirtmiş olmasıdır. Nabi böyle bir göndermede bulunurken bu
eşyayı seçmiş olması eşyanın sık kullanılan, bilinen bir nesne olduğunu da gösterir.
Aynı zamanda sabun ve ibrik-leğenin ilişkisine dikkat çeker ve kullanımıa dair fikir
verir. Metin nesnenin üzerinde yer aldığı kaideye büyük puntolar ile yazılır.
Çizelge 5.5 : İbrik-leğen senaryo analizi katmanları –izleyici deneyimi değerleri
tablosu.
İzleyici Deneyimi Değerleri

Senaryo Analizi Katmanları

Entelektüel
Değer
Üretim Kümesi

-Azar azar su
dökmeye
mahsus
uzunca
emziği ve
sapı olan, su
kabı ve leğen
takımı

Tüketim Kümesi

- Emzik, sap
leğen ve
metal süzgeç
ayırdedici
biçimsel
özellikleri

Duygusal
Değer

-Divan
edebiyatı,
Nebi Divanı

Dolayım
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Sosyal
Değer

Şekil 5.10 : İbrik-leğen nesnesinin sergileme tasarımı
Balıklı hamam tası sergi biriminin tasarımı:
Sergilenen diğer bir bakır nesne olan Balıklı hamam tası için oluşturulan senaryo
analizi katmanları ve izleyici deneyimi değerleri karşılaştırması yapılan tabloda,
nesne için yapılan senaryo analizi ile araştırma seti tablosundaki bilgilerden
yararlanılmıştır (Çizelge 5.6).
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Çizelge 5.6 : Balıklı hamam tası senaryo analizi katmanları –izleyici deneyimi
değerleri katablosu.
Balıklı Hamam
Tası

İzleyici Deneyimi Değerleri
Entelektüel
Değer

Senaryo Analizi Katmanları

Üretim Kümesi

Tüketim Kümesi

Duygusal
Değer

Sosyal
Değer

- Hamamda
kurnadan su
alıp
dökünmeyi
sağlayan su
kabı
- Ayırdedici
özellik: göbek
kısmından
Çıkan metal
çubuğa
bağlı eklemli
balık figürü

- Hamamda
kurna başında
kullanım
- Balık figürü
ile eğlenme,
vakit geçirme

- Sosyal
hayatın
merkezinde
bir mekan
olarak
hamamda
kullanımı,
hamam
kültürü ile
bütünleşmş
bir eşya
- Hamamda
göz önünde
olması
nedeni ile
nalın,
peştemal,
tarak ile statü
nesnesi

- Şiir(Mustafa
Sutüven)

Dolayım
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Balıklı hamam tasının sergileneceği sergi biriminde yer alan duvar panelinde yer
alacak bilgiler yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Balıklı hamam tasına dair tüm
bilgilerde hamamın önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle küratör duvar panelinde
nesnenin arkasına dekor olarak hamamı anımsatan bir mekan oluşturur.
Sahnografinin ilkelerinden “kişisel anlam çıkarma”, yaratılacak olan tasarımda fikir
verici, çağrışım yapıcı bir kurgu oluşturmayı gerektirir. Bu yaklaşım sahnografinin
entelektüel değer üzerinde olumlu bir etkisidir (Gadsby, 2014). Sahnografinin kişisel
anlam çıkarma ilkesi de izleyicinin kendi kişisel anlamını çıkararak daha yaratıcı ve
etkileşimli bir izleme deneyimi esasına dayanır. Entelektüel değerde çağrışımsal,
yorumlanabilir bilgilerin kullanılması durumunda daha akılda kalıcı bir sergi
deneyimi oluştuğu bilinmektedir (Brook, 2004). Grafikte tasın gerçek fotoğrafı
sembolik bir hamam mekanında özellikle de nesnenin hamamda en aktif bir şekilde
kullanıldığı kurna başına oturtulur (Şekil 5.11-a). Bu yorum elbette yukarıdaki
tabloda görülen küratör tarafından, seçilen bilgilerin yorumlanmasıdır.
Araştırmada görülen hamamım sosyal hayatın merkezinde olması ve bu kültürün
günümüzde de devam ediyor olması bu seçimin sosyal değeri hedeflemesinde etkili
olmuştur. Bu hamamı ve kurnayı hatırlatan mekan, hem tasın kullanımına ve
ortamına dair fikir vermekte hem de izleyicinin hamamın gerçek görselini kendi
zihninde tamamlamasına izin vermektedir. Çizilen temsili kurna yine tablodan gelen
bilgilerle peştemal, nalın ve sabunlar ile zenginleştirilir.
Hamam tasının ortasındaki eklemli figürü hamam tasının ayırdedici bir özelliği
olarak eklemli balık figürü de duvar panelinde anlatılır. Balık figürünün su ile ilişkisi
ve bir eğlence nesnesnine dönüşmesine dair bilgiler, tas üzerinde yer alan balığı
ortaya çıkaran kırmızı bir hat ve büyük punto metin eşliğinde panele işlenir ve
yerleştirilir (Şekil 5.11-b).
Balıklı hamam tasının üzerinde yer aldığı kaidede ise Mustafa Seyit Sutüven’in bir
şiirinden hamam tasını içeren dizeler seçilmiştir. Bu seçimin nedeni Mustafa Seyit
Sütuven’in Antik Yunan Kültüründen esinlenerek yazdığı şiirler üzerinden Antik
Yunan kültüründe de görülen hamam kültürünün ve bu kültüre ait eşyaların
kadimliğini ve sürekliliğini hissettirmek ve bu şekilde bir zaman vurgusu izleyici
deneyimi değerlerinden gerek duygusal gerekse sosyal değere gönderme yapmaktır.
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Şekil 5.11 : Balıklı hamam tası nesnesinin sergileme tasarımı.
Soba tipi su ısıtıcısı sergi biriminin tasarımı:
Soba tipi su ısıtıcısı için oluşturulan senaryo analizi katmanları ve izleyici deneyimi
değerleri karşılaştırması, nesne için hazırlanan araştırma seti tablosundaki verilerden
yararlanılarak hazırlanmıştır (Çizelge 5.7).
Nadir bulunan ve yöresel kullanılmış olan soba tipi su kullanıcısının ne olduğunu ve
nasıl kullanıldığın anlatabilmek için entelektüel değere karşılık gelen ve soba ile
ilişkisine gönderme yapan bilgileri anlatmak gereklidir.
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Çizelge 5.7 : Soba tipi ısıtıcı senaryo analizi katmanları –izleyici deneyimi değerleri
karşılaştırma tablosu
Soba Tipi Su
Isıtıcı

İzleyici Deneyimi Değerleri
Entelektüel
Değer

Senaryo Analizi Katmanları

Üretim Kümesi

Tüketim Kümesi

Duygusal
Değer

Sosyal
Değer

- Soba
borusuna
uyumlu su
ısıtıcısı
- Soba
bacasına özel
tasarım
- Soba
üzerinde soba
bacasına
entegre
- Menteşeli
açılır üst
kapak
Yok

Dolayım

Bu eşyanın işlevini, kullanım biçimini ve soba ile ilişkisini aktarabilmek için arka
duvar paneli üzerine uygulanmak üzere stilize bacalı bir soba çizilmiştir (5.12-a).
Soba ve bacasının temsili grafiği üzerine oturtulan eşyanın fotoğrafı kullanımı
hakkında fikir vermektedir. Büyük puntolu metinler ile aktarım desteklenir.
Eşyanın sobanın üzerine oturdulduğu perspektifte üst görünüşü anlaşılmadığından,
baca ve eşya ilişkisi üstten de resim olarak verilir. Son olarak üstteki menteşeli
kapağı ve amacını anlatan görsel eşliğinde bir metin ile tablodaki tüm bilgiler diğer
nesnelerin aktarımları ile uyum sağlayacak şekilde tamamlanır (Şekil 5.12-b).
Çizelge 5.7’de görüldüğü gibi nesnenin kaidesinin üzerinde yer alacak olan metin
için herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Burada sergileme kompozisyonunu
tamamlayacak bir seçim yapılır.
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Küratör diğer sergileme tasarımları ile uyum içerisinde olacak şekilde kişisel seçimi
ile Abdülhak Şinası Hisar’ın “Fehim Bey ve Biz” isimli romanından soba ile ilgili bir
alıntı yaparak oluşturulan atmosferi tamamlar.

Şekil 5.12 : Soba tipi su ıtısıcı nesnesinin sergileme tasarımı.
Sıvı saklama kabı sergi biriminin tasarımı:
Sıvı saklama kabına ilişkin izleyici deneyimi değerlerini karşılayan senaryo analizi
katmanları tablosu aşağıdaki gibidir. Bu tablo hazırlanırken nesne için hazırlanan
araştırma seti tablosundan faydalanılmıştır (Çizelge 5.8).
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Çizelge 5.8 : Sıvı saklama kabı senaryo analizi katmanları –izleyici deneyimi
değerleri tablosu
Sıvı Saklama
Kabı

İzleyici Deneyimi Değerleri
Entelektüel
Değer

Senaryo Analizi Katmanları

Üretim Kümesi

Duygusal
Değer

Sosyal
Değer

- Bakır
malzemeden
üretildi
- Dövme
yöntemi ile
şekillendirme

Tüketim Kümesi

- 19.yy
(Osmanlı)
bakır nesne

- 19.yy
(Osmanlı)
bakır nesne

- Zanaat
nesnesi

- Zanaat
nesnesi

Dolayım
Sıvı saklama kabının işlenecek verilerinin yer aldığı tablo incelendiğinde eşya ile
ilgili detaylı bir bilgi bulunamadığı anlaşılmaktadır. Elde edilen veriler nesnenin
malzemesi, üretim bilgileri ve dönemine dair bilgilerdir. Diğer eşyalarda olduğu gibi
kullanıldığı mekan veya kulalnım şekli, üretim yerine dair kesin bilgilere
ulaşılamamıştır. Küratörün tabloda seçmiş olduğu veriler planlı bir şekilde diğer tüm
nesneleri de kapsayan bilgilerdir. Bunlar bakır malzemeden üretilmiş olması, dövme
yöntemi ile şekillendirilmesi ve bir zanaat nesnesi olmasıdır. Bu durumda bu nesneyi
diğer sergilenen nesneler ile bağlayan nokta bakır madeninden üretilmiş olması ve
buna bağlı zanaat kültürüdür.
Sıvı saklama kabının sergilenmesinde senaryo analizinin “kavramsallaştırma”
katmanı etkili olmuştur. Böylece tüm nesnelerin 19.yy’a ait bakır nesneler olması
nedeni ile yapılan genel araştırmadan yararlanılır. Bu bilgiler özellikle entelektüel
değer ve sosyal değeri karşılayacak şekilde karar verilmiştir.
Sergilenecek nesnenin duvar paneli için Osmanlı dönemi şenliklerde bakırcılar
esnafının geçişini anlatan minyatürlerden bir görsel hazırlanmıştır. Minyatürde yer
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alan mobil atölyede bir bakır ustası bakır bir eşyaya döverek şekil vermektedir (Şekil
5.13-a). Tasarımda yer alan büyük puntolu metinde bakır madeninin özelliklerinden
ve resimdeki minyatür ile betimlenen osmanlı şenliklerinde yer alan esnaf alayları
anlatılır (Şekil 5.13-b).

Şekil 5.13 : Sıvı saklama kabı nesnesinin sergileme tasarımı.
Sıvı saklama kabı ile ilgili tabloda da görüldüğü üzere tanımlanamadığı için
“dolayım” alanında da bilgi yoktur. Küratör burada kaide üzerinde kullanmak üzere
arka duvar panelinde şekillenen tasarımı ve içeriğini destekler biçimde ve
minyatürde görülen bakırcı ustasını canlandırır biçimde bir bakır üreticisinin
duygusal sözlerine yer verir.

160

Sergi plan şemasında serginin sürekliliği için yerleştirilen ve sıvı saklama kabının
hemen yanında yer alan ve serginin “çerçeveleme” sini tamamlayan pano da, sıvı
saklama kabı sergileme temasının devamı olarak tasarlanır (Şekil 5.14). Nesneleri
birbirine bağlayan malzeme ve teknoloji birliği bir “ara bilgilendirme” panosu olarak
planlanır. Sıvı saklama kabının arka panosunda grafik olarak temsili bir bakırcı
atölyesi yerleştirilmiş ve bu grafiğin yanında Osmanlı maden sanatına dair bilgi
verilmiştir. “ara bilgilendirme panosu”nda ise konu ile ilgili olarak Osmanlı
dönemibakır atölyelerine şahitlik etmiş olan bir seyyahın ( Prextetat Lecomte)
notlarına yer verilir. 19.yy sonlarında İstanbul’da mozaik sanatçısı olarak çalışan
Prextat Le Comte Kapalıçarşı civarında yer alan bakırcı ustalarını gözlemlemiş,
eylemlerinden çok etklilenmiş ve seyahat notların bu atölyeleri detaylı ve duygusal
bir biçimde betimlemiştir (Gündağ ve Belli, 1993).
Şekil 5.14’de görüldüğü gibi Lecomte’un betimlemeleri büyükboy metin olarak
panoya yerleştirilir. Tüm bu bilgilere rehberlik eden ise leğen-ibrik seti araştırma
tablosudur.

Şekil 5.14 : Çerçeveleme-2 panosunun tasarımı.
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Su ısıtıcısı sergi biriminin tasarımı:
Su ısıtıcısı için oluşturulan senaryo analizi katmanları ve izleyici deneyimi değerleri
karşılaştırması yapılan tabloda, nesne için yapılan senaryo analizi ile araştırma seti
tablosundaki bilgilerden yararlanılmıştır (Çizelge 5.9).
Çizelge 5.9 : Su ısıtıcı senaryo analizi katmanları –izleyici deneyimi değerleri
tablosu.
Su Isıtıcı

İzleyici Deneyimi Değerleri
Entelektüel
Değer

Duygusal
Değer

Sosyal
Değer

- Soba, kuzine
ve ocak
üzerinde
kullanım

- Kuzinenin
yarattığı sıcak
ve samimi ev
atmosferi ile
bütünleşmiş
bir eşya

- Kuzinenin
yarattığı
sıcak ve
samimi ev
atmosferi ile
bütünleşmiş
bir eşya

Üretim Kümesi

Senaryo Analizi Katmanları

Tüketim Kümesi

- Evin
merkezindeki
kuzinenin
üzerinde
- Sürekli sıcak
su
- Yemek, sıcak
içecekler,
çamaşır,
bulaşık için
sıcak su
Dolayım

Küratör, su ısıtıcısı nesnesi sergileme biriminde işlenecek verileri tablodaki gibi
belirlemiştir. Su ısıtıcısının soba veya kuzine ile olan ilişkisi sosyal, entelektüel ve
duygusal değerleri karşılayacak bir bilgi tipidir. Bu nedenle nesnenin arkasına gelen
duvar panelinde bulguların tasarıma dönüşümünde, yine sahnografinin temel
ilkelerinden “kişisel anlam çıkarma”yı da destekleyecek bir şekilde, temsili, fikir
verici bir aktarım yolu seçilmiştir
Nesne - çevre ilişkisinde belire nesne kuzine ilişkisi ve Kuzinenin ev ortamında
yarattığı samimi his duygusal ve sosyal değeri karşılayacak şekilde arka duvar
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panelinde temsili olarak yaratılmaya çalışılmıştır (Şekil 5.15-a). Kuzine ve
araştırmada tanımlanan kuzine ortamını tamamlayan kestaneler, su buharı, kuzinede
pişen börek ve uyuyan bir kedi gibi ögeler de bu ortama eklenir. Bu ortamı
pekiştirmek için bir soba bilmecesi de kompozisyona eklenir (Şekil 5.15-b).
Su ısıtıcısının senaryo analizi araştırmasında “dolayım” katmanında, sergileneceği
kaidede yerleştirmek üzere, eşyanın direk olarak aktarıldığı edebi bir esere
rastlanmamıştır. Bu nedenle çevre ile ilişkileri bilgilerinden yararlanılarak bulunduğu
ortam yani üzerinde bulunduğu soba ve oda ile ilgili bir metin seçilmiştir. Kuzine,
soba ortamını romanına aktaran Mehmet Rauf’un Eylül isimli kitabından edinilen
alıntı duvar panelinin yaratmaya çalıştığı atmosferi başka bir boyutta tamamlar
niteliktedir.

Şekil 5.15 : Su ısıtıcısı nesnesinin sergileme tasarımı.
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5.3 Sergi Açılışı
Planlanan tüm sergi birimlerinin tasarlanması ve üretilmelerinin ardından sergi
mekanında yerleşimleri yapılır. Sergilenecek olan koleksiyon nesneleri de galeriye
getirilerek sahnelerine yerleştirilir. Su Nesneleri Sergisi 12 Kasım 2017 tarihinde
Kadıköy Moda, İstanbul’da yer alan Halka Sanat Galerisi’nde açılır (Şekil 5.16,
Şekil5.17, Şekil 5.18).
Serginin künyesi aşağıdaki gibidir:
Serginin Adı: Su Nesneler Sergisi
Küratör: Meltem Maralcan Gülmen
Proje Koordinasyonu: Prof. Slobodan Dan Paich
Sergileme Tasarımı ve Grafik Tasarım: Meltem Maralcan Gülmen
Koleksiyon: Halka Sanat & Artship Initiation

Şekil 5.16 : Sergiden görünüm
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Şekil 5.17 : Sergiden görünüm
Şekil 5.18, Şekil 5.19, Şekil 5.20 ve Şekil 5.21’de görüldüğü üzere sergi ziyaretçileri
sergiye ilgi göstermişlerdir.

Şekil 5.18 : Sergiden görünüm.
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Şekil 5.19 : Sergiden görünüm.

Şekil 5.20 : Sergiden görünüm.
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Şekil 5.21 : Sergiden görünüm.
Kapanış tarihi 10 Aralık olan sergiye olan ilgi nedeni ile sergi Ocak ayına kadar
uzatılır. Bu süre zarfında Sergiyi yaklaşık bin kişi gezmiştir. Sergide kapanışta ve
açılışta olmak üzere iki etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde küratör sergi ve
içeriği ile ilgili bilgiler vermiştir. Bazı gruplar için küratör eşliğinde turlar
düzenlenmiştir (Şekil 5.22)

Şekil 5.22 : Küratör rehberliğinde sergi turu.
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Sergi etkinliklerinde katılımcılara dağıtılmak üzere sergi hatırası kart seti
hazırlanmıştır. Bu kart seti sergilenen nesnelerin sergileme birimlerinde yer alan bilgi
ve görsellerin özet içeriğini kapsar. Kart seti sergilenen altı nesneye karşılık altı adet
nesne kartı ve bir adet sergi tanıtımı kartından oluşur (Şekil 5.23). Kart setinin
hazırlanmasının izleyici deneyimi değerleri açısından amacı; her kartın temsil ettiği
koleksiyon nesnelerini yanlarında götürmeleri ile koleksiyon değerinin ve her nesne
kartının

arkasındaki

bilgilendirmeler

ile

de

yaratılan

entelektüel

değerin

sürdürülmesidir. Kart setinin hazırlanmasındaki bir diğer amaç ise sahnografik amaç
ise sahnografinin “çerçeveleme” prensibinin sürdürülmesidir. Sergi ziyaretçizinin
sergiden ayrılırken yanında götürebildiği bu kartlar ile İzleyicinin sergide
deneyimlediği duyguları ve bilgi birikimini sergi sona erdikten sonra da
saklayabilmekte ve hatta anı olarak yanında götürebilmektedir.

Şekil 5.23 : Sergi hatırası olarak hazırlanan nesne kartları.
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5.4 Senaryo Analizi ve Sahnografi Etkileşimi
Serginin sahnografik yaklaşım ile planlanabilmesi için sahnografinin üç ilkesinin
plana uygulanması gerekmiştir. Bu ilkeler, “çerçeveleme”, “kişisel anlam çıkarma”
ve “ duygular”dır.
Senaryo analizi yöntemi sahnografinin bu ilkelerine gerek serginin genelinde gerekse
birimlerinde rehberlik etmiştir. Bu çalışmanın 1.2 yöntem kısmında belirtildiği gibi
senaryo analizi araştırma yöntemi olarak önerilmiş ve nesnelerin araştırmaları bu
süreçte hazırlanan “nesne araştırma seti tabloları”na işlenerek sağladığı katmanlı ve
alternative bilgiler ile sahnografinin ilkelerinin açığa çıkarılması sağlanmıştır.
5.4.1 Sahnografinin “çerçeveleme” ilkesine senaryo analizinin katkıları
Sahnografinin “çerçevleme” ilkesi izleyicinin serginin başladığını, sürdüğünü ve
sergi ile ilgili “başka” bir bağlamda olduğunu anlatan işaretlerin bütünüdür. Bu
işaretler sergi tasarımının önemli bir parçasıdır ve tasarımları çoğu zaman serginin
temasından beslenir. Senaryo analizi katmanlarından “kavramsallaştırma” ise
nesnenin kavramsallaştırılması üzerine dönemi, döneminin sosyo ekonomik bilgileri,
malzemesi, teknolojisi gibi genel bilgiler ışığında sergilenecek nesneler arasında
ortak bağlamlar araştırır ve sergilenecek nesneleri bir arada tutmaya yarayan bilgileri
depolar. Sergide yer alacak nesnelerin araştırma setleri karşılaştırıldığında senaryo
analizi katmanı olan “ kavramsallaştırma” altında bütün nesnelerin bakır malzeme,
zanaat nesneleri olmaları ve su nesnesi olmaları bilgilerini ortaya çıkarmıştır.
Sahnografide asıl olan nesneleri hayata getirmektir. Nesnelerin hayata getirmenin
yolu ise onların insan ile olan ilişkilerini yeniden irdelemek böylece nesnenin
fonksiyonunu ortaya koymak ile olur. Araştırma setleri göstermektedir ki tüm
nesnelerin insan ile ilişkilerinin belirleyen kullanım biçiminin ortak noktası hepsinde
“su” kullanılmasıdır. Böylece tema ve isim seçimi yapılmış ve nesneler “su”
bağlamında bir araya getirilmiştir.
Serginin “çerçevelenmesi” afişte su nesnelerinin isminin açıklamasının ve sergi
temasından etki ile yapılan tasarımın yer alması ile başlar. Sergileme birimlerinde
“çerçeveleme” planlana sergileme birimlerinin arkasında yer alan duvar panolarının
üst kısımlarında yer alan neneleri birbirine bağlayan “su kuşağı” ile devam eder.
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5.4.2 Sahnografinin “kişisel anlam çıkarma” ilkesine senaryo analizinin
katkıları
Tiyatro kökenli sahnografinin “kişisel anlam çıkarma” ilkesi tiyatroda olduğu gibi
sunumun “fikir verici” ve “yorumlanabilir” bir şekilde olması ile ilgilidir. Bilgiyi
gerçekçi bir şekilde vermeden yorumlanabilir ipuçları ile sunmak, sunumun izleyici
ile etkleşime geçmesini sağlar. Bu etkileşim sağlandığında ise izleyici ve sunum
arasındaki bağ daha kuvvetli olmaktadır. Bu nedenle “kişisel anlam çıkarma” ilkesi
nesnenin anlatıldığı birimlerde özellikle belirtmek üzere serginin tüm aşamalarında
kendini göstermelidir.
Su Nesneleri Sergisi’nde nesnelerin anlatıldığı tasarım birimlerinde “kişisel anlam
çıkarma” ilkesi uygulanmıştır. Örneğin balıklı hamam tası nesnesinin aktarıcısı olan
duvar panelinde “sembolik” bir hamam mekanı oluşturulmuştur. Kompozisyonda yer
alan kurna gerçek bir resim veya fotoğraf değil, kurgusal bir mekandır ve hamam
izlenimi verir. Fakat bu kurgusal mekanı oluşturmak da araştırma gerektirir. Senaryo
analizi yöntemi ile oluşturulan araştırma setlerinin “nesnenin çevre ile ilişkileri”
başlığındaki satırı bize nesnenin hangi fiziksel çevrede kullanıldığının bilgisini verir.
Yine senaryo analizinin “dolayım” satırında yer alan bilgiler bize nesnenin veya
nesnenin kullanıldığı ortamın farklı mecralardaki yansımalarını sunmaktadır. Resim,
karikatür, roman, gibi ortamlarda betimlenen bu çevre, tasarımda kullanılacak olan
“fikir verici” mekan için gerekli bilgileri sağlamaktadır. Hamam tasının
araştırmasında yer alan minyatürler ve resimler bu tasarımda etkili olmuştur. Yine
başka bir örnek verilecek olursa, su ısıtıcısını ve boru tipi su ısıtıcısının
“yorumlanabilir” mekan kurgusu için araştırma setlerinde yer alan “nesne-çevre ile
ilişkileri” satırından ve kullanıcıların anlatımlarında yer alan fiziksel mekan
betimlemelerinden yararlanılmıştır.
5.4.3 Sahnografinin “duygular” ilkesine senaryo analizinin katkıları
Sahnografinin “duygular” ilkesi, izleyicinin sergide planlanan noktalarda duygu
yoğunluğu yaşamasının planlanmasıdır.
Su Nesneleri Sergisi’nde duyguların sergi birimlerinde yer alan nesnlerin
yereleştildiği kaidelerin üzerinde yer verilmesi ve böylece kaidenin de sahnenin bir
parçası olması planlanmıştır. Serginin küratörü duygu aktarımını kaideler üzerinde
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yer alacak ve nesneler ile iletişim kurabilen edebi metinler üzerinden yapmayı
planlamıştır. Senaryo analizinin “dolayım” katmanı tam da bu noktada sahnografinin
yardımına koşar. “Dolayım” katmanı nesnelerin yer aldığı üretim ve tüketim
kümesini buluşturan her türlü mecranın araştırılmasına yöneliktir. Bahsi geçen bu
nesnelerin özellikle hatıralar, romanlar ve şiirlerde yer aldığı edebi metinlere ait
veriler sergi için çok önemli verilerdir. Sergide araşırma sırasında keşfedilen, ibrik
için Peyami Safa’dan, hamam tası için şair Mustafa Seyit Sutüven’den, leğen-ibrik
için divan edebiyatından, su ısıtıcısı için Abdülhak Şinasi Hisar’ın bir romanından
alıntılar yapılmıştır. Serginin hem “çerçeveleme” ilkesini tamamlaya hem de
“duygular” ilkesine katkıda bulunan büyük puntolu duvar panosunda yine senaryo
analizi araştırmasında yer alan Prextetat Le Comte’un Kapalıçarşı’ya yer alan bakırcı
atölyelerini betimlediği hatıratından alıntılar yapılmıştır.
Sergi planında arka duvar panoları üzerinde de duyguların verilmesi planlanmıştır.
Burada sahnografinin “duygular” ilkesi ile izleyici deneyimi değerlerinin “duygu”
değeri örtüşmektedir. Örneğin su ısıtıcısın duvar paneli tasarımında izleyici deneyimi
değerlerinden “duygu” değerini karşılamak üzere, su ısıtıcısı araştırma seti
tablosundan araştırmalarda görüşülen kişilerin “sıcak”, “samimi”, “nostaljik” gibi
duygusal temalarla betimledikleri kuzine atmosferi, aynı etkiyi izleyici üzerinde de
bırakmak üzere yaratılmıştır.
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6. BULGULAR VE GÖZLEMLER
6.1 Araştırma Süreci: Senaryo Analizinin Araştırma Safhasındaki Etkinliği
Araştırmada “senaryo analizi”; özellikle nesne odaklı sergilerin araştırma safhası için
bir yöntem olarak önerilmiş ve geliştirilmiş, sekiz maddede toplanan araştırma
konuları belirlenmiş ve bu bağlamda rehberlik etmesi için bir araştırma seti tablosu
tasarlanmıştır (Çizelge 3.1). Tablonun yatayında araştırma setinin araştırma konuları
yer alırken dikeyde ise senaryo analizinin katmanları yer almaktadır.
Halka Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergide yer alan altı nesne bu araştırma setinin
rehberliğinde ayrı ayrı incelenmiştir.
Araştırma setinde araştırma konularından ilki olan “tanımlama”, sergilenecek
nesnelerin etimoloji, dönem, coğrafya ve fonksiyonlarının belirlendiği araştırmadır.
Sergide yer alacak nesnelerden “hamam tası”, “ibrik” gibileri çok bilinen günlük
kullanım eşyaları iken bazıları hakkında araştırmacının hiçbir fikri yoktur.
Araştırmalarda ve sözlüklerde birçok günlük kullanım eşyasının tanımının, eşyanın
fonksiyonu bilgisini de içerdiği saptanmıştır. Söz konusu tanımlarda fonksiyon
bilgisi verilirken birçok kez eşyanın “ayrıştırıcı biçimsel özellikleri” nin de
belirtildiği görülür ki bu araştırma setinin konularından “morfolojik analiz” ait bir
bilgidir. Örneğin Kayaoğlu (1981) araştırmasında ibriği “İbrik el yıkamak için azar
azar su dökmeye mahsus uzunca emziği ve sapı olan, karınlı ince uzun boyunlu su
kabı” dır şeklinde tanımlar. Bu tanımda yer alan azar azar su dökmeye yarayan
“emzik” ibriğin morfolojik analizde incelenmesi gereken, nesnenin kültürel tarihine
ışık tutan ayırdedici bir özelliğidir. “Tanımlama” araştırma konusu altında açığa
çıkan bu veriler araştırma setinde “morfolojik analiz” alanına işlenir.
Diğer taraftan sergide yer alan nesnelerden iki tanesi hakkında araştırmacının
sözlükten ne olduğuna bakacak kadar dahi bilgisi yoktur. Bir tanesi günümüzde
kullanılmayan bakır kapaklı bir nesnedir ve bu nesne için “nedir” veya “ne için
kullanılır?” soruları dahi cevapsız kalmaktadır. Böyle bir durumda nesnenin
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tanımlanabilmesi için daha önceki kullanıcıların, koleksiyonerlerin izinin sürülmesi
gerekmiştir. Bakır nesnenin bir önceki sahibi olan antikacı, nesnenin Bolu
civarındaki köylerde kullanıldığından bahsetmiş ve bu ipucundan yola çıkılarak Bolu
çevresindeki bir köyde yaşayan kişilerle, nesenin fotoğrafı gösterilerek, yapılan
röportaj sonucu eşyanın soba bacasına monte edilen bir su ısıtıcısı olduğu
anlaşılmıştır. Röportaj esnasında nesnenin üretimine dair çok önemli bir bilgi
edinilmiştir. Buna göre su ısıtıcısı yerel soba üreticileri tarafından tasarlanan ve
üretilen bir yan üründür. Üretime dair bu önemli bilgi araştırma seti tablosunda
“üretim” alanına işlenir.
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi araştırma seti bir kontrol mekanizması görevi
görmüş; bir alanda araştırma yaparken, araştırılması ve doldurulması gereken alanları
gözler önüne sererek hatırlatmış ve rehberlik etmiştir.
Araştırma setinin diğer bir konusu olan “teknoloji” nesnenin üretim ve malzeme
tekniklerine dair bilgileri içerir. Araştırma sürecinde sergide yer alan bütün
nesnelerin bakır üretim tekniği ile farklı bakır atölyelerinde fakat aynı zamanda
üretildiği saptanmıştır. Bakır ve Bakır zanaati tekniklerine dair bilgiler araştırma
setinde teknoloji alanına ve dikeyde senaryo analizi katmanlarından hem “üretim”
hem de “kavramsallaştırma” alanına işlenmiştir. Araştırma seti sayesinde nesneler
araştırılırken ortaya çıkan ortak konular, sergilemeye de yol gösterecek şekilde ve
nesneler arasında bağ oluşturacak şekilde, ortaya çıkmaktadır.
Araştırma setinin “üretim” başlığı altında nesnenin “nasıl, kim, ne zaman, hangi
koşullarda” tasarlandığı ve üretildiğine dair bilgilerin yanında “üretim ağı”na dair
bilgiler de araştırılır. Araştırmada görülmüştür ki bir nesnenin üretim ağına dair
bilgiler aynı zamanda, üreticilerin genelde belli bir hedef kitleleri olduğundan,
nesnenin toplumdaki statüsünü ve sosyal linklerine dair veriler de ortaya
koymaktadır. Sergilenecek olan nesnelerden “ibrik”in “üretim ağı”na dair
araştırmalar

yapılırken,

Kayaoğlu’nun

(1992)

çalılşmasında

Gerede

bakır

atölyelerinde üretildiği bilgisine ulaşılmıştır. Gerede atölyelerinde üretilen bakır
nesnelerde malzemenin değişimi üretim tekniğini etkilememekle birlikte eşyanın
kullanıcısının sosyal statüsünü belirlediği anlaşılmıştır. Örnekse gümüş malzemeden
üretilen ibrikler üst gelir grubuna sahip aileler tarafından kullanılırken, sergilenecek
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olan “Gerede İbriği” gibi bakır malzemeden üretilen ibrikler ise orta ve alt gelir
düzeyine sahip ailelerce kullanılmaktadır.
Araştırma yönteminde vaka çalışmasında sergilenecek olan nesneler gibi, kullanım
ömrünü tamamlamış ise özellikle “nesne-kullanıcı” ve “nesne-çevre” araştırma
başlıklarında tarihi araştırmalar, süreli yayınlar, nesnenin kullanıldığı döneme
tanıklık etmiş kimselerin günlükleri veya mektuplarından yararlanılması önerilmiştir.
Araştırma sürecinde bu bağlamda sergilenecek olan “ibrik-leğen” nesnesinin sosyal
hayattaki değerini ortaya çıkarmak için Abdulaziz Bey’in günlüklerinden
yararlanılmış ve sonuçta ibrik-leğenin akşam yemeklerinde, misafir sofralarında
kullanımına

dair

detaylı

aktarımlarından

nesnenin

kullanım

senaryosu

çıkarılabilmiştir. Bu bilgilerin yanında özellikle iftar ritüellerinde “ibrik-leğen”
nesnesinin misafirlere çıkartılan ve ev sahibinin statüsünü ve aynı zamanda
zevklerini yansıtan bir nesne olduğu anlaşılmıştır (Abdülaziz Bey, 2005). Bu bilgiler
araştırma setinde “nesne-kullanıcı” ekseninde ve senaryo analizi katmanlarından
“tüketim kümesi” ekseninde yerleştirilmiştir. Nesnenin kullanım senaryosununun
ortaya çıkması ile nesnenin fonksiyonu ve bileşenlerinin gerçekleştirdiği alt
fonksiyonları da belirlenebilmektedir. Nesnenin fonksiyonuna ait bu bilgiler ise
araştırma setinin “morfolojik analiz” alanına işlenmiştir. Bu noktada araştırma
setinin bilgiler arasında kolay geçiş yapılmasını sağlayan akışkan yapısı,
araştırmanın herhangi bir safhasında her alana dair veri girişini sağlayan dinamik bir
süreç sağlamıştır.
Araştırma setinin “pazarlama” başlığı altında sergilenecek nesnelerin, satış
stratejileri, pazarlama teknikleri veya mecraları ile ilgili bilgilere ulaşılamamıştır. Bu
noktada “üretim” bölümünde elde edilen ve nesnelerin ait olduğu “bakır zanaat
geleneği” nden yola çıkılarak günümüzde bu geleneği sürdüren atölye ve ustalardan
bu bilgi edinilmiştir. Bakırcı ustası ile yapılan görüşmede 19.yy’da kullanıcıların bu
nesnelere hemen her ilde yer alan bakırcılar çarşısından edindiği öğrenilmiştir. Bu
bilgi

araştırma

setinin

“pazarlama”

eksenin

işlenirken

senaryo

analizin

katmanlarından ise hem “tüketim” hem de sergilenecek nesnelerin ortak bir noktası
olarak “kavramsallaştırma” eksenine işlenmiştir.
Nesnelerin tv, radyo, gazete, kitap, şiir, süreli yayın gibi farklı mecralar yolu ile
taşıdığı anlamların araştırıldığı “temsiliyet” araştırma konusuna dair edinilen
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bilgilerin genellikle senaryo analizi

katmanlarından “dolayım”ı

karşıladığı

görülmüştür.
“Temsiliyet” başlığı altındaki araştırmaların diğer araştırma alanlarına da bilgi
sağlama potansiyeli olan değerli bir araştırma alanı olduğu saptanmıştır. Örneğin
19.yy seyyah ressamlarından Camille Rogier’in detaylı resim ve gravürlerinde
“ibrik” nesnesi için “nesne-kullanıcı ilişkisi” ve “ nesne-çevre ilişkisi” araştırma
alanlarına dair bilgiler edinilmiştir. Aynı şekilde hamam kültürüne ait farklı
dönemlerde üretilmiş minyatür, resim ve gravürlerde de sergilenecek olan hamam
tasının kullanım senaryosuna dair veriler elde edilebilmiştir.
6.2 Sergi Hazırlık Süreci
Tez çalışması sahnografi yöntemi ile yapılan nesne odaklı bir sergilemede,
sergilenecek olan nesnelerin senaryo analizi yöntemi ile formüle edilen verilerinin,
malzeme kısıtlı olsa da verimli bir sergileme için önemli katkıları olacağını savunur.
Serginin bir diğer hedefi de tezin 2. Bölümünde detaylı olarak anlatılan izleyici
deneyimi

değerlerinin

karşılanmasıdır.

Bu

değerler

serginin

başarısının

ölçümlenebilmesi için enstrüman olarak kullanılmıştır.
Sahnografinin en önemli ilkelerinden olan “çerçeveleme” ilkesi serginin grafik, mod,
anlatım, algı olarak bütünlüğünün, atmosferinin yaratılmasıdır. Alan çalışmasında
görülmüştür ki “çerçeveleme” ilkesinin verimli işleyebilmesi için sergi ve mekan
arasındaki ilişkiler detaylı irdelenmelidir. Sergi alanı planı, boyutları, giriş çıkışları
ile çok iyi tanınmalıdır. Mekanın özellikleri dolayısı ile sergi alanında bölünmeler
oluyor ise, sergi akışının devam etmesi için o alanlar mercek altına alınarak önlemler
alınmalıdır. Halka Sanat Galerisi’nde sergilenen Su Nesneleri Sergisi’nde sergi akışı,
girişte sağda serginin anlatıldığı büyükçe bir pano, yanında “soba üstü su ısıtıcısı” ve
“sıvı saklama kabı”nın anlatıldığı birimler olarak devam etmektedir. Bu birimlerin
hemen bitiminde ise mekanın atölye alanına doğru, sergi esnasında kapatılamayan ve
serginin sürekliliğine zarar veren bir geçiş bulunmaktadır. Dikkati ve sürekliliği
sağlamak üzere söz konusu geçişin hemen solunda kalan duvara sergi içeriği ile
alakalı ilgi çekici bir duvar panosu düşünülmüştür. Aynı temada olmakla birlikte
boyutları ve tasarımı ile serginin diğer birimlerinden farklılaşan bu pano dikkat
çekerek serginin o yönde devam ettiğini hatırlatır (Şekil 6.14).
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Nesne sergileme üniteleri yıldız, sahne ve dekor olarak sahnografik yapılandırılması,
hem sahnografinin tatbiki açısından bir izlek oluşturmuş hem de araştırma seti
tablolarından gelecek olan verileri işlemek üzere senaryo analizi katmanlarının hangi
alanlara yerleştirileceğini planlamaya yarayan bir şema görevi görmüştür (Şekil 6.3).
Su Nesneleri Sergisi’nde birbirinin önüne geçmeden eşit sergileme birimlerinde
teşhiri planlanlandığından tüm nesneler için aynı şema kullanılmıştır. Ancak
yapılacak olan başka bir sergide farklı sergileme biçimlerinin gerektireceği birden
fazla sahnografik yapılandırma ve şema planlanabilir.
Nesne sergileme biriminin şemasının yapılması ve senaryo analizi katmanlarının bu
şema üzerinde etkin bir şekilde yerleştirilmesi süreci, serginin tasarımını da
etkilemiştir. “Dolayım” katmanının, yer kısıtından ötürü, kaidenin üzerinde
yerleştirilmesi serginin tasarımına zenginlik ve farklılık katmıştır. Benzer şekilde
“kavramsallaştırma” katmanı arka pano üzerinde yerleştirilmiş ve bu alanda bir bant
şeklinde serginin de temasını oluşturan “su” yu imgeleyecek şekilde su nesnelerini
birbirine bağlayan mavi bir kuşak olarak tasarlanmıştır. Bu iki durum da senaryo
analizi katmanlarının yerleşimi esnasında, serginin tasarımına dair de, birçok kararın
alındığına dair göstergelerdir.
Araştırma sürecinde sergilenecek her bir nesne için doldurulan araştırma setinin
amacı senaryo analizi bağlamında araştırmaya rehberlik etmek iken, araştırma
verileri ile doldurulan araştırma seti tabloları da bu bilgileri sınıflandırarak nesnelerin
sergilenmesi esnasında da yol göstermiştir.
Araştırma sürecinde çok veri elde edilen ve araştırma seti tabloları kalabalık olan
“ibrik”, “hamam tası” gibi nesnelerin sergi hazırlığında, tabloların doldurulması
esnasında kullanılan “vurgulama” tekniği ile önemli bilgilerin altının çizilmesi,
serginin küratörü için nereden başlayacağına dair bir fikir vermis, kolaylık
sağlamıştır. Sergileme aşamasında yapılan senaryo analizi katmanları–izleyici
deneyimi

değerleri

karşılaştırma

tablosu

bu

bilgilere

öncelik

verilerek

doldurulmuştur. Araştırma sürecinde hakkında daha az bilgi edinilen nesneler için bu
durum diğerleri için olduğu kadar efektif olmamıştır.
Sahnografik yaklaşımla tasarlanan bir sergide nesne, serginin yıldızı ve etrafındaki
anlatımlar da dekor olarak yerleştirildiğinden, nesnenin bu sahne içerisindeki
duruşunun çok önemli olduğu anlaşılmıştır. İzeyicinin rotası, bakış açısı göz önünde
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bulundurularak izleyicinin nesne ile etkileşimini koparmadan ve dekorda yer alan
nesneye ilişkin bilgilerin nesne ile bir bağ kurarak, kolayca algılanabilmesi
gereklidir. Bu nedenle sergi yerleşiminin nesnenin boyutları dikkate alınarak
mekandaki konumu sergi tasarımı esnasında belirlenmelidir.
“Kavramsallaştırma” katmanı ve içerisine işlenen veriler sergide yer alan
nesnelerden hakkında kısıtlı bilgi olanları hangi bağlamlarıda diğer nesneler ile
iliştirerek ve ilişkilendirerek sergiye katılmaları konusunda fayda sağlamıştır.
Nesnelerin çakıştığı ve ayrıştığı yerler saptanarak sergilemede bu veriler
değerlendirilmiştir.
6.3 Sergiden Gözlemler
Sergi ziyaretçisi gözlemlerinde sergide yer alan nesnelerden en çok dikkat çeken iki
nesne olmuştur. Bunlardan birisi “su ısıtıcı” diğeri ise “soba tipi su ısıtıcıdır (Şekil
4.33 ve 4.43). Bu iki nesnenin ilgi çekmesinin nedenleri farklıdır. “Su ısıtıcı”
nesnesi; arka pano görselinde üzerinde pişmekte olan kestaneleri, önünde uyuyan
kedisi, içinde pişen böreği ile, bir kuzine atmosferinde tasvir edilerek
yorumlanmıştır. Yaratılan bu duygusal atmosfer önünde birbirini tanımayan
izleyicilerin dahi nesne hakkında sohbet etmelerine neden olmuştur. Hakkında en az
bilgi sahibi olunan “soba tipi su ısıtıcısı” nesnesinin ise, nadir bir obje olması nedeni
ile, izleyicilerde merak uyandırdığı gözlemlenmiştir. İzleyiciler bu nesnenin arka
duvar panelinde yer alan görsel anlatıma, diğerlerinden daha fazla vakit ayırarak,
nesnenin “ne” olduğunu öğrenmiş ve bu keşif sergi izleyicileri arasında yine küçük
sohbetlere neden olmuştur. Kuzine üzerinde tasvir edilen su ısıtıcı nesnesin
aktarımında bir nostalji duygusu ile oluşan “duygusal değer”den, soba üzerinde tasvir
edilen soba tipi su ısıtıcısında ise merak ve öğrenme ile ilişkili “entelektüel değer”
den bahsedilebilir. Ayrıca her iki nesnenin sunumunun sergi izleyicileri arasında kısa
süreli kaynaşmaya neden olarak “bireylerarası değer” de yarattıkları gözlemlenmiştir.
Ziyaretçilerin sergiden beklentilerinden olan yeni insanlarla tanışması veya aile ve
arkadaşlarıile kaliteli zaman geçirmesi gibi paylaşımcı deneyimlere dayanan
“bireylerarası değer”e katkıda bulunabilmek için sergi süresince açılış ve kapanış
etkinlikleri düzenlenmiş ve bu etkinliklerde küratör rehberliğinde sergi turu
düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde ziyaretçiler arasında sohbetlerin, sosyalleşmenin
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arttığı gözlenmiştir. Aynı zamanda küratörün verdiği ek bilgi ve sordukları sorulara
verilen cevaplar ile daha derinlemesine bilgi edinmişlerdir.
Serginin “fiziksel değer”e katkıda bulunacak şekilde ve sahnografinin “çerçeveleme”
ilkesi rehberliğinde tasarlanan sergiyi yönlendiren üst kuşaklar ve serginin genel
tema bütünlüğünün başarılı olduğu ve izleyicilerin galerinin başka bölümlerine
yönelmeden sergiyi bir bütünlük içerisinde izlediği gözlemlenmiştir.
Sergide nesneler ile izleyiciler arasında etkileşimi arttırmak üzere nesnelerin
yerleştirildiği kaidelein üzeinde “Lütfen dokununuz” ibaresi olan etiketler
yerleştirilmiştir. Ziyaretçilerin bazı eserlerin arkasındaki panolarda yazan tasarım,
kullanım

detaylarını

anlamak

istercesine

eser

üzerinde

tatbik

ettikleri

gözlemlenmiştir. Ortasında hareket edebilen eklemli balık figürü olan “balıklı
hamam tası” bu anlamda en fazla dokunma yolu ile deneyimlenen nesne olmuştur.
Ancak

ziyaretçilerin

bir

kısmının

eserlere

dokunmakta

tereddüt

ettiği

gözlemlenmiştir. Bu tereddütün nedeni müzelerdeki sergilerden gelen davranış
alışkanlıkları olabileceği gibi; eşyaların sahnogafik ilkelere uygun bir şekilde
serginin “yıldızları” olarak kurgulanarak sahnede ve spotlar altında sergileniyor
olması da böyle bir etkiyi yaratmış olabilir.
6.4 Anketlerin Değerlendirilmesi
“Su Nesneleri Sergisi”nde ziyaretçilerin sergiden beklentilerini karşılayan ve sergide
planlanan izleyici deneyimi değerlerinin ölçümlenebilmesi için sergi süresince anket
çalışması yapılmıştır. Sergilemede model olarak uygulanan yöntemin etkin bir
şekilde ölçümlenebilmesi için tasarlanan bir anket sergi süresince izleyicilere
doldurtulmuştur. Yaklaşık 1000 kişinin gezdiği sergide 50 adet izleyici ile anket
çalışması yapılmıştır. 50 anket katılımcısının 20’si (13-30) yaş aralığında, 28’i (3150) yaş aralığında, 2 tanesi ise (51-70) yaş aralığındadır.
Anketin 2. Bölümünden alınan sonuçlara göre katılımcıların %90’ı sergiyi eğitici,
%86’sı ise ilham verici bulmuştur. Anketlerde izleyici deneyimi değerlerini
karşılayan ifadelere verilen puanlar incelendiğinde senaryo analizinin önemli bir
katkı sağlayacağı öngörülen “entelektüel değer”in en yüksek puana sahip olduğu
gözlenmektedir (Şekil 6.1).
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Şekil 6.1 : Anketteki kapalı uçlu sorulara verilen cevapların sonuçlarını gösteren
sütunlu grafik.
Şekil 6.1’de görüldüğü üzere özellikle anketin 3. bölümündeki seçeneklerde yer alan
ifadeler ile katılımcının sergide obje hakkında farklı katmanlardaki bigli edinimi
araştırılmıştır. “objelere dair daha fazla bilgi edindim”, “objelerin tasarım detaylarına
dair yeni bilgiler edindim”, “objelerin tarihlerine dair bilgi edindim”, “sergide yer
alan objelerin kullanım şekillerini hatırladım/keşfettim” gibi seçeneklerin bulunduğu
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ve entelektüel değere karşılık gelen ifadeler en yüksek puanı alan seçenekler
olmuşlardır. Katılımcıların %92’si sergilenen objelere dair bilgi edinmiş, %88’i ise
objelerin tarihine dair fikir sahibi olduğunu belirtmiştir. Bu eğitici bilgilerin
edinilmesinde senaryo analizinin, nesnenin tanımı, biçimsel analizi, çevre ile
ilişkileri, kullanıcı ilişkileri ve bu kavramları oluşturan alt başlıkları serginin
araştırma konusu olarak belirlemiş olmasının katkısı olmuştur.
Anketin 4. Bölümde katılımcının daha önce müze gezmiş olması şartı bulunmaktadır.
Bu bölümde serginin sunum yaklaşımını müzelerin klasik sunum yaklaşımı ile
kıyaslamak amaçlanmış ve ifadeler bu doğrultuda hazırlanmıştır. Bu bölümdeki “Su
Nesneleri Sergisi’nde sergilenen objeler müzlerdeki klasik sergilenişe göre daha çok
bilgi veriyordu” ifadesinin anketin en çok puan alan ifadesidir. Anket çalışmasına
katılan her 4 kişiden 3’ü bu tür objelerin müzede klasik sergileme şekli göre buradaki
sergilenme şekli ile buradaki sergilenme şeklinin nesneye karşı daha çok ilgi
duymasını sağladığını beyan etmiş, %50’si ise daha kapsamlı bulmuştur olması yine
senaryo analizinin sergiye bilgi sağlamadaki verimliğini ortaya koymaktadır.
Anketin 5, 6 ve 7. bölümlerde izleyicinin sergi deneyimini farklı açılardan
araştırmayı ve derinleştirmeyi hedefleyen açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Anket
katılımcılarının açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda da senaryo analizinin
entelektüel değer üzerindeki etkisi görülebilir (Çizelge A). Katılımcıların “Objelerin
bir kısmını tanıyordum ancak panellerdeki anlatımlarda kullanımla ilgili bilmediğim
detaylara ait bilgi edindim” (K09-anket katılımcısı), “Günlük hayatımızda objelere
ilişkin kaçırdığımız detayları, eğlenceli ve estetik bir biçimde sunması açısından
olumlu buluyorum” (K13-anket katılımcısı), “Eşyaların tarihini bilgi olarak almak o
eşyalara olan ilgimi arttırdı” (K23-anket katılımcısı) gibi ifadeler izleyicinin
sergilenen nesnelere dair daha geniş bilgi edindiği ve bu edindiği bilginden de
memnuniyet duyduğunu bildirmektedir. Bilgi edinmekten duyulan bu hazın
entelektüel değerin yanında duygusal değeri de tetiklediği görülmektedir. K23
katılımcısının cevabından yola çıkarak ise edinilen bilginin nesne hakkında daha çok
ilgi uyandırması ile koleksiyon değerini de karşıladığı anlaşılmaktadır.
Anketin 7. Bölümündeki açık uçlu soruda, nesnelerin arka plandaki dekorunu
oluşturan panellerin izleyicide oluşturduğu zaman ve mekan algısını ifade etmeleri
istenmiştir. Katılımcıların “Evet İlgi çekici, su nesnelerinin kullanımında o dönem
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ve içindeki önemi hissettirdi.” (K20-anket katılımcısı), “Kesinlikle, kendimi geçmiş
dönemde yaşayan ve objeleri kullanan insanlar gibi hissettirdi.” (K14-anket
katılımcısı), “Dedemin kuzinesi vardı, içinde pişen enfes börekleri ve yanan odunun
sıcaklığını düşündürdü. Mutlu eden anılara dalmak çok keyifliydi!” (K13-anket
katılımcısı) , “Evet. Beni çocuk yıllarıma götürdü (51-70 yaş) ve çok mutlu oldum”
(K10-anket katılımcısı) gibi söylemleri, nesnelerin kullanıldığı dönem ve ortak
geçmişe işaret eden ifadeler olarak, duygusal değerin yanında sosyal değeri de
karşılar niteliktedir. Burada sergilenen nesnelerin 19.yy nesneni olmaları ve anket
katılımcı kitlesinin çoğunn 50 yaş altında olması sebebiyle kuzine etrafında yaratılan
atmosfer bir bilgi edinimi olarak entellektüel değere gönderme yapmıştır, serginin 2
50 yaş üzeri katılımcısından birisi için ise kuzine aktarımı, çocukluğunda kullanılan
bir nesne olarak empati duygusuna sebep olmuş ve duygusal değere gönderme
yapmıştır.
“Hayal gücümü harekete geçirdi” (K27-anket katılımcısı), “Evet. Çok kapsamlı
değildi ama fikir vericiydi” (K15-anket katılımcısı), “Düşündürdü. Kullanım
alanlarını görsel olarak hayal etmemi sağladı” (K08-anket katılımcısı), ifadeleri
katılımcıların, senaryo analizi ile elde edilen nesnenin üretim veya tüketim kümesine
ait spesifik bilgilerin sahnografinin kişisel anlam çıkarma ilkesi ile aktarımı
sayesinde, bilgiyi aktarırken gerçekçi bir anlatım yerine çağrışım yapan, izleyiciyi
hayal etmeye motive eden bir sergi deneyimi yaşadıklarını göstermektedir.
Anketlerde yer alan “günlük eşyalara daha farklı bir açıdan bakmayı, üzerinde
düşünmeyi ve keşfetmeyi sağladığı” (K07-anket katılımcısı), “eşyalara farklı bir
açıdan bakmayı ve anlam yüklemeyi sağlaması” (K08-anket katılımcısı), “Yaşamın
nasıl

değiştiği,

günlük

hayatımızda

kullandığımı

objelerin

detaylarını

farketmediğimizi düşündürdü”(K14-anket katılımcısı), “Beni eşyaların tasarımları
hakkında düşündürdü” (K21-anket katılımcısı), “geçmiş zamana ait nesneleri ile
yeniden kurulan bağ her zaman yeni duygular ve görüler sağlar” (K50-anket
katılımcısı) gibi ifadelerin senaryo analizinin katmanlı araştırma yapısı sayesinde
nesnelere ait farklı alanlardaki bilgilerin birarada derlenmesi ile hazırlanan sergileme
tasarımı sayesinde izleyicilerin nesneler ile “farklı” katmanlarda etkileşime geçtikleri
anlaşılmaktadır (Çizelge A)
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7. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Tez çalışmasının başlangıcında nesnelerin daha verimli sergilenmesi problemine
şekil 7.1’de görüldüğü gibi Tasarım Tarihi ve Müzeoloji alanından yaklaşılarak iki
alan arasında köprü kurulmaya çalışılmış ve Halka Sanat Galerisi’nde gerçekleşen Su
Nesneleri Sergisi’nin başlangıcından, araştırma, planlama ve tasarım, kurulum,
izleyici ile buluşma ve sonucunda analizini de içeren süreç; izleyici deneyimi
değerleri, sahnografinin ilkeleri ve senaryo analizi yöntemi olarak 3 bileşenin
birlikteliğinde ortaya konmuş ve sürdürülmüştür. Araştırmada sergileme yöntemi
olarak sahnografi, serginin değerlendirilmesine yönelik planlanması için izleyici
deneyimi değerleri ve sergilenen nesnelerin araştırılması için senaryo analizi yöntemi
önerilmiş, geliştirilmiş ve denenmiştir.

Şekil 7.1 : Araştırmanın yaklaşımını gösteren grafik.
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Bu çalışmada tasarım tarihi alanından senaryo analizi bir araştırma yöntemi olarak
sergilemelere yönelik uyarlanmş ve sahnografik, hikaye odaklı yaklaşımlarla ele
alınan nesne-odaklı sergilemelerde yer alacak nesnelerin araştırılmasına rehberlik
edecek bir araştırma seti ve araştırma seti tablosu oluşturulmuştur.
Senaryo analizinin üretim-tüketim-dolayım ve kavramsallaştırma katmanları bir
nesnenin tüm hikayesini gözler önüne serdiğinden, her nesne için hazırlanan detaylı
araştırma seti tabloları, sergide faydalanmak üzere, homojen ve derinlemesine bilgi
sağlamıştır. Senaryo analizinin bu kabiliyeti ise vaka çalışmasında yer alan
sergilemede sofistike yorumlar ve ilişkiler getiren sahnografi yaklaşımı ile uyumlu
bir şekilde çalışmasını sağlamıştır.
Araştırma seti tablolarından elde edilen homojen ve derinlemesine sonuçlar senaryo
analizinin katmanlı yapısından kaynaklı olduğu kadar, katmanları arasındaki
“akıcılık prensibi” ne de dayanmaktadır. Araştırma seti tablosunun tasarımı senaryo
analizinin katmanları arasındaki sürekli akışı yansıtmaktadır; tablodaki bir başlık
altında araştırma yapılırken bir diğer konu hakkında elde edilen bir bulgu derhal ve
kolaylıkla tablodaki yerine işlenebilmektedir. Örnekse sergilenecek olan ve hakkında
hemen hemen hiçbir bilgiye sahip olunmayan ve nadir bulunan bir nesnenin
araştırma safhasında “tanımlama başlığı” atındaki bilgiler araştırılırken, bir
kullanıcıdan nesnenin kullanımına dair bilgi edinilmiş ve böylece başka bir nesne ile
olan simbiyotik ilişkisi açığa çıkarılmıştır. Böylelikle “tanımlama” başlığı altında
yapılan araştırmadan elde edilen bilgi, araştırma seti tablosunda yer alan başka bir
başlık olan “nesne-çevre ilişkileri” segmentine işlenmiştir. Dahası hakkında kısıtlı
bilgi bulunuan nesne ile ilişkilendirilen yeni nesne araştırmanın seyirini etkileyerek
“nesne-çevre” bağlamında bir kanal açarak derinleşmesini sağlamıştır. Sergileme
aşamasına tabloda vurgulanarak taşınan bu bilgiler, sahnografinin prensipleri
çerçevesinde, izleyicinin bu nadir nesneyi anlaması ve onunla iletişim kurması için
yorumlanacağı atmosferin yaratılmasına katkıda bulunmuştur.
Araştırma seti tablosu bir nesne için gerekli tüm bilgileri edinebilmek için önemli bir
araç olmasına rağmen bazı tanıdık nesneler ile ilgili sergiye yönlendirmek üzere çok
fazla bilgi olabilmektedir. Bu nedenle araştırma aşamasında, araştırma seti
tablosunda bilgileri yerleştirirken sergilemeye yönelik önemli bilgileri vurgulamak
sergileme aşamasında kolaylık sağlamaktadır.
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Tezde başlarda senaryo analizi yönteminin katmanlı yapısının nesnelerin
senaryolarının yazılmasına yönelik farklı veriler elde edilmesine olanak sağlaması
nedeniyle sahnografinin varolan metodoloji ve oluşum sürecine dahil olacağı, bir
araştırma yöntemi olarak sergilenecek nesneler ile iligili katmanlı bilgiler oluşturarak
verimli bir sergiye yönelik değer yaratacağı öne sürülmüştür. Ancak Su Nesneleri
Sergisi’nin yer aldığı vaka çalışmasına geçildiğinde; senaryo analizinin sergiye veri
oluşturmak ile kalmayıp başından itibaren sergiye yön verebilecek ve rehberlik
edecek bir araca dönüştüğü görülmüştür. Tez çalışmasında senaryo analizi
yöntemine, sergilerde yer alacak birbirinden bağımsız nesneler arasında ilişkiler
yaratacak ortak konseptleri kurmak üzere “kavramsallaştırma” katmanı entegre
edilmiştir. Araştırma safhasında tamamlanan altı nesnenin araştırma seti tablolarının
“kavramsallaştırma”aksisleri incelendiğinde, hepsinin 19.yy’da üretilmiş bakır
nesneler oldukları, tüm nesnelerin zanaat kültürüne ait oldukları ve fonksiyonları
nedeni ile su ile ilişkili oldukları görülmüştür; bu altı nesneyi sosyal hayata
bağlayanve otantik değerlerini ortaya çıkaran konsept nesnelerin su ile olan
ilişkileridir. Bu nedenle “su”yun serginin kapsayıcı teması olmasına karar verilmiştir.
Bu durum da göstermektedir ki araştırma setinin “kavramsallaştırma” katmanı
serginin temasına kesin olarak katkıda bulunabilmektedir. Elbette ki küratörlerin
tema olarak belirleyecekleri farklı perspektifleri ve yaklaşımları, değerleri olabilir bu
durumda da “kavramsallaştırma” katmanını ortaya koyduğu bu ortak konseptler
serginin tasarım ve iletişim yönünü kuvvetlendirmek üzere yan temalar olarak işlev
görebilir.
Bunun yanında sergilenecek olan bir nesneye dair, araştırma setlerinde sahnografinin
hikayesini besleyecek veya izleyici deneyimi değerlerine karşılık gelecek olan veriye
ulaşılamadığı durumlarda da “kavramsallaştırma” katmanından destek alınmıştır.
Sergilenecek olan nesneye dair verinin kısıtlı olduğu durumda nesne, sergiye dahil
olan diğer nesneler ile bu veriler aracılığı ile bağlanabilmiştir.
Ziyaretçi odaklı trendlere hikayesel yaklaşımı ile ilgi çekici bir sergileme yaklaşımı
olarak ortaya çıkan sahnografinin, sergi ziyaretçisinin deneyim beklentilerini
karşılayabilmesi için, genel ziyaretçi beklentilerinden oluşturulan, ziyaretçi deneyimi
değerleri sergi sürecine dahil edilmiştir. Senaryo analizi ise sahnografi ve ziyaretçi
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deneyimi değerleri ile birlikte çalışan bir bileşen olarak gerek sahnografinin
hikayesini oluşturacak gerekse izleyici değerlerini karşılayacak bir şekilde veriler
oluşturmuştur. Bunu gerçekleştirmek üzere, sergi hazırlık aşamasında ikinci bir tablo
hazırlanarak araştırma setinde vurgulanan bilgiler bu tabloya işlenmiştir. Bu ikinci
tablo bir taraftan, daha esnek bir tasarım süreci sağlamak üzere, indirgenmiş bilgileri
barındırırken diğer taraftan bu bilgilerin hangi izleyici deneyimi değerine karşılık
geldiğini belirtmektedir. Sonuçta tüm nesnelerin indirgenmiş araştırma tabloları
üzerinden tekrar etmeyen, birbirini tamamlayan ve senaryo analizinin tüm
katmanlarını ve planlanan tüm izleyici deneyimi değerlerini kapsayan bir
sergilemeye gitmek mümkün olmuştur. Örnekse hem ibrik hem de ibrik- leğen
nesnesinde ortak bir yapı olan “emzik” bu nesnelerin ayırd edici özellikleri olarak
çok önemlidir ve her iki nesnenin de ikinci tablolarında yer almıştır. Küratör bu
bilgiyi hangi nesnenin sunumunda kullanacağına karar verirken her iki nesnenin
indirgenmiş bilgilerini irdelemiş ve ibrik nesnesinin 3000 yıllık değişmeyen
formunun sosyal değeri de karşılamak potansiyeline sahip önemli bir bilgi olduğuna
karar vermiş ve böylece ibrik nesnesinde kullanmaktan vazgeçmiştir. Bunun yanında
“emzik” bilgisinin artık kullanılmayan ibrik-leğen nesnesinin fonksiyonunu
hatırlatmak üzere diğer bileşenlerini de aktaracağı bir görsel eşliğinde aktarmaya
karar vermiştir. Nesne odaklı bir sergi olmasına rağmen küratör sunumların salt
tasarım detaylarından oluşmasından kaçınmış ve aynı zamanda izleyici deneyimi
değerlerinden duygusal değeri hedefleyen seçimler de yapmıştır. Bu yaklaşımla su
ısıtıcı nesnesinde nesne-çevre ilişkisinde yer alan bilgilerden faydalanarak duygusal
nostaljik bir atmosfer yaratmak üzere bir kuzine atmosferi tasarlamıştır. Balıklı
hamam tası nesnesinde ise indirgenen bilgilerden seçim yapmak yerine hem sosyal
değere hem de entelektüel değere gönderme yapacak şekilde balıklı hamam tasını bir
hamam atmosferinde aktarmış ve aynı sunumda nesnenin tasarım detaylarına da yer
vermiştir.
Bu araştırmada senaryo analizi için geliştirilen araştırma setinde gerek üretim
kümesinde gerekse tüketim kümesinde araştırılması için önerilen konulardan birisi de
nesnenin kendisidir. Araştırma sürecinde, müzenin veya koleksiyonerin izin verdiği
durumlarda, nesnenin özellikle de kullanım pratikleri bağlamında irdelenmesi
tasarım anlamında önemli veriler ortaya koymuştur. Örneğin ibrik nesnesinde elde
tutarak kullanım şeklinin hissedilerek tatbik edilmesi ile ibriği kulbundan tutarken
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baş parmağın yaslanabilmesi için özel olarak bir çıkıntı tasarlandığı gözlenmiştir.
Ayrıca bu tutuş esnasında ibriğe suyu doldurmak için yapılan kapak açma işlevinin
tek elle yapılabildiği anlaşılmıştır. Sergilenen başka bir su nesnesi olan balıklı
hamam tasının ortasındaki eklemli balık figürünün su ile ilişki içerisinde iken
hareketleri incelenmiş ve özellikle balığın akan su ile temas ettiği zaman
hareketlenerek balık gibi suyun içerisinde yüzdüğü keşfedilmiştir. Bu edim ailecek
uzun zaman geçirilen hamamda çocuklar için eğlenceli bir nesne olarak işlev
görebileceğini göstermiştir. Nesneye dokunarak ve işlevlerini deneyimleyerek
nesneyi üreten tasarımcı veya zanaatkarın düşünceleri, planları, nesneye işledikleri
gizli senaryolar açığa çıkarılabilmektedir.
Sergi planlama aşamasında, serginin üç bileşeni olan; “izleyici deneyimi değerleri”,
“senaryo analizi katmanları” ve “sahnografinin prensipleri”, sergi plan şeması ve
sergileme birimleri tasarımları üzerinde konumlandırılmıştır. Senaryo analizi
yöntemi ile yapılan araştırma sürecinde nesneler ile ilgili hazırlanan detaylı araştırma
setleri, verilerin serginin başında planlandıkları alanlara, sergileme kıstaslarına
uygun olarak ve seçilerek girilebilmesi için büyük kolaylık sağlamıştır.
Genel olarak bakıldığında bu tez çalışması tasarım tarihi ve müzecilik çalışmaları
arasında köprü kurarak, tasarım tarihindeki güncel bir araştırma yöntemi olan
senaryo analizini, özellikle nesne-odaklı sergiler için geliştirmiş ve ileride yapılacak
olan sergi çalışmalarında sergi küratörlerine, araştırmacılara, sergi planlamacılarına
faydalanabileceği bir rehber olarak sergileme sürecine uyarlamıştır.
Bu çalışmada önerilen yöntem ile özellikle nesne- odaklı bir koleksiyona sahip bir
sergileme sürecinde, tasarımcı veya tasarım tarihçisi olmasalar da, bu nesneleri
araştıracak olan araştırmacılar, küratörler veya sergi planlamacılar için nesne
araştırmada rehberlik edecek nesne araştırma seti ve tablosu oluşturulmuştur. Bu
tablo sergilenecek nesneye dair araştırma konuları listeleyerek, nesnenin tüm
hikayesini ortaya çıkaracak ve gündeminde ziyaretçi odaklı sergilemenin olduğu
post-müze döneminin bilgi–kültür-duygu ekseninde daha sofistike ilişkiler kurma
arayışında yeni sergileme yaklaşımlarının prensiplerine uygun bir şekilde nesneyi
tekrar hayata getirecektir.
Müzeler koleksiyonlarındaki bağlamlarından kopararak sahiplendiği eserleri teşhir
eder ve düzenlediği kalıcı veya geçici hikaye anlatan sergilerle bu bağlamları
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yeniden kurmaya çalışır. Nesnelerin üretim, çevre, tasarım, kültür gibi kavramları
arasında eylem-anlam ilişkisi inşa eden senaryo analizi yöntemi sergi sürecine dahil
edilerek bu tarz sergilemelerin yeni bağlam arayışına zengin kaynak sunmaktadır.
Tiyatro sanatında sahnelemede kullanılan kadim bir yöntem olan ve bu alanda birçok
literatürde yer alan sahnografi yaklaşımı son 15-20 yılda bu alandan sergilemeye
devşirilmiştir. Sahnografi ile sergileme yaklaşımına dair pratikte birçok uygulama
bulunmakla beraber literatürde prensipleri, araçları ile kendisini kısıtlı olarak
tanımlamaktadır ve bu yaklaşım için bir metodoloji önerilmemiştir.
Bu çalışmada ziyaretçi odaklı bir yaklaşım olan sahnografi ile hedef bağlamında
önemli bir ilişkisi olan izleyici deneyimi değerlerleri, sahnografinin prensipleri ve
tasarım tarihi kökenli senaryo analizinin çarklarını oluşturduğu bir sistem, nesneodaklı sergilemeler için bir metot olarak önerilmiş, denenmiş ve değerlendirilmiştir.
Ortaya çıkan bu çalışmanın ileride farklı nesne grupları ile yapılacak olan tematik
sergilere ışık tutması ve rehberlik etmesi beklenmektedir. Su Nesneleri Sergisi’nin
küratörü bir endüstri ürünleri tasarımcısıdır, nesnelere aşina, onları tanıyan bir
disiplindendir. Farklı bir disiplinden gelen, nesneler ile endüstrü ürünleri tasarımcısı
kadar yakın olmayan bir küratörün tezde önerilen sergi sürecini sürdürmedeki
verimliliği yeni bir çalışmanın konusu olabilir. Bu şekilde yöntemin ve araştırma
setinin var ise boşlukları eksikleri araştırılabilir.
Bu çalışman “nesne” temelli kurgulanmıştır, günümüzde tasarım ile ilgili olan
alanlarda “nesnesel” özelliklerin gittikçe yok olduğu başka alanlar açılmaktadır.
“Deneyim”, “deneyim ekonomisi”, “yaşantı”, “duygu” gibi kavramların öne çıktığı
hizmet tasarımı, deneyim tasarımı gibi alanlar akademik alanlar dahil tasarımın farklı
veçhelerinde

ele

alınmaya

başlamıştır.

Bu

veçhelerin

görselleştirilmesi,

sayısallaştırılması, ölçümlenmesine yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Buradan
temelle, nesnenin yerine konulmaya başlananların tarihinin “dolayım” kavramıyla
ilişkilendirilerek nasıl yazılacağı, araştırılacağı bu çalışmanın sonunda yeni bir soru
olarak ortaya çıkmıştır.
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EK A: Çizelge
Çizelge A : Su Nesneleri Anketi / açık-uçlu sorulara verilen cevaplar
Soru 5

Soru 6

Soru 7

K01

Duyuları
harakete
geçirmesi
sebebiyle daha
kalıcı bir etkisi
oldu.
Dokunmak,
okumak ve
hayal etmek
bir arada
deneyimlendi

Belirli bir tarihi
geçmişi olan
günlük eşyalar
olmaları
sebebiyle
sergilenmelerini
olumlu buldu

Hayalgücünü
tetikleyen ve
yolculuk yaptıran
bu çizimler
serginin en keyifli
parçalarıydı

İzleyici deneyimi
değer kodu
K02

D,E

E,D

Çocukluğuma
döndüm.
Tarihten bir
parça gibiydi

Gün içerisinde
sürekli
kullandığımız
bir eşya bile
günlük telaş
içerisinde
yapılan ezber
hareketler
sonucu ancak
ortadan
kaybolduğunda
önemi anlaşılır.
Bu nedenle
eşyaları daha
özenli bir
şekilde
kullanacağım.

İzleyici deneyimi
değer kodu

E, D

E

K03

Dokunulabilir
olması
kullanımı daha
kolay
kavramamı
sağladı.
Üzerindeki
kabartmaları
yakından
farketmemi
sağladı.

Antika
değerinde, uzun
yıllar önce
kullanılmış
olması bugünle
geçmiş arasında
gerçeklik bağı
duygusunu
yaşatıyor

Arka paneldeki
anlatımlardan
bazıları o dönemi
ifade eder
tarzdaydı.
Anlatımlar sade
ve aydınlıktı. İlgi
çekiciydi, çizimli
anlatım olması
güzeldi.

İzleyici deneyimi
değer kodu

E,K

D

E,D
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Ben hayal gücü
zayıf biriyim, bu
endenle pek
düşünemedim.

Çizelge A (devam) : Su Nesneleri Anketi / açık-uçlu sorulara verilen cevaplar
Soru 5

Soru 6

Soru 7

K04

Dokunmak
objenin
insanlar
tarafından ne
maksatla nasıl
kullanıldığını
daha iyi
anlamamızı
sağladı.

Farkındalığı
arttırdığı için
önemli

Fikir olarak güzel
ancak daha fazla
görsel ve tarihi
açıklama ile
desteklenmeli.

İzleyici deneyimi
değer kodu

E

E

K05

Nesnelere
dokunmak,
malzemeleri,
yapısını
hissetmemi
sağladığı için
daha çok ilgi
duydum.

Geçmiş yaşam
ve şimdiki
yaşam ile
bağdaştırmak
konsunda
heveslendirdi

Hayal etmemi
sağladı

İzleyici deneyimi
değer kodu

E,D,K

E,D

E

K06

Hayal
dünyama adeta
bir gezi.

Beni eski
zamanlara
götürdü

Evet özellikle
hamamtası
haremde bir sürü
hatun yıkanıyor.
Padişah bir cariye
seçmiş, onun için
hazırlanıyor.
Tastan suyu
alıyor ve çıplak
vücüduna
döküyor.
Dökerken oynak
balık onun kalbi
gibi pır pır
oynuyor. Ve o an
kendini balık ile
özdeşleştiriyor.

İzleyici deneyimi
değer kodu

E

D

D
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Soru 5

Soru 6
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K07

Daha uzun
vakit ayırıp
daha yakından
tanımaya
çalışmama
sebep oldu.

Günlük eşyalara
daha farklı bir
açıdan bakmayı,
üzerinde
düşünmeyi ve
keşfetmeyi
sağladığı için
bu tarz sergiler
ilgimi çekiyor
ve hoşuma
gidiyor

İzleyici deneyimi
değer kodu

E,K

E

Yazıları
okuduktan sonra
objenin
kullanıldığı
mekanı, kullanan
kişileri gözümde
canlandırmaya
çalıştım. Örneğin
hamam tasını
görünce bir
hamam hayal
ettim, ibriğe
baktığımda bunun
sarayda mı yoksa
mutevazi bir evde
mi kullanıldığını
düşündüm
D,E,K

K08

Kendimi
objeleri
kullanırken
görebildim

Düşündürdü.
Kullanım
alanlarını görsel
olarak hayal
etmemi sağladı

İzleyici deneyimi
değer kodu

D,K

Eşyalara farklı
bir açıdan
bakmayı ve
anlam
yüklemeyi
sağlıyor
E

K09

Sadece
görmek
yerine,
dokunmayı da
işin içine
katmak hafıza
ve hatırlama
konusunda
pozitif etki
yapacaktır

Günlükten
ziyade,
zamanında
günlük eşya
olan eşyaların
sergilenmesinin
“hatırlama”
konusunda
etkilerinin
olacağını
düşünüyorum.

Objelerin bir
kısmını
tanıyordum ancak
panellerdeki
anlatımlarda
kullanımla ilgili
bilmediğim
detaylara ait bilgi
edindim

İzleyici deneyimi
değer kodu

E

E,D

E,K

200

E

Çizelge A (devam) : Su Nesneleri Anketi / açık-uçlu sorulara verilen cevaplar
Soru 5

Soru 6
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K10

Birebir temas
edebilmek
yazılanla temas
etmemi sağladı

küçüklüğümü
düşündüm
doğrusu

Evet. Beni çocuk
yıllarıma götürdü
(51-70 yaş) ve çok
mutlu oldum

İzleyici deneyimi
değer kodu

E

D,S

D,S

K11

Geçmiş zamana
götürdü

Hayal etmek
konusunda yardımı
oldu

İzleyici deneyimi
değer kodu

D

Kullanım
alanları dışında
tarihi bilgi de
verdi
E

K12

Daha gerçekçi
ve güncel
hayatla ilgili

Samimi

İzleyici deneyimi
değer kodu

E

D

Anlatımlar, genel
anlamda
dökümantasyonların
karmaşık etkisinden
uzak olduğu için,
bütünleştirici bir
etkide zamanmekan
“düşüncesini” verdi
E

K13

Yaşanmışlığıyla
ve
fonksiyonlarıyla
ilgili etkili bir
iletişim
sağladım

Günlük
hayatımızda
objelere ilişkin
kaçırdığımız
detayları,
eğlenceli ve
estetik bir
biçimde
sunması
açısından
olumlu
buluyorum

Dedemin kuzinesi
vardı, içinde pişen
enfes börekleri ve
yanan odunun
sıcaklığını
düşündürdü. Mutlu
eden anılara dalmak
çok keyifliydi!

İzleyici deneyimi
değer kodu
K14

E

E,D

D,S

Zamanda
yolculuk
gibiydi

Yaşamın nasıl
değiştiği,
günlük
hayatımızda
kullandığımı
objelerin
detaylarını
farketmediğimiz
düşündürdü
E,S

Kesinlikle, kendimi
geçmiş dönemde
yaşayan ve objeleri
kullanan insanlar
gibi hissettirdi.

İzleyici deneyimi
değer kodu

E,D
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E

D,S
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Soru 5

Soru 6

Soru 7

K15

Heyecan
verici bir
deneyimdi

Sanat halk
içindir

Evet. Çok kapsamlı
değildi ama fikir
vericiydi.

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D

E

E

K16

Objeleri daha
iyi
hissetmemizi
sağladı

Yalnızca soba görseli
üstündeki kestane ve
kedi ile böyle bir etki
yarattı.

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D,K

Sergideki
objeler, tarihi
anlamları
bakımından
bilgilendirici
nitelikteydiler.
Sanatsal açıdan
da el sanatları
kapsamında
sergilemeye
uygundular
E

K17

Sergiyi
samimi
kılmıştı

Contemporary
art dışında risk
alıp yer vermek
saygı duyulacak
birşey

Düşündürdü.

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D

E

D

K18

Objeler
günlük
hayata ait
oldukları için
insan
dokunmak
istiyor
dolayısıyla
böyle bir
engelin
olmaması
objeyle
kurduğum
bağı
güçlendirdi

Bir sorun teşkil
ettiğini
düşünmesem de
tarihi dokusu
olan bir mekan
etkiyi
güçlendirecektir.

Evet düşündürdü, eski
tarihten bu yana
kullanılan bu objeler
insanlık tarihinin ne
kadar sanatsal
yeteneklerinin
kaybettiğini gösterdi. Ne
yazık ki şekilcilik
kavramı günümüzde
yürürlüğünü hızla
ilerletiyor.

İzleyici
deneyimi
değer kodu

E,D

D

S,D
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K19

Sergide
kendimi daha
rahat
hissettim

Özellikle geçmiş
döneme ait
objelerin
sergilenmesi
geçmişle bağ
kurmayı
sağlıyor.

Anlatımlar ilgi çekiciydi,
rahat okunur uygun
uzunluktaydı.Teşekkürler

İzleyici
deneyimi
değer kodu

F

D

F,E

K20

Objelerin
dokunulabilir
olması beni
biraz eskilere
götürdü his
ve
duygularım
yoğunlaştı

Bilgi edinme ve
objelerin tarihini
öğrenebilme
açısından
olumlu bir
düşünce
sahibiyim

Evet İlgi çekici ce su
nesnelerinin
kullanımında o dönem ve
içindeki önemi
hissettirdi.

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D

E

E,D,K

K21

Dokunmak
nesnenin
kullanıldığı
zaman ve
mekanı hayal
etmemde
bana
yardımcı
oldu

Beni eşyaların
tasarımları
hakkında
düşündürdü

Ürünlerin tasarlandıktan
sonra zamanla sanatın
içinden geçmesi
medeniyetin gelişimiyle
ilgili ilginç birşey
oluşturuyor

İzleyici
deneyimi
değer kodu

E,D

E,K

E,K

K22

Eski
zamandaki
anılarıma
empati
kurdurdu

Samimi.

Tabii. Nesnelerin
üzerindeki kullanılmışlık
hissi nesneleri tutan elleri
ve onlara bakan kırışık
yüzleri hatırlattı

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D

D

D
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Soru 6

Soru 7

K23

Bir çoğunu
çocukluğumda
kullandığım
ve kullanım
yazılarını
gördüğüm için
çocukluk
anılarımı
hatırlattı

Eşyaların
tarihini bilgi
olarak almak o
eşyalara olan
ilgimi arttırdı

Birebir yaşattı desek
daha doğru

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D,S

E,K

D

K24

Kullanan
insanların
“nasıl bir
yokluk
çektiğini ve ne
kadar şanslı
olduklarını”
arada kalarak
hayal ettim

Tarihsel
nedenlerle şu an
kullanılmayan
nesnelerin
geçmişe dair
ayrı bir
farkındalık
yaratıyor

Düşündürdü. Anlatım
kısa ve öz gayet yeterli.

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D

E,K

E

K25

Dokunmak
güzel bir his

Eğitici, bir nevi
deneyimleme
arenası gibi
hissettirdi

Düşündürdü. Daha çok
okuduğum romanları
gördüğüm eski zaman
filmlerinin düşündürdü.
19.yy Aksaray’ından
ahşap cumbalı bir
mahalle hayal ettim

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D

D,E,F

D, S

K26

Etkilenmedim

İzleyici
deneyimi
değer kodu
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Soru 5

Soru 6

Soru 7

K27

Yerleşik bir
alışkanlıktan
nesnelere
dokunmamayı
tercih ettim. Ama
bilmek güzeldi

Gayet tatmin
edici, sanat
galerisinde
hayatın her
parçasından
gerçekler
sergilenmeli

Hayal gücümü
harekete geçirdi

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D

F,E

E

K28

Yaşanmışlığı
hissettim

Sonuna kadar
katılıyorum,
destekliyorum.
Hayat ve sanat
arasındaki
sınırlar
belirsizleştikçe
daha kapsayıcı
oluyor.

Hem sergilenen
nesnelerin, her türlü
sanat objesinin,
izleyicinin eserle
kurabildiği iletişim
kadar var olduğunu
düşündürmekte, hem
de sergiye gelen
kişilere kalıcı bilgiler
vererek, dikkatli
bakıldığını bütün sanat
eserlerinin öğretecek;
gösterecek bir şeyleri
olduğu konusunda
eğitici bir çalışma
olmuş... tebrikler...

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D

E

E

K29

Nesneleri
dokunabileceğimiz
şekilde sunmak,
ve bunların
binlerce yıldır,
insanlık tarihiyle
beraber oluşmuş
ve gününümüzde
hala kullanılan
formlar olduğunu
öğrenmek,
hatırlamak
farketmek!!

Her tasarım
kendi içinde
sanatı yaratır,
sergilenmelidir.
Öğreticidir,
hafızayı taze
tutar

Evet. Tahayyül
edilemeyenleri günlük
betimlemeler
vasıtasıyla mümkün
oluyorlar
Evet. Tarihsel açıdan
mekan, eşya ve insan
ilişkisinin kafamda
canlanmasını sağladı

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D,E

E

E
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Soru 5

Soru 6

Soru 7

Sergilerde objeler
dokunmak,
yasakları kırmak,
bilgi edindiğimiz
objeleri hissetmek
tarihte bir
yolculuk gibiydi

Orjinal
olduğunu
düşünüyorum

E,D

D

Evet. Bugün işlevinin
ne olduğunu tahmin
bile edemediğim
parçalar, benim algım
ile nesnelerin
kullanldığı zamandaki
algılar arasında ki
farkı belirtti ki bu da
doğal olarak o zamanı
düşündürtüyor
E

Daha kişisel bir
deneyim.

Merak
uyandırıcıydı,
farklı bir
deneyimdi

Kesinlikle
düşündürttü.

K34

Kullanım
senaryosunu daha
rahat
canlandırdım..

Daha
samimiydi

Objelerin arka
panelleri ürün-mekan,
ürün-kullanıcı gibi
konularda daha ufuk
açıcı ve açıklayıcı
oldu. Zamana
götürmese de kullanım
şekli hakkında
açıklayıcı oldu.

İzleyici
deneyimi
değer kodu
K35
K36
K37

E, K

D

E, K

Dokunulabilir
olması o döneme
götürdü ve bire bir
etkileşimde olmak
empati kurmama
yardımcı oldu,
duygusal olarak
daha iyi
deneyimledim

İnsana günlük
hayatı
dışarıdan
göstererek bazı
şeyleri fark
ettiriyor

Özellikle teknik
kurgunun / detayların
anlatılması konusunda
faydalı oldu

D

E

E

K30
K31
İzleyici
deneyimi
değer kodu
K32

İzleyici
deneyimi
değer kodu
K33

İzleyici
deneyimi
değer kodu

Dokunmadım.
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K38
K39

Soru 5

Soru 6

Soru 7

Dokunma
duygusu
detayların
hissedilmesi ve
“eğlence” yi
yaşatmak
anlamında faydalı
oldu. Ayrıca
birden çok kişinin
baktığı standlarda,
objeler üzerinde
daha detaylı bir
sohbeti teşvik etti

Günlük hayatta
kullanılan
şeyler; bizim
için zamanla
anlamını
yitirmeye
başlıyor ve
sıradanlaşıyor.
Bu şekilde
bildiklerimizi
bize hatırlatması
ve öğretmesi
farkındalık
yaratıyor
E

Evet düşündürdü.o
dönemlerin hikayesini
kafamda
canlandırmaya
çalıştım, şartlarını
yaşayışını ve
kullanılan malzemeyi

Evet, zamanını
yansıtıyordu

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D, B, E

K40

Dokusunu
hissetmek sanat
eserleri ile ilgili
fikrimizi
genişletebilir
E, K

Eğer anlamı
kuvvetli bir
şekilde
anlatabilirse
neden olmasın

Kullanabilmek
aramızda bir bağ
kurdu
D

Farklı ama hoş

Evet, genel olarak
zamanı yansıtan
objelerdi
E

Koleksiyonun
dokunulabilir
olması fiziksel
temasın
etkileşimini
arttırıyordu

Sıradan şeylerin
kendilerine has
özelliklerini
farkedebilmemiz
için onları farklı
bir koşulda
yorumlamamız
gerekir, bu sergi
de bunu
sağlayarak o
eşyaların ne
kadar özel
olduklarını
göstermiş
oldular bizlere
E, K

Görseller ve
açıklamalar gayet
yeterliydi diye
düşünüyorum,
okurken objeleri ve
ortamı
betimleyebildim

İzleyici
deneyimi
değer kodu
K41
İzleyici
deneyimi
değer kodu
K42
K43

İzleyici
deneyimi
değer kodu

E

E,

E
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Soru 5
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K47

Objeyi kullanmış
olan kişiler ile
empati kurma
imkanımı arttırdı,
bu nesnelerin
varoluş amacının
yanlızca
sergilenmek-hatta
kimi zaman
putlaştırılmak –
değil, günlük
yaşantıda farklı
işlevlerle
kullanılmak
olduğun daha net
bir şekilde
anlatıyor

Burası bildiğim
sanat galerisi
dışında bir yer,
burada olması
şaşırtmadı.

Biraz düşündürdü.

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D, E

K48

Keyif verdiler,
yerlerini
değiştirmek
istedim

İzleyici
deneyimi
değer kodu

D

Geçmiş zamana
ait nesneleri ile
yeniden kurulan
bağ her zaman
yeni duygular ve
görüler sağlar

Evet, tarihte bir
yolculuk gibiydi

D,E

D

K45
K46

K49
K50

Sergi nesnelerine
dokunmayı tercih
etmiyorum.
Mekana
dokunmak

İzleyici
deneyimi
değer kodu
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EK B: İncelenen Müze ve Sergiler
Hayat Kısa, Sanat Uzun, Bizans’ta Şifa Sanatı Sergisi, Pera Müzesi.
Denizdeki Mücevher Sergisi, Türk İslam Eserleri Müzesi.
Pitoresk İstanbul Sergisi, İstanbul Deniz Müzesi.
Nereden Geldik Buraya Sergisi, Salt Karaköy Sanat galerisi.
Navigasyon Müzesi girişi, Sevilla, İspanya.
Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük Sergisi, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
Araştırma Merkezi.
İstanbul’da Deniz Sefası, Deniz Hamamından Plaja Nostalji, Pera Müzesi.
Kahve Molası, Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni sergisi, Pera
Müzesi.
Rezan Has 90 yılın tanıklığı sergisi, Rezan Has Müzesi.
Chios Sakız Müzesi, Sakız Adası, Yunanistan.
Anadolu ağırlık ve ölçüleri koleksiyonu sergisi’nde esere projeksiyon, Pera Müzesi.
Koku ve Şehir Sergisi, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi.
Countless Aspects of Beauty ( Güzelliğin sayısız perspektifleri) Sergisi, National
Archeology Museum ( Ulusal Arkeoloi Müzesi), Atina.
Bursa - Yenişehir Şemaki Evi Müzesi, kışlık oda.
Topkapı Sarayı Müzesi
Bizans’ın Öteki İmparatorluğu, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma
Merkezi.
Franco’nun İnsanları, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi.
Arts Métier Müzesi, Paris.
Invention / Design Regards Croises sergisi, Arts et Metiers Müzesi, Paris.
İstanbul Arkeoloji Müzesi.
Hitit Sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzesi.
Türk Sineması’nda Ustalar Sergisi, İstanbul Modern.
3 Şehir 1 Kahve sergisi, Reasürans Sanat Galerisi.
Cevher ve Zanaat sergisi, Rezzan Has Müzesi.
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Tek ve Çok sergisi, Salt Galeri.
Görünenin Ötesindeki Osman Hamdi Bey Sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi.
TBMM Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi.
Rodos Arkeoloji Müzesi.
Granada Endülüs Sarayı Müzesi.
Hat Koleksiyonu Sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi.
Aiweiwei Porselene Dair Sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi.
Türk ve İslam Eserleri Müzesi.
İstanbul Oyuncak Müzesi

210

EK C : Sergi Hazırlık Aşamasından Fotoğraflar

Şekil C.1 : Sergi afişi yerleştirilirken.

Şekil C.2 : Sergi hazırlıklarından görünüm.
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Şekil C.3 : Sergi hazırlıklarından görünüm.

Şekil C.4 : Sergi hazırlıklarından görünüm.
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Şekil C.5 : Sergi hazırlıklarından görünüm.

Şekil C.6 : Sergi hazırlıklarından görünüm.
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