key=Turk

Turk Sanatinda Ikonograﬁk Motiﬂer Orta Asyadan Osmanliya

1

Read Free Turk Sanatinda Ikonograﬁk Motiﬂer Orta
Asyadan Osmanliya
Thank you unconditionally much for downloading Turk Sanatinda Ikonograﬁk Motiﬂer Orta Asyadan Osmanliya.Maybe you
have knowledge that, people have see numerous times for their favorite books taking into consideration this Turk Sanatinda
Ikonograﬁk Motiﬂer Orta Asyadan Osmanliya, but stop happening in harmful downloads.
Rather than enjoying a good book taking into account a mug of coﬀee in the afternoon, on the other hand they juggled in the same
way as some harmful virus inside their computer. Turk Sanatinda Ikonograﬁk Motiﬂer Orta Asyadan Osmanliya is approachable
in our digital library an online entry to it is set as public appropriately you can download it instantly. Our digital library saves in
merged countries, allowing you to get the most less latency period to download any of our books considering this one. Merely said, the
Turk Sanatinda Ikonograﬁk Motiﬂer Orta Asyadan Osmanliya is universally compatible when any devices to read.

KEY=TURK - MCKENZIE SAWYER

Orta Asya'dan Osmanlıya Türk sanatında ikonograﬁk
motiﬂer
Tunceli yöresi düz dokumaları
Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti. 2012-2015 yılları arasında Tunceli’de yaptığımız araştırmalar sonrasında
hazırlanmış olan bu eserin ortaya çıkmasında, inceleme konusu alanın geçmişten bugüne ve geleceğe aktarılmasında
büyük emekleri bulunan, kentin, isimlerini bu satırlara sığdıramadığımız insanlarının büyük katkısı vardır. Gidilen her
yolda, çalınan her kapıda bizi kendi özel dünyalarına kabul eden yöre insanlarına çok teşekkür ederiz. En gizli yerlerde
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korudukları dokumaları önümüze seren bu insanlara eğer zahmet verdiysek af diliyor ve içten teşekkür ve
şükranlarımızı sunuyoruz.

Türklerde maddi kültürün oluşumu
Kızılelma
(Golden Apple)
Muhsin Kadıoğlu Türklerin Cihan Hakimiyeti İdeali

2. TURGUT REİS VE TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU CİLT: 3
Bodrum Belediyesi Kültür Yayınları

Türk Mitolojik Sistemi 2
Kutsal Dişi – Mitolojik Ana, Umay Paradigmasında İlkel
Mitolojik Kategoriler – İyeler ve Demonoloji
Ötüken Neşriyat A.Ş. Yazar birinci ciltte kurduğu temellerin üzerine mitolojimizin ﬁgürlerden, kategorilerden ve
anlatımlardan oluşan yapısını bina eder. Ele aldığı nesne ve ﬁkirlerin bütün Türk coğrafyasındaki durumlarını inceler.
"Türk milleti olarak geç de olsa bütün kültür mirasımızın temelinde mitolojimizin bulunduğunu bilmek ve anlamak
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zorundayız. Bugün mitler kutsiyetini yitirmiş, güvenilir bir anlatı olmaktan çıkmış, ecdadımızın kutsal olarak gördükleri
mağaralar, gezi ve oyun yerlerine çevrilmiş; tek kelimeyle mit dünyası, yerini pozitivist düşünen bir topluma
bırakmıştır. Türk milletinin var olduğu her yerde mevcut olan mitlerimiz, bizleri geleceğe taşıyacak, geleneklerimizi ve
geleneksel inanç öbeğimizi değerler paradigmasında yaşatacak manevî ve kültürel varlığımızdır.

Türk Mitolojik Sistemi 1
Ontolojik ve Epistemolojik Bağlamda Türk Mitolojisi
Ötüken Neşriyat A.Ş. Mitoloji yaşanılan bir geçmişin dilde, ritüelde ve tasvirlerde (mağara, kaya üstü, duvar resimleri,
ağaç oyması, minyatür, heykelcikler vs.) gerçekleşen diyalektiğidir. Her toplumun millî tefekkürünün, millî
psikolojisinin, kendine has özelliklerinin ilk ve esaslı kaynağı mitolojidir. Mitolojinin öğrenilmesi kültürümüzü,
ideolojimizi öğrenmek demektir. 21. yy. küreselleşen dünyasında millî kimliğimizi korumak ve başkalarına da kabul
ettirmek için sistemli bir mitolojik araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç ilmin bugünkü metodolojisi ve metodu ile
ortaya konulduğu takdirde büyük Türk dünyası küreselleşen dünyada layık olduğu yeri alacaktır. Türk mitolojik sistemi
kitabının bu ilk cildi bu yönde atılmış ilk adımdır. [Ötüken Neşriyat]

Orta Toroslarda Yaşayan Sarıkeçili Yörükleri (Gelenek,
Görenek ve İnanışları)
Akademisyen Kitabevi

Mitoloji araştırmaları
Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti. Mitolojik bilinç, eski zamanlardan günümüze kadar hemen hemen her kültürün
temelini oluşturur. Mitoloji, bireyin veya toplumun kendini anlamlandırabilmek için doğayı ve evreni tanımaya yönelik
sormuş olduğu soruların kolektif edinilmiş bilgisidir. Bu bilgi uzam ve zamanda kültürler arasında veya aynı toplulukta
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sözlü/yazılı kültür ortamlarında nesilden nesile aktarılır. Toplulukları bir arada tutan, onları boy/klan/ ulus ﬁkri
etrafında birleştiren millî unsurlar ve bilinçdışı etkenler mitolojik imgelerden meydana gelir, fakat insanlık bunun
farkına geç varabilmiştir. İstanbul’un fethiyle Avrupa’da karanlık çağ sona ererek bilimin ve aklın egemen olduğu
aydınlık çağ başlar. Avrupalılar yeni ticaret yolları bularak kıta Amerika’sı ve Afrikası’ndaki yerlilerle tanışır. Onların
ilkel yaşamları Avrupalılarda merak ve hayranlık uyandırır. Her ne kadar onlara duydukları hayranlığın yerini zamanla
köleleştirme ve yok etme ﬁkri alsa da kendi ülkelerinde halka yönelmelerini sağlar. İlkel olarak adlandırılan bu
insanların dürüst ve eşitlikçi yaşamları “bon sauvage” (soylu vahşi) kavramını ortaya çıkarır. Montaigne’nin
Denemeler’i onlara bakış açısını yansıtan önemli eserlerden biridir. Avrupalılar kendi soylu vahşi dönemlerini görmek
için ilkel ile yüksek zümre arasında şehirden uzakta taşrada yaşayan, kültürel anlamda bozulmamış olarak gördükleri
köylülere yönelirler. Halk bilimi çalışmaları başlangıçta, yazarların daha çok gezip gördükleri yerlerdeki insanların
yaşam biçimlerinin karşılaştırmalı (ilkel ile kendi kültürlerini) olarak incelemesiyle ortaya çıkar. Avrupa’nın ekonomik
refahı, Rönesans, Reform, Hümanizm, milliyetçilik vb. hareketleri, kilisenin baskıcı tavrı nedeniyle dinin sorgulanması
gibi ekonomik, kültürel ve siyasi değişimler folklorun bilimsel alt yapısını hazırlar. Başlangıçta mitolojiye özellikle dinî
temelli olarak hurafe, batıl inanç, boş söz vb. olumsuzlayıcı bakış açıları on dokuzuncu yüzyılda ortadan yavaş yavaş
kalkar. Özellikle on sekizinci yüzyılda İngiltere’de James Macpherson ile başlayan Ossiancılık akımı Almanya’da
Herder’le “saf ulus” ﬁkrine evrilir. On dokuzuncu yüzyılda J. ve W. Grimm kardeşlerle birlikte mitoloji çalışmaları
bilimsel hüviyetine kavuşur. Avrupa saf ulus ﬁkrini yaratırken eskiye dönerek Roma/Yunan mitolojisini kendine referans
olarak alır. Türkiye’de mitoloji çalışmaları Avrupa’dan bir yüzyıl sonra folklor disiplinin anlaşılmasıyla başlar. Onlarda
olduğu gibi çalışmalar daha çok ulus ﬁkri etrafında yürütülür. Araştırmacılar/ yazarlar, Türk kültürünün yeniden
yaratılma aşamasında çoğunlukla İslamiyet öncesini referans alarak Gök-Tanrı, Ergenekon, Yaratılış, Bozkurt gibi mitik
imgeleri kullanırlar. Daha sonra Batı hayranlığı ve küreselleşme gibi nedenlerle oluşturulmaya çalışılan bu imgelerin
yerini Yunan mitolojisindeki mitik öğeler almaya başlar. Bu çalışma Disiplinlerarası Mitoloji, Türk Mitoloji Çalışmaları,
Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji ve Modern Mitoloji olmak üzere dört bölümden meydana gelir. Eserin dört bölümden
oluşması bilinçli bir tercih olup aynı zamanda dört sayısının mitik kökenine gönderme yapar. Dört sayısı, yaşam için
gerekli olan aynı zamanda anâsır-ı erbaa olarak da bilinen “dört unsur”un (su, hava, toprak, ateş) ve maddi düzenin
simgesel değeridir. Annemarie Schimmel’in Sayıların Gizemi (2011: 98) adlı eserinde dediği gibi dört sayısı “dünyada
bilinen ilk düzenle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır ve bu da oluşumların kafa karıştırıcı çok yönlülüğünün sabit formlar
biçiminde düzenlenmesiyle, doğadan uygarlığa doğru bir değişimi işaret eder.”1 Bu bağlamda kitaptaki her bölüm
birbirinden bağımsız görünmekle birlikte bir bütünü oluşturur ve mitoloji araştırmalarının değişimine vurgu yapar. Su:
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Disiplinlerarası Mitoloji adlı birinci bölümün ayrıca kitabın da ilk yazısı Doç. Dr. Ali Öztürk’ün Mitolojik Bilginin SosyoPolitik Temelleri ve İmge-Epistemik Modellenmesi: Mitoloji İmajolojisine Giriş isimli çalışmasıdır. Öztürk, mitolojiyi şiir,
sanat, edebiyat vb. bilimlerin yöntemleriyle değerlendirilmesinin yanında sosyoloji, antropoloji, psikoloji vb.
disiplinlerin de yöntemleriyle incelemenin ona geniş olanaklar sağlayacağını söyler. Bu çerçevede “imge-epistemolojisi
(ruh-suret mefkûresi) nazarıyası olarak geliştirdiği İmajoloji Disiplini” bağlamında yeni bir mitoloji okumasını önerir.
Çalışmasında imajolojinin imkanları çerçevesinde mitolojik bilginin oluşumu ve motivasyon aldığı süreçlerin
beraberinde getirdiği etkileri veya etki imkanlarını sosyo-politik düzlemde analiz eder. Dr. Gizem Akcan, Psikoloji
Çerçevesinde Mitoloji Olgusunun İncelenmesi isimli yazısında mitoloji olgusunu, onun bilinçaltı, bilinçdışı vb. ilişkilerini
Freud, Jung, E. Fromm ve Campbell’in bakış açısıyla değerlendirir. Mitolojiden psikoloji bilimine geçen “Adonis
Kompleksi, Aşil Sendromu, Katarsis, Echo, Oedipus Kompleksi, Siren Miti, Fobi ve Pygmalion Etkisi”ni inceler. Akcan,
bunlara ek olarak, günümüzde görülen pek çok psikolojik rahatsızlığın mitik ögelerden hareket edilerek
isimlendirildiğini ve insanoğlunun eski zamanlara ait açıklamalarının modern dünyada hala önemsendiğinin altını çizer.
Ayrıca psikolojinin önemli veri kaynaklarından biri olan mitler, “psikomitoloji” gibi yeni çalışma alanları da oluşturduğu
vurgular. Prof. Dr. Muharrem Kaya, Vatan Toprağının Kutsallığının Mitolojik Temelleri’nde milliyetçilik ideolojisi
bağlamında, Frig, Hitit, Sümer, Babil gibi eski medeniyetlerden günümüze, Amerika kıtasından Uzakdoğu’ya toprak
olgusunu çözümler. Kaya, toprağın Batı’da antik dönemlerden modern döneme nasıl değişim geçirdiğini sorgular.
Ayrıca Türk kültüründe ise Orhun yazıtlarından İslami döneme ve Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar yer-su iyelerinin
kutsallığından, millî kültürün coğrafyası olan kutsal vatan toprağına giden süreci analiz eder. Hava: Türk Mitoloji
Çalışmaları isimli ikinci bölümde Ergin Altunsabak, Türkiye’de Mitoloji Yönelimleri ve Türk Mitolojisi Çalışmalarının
Gelişimine Kısa Bir Bakış adlı çalışmasında Türkiye’de mitoloji çalışmalarını Avrupa ile karşılaştırmalı biçimde okur. Ona
göre Türk mitolojisi çalışmalarına olan ilgi ulus inşası sürecinde halk bilimi ürünlerinin keşﬁyle gerçekleşir. Ek olarak
son dönem Türk mitolojisine dair çalışmaları da kronolojik olarak aktarır. Seçkin Sarpkaya, Türk Halk Bilimi ve Türk
Kültür Tarihi Bağlamında Türk Mitolojisinin Genel Yapısı Üzerine Bir Deneme’sinde bu çalışmayı neden
gerçekleştirdiğini “Bu makalenin amacı ne değildir?” sorusu üzerinden yanıtlar. Sarpkaya, Spinoza’nın “Her belirleme
bir reddetmedir” ilkesini Türk kültüründeki “Efradını cami, ağyarını mâni” sözüyle ilişkilendirerek makalenin amacını;
“Türk mitolojisi”, özellikle “eski Türk mitolojisi” denildiği zaman dikkat edilecek unsurlar ve genel yapı üzerinde
durmak olarak açıklar. O, Türk mitolojisinin coğraﬁ ve tarihî kapsamı gibi genel konulardaki terminolojik problemlere
de açıklık getirir.
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Kutsal Şaman Elbiseleri
Ötüken Neşriyat A.Ş. Türk Şaman inanç sistemi konusu üzerine yapılan araştırmalar, son yüzyıla kadar, özellikle
Avrupalı ve Rus araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Türk araştırmacıların konuya ilgileri ise daha ziyade son
elli yıl içerisinde olmuştur. Türk millî kültürü üzerinde önemli tesirleri olan ve dünyanın pek çok noktasında bugün hâlâ
varlık gösteren Şamanlığın en önemli unsurlarının başında ise Şaman elbiseleri gelmektedir. Kutsal Şaman elbiseleri,
kültürel taşıyıcılığın ana malzemesini teşkil etmiş fakat Şaman elbiseleri konusundaki teferruatlı çalışmaların sayısı
oldukça sınırlı kalmıştır. Kevser Gürcan, 6 farklı ülkedeki 9 müzede gerçekleştirdiği çalışmalar ile elbiselerin
orijinalliklerine zarar vermekten imtina ederek çeşitli fotoğraﬂar elde etmiş, arşiv fotoğraﬂarı ile elbiselerin mevcut
durumları arasında bazı farklılıklar görmüş ve bunları da tespitlerine eklemiş, Şaman elbiselerin çözümlenmesi
konusunda dikkate değer yorumlar yapmıştır. Bu elbiselerin çözümlenmesi, Şamanlık uygulamalarının var olduğu
coğrafyalardaki halkların inanç ve düşünce yapısının irdelenmesi anlamına geldiği için, çalışma ayrı bir ehemmiyet arz
etmektedir. Ülkemizin sınırlarını aşarak tespit etmeye çalıştığı kutsal Şaman elbiselerinin ve ona ait verilerin bir araya
getirildiği bu çalışma, muhakkak ki kültür hazinemize katkı sağlayacaktır. Ötüken Neşriyat

Prof. Dr. Kerime Üstünova Armağanı
Efe Akademi Yayınları

Traditional Turkish Arts
Non-governmental Organisations Directory
TÜRK SÜSLEME SANATINDA NAR
EĞİTİM YAYINEVİ Bu çalışmada faydalı ve lezzetli besin kaynağı olmasının yanı sıra sembolleşerek sosyo-kültürel
hayatın vazgeçilmez parçası olan nar meyvesi ele alınmıştır. Dini ve sivil mimari eserlerinde, kullanım eşyalarında iki
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boyutlu ve üç boyutlu süsleme unsuru olarak yüzyıllardır görülmektedir. Nar motiﬁ sadece biçim güzelliğiyle değil
tarihsel derinliğe sahip anlam yoğunluğu, efsanelere uzanan sembolik değerleriyle de bulunduğu süslemeyi daha da
zenginleştirmiştir. Türk süsleme sanatında bu denli öneme sahip bir meyvenin daha önce ayrıntılı olarak araştırılmamış
olması konu seçiminde etkili olmuştur.

Sanat dünyamız
Türklük araştırmaları dergisi
Av ve avcılık kitabı
6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi bildirileri
Türk kültür ve sanatından kesitler
Türk mitolojik sistemi
Balkanlar'dan Uluğ Türkistan'a Türk halk inançları
Toplumsal tarih
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1453
ls tanbul kültür ve sanat dergisi
Kâşgarlı Mahmut
büyük türk bilgini ve ansiklopedisti
Atatürk ve Türklerin saklı tarihi
Belleten
Türk kültürlü halklarda halk inançları: Türk halk irfanında
kurt
Folklor/edebiyat
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Sivil toplum kuruluşları rehberi, 2005
Non-governmental organizations; Turkey; directories.

Varlık
"On beş gümlük sanat ve ﬁkir mecmuası," 1933-Jan. 1, 1939; "Aylık edebiyat ve sanat dergisi," Jan. 1997-

Истоки и эволюция художественной культуры
тюркских народов
материалы Международной научно-практической
конференции, посвященной 150-летию со дня
рождения педагога-просветителя, художника Ш.А.
Тагирова, Казань, 17-18 апреля 2008. г
İSTİKLÂLİNİN 100. YILINDA MERSİN
EĞİTİM YAYINEVİ illetimizin inancıyla, anaların dualarıyla bizlere vatan olmuştur. Allah’a çok şükür ki şanlı tarihimiz ve
ecdadımızla gurur duyuyoruz. Geçmişini bilmeyen, geleceğini inşa edemez! Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Gidip Toros Dağları’na bakın, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda
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bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” sözü bizler için her
zaman bir yol gösterici ve inanç kaynağı olmuştur.

Virgül
Sanat tarihi araştırmaları dergisi
Osmanlı: Kültür ve sanat
Yeni Turkiye Yaynlar History of the Ottoman Empire.

Tek-Esin Foundation Collection
Chinese Symbolism and Art Motifs
A Comprehensive Handbook on Symbolism in Chinese
Art through the Ages
Tuttle Publishing This fourth revised edition of Chinese Symbolism and Art Motifs, ﬁrst published in Shanghai in 1941,
features an introduction by Dr. Terence Barrow, has been completely reset and now uses the Pinyin pronunciation of
Chinese names and words. The Eight Immortals, the ﬁve elements, the dragon and the phoenix, yin and
yang—representations of these important cultural symbols are pervasive in Chinese literature, art and architecture.
Without an understanding of their signiﬁcance, much Chinese history, folklore and culture can't be fully appreciated. In
this comprehensive handbook, C.A.S. Williams oﬀers concise explanations—and over 400 illustrations—of these
essential symbols and motifs. Arranged alphabetically for easy access, the book not only explains essential cultural
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symbols, accompanied by their Chinese characters, but also contains many articles on Chinese beliefs, customs, arts
and crafts, food, agriculture, and medicine. This book has become a standard reference volume for students of China
and Chinese culture. For those who are visiting China, Chinese Symbolism and Art Motifs is an indispensable guide to
the Middle Kingdom's artistic and architectural wonders. For the general reader, it is a valuable compendium of
fascinating sinological lore.

A Dictionary of Asian Mythology
Oxford University Press Meet the supreme Gautama Buddha, the elephant-headed Hindu god Ganesa, and Chang O--the
Lunar Toad who is Chinese goddess of the Moon. Journey to the sacred Cambodian ruins of Angkor and golden Mount
Meru, home of the Hindu gods. Discover myths like the Stone and the Banana of Indonesian origin and the Indian
Churning of the Ocean of Milk, and explore archetypal themes such as the hero quest, sacriﬁce, and descent to the
underworld. Myth expert David Leeming plumbs the exotic depths of Eastern spirituality to present a vivid portrait of
the many mythologies of the Asian continent. In handy A to Z format, here are the stories of the revered deities,
sacred places, key events and epics, and recurring themes and traditions that make up the rich and varied fabric of
Asian mythology. Entries address the key mythologies of the regions we now call India, China, Tibet, Central Asia,
Southeast Asia, and Japan. Throughout, an extensive network of cross-references highlights the diversity,
interrelatedness, and complex beauty of Asia--allowing readers to pursue a particular trail of inquiry or read straight
through the compelling entries. Broad overviews of speciﬁc cultures and their mythic traditions round out the
coverage.

Ottoman Painting
Motifs in Turkish decorative arts
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