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ÖZET :

SUMMARY:

Giriþ : Testi, sürahi ve ibrikler Türk gelenek ve
göreneklerin yansýtýldýðý seramik formlardýr.
Formlar; hayat þartlarý, dünya görüþleri, gelenek
ve görenekler, ihtiyaç ve özlemler doðrultusunda
üretilmiþlerdir. Çalýþmamýzda doðum adetlerinde
kullanýlan Çanakkale yöresinde üretilmiþ testi ve
sürahilerinin akýtacak formlarý ile cinsiyet
arasýndaki biçimsel iliþki incelenecektir.

The Symbolic Language of Canakkale Pitcher
and Decanter Used in Customs of Birth

Metaryal ve Metod: Konu, müze kataloglarý,
konuyla ilgi derlemeler, kitaplar, çeþitli uzman
görüþ ve yardýmlarý ile araþtýrýlmýþtýr.
Bulgular: Özellikle erkek çocuðu müjdeleyen
19.yy.ýn ikinci yarýsýndan sonra üretilmiþ bazý
Çanakkale testi ve sürahi formlarýnýn akýtacak
kýsýmlarý kýsmen erkek genital anatomisi ile
iliþkilendirilebilecek detaylarý ile dikkat çekicidir.
Bazý akýtacak formlarýna gelenek, görenek ve dini
inanýþlarýn bir gereði olan sünnet detayýnýn bile
eklendiði görülmektedir. Ayný detaylara ibriklerde
de sýkça rastlamak mümkündür

Introduction: Pitchers, decanters and ewers are
ceramic forms in which Turkish traditions and
customs are reflected. In our study, the formal
relationship between gender and the spouts of
pitchers and decanters used in birth customs,
produced in the Çanakkale area, will be examined.
Material and Methods: The subject has been
investigated using museum catalogues, relevant
compilations and books and the opinions and
assistance of various experts.
Findings: The spouts of certain pitchers and
decanters from Çanakkale, produced after the
second half of the nineteenth century, which give
the news of the birth of a boy in particular, are
noteworthy with their details which can be partly
related with the male genital anatomy.

Tartýþma: Anadoluda insanlar susar veya susmak
zorunda kalýrsa duygu, düþünce, özlem, beklenti
ve temennilerini anlatmakta renkler ve motiflerle
örülü simgesel dil dile gelir, konuþur. Simgesel dil
kilimler, halýlar, oyalar, nakýþlar, seramik formlar
ve çiniler gibi geleneksel Türk el sanatlarý
ürünlerinde belirgindir. Testi, sürahi ve ibrikler
içlerine su veya baþka sývýlar koyulan kaplardýr.
Gerek su ile iliþkili fonksiyonlarý gerek ise
yapýmlarýnda kullanýlan toprak ve form detaylarý
bu eþyalara bir takým simgesel anlamlar da
yüklemiþtir. Çalýþma konumuz olan, 19.yy.ýn ikinci
yarýsýndan sonra üretilmiþ Çanakkale yöresine ait
testi ve sürahiler yeni bir doðumu müjdelemek için
haberleþme aracý olarak kullanýlýrken, üzerlerine
eklenen objeler ve/veya form detaylarý ile bebeðe
ait cinsiyet hakkýnda da ipucu vermektedir.

Discussion: In Anatolia, when people remain silent
or have to remain silent, they speak a symbolic
language of colours and motifs to express their
feelings, thoughts, aspirations, expectations and
wishes. This symbolic language is conspicuous in
traditional Turkish handicraft products such
ceramic forms. Pitchers, decanters and ewers are
vessels in which water or other liquids are put.
Both their water-related functions and the earth
and details of form used in their manufacturing
also load these objects with certain symbolic
meanings. The pitchers and decanters that are the
subject of our study, produced after the second
half of the nineteenth century, from the Çanakkale
area, were used as a means of communication to
break the news of a birth, with the objects added
onto them and/or their details of form giving clues
about the babys gender.

Anahtar Kelimeler: testi, sürahi, doðum adetleri,
cinsiyet

Key Words: Pitcher, decanter, customs of birth,
gender
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GÝRÝÞ
detaylarý da içermektedir. Bebek erkek ise
uzun akýtacak çýkýntýlý testi (resim 1), kýz ise
kýsa gaga akýtacaklý testi kullanýlýrdý (resim 2)
(2). Benzer þekilde sürahilerin de doðum
adetlerinde ayrý bir yeri vardýr.

Ýbrik, sürahi testiler akýtacaklý (emzikli) su
kaplarý olmalarýnýn yaný sýra Türk gelenek ve
göreneklerin yansýtýldýðý formlardýr. Bu formlar
yapýldýklarý malzeme ne olursa olsun hayat
þartlarý, dünya görüþleri, gelenek ve görenekler,
ihtiyaç ve özlemler doðrultusunda üretmiþlerdir.
Çalýþmamýzda, Çanakkale yöresinde üretilmiþ,
geçmiþte doðum adetlerinde de kullanýldýðý
öne sürülen testi ve sürahilerinin (1-3) akýtacak
formlarý ile cinsiyet arasýndaki biçimsel iliþki
incelenecektir.

Resim 1: 19.Yüzyýl sonlarýnda üretilmiþ, emzik
akýtacaklý Çanakkale testisi

METARYAL ve METOD
19. yüzyýla ait geleneksel Çanakkale testi
ve sürahileri içerebilecekleri sembolik dil
açýsýndan müze eserleri ve kataloglarýnda
incelendi. Çanakkale seramikleri ile ilgili
bilgiler; derleme yazýlarýndan, makalelerden,
müze
kataloglarýndaki
eser
deðerlendirmelerinden, yüksek lisans tez
çalýþmasýndan, çeþitli uzman görüþ ve
yardýmlarý ile elde edildi.

Resim 2: 19.Yüzyýl sonlarýnda üretilmiþ, gaga akýtacaklý
Çanakkale testisi

BULGULAR
Çanakkalede seramik üretimi çok eski
tarihlere kadar uzanmasýna raðmen, bu görüþ
henüz bölgede yapýlan arkeolojik araþtýrmalarla
desteklenmemiþtir (4). Türk Devri Çanakkale
seramiklerine ait en erken tarihlemeler, 17.
Yüzyýlýn sonlarýndan itibaren bölgeyi gezen
seyyahlarýn bu bölgede seramik üretimin
yapýldýðýna dair gezi notlarý yardýmý ile
yapýlabilmiþtir (1). Osmanlý dönemi sanat
seramiði ile geleneksel çömlekçilik arasýnda
özel bir yere sahip olan Çanakkale seramikleri,
kullanýlan ilginç formlarý yanýnda dekorlarýn
çeþitliliði ile de ilgi çekicidir (5). Çanakkale
seramiklerinde oldukça zengin bir form (yemek
ve sývý kaplarýndan ýsýtma hatta aydýnlatmada
kullanýlan formlara kadar çeþitlilik gösteren)
repertuarý vardýr (6). Ayrýca Çanakkale
seramiklerinde gelenek ve göreneklerin
yansýtýldýðý formlar da bulunmaktadýr, yeni bir
doðumu müjdelemek için haberleþme aracý ve
konuklara ikram olarak da kullanýlan testiler
ve sürahiler bunun güzel örnekleridir. Bu testi
ve sürahiler yalnýz doðumu müjdelemekle
kalmaz bebeðin cinsiyetini de belirten form

Aðýz kýsmý kuþ gagasý gibi dýþa doðru
kývrýk sürahiler kýz (resim 3), dýþa doðru uzamýþ
emzikli sürahiler ise erkek çocuðun
doðumundan sonra lohusa þerbeti ikramýnda
kullanýlýrdý (1). Çanakkale seramiklerinin
gerek Türkiyede gerekse Türkiye dýþýndaki
özel koleksiyonlarda bulunan çeþitlerini henüz
tam olarak tasnif etmek ve onlarý
deðerlendirmek mümkün olamadýðý için (5)
çalýþmamýzda daha çok Kýraç koleksiyonundaki
eserler incelenmiþ ve ne yazýk ki erkek çocuðun
doðumundan sonra lohusa þerbeti ikramýnda
kullanýldýðýndan da bahsedilen uzun emzikli
s ü r a h i ö r n e ð i n e r a s t l a n ý l a m a m ý þ t ý r.
TARTIÞMA
Konuþulan dil temelinde içinde yaþanýlan
çevrenin, eþyalarýn, canlý ve cansýz varlýklarýn,
soyut kavramlarýn ve bunlar hakkýndaki
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düþünce ve duygularýn sözlerle (sembollerle)
dile getirilmiþ þeklidir. Sanat da bir çeþit
haberleþme aracý, insanla evren arasýndaki
uyuþmaya yardýmcý, duygu ve düþüncelerin
aktarýldýðý yol, bir çeþit dildir. Bu dilin kelime
daðarcýðý sembollerden oluþur (7). Su, yeniden
doðuþun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin,
yaþamýn akýþkanlýðý ve sürekliliðinin, bereket,
soyluluk, bilgelik, saflýk, temizlik ve erdemin
sembolü olarak kabul edilmektedir. Ýnsanlýðýn
yaradýlýþýndan bu yana ana kavramý ise hayatýn
ilk nüvelerinin oluþtuðu ve geliþtiði kaynaðý
ifade etmektedir. Bundan dolayý toprak ve su
ana olma durumu ile özdeþleþtirilmiþtir (8).
Ýbrik, sürahi ve testiler gibi kaplarýn gerek
su ile iliþkili fonksiyonlarý gerekse yapýmlarýnda
kullanýlan toprak ve form detaylarý bu eþyalara
bir takým simgesel anlamlar da yüklemiþtir.
Neolitik çaðdan günümüze kadar uzanan testi,
sürahi ve küp gibi formlardaki þiþkin gövde
yapýsý, kabýn daha fazla sývý almasýný saðlayan
bir form olarak þekillendirilmelerinin yanýnda
Anadoluda bereket ve doðurganlýðýn sembolü
olan Ana Tanrýçanýn geniþ, þiþkin karnýndan
da imgeler almýþ olabilir. Çanakkale seramikleri
arasýnda testi ve sürahiler gelenek ve
göreneklerin yansýtýldýðý formlardýr. Çalýþma
konumuz olan, 19.Yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
sonra üretilmiþ Çanakkale testileri ve sürahileri
yeni bir doðumu müjdelemek için haberleþme
aracý olarak da kullanýlýrken, üzerlerine eklenen
form detaylarý ile bebeðe ait cinsiyet hakkýnda
bilgi vermektedir. Uzun emzik akýtacaklý olarak
tariflenen bu testilerin akýtacak kýsýmlarý erkek
genital anatomisi ile iliþkilendirilebilecek
detaylarý ile dikkat çekicidir. Her ne kadar
ibriklerin doðum adetlerinde kullanýldýðýna dair
elimizde bir bilgi yok ise de bazý kaynaklarda
ibrik ve testi kavramýnýn sýkça birbiri yerine
kullanýldýðý görülmektedir (3). Yine bazý ibrik
akýtacaklarýna erkek genital anatomisi ile
iliþkilendirilebilecek form detaylarý verilmesi
yanýnda (resim 4) gelenek, görenek ve dini
inanýþlarýn bir gereði olan sünnet detayýnýn bile
bu formlara eklendiði görülmektedir (Resim
5). Sembolik benzetiþlerde, aðzý açýk olan tüm
eþya, obje, organ vb lar diþi ve alýcý olarak
nitelenir (9). Kuþ gagasý þeklinde yorumlanan,
dýþa doðru kývrýk akýtacak formu dýþarýya geniþ
açýlýmýyla diþi genital organýný
düþündürmektedir. Emzik kýsmý testinin
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(vücudun) boþaltým organý gibi de düþünülüp,
cinsiyete göre farklý þekillendirilmiþ olabilir.
Formlarýn þekillendirme aþamasý, ana gövdeye
kulbun ve akýtacak kýsmýnýn eklenmesi ile son
bulmaktadýr. Sanki bu formlarýn gövdesi, þiþkin
karýnlarýyla hamile kadýný betimlerken
þekillendirmenin son aþamasýnda gövdeye
eklenen akýtacak kýsmý bebeði, bu akýtacak
formuna eklenen detay da yeni doðan bebeðin
cinsiyetini yansýtmaktadýr. Kilimler, halýlar,
peþkirler, oyalar, nakýþlar ve seramikler gibi
geleneksel Türk el sanatlarý ürünleri; geçmiþe
ait yaþayýþ, duygu, düþünüþ, mutluluk, hüzün,
nazara karþý korunma, temenni, beklenti, ümit,
hasret, sevgi, aþk, gönül alma, aile içi sorunlar
gibi kiþisel duygularýn yaný sýra savaþ, barýþ,
doðum, ölüm gibi toplumsal duygulara ait
detaylarý da sembolik dille aktarma aracý
olmuþlardýr.
Sonuç olarak; 19. Yüzyýla ait doðum
adetlerinde kullanýlan Çanakkale testi, sürahi
ve ibrik akýtacak biçimleri ile bebeðin cinsiyeti
arasýndaki biçimsel iliþki, geçmiþte yaygýnca
uygulanan ve günümüzde unutulmaya yüz tutan
yöreye ait gelenek, göreneklerde kullanýlan
detaylar ve simgesel dil yoluyla açýklanmaya
çalýþýlmýþtýr. Ýnsanýn var oluþuyla baþlayan ve
geliþen motif, desen ve formlarla örülü simgesel
dil, susan ve susmak zorunda kalan Anadolu
insanýnýn sesi, müjdecisi, sýrdaþý olmuþtur.
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