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ANADOLU
TAKILARI
Binlerce y›l öncesinden bugüne kadar günlük hayat›m›z›n vazgeçilmezlerinden tak›lar, farkl› kültürlerde farkl› görünümlerle karﬂ›m›za ç›kt›, be¤enilmenin yan›nda büyü, korunma, inanç , gösteriﬂ ve asalet amaçl› da kullan›ld›. Anadolu'nun kültürel zenginli¤i tak›lar›na da yans›m›ﬂ görünüyor. Her uygarl›k tak›lara kendi damgas›n› vurmuﬂ. Binlerce y›ll›k tak›lar öylesine hoﬂ ve gösteriﬂli ki, günümüzde de tasar›mc›lara esin kayna¤› oluﬂturmas›na ﬂaﬂmamal›. Müzede de¤il de
her hangi bir kuyumcunun vitrininde görseniz, hemen sat›n al›rd›n›z....
‹nsan neden tak› takar sorusunun akla getirdi¤i ilk cevap, ﬂüphesiz ki be¤enilme arzusu.Tak›lar, tak›ld›klar› bölgeye dikkat çekerek bu bölgenin güzelli¤ini ortaya ç›kart›rlar. Ancak, sadece iç
güdüsel amaçlarla kullan›lm›ﬂ de¤iller. Kültürel
antropologlar, tak›lar›n süslenme d›ﬂ›nda av bereketi sa¤lamaya ve ya kötü güçlerden korunmaya
yönelik muskalar olarak da kullan›ld›¤›n› düﬂünüyorlar. Etnologlar, amulet (muska) ve u¤urluk
amaçl› kullan›lan tak›lar›n ortaya ç›k›ﬂ›n› "Dinamist" dünya görüﬂüne ba¤l›yorlar. Bu ba¤lamda,
ilkel insan, nesnelerin pozitif ve ya negatif güçle
yüklü oldu¤una inanm›ﬂ. Tehlikeli kabul etti¤i
nesnelerden kaç›nm›ﬂ. Yararl› sayd›klar›n›nsa
mutluluk, sa¤l›k, baﬂar›... getirece¤ine inanm›ﬂ.
Do¤ay› dolduran canl› ve cans›z nesnelerin parlakl›k, sa¤laml›k, kuvvet gibi çarp›c› niteliklerinden
etkilenmiﬂ; felakettin ya da mutlulu¤un bunlar›n
içinde sakl› oldu¤una inanarak onlarla bar›ﬂ›k olmay› ve onlar› kendi hizmetinde kullanmay› düﬂünmüﬂ. Kuvvetinden etkilendi¤i vahﬂi hayvanlar›n, örne¤in aslan›n pençesini, kaplan›n tüylerini,
y›lan›n diﬂlerini üzerinde bulundurdu¤unda, bu
hayvanlar›n niteliklerinin kendine aktar›laca¤›na ,
ayr›ca onlarla büyüsel bir ba¤ kuraca¤›na inan-
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m›ﬂ. Amac› ne olursa olsun, binlerce y›l öncesinden bugüne, tak›lar gündelik hayat›n parças› olmuﬂ. Tak›lara olan bu ilgi, dönemlerinin tekni¤iyle birleﬂince Anadolumuz, arkeologlarca ç›kart›lan, birçok gösteriﬂli hazinenin merkezi haline
gelmiﬂ bulunuyor.
Tüketici paleolitik (yontma taﬂ devri) topluluklar›n yerini üretimci neolitik ça¤ (cilal› taﬂ ça¤›)
insanlar› almaya baﬂlad›¤›nda, ma¤aralar yerlerini yerleﬂimlere b›rakm›ﬂlard›. Bu dönem yerleﬂim
yerlerinden Çatalhöyük’te (Konya) bulunan
obsidyenden (volkanik camdan) yap›lm›ﬂ
ayna, daha o dönemlerde insanlar›n
görünüﬂlerine önem verdi¤inin göstergesi. Neolitik dönem yerleﬂimlerinde bulunan taﬂ, kemik ve yumuﬂakçalar›n kabuklar›ndan yap›lm›ﬂ
kolye ve bilezikler, Cafer Höyük'te
bulunan yine obsidyen bir bilezik, o
günün modas›ndan günümüze kalan
örnekleri oluﬂturuyor.
Anadolu’da ilk kullan›lan maden, iﬂlenmesi kolay oluﬂu ve yüzeye yak›n yataklar›n›n bulunmas› nedeniyle bak›r olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
Bak›r ve kurﬂundan sonra MÖ 4000'in baﬂlar›n-

dan itibaren, alt›n ve gümüﬂ de iﬂlenmeye, ayr›ca
akik ve kalseduan gibi çekici, canl› renklere sahip
süs taﬂlar› tak› yap›m›nda kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ.
‹lk Tunç Ça¤›nda bak›rla kalay›n kar›ﬂt›r›lmas›
sonucu keﬂfedilen tunç, tak› yap›m›nda da kullan›lmaya baﬂland›. Bu dönemde Anadolu’da ilk
kent yap›s›ndaki yerleﬂimlerin ortaya ç›k›ﬂ›yla, yavaﬂ yavaﬂ ticaret iliﬂkileri kendini göstermeye baﬂlad›. Ticari iliﬂkiler, tak› tekni¤inin geliﬂmesini de
sa¤lad›. Bu dönem yerleﬂimlerinde bulunan göz
al›c› tak›lar, bugünün tak› tasar›mlar›na da esin
kayna¤› olabilecek gösteriﬂte. Alacahöyük
kral mezarlar›nda yap›lan kaz›larda bulunan, döküm tekni¤iyle yap›lm›ﬂ bo¤a, geyik figürleriyle güneﬂ kurslar›,
geliﬂmiﬂ kuyumculu¤un göstergeleri
olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Zincir, bilezik, baﬂlar› de¤erli taﬂlarla süslü i¤nelerde, saç tokalar›yla taçlarda; kal›ba
basma, delik iﬂi, tel örme, burma ve som
döküm teknikleri kullan›lmaktayd›. Bu dönemde Anadolu uygarl›klar› her alanda geliﬂme
gösterdi; ﬂehircilik, heykelt›raﬂl›k ve çömlekçilikte
zaman›n›n önde gelen merkezlerinden biri oldu.
Bat› Anadolu'da, Çanakkale yak›nlar›ndaki Hi-
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sarl›tepe Höyük ’ündeki buluntularla bir efsane can
buldu ve karﬂ›m›za tüm
görkemiyle Troia uygarl›¤› ve hazinesi ç›kt›. Ça¤lar boyu bu yer tekrar
tekrar inﬂa edilmiﬂ oldu¤undan, üst üste gelen arkeolojik katmanlardan oluﬂur. 1870'te bölgede yürüttü¤ü
kaz›larla Homeros efsanesinde ad›
geçen görkemli Troia ve hazinesini ortaya ç›karan Schliemann hazineyle karﬂ›laﬂ›nca büyülenmiﬂ
olacak, önce hazinede bulunan baz› tak›larla kar›s› Sophia’› süsledi, daha sonrada buluntular› Almanya’ya taﬂ›d›. 2. Dünya Savaﬂ›ndan sonra hazine Moskova’daki yerini ald›. Türkiye'deyse ancak
küçük bir bölümü sergilenebilmekte. Çok s›k gündeme geldi¤inden kula¤›m›z›n aﬂina oldu¤u bu
hazinede; üç alt›n taç, altm›ﬂ alt›n
küpe, birçok alt›n i¤ne ve alt›n
tak›, alt›n ve gümüﬂ vazolar,
alt›n yüzük ve saç tokalar›,
dört lapislazuli balta, kurﬂundan bir kad›n idol, taﬂ
idoller ve yine birçok kolye taﬂ› yer al›yor.
MÖ 2000 y›llar›nda
Anadolu'da devlet kuran Hitit'ler tak› sanat› ve kuyumculu¤u ileri bir düzeye taﬂ›m›ﬂlard›. Hitit
tak› sanat›nda, karﬂ›m›za alt›n ve bronzdan yap›lm›ﬂ birçok heykelcik ç›k›yor. Muska
(amulet) olarak da kullan›ld›¤› düﬂünülen bu heykelciklerin en ilginç örneklerini; Güneﬂ Tanr›s›'n›
simgeleyen alt›n heykelcik ve Güneﬂin baﬂ›n arkas›nda bir hale olarak betimlendi¤i bir tunç heykelcik oluﬂturuyor. Hitit'lerde mühür yüzükler de
yayg›n olarak kullan›lmaktayd›. Bu yüzüklerin ticaretle u¤raﬂan kad›nlar taraf›ndan da kullan›l›yor olmas›, Hitit kad›nlar›na verilen önemin göstergesi.
Urartulardaysa, uçlar› hayvan baﬂ› ﬂeklinde bilezikler, madeni kemerler ve günümüz koleksiyoncular›n›n da ilgisini çeken cam kehribar, akik
boncuklar çok modayd›. Kemerlerin üzerine kaz›ma ve kabartma tekni¤iyle kutsal hayvanlar›n üzerine basan Urartu tanr›lar› iﬂlenmiﬂ. Urartu elbiselerini çeﬂitli motiflerle bezenmiﬂ i¤neler süslüyordu. Ancak, i¤ne dedi¤imizde ilk akla gelen, Frig

fibulalar› oluyor. Elbiseleri
tutturmakta kullan›lan bu
çengelli i¤neler, dünyadaki
örnekler. MÖ 900-550 'li
y›llarda büyük talep gören fibulalar, yo¤un olarak d›ﬂar›ya
sat›lmaktayd›.
Eski ça¤larda oldu¤u gibi
günümüzde de alt›n hala zenginlik,
gösteriﬂ sembolü. Lidyal›lar ‹lk paray›
(sikke) basmakla kalmam›ﬂ; Sart Çay›'n›n
sundu¤u alt›nlar›, baﬂkentleri Sardes'ta (Manisa
yak›nlar›) büyük bir incelikle iﬂlemiﬂler. Dillere
destan zenginliklerini "Karun kadar zengin olma"
hayalleriyle günümüze kadar taﬂ›m›ﬂlar.
Tak›lar tarih boyunca yaln›zca zenginlik hayallerini süslemekle kalm›yor, inançlar› da yans›t›yorlar. Pers'ler, taﬂlar›n kendine özgü güçleri oldu¤una inan›yorlard›. Ayr›ca Perslerin tek tanr›l›
Zerdüﬂt dinindeki üçlüsü; ( dünya anas› Anahita,
›ﬂ›k ve do¤rulukla iliﬂkilendirilen Ahura Mazda,
kötülük ilkesi Ahirman) tak›larda üçgen baklava
biçimli desenlerle simgeleniyordu.
Helenistik dönemdeyse simgeler mitolojiyle iliﬂkili. Aﬂk› ve sevgiyi simgeleyen Aphrodite, mersin ve güvercinle, Zeus (Tanr›lar›n Tanr›s›) meﬂeyle , Apollon (Sanat Tanr›s›)
defneyle, Athena (Bilgelik Tanr›s›) zeytinle, Dionysos (ﬁarap
Tanr›s›) sarmaﬂ›kla betimlenir.
Ayr›ca Arthemis'i (‹ffet Tanr›ças›) simgeleyen ay biçimli tak›lar da
yayg›nd›r.
Helenistik dönem, etkisini Anadolu Roma egemenli¤ine girdi¤inde de göstermiﬂ.
Roma tak›lar›nda, do¤udan ve M›s›r'dan gelen
ajur filigre, emay gibi teknikler de kullan›lm›ﬂ.
Romal›lar zenginlik ve lükse düﬂkünlükleriyle tan›n›yorlard›. Bu dönemde, de¤erli ve yar› de¤erli
taﬂlar kadar bunlar›n camdan taklitleri de ilgi görüyordu.Ayr›ca, Para ve madalyondan yap›lm›ﬂ tak›lar da kullan›lm›ﬂ. Bu dönem kad›n ve erkeklerinin takt›¤› yüzükler, süslenmenin d›ﬂ›nda asalet,
askeri rütbe göstergesi, mühür, t›ls›m, zehir taﬂ›ma, evlilik simgesi ve anahtarl›k gibi amaçlarla da
kullan›l›yordu. Ayn› amaçl› yüzük kullan›m›, Bizans'ta da görülür. Bizans kuyumculu¤unda Roma'dakinden farkl› olarak kabartma daha az tercih edilir. Bizans tak›lar›nda simgeler, H›ristiyanl›k inanc›n›n etkisinde. Emay (mine) , taﬂ kakma,
niello (savat) dönemin yayg›n teknikleri. Selçuklu
tak›lar› da Bizans tak›lar›yla benzerlik gösteriyor.
Üzerinde H›ristiyanl›k simgeleri yoksa, ay›r etmek
oldukça zor. Selçuklulardan günümüze , Londra
British Museum New York Metropolitan ve Berlin'de sergilenen alt›n gümüﬂ ve bronzdan yap›lm›ﬂ birçok eser kalm›ﬂ. Selçuklar tak› sanat›nda,
döküm niello(savat), delik iﬂi, renkli taﬂ, kakma,
kabartma, filigre (telkari) ve granüle (taneleme)
gibi birçok geliﬂmiﬂ teknik kullanmaktayd›lar. Selçuklularda, en çok ilgi gören taﬂlar firuze, yakut
ve inciydi. Ayr›ca alt›n, soylular ve sultanlarca
sayg›nl›k göstergesi olarak kullan›l›yordu. Halka
ve hilal formlu küpeler bu dönemin kad›nlar›nca
da ilgi gördü¤ü, gerdanl›klar›nsa hem erkekler
hem de kad›nlarca kullan›ld›¤› anlaﬂ›l›yor. Tak›lar›n sadece kad›nlara yönelik oldu¤unu düﬂünmek
yanl›ﬂ olur. Binlerce y›ld›r, özellikle de do¤uda ta-

k›lar erkeklerce yayg›n ﬂekilde kullan›lm›ﬂ. Osmanl› kültüründe de, kad›nlar kadar süslü olamasa da, erkekler de tak› tak›yorlard›. Osmanl›' da
sanat ve kuyumculuk önem taﬂ›r, saray teﬂkilat›
taraf›ndan yönlendirilirdi. Genel olarak Osmanl›
tak›lar›nda, Anadolu uygarl›klar›n›n, ‹slam sanat›n›n ve imparatorlu¤un yay›ld›¤› geniﬂ s›n›rlardaki
kültürlerin etkileri görülür.
Anadolu uygarl›klar›ndan günümüze kalan
eserler sadece müze camekanlar›n› de¤il, de¤iﬂik
desenlerle günümüz vitrinlerini de süslüyor. Günümüz kuyumcu ve tasar›mc›lar›, geçmiﬂin bu harmanlar›ndan yararlan›yor. Bilinçli ya da bilinçsiz
olarak biz, hala Arthemis'in simgesi ay ﬂeklinde
küpeler kullan›yor ya da atalar›m›z gibi kötü niyetli bak›ﬂlar› (nazar) uzaklaﬂt›raca¤›n› düﬂündü¤ümüz
boncuklar tak›yoruz. Anadolu'nun binlerce y›ll›k
geçmiﬂi tak›larla da günümüze kadar ulaﬂ›yor.
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