
ÖZET 
 

�nsano�lunun tekstil macerası içinde tekstil ürünleri tarihsel sürecin 
belirledi�i de�i�imlerin etkisiyle bütün kültürlerde �ekil, desen, süsleme, renk 
farklılıkları ile dü�ünsel geli�imin sanatsal yaratıma yansıması ba�lamında 
incelenmek durumundadır. Geleneksel tekniklerin ö�renilmesi ve geli�tirilmesi 
çabalarını, insanlı�ın ya�adı�ı toplumdan beslenerek tasarım yaratma süreçlerini  
Japon klasik sanatını inceledi�imizde görüyoruz. 

 
 Japonya’da kuma�ların tasarım, üretim ve kullanımı yüzyıllar boyunca 

inceli�ini zarafetini ve ideolojisindeki süreklili�ini sergiler. Japonya’da yapılan 
çalı�malardan da görüldü�ü gibi geleneksel rezerv teknik ailesinin olu�ması 
yönündeki çabalar Japon ve birçok batılı ça�da� lif sanatçılarının Shibori’nin 
büyüsüne kapılmasına yol açmı�tır. 

 
Shibori süreçleriyle elde edilen tasarımlar genel olarak kendili�indenli�in 

niteliklerini payla�ırlar. Shibori’nin özel sihri olan bu kendili�indenlik ve rastlantısal 
olu�umlar, Zen felsefesiyle birebir örtü�mesinden de anla�ılaca�ı gibi sanatçının 
Japon sanatını do�anın bütünlü�ü içinde dü�ünüp, yaratımları güncele ta�ırken 
nesnenin içinde varolan ruhu kendisi i�e karı�madan dü�ünsel bir yorum içinde 
ortaya koyması Shibori’ye üç boyutlu kimlik kazandırır. Bu yaratım serüveninde 
kontrollü kazalar da diyebilece�imiz bu do�al olu�umların güncel yorumlar ı�ı�ında 
ve “tek defaya mahsus olma” niteli�i ile giyilebilir sanat alanındaki kullanımı içsel 
dünyaların fiziksel biçimlenmeleridir. Bu nedenle de fiziksel ba�lılı�ı olmayan fikirler 
ba�lamında anla�ılabilirler. 

 
Bu bakı� noktasından hareket ile sanatçılar ticari moda olgusuna referanslı 

olmayan giysileri sadece bir anlatım aracı olarak özgürce yaratma olana�ı bulurlar. 
Dikkatlerini sosyal yorum yapmak, aynı zamanda rengin, tasarımın, formun 
esteti�ini ke�fetmek için giyime ve tekstile çevirmi� olan sanatçılar, yaratılan 
giyilebilir sanat eserlerinin pek ço�unu giyilmek için de�il, sanat eseri olarak 
izlenmek ve anla�ılmak için biçimlendirmi�lerdir. Sanatçılar yaratımlarında do�ada 
var olan ve amacı belirleyebilecek bütün nesneler arasından malzemelerini 
seçilebilirler. Kuma�lar, tel, ka�ıt, bant, at kılı, metal, boncuk, sicim, gazete ka�ıdı, 
ah�ap, ayna parçaları, lifler, mantar, plastik, cam, ipek, çiçekler, kurutulmu� 
çiçekler, mürekkep, sünger ve benzeri her türlü malzeme bu yaratımın tamamlayıcı 
parçaları olarak yerlerini alabilirler.  

 
Genellikle bir zenaat dalı yok olmaya ba�ladı�ında bu dalın korunması ve 

belgelendirilmesi ile ilgili çalı�malar da gerekli hale gelir. Günümüzde bu konuda 
yapılan çalı�malar bir zamanlar çok iyi bilinen Shibori tekniklerinin Japonya’da dahi 
unutulmaya ba�ladı�ını ve korunması için yapılan çabalarını açıkça ortaya 
koymaktadır. 
 

Çalı�mamızın soru cümlesi varlı�ını koruyan geleneksel birikimlerin 
günümüzün gerekleri ve de�erleri ı�ı�ında korundu�u ve güncellendi�inde nasıl bir 
i�lev kazanabilece�i konusuna odaklanmaktadır. Geleneksel tekniklerin ö�renilmesi 
ve geli�tirilmesi çabalarının yanında Japonya ve Japonya dı�ındaki ça�da� lif 
sanatçılarının Shibori’nin büyüsüne kapılıp ortaya koydu�u giyilebilir sanat 
ba�lamındaki i�ler de bu konuda yaratıcı yenilenmelerin geli�tirilmesinin teklifi 
anlamında anla�ılmalıdır.  

 


