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•Her ne kadar, toprak insan ilișkisi, insanın yerleșik yașama geçmesiyle birlikte daha görünür 
bir hal almıș olsa da aslında, insanın toprakla ilișkisi var olmaya bașladığı andan itibaren 
bașlar. İnsan, yașamını sürdürebilmek için toprağa bağımlıdır. Gündelik yașam etkinliklerinin 
neredeyse tümünü toprağa dayalı gerçekleștirir. Toprak, ayağımızı sağlam șekilde 
basabildiğimiz yerdir. Toprak tüm kültürlerde olduğu gibi Anadolu kültürü de toprakla șekillen-
miș, yașamın her alanında topraktan esinlenmiștir. Ocaktaki güveçte, Hıdırellez’deki dilekte, 
duvardaki resimde, çalınan sazda, söylenen sözde hep toprak vardır. 

•“Karnın yardım kazmayınan belinen,/ Yüzün yırttım tırnağınan elinen,/ Yine beni karșıladı 
gülünen,/ Benim sâdık yârim kara topraktır.” Așık Veysel, “Kara Toprak”.

Așık Veysel �atıroğlu 1894’te bir Orta Anadolu kenti olan, Sivas’ın �arkıșla ilçesine bağlı Sivri-
alan köyünde dünyaya geldi. Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet adında bir çiftçiy-
di. Veysel çocuk yașta yörede yaygınlașan çiçek hastalığından dolayı küçük yașta gözlerini 
kaybetti. Babasının, Așık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlama hayatını değiștirdi.  șık 
geleneğinin son büyük temsilcilerinden biri oldu. Anadolu kültürüne birçok deyiș ve șiir kazan-
dırdı. Doğa șiirlerinin temel unsurunu olușturdu. “Kara Toprak” en çok bilinen șiirlerinden 
biridir.¹

•“Demir olsam çürürdüm, toprak oldum da dayandım.” Yașar Kemal, İnce Memed.

Türk Edebiyatının en önde gelen yazarlarından birisi olan Yașar Kemal 1923 yılında Osmani-
ye’nin Hemite Köyünde dünyaya geldi. On altı yașındayken ilk șiiri "Seyhan"ı, yirmi yașın-
dayken ilk kitabı olan Ağıtlar’ı yayınladı. 1947'de dünyada ve Türkiye’de edebiyat kariyerinde 
önemli bir yeri olan İnce Memed'i yazdı fakat yarım bıraktı ve kitabı 1953-54’te bitirdi. 
1955-1984 arasında öykü, roman, röportaj ve makalelerden olușan 33 kitabı çıktı. Yașar Kemal 
pek çok yapıtında Anadolu'nun efsane ve masallarından yararlanmıștır, Edebiyat eleștirmeni 
Emin Özdemir’e göre öykülerindeki ve romanlarındaki dilin toprağını, doğadan devșirdiği 
öğeler olușturur. O, salt yaylaların değil, ovaların, dağların, koyakların, düzlüklerin, büklerin, 
bataklıkların, sazlıkların sözlüğüdür. Ezberinde, bir bașka deyișle yüreğindedir doğa. Hayvan-
lar, bitkiler, renkler, kokular, kısacası tüm canlı ve cansız varlıklar, Yașar Kemal’in dil toprağın-
da yer alır.²

•“Çok ödül aldım, ama en büyük ödülüm iki tanedir. Bunlardan biri, 2500 metre yükseklikte 
bir dağda, bir çocuğun beni gösterip, arkadașlarına, ‘koșun koșun erozyon dede gelmiș’ 
demesidir. Diğeri ise bir kula nasip olmuș en büyük ödüldür, daha büyük ödül olacağına inan-
mıyorum; bu ödül de, Türkiye Cumhuriyeti vatandașı olmamdır.” Hayrettin Karaca

1.http://www.kultur.gov.tr/EN,118271/asik-veysel-satiroglu.html
2.http://gercekedebiyat.com/haber-detay/yasar-kemalin-dil-topragi-emin-ozdemir/1841

Sadık Yarim

topraktema.org | tema.org.tr



Hayrettin Karaca 1922 yılında Bandırma’da dünyaya geldi. İkinci Dünya Savașının sürdüğü 
seferberlik yıllarında ailesinin triko örme fabrikasının bașına geçerek çalıșma hayatına 
bașladı. Ellili yașlarında, Türkiye’nin ilk özel arboretumunu (ağaç parkı) kurdu. Yurt içindeki 
gezilerinde Türkiye’nin anıtsal ağaçlarının fotoğraflarını çekti, onların korunması yönünde 
çalıșmalar bașlattı ve yetkilileri habitat ve biyolojik çeșitliliğin karșı karșıya bulunduğu tehlikel-
ere karșı uyardı. Bu geziler sırasında Türkiye’de insan etkinliklerinin neden olduğu çölleșme 
tehdidinin farkına vardı. Gözlemlediği felaket karșısında sessiz kalamayacağını hissetti ve 
Türkiye’deki çevre çalıșmalarının liderliğini üstlendi. Sanayici arkadașı Nihat Gökyiğit’le birlik-
te 1992 yılında TEMA’yı, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları 
Koruma Vakfı’nı kurar. Bugün TEMA 26 yașında ve 720 bini așkın gönüllüsü var. 

•“Toprağı da mutlu edebilirsin, hayat felsefemde bu var. Bașkaları mutlu olduğu zaman mutlu 
oluyorum”. Nihat Gökyiğit

1925 Artvin doğumlu A. Nihat Gökyiğit, lisans eğitimini Robert Kolej'de, yüksek lisansını Mich-
igan Üniversitesi İnșaat Mühendisliği dalında tamamladı. 1956 yılında ortakları ile birlikte 
Tekfen'in nüvesi olan FNN Müșavir Mühendislik firmasını kurdu. 1988-2005 yılları arasında DEİK 
(Dıș Ekonomik İlișkiler Kurulu) ve 1985-1987 yılları arasında TÜSİAD (Türk Sanayici ve İș İnsan-
ları Derneği) Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Gökyiğit, ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeșil Binalar 
Derneği) ve Hayrettin Karaca ile birlikte kurduğu TEMA'nın (Türkiye Erozyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Kurucu Onursal Bașkanı'dır. TEMA Vakfı'nın 
çevre, doğal varlıkları koruma ve kırsal kalkınmaya yönelik ilk projelerini ve sponsorluğunu 
üstlenerek harekete geçirmiștir, bunlardan Camili Beldesi Sürdürülebilir Kalkınma Projesi, 
Johannesburg Dünya Zirve Konferansı'nda ödüle layık görülmüștür. A. Nihat Gökyiğit, kendi 
adını tașıyan ANG Vakfı aracılığıyla, eșinin anısına İstanbul'da 50 hektarlık bir alan üzerine 
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni (NGBB) kurmuștur. 

•“Yașam çabalarını, tasalarını, acılarını, yoksulluklarını yașadığım ‘toprak adamları’nın 
gerçeğinde kendi gerçeğimi yeniden buldum. “Çağdıșı” dediler. “Sefalet edebiyatı” dediler, 
aldırmadım… Önce içinden geldiğim toplumsal ve doğal ortamdan ayrı düșemezdim.” Neșet 
Günal.

Neșet Günal 1923 yılında Nevșehir’e bağlı Özyayla Köyü’nde doğdu. 1939 yılında, sınavlarını 
kazanarak girdiği; șimdiki adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 1946’da birinci-
likle mezun oldu. Türkiye’de figüratif resim sanatının öncüsü, en önemli temsilcisi; kom-
pozisyonu ve ifade gücüyle Türk resminin klasiklerinden biri olarak anılır. Resimlerinde, ağır-
bașlı iri figürler, büyük el ve ayaklar, kaba giysiler, belirleyici üslubudur. Toprağa bağlı 
yașayan Anadolu insanının vefalı yașamını anlatmıștır. Bunu yaparken özenli olarak toplumsal 
yașama biçimini ele almıștır. “Toprak Adamlar” adlı eseri öne çıkan bașlıca eserlerindendir. 
Eserinde doğup büyüdüğü Nevșehir bașta olmak üzere Orta Anadolu'nun çorak toprakların-
dan izlerle ''Toprak Adamlar'' adını verdiği, bozkırın, hastalığın ve yorgunluğun yıprattığı ama 
zorluklardan yılmayan insanların mücadelesini dile getirir.³-⁴
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3.http://arsizsanat.com/bakis-acisi-neset-gunal-ii/
4.http://www.antikalar.com/neset-gunal/
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•150-200 yıl önce inșa edilmiș konik kubbeli Harran Evleri kare ya da kareye yakın prizmatik 
bir temel üzerine indirme tekniğinde tuğlalardan yapılmıștır. En çok 5 metre yüksekliğindeki 
kubbeler 30-40 tuğla dizisiyle örülmüștür. Bu mimaride her kubbe kemerlerle diğer bir kubbeye 
bağlanarak içeride geniș mekanlar olușturur. Harran Evleri’nin eski dönemlerde özel bir 
toprağın gülyağıyla ezilip karıștırılmasından yapıldığı söylenir. Harran Evleri bölge iklimine 
uygun olup, yazın serin, kıșın sıcaktır.⁵

•Anadolu’nun jeolojik yapısına bağlı olarak zengin kayaç ve toprak çeșitliliği Anadolu 
mimarisinde tașın hem temel yapı hem de süsleme malzemesi olarak yoğun bir șekilde 
kullanılmasını beraberinde getirmiștir. Ahlat tașı olarak adlandırılan Ahlat yöresi volkanik 
kayaçları da bu kayaçlardan biridir. Taș ișçiliğinin yaygın olduğu Ahlat’ta Ahlat tașının 
geçmișten günümüze mezar tașları, kümbet, türbe, han, hamam, camii, çeșme, kale, medrese, 
kervansaray gibi eserlerde yoğun olarak kullanıldığı görülür. Taș İșleme Sanatı, ülkemizin 
somut olmayan kültürel mirasıdır.⁶

•Türkiye’nin göçebe yașamı sürdüren son topluluğu olan Sarıkeçili Yörükleri, binlerce yıllık 
bir kültürü devam ettiren nadir topluluklardandır. Mersin sahilinden Konya yaylalarına Toro-
slar’da yılda iki kez göçerek keçi yetiștiriciliğiyle geçimlerini sağlayan Sarıkeçililer yaklașık 500 
kilometreyi iki aya yakın bir sürede kat eder.  Göç katarlanmıș develerle bașlar, keçileriyle 
birlikte otlak peșinde koșarak devam eder. Ne belirli bir yaylakları ne belirli bir kıșlakları 
vardır. Kıl çadırlarını kondurdukları yer onlara ‘‘yurt’’ olur.⁷

•Kütahya çini ve seramik; seramik hammaddesi kil olup elde, kalıpta veya tornada biçimlendi-
rilmiș, fırınlanmıș her tür eșyanın genel adıdır. Seramiğin tarihçesi insanların ateși bulmaları 
ile bașlar. Yüzyıllar boyunca, kap kacak yapımında kullanılmıș gerek eski çağlarda gerekse 
günümüzde yapı tuğlası üretiminde yararlanılan bir gereç olmuștur. İlk kaynaklarını Anadolu 
dıșındaki Türk seramiğinden alan Anadolu seramik sanatı, Osmanlı devrinde tamamen 
kendine özgü bir gelișme göstermiștir. Orta Asya'da gelișen seramik sanatının bir kolu olan 
çinicilik, Selçuklularla Anadolu'ya girmiștir. Osmanlılarda mimari süslemede çok önemli yeri 
olan çini, cami, medrese, türbe, sarayları süslemekte kullanılmıștır. Günümüzde çini merkezi 
Kütahya’dır. Burada daha ziyade Selçuklu renk ve desenleri taklit edilerek üretim yapılmak-
tadır.⁸

•Kum heykel sanatı son yıllarda dünyada yeni yeni yaygınlașan özel bir Ephemeral (geçici) 
sanat türüdür. Alternatif sanatlar kapsamında yer alan kum heykel etkinliklerinde sadece su ve 
kum kullanılmaktadır. Kum Heykeltırașlar yapılan heykelin boyutları da göz önünde tutularak 
çalıșmalarını solo ya da 2-3 kișiden olușan ekipler halinde yürütürler. Sonuçta ortaya yüzlerce 
ton ağırlığında, metrelerce uzunluk ve yüksekliğe sahip sadece suyun ve kumun kullanıldığı 
muhteșem eserler ortaya çıkar. Kum Heykel Sanatı hiçbir șeyin kalıcı olmadığı ve her șeyin bir 
gün yok olacağı felsefesini tașır. Bu yüzden izleyenleri hayrete düșüren bu eșsiz eserler kısa 
bir dönem sergilendikten sonra yıkılarak tamamen ortadan kaldırılırlar.⁹
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5.http://www.harran.gov.tr/harran-kumbet-evleri
6.Sultan Sökmen, “Ahlat’ta Geleneksel Taș İșçiliği,” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17, no. 2, (Aralık 2015): 99-119
7.https://www.atlasdergisi.com/gundem/sarikecililerin-bahar-gocu-hazirligi-basladi.html
8.http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12755/hammaddesi-toprak-olan-geleneksel-el-sanatlari.html
9. http://www.sandlandantalya.com/about.php
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•2010 yılının Nisan ayında ilk defa organize edilmeye bașlanılan İzmir Alaçatı Ot Festiva-
li’nin yapılma amacı, Ege bölgesinde yetișen çok özel otların çeșitliliğini seyahat severlere 
aktarabilmek ve bu otlarla pișirilen unutulmaya yüz tutmuș yemeklerin gün ıșığına çıkarılması-
na katkıda bulunmaktır. Festival, bir milyonu așkın kișiyi toprağın bereketinde bulușturuyor ve 
doğa ve insan arasındaki kadim ilișkiyi șenlendiriyor.

Sadık Yarim

topraktema.org | tema.org.tr


