


KONUŞAN ÖRGÜLER

Bir toplumda kültür; dil, gelenek-görenek, müzik, giyim ve süslenme biçimi gibi birçok etkenin toplamından 
oluşur. Yaşanılan coğrafyanın yaşam koşulları kültürün oluşumunda önemli bir yere sahiptir.  Bu bağlamda Saç 
modellerinin tarih boyunca kültürlerde önemli bir yeri vardır. Saç; gücün, gençliğin, canlılığın sembolü olarak 
önemini korumuş; tarihte de pek çok toplum, saçı “gücün merkezi” olarak değerlendirmiştir.
Saç, insan vücudunun bir parçası olmasının dışında, kültürel yaşamda çok önemli mesajları da iletmesi 
açısından oldukça önemlidir.  Saç şekli, kişinin medeni durumu, siyasi görüşü, statüsü, dini gibi birçok konuda 
bilgi verir. 
Tarih boyunca insanlar farklı amaçlar doğrultusunda saçlarına değişik formlarda şekil vermişlerdir. Kimi zaman 
kısa, kimi zaman uzun kullanılan saçlar bukle yapılmış, serbest bırakılmış ve her topumda görülen örgü 
şekillendirme amacıyla kullanılmıştır. 
Tarih boyunca evrensel ve geleneksel saç şekillendirme stillerinden olan saç örgüsü, birçok uygarlıkta hem 
erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılmıştır. Saç örgüsünün kökeni M.Ö. 3500 yılına kadar uzanmaktadır 
ve ilk olarak Afrika’da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Tarih boyunca evrensel bir saç modeli olan örgü, dönem 
dönem sosyal statü, medeni hal ve mensup olunan din gibi olguların sembolü olmuştur.
Tarih boyunca evrenselliğini koruyan saç örgüsü ve stilleri estetik görünümündeki güçlü yönüyle nesilden 
nesile aktarılarak, yıllar içinde gelişerek değişik form ve stillerde günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. 
“Konuşan Örgüler” adlı kişisel sergide evrenselliğini hala korumaya devam eden saç örgüsü değişik tekniklerle 
cansız manken başları üzerinde değişik aksesuarlar kullanılarak çalışılmıştır. Sergide yer alan çalışmalarda üçlü 
örgü, balık sırtı, hasır örgü ve dantel örgü teknikleri kullanılarak, nesilden nesile aktarılan saç örgüsü modelleri 
ele alınmıştır.
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