TÜRKLERIN SANAT VE EDEBIYAT' *
JORGE G. BLANCO VILLALTA
Türkçeye çeviren
MUSTAFA KENANO~LU

GIRI ~~
Do~u Sanat~~Milli Müzesi Müdürlü~ü, Prof. Jorge Gastan
Blanco Villalta'ya ait olan bu çal~~may~~sunmaktan zevk duyar;
bu suretle sanat, felsefe ve tarihe dair konular~n ikinci yay~n~~ile
kültürel geli~tirme program~~tamamlanm~~~bulunmaktad~r.
Daha önce belirtildi~i üzere, bunlar~ n hemen hepsi, bu müzede verilmi~~olan konferanslara tekabül etmekte ve müdürlük bunlar~~önemli saymaktad~r.
Arjantin diplomat~, Prof. Jorge G. Blanco Villalta halen ülkemizin Türkiye'deki Büyükelçisidir. Edebiyat ve tarih alan~ndaki
çal~~malar~~ile, inceleme ve ara~t~ rma yapan kimselerce, geni~~ölçüde bilinmektedir. O, dile kolayl~ kla hâkim olmakta ve ele ald~~~~
konular~~büyük vukufla i~lemektedir. Türkiye'de uzun süre ikametinin semeresi olan Türk tarihi, sanat~~ve edebiyat~~hakk~ndaki direkt bilgisi sayesinde ~u eserleri geni~~ölçüde yay~nlanm~~t~r: "Türk
Halk~", "~imdiki Istanbul Tablolar~", "Atatürk, Yeni Türkiye'nin
Kurucusu" (Bunun ~~966'daki son bask~s~~"Atatürk" ba~l~~~ yla yay~nlanm~~t~ r), "Muas~r Edebiyat" ve "Türk Mucizesi". O, 'La
Nacion" gazetesinde ve di~er gazetelerde bir çok makale yay~nlad~~
ve Türk tarihi ve esteti~i ile ilgili olarak bir çok konferans verdi ve
kurslar düzenledi.
Eserleri meyan~ nda "Plata Nehrinin Fethi", "Amerikan Ibadet ve Mezhep Merasimi Antropolojisi", "Montaya, Guaranies
Havarisi", "Amerikan Devletleri Te~kilat~", "Milletleraras~~Toplum
* Arjantin'deki son hükümet de~i~iminden sonra yurdumuzdan ayr~lmak
zorunda kalan Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Say~n Prof. Jorge G. Blanco Villalta'n~n Arjantin Do~u Sanat~~Milli Müzesince yay~ nlanan bu yaz~s~n~, Türk tarih ve sanat~na bir yabanc~n~n bak~~~aç~s~n~~yans~tmas~~bak~m~ndan, çok ilginç buldu~umuzdan, Say~n Büyükelçi Mustafa Kenano~lu'nun ~spanyolca'dan yapt~~~~
çeviriyi oldu~u gibi yay~nhyoruz.
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Te~kilat~ ", "Nobrega, Brezilya Fethinin ~lk Kronikçisi" (Arjantin
Edebiyat Akademisinden ayr~~olarak) ve "Manuela Blanco Villalta'n~n i~birli~i ile haz~rlanan "Diplomatlar".
Bu Müdürlük, Say~ n Büyükelçi Jorge Gastan Blanco Villalta'ya nazik i~birli~inden ve bu suretle, milletleri birbirine gerçek
rolleri ile ba~layan estetik de~erleri ortaya koymas~ ndan dolay~~
minnettard~ r.
MARIA TERESA F. Y. DE CORA ELISEHT (Müdür)

TÜRKLERIN SANAT VE EDEB~YATI
Estetik yarat~c~l~ k alan~nda Türk ruhunun varl~~~, muhtelif
men~eli derin felsefi ve kültürel cereyanlardan ve büyük dinlerin
izlerinden etkilenmi~~olarak ortaya ç~ kar. Bu milletin sanat ve edebiyat tarihinde etnik faktör, co~rafya, intellectuel hava ile yükselme
ve gerileme devirlerinin etkilerine yabanc~~kalmad~~~~görülür.
On be~~as~r önce Türk a~iretlerinin harekete geçtikleri muhte~em manzara, Asya'n~ n merkezinde görülmektedir. Jeopolitik,
bu olay~~arz~ n merkezi olarak göstermektedir. Kuzeyde Tien ~an
ve Altay ve Güneyde Himalaya'lara dayanan Mo~olistan ve Do~u
Türkistan yaylalar~, yüksek Asya, bunlar~~çeviren dünyadan tecrit
edilmi~~gibi kar~~la~~ r. Sonra daha az sarp olan steplere do~ru inip
Hazer Denizi'ne, Iran ve Avrupa'ya uzan~ r. Orada, Orta Asya'da,
Gobi gibi büyük çöller, son derece dü~ük suhunet ve Akdeniz yollar~n~n kuvvetli s~ caklanyla birlikte dramatik bir özellik arzeder.
Türklerin cedleri bu ha~in topraklar~n ~artlar~ na uyarak Orta
Asya'da ya~ad~ lar. Onlar av pe~ inde, hayvan sürüleri için yiyecek
ar~ yarak, daimi göçebe hayat~~sürdürdüler. Mücadele ya da ölüm.
Açl~ ktan ormandaki veya çöldeki ~ikarma sald~ ran kurdun hali,
Türkler taraf~ ndan asumani bir totem olarak kabul edildi. Bozkurt
ve di~i kurt ta hayat~n naz~m].
Bir çok yanl~~l~ klar, derin bilgisizlikler, kas~tl~~tahriflerIe yap~lan bir tarih bu milletin gerçek ~ahsiyetini de~i~tirmi~ ; kara çad~rlardan, kar ve rüzgâr içinde, kürklerine bürünmü~~olarak, küçük
Mo~ol atlar~~üstünde ancak Çin Imparatorlu~u, Avrupa'n~n H~ristiyan Imparatorluklar~~ile Hindistan ve Akdeniz'i birle~tiren Ipek
Yolu, kara develi kervan tüccarlar~ nca bilinen bir âlemin fethi için,
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yola ç~kt~ lar. Bu yol üstünde Budist rahipler Benares'ten Çin'e mesajlar, büyük dinlerin doktrinleri ve artistik ve felsefl cereyanlar
getirip götürdüler.
Kara çad~rlardan, tanr~~ilâhlan i~aretleri, tap~lacak gök kubbe
ve Bozkurt alâmetli a~iretler atlanyla harekete geçtiler, kar~~lar~na
ç~kanlar' hâkimiyetleri alt~ na alarak, uzun kafile halinde, yollanna
devam ettiler. Onlar~~ durdurabilmek için, Chin hanedan~ndan
Imparator Chih Huang Ti taraf~ndan milattan üç as~r önce kurulmu~~Çin seddine ra~men, be~~hanedan ile, Kuzey Çin Imparatoru
taraf~ ndan bu mümkün oldu. Orta Asya'da kendilerinden daha
eski olan ebedi ve tabii dü~manlar~~Mongollar~~bir çok sava~ta yendiler, onlar Arap Halifeleri ~mparatorlu~unu ele geçirdiler; Iran,
Horasan., Afganistan, Suriye, M~s~r, Kuzey Hindistan ve Anadolu'da
hâkim oldular. Sonunda tarihin en güçlü ve geni~~imparatorluklanndan birisini kurdular: Osmanl~.
Bu muhte~ em bir tarihtir ve maddi ve manevi üstünlü~ü ve
hayatiyeti olan her milletin tarihi gibi onlar~nki de dinsizlik ve dindarl~ k, üstün kahramanlik ve feci hezimetlerle doludur. Bununla
beraber Türklerde de~i~ miyen bir husus vard~r: kom~ular~yla iyi
geçinme, yaratmak ve in~ a etmek arzusu, sanat ve edebiyata kar~~~
içten temayülleri. Me~ hur Gazne Sultan~~ve Hindistan fatihi Mahmut, destan ~airi Firdevsryi, ~ehname'yi yazmas~~ için himaye
etti. XI. as~r ba~lar~ nda Iran ve Konya Selçuk Sultanlar~, estetik
eserleri çok ileri götürdüler. Sir Derya'n~n do~usundaki Mo~ol hâkimiyetini yok eden Timurlenk ilim, sanat ve edebiyat~n gerçek
hamisi oldu. Onun ye~eni, Hindistan Imparatoru Babür, ~air idi.
Ça~atay Türkçesiyle, me~hur hat~ralar~n~~yazd~.
~stanbul Fatihi Sultan Mehmet, XVI. yüzy~l~n ba~~nda Yavuz
Sultan Selim, zamanlar~n~n en iyi ~airleri ve büyük yap~c~lar~~olarak
yer ald~lar. Osmanl~~Hanedarumn birçok üyeleri edebiyat~~benimsediler ve dünyan~ n hiçbir yerinde hiçbir hanedan~ n Osman taraf~ndan kurulan kadar ~air yeti~tirmedi~i iddia olunur.
Türklerin ecdad~~olarak, —Türk ya da Türkmen kelimesi bilâhare kullan~lm~~t~r— Mo~ollarla kar~~t~r~ld~g~~vakidir. Bu, büyük
hatalardan birisidir. Milâttan üç as~ r önce Çin tarihçileri hiung-nu
—Çinliler taraf~ ndan Türklere verilen ad bu idi— onlar~~beyaz tenli,
gür sar~~sakall~~ve lacivert gözlü insanlar olarak tavsif ederler. Bu
bölgede bulunmu~~olan heykeller ve kabartmalar hiung-nu tipini
Bellek:I C. XL,
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hemen hemen Yunan profilli, aç~k ve çekik gözlü, bariz olmayan
elmac~k kemikli ve uzun sakall~~olarak göstermektedirler. Bu, Mo~ollar hakk~nda milattan önceki Çin tarihçileri taraf~ndan yap~lan
tavsiflere uymaktad~r. Bunlar Kanato K~pçak, Alt~nordu ~efi Berke
Han hakk~nda 13. as~r Memlûk sefirlerinin tavsiflerine uymaktad~r.
Alt~nordu, as~rlarca Sir Derya'dan Volga'ya kadar hâkim oldu ve
Büyük Rus dükleri ile Do~u Avrupa'n~n üç k~sm~n~~hâkimiyeti alt~na ald~. Berke, Çengiz Han ahfad~ndand~r, ve Memliak sefirlerine
göre —Memlûkler Türkdürler— Berke, sar~~tenli, seyrek sakall~, saçlar~~tarah ve kulaklar~~arkas~nda örgülü saf bir Mongoldu. Tarihçi
Ra~id El Din'e göre o ba~~nda uzun bir serpu~~ve kula~~nda alt~n
küpe ta~~rd~, ve Alt~nordu, Mongol ~efleriyle çevrili, Türk ordular~ndan müte~ekkildi. Tarihi devirlerde Mongollar —Çinliler bunlara mong-wu derlerdi— hiung-nu ve Çin Imparatorlu~u daimi sava~~halinde idi. Çinliler, bütün meskûn halklar gibi, step göçebelerinin istilas~ndan ürkmü~~ve hiung-nu'lardan kendilerini korumak
için Mongollarla ittifaklar kurmu~~ve sonra da bunlarla Mongollara kar~~~mücadele çareleri aram~~lard~r. Bu Çin politikas~nda devaml~~bir unsur idi. Ancak bir veya birkaç defal~ k kurtar~c~ lar~n
Çin topraklar~na yerle~melerini önliyemediler ve onlar, Çin'de kendi
devletlerini yaratt~lar. Çin kültüründen etkilenmi~~cengaver göçebeler yerle~mi~~bir duruma gelince güçlerini ve metanetlerini
kaybettiler ve Çin deryas~nda eriyip gittiler.
Hiung-nu'lar~n men~ei pek belli de~il. Tarih ve antolojinin bu
bölümü hakk~ndaki incelemeler, mesela Rene Grousset, "Stepler
Imparatorlu~u" adl~~eserinde hiung-nu'larla Mongollar aras~ndaki
mücadeleye de~inmekte ve Mongol ~eflerinin, önlerinde veya arkalar~nda, Türk askerlerini götürdüklerini; fizik, manevi ~artlar
ve dil farklar~na ra~men, yekdi~erinin men~ei hakk~nda bir ~ey söylemediklerini aç~ klamaktad~r. Ancak uzun as~rlar süren kom~ulu~un
ve beraber ya~aman~ n arkas~ndan, kültürel etkilerin mant~ki yönü
hariç yekdi~erinin konu~tuklar~~ dilin e~it olmad~~~~as~rlardan beri
bilinmektedir. Türkçe, müphem tarifli Ural-Altay dilidir. Ismail
Hami Dani~mend gibi baz~~dil uzmanlar~~Türklerle Mongollar aras~nda ~rk ve dil ayr~l~klar~n~~ aç~kça göstermi~~ve Türk dili ve HintAvrupa dil gruplar~~aras~nda yak~nl~k saptam~~t~r.
Genellikle Orta Asya tarihinin büyük üstadlar~, sar~~ ~rktan
olan Mongollar~n çok eski zamanlardan beri orada bulunduklar~~
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ve hiung-nu'lar~n Do~u Türkistan'~~ ve Mo~olistan'~~istila etmi~~
olduklar~~görü~üne kar~~~ de~ildirler. Bu bedihidir, zira Mongollar
daima hiung-nu'lar~n do~usunda bulunuyorlard~.
VIII. ve IX. as~rlarda Uygur ve O~uz Türkleri islam âlemiyle
temasa geçtikleri zaman ~rki özellikleri de~i~memi~ti. Daha sonra
Afganistan ve Hindistan —bugün Pakistan olan k~s~m ve Hindistan'~n
do~usu— Gazne Sultanlar~, iran, Horasan ve Anadolu Selçuklular~,
Özbek Türk Hanlar~, Memlûklar ve Osmanl~ lar, metinlerin ve
minyatürlerin gösterdikleri gibi, beyaz ~rktan idiler. Milattan üç
as~r önceki Çin tarihçileri taraf~ndan yap~ lan tavsiflere uygun olarak
Fatih Sultan Mehmet aç~k renk saçl~~ve beyaz tenli idi ve son Osmanl~~Halifesi Abdülmecit Efendi de ayn~~ ~rki özelli~i göstermekte
idi. Hemen ilave edelim ki Türklerle Mongollar aras~nda uzun as~ rlar süren mücadele ve daimi temaslar sonucu, küçük çapta da
olsa, biraz melezlik vuku bulmu~ tur. Yine ekliyelim ki Arap, Hint
ve Bizans âlemini ve Balkanlar~~fetheden Türk askeri gruplar~~adetçe az~nlikd~~ve onlar~n hâkimiyetleri alt~na girmi~~olan milletlerin ~rki özellikleri ister istemez baki kalacakt~. Hâkimiyet alt~na
al~nm~~~milletlerin aristokratik çevreler merkezlerinde Türk özellikleri daha bariz bir ~ekilde görülür.
Do~u Türkleri hakk~ndaki ara~t~rmalar~ m bende, Türk milletinin temelinin beyaz ~rktan ya da Kafkasl~~oldu~u kanaatini uyand~rm~~t~ r. Dallardan birisi Bat~ya do~ru yol ald~, Yunanistan'a ula~t~ ; di~eri milattan iki bin y~ l önce Arios ad~yla Hindistan'~~istila
etti, ve Ramayana ve Mahabharata'n~n naklettikleri epopenin
esas~n~~te~kil etti ve di~eri, ayn~~devirde, Çin imparatorlu~una giden
yol üzerinde Altay ve Tien ~an yüksek da~lar~~ aras~ndaki geçitleri
a~t~. Birçok as~r sonra yol kapan~nca bunlar güne~~yolundan geri
döndüler. 15 as~ r öncelere kadar uzanan ve troubadour'lar~ n naklettikleri en eski destanlar tekevvün mythe'lerini hikâye etmekte
ve bunu ha~metli bir ~ekilde yorumlamaktad~ rlar. Burada Tanr~~
iradesi, ulûhiyet ve ilk cosmique sular durgun sath~~görülmektedir.
Daha az uzakta ve tarihi devir içinde, milattan önce III. as~rda koruyucu kahraman, Türklerin en önemli dallar~ndan biri
olan O~uz Han Destan~~do~mu~tur. Han imparatorlarm~n ülkesini
istila eden bu destan' sava~ç~y~~Çinliler Mei-tei olarak gösteriyorlar& Di~er destanlar sava~ç~lar~ n yüksek ba~ar~lar~n~~terennüm
ediyorlar ve bunlar~~manzara ve hayat sahneleriyle de donat~yorlar&
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Di~er destanlarda göçler, sava~ lar ve yok olmak korkusu mevcuttur. Bozkurt, halka rehberlik eden efsanevi bir ~ahsiyettir, ve
dramatik anlarda onu kurtar~r. Bu destanlar~n birisi Ergenekon'da,
çember içine al~nm~~~bir göç grubunun ac~kl~~günlerini dile getirir.
Bozkurt ~efi Burteçin bir demir da~~içinden geçit açmay~~ve tekrar
nur ve umut âlemine geçmeyi ba~ar~r.
Gö~e ve güne~ e ve toprak, su, demir ve ate~~tabiat~na tapan
ilk Türkler mabet olarak arz~~ve gök kubbesini kabul ediyorlard~.
Tapt~klar~~ her ~ ey tabiatta görülen muazzam ve tek uluhiyette tamamlan~ yordu. Bilâhare ibadet, ~am denen rahiplerin idaresinde
düzenlenmi~~ve bundan ~amanizm do~mu~ tur.
Hiung-nu a~ iretleri hayvan motifli, bilhassa ekspresif stilizasyonlu bronz kap ve heykellerle, estetik ifadelerinin en eski izlerini
b~rakm~~lard~ r. Bunlar, milattan önce IV. ve V. as~ rlara, cengaver
krallar Çin devrine kadar uzanmaktad~ r. Sanat otoriteleri, hiung-nu
sanat~n~ n cengaver krallar devrinin Çin bronzlar~~dekorasyonu üzerinde gösterdi~i etkiye ve her halü-kârda kar~~l~kl~~ tesire de~inmektedirler.
Chen-si kuzeyinde ve Sar~~nehrin en kuzey kavsinde kin bölgede atlar~, yi~itleri, hayvan dö~ü~lerini tasvir eden parçalar korunmaktad~r.
Baykal gölünden Gobi çölüne kadar uzanan, Orhon nehri havzas~ ndaki hayati merkezden chan-yu —krallar— hiung-nu, büyük
zirai zenginlikleri olan Çin'i muhasara alt~na al~yorlar, Ipek Yolunun anahtar~~olan Tar~ m bölgesini kontrol için sava~~yorlard~.
Geçmi~ te iki güçlü hiung-nu grubu te~ekkül etti. Kuzeydeki,
merkez olarak, Orhon'a sahip idi. Güneydeki Çin s~n~r~ nda Gobi
çölünün güneyinde idi, Çin Han sülalesine ba~lanm~~t~ . Her iki
grup yekdi~eriyle iç sava~a girmi~ ti, kuzey grubunun mutaarr~z tutumu tehlikeli idi. Bunlar~~durdurmak için Han Imparatoru, Baykal gölünün kuzey do~usunda kâin siem-pei Mongollar~~ taraf~ndan
bu nüvenin hücuma u~ramas~n~~ ve ma~lup edilmesini sa~lad~. Bu
Çin diplomasisinin say~s~z örneklerinden birisidir: Türk ve Mongol
göçebe korkunç dü~ manlar~~zarars~z hale getirmek. Böylece Hanlar, Ipek Yolunda Tar~ m vadisini zaptettiler, Iran ve Hindistan
esteti~ine kadar ula~t~ lar. Oradan bu etkiler, Tuen-huang budist
fresklerinin gösterdi~i üzere, Çin'e kadar vard~ . Bu mucize yolu
Çin'de Kansu eyaletine nüfuz ediyordu.
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Bir çok kere vaki oldu~u gibi Çin'in hiung-nu müttefikleri bu
~artlar alt~nda Çin Seddinin güneyine kadar nüfuz ediyor ve ~mpatorlukta herhangi bir hanedan mücadelesinde göçebeler kendilerini
empoze etmek f~rsat~n~~sa~l~yorlard~. Böylece 3o8'de Chan-yu hiungnu Pei, Han Hanedan~n~~ya da Kuzey Han Hanedan~ n~~tesis etti.
Türkler Çin adlar~n~~ald~lar. Türk Imparatoru Lieu Tsong iki Çin
imparatorunu esir ald~~ve bunlar~, ziyafetlerinde hizmet ettirdikten
sonra, öldürdü. Pei Han Hanedan~~ di~er hiung-nu Heu Chao Hanedan~~ taraf~ndan ma~lup edildi, bu da IV. as~ra kadar hüküm
sürdü. Daha sonra Tabgach Türkleri, Çince to-pa, Juan Juan Mongollar~na ve güney Çin Hanedanlar~na kar~~~sava~arak Wei Hanedan~n~~ kurdular.
as~rda Wei sanat~~temayüz etti. Bu, ~pek Yolundan getirilen Gandhara sanat~n~n etkisi alt~nda derin Budist ruhlu bir sanat
idi. Wei'ler Budizmi kabul ettiler ve Türk Imparatoru To-pa Hong
47 ~ 'de rahip elbisesi giymek için Imparatorluk ~an~m terk etti. ~mparatoriçe Hu gerçek budist sanat~n~~benimsedi ve budist hac~s~~
Song Yim'i me~ hur yoldan Hindistan'a yollad~. Her iki Türk Wei
Hanedan~, Do~u ve Bat~~tamamen Çinlile~tiler. Tarihleri Türklerin tarihinden uzakla~t~.
Bir as~r önce, Orhon hiung-nu'lularm~n ahfad~~sien-pei Mongollar~~taraf~ndan yenilince Hun k~salm~~~ ad~yla tan~nm~~~olarak
Avrupa'da belirdiler.
as~rda steplerden yeni bir hiung-nu nüvesi belirdi: Kurucusu kurt sembollü tu-kiu. Bunlar Mongol ülkesinde Mongollar~n yerini ald~lar. Hiung-nu Imparatorlu~u yeniden iki k~sma bölündü: Do~u ve Bat~~Tu-kiu'lar~. Birincilerin merkezi Karakurum
civar~ nda, ikincilerinki Iran ve Bizansla temas halindeki Bat~~Türkistam'nda.• Bu chan-yu'lar~ n Han payesini ald~klar~~devirdir. Tukiu Hanlar~~yok edilip Çin Imparatorlu~u VII, as~rda tekrar Tang
idaresinde iktidara gelmi~lerdir.
Hiung-nu'lar VII. as~ ra yeniden Kuzey Çin'den Razia'ya
ba~lad~ lar. Step Türklerinin edebiyat ve dü~ üncesinin bir örne~i,
Orhon'un cenaze izlerini te~ kil eder. Bunda muhtelif ~eflere ithaf
olunan k~s~ mlar da mevcuttur. Burada Kral Bilge Han'~ n karde~i
Gültekin'in hat~ras~na ithafen ~unlar okunur:
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"Halk ~öyle diyordu: Ben bir Imparatorlu~un hâkimi bir halk
idim. Benim ~efim nerede? Böyle diyerek Çin Ham= dü~man~~kesildiler ve tekrar toplanmak ve te~ kilatlanmak umudunu kazand~lar. Çinliler daha ba~ka ~ekilde ~öyle dediler: Türk milletini mahvedece~iz. Gelecekte bunlardan hiç kimse kalmayacak. Onu yok
etmek için harekete geçtiler. Fakat Türklerin allah~~gökyüzünde
yukardan ve arz~n ve suyun Türk dehalar~, Türklerin yok edilmemesi için Babam Han Kutluk ve Anam Hatun ~lbilga'y~~korumak
için gökyüzünün üstüne ç~karm~~lard~ . Babam Han, 27 ki~i ile hareket etti, fakat bunlar 7o'e kadar ula~t~. Tanr~~onlara güç verdi~inden, babam~n ordusu kurtlar gibi idi ve dü~manlar~~kuzulara
benziyordu. Bir kere 70 ki~i olunca özgür milletleri, ~efleri ile birlikte yok etti. Bunlar~~esarete mahküm etti. Ecdad~m~z~n kurulu~lar~na uygun ~ekilde onlar~~yola getirdi. Güneyde, Çinliler dü~mamm~z idi. Kuzeyde Dokuz O~uz dü~man~ m~z idi. Babam, Han, 47
kere sefere koyuldu ve zo sava~ta çarp~~t~. Tanr~~yard~mc~~oldu~undan bir imparatorlu~u olanlar~~imparatorluklar~ndan mahrum
k~ld~ ; bir beyi olanlar~~beyden mahrum k~ld~. Dü~manlar~~sulhe
zorlad~, dize getirdi ve ba~lar~n~~ e~dirdi".
Bu kitabe Göktürk sade alfabe harfleriyle Türkçe yaz~lm~~t~r.
Müteakip as~rda bu alfabenin yerini Uygur alfabesi alacakt~r. Bu
28 harften müte~ekkildi ve Türklerin islâmiyeti ve Arap yaz~s~n~~
kabulüne kadar kullan~lm~~t~r".
Türk dünyas~n~n uzak bat~s~ndaki Arap etkisi, Iran kuzeydo~usundaki Tokarestan'da hâkim olan Türk-Budist Hanedan~na
kar~~~ VIII. as~r ba~lar~nda gerçekle~ti. Bütün bölgeyi Kutayba Araplar~~ele geçirdiler, ve Tar~ m havzas~m ihtiva eden ve Sogdiana'ya kadar uzanan yasal bir devleti destekliyen Çinlilerle kar~~la~t~lar. Ancak Emevi Halifeleri ile Çin aras~ nda sava~~olmad~. Tang
Valileri do~u i~leriyle me~gul oldular. 751 de bir tek meydan sava~~~
oldu. Bunda Araplar ve Türkler Çin generali Kao Sien-che'yi ma~lup ettiler, Tanglar~n bat~~ile ili~kilerini kestiler.
Do~u Imparatorlu~u yok edilen Uygurlar ~ran'a yakla~t~lar.
Islamiyeti kabulden önce k~smen Budist, k~smen Manicheen, k~smen Nesturi idiler. Uygurlar bu zamana kadar Türklerin en kültürlüleri aras~nda yer al~yorlard~. Bunlar Çin'de hâkim olan Wei
Hanedan~~ile mukayese ediliyordu. Bu uzun tarih boyunca Türkler,
Heu Tang ad~yla X. as~rda Çin ~mparatorlar~~bile oldular.
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Samani Hanedan~n~ n hâkim oldu~u Islamla~ur~lm~~~ Iran'da
Türk nüfuzu, IX. ve X. as~ rlarda sava~s~z gerçekle~ti. Bilhassa cengaver olan Türk nüveleri islamiyeti kabul ettiler ve Samani ordular~n~n ve Ba~dat Halifelerinin bir cüzü haline geldiler. Türk ~efleri fief olarak geni~~topraklar ele geçirdiler; bunlardan birisi olan
Alptekin X. as~rda Islam topraklar~ nda ilk Türk devletini kurdu.
Burada Afganistan'~ n Gazne Hanedan~~ortaya ç~kt~. Bunlar bugünkü
Pakistan ve Kuzey ~ran'~n fatihleri idiler.
~ran'~ n kuzeyinde Karaman Türkleri, Uygurlar ve O~uzlar,
nüfuz ettikleri Halifeler Imparatorlu~unun öncüleri oldular. Türklerin tarihinin bu bölümünde parlak an, ~~o55'de Abbasi Halifesinin
Türk Selçuk Han~n~, Do~u ve Bat~n~n Sultan~~olarak kabul etmesidir. Halifelere bu durumda yaln~ z manevi iktidar kal~yordu. Iran,
Harezm, Horasan, Afganistan, Pencap, M~s~r, Suriye ve Malazgirt meydan sava~~ ndan sonra Anadolu'da Türk Hanedanlar~~hâkim
oldular. ~~o7~ 'de Iran Selçuki Sultan~~Alparslan Bizans Imparatoru IV. Diyojen'i yendi ve Anadolu'da, merkezi Konya olan, yeni
bir Türk Imparatorlu~u kurdu, ancak bu sefer Bizans aleminin
kalbinde.
I. K~l~ç Arslan Konya'y~~feth ettikten sonra ~~ogrden itibaren
Islam felsefesi unsurlar~n~ n benimsenmesine ba~land~. Arapça yaz~l~~mukaddes metinler, Arap edebiyat~~ve ilimleri, din okullar~~olan
medreselerde e~itim esas~n~~ te~kil etti. Medreselerde ayn~~zamanda
hukuk, mimari, t~p, riyaziye ve di~er dallar tedris ediliyordu. Ba~ka
bir bölümü de üstün estetik ve zarif ~ekilleriyle Iran edebiyat~~te~kil
ediyordu.
Gerek Anadolu Selçuklu devrinde, gerek Iran ve Türk hanedanlar~~idaresini kapsayan geni~~bir alemde artistik geli~me, mahalli kültürler içinde, kendi özellikleriyle tezahür ediyordu.
Islam aleminin her tarafindan alimler, artistler, yazarlar, ~air
ve mutasavv~flar Konya'ya ak~n ediyor ve bu ~ehri Ba~dat, ~am,
Tebriz, Gazne ya da Kahire'ninkiler kadar yüksek bir entellektüel
merkez haline getiriyorlard~ . Bu devirde büyük etkisi olan ~ahsiyetler meyamnda Türkistan'da do~mu~~olan Bahaettin Veled de
bulunur. XIII. as~r ba~lar~nda Konya'ya gelen Bahaettin Veled,
pek verimli dersleriyle, kendisini alimlerin sultan' olarak tan~tt~.
Onun o~lu müstesna, engin mistik ~air Celalettin Rumi, Türk ede-
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biyat tarihinde özel bir yer i~gal eder. Estetik alan~ndaki de~erinden
ba~ka Mevlevi tarikat~n~n kurucusu oldu.
Dervi~~tekkelerinde halk edebiyat~~geli~mekte ve buralarda
halk~n en gerçek gelenekleri idame ettirilmekte idi. Tarikatlar tasavvuftan mülhem olarak ortaya ç~kt~, ve bunlar Tanr~~ile direkt
ili~ki kurmak için izlenecek yolu göstermekte idi. Türkler aras~nda
geli~meler gösteren ba~l~ca tarikatlar XII. as~rda kurulan Rufailik
ve Celalettin Rum': taraf~ndan. kurulan —ki buna mezhebin ad~n~~
ald~~~~Mevlana— üstad~m~z olarak da adland~r~llyordu. Raksederek
dönen dervi~~ve XIV. as~rda Bekta~i olarak da tan~n~yordu.
Celalettin, Allah~n huzuruna yakla~mak amac~yla vecde gelmek için seçilen yolu gösteriyordu: "Allaha götüren çok yol vard~r,
ben dans, müzik ve ~iir yolunu seçtim". 'Dervi~~danslar~~mezhebinin
kuruldu~u ~artlar~n hat~ras~~muhafaza edildi: Ney müzi~i ile dostu
Semsettin refakatinde Celalettin dans ediyor, dönüyor ve kendinden
geçinceye kadar dönüyor ve ba~~r~yordu: "Yükseliyorum, gö~e
do~ru gidiyorum."
Mevlana öldü~ünde tarikatç~lar ~öyle söylüyordu: "Yeni bir
~~~~a do~ru dans ederek gitti". 'Türbesi mukaddes Konya ~ehrinde
bulunmaktad~r. Farsça yazd~~~~ve ruhunun sentezi olan nefis ~iirlerinden ~u parçalar dikkate ~ayand~r:
Geri dön, bir daha gel, her kimsen bundan evvel.
Dinsiz, mecusi, z~nd~ k, her ne isen yine gel.
Umutsuzluk kap~s~~ de~ildir bizim kap~,
Her tövbe ~i~esini k~rsan da, ko~, yine gel.
Cahiller derne~inden gel her zaman uzakla~~
Daima bilginlerin kutlu semtine yakla~,
Sak~n de~ersizlerle yolda~l~k etme çünkü:
Suya dü~en bir ayna, paslan~ r yava~~yava~ ..
Orta Asya steplerinde ba~layan ve amans~z Mongol fatihi taraf~ndan yürütülen ve Türk dünyas~n~~silip götüren f~rt~na sonucu,
XIV. as~rda sekteye u~rayan k~sa bir süre içinde Anadolu'da, sade
güzellikte orijinal in~aat belirdi ve takdire ~ayan sanat eserleri yarat~ld~. Bu devrin yarat~c~~hayal gücü ve mahir sanatkârlar~~taraf~ndan gerçekle~tirilen sanat~~inceliyenler hayrete dü~mektedirler.
Camiler ba~lang~çta Araplar~nkilerden mülhem olmu~tur: alçak
tavanl~~geni~~binalar. Di~erlerinde, Konya Alaettin camiinde ol-
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du~u gibi sanat hamlesi hâkim olarak orta k~s~ m genellikle dört
kö~ede üçgen mimari unsurlarla ya da bu unsurlar~ n bir serisiyle
tutulan bir kubbenin dayand~~~~gibi daha geni~~ve yüksektir. Anadolu Selçuki sanat~ nda Iran Selçuki mimarisinden büyük bir fark
oldu~u ve Türk geleneklerine daha sad~k bulundu~u görülür. Özetle, kervansaray, türbe ve çe~ melerde de o zamana kadar görülmemi~~bir mimari üslüp uygulanm~~t~'.
Anadolu Türk sanat~n~n de~erli örnekleri olarak XIII. as~r
Sivas Gök medresesi, ayn~~ as~rdan Ankara Aslanhane camiinin
gayet orijinal mihrab~, Divri~i Ulu camii, her ikisi de ayn~~devirden
ve Konya'dan Karatay medresesi ve ~nce Minare kap~lar~~ ve Ankara Ra~hun Pa~a camii a~aç oyma mihrab~~gösterilir.
Her çe~it sanat dal~nda Selçuk yarat~c~l~~~~görülür: Konya
Alaettin camiinin hal~lar~, çe~melerin zengin kanallar~nda ve bizzat çe~melerde, hayvan resmi olan kuma~larda, alt~n i~lemeli çelik
aynalarda, bronz i~ leme çevreli davullarda.
Mongollar~n korkunç tahribat~, göç hayat~n~n gücü ile dolu,
Timur ordular~n~n tahribat~yla devam ettirildi. Timur, Semerkant'ta
do~mu~~ve Türk soyundand~r. O zaman~n Hindistan'~n~~ Delhi Sultanl~~~ na kadar fethettikten sonra 1400 de Anadolu'da belirdi. Eski
Anadolu topra~~nda manzara de~i~mi~ti. Selçuk Imparatorlu~u
yok edilmi~, Osmanl~~ imparatorlu~unun kurucusu Osman idaresinde bir beylik kurulmu~ tu. Sultan Orhan 1326'da Bursa'y~~zaptetti ve oras~m yeni do~an Imparatorlu~un ilk hükümet merkezi
haline getirdi; daha sonra Osmanl~ lar Avrupa k~tas~na ayak basarak 1362'de Trakya'da Edirne'de ikinci hükümet merkezini kurdular.
Büyük Sultan Y~ld~r~m Beyazit, Ankara ovas~nda Timurlenk
ordusunu kar~~lad~, Osmanl~~kuvvetleri yok edildi ve Beyazit esir
dü~tü. Ancak Timurlenk yap~c~~de~ildi, hakimiyet te kurmad~. Ecdad~n~n yenilmez dile~ine kap~larak, ölece~i s~rada, Çin'in fethini
tasarhyordu.
Ilk Osmanl~~merkezi Bursa'da Ye~il cami, Bizans etkisini gösterir. ~ahane seramik iç dekorasyonu ile süslüdür. Baz~ lar~~ Çin etkisindeki tekni~i ve büyük renk zenginli~i, resimlerindeki cüretkar
ahengi, yaz~lar ve çiçek motifleri bak~m~ ndan Selçuklulardan farkl~d~r.
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K~sa zamanda Osmanl~~Imparatorlu~u kuruldu ve onunla
Padi~ah II. Mehmet, Do~u Roma Imparatorlu~unun merkezi ve
hayal edilen Konstantinopl'u 1453'de Türk yapt~. Bu tarih Orta
Ça~'~n sonunu gösterir.
Osmanl~~ padi~ahlar~~ üç k~tada günbegün fetihlerini geni~lettiler ve sanat ve edebiyat geli~mesini himaye ettiler. Islam kültürü
prestijini artt~ran bir güzellikte, alt~n devrinin do~mas~~sa~land~.
Müslüman ülkelerindeki çe~itli halklar~n estetik ifadeleri, kendi aralar~ndaki kar~~l~kl~~etkileri tan~mazl~ktan gelmeksizin, onlar~~kendilerininki imi~~gibi görme~e haklar~~vard~r.
Biz bilhassa Osmanl~~Imparatorlu~u panoramas~m incelemeyi
ele alaca~~z. Zira ondan önceki bütün Türk Hanedanlar~n~~gerek
Çin'de gerek Iran Selçuklular~, Afganistan Gaznelileri ve XI. as~r
Hindistan kuzeyi, M~s~r Memlûkleri, Timurlar ve daha birçok ba~ka
yerlerde ona tekaddüm eden bütün hanedanlar hakk~nda inceleme
yapmak çok sayfalar~~gerektirecektir.
Osmanl~~Imparatorlu~unun do~u~undan ve bilhassa Istanbul'un fethinden itibaren göz kama~t~r~c~~bir sanat devri ba~lad~~
ve bu, Imparatorlu~un siyasi gerili~inin bariz oldu~u, XVIII. as~r
ba~lar~na kadar geli~ecektir.
Sanat, yaln~z ona hayat veren ruh tan~n~rsa, gerçek ~ekil ve
manas~yla anla~~l~r. Sanatla edebiyat birbirine çok ba~l~~oldu~undan
dolay~~durum böyledir. Türklerin sanat ve edebiyat~~bir istisna olamazd~ ; aksine Türk estetik ifadeleri birçok etkilerin mahsulüdür
ki bunlar~~saptamak için sanat ve edebiyat~n birle~mesini aç~klamak
gerekir.
XV. as~r ikinci yar~s~yla XVIII. as~r ba~~~aras~nda klasik ya da
Saray ve ayn~~zamanda Divan denen devrede Farsça en gözde dil ve
~iir dili idi ve Iran klasizmi estetik bir ideal ifade ediyordu. Din dili
Arapça da etkisini gösterdi. Iki büyük padi~ah, Fatih Sultan Mehmet ve 16 ya~lar~nda Imparatorluk s~n~rlar~n~~son derece geni~leten
ve Osmanl~~Hanedan~nda ilk Halife olan Yavuz Sultan Selim, iki
büyük ~air idi.
Fatih yaln~z Türklerden de~il ayn~~zamanda Do~ulu ve Bat~l~lardan müte~ekkil üstün artistik ve edebi kabiliyetlerle dolu bir
saraya malik idi ve ayn~~ as~rdan Floransa'n~n Lorenzo'su ile rekabet
ediyordu.
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Divan edebiyat~~devrinde Türkçe, Halk edebiyat~na b~rak~ld~;
halk ~airleri sazlanyla uzun ~iirler söyleyerek Imparatorlu~un her
taraf~n~~dola~~rlar ya da karagöz tiyatrolannda kendilerini gösterirlerdi. Renkli par~ömenlerden yap~lm~~~ ~ahsiyetler, önce beyaz
ipek perde arkas~nda, uzun tahta çubuklar vas~tas~yla kuklac~lar
taraf~ndan yönetilirdi.
Karagözün özel bir manas~~ vard~r. Buras~~yegane umumi yer
olmaktan ba~ka, dini kaidelere ra~men, insan ~ekilleri ortaya konur
ve bunda Türk dili kullan~l~rd~.
XVI. as~rda Klasizmin en büyük simalar~ndan birisi olan ~air
Fuzuli ~ayam dikkat bir ç~~~r açt~. Fuzuli, Bayat Türk a~iretine ba~l~~babadan, Ba~dat civar~nda meydana geldi. Fuzuli Azeri dilinde
ve ayn~~zamanda Arapça ve Farsça yazd~. O kendinden öncekiler
ve muas~rlar~~tarafindan titizlikle takip edilen s~k~~kaidelerden uzakla~an bir ekol yaratt~. Onun zarafet dolu Divan~ndan "A~k"
ba~l~kl~~ ~u ~iiri ald~k:
Yarab belay~~ a~kla k~l a~ina beni
Bir dem belay~~ a~ktan etme cüda beni
Az eyleme inayetini ehli dertten
Yani ki çok belalara k~l müptela beni
Oldukça ben götürme beladan iradetim
Ben isterim belay~~çu ister bela beni
Temkin mi belay~~muhabette k~lma sest
Ta dost taan edip demeye bi vefa beni
Gittikçe hüsnün ile ziyade nigar~m~n
Geldikçe derdine beter et müptela beni

Klasizmin ilk as~rlar~nda, padi~ahlar büyük yap~c~lar idi. Say~s~z abidevi binalar b~rakt~lar. Dört padi~aha hizmet eden ve Türk
sanat~n~n alt~n devri XVI. asra ~an kazand~ran Mimar Sinan 51
cami, 26 kütüphane, 33 saray, 35 hamam, 7 bend ve say~s~z kervansaray, türbe ve çe~me in~a etti.
Bu as~rlarda yarat~lan âbideler dünyan~n dikkatini büyük ölçüde çekmektedir. Kötü niyetle, Türkü Bizans'ta rastlanan hatlar~n, en büyük Bizans mabedi Ayasofya esas~~üzerinden camilerin
yap~ld~~~~ ~eklinde, basit bir kopyecisi gibi görenler mevcuttur. Bu
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mabedin Türk mimarlar~na ilham kayna~~~oldu~u a~ikârd~r. Bununla beraber yeni yarat~c~ lar, büyük mabedin ahenk ve güzelli~ine hayran kalmakla beraber kusurlar~n~~ da aç~k bir ~ekilde belirttiler: Mübala~al~~derecede bas~k kubbe, inceli~i ve d~~~manzaray~~haleldar ediyor ve ha~meti bozuyordu. Türkler bunlar~~tashih
ediyor ve camileri yaparken planlar ve yar~ m daireli bir kubbe ile
biten bir seri piramit ~eklindeki münhanilerle ahengi sa~l~yorlard~.
Bunlar~n yükünü, dört sütunun yüklendi~i dört yar~m kubbe çekti~inden, Bizans kubbesi direklerinin yükünü muvazenelendirmek
amac~yla kullan~ lan kubbe takviyelere lüzum kalm~yordu. Bu desteklerden hafifletilmi~~yap~, gözde ve kafada muvazeneli bir ahenk
intiba~~yaratmaktad~ r. Ince minareler siluetin heyeti umumiyesinin
memnuniyet bah~~ ~ekilde artt~r~rlar.
Minare Türkiye'de yarat~lmad~~ denebilir: bu ~üphesiz. Fakat
Türkiye'de stilize edildi ve güzelle~ tirildi. Onlar Istanbul ~ehrine
karakteristik bir kazanç getirdiler. Bu ~ehre Türk ~airi Tevfik Fikret ~u ad~~vermi~tir: "Do~unun kraliçesi, ebedi teshircisi". Yaln~z
Osmanl~~Imparatorlu~unun de~il, ayn~~zamanda Islam aleminin
merkezi ve bütün tarih boyunca dünyan~ n en büyük devlet merkezlerinden birisi.
Osmanl~~camilerinin en ahenklisi olan Edirne'deki II. Selim
camii Sinan'~n eseridir. Sinan Ayasofya'n~n yap~c~larma meydan
okudu: Ayasofya'dan biraz daha büyük bir kubbe yükseltti. Fakat
binaya öyle bir zerafet ve hatlar~n sadeli~i ve güzelli~i ile, o kadar
ahenkli surette geli~en piramidal bir geli~me verdi ki onu sanat tarihinin en seçkin âbidelerinden birisi haline getirdi.
Sonradan, eski Istanbul tepelerinden birisi üzerine 1557'de
yap~lan Süleymaniye camii gibi di~er camiler de ortaya ç~kt~. Hiç
birisi merkezi itibariyle o kadar geni~, camlar~~bak~m~ndan o kadar
~airane, bol ~~~ k imkan~, majolique'lerden ince bir sanat de~ildir.
Buras~~bir medrese, bir ~ifahane, padi~ah ve gözdesi Roxelana'n~n
naa~lar~n~~muhafaza eden türbe ile nefis ~ekilde çevrilidir. I. Ahmet
camii Bizans Imparatorlar~~ saray~n~n yerinde, Ayasofya'mn kar~~s~nda kurulmu~tur. Yüksek duvarlar~n~~kaplayan güzel çiniler,
büyüklü~ü dolay~s~yla buras~~Gök cami olarak ta tan~ n~r.
Selçuklular devrinde az geli~en çini sanat~, Osmanl~lar idaresinde bariz bir hamle göstermi~tir. Bursa'daki Ye~il cami duvarlar~~çinileri (1424) Osmanl~~devrinin üstünlü~ünü gösterir. Sera-
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mikçilerin f~rças~~kobalt, lacivert, iki çe~it ye~il, sar~, beyaz, alt~n
renginin eklendi~i röliyefli k~z~l bir renkle zenginle~tirilmi~ tir. El
yaz~lar~, çiçekli ve hayvanl~~motifler teshir edici bir sanatla birle~ir.
Bunlarda gerek Iran gerek Çin etkisi barizdir, bu bilhassa teferruatta görülür. Iznik seramikçileri, Türk çini sanat~n~n zanaatkarlar~~oldu: lale, karanfil, gül, sümbül ve tipik selvi ile mahirane bir
~ekilde oynad~lar.
Mihraplar, duvarlar, kap~lar seramikçilerin dikkatlerini teksif
ettikleri yerler oldu. Bunlar~ n orijinalitesi ve yarat~c~~ruhu insan~~
hayrete dü~ ürür. Duvar çinisi dini binalar~n, saraylar~n bariz özelliklerinden birisidir.
Çin etkisi unsurlar~~ na Hatal, K~tay ad~~ verildi. Zira Türkler
Çinlileri bu adla tan~ rlard~. Efsanevi hayvanlar, ku~ lar, tipik Çin
bulutlar~~bunlarda göze çarpar. ~znik'in çe~itli devirlerinin tabaklar~ , camiler ve mukaddes yerleri ayd~ nlatmak için kullan~lan kandiller ~ayam dikkattir. 718-1 730 y~llar~~ aras~nda Imparatorluk
parlak bir devir ya~ad~ . Osmanl~~askeri çöküntü devrinin ba~~ nda
saltanat süren III. Ahmet, H~ristiyanli~~n Asyal~~fatihleri, Avrupa
topraklar~ndan koymak için açt~~~~mücadeleyi gördü. Bu mücadele
padi~ah lehine geli~ medi. O sanatkâr ruhlu idi, sanat ve edebiyata
merakl~~idi. Geni~~bir ~~mparatorlu~a hâkim olmak amac~~ile Orta
Asya'dan gelen cengaver bir milletin ula~t~~~~en son nokta Viyana
kap~lar~~idi. Iran ve Biz ans'la temas~ ndan, üstün derecede kültür
ve incelik kazanm~~, yerle~mi~~ve bar~~~n faydalar~m takdir etmi~ti.
Fütuhat devri tamamlanm~~t~ ; sava~ç~l~k ruhu körle~mi~~oldu~undan
gelecekte, eski fetihleri korumak için sava~mak zorunda kalacak ve
bunlar~~birer birer kaybedecek idi.
Bütün estetik ifadelerinde III. Ahmet devri, Osmanl~~klasizminde "Lâle Devri" olarak temayüz eder. Buna sebep aristokrasi
ve halk, temayüllerini lâlelerle ifade ettiler. Bu çiçek, entellektüel
yükselme devrine ba~l~~olarak kalm~~t~ r. En çok bilinen Türk üslübu ile yap~ lan bir çok binalarla Istanbul'u güzelle~tirdiler. Bilhassa Ra~~ thane'deki mükellef Sa'dâbâd Saray~nda III. Ahmet
emsalsiz davetler düzenledi. Ahmet Bahar Bayram~n~~kurdu, ~air
Nedim o devirde ya~ayan ~iir yazarlar~ n~n hepsini gölgede b~rakt~.
E~siz link güçteki gazelleri ile Lale Devrini, rahat ve huzuru ve
ahenkli bir ~ekilde geli~en orijinal ~iir, müzik ve plastik sanatlar~~
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dile getirdi ve aksettirdi. Fuzuli gibi, Nedim de taklit gere~ini hissetmedi. Tipik gazellerinden birisi ~udur:
Bir safa bah~edelim gel ~u dili na~ada
Gidelim servi revan~ m yürü Sa'dâbâd'a
I~te üç çifte kay~k iskelede âmade
Gidelim servi revan~ m yürü Sa'dâbâd'a
Gülelim oymyal~m km alal~m dünyadan
Mai tesnim içelim çe~ mei nev peydadan
Görelim ab-~~hayat akt~~~n ejderhadan
Gidelim servi revan~ m yürü Sa'dâbâd'a
Ki var~p havz kenar~nda h~râmân olal~m
Ki gelip kasr~~cihan seyrine hayran olal~m
Kâh ~ark~~okuyup kah gazelhan olal~m
Gidelim servi revan~ m yürü Sa'dâbâd'a
Izn al~p cuma namaz~na deyu maderden
Bir gün u~urlayal~m çarh~~sitemperverden
Dola~~p iskeleye do~ru nihan yollardan
Gidelim servi revan~m yürü Sa'dâbâd'a
Bir senü bir benü ve bir m~tr~ bi pakize eda
Iznin olursa e~er bir de Nedim'i ~eyda
Gayri yaran~~bugünlük edip ey ~uh feda
Gidelim servi revan~ m yürü Sa'dâbâd'a
Karanl~ k bir dram, Lale Devrine son verdi. Yeniçeriler taraf~ndan düzenlenen bir isyan bahar a~~~~~Sultan'~~taht~ndan indirdi,
~air Nedim'i katletti ve Sa'dabad'~~ y~kt~.
XIII. as~r ortalar~ ndan XVIII. asra kadar süren devre zarf~nda
Türklerin hayat~n~~belgelerle gösteren minyatürler olmu~tur. Türkler islamiyeti kabul edince insan resmini ve genellikle canl~~yarat~ klar' yasak eden kaideye uydular. Ancak bu kaideye her zaman
s~k~~bir ~ekilde uyulmad~ . Fakat ~~o5 mabet, medrese ve mukaddes
yerlerde bu yasak istisnas~z bir ~ekilde uyguland~. Imparatorlar,
aristokrasiye ithaf olunan, çok az ki~ilerin zevki için haz~rlanan
minyatüre her türlü müsaadeyi bah~ediyorlard~. Bu nedenledir ki
Osmanl~~padi~ahlarnun uzun as~rlar ikametgah~~olan Topkap~~saray~nda bir minyatür ekolü vard~ r ve bunlar~n eserleri Sarayda
muhafaza edildi ya da Imparatorluk aile üyelerine veya asilzadelere
ve generallere hediye edildi.
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Türk minyatür sanat~n~n Bat~'da az bilinmesi baz~~tenkitçileri, Iran minyatürlerinin basit bir taklitçisi zannettirdi. Oysa Richard de Ettinghausen gibi büyük spesiyalistler, UNESCO taraf~ndan yay~ nlanan "Türkiye, Eski Minyatürler" adl~~eserinde bu
görü~leri haks~z bulmakta ve Iran resminin, Türk resim kaynaklar~ndan sadece birisi oldu~unu belirtmekte ve ~öyle ilâve etmektedir: "Bir resmin Gazne'lilerin Afganistan'~ nda m~, Selçuklular~n
Iran'~nda m~~ya da Memlûklerin M~s~r'~nda m~, mahiyeti itibariyle,
Türkden çok Iran'h ya da Arapt~ r." Sanat münekkidi Michel
Conil Lacoste keza UNESCO için haz~rlad~~~~Türk minyatürleri
hakk~ ndaki eserinde temin etmektedir ki Iran Selçuk Türk Hanedan~~
devrinde bir minyatürün tasnifi yap~l~ rken, ister istemez, bu bazen
iran'h bazen Türk olarak yap~lmak gerekir.
Topkap~~ve ~stanbul Üniversitesinde korunan XIII ve XIV.
as~ rlara ait 13.000 en eski minyatür kolleksiyonunu Iran ~airi Firdevsi'nin ~ehname'si gibi destan, efsane ya da epik ~iirlerle el yaz~lar~n~~süsleyenler te~ kil eder. Bu minyatürlerde peyzaj, hayvanlar,
e~er tak~mlar~~ile ilgili olanlarda Çin zevki göze çarpar ve insanlarda Selçuk tipi görülür.
Osmanl~~minyatürleri, di~er Türk hanedanlar~~idaresi alt~nda
gerçekle~tirilenlerden, sonuncular~n tercihle tema's~~itibariyle kahraman, romantik ya da efsanevi manzaras~~ bak~m~ndan farkl~d~ r;
Osmanl~ lar ise Imparatorluk kroniklerini ve Türk toplumunun
manzaras~n~~ i~lerler.
Imparatorluk kronikleri bak~m~ndan XVI. as~rda Sultan Süleyman'~ n ilk Iran seferiyle ilgili olan "Menazilname" göze çarpar.
Bu minyatürler ~ayan~~hayret bir perspektif yorumu gösterir. Ayn~~
as~rdan dört ciltlik "Hünername" adl~~ eser, Kanunrnin hayat~na
tahsis edilen minyatürlerin önemli bir k~sm~, büyük bir dikkat ve
itina ile, elbiseleri, üniformalar~, çe~itli kavuklar~, silahlar~~konu
al~r ve bu minyatürler büyük belge niteli~ini ta~~r. Bilhassa av sahneleri ve Mohaç Zaferi dikkate ~ayand~r. Bu epik senden III. Murat'~n zaferleri ile ilgili "~ehin~ ahname" kayda de~er. Bunda minyatürler zerafet ve konvansiyonalizm bak~m~ ndan belirli bir Iran
etkisi gösterir. Bilhassa muzaffer ordunun dönü~ü, Revan fethi ve padi~ah taraf~ ndan bir görev tevcihi sahnesi özellik arzeder.
Imparatorluk Saray~~minyatür ekolünün ba~~, Osman ve ö~rencileri XVI. as~rda "III. Murat'~ n ziyafetlerinin kitab~" olan III.
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Murat Sürname'sinin ~~7o resminin yap~c~lar~~ padi~ah, saray erkan~~ve yabanc~~sefirler önünde, özel i~aretleriyle, ~ehir loncalar~n~n
geçit resmini gösterir. Seyirciler ve Bizans'~ n eski hipodromu dahil
say~s~z konulara ve insanlar~n ço~unun zamanla eskiyerek bozulmu~~
olmas~na ra~men, sanatkâr taraf~ ndan aranan hedefe tam manas~yla ula~m~~t~r.
XVII. as~rdan ve ads~z sanatkârlardan baz~lar~n~n önemli bir
~ahsiyetinin evinde musiki icras~, kukla danslar~~ ve kukla tiyatro
sahneleri gibi özel hayat sahnelerini gösterenleri mevcuttur. Di~erlerinde saray hayat~~ görülür. Bunlar meyan~nda II. Osman'~~
gösterenler gibi ayr~nt~ l~~belgeler de vard~r. Türk minyatürünün
di~er özelli~i dini konulara kar~~~olan ilgidir: Kuran'da Tevrat'la
ilgili motifler ve mukaddes Islam tarihinin vakalar~ . XVI. asr~n bu
sanat eserleri islam aleminin di~er yerlerinde gerçekle~tirilenlerden
farkl~d~ r. Zubdet al-Tevarih'i süsleyenler bunun bariz örne~ini
te~kil ederler. Bunun özelli~i, ayn~~tema'y~~ i~leyen ve hatta Iran ya
da Hint minyatür gelene~i bak~ m~ndan di~er Osmanl~lardan farkl~~
olmas~d~ r.
Türk minyatürleri, çe~itli unsurlar bak~m~ ndan, temayüz ederler: Gücü, büyük renk lekelerinin, Iranl~ lar~nkinden daha k~s~tl~~
~ekilde, f~rça kullan~lmas~ , daha kuvvetli tonlara kar~~~bariz temayül,
bilhassa k~rm~z~~ ve k~z~l tonlar istimali; bundan ba~ ka Iran minyatüristleri kompozisyona, teferruattaki inceli~e, geni~~sahnelere,
renk nüanslar~ na, o devirlerde hâkim olan kaidelere daha çok önem
vermi~ lerdir. Türk minyatürcüleri tabiat ve hayat~~bariz bir gerçeklikle ifade etmi~ ler ve Türk sosyetesini, bütün sosyal s~n~flar~~
ile aksettirmek hususunda çaba göstermi~lerdir.
Türk a~iret hayat~n~ n bariz etkisini gösteren Mehmet Siyahkalem taraf~ ndan resmedilen "Fatih'in Albümü" minyatürleri çok
önemlidir. Siyahkalem ve a~ireti muhtemelen Iran-Türk çevre etkisinde kalmaks~z~n steplerden gelmi~ lerdi ya da Orta Asya'da resimlerini yapm~~lard~ . Onlar aç~ k bir gerçekçilikle göçebe hayat,
ibadet, ~eytanlar, âdetler sahnelerini aksettirmi~lerdir. Bu minyatürlerde Osman, Nigari ya da Levni'lerinkiler aras~nda bu intikal
alemi mevcuttur. Türkler ba~ kalanyla birlikte ya~amaya daima
müheyya bir haleti ruhiye sahibi, mukadderat~n icaplar~ na mü~külats~z uyarak göç zorunda kalm~~ lard~r.
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Padi~ahlar~n ve saray erkan~= portre minyatürleri hayrete
~ayand~r. Dinin yasaklar~na özel bir önem vermeyen ve Bat~~medeniyetine kar~~~kuvvetli bir cazibe duyan Fatih Sultan Mehmet'in
portresi ile i~e ba~land~. Venedik'li ressam Gentile Bellini'nin yapt~~~~Fatih portresi Bat~l~~artistler taraf~ndan sempati ile kar~~lanm~~t~r. Fatih'in bu özelli~ini hanedan~n di~er üyeleri de takip ettiler. Bu sayede emsalsiz portre serisi Imparatorluk Saray~nda, halk~n
gözünden uzak olarak, muhafaza edildi. Türk sanatkâr~~Sinan'~n
eseri, II. Mehmet'in resimli minyatürü kendi türünde büyük bir
sanat eseridir. Zira bir elinde gül, ba~da~~kurup oturma Türk tarz~~
gibi kuvvetli Türk unsurlar~na ra~men bunda Avrupa tekni~i görülür. Di~er birçok erkâmn, bilhassa II. Selim'in ok atarken olan
minyatürü muhafaza edilmektedir. Bir Padi~ah~ n tam hareket halinde görülmesi istisnai bir ~eydir. Zira onlar daima hareketsiz görülürler. Bundan ba~ka gerek modelin psikolojik ifadeleri, gerek
elbisesinin en ince teferruat~~bak~m~ndan, sanatkâr~n alâkas~~nadirdir. Bu resim XVI. as~rda Kanuni Sultan Süleyman'~n bir sefiri
kabul edi~ini gösteren portre, Türk üslübu dahilinde bilhassa "icon"
de~eri de arzetmektedir.
XVIII. as~r ba~~nda Levni diye adland~r~lan Abdülcelil Çelebi büyük klasik minyatürcülerin en sonuncusu oldu. O sanat~n~,
Imparatorluk Saray~~ekolünde ö~rendi. Do~ulu manadaki Türk
minyatür ekolünü alt~n bro~u ile zenginle~tirdi. Levni, hatta kendinden öncekilerden daha çok realizm cazibesini hissetti. Onun
eserlerinde dekoratif motifler, stilizasyonlar, sembolizm görülmez.
O mor, sar~, turuncu, tatl~~ye~illerin ahenkle~ti~i daha az tonlu bir
f~rça ile sadece gördü~ünü resmeder.
Uzak Çin etkisinin görüldü~ü Levni'nin tipik eserleri: Ok atma,
—bu aristokrasi haremlerinde uygulanan bir spordu— zille dans eden
kad~nlar, saz tak~m~, gül koklayan kad~n, peçesini koyan kad~n ve
peçeli sokak elbiseli kad~n, sarayda çubuklar~~doldurmakla görevli
olanlar, atç~, atmacac~lar.
~air Vehbi'nin ~ark~lad~~~~Levni, III. Ahmet'in ziyafetleri
Kitab~~"Sürname" yi resimledi. Bu kitab~n' 137 minyatüründen
baz~lar~~padi~ah~n huzurunda danslar~~ve e~lenceleri, hayal fi~ekleri,
zürra, de~irmenci ve ekmekçilerin geçit resmini, seyyar karagözü
gösterir. Ahenk, güzellik, incelik sa~lanmas~~hususunda daima kendini verme, Türk sanatkârmdan çok k~ymetli ~eyler isteme~e zorBel/elen C. XL, 32
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lad~. Bu cümleden olarak Sultan ve yüksek rütbeli erkan~n elbiseleri, kaftanlar ve sar~klar, yata~anlar ve mi~ferler, mücevherat ve
kuma~lar, bilhassa hal~lar, Topkap~~Saray~~Müzesini gerçek bir
hazine haline getirmi~tir.
Kullan~lan malzemenin zenginli~i, zanaatkarlar~n cüretkâr orijinalli~i, temayülleri, Türk zevkinin bu manzaras~na devaml~~ bir
sadelik vermi~tir.
XIX. asrm ilk yar~s~nda II. Mahmut, imparatorlu~un bekas~n~n Bat~~terakkisini kabule vabeste oldu~unu anlad~. Bat~~ bilim
ve teknik, edebiyat ve sanat yolunu hakim k~lma görevini üzerine
ald~. Toptan de~i~iklik süreci yürümeye ba~lad~. Bu suretle Osmanl~~
yazarlar~~ve sanatkarlar~~geçmi~ten kopuyor ve yeni entellektüel
ufuklara do~ru bak~yorlard~. Daha Mahmut devrinden önce, imparatorlukta Rokoko ra~bet kazanma~a ba~lad~. Onun öncülü~ünü
yapt~~~~Tanzimat Devri ile bu artt~, Bo~az'da Dolmabahçe saray~,
Topkap~'n~n yerini ald~ ; XIX. asr~n Y~ld~z ve, Eugenie'nin kald~~~,
Beylerbeyi saraylar~~bu üslapla in~a edildiler. Gerek umumi gerek
özel binalar ve mobilyalar Bat~~modas~n~~takip ettiler.
Bat~~ edebi eserleri tercüme edilerek geni~~ölçüde yay~lma~a
ba~lad~. Ya~anan hayat~n tahlili, derhal saray sanat~~ve dogmatik,
halktan uzak saray klazisminin yerini ald~.
Reform ekolüne iki büyük yazar hâkim oldu: Paris'te ya~ayan
ve Türkiye'de gazetecili~in kurucusu ~inasi ve Türk ruhunun de~i~mez hakiki gerçekle~tiricisi Nam~k Kemal. Sosyal terakki çalkant~s~~ ve Nam~k Kemal'in devrimci fikirleri Abdülaziz'inkilerini
endi~eye dü~ürdü. O her ne kadar bat~l~la~ma taraftar~~idi ise de
Osmanl~~teokratik hanedan~~üzerinde Bat~~ liberal dü~üncesinin siyasi sonuçlar~ndan korktu.
II. Abdülhamit, Imparatorlu~un Orta Ça~'a avdeti ~ampiyonu
ve Bat~~nüfuzuna en müessir muhalif olarak belirdi. Onun istibdad~na, 1909 Genç Türkler hareketi son verdi. Bununla beraber o,
fas~las~z s~zan Avrupa estetik fikirlerini önlemekte âciz kald~.
Asr~n ba~~nda Fecri :Ati olarak tan~nan edebi devre ba~lad~.
Bu büyük edebi simalar~n zengin oldu~u bir devirdir. Bunlar~n
ba~~nda ~air ve yazar Ahmet Ha~im gelir ki onun ve grubunun tema's~~"sanat için sanat" oldu. O ba~l~ca Frans~z parnasyen ve sembolistlerinden etkilendi. Müstesna bir üslap sahibi Ahmet Ha~im,
halk~n anlam~yaca~~~bir dille iç alemi tasvir etti.
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A~~r, a~~ r ç~kacaks~n bu merdivenlerden,
Eteklerinde güne~~rengi bir y~~~n yaprak,
Ve bir zaman bakacaks~n semâya a~layarak...
Sular sarard~ ...yüzün perde perde solmakta,
K~z~l havâlar~~seyr et ki ak~am olmakta...
E~ilmi~~arza, kanar, muttas~l kanar güller,
Durur alev gibi dallarda kanl~~bülbüller.
Sular m~~yand~ ? Neden tun.ca benziyor mermer?
Bu bir lisân~~hafidir ki ruha dolmakta,
K~z~l havâlar~~seyret ki ak~am olmakta...
"Pendule" Kanunu ~mparatorlukta da görüldü. 1912' de Bat~l~la~ma~a kar~~~bir tepki olarak Turanizm denen bir edebi ve artistik hareket belirdi. Bu, bütün Türklerin etnik birle~mesi temayülünü gösteriyordu. Adriyatik'ten Sibirya'da Lena nehrine kadar
Türkçe ve diyalektleri konu~ulabilirdi. Böylece Turanizmin savunucular~~göç yollar~~üzerinde tamamen Türk olan büyük bir Imparatorluk yarat~lmas~n~~diliyorlard~. De~erli hikâyeci Halide Edib
heyecanl~~bir Turanc~~ idi. Turan, ~ran'~n kuzeyinde Türklerle meskûn bölgelere verilen eski bir ad idi. O, "Yeni Turan" da ~unu yazd~ :
"Yeni Turan, aziz bölge, sana do~ru götüren yol nerede? 600 seneden beri yabanc~~bölgelerde, susuz yerlerde, gölgesiz da~larda
dola~~yoruz. Bu çorak topraklarda ölü a~açlar gibi kuruduk. Söyle
bana, nerede ye~il yurt, nerede hayat veren nehrin?"
Turanizm Osmanl~~imparatorlu~unun Merkezi Devletlerle
birlikte ma~lup oldu~u 1919' a kadar sürdü. Yok olma~a mahkiim
görülen Türkiye, Kemal Atatürk'ün önderli~inde ya~ama hakk~n~~
gösterdi. Yeni Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün yenilik hareketi
ile artistik ve edebi cereyan ba~lad~.
~imdiki Türk edebiyat~~ve idealleri halk~n hislerini ve özlemlerini aksettirmektedirler. Yabanc~~kelimelerden al~nm~~~Türk dili cidden
milli bir edebiyat te~kil eder. Lâtin alfabesinin kabulü dünya kültürünün yay~lmas~~için muhakkak surette kap~lar~~açt~.
Türk ruhunun en güzel çiçekleri daima ~iirde görülmü~tür.
Muas~r ~iir, çok say~da ve ilham dolu kimselere sahiptir. Edebiyat~n
di~er dallar~nda oldu~u gibi halk edebiyat~n~n eski kaynaklar~na dönü~~ve Bat~~estetik cereyanlar~~etkisi görülür. Bol muas~r ~airler meyan~nda, ~ahsiyet sahibi iki ~aire, k~sa izahlarla de~inece~iz: Ahmet
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Muhip Dranas'~n ruhu gölgelerin geni~~dolambaçlar~~aras~nda kayar. Öyle görünüyor ki penceresi önüne oturmu~, gayet uzak bölgelere ula~mak için bir cevap, bir özlem ak~l ermez aramas~~link
yolculuklar~m tasarlar.
Sonsuz bir bahara aç~k penceresinde
Belki bir an gelir kay~p günleri arar
Diyerek bu portreyi çizdi sanatkâr
Bir akasya a~ac~n~n lo~~gölgesinde
Verdi ona can, ~~~k ve renk hulyas~ndan
Diledi ki bir ölümsüz ömür ya~asin
Geçsin geceleri k~~~n, günleri yaz~n
Süzgün gözlerini seyredip aynas~ndan.
Sever, a~lar, gülümser ve o hat~ rlard~~
Can vermeden sanatkâr~n son f~rças~nda.
Necip Faz~l'~n aç~kl~yamad~~~~mistisizmi onu gerçekten çok,
rüyalar âleminde büyük hisleri arama~a ve dene~e sevkeder. Kitlelerin takdirini aramaz, fakat müptediler onun ~iirlerinde büyük
artistlerin nefesini hissederler.
Bir merhamettir yanan darac~k odalar~n
~sli lambalar~nda, isli lambalar~nda.
Gizli bir akis kalm~~~gelip geçen her yüzden
Küflü aynalar~nda, küflü aynalar~nda.
At~lan elbiseler bo~azlanm~~~bir adam,
K~r~k masalar~nda, k~r~k masalar~nda.
Bir s~rr~~sürüklüyor terlikler p~t~r p~t~r,
~zbe sofalar~nda, izbe sofalar~nda.
At~yor s~z~lar~n ç~plak duvarda nabz~~
Çivi yaralar~nda, çivi yaralar~nda.
Duyuluyor zaman~n tahtay~~kemirdi~i,
Tavan aralar~nda, tavan aralar~nda.
A~lay~n a~inas~z, sessiz, can verenlere,
Otel odalar~nda, otel odalar~nda
Böylece edebiyatta oldu~u gibi sanatta da Türk artistlerine
hiçbir ~ey hücum edemez. Kabiliyet ve yarat~c~l~klarma göre dünya
estetik ekollerine ve cereyanlar~na aç~k olan Türklerin dü~üncesini
ifade ederler.
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Ankara'daki An~ t Kabir en modern hat ve kitle telakkilerine
dayanan Türk estetik istikametini gösterir.
Baz~~Türk artistleri Avrupa'dan empresyonist etkiyi getirmi~ler
ve toile'lerine bu üslüplarla Türk peyzaj ve ~al~siyetlerini aktarm~~lard~r. Bunlar meyan~nda Çall~~ ~ brahim, Hüseyin Avni ve Hikmet
Bey bu devreyi canland~r~ rlar. 1928'de in~aatç~l~ k, Zeki Kocamani
gibi artistlerle bu hâkimiyeti benimsemeye ve bundan bir kaç y~l
sonra da "D Grubu" Kübizm ve Ekspresyonizmin belirmesine yol
açt~ . Bu gruba Elif Naci ve Nurullah Berk dahildir. Bundan sonra
liberaller geldi. Bunlar yabanc~~denemelerden sonra Türk topra~ma,
Türk geleneklerine, Anadolu'nun halk sanatlar~na do~ru döndüler.
Eyübo~lu, büyük ba~ar~~ile, bu cereyana temayül göstermi~~olan
sonunculardan birisidir.
imparatorluk devrinde çok s~ k~nt~~çekmi~~heykeltra~l~~a gelince: Bu modern devirde, ~stanbul Güzel Sanatlar Okulunun kurulmas~ndan itibaren geli~me~e ba~lad~ . Yerli ekoller mevcut olmad~~~ndan Bat~l~~cereyanlar~~benimsemi~lerdir. Ba~lang~çta Sabiha Bengüta~~ve Mahir Tomruk'un geli~ tirdi~i figüratif ve monumental cereyana dahil oldular. Bilahare ba~ta Zühtü Mürido~lu ve
Ali Bora olmak üzere heykeltra~lar~n ço~u abstract'~n cazibesine
kap~ld~. Sadi Çal~ k, Semiramis Zorlu ve Kuzgun Acar, enteresan
kimselerden müte~ ekkil ilerlemi~~bir grup yeni tekni~e tabi tutulmu~~yeni materyeller kullanma~a ba~lad~lar.
Güzellik a~~~~, daima yarat~c~~güç ve iradeye sahip Türklerin
geleneksel ruhu bugün üniversalist ruhla tezahür etmekte ve milli
~ ahsiyetini ifadeden geri kalmamaktad~r.

