Milletleraras~~Birinci Türk Sanatlar~~Kongresi (Ankara 19-24 Ekim
1959), Kongreye Sunulan Tebli~ler. VI-417 s. metin CCXCIV pl. 3
tablo. Ankara 1962 Türk Tarih Kurumu Bas~mevi.
Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Türk ve Islam Sanatlar~~ Tarihi Enstitüsü taraf~ndan 19-24 Ekim 1959 tarihleri aras~ nda Ankara'da tertip edilen Milletleraras~~Birinci Türk Sanatlar~~Kongresi, bu alandaki çal~~malariyle tan~nm~~~Türk ve
yabanc~~bilim ve sanat adamlar~n~~ilk defa olarak bir araya getiren ve Türk sanat~n~n
de~erlerini dünya ilim ve sanat çevrelerine bütün özellikleriyle tan~tmaya çal~~an
bir kültür hareketi olmu~ tur. Bir çok garph otoritelerin genel olarak Islam sanatlar~n~n bir kolu halinde görüp göstermiye al~~t~ klan Türk sanat~n~, tamamen kendi
özel vas~f ve karakterleriyle tan~tmay~~hedef tutan bu toplant~, kendisinden beklenen
hizmeti yapm~~, çal~~malara 13 muhtelif yabanc~~memleketten gelen 25 uzman bu
görü~~ve anlay~~a kat~larak Türk sanat~n~n çe~itli konulariyle ilgili tebli~ler yapmak
suretiyle kongrenin Milletleraras~~ de~erini artt~rmay~~ sa~lam~~lard~r. Bunlardan
ba~ka 9 memleket de mü~ahit delegeleriyle çal~~malar~~yak~ndan izlemi~, Unesco
Genel Merkezi ise Do~u-Bat~~büyük projesinin idarecisini yollamak suretiyle Kongrede kendisini temsil ettirmi~ tir. Kongrenin sadece bir Türk te~ebbüsü olarak kalmas~~ yeter görülmemi~, bir müte~ebbis komite kurularak benzeri kongreler gibi
belli aral~ klarla dünya ilim ve sanat merkezlerinde toplanacak devaml~~ bir kongre
halinde te~kilatlan~lmas~ na da karar verilmi~ tir. Böylece Milletleraras~~ ~ kinci Türk
Sanatlar~~ Kongresinin, 1963 Eylt~lti sonlar~nda ~talya hükümetinin deste~iyle
Venedik civar~nda San Giorgio adas~ nda toplanmas~~ kararla~m~~~ve Türk sanat~~
ile me~gul bilim adamlar~m~z~n geni~~ölçüde kat~lmalar~ na imkan verecek ~ekilde
gereken haz~rl~klara da ba~lan~lm~~~bulunmaktad~r.
Ankara Üniversitesi Rektörü ve Ilahiyat Fakültesi Türk ve ~slam Sanatlar~~
Tarihi Profesörü Say~ n Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin'in ba~kanl~~~nda, tam bir
düzenle ve milletleraras~~geleneklere uyarak çal~~ malar~n~~yapan kongreye 62 tebli~~
sunulmu~~ve bunlar üzerinde ilgililer aras~nda tart~~malar ve ele~tirmeler yap~lm~~t~r. Kongre kitab~~ Türk sanat~n~ n ve sanat tarihinin çe~itli alanlar~na kol salan ve
onlar üzerindeki görü~leri milli Türk sanat~~ aç~s~ndan de~erlendiren bu tebli~leri,
ilgili olduklar~~sanat dallanna göre s~ n~fland~rarak s~ralam~~~ve konular~~ayd~nlatan
belge ve eserlerin foto~raflar~n~~ da eklemek suretiyle Türk Sanat Tarihi kitapl~~~m~za kazand~rm~~~bulunuyor. A~a~~ki liste, kongre kitab~n~ n bir kaynak kitap veya
bilim belgeleri dergisi olarak ta~~ d~~~~niteli~i yeter derecede belirtebilecektir.
t) Amerika müzelerinde bulunan Türk sanat eserleri (A~A~oLu, Kamer)2) Mavi ve beyazl~~Türk çini kaplar~~ve bunlar~n Çin men~eli ilk örnekleriyle akrabal~k derecesi (A~AO~LU, Kamer)-3) XIII-XVI. yüzy~llarda yap~lm~~~ Türk
camilerinin iç mimarisi (AKOK, Mahmut)-4) Osmanc~~ullar~mn ilk imar te~ebbüslerine dair Bizans ve bat~~kaynaklar~ ndaki tezatlar (ALTAR, Cevat Memduh)1959 Haziran~nda bir Do~u Anadolu gezisinden notlar (ASLANAPA, Oktay)Osmanl~~ saray hal~lar~~ meselesi (As~,ANAPA, Oktay)-7) Frans~z milli kolek-
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siyonlarmda Yüksek-Asya'n~n ~slâmiyetten önceki sanat~~(Aunov~ER, Jeanine)8) Türklerde su mimarisi (AvTöRE, Ayhan)—g) Osmanl~~mimarisinin ilk asr~~
(AyvERu~, Ekrem Hakk~)—~~o) Ça~da~~sanat~n baz~~biçimleri ve Türk-Islam yaz~lar~~ (ERK, Nurullah)—~~~~) Türkler ve Gazneli sanat~~(BonmAc~, Alessio)-12)
Sudan'~n tarihi Suakin ~ehrinde bulunan Türk-~slam mimari eserlerine k~sa bir
bak~~~(BuHARI, Ahmed Salâh)—~~3) Hind-Pakistan mimarisinde Türk mimarl~k' (CHAGHATAI, M. Abdullah)—~~4) ~slam yaz~~sanat~n~n tetkiki için Türk
kaynaklar~~ (CHAGHATAi, M. Abdullah)—~~5) ~stanbul'da XVI. as~r sonuna
kadar hassa hal~~sanatkârlan (ÇETiNTÜRK, Bige)—~~6) Imzal~~eski çekrnece, cüz
ve lihye-i saadet mahfazalar~~ve sanatkârlan (Ç~~, Kemal)-17) Sanat bak~m~ndan
mezarlar ve mezar ta~lar~~ve Karaca Ahmed mezarl~~~~(DA~L~06Lu, Hikmet
Turhan)—~~8) Bizans saray~nda ve büyük Türk (Salâtin) camiinde remiz (DlEz,
Ernst)—~ g) Bozk~r'~n ressamlar~~(Dizz, Ernst)-2o) XIII. yüzy~l Anadolu camilerinin özel durumu (ERDmANN, Kurt)-2~~) Eurasia göçebelerinin sanat~n~n ve
~slâmiyetten evvelki Türkistan'~n Türk plâstik ve tersimi sanatlar~~üzerindeki baz~~
tesirleri (Esim~, Emel)-22) ~ran'~n Selçuklu devri gümü~~e~yas~nda Türk unsurlar~~ (ETTINGHAUSEN, Richard)-23) Eski bir Osmanl~~ kUMR~1 (ETTINGHAUSEN,
Richard)-24) Osmanl~-Türk mimarisinin ilk devrinin bir cami tipi hakk~nda
(Eytc.E, Semavi)-25) Macar tatbiki sanatlar~na Osmanl~lar~n tesiri (GEzA,
Feher ifj.)-26) British Museum'da bulunan baz~~Türkçe elyaz~rnalanndaki henüz
yarmlan~amm~~~minyatürler (GRAv, Basil)-27) New York'ta Metropolitan Sanat Müzesinde ve Mr. James J. Borimer'in özel kolleksiyonunda bulunan Türk
seramik i~çili~i ~aheserleri (GRunE, Ernst J.)-28) Bir Türk minyatür ekolü (GRuBE
Ernst J.)-29) Anadolu çinicili~inin üzerinde durul~mayan teknik ve i~çilik
özellikleri (~zET, Hakk~)-3o) Eski medeniyetlerin halk sanat ve kültüründe izleri
(Ko~Ay, Hamit Zübeyr)-31) Do~u Anadolu mezarl~klar~ndaki koç ve koyun
heykelleri (Ko~Av, Hamit Zübeyr)-32) Monümental Osmanl~~mimarisinde stil
yarat~c~~olarak mekân (KuBAN, Do~an)-33) Türk âbidelerinin idare, muhafaza,
bak~m ve onar~m~~mevzuunda tatbik edilmi~~olan esaslar (KuNTER, Halim Baki34) ~slâmhktan sonra Türk mimarisine ait bir kö~k karakteri (KURAL, Macit)—
Yak~n Ça~~Türk mimarisi üzerinde bir çal~~ma (KuRAN, Abdullah)-36)
XV. ve XVI. yüzy~llarda minyatür sanat~nda Türk üsl~lbu (KOHNEL, Ernst)37) Türk devrinde Cezayir'de hayat ve sanat (MARçAls, Georges)-38) Birkaç
eski Türk köy hal~s~~(Mc. MULLAN, Joseph V.)-39) ~stanbul Bayezit camii miman, II. Sultan Bayezid devri mimarlar~~ile baz~~binalar~~(MER1ç, R~fk~~Melül)40) Chester Beatty kolleksiyonu elyazmalar~~ (M~xoRsxy, V.)-4~ ) Kahire
kolleksiyonla~rmda bulunan Türk sanat~~ ~aheserleri (MoTAPA, Mohamed)-42)
Ahi ~erefü'd-Din türbesi ve sandukas~~(ORAL, M. Zeki)-43) Akdamar kilisesi
figür kabartmalar~nda Türk tesiri (Orro - DORN, Katharina)-44) Mengücüklere
ait bir türbe (Oznüç, Tahsin)-45) XVIII. yüzy~lda baz~~Polonyal~~sanatç~lar~n
Türkiye'de faaliyetleri hakk~nda (REYCHMAN, M. Jean)-46) Bir Selçuk aynas~~
(Rica, D. Storm)-47) Fas'ta Tetuan i~lemelerinde Türk tesiri (R~orrcrr, M.
Olagnier Bey)-48) Merdiven-minare (ScHAc~rr, Joseph)-49) Türk resim
gelene~inde esas unsur insan resmidir (SEvIN, Nureddin)-5o) Sumâme ressamlar~~(SE~~IN, Nureddin)-5~~) Hindistan'da Ça~atay (Mo~ol) mimarisi (Sm~Tn,
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Myron Bement)-52) Eski Manyas ve harabeleri (TAESCHNER, Franz)-53)
Türk bezemelerine ait baz~~ ara~t~rmalar (TAmEK, Cahide)-54) Türk çinilerinin
terkip ve tekni~ine dair baz~~ tahlil, mü~ahede ve mukayeseler (TAmER, Hadi55) Sovyet Müzelerinde Türk tatbild sanat~~ (TictuuwEv, S.)-56) Stalaktik
plânlarm~n hendesesi (ULUENG~N, Fatin)-57) Türk mimarisinin felsefi ve
estetik özellikleri (OLGEN, Ali Saim)-58) XVI. yüzy~lda Türk mimarisinin iç
dekoru nas~l vücut buldu (ÜEGEN, Ali Saim)-59) VIII-XII. yüzy~llar OrtaAsya's~nda mimari âbideler (YAKALov, Youri)-6o) Selçuklu kervansaraylar~n~n
özellikleri (YETKiN, Suut Kemal)-61) Bir Selçuki elyazmas~~üzerine (YETKIN,
Suut Kemal)-62) Tunus'ta Türk sanat~~(ZBISS, M. Slimane-Mastafa).
Ayn~~ kitab~n yabanc~lar için haz~rlanm~~, yabanc~~ dildeki tebli~lerin as~llar~n~~
ve Türkçe tebli~lerin de yabanc~~ dillerde özetlerini ihtiva eden ayr~~ bir bas~m~~ da
yay~mlanm~~~bulunmaktad~r*. Türk Sanat Tarihi üzerindeki çal~~malar~~ bir araya
toplayan bu her iki eseri Türk Tarih kitapl~~~ndaki özel yerini dolduracak bir mükemmellikte ortaya koymu~~olan kongre idarecileri hiç ~üphesiz her bak~mdan takdir
ve tebrike de~er milli bir vazife görmu~lerdir.
Milletleraras~~ Birinci Türk Sanatlar~~ Kongresi kitab~n~, Belleten okurlar~na
tan~tm~ya çal~~an bu k~sa yaz~y~, Kongre Ba~kan~n~n aç~~~söylevinden ald~~~ m ~u
sözlerle bitirmek, bu kollektif eserin bayra~~n~~ açt~~~~dâvay~~ canland~rmas~~ bak~m~ndan çok yerinde olacakt~r.
"Biz Türkler, sanat~m~z~n yarat~c~ l~~~na, üstünlü~üne, medeniyet tarihine çok
~eyler katt~~~ na inan~yoruz".
FAIK
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* First International Congress of Turkish Arts. Communications presented to
the Congress, XV + 381 p. CCXCIV pl. 3 tabl. Ankara 1962.

