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TÜRK SANATININ VARLIGINI İNKAR EDEN BATILI 
SANAN TARİHÇİLERİ 

Dr. HüSEYiN GAZİ YURDAYDIN 

Sanat Tarihi, hususiyle İslam Sanatı Tarihine ait konuların işlenmesinde şüp
hesiz çok dikkatli bulunmc..k ve temkinli konuşmak lazımdır. Hal böyle iken batılı 
yazarlar tarafindan İslam Sanatı Tarihine ait yazılmış olan esedeTde sebebini normal 
ölçülerle açıklamak bir hayli zor olan garip bir psikoloji h3.kim bulunmaktadır. İsla~ 
miyetin ortaya çıkmasından ve yayılmasından itibaren bu dini kabul etmiş olan türlü 
milletierin yapmış oldukl::•.rı sanat eserlerinin milliyetlerini, bu günün ölçüleri ile tayin 
etmenin güÇlüğü meydandadır. Aslma bakılırsa bu eserleri yaratan insanlar, hiç bir 
zaman milliyet iddiasmda da bulunmamışlardır. Bambaşka bir anlayış ve düşünüş 
içerisinde meydana getirilmiş olan bu eserleı·i, zamanmuza hikiro olan bencil ve ka
sıtlı sebeplerin ya:attığı bir ruh hali içerisinde izah etmenin imkansızlığına rağmen, 
bir çok batılı sanat tarihçisinin bu eserleri gelişi güzel şu veya bu millete roaletmiye 
veya asıl yaratıcılarını bir tarafa bırakarak, onları, şu veya bu tcsirlerle açıklamıya 
devam ettikleri görülmektcdir. Bu konuda en büyük haksızlık da· Türklere karşı ya
pılmaktadır. Bu gün bir çok batılı yazarın zihninden, Türklerin sadece asker ve bar
bar bir millet oldukları, kültür ve medeniyet sahasında bir yaratıcılık gösterernemiş 
bulundukları yolundaki kanaat, maal~ef silinmemiş bir durumdadır. Halbuki Tarih 
bize, Türklerin asker oldukları kadar bir kültür ve medeniyetleri de bulunduğunu 
bir çok sanatkar yetiştirmiş, sanatları korumuş bir millet olduğunu ve bu hüviyetlerlc 
de dünya medeniyetinin, hususiyle de İslam medeniyetinin gelişmesinde başlıca rolü 
oynamış bulunduklarını göstermektedir. Gerçekten bu gün yapılmakta olan Arkeo
loji, Tarih ve Sanat Tarihi ııraşbrmaları, İslamiyetten önce de blr Türk kültür ve me
deniyetinin varlığını, bunun bir taraftan Çin, diğer taraftan Türlderin temasta bulun
dukları diğer milletler üzerindeki tesirlerini ve nihayet müslüman olarak bu kültür 
ve mcdeniyeti yeni şekiller altında devam ettirdiklerini ortaya koymaktadır. 

750 yılında Emevl Saltanatının sona ermesi ve yerine daha çok Türk ve İranlı 
~unsurların yardımlan ile Abbas i Saltanatının kurulmasından itibaren İslam Gamiası 
İçinde her bakımdan Türk tesirinin kendisini gösterıniye başladığı malfımdm". Bu 
tesir g62 yılında Gaznelilcr Devleti'nin kurulması ilc belirli bir hal alınışı daha 
sonralan siyasi bakımdan esasen İslam dünyasının hakimi bulunan türlü Müslüman ~ 
Türk ve Müslüman Türk-Moğol sül:lleler zamanlarında, bu Türk idareciler hima
yesinde, idare edilenlerden de faydalanılmak suretiyle İslam medeniyetinin ilerle
mesine irn.J<fin ve hız verihrıiştir. Durumun bu açıklığına rağmen bir çok batılı 

yazar, bu. zamanlarda ortaya konulmuş ilmi eserleri, bu eserler malfım sebeplerle 
sadece Arapea yazılmış oldukları için Araplara ; sanat eserlerini ·de İranlılara 

maletmek hususunda nedense gaıip bir zevk duymuştur. Halbuki böyle bir yola 
gidilmek istenince, her şeyden önce, bir eseri meydana getiren türlü uıısuı·ları, 

onların menşeini ve nihayet o zamana kadar geçir:miş _bulunduğu tekimül merha· 
lelerini, daha sonra yapıcısının milliyetini, yetişme tarzını tespit etmek zatureti 
vardır. Batılı İslam Sanatı tarihçileri tarafından şimdiye kadar yapılmış olan 
araştırmalarda ise, külli hükümlere asla bu yoldan gidilmediği, elde bulunan 
malzemeyi esasen mevcut peşin hükümlere uydurmak maksadı ile daimi bir gayret 
sarfedildiği görülmektedir. Böylece mesela bugünkü İran devleti toprakları ile birlikte 
Türklerin İsiinn kabullerinden önce ve sonra siyasi hakimiyetleri altında bulunan 
ve böylece kendilerine vatan edinmiş bulundukları ülkelerde ortaya koydukları, ortaya 
konulmasına amil oldukları eserlerin izah ve tavsifi, İran Sanatı başlığı altında 
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yapılmaktadır. Bu halin sebebi, Müslümanlığı kabullerinden önce Orta Asya step
lerinde yaşamakta olan yarı göçebe Türklerin kendilerinin bir kültür ve sanatı olma
chğı, her hangi estetik bir zevkten mahrum bulundukları yolundaki karakuşi hükme 
mukabil, İranlıların İslamdan sonraki devre de tesirleri geçmiş bulunan bir kültür, 
sanat ve medeniyete sahip oldukları şeklindeki umumi kanaattır. Buna Türklerin, sos
yal hayatlarını hemen her türlü tesir ve fikir hareketine açık bulunduran geniş ho~
görürlülüğünün, kültür eksikliğinin bir ifadesi ularak tefsir edilmekte olduğunu da 
eklemek yanlış olmıyacaktır. İlim ve sanatı son derece himaye etmiş oldukları, yalnız 
ilimler ve sanatkarlar değİlı ilim ve sanatbir hükümdarlar yetiştirmiş bulunduklan 
tarihi birer gerçek olan bir milletin ilim ve sanada alikas ı bulunmadığını iddia etmek, 
tarihte söylenmiş en cüretli yalanlardan birisi olarak kalacaktır. Şimdi bu hususta 
bir örnek olmak üzere Prof. Arthur Upham Pope'un fikirlcıi üzerinde duracağız. 

ı. Prof. ARTHUR UPHAM POPE 

Yukarıda umumi bir şekilde açıklamıya çalıştığımız bu yanlış anlayışı, hemen 
bütün makale ve kitaplannda tekrar edip duran ünlü bir İslim Sanatı tarilıçisi de 
Prof. Arthur Upham Pope'dur. İran şahı ·merhum Rıza Şah Pehlevi'nin maddi yar
dımları ile basılmış olan altı büyük ciltlik "A Survey of Persian Art" adlı eserin na
şiri bulunan üste. d, gerek bu eserin ilk cildine yazmış bulunduğu "The Significance 
rif Persian Art" (İran Sanatının Özelliği) 1 adını taşıyan makalesinde ve gerekse çala 
kalem yazıJmtş olduğu hemen her satırında açıkça okunan "İran Sanatı Şaheserleri '' 2 

adını taşımakta olan kitabında ciddi bir ilim adarnma asla yakışmıyacak tarzdaki 
garip iddialarını birbiri aı-kasından sıralayıvcı rnek cüretini göstermiştir. Söylemiye 
lüzfim yoktur ki her yeni sanat şekli, kendisini meydana getiren türili unsurlarını ayrı 
ayrı kaynaklardan alnuş bile olsa, kendisi yepyeni bir terkiptiı'. Bu bakımdan Gaz
ııeliler devletinin ve daha sonra Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kuruluşlanndan 
itibaren İslam sanatının almış olduğu yeni İstikametİn ve ortaya çıkan yeni sanat çı
ğ1rlaıının özelliklerinin incelenmesi, araştırılması önemli bir mcseledir. AÇJkca belli
dir ki bu tarihlerden itibaren İslam dünyasının fi'li hakimi bulunan Türkler idaresinde 
cemiyetin her safhasında kendini göstermiş olan değişiklikler, sanat alanında da tc
siı·siz kalmanuş ve Türk idareciler himayesindc, onların direktiflerine uygun bir şe
kilde çalışan Türk, İranlı ve sair müslüman sanatkarlar, İshim sanatında yeni bir takım 
çığırların doğmasını mümkün kılnuşlardır. Fakat siz bir de üstad A. U. Pope'u din
lcyiniz : 

(<Tarih öncesi devirlerden başlıyarak Şah Abbas'a kadar bütün İran hükümet
lerini bıktıran Orta Asyalılann akmları, taze ve dinç kuvvetleri ile İran medeniyetini 
daima canlı br va.ziyette tutmuşlardır. Gazuelller ve Selçuklular idaresinde İran sa
natına tayin edilmesi güç ve hala büyük münakaşa konusu olan bir takım yollarla yeni 
unsurlar ve teknikler girmiştir. Fakat bu tesirler dağınık ve yaygın bir durumdaydı 
ve İran san'atinin esas gelişmesini ne durdurdu, ne de değiştirdi. Zira gelenierin gerek 
estetik zevkleri, gerekse kendilerine mahsus bir sanat muhtevalan yok denecek kadar 
azdı. Onl3.r sadece uzun müddet Orta Asya'ya hakim olan İran kültüründen almış 
olduklannı -muhafaza ediyorlardı. " 3 

Görülmektedir ki, A. U./Pope, bir takım çıkmazlar içindedir. Fakat bu çıkmaz
ların içinden ustaca sıyrılmasım becermiştir. Bir defa tarihin ilk devirlerinden itibaren 

1 A Survey qf Persian Art, ed. A. U. Pope, I, ı-41, Ne\v York rggg. 
2 A1asterpicces if Persı"an Art, New Xork I945· 

3 A. U. Pope, The Significancc rif Persian Art, A Survey of Persian Art, I, 20. 
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aralıks1z olarak devam eden bir İran kültür ve medeniyetinin varlığına kanidir. Ne 
İslam dininin, ne de İsliını kabul etmiş olan diğer millctlerin tesirlerinin bu kültür 
ve mcdeniyeti duraklatmadığı, esas gelişme i'itikametini değiştirmediği kanaatındaclı··. 
Ancak hafif bir derdi var. Gazneliler ve Selçuklular zamanından itibaren han sana
tına bir takım yeni unsur ve tekniklerin girmiş bulunduğu olayının pek öyle inkar gö
türür bir tarafı yoktuT. Fakat insaf huyurulsun ki, bu yeni unsur ve tcknilder üzerinde 
çalışmak, onların özellikleriniı İsliından öıice de var olan İran sanatından ayrılmakta 
oldukları hususla-~-ı ortaya koy'Tilak uzun ve yorucu bir iştir. Öyleyse meseleyi kestü-mc 
bir yoldan halletmek ıa~ımdır. Bunun için de "bu yeni unsur ve teknikler İran sana
tına yabancı değildirler. Zira onları getiren insanların ne estetik bir zevkleı·i, nC de 
kendilerine mahsus bir sanat muhtevalar1 vardı. Onlar sadece uzun mü0.det Oı t1. 

Asyaya hakim olan İran kültüründen almış olduklannı muhafaza ediyorla·-·dı" demek 
kifi gelecektir. Biz, şahsen, i yi ama ii stad, bunları söylerken hangi kaynaklara istinad 
ediyorsunuz, del1lleriniz nedir gibi sualler sormv;yı lüzfımsuz buluyoruz. Zira o, esa
sen, yukarda bir vesilc ile adını yazmış olduğumuz eserinde kısır ve taptancı ilim an
layışının ne şekilde olduğunu kendisi anlatmıştır. Adı geçen kitabnı Önsöz'iinde üs
t(l_d, şöyle demektedir : "Bu eserde terkip ve tefsirin lehine olarak, bazı Alman sanat 
tarihçileri ve onların taklitçiterinin pek fazla iltifat ettikle~·i malzeme tavsifinden ibaret 
pseudo-scientific envanter metodundan kaçmılmıştır" 4 • Üstadın eserini şu veya bu şe
kilde yazmak istemesine bir şey demek şüphesiz hakkımız değildir. Aııcak kendilerine 
hatırlatmak faydalı olacaktır ki, td·kibl çalışmalar, geniş mikyasta, yapılmış olan 
tahlili araştırmalara dayanırsa bir kıyınet ifade eder. Yoksa her hangi bir konunun 
belli ba5lı meseleleri mechulümüz bulunuyoTsa, tahlili araştırmala·cla bu meseleleri 
hal yoluna gitmek varken, terkip ve tefsire dayanan eser yazacağım diye ortaya çık
manın, mese~elerin müphemliği karşısında da muhayyele ve hissi ya ta kuvvet diyerek 
uluo;_ta konuşrnamn manası yoktur. İşte üstad Popc, bu anlattığımız kolay yolu tercih 
ederek, kitabnun sayfalarını muhayyelesinin Türkler aleyhinde ve İranlılar lehin
deki acaip uyduı-maları ile doldurmuştur. Bu hususta aşağıc1a vereceğimiz iki örnek 
okuyuculanmıza eser hakkında tam bir fikir verecek malıiycttcdir. Prof. Pope, ese
rinin baş tarafına yazmış bulunduğu tarihi hülilsada Selçuklular hakkında şöyle de
mektedir : 

"İran tarihinin en büyük devirlerinden birini açmış olan Selçuklular, Türk-İranlı 
bir kökten gelen yan göçebe bir haU~ olup, csasen İran kültürü ile son dereec meşbu 
bir vaziyette idiler" ii. 

Diğer taraftan üstadm, İslam tarihinde parlak bir kültür ve medeniyet devri 
açmış olan Timuı·lular hakkındaki kanaari ise şöyledir : 

"Timur'un kanlı akınlarmdan sonra, İran sanatlan, Orta Asya vahşiliğini bir 
def..ı. d~ıha ehlileştiriyordu'' 0• 

Selçuklular ve Timurlnlar tarafından yaratılmış olan bütün sanat eserlerinin 
İ ranlılara maledilmesi iftirasının gerekçesi olarak, Selçuklular ve Timurlular hakkında 
söylenilen şu sözleri okuyup ta hayret etmernek için, ya ilim .ve tara[sızlıkla alakası 
olmıyan, şuursuz bir Türk düşmanı, ya aynı şekilde şuursuz bir İran hayı'anı vcya
hut da Amerikadaki İran Sanat ve Arkeolojisi Enstitüsünün Iviüdürü olarak, 
büyük mikyasta İran Şahı merhum Rıza Şah Pehlevi'nin maddi yardımlariyle 
hazırlanmış alh büyük ciltlik A Surveyı of Persian Art adlı eserin naşirliğini yapmış 
olan Prof. Arthur U pham Po pe olmak lazımdır. 

4 Bak. A. U. Pope, kfasle1jıicces of Persian Arl, p. V. 
sA. U. Pope., a)•n. eser, p. 5· 
6 A. U. Pope, ayn. eser., ayrı. yer. 
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