


KÜLTÜR TARİHİMİzDE SANATıN DEGERİ

Prof. Dr. İbrahim Agah ÇUBUKÇU

Türklerin İslamiyetten çok önceden beri sanatla uğraştıklan hilin-
mektedir. Ortaasyada yapılan kazılarda Türklere ait kaplan, geyik ve
ayı aYına dair işlenmiş resimler bulunmuştur 1. Göktürk çağına ait kar-
tal ve insan figürleri Türklerin sanat kültürünün zenginliğinin kanıt-
larındandır2. Eski TürkIerde kabartma hayvan haşlan, kuşlar ve çiçek
motifleri yapmak yaygındı3• Göktürk çağına ait pek çok heykelin de
pulunduğu bilinmektedir4. Kaya resimlerinde, süvarilerin ellerinde bay-
rak tuttuğu saptanmıştır. Bayrağın kurt başıyla süslendiği de görül-
müştür.

Göktürklerde dikilmiş taşlar yanında heykellere daima rastlanmıştırs.
Bazı heykeııerin bıyıkları ve şapkaları tespit edilmiştir. Hatta bazan
kadın heykelleri de bulunmuştur. HeykelleI'in bir elinde kadeh tuttuğu
anlaşılmıştır. Heykellerin bazılarının üzerinde resimler görülmüştür.
Resimler ev aletleri üzerlerine de yapılmıştır. Kazılarda duvar üzerinde
freske rastlanmıştır. Bu tür eserler 5-8. yüzyıllarda Türklerin sanatta
ne kadar ileri olduğunu göstermektedir.

Uygurlarda da zengin sanat türlerine rastlanmıştır. Turfan şehri
Türk uygarlığının en önemli merkezlerindendir. Burada yapılan kazılar-
da işlenmiş !ıeykeller, süslü duvarlar, mutfak eşyası üstüne yapılmış
resimler bulunmuştur6•

Türkler öteden beri çeşitli kültürlerle temas imkanını bulmuşlar-
dır. Şamanizm, Budizm, Mazdeizm, Maniheizm ve Hıristiyanlık kül-
türüyle yakından ilgilenınişlerdir. Dördüncü yüzyıldan itibaren Türklu

1 Bak. Balıaeddin Öge!, ıslamiyetten önce 1'ürk Kültür Tarihi, ,. 140, Ank. 1984.
2 Bak. Aynı eser, 8. 147.
3 Bak. Aynı eser, s. 148.
4 Bak. Aynı e,er, s. 156-158.
5 Bak. Bahaeddin Ögel, aynı eser, s. 165-172.
6 Bak. Celal Esat, Türk Sanatı, s. 15, İstanbul 1928.
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arasında Hıristiyan misyonerlerin dolaştığı bilinmektedir. İslamiyetten
önce Türkler arasında Maniheist olanlar az değildi.

Türkler 9; yüzyıldan itibaren İslamiyeti kabul etrrieğe başlamıştır.
Ancak Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda eski sanatların iz-
leri silinmemiştir. Türkler yiğitliklerinedeniyle 9. yüzyılın ilk yarısında
Memun ve Mutasım zamanında tercihen İslam ordusunda görevlendiril-
mişlerdir. Türkler ister paralı, ister gönüllü asker olsun zamanla halife
ordusunda seçkin bir yer tutmuşlardır. Hatta Halife etrafında muha.
fızlık yapan "Memlukler" sınıfını oluşturmuşlardır: Halifenin 9. yüzyıl
başından itibaren Mısır'a Arap vali tayi~ni tercih etmediği bilinmek.
tedir. Bir Türk olan Ahmed b. Tulun, Mısır valisi iken istiklalini ilan et-
miştir. Tulunoğulları kırk yıl kadar Mısır'a hakim olmuşlardır. Sanatı ge.
liştirmişlerdir.

Türklerin l\'1ilattan önce Tunç, Devrinden beri bilinen sanat yetenek-
leri islamlaştıktan sonra ölmemiş, ancak bazı yanlış yorumlar yüzünden
resim ve heykele karşı çekingenlik başlamıştır. Tukyular tarafından ya-
pılan sanat eserlerinin zenginliği 731 ve 734 yıllarına ait? Orhun Abi.
delerinden anlaşılmış iken İslamiyyetten sonra kimi sanat türleriyön
değiştirmiştir. Özellikle resimde bunu gözlemekteyiz.

. Oysaki İslamiyetin özünde s~ata karşı bir te~sük yoktur. Sanatın
olumsuz yönde etkilenmesi, dinin yanlış yorumlanması yüzündendir. Ger-
çek İslamiyette sanata önem verilmiştir.

Kur'an'da Maide suresinin 93. ayetinde putperestliğin yasaklandığı
doğrudur.Ancak burada heykele tapmak yasaklanmıştır. Çünkü İslam-
danönce Araplar genellikle put denen heykellere tapardı. Heykeli sanat
için yapmakla, tapmak için yapmak arasında fark vardır.

HadisIere gelince: Resmiı:ı yasaklığı için kullanılan bazı hadislerin
doğruluğunu iyi araştırm~k gerekir. Bu hususta söylendiği ileri sürülen
bazı hadısler şunlardır: "Kıyametgününde azabı en fazla olanlar, ressam- .
lardır. Onlara yaptığınız şeye can veriniz denir ..." "Allah'ın yaratışını
taklit edenler, kıyamet gününde aza bı şiddetli olanlardır"8. Bu hadisler
şüphelidir.

7 Bak. Celal Esat, aynı eser, s. 24-26 .....
8 Bak. Rıfkı Mclf,llIferiç, Türk Tez)'iıı; Saııatları, s. i 1-14, İstanbul 1937. Bu lıadisin

başka bir varyantı şöyledir: "Şu suretleri. yapanlar yok mu? İşte onlar kıyamet gününde, yap-
tığ,mz resimlere can veriniz diye eezalandırılacaklardır". Bak.13l1lıari, Salıilı, c. 12. s. 116, Ha-
dis no: 1963.
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Bunların yanı~da İslamda resminyasak olmadığınıgösteren sağlam
kanıtlar vardır. Sözgelimi Buharl'nin anlattığı bir hadise göre şu olay
dikkat 'çekicidir: Bir gün Hz. Peygamber namaz kılarken karşı perdede
bir kuş resmi görmüş. Hz. Aişe'ye "namaz kılarken önüme geliyor. Bu-
nu b,uradan kaldır" demiş. Bunun üzerine Hz. Aişe, o perdeyi yastık
kılıfı yapmış, Hz. Muhammed de karşı koymamıştır9•

Mekke Tarihini yazan Ezra.kl, şu ônemli olayı nakletmiştir: Hz. Pey-
gamber 8 Ramazanda yani 629 yılının Aralığında Mekke'ye girmiştir.
Kabe'yi ziyaret ederek duvarlardaki resimleri kaldırtırken ~'elimin al-
tındaki hariç bütün resimleri siliniz" demiştir. Silinmesine izin vermediği
bu eser, çocuk İsa'yı Meryem'in dizinde oturmuş gösteren resimdir. Bu
resim, Halifelik iddia eden Abdullah b. Zubeyr'in H. 63 de Kabe'ye sı-
ğınması ve bu yüzden Kabe'nin yıkılması olayına kadar yerinde kal.
mıştır.

Hz. Ömer'in Suriye'den getirttiği ve kullandığı bir buhurdanlığın
insan figürleriyle süslü olduğunu kaynaklar yazmaktadır.

Kahire'li Makrizi, Hitat adlı eserinde Tulunoğlu Humaraveyh'in
(883-895) ünlü sarayındaki bir odayı kendisinin, eşlerinin ve şarkıcı.
larının resimleriyle süslettiğini yazmaktadır. Ebu Abdullah Yakut,
Mu'cem al-Buldan adlı eserinde, Abdullah b. Ebihi'nin Basra'da evinin
bir odasını resimlerle süslettiğini anlatmıştır. .

Mevlana Celalettin Rumi, Nakkaş Aynuddevle'ye potresininyapıl-
masına izin vermiştir.

Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın babası, bir saray yaptırmış, bu sarayda
duvarlara dostu olan Sultan Mahmut Gaznevi'nin, askerlerinin ve fil-
lerinin resiınlerıni işletmiştir. Timur'un 1397 de Semerkant'da bir saray
yaptırarak duvarları Hindistan savaşlarıyla ilgili resimleI'le süslettiği
bilinmektedir.

Özellikle İslam alemindeki sikkeler de İslam'da sanata verilen önemi
gösterir. Hz. Ömer, hicretin 21. yılında kestirdi ği sikkenin bir yüzüne
besmeleyle şehadet kelimesini, öteki yüzüne de Bizans İmparatorunun
resmini nakşettirıniştir. Muaviye, Abdulmelik, Mütevekkil, Muktedir'in
sikkeleriyle figürlü' sikke örneklerini çoğaltabiliriz .. Sdahattin Eyyubı,
kendisini bağdaş kurmuş gösteren sikke kestirmiştir. Artıkoğulları,
Atabek ve Selçuklu sikkelerinde de resim vardı.

9 Bak. Halil Aslangül, Din, Bilim ve ınsan. 8. 97. Ankara 1982.

..
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Suriye'de Kasr al-Hayr sarayının cephesinde heykeller, aynea Ku-
sayr Amra av köşkünün duvarlarında çıplak kadın resimleri görülmüş-
tür.

Endülüste Abdurrahman III (912-961)ün kurduğu Medinet az-Zehra
şehrinde heykeller yaptırmıştır. Fatımiler, Mehdiye şehrinde bir prensin
elinde şarap kadehi olduğu halde flüt çalan bir kızı dinlerken kabartma
biçiminde gösterilmesine izin vermişlerdir.

13. yüzyılda Selçuklularda melek, savaşçı ve avcı kabartma hey-
kellere rastlanmıştır. Divriği UIucamü yanındaki Daru'ş-şifa cephesin-
de örgülü saçlanyla bir kadın başı farkedilmektedir. Yine Divriği'de
Selçuklulardan kalma insan başı ve Erzurumda hayvan figürleri .görül-
müştürlO.

Bütün bu kanıtlar İslamın özünde sanatın yasaklanmadığını gös-
termektedir.

İslamda yalnız resim ve heykel değil süsleme sanatı da gelişmiştir.
Özellikle kitab tezhibi yani süslemesi bu konuda derin bir zevki içermek-
tedir. 9. yüzyıl başlarında Memun zamanında Grekçe ve Süryanea-
dan Arapçaya kitap çevirileri hızlanmış, genellikle müspet bilimlerle
ilgili eserler resimleriyle aktanımıştır. Yillar geçtikçe kitap resimleri
çoğalmıştır. Diyoskurides'ten 122~ de çevrilen, Kitabu'l- Edviye'nin re-
simlerini Abdullah b. Fazı yapmıştır. Hariri'nin Makamat'ının resimleri
1237 de Vasıt'lı Yahya b. Mahmut tarafından yap.ılmıştır. Bidpay'ın
Kelile ve Dimne'si de resimlendirilerek Pehlevieeden Arapçaya çevril-
miştir. Reşiduddin'in 1303'de yazdığı 1314 tarihli Camiu't-Tevarih'in
minyatürleri tanınmıştır. 1290 tarihli olup Alaeıtin Cuveyni tarafından
yazılmış olan Tarih-i Cihanguşa, Firdevsi'nİn Şehnamesi, Nizami'nin
Hamse'si, Sa'di'nin Bustan'ı, Hafız'ın Divan'ı minyatürleriyle tanın-
mış eserlerdir 1ı.

İslam sanatının taş v~~tahta kullanılarak yapılmış pek çok eseri
vardır. Heykeltraşıık alanında birçok örnekler vermek mümkündür:
Diyarbakır'da şehrin kapısını süsleyen, karşı karşıya duran iki kabartma
aslan tespit edilmiştir. Musul'da Atabey Lülü tarafından yaptırılan ka-
bartma hayvan ve insan figürleri görülmüştür. Halep'te kale kapısının

10 Bak. Suut Kemal Yetkin, "İslam Sunatının Mahiyeti", A. O. tUmiyat Fakültesi Dergisi,
e. r, sayı I, s. 44-47, Ankura 1952

Ayrıca Sahih-i Buhur! Muhtasun'nda ağaç, dağ gibi manzara resimlerinin ve vesikalık
fotoğraflarm mübah olduğu, Ahmet Naim tarafından belirtilmiştir. Bak. c. VI, s. 421, Ankara

1969.
ıi Bak. Ga,lon Migeon, tsıam Sanatı, Çeviren: Burhan Toprak, s. 21-28, İst. 1943.
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üstünde iki ejderha arasında bir insan figürU vardır. Selçuklulardan kal-
ma kanatlı melek ve aslan figürleri bulunmuştur. Bunlara Mmr'da
Fatımilerin ve Endülüs'tf. Emev! Devleti'nin yaptırdığı süslemeleri ve
figürleri de eklemek gerekirıZ.

İslam sanatında minyatürlerde gölge, d~rinlik ve hacım yoktur,
düşüncesinden hareketle bu sanatı küçümseyenler haksızdırlar. Çünkü
resim sanatı, başlangıçta daha realist gelişirken inancın gereği olarak
,soyutlaşmıştır. İslamiyet, dünya hayatının geçiciliğini hatırlatıp insanı
yüce değerlereyönlendirmektedir. Yüce olan değerler ise dünyalık nes-
nelerin üstündedir. Yüce değerler bizi aşar ve sınır tanımaz. Bu nedenle
minyatürlerde gerek renkler ve gerekse hacim, tabiatıaki gibi değildir.
Ancak minyatürlerde renk ve desen zenginliği kendini göstermiştir. Min-
yatiulerde renklerin uyuşumu ve çizgilerin ahengi tam bir sanat zevki
vermektedir. Sanat, genel anlamda büyülü ahenk olduğuna göre minya-
türlerin sanat gücü daha iyi anlaşılır. Bu minyatürler iç dünyanın par-
laklığını çizgilerle ve renklerle vererek her şeyi olduğu gibi değil, yaşan-
dığı gibi, duyulduğu gibi sunmuştur. Bu nedenle gölge, derinlik ve hacım-
dan uzaklaşması resim sanatının değerini küçültmez13•

İsIlimda sanat daima var olmuştur. Sanat türleri yasaklanmamıştır.
Yasak düşüncesi, kimi çevrelerin yanlış yorumundan kaynaklanmıştır.
Ancak İslam inancının resim, mimari ve süslerne gibi alanlarda sanatı
yönlendirdiği de inkar edilemez. İslamın sanata önem verdiğine dair Hz.
Muhammed'in şu hadisleri kanıt olarak gösterilebilir: "Kuşkusuz Allah
güzeldir, giizdi sever", "Şiirin kimi türleri bilgeliktir". "Nikahı def
çalarak açıklayınız". "Allah sanat sahibi mümini sever". "Allah sanat
ve çalışmasında hünerli kimseyi sever".

Ayrıca Kur'an'daki bazı ayetlerden de sanata izin verildiği anlamı
çıkarılmaktadır. Bu ayetlerden bazılarının anlamları şöyledir:

"Allah'ın kullan için var ettiği süsleri haram kılan kimdir". "Allah
onlar için güzel şeyleri helal, kötü şeyleri haram kılmaktadır". "Sözü
dinleyip en güzeline uyanlar, Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir".
"İnanıp iyi işler yapanlar cennet bahçelerinde neşelendirileceklerdir".

İşte böyle hükümler olduğu için müslümanlar müzikte, mimaride,
oymacılıkta, el sanatlarında, dokumacılıkta ve süslerne alanında bir çok

12 Bak. Gaston Migeon, Anılan eser, s. 26-28.
13 Bak. Suut Kemal Yetkin, "İslılm Minyatürünün E.tetiği", llahiyaı Fakültesi Dergisi

yıl, 1953, say' T, 8. 33-35, Ankara 1953.
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eserler vermişlerdir. Musikide Hz. Muhammed'in Hz. Aişe'nin evinde
şarkı soyleye'n iki kızı dinlemesi ibretli bir olaydır.

Henüz Emeviler devrinde resim sanatı duvar, araç ve gereç süsle~
mesi biçiminde devam etmiştir. Geç Abbasller devrinde yukarıda belirt-
tiğimiz gibi kitap ressamlığı haşlamıştır. Diyoscurides'in Kitab al-Ha-
şayiş fi't-Tıbb'ı ve Galenos'un Kitab al-Tiryak'ı bunun güzel örnekİerin-
den olmuştur,

İslamdan sonra 'Türklerin sanata verdiği değere gelince:

Türk hilginiBirunl'nin Asar al-Bakiye adlı eseri de tanınmış re-
simli kitaplar arasındadır. Az önce sözünü ettiğimiz 'Türk minyatürleri-
nin yer aldığı Reşideddin'in Camiu't-Tevarih'ini (1314) ve Alaeddin
Cuveyni'nin Tarih-i Cihanguşa'sını (1290) bunlara ekley~biliriz.

Mevlana'nın (Ölm. 1273) yapılmış minyatürleri bazı kitapları süs-
lemiştirl4.

Milattan önee Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. VII. yy. - M.S. 48 yy.)
döneminden beri sanatlar} fark.~di1enTürkler, (ilk yazılı belge M.Ö. 318)
Gök Türk İmparatorluğu döneminde (552-744)' sanatta oldukça yüksel-
mişlerdir. Uygur devleti döneminde de (745-840) sanat zevki gelişerek
devam etmiştir. Bir Türk Devbti olan Karahanlılar Devleti (840-1042)
İslamiyeti kabu1 etmiş ve sanat faaliyetlerine devam etmiştir. Gazndiler
Devleti döneminde (969-1187) Türk-İslam sanatı varlığını sürdürmüştür.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040-1157) süsleme sanatına ağırlık
vererek sanatta beceri ve ustalığını ortaya koymuştur.

Bilindiği gibi Musul'da Atabey Lülü, Mısır'da Mcmluklar, Anadolu'-
da Selçuklular İslamdan etkilenerek sanatlarını sürdürmüşlerdir. Sel-
çuklular, yukarda değindiğimiz gibi sanatlarında insan ve hayvan fi-
gürlerine yer vermişlerdir. Türkler motifıtrini tabiattan seçmişler, yalın
yapmışlar ve geometrik biçimlere yer vermişlerdir. Memde bir düzen
olduğunu, hiç bir şeyin bu düzenin dışında kalamayacağını yansıtmış-
lardır. Arabesk ve minyatüi' öncesizlik ve £onrasızlık duygusunu aşıla.
mak açısından önemlidir. Somuttan soyuta gidilmesi yüee duygu1arı
aşılama amacından kaynaklanmıştır.

Her ne kadar tutueu çevreler, kısmen müzik, resim ve heykel yapıl-
masını yanlış yorumlarla engellemeye çalışsa da hükümdarlar başarı-

14 Bak. Mehmet Önder, "Mevlana'nın Giyim Şekiııeri ve Elbiseleri", 1lahiyat Fak. Dergisi,
c. IV, sayı, 3-4 B. 81-82 Ankara 1957.



KÜLTÜR TAR1Hı~IİzDE SA~ATIl\" DECERl 141

larını sanattan yararlanarak sergilemek istemişlerdir. Fatih Sultan Meh-
met, İtalya'dan Bellini'yi getirterek portresini yaptırmıştır. Osmanlı-
hlarda Batılı anlamda ancak 1870 lerden sonra resim yapılmağa başlan-
mıştır.

Osmanlı döneminde mimari sanatının gelişmesinde Türk zevkinin
büyük etkisi vardır.

Henüz Selçuklular döneminde Türkler yapı ve süsleme sanatına
baz~ yenilikler getirmişlerdir. Beylikler devrinde de yenilikler sürmüş-
tür. Bu yenilikleri şöyle sıralayabiliriz: Mekan anlayışının gelişmesi,
camiIerde son cemaat yerinin doğması, avlunun caıni gövdesine katıl-
ması, portallerin sadeleşmesi, doluluk Ne boşlukların denkleşmesi, mer-
mer kaplamanın kullanılması, iç ve dışın ahenkleşmesi.

Osmanlı döneminde mekan anlayışı daha da gelişerek Mimar Si-
nan' da olgunluğuna erişmiştirIS.

Türk sanatının bir özelliği de Saray'ın ve Tekke'nin etkisinde kal-
ınasıdır. Minyatür, kitap süslemeleri, cilt, hat sanatları sarayın etki8in-
dedir. Halı, kilim, tasavvun şiir, tasavvufi musiki ve bazı el sanatları
Tekke'nin etkisinde kalmıştır. Ancak Osmanlıların ilk dönemlerinde
Osman Bey, Orhan Bey ve Murat i gibi hükümdarlar mutasavVlflarla
organik hağ kurmuşlardı. Daha sonraları sarayın ve tekkenin zevklerin-
de farklılaşma olmuşturl6• Osmanlı mimarisi zamanla gelişerek mekan
bütünlüğüne ulaşmıştır. Mekan bütünlüğü kubbeye bağlı olarak ışık,
yön ve plastik değerleri içermiştir. Kubbcler yarım, çeyrek ve tam ola-
rak kullanılabilıniştir. CamiIerde amaç birliğine ve estetikzevkin doru-
ğuna ulaşılmıştır. İç mekan yaratma niteliği Türklere nasip olmuştur,
Türk sanatındaki mimari eserlerin Bizans kaynaklı ve resimle ilgili
ürünlerin İran kaynaklı sayılması yanlıştır.

Mimarideki bu gelişmeye rağmen Osmanlılarda resim ve heykcl
alanında aynı atılımı önlemek isteyen tutucu engeller olmuştur. Hatta
müzik alanında da bu engellemeler zaman zaman görülmüştür. Gerçek
anlamda sanatta özgürlük Cumhuriyet döneminde yaşanmıştır.

Büyük Atatürk milletiyle İstiklal Savaşı'nı kazandıktan sonra
kültürel alanda tutucu engelleri de kırmıştır.

15 Bak. Suut Kemal Yetkin, "Bcylikler Devri Mimarı.inin Klasik O.nıanlı Sanatını Ila-
zırlayışı", A.Ü. llrıhiyaı Fak. Dergisi, c. LV, sayı, 3-4, s. 39-43 Ankara 1957.

16 Bak. Doğan Kuban, Türk ve Islam Sanatı Üzerine Denemeler, s. 87-90, !st. 1982.
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Atatürk'ün sanatla ilgili bir çok özdeyişi vardır. Bu özdeyişlerden
bazı örnekler şunlardır:

"Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş de-
mektir".

"Hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz. Hatta
Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat bir' sanatçı olamazsınız".

"Güzel sanatlarda başarı, bütün inkiliipların başarılı olduğunun en
kesin kaİııtıdır".

"Bir ulus ki resim yapmaz, bir ulus ki heykel yapmaz, bir ulus ki
tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o ulusun ilerleme
yolunda yeri yoktur".

"İnce, yüksek, derin ve temiz duyguları en çok duyabilen ve öteki
insanlara duyurabilen şairdir".

"Dünyada uygar, ileri ve olgun olmak ısteyen herhangi bir ulus,
mutlaka heykcl yapacak ve heykcltıraş yetiştirecektir. Abidelerin şuraya
buraya tarihi hatıralar olarak dikilmesinin dine aykırı olduğunu iddia
edenler, din hükümlerini gereği gibi araştırıp incelememiş olanlardır".

"Sanatçı, toplumda" uzun mücadele ve çabalardan sonra alanında
ışığı ilk duyan insandır".

Yüksek bir insan toplumu olan Türk ulusiınun tarihi bir özelliği
de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

"Sanat güzelliğin ifadesidir"l7.

Büyük Atatürk güzel sanatlar içinde şürle özel olarak ilgilenmiştir.
Dış kaynaklı şairlerden Byron ve Alfred de Musset'nin şürlerini severdi.
Yerli şairlerden Yahya Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal
Çağlar'ın şiirlerini okutup dinlerdi. Namlk Kemal ve Tevfik Fikret'in
yurt ve özgürlük için harcadığı emeği takdirle anardı. Hatta Tevfik
Fikret'in Aşiyan'ını bir kaç kez ziyaret etmiştir.

ŞairIere kültürlerin! artırmalarını, Türk toplumunu ve tarihini sev-
melerini salık vermiştir. Atatürk'ün Büyük Nutuk adıyle bilinen söy-
levIeri hitabetin en güzel örneklerindendir. O, edebiyatı hem sevmiş,
hem de edebiyatçıları korumuştur. Çünkü biliyordu ki edebi eserlerle

17 Bak. Atatürkçülük (Birinci kitap), s. 137-138 Genelkurmay Basımevi, Ank. J982;
Gültekin Elibal, Atatürk Resim.Heyluıl, s. 34-52, İst. 1973; Adnan Turnn!, "Atatürk ve Güzel
Sanatlar", Atatürk Kültür ve E~itim Semineri, s. 73-80, Kayseri 1983.
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gençliği eğitmek daha etkilidir. Zekayı ve yeteneği .geliştirmek sanatla
daha kolay ve daha verimlidir. Türk milleti s~nat yetenekleriyle de zafer-
lerini dünyaya tanıtmalıydı.

İşte bunun içindir ki; Atatürk edebiyat üzerinde ısrarla durmuştur.
Bir konuşmasında edebiyatı şöyle tanımlamıştır: "Söz ve anlamı yeni,
insan zihninde yer eden her türlü bilgileri ve insan gücünün en büyük
duygularını, bunları dinleyenINi veya okuyanları çok ilgilendirecek
biçimde söylemek ve yazmak sanatıl8.

Atatürk güzel sanat~ardan müziğe de çok önem vermıştır. Müzik
eğitimi için Avrupa'ya öğrenciler yoııamıştır. Ahmed Adnan Saygun
bunlardan biridir. Onun yazdığı "Özsoy" operasını 1935 de İran Şahı
Rıza Pehlevi'yle birlikte izledi.

1924 de Musiki Muallim Mektebinin açılmasını sağlamış, bu okulun
kadrosuna batı eğitimi görmüş Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ha-
san Ferit Alnar, Necil Kazım Akses ve Adnan Saygun alınmıştır. Ata-
türk 1934 de Ankara da Milli Musiki 've Temsil Akademisini, 1936 da
Ankara Devlet Konservatuarı'nı kurdurmuşturl9•

Atatürk 1935 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı dü-
zenlemek üzere Dr. Ernst, Praetorius'u Ankara'ya getirtti: Böylece
senfonik orkestra güçlendirildi.

Atatürk heykcl yapımına da önem vermiştir. Dolmabahçe Sarayı'-
nın Veliahd Dairesinde 1937 de Res;m ve Heykel Müzesi açtırdı. Böylece
Türk resmi evlerde asılı olmaktan kurtarılarak daha geniş anlamda
millete sunuldu.

Atatürk Barbaros Hayrettin Paşa'nın; Fatih Sultan Mehmed'in
ve Mimar Sinan'lli heykeııerinin yapılmasını istedi.

Resim sanatına önem veren Atatürk, Kurtuluş Zaferinin resimlerle
yansıtılmasını sağladı. Yapılan tabloları sergiletti20•

18 Bak. Afet İnan, "Atatürk'ün Karakter Hususiyetlerinden Bir Kac; Örnek ve On11n
Son Günleri", Dil ve Tarih Coğ. Fak. Dergisi, c.-VIII, s. 342, Ankara 1950; Cahit Kavear, Ata-
türk'ün Dil ve Edebiyat Konusundaki Görüşleri, Atatürk Devrimleri Eğitim SempozYl1ınu, s.
153-162, Ankara 1981.

19 Bak. Seçil Akgün, "Atatürk'ün Sanat ve Kültür Anla}"lşı", Yüzüncü Yıl Atalürk Kon.
feransları, s. ll, Sanem Matbaa" •.

20 Bak. Elif Naci, "Güzel Sanatların Son 15 Senelik Tekümülü", Atatürk Devri Fikir
Hayatı, s. 446-451, Ankara 1981.
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Mimari sanatına da _önem veren Atatürk 1924 yılında Topkapı
Sarayı'nın müze olarak açılmasını gerçekleştirmiştir. Ayrıca Türk ve Bi-
zans sanatının özeııi~ini taşıyan Ayasofya'yı müze haline getirmiştir21.

Kültürün her dalına önem veren Atatürk 1931 de "Türk Tarih Tet-
kik Heyetini ve 1932 de "Türk Dili Tetkik Cemiyeti"ni kurdurmuştur.
Atatürk kültür hakkında şöyle söylemiştir. "Türkiye Cumhuriyeti'nin
temeli kültürdür ... Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görehildiğin-
den anlam çıkarmak, duygulanmak, düşünmek, zekayı eğitmektir"22.

Demek oluyor ki kültürün önemli bir parçası olan güzel sanatlara
Atatürk önem vererek Türk sanatının özgür bir biçimde gelişmesini sağ
lamıştır. Gençlerin fikri, irfanı ve vicdanı özgür, bağnazlıktan kurtul
muş olarak yetiştirilmesini istemiştir. Sözleriyle, açtırdığı kurumlarla
ve eğitime verdiği önemle Türk sanatının çağdaş uygarlıkta hakettiği
yüksek yeri almasını öngörmüştür. Ancak Cumhuriyet döneminden
sonra sanatın hazı dallarına karşı çekingenlik tamamen silinmiştir.
Kuşkusuz hunda inkılfipların temel ilkelerinden olan laikliğin önemli
katkısı vardır. Atatürk'ün teşvikiyle milletimizin üstün yetenekleri
sanatın her dalındadaha verimli olarak görülmeğe haşlanmıştır. Yur-
dumuzu düşmandan kurtaran Atatürk, sanatın ulus ha) atın daki öne-
mini zamanında görerek. bu alanda da önderlik etmiştir.

Kısacası Türkler gerek İslamiyetten önce ve gerekse İslamiyetten
sonra sanata değer vermişlerdir. Tarihimizin bazı dönemlerindeki resim
ve heykele karşı çekingenlik Cumhuriyetten sonra ortadan kalkmıştır.
Büyük Atatürk'ün teşvikleri ve gerçekleştirilen inkilaplar Türk sanatının
özgürce gelişmesini sağlamıştır.

21 Bak. Prof. Dr. Feridun Akozan, Atalürkçülük (İkinci Kitap) s. 141-150, Ankara 1983,
Seçil Akgün, Anılan Yazı, 5. 7-13.

22 Bak. Seçil Akgün, anılan yazı, s. 12.
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