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TÜRK VE iSLAM SANATLARI TARiHi ARAŞTIRMALARININ 
. DINi iLiMLER ARASINDAKi YERi 

Doç. Dr. Nusret ÇAM 
Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. 

Günümüzde gerek Türkiye'de, gerekse diğer islam ülkelerinde S?· 

nat tarihi araştırmalarının ve araştırmacı sayısının yeterli olduğu s5y
lenemez. Bu durum, bilhassa ilahiyat fakülteleri için geçerlidir. HaJta 
bu der'Sin bu fakültelerde, diğer bazı sosyal derslerle birlikte ikinci sı
nıf derslermiş gibi mütalaa edildiği de bir hakikattir. Bunun en açık de
Iili, bazı fakültelerimizde Türk ve islam sanatları tarihi dersinin, k&ndi 
asli elemanları tarafından değil, başka sahadan hocalar tarafından oku
tulmasıdır. Bunda, bu sahadaki kadro azlığının rolü olabileceği gibi, mev
cut kadrolara talipli araştırma gör·evlisi adaylarının azlığının da payı 
vardır. Bunun yanında, bu dersin, ilahiyat fakültelerinde yalnızca bir dö
nemde üç saat okutulması, Türk ve islam Sanatları Tarihi araştırmala
rını menfi yönde etkileyen diğer bir faktördür. Zira det'sin hocası, öğ
renciye, böyle geniş bir şümulü bulunan dersin ancak çok az bir kısmını 
anlatabilmekte, diğer konulara girememekte; hem de bu az zamanı müm· 
kün olduğu kadar iyi değerlendirmek istediğinden aşırı bir yüklenme 
yoluna gitmektedir. Bazen bunun tersi de olmakta ve der'si n· elemanı. 
öğrenciyi derse psikolojik olarak hazırlamak ihtiyacını duyarak fazladan 
bazı ön bilgiler vermek zorunda kalmaktadır ki, bunun da sonunda öğ· 
renci ancak 8-1 O camiden haberdar olabilmektedir. Bu durumun, hem 
araştırmacı adaylarının Türk ve islam Sanatları Tarihi dersinden yeterli 
bilgiyi sağlaması bakımından, hem de onların bu sahaya ünsiyet peyda 
etmeleri açısından ne kadar olumsuz neticeler meydana getireceği 
meydandadır. 

Bütün bunlardan daha önemli olmak üzere, cemiyetimiz böyle bir 
sahaya çok yabancıdır ve pekçok talebe de bu dersin lüzumsuzluğuna 
inanmaktadır. Kanatimizce Türk ve islam sanatları Tarihi araştırmala
rını olumsuz yönde etkileyen en önemli sebep de budur.Bu sebeple, 
bu zihniyetin köklerini araştırmak herhalde faydalı olacaktır. 
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islam tarihine şöyle bir baktığımızda medreselerde okutulan ilim
ler, Yeniçağ'la birlikte sadece Kur'anl ilimlerle sınır'iandırılmıştır. Daha 
doğrusu ilim olarak yalnızca insanın Allah'la olan münasebetlerini konu 
<Jian ilimiere ağırlık verilmiş, insanın insanla, insanın tabiatla ve eşya
rı:n e:şyayla olan münasebetlerini konu alan il imler, ya başladığı noktada 
kc::lmış, ya da gerilerneye mahkCun edilmiştir. Başladığı noktada kalan 
ilimiE::re örnek olarak Biruni'nin jeodezi, İbn-i Haldun'un din sosyolojisi 
ve tarih felsefesi anlayışını, el Cezerl'nin sibernetik ilminin habercisi 
diyebilece,ğimiz çalışmalarını; gerileyen ilimiere ise matematik, hen
dese ve astronomiyi verebiliriz. Bu bilimler, gitgide yaziaşarak mate
matik adeta yerini hunJflliğe, astroııomi müııeccimliğe bırakmıştır·. lşin 
gı:ırip tarafı şu ki, en büyük gerileme felsefede görüldüğünden, mese
lelere yeni ve değişik pel'spektifierden bakma imkanı azalmış, böylece 
dini ilimierde de bir ilerleme sağlanamamış, ya bilinenierin tekran ile 
yetinilmiş, ya da afakl meselelerle uğraşılmıştır. Kur'an-ı Kerim'deki 
insEının, etrafında cereyan eden olayları, eşyal<ırı, eski kavimlerin du· 
rumlı:ırınr, gökyüzünü vs. tetkik etmesiyle ilgili ayetlerin iyi aniaşılıp 
bu yöndeki çalışmalar'ın hız kazandığı devirlerde fizik, kimya, astrono
mi, matematik, tıp ve felsefe sahalarındaki gördüğümüz hayret verici 
gelişmeler, hatta az önce sözünü ettiğimiz tarih felsefesi, sosyoloji, 
jeodezi, sibernetik gibi ilimlerdeki ilk teşebbüsle·r, pekçok ilmin Avru
ptı'dan önce islam aleminde doğabileceğini müjdelemekteydi. Ne var 
ki, bu zihniyet yüzünden bu fırsat kaçırılmış ve bundan sanat tarihi ve 
islam arkeolojisi de nasibini almıştır~ Bugün Batı'da inci! ve Tevrat 
arkeo!ojisi adı altında müstakil bir bilim dalı bulunduğu halde, Kur'an-ı 
Kerim mkeolojisi adı altında bir bilim dalı mevcut olmadığı gibi, Kur
an'da geçen olayların izflhında bu bilimden istifade etmek yolunda 
ciddi teşebbüslerin bulunduğu da şüphelidir. 

tı.s!ırıda islam'ın güzelliğe, mücerret düşüneeye ve tefekküre ver
diği önem sayesinde mimarlıkta, sanatta kısa zamanda büyük ilerleme 
kaydedilmiş, hatta başka hiçbir sc::natta mevcut olmayan mukarnas ve 
giı-ift geometrik süslemeler yaratılmıştır. Bu tür orijinal unsurlar an
cek is!amiyet gibi fevkalade transandantat tefekkür dininin ortaya ko
ycbileceği unsurlardır. Ne yazık ki, minıeiride ve küçük el sanatlarında 
elde edilen bu bc:ışarılara rağmen, eski eserleri sistemli bir şekilde in
celemenin lüzumu ve önemi kavramlamadığı gibi, yeni yapılan eser
Iere ait bilgiler ve belçıelerin korunması cihetine gidilmemiştir. Belki 
bundan daha önemlisi tarihi eser kavr·amı hicbir sekilde mevcut ol
rnamıştır. Diğer taraftan, mimar ve ustalar, yaptıkları eseriere çoğu 
zeıııcın, gurur ve kibire vesile olur düşüncesiyle imzalarını clahi atma-
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mışlardır. O kadar çok eser meydana getirmiş olan Mimar Sinan'ın 
yalnızca bir tek eserde imzasını kullanmış olması bunun güzeı· bir 
delilidiı·. 

Tarihi eser kavramının gelişınediği bir ortamda elbette ki, san?t 
tarihçiliğinin ve arkeolojinin zuhur etmesi de beklenemezdi. Kanati
mizce bir ülkede sanat tarihi araştırmalarıyla «tarihi eser» ve «Sanat 
eseri» kavramlarının gelişmesi arasında çok yakın bir münasebet var
dır. Şu halde, bu mefhumların gelişınediği memleketlerde sanat tarnıi 
araştır'malarının istenilen seviyede olması da mümkün değildir. Nite
kim bid'at olduğu gerekçesiyle tür:be ve kubbeleri yıkan, minareleri ya
saklayan, eski islami eseriere ve Hz. Peygamber'in şahsına fazla sem· 
patf duymayan Selefi akldesinin hakim olduğu yerlerde böyle bir araş~ 
tırma sahası tamamıyle meçhuldür. Eski yadigarlara ve tarihi eserler;e 
sempatiyle bakılınadığı zaman, mimarlık ve sanat tarihi araştırınası 

diye bir hadisenin olamayacağı da tabiidir. Sanat eserlerinin ve tarih 
yadigarlarının, ait oldukları devrin ve milletin dini, ahlaki, felsefi, sos
yal ve estetik değer· hükümlerini yıllar ötesinden bize haber verrrıesi' 
ve onları inceleme imkanı sağlaması keyfiyeti yeterince kavranama· 
mıştır. 

Bu hususta özetle söylemek gerekirse, sanat tarihi araştırmalarının 
daha yoğun ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi için önce kuvvetli bir ta
rih ve tarihi e.ser şuurunun geliştirilmesi icabeder. Hazır'lamakta ol
duğum tez ve makale için ölçü aldığım ve resim çektiğim tarihi eserler· 
de ençok karşılaştığı m soru, «bu bina yıkılacak mı», ane zaman yıkı· · 
lacak" gibi sorular veya «Yıkılsa da o civardaki evlere ek kat m.üsaadesi · 
verilse» gibi temennilerdi. Hiç kimse onların sahip olduğu değerin ve 
güzelliklerin tanıtılması gibi bir çalışmanın yapılabileceğini düşünemi~ 
yordu adeta. 

Halbuki, Peygamberimiz, «büyük babam, dediği Hz. ibrahim'in mu
cize kabilinden taşa çıkan ayak izini[l) muhafaza ederek günümüze ulaş
masını sağlamıştır. Bugün bu mübarek ayak izi, Kaba'nin yapımının canlı 
bir hatırası olarak Kabe'nin hemen yanında «Makam-ı ibrahim" adıyla 
çok önemli şeyler hatır'latmaktadır. Keza, Hz. Muhammed (a.s.} Kaba'yi 
fethettiğ,inde bütün putları kırdırmış, ancak «elimin altındaki müs~es

na,(Z) diyerek Hz. isa'yı Meryem'in kucağında tasvir eden bir resmin · 
tahrip edilmesine müsaade etmemiştir. Aynı şekilde bu mümtaz insa-

(1) Fahreddin Razi, Tefsirü'l-Kebir, c. 4, s. 53-54 (Bakara : 125). 
(2) Ebu'!-Velid Muhammed bin Abctillah el-Ezraki, Ah bar-ı Mekke, (Wüs

tenfeld neşri), s. 111-113. 
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nın, bazı bırkalarını ve sakalını teberrüken alıp muhafaza etmek isteyen 
sahabenin bu isteğini yerine getit'diğini bilnıekteyiz. Hatta bazı eş· 
yalmını, sahabelere kendi eliyle hediye eder'ek bugün istanbul Topkapı 
Sarayı'nda muhaf<ıza edilen birçok Mukaddes Emanet'in gününıüze ulaş
ımısını temin etmiştir. Yine O,. sık sık sıla-i rahiınden bahsederek, insa
nın atalarını, büyükl&rini ve baba ocağını ziyaret etmesini istemiştir. 

Bütün bunlar, insanın tarihten ve tarihi yadigarlardan uzak kalmaması 
gerektiğinin en çarpıcı işaretleridir. Buradan da anlaşılacağı üzere «ta
rihi eser" kavramı islam dinine hiç de yabancı değildir. 

Aynı şeyleri arkeoloji için de söylemek mümkündür. Hemen ifade 
edelim ki, Bc;tı'da klasik arkeolojiden başka bir de Kitab-ı Mukaddes ar
keolojisi geliştiği ve Kur'an-ı Kerim, Ad, Semud, irem kavimlerinin şe
hirlerinin akıbetini belirtip ibret alınması gerektiğini hatırlattığı halde 
(Nemi/52, Fecr/6-10, Bakara/259), bunları sistemli bir bilim halinde 
araştırma ve elde edilen bilgileri, Kur'an bilimleri için kullanma cihe
tine gitmemişiz. Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği bu şehirlerin ve medeni
yetlerin bugün dahi Kur'anf açıdan ele alındığı yoktur. Halbuki bura
larda Müslümanların yapacağı kazılardan Kur'ani ilimler ve insanlık çok 
!?f>Y öğrenebilecektir. 

Sırası gelmişken, bu örnekte olduğu gibi, sanat tarihi ve arkeolo
jinin Kur'an ilimlerine pekçok katkıda bulunabileceğini ifade etmek is
teriz. Zira, artık günümüzde kendı kendisine yeterli bir ilim dalı kal
mamıştır veya en azınden, ilim dalları bugün eskiden olduğundan çok 
daha fazla birbirine muhtaçtır. Mesela Hazret-i Peygamber zc.:manında
ki ev ve mescit mimarisiııin, ya da çadırların şeklinin bilinmesi, birçok 
hadisi daha iyi anlamamıza imkan verebileceği gibi, günümüzde Yahu
diliğin sembolü olarak kullanılan altı kollu yıldızın, mühr-ü Süleyman, 
adı altında lı&dislerde zikredildiğini bilmemiz de onun menşeinin sa
nıldığı gibi Yahudilik olmadığını ortaya koyacaktır. Zira bu motif, daha 
Emevf sanatından itibaren bir süs unsuru olarak islam sanatında çok 
sık kulfmıılmıştır. Diğer milletierin de çok sık kullandığı bu motife Ya
hudiler daha çok yakın zamanlarda salıiplenmişlerdir. Bunları bildiğimiz 
takdirde, bu yıldız hakkındaki peşin hükümler ortadan kalkabilecektir. 
Yine sanat tarihi sayesinde eski devletlerin dini telakkilerini, teknik 
seviyelerini, etkilendikleri kültürleri ve hayat tarzlarını dr:lıa iyi bile
biliriz. 

Sanat tarihi araştırmalarında kr:;rşılaştığımız diğer bir zihniyet me
s~fesi de, bir eserin, onu meydana getiren tarihi, sosyal, psikol0jik ve 
dini fak-törlerden, tecrit edilerek anlatılmasıdır. Hatta çoğu kere, o ya-



pının ve eserin inşai, tarih ve üsiOp problemlerine de temas edilmez. 
Bazı hallerde yine de bir kıyınet ifade etmekle bi·rlikte ,böyle bir sanat 
tarihi anlayışının eksik olduğu meydandadır. Zira böyle bir anlayışıil, 
metremizle ve fotoğraf makinanırzia tesbit ettiğimiz bilgi ve görünüş
lerin kağıt üzerine dökülmesinden baŞka birşey olmadığı açıktır. Bir 
sanat tarihçisinin asıl yapması gerekı!}n Şey, bunların mümkün nıer
tebe gerisine uzanarak, o sanat eserini, ait oldu!\}u kültürün ve sosyal 
çevrenin içerisindeki yerini tesbit etmektir'. 
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