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ERKEN DEVİR 
TÜRK SANATI 

" ARAŞTIRMALAR , 

Türk sanatı tariliinin her devresi farklı kaynaklardan beslenen 
araşurmalarla aydınlanmaktadır. Birkaç bin yıllik bu uzun dev
renin anlaşılabilir hale gelmesinde bazen uzun yazılı metinler, ba
zen de arkeolojik veriler ağır basmış, bilgi veren kaynak türleri 
değiştikçe, her defasında adeta yepyeni bir sanat tarihi edebiyatı 
!foğmuştur. 

Erken deviriere ait Türk sanatınm bilim dünyasında gündeme 
geliş biçimi, modern torkiye'nin bilim çevrelerinde kaçınılmaz 
bir köken arayışı biçiminde o.rtaya çıkarken; dünya genelinde Asya 
araştırmalan ortarnında parça parça elde edilen veriler halinde 
yayınlara geçmiştir. Birinci yaklaşım, isUi.m enternasyonali için
de Türk sanannın yerinl araşnrma motivasyonuyla başlarken, 
ikinci yaklaşım Asya kıtasında yaşayan halkların kültür ve sa
natlarını inceleyen sinoloji veya en ageniş anlamdaki türkoloji 
çalışmalınnın bir ürünü olarak gelişmiştir. İkiyüz yılı aşkın bir 
zamandır devam ederek her iki kanaldan toplanmakta olan bil
gilerin biraraya getirilebildiğini söylemek henuz mümkün değil
dir. Öyle görülüyor ki, erken devir Türk sanatının kaynaklara 
dayalı yorumu ve gerçek çehresi, tam anlıinııyla disiplinler-arası 
bir çalışmayla ortaya çıkabilecektir. 

Kalıcı ve zengin boyutlarını Anadolu'da izieyebildiğimiz Türk 
sanatının, bu yarımadada nasıl bir senteze ulaştığı sorusu, sanat 
tarihçilerini daha geniş tartışmalara ve kökeiı arayıcı düşüncele
re itmiştir. Böylece T-ürk sanatının 10. yüzyıl ve daha eskilere inen 
gelenekleri bulunmaya başlamış, Türklerin daha eski tarihlerde 
yaşamakta oldukları bölgelerdeki k alıntı ve izlere karşı canlı bir 
ilgi doğmuştur. Bugün bu alanda ilk akla gelen isimlerden H. 
N. Orkun, A. İnan, E. Esin, B.Ögel ve N. Diyarbekirli'nin gö
rüş ve hipotezlerinin, uluslararası ve ulusal kongrelerde yer ~a
bilecek kadar ilgi topladığını biliyoruz. Bunları izleyen genç 
araştırmacıların oldukça önemli adımlar atmaya başladıklarına 
tanık oluyoruz (10). Erken devir Türk sanauru aydınlatırken, özel
likle Anadolu Türk sanatını bu gelenek doğrultusunda temellen
dirme eğilimi her geçen gün yeni ipuçları ve bağlantı unsurlarıyla 
güç kazanmaktadır. 

Birinci derecedeki amaçları Türk sanatını araştırmak olmayan, 
belki en geniş anlamdaki türkoloji veya oryatalizm alanlannda 
çalışan bazı araştırmacıların çok önemli bir bilgi birikimi sağla
dıklan açıktır. Çin, Rusya, Sibirya ve Doğu Avrupa'nın çeşitli 
bölgelerinde bulunmuş kişilerin elde etlikleri belge, bilgi V«: tıu
İuntulai-·, yukanda isimlerini saydığımız araştırmacıların görOş
riyle birleşince herhalde oldukça zengin bir tablo ortaya çıkacaktır. 
Ancak türlü belgeler, ıdtabeier, reslm,'kabartma, heyke!'ve tek~
til malzemesinden oluşan bu tablo ilk bakışta oldukça kanşık bır 
görüntü sunmaktadır. Aşağıdaki kısa incelememizde, bu biriki
min nasıl ve hangi ortamlarda oluştuğunu, bu görüşlerin nasıl 
bir yöneliş içinde olduğu hakkında bir tür tarihçe düzenlemeye 
çalıştık. 

Eskiçağ yazarları, Ege-Akdeniz kültür çevresinin daha doğu
sunda ve kuzeyinde değişik bazı kültürlerin yaşamakta olduğun-

. dan bahsediliyor, kuşkusuz içlerinde proto-Türk unsurların da 
bulunduğu bu toplulukları genel bir adla, ·"barbar" olarak nite
I.endiri~orlardı. An~ik çağın en önemli kaynağı sayılan Herodo
tos '(MÖ 490-425)'un verdiği bilgiler, bu türden genel bilgiler ve 

_ _kaba çizgilerle antik fantazilere dayanıyordu. Bu yazann eserin-

M~rniara Üni. Atatürk Eğt. Fak. Öğretim Üyesi. 

Doç. Dr. Selçuk Mülayim 

de (1 I) ve Hipokrates'in tıp yazrnalannda, Karadeniz'in kuzeyin
deki kavimler, özellikle fs killer hakkında anlaolaıılar bugün halen
başvurulan kaynaklar olma özelliğini korumaktadır. 

16. Yüzyılda Cizvit misyonerleri hristiyanlığı yaymak amacıy
la Do~'ya ~itmeye başlamışlar, bu girişimler Avrupa edebiya
tında Doğu Asya araşııırınalanru da kap'sayan bilgilerin 
birikmesine yol açmış, Doğu Asya araştırmalarının temelini ve 
başlangıçlarını bu literatürde aramak gerekli olinuştur. İlk gez
ginlerden Fransisken rahip Giovanni de l;'lano Cariıini Papa IV. 
Innocent tarafından bu geziyi yapmakla görevlendirilmiş, 1246 
yılı civarında başından geçenleri ve gördüklerini Itin.erarium ve 
Historia Mongolorum adli eserlerde anlatmıştır. Aynı şekilde 
Fransa Kralı IX. Louis tarafından 1235'de Asya'ya gönderilen 
Wilhelm von Rubruk, l tinerarium ad· Partes Orientales (1253) adlı 
eseri kaleme almıştır. Marco Polo ve benzeri diğer seyyahları da 
bu gruba katabiliyoruz. · 

Türklerin yaşadığı bölge ve kültür çevreleri hakkında ciddi ara
şıtırmaların ortaya çıkışı özellikle 18. yüzyılda büyük bir canlı
lık kazanır. Bir yandan Avrupa kültür merkezlerindeki 
oryantalistleri n çabaları, öte yandan Çarlık Rusyası'ndaki geliş
meler bu dönemin malzemesini ortaya çıkaran bir dizi şanslı ke· 
şifler halinde yayınlara geçer. Endüstri çağına giırnekte olan 
Avrupa toplumları, Asya'yı daha iyi tammak UZere pekçok araş
tırınacıyı bu kıtanın derinliklerine gönderrnekten çekirımemişler
dir. Gerek Çarlık Rusyası'nın Batı'ya açılma siyaseti, gerekse 
savaşlar dolayısıyla birbirini tamamlayan pekçok araştırma böy
lece ortaya çıktı. Gezginler, rahipler, subaylar, soyg_uncu ve se
rüvenciler, kürk tüccarlan zaman zaman Asya kıtasında şarşırucı 
ve değişik bir sanat olduğu konusunda hab.erler getiriyorlardı . 
Orta Asya'dan getirilen eşya, gerek Avrupa'da gerekse Rusya'
da büyük ilgi topluyordu. Geliş yolu bilinemediğinden bugün he
men hepsi Avrupa ve Rusya'nın çeşitli mUzelerinde yer alan 
göçebe malzemesinin bulurıtu kaynağını belirlemek oldukça güç
tür. özellikle dikkati çeken kurganlann açılma işi daha 18. yüz
yılda önem kazanmış, göçebe sanatının başlıca deposu olan bu· 
yığına tepeleri n yaygın olduğu coğrafi alanın büyük kısırnın Rus
ya'da olması Rus arkeologlannın bu konuda uzmaıılaşmasıru sağ
lamıştır. 

ı 7. yUZyılın son çeyreğinde, Sibirya 'da k açak kazılar yapan de
fıneci gruplanndan biri çok değerli altın eserlerden oluşan bir grup 
eşya ele geçirmişti. Durum, Çar I. Petro (1689-1725)'ya ihbar edil
di ve eseriere el konularak Sı..Petersburg'a getirilmelen sağlandı. 
Rusya'daki ilk gerçek müze olan "Kunstkamıner"i kuran ve Bü
yük Petro adıyla bilinen çarın ilgileri çok çeşitliydi; zooloji, bo
ıarıik ve mineral kol eksiyonlan yanında, çocukluğundan beri sikke 
ve madalyon topladığı bilinmektedir. Onun zamanında kurgan
lar hızla soyulmaya devam etti, ele geçirilen eserlerin pek azı impa
ratorluk koleksiyonuna ulaşabilirken, büyük kısmı ya Avrup~ 
mUZelerine satılıyor veya potalarda eritiliyordu. 1715 yılındakı 
bir olay Peter'in iştahını büsbütün artırdı. Kendisine bir erkek 
çocuk doğuran çariçeye herkes tUrlU hediyeler,gönder"'!eye b~r 
ladı . Bu arada, Urallarda madencilik yapan Nikita De~nıdov a 1 

kişi en çarpıcı hediyeyi getirdi. Saraya getirilen işleıı_mı~ &!11~~~ 
bir grup sanat eseri Sibirya kurganlanndan elde_e~mıştı. ed 
ları el büyüklüğünde olan bu_objelerin UZerindeki mucadele en 
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·hayvan figürleri olağanüstü bir incelik gösteriyordu. Renkli taş 
kakmalar çann ilgisini büsbUtUn arttırdı. Nihayet 1718'de bü
tün valilere emir göndererek eski ve ilginç olan herşeye cikoydu
rup bunlann St. Petersburg'da toplanmasını sağladı. SibirYa'daki 
iki vali,' Totiolsk valisi N. P. Gagarin ve Çerkaski satın alabil
diklerini hemen topladılar, bunlar Demidov'un ·armağanlanyla 
birleştirildi. 1726'da Kunstkammer'de toplanan 250 parça alun 
eser 1859'da Ermitaj Müzesi'ne nakledildL 1764'den sonra defi
necilik yasaklandı_ 

Çarlık koleksiyonunda yer alan eserlerin bir kısuu ortadan kay
bol muştur. Çann arkadaşı olan HoUandalı bilim adamı N. C. 
Witsen'in bÖyle bir koleksiyon grubu hakktında Noord en Ost 
T arlarye (Armsteidam, 1785) başlıklı bir eser yazıp buluntulan 
resimiediği bilinir. Aynca aynı kişinin Rusya'daki arkadaşların
dan 40 parça alun eserden oluşan bir kolı;ksiyon satmaldığı da 

·bilinmektedir. Bu ikinci koleksiyon Witsen'in saygısız varisieri 
tarafından e'ritilip paraya çevriliniş, geriye sadece resimleri kala-
bilm iŞtir. · · 

Ukrayna ve Sibirya, çarıai' tarafından işgal edilineeye kadar 
bozkır sanatı · ve kurganlar hakkında fazla bir Şey bilmiyordu. 
Zengin kaynaklar keşfedilince. hızlı bir yağma hareketi başladı. 
Bir yandan pro.fesyon_el mezar soygunculan (bugrovshehikı') öte 
yandan çarin görevlendirdiği, çoğu Alman olan araştırmactlar 
önemli parçalar elde ediyorlardı. Çarların soygunculardan tek far
ki, buluntu,lan iinparato_rluk· hazinesine aktarmalanydı,. 

17iS yılinda kuruhıp Rus Bilimler Akademisi, ön celeri ta
rih çalışmalan yaparken, zamanla arkeoloji ve sanat alanlann
da da·verimli çalışmalara önderlik yapan bir kuruluş haline geldi. 
1763'de Litoi (Kiızey Karadeniz) kurganı açıldi, kazıyı yöneten 
general Melgunov, daha. sonra: kendi adıyla arulacak ünlü hazi
neyi burada buldu. Sadece hayvan figürlerinden oluşan değerli 
eserler Ermitaj Müzesi'ne gönderildi. Bu kazı, soygıın amacı ta
şımayan ilk giriş_irİı olarak gösterilir. Florov adlı bjr kişi 1793 yı
lında Altaylar'da_maden arci.maktayken bronz, fıldişi, kemik ve 
ahşaptan insan yapıSı bazı eserler buldu. Altın olanlar hemen eri
titmekle beraber, diğer buluntıılar yeni kurulan bölge mUzeleri
ne naklediliyordu. İ805'de Nikolaev, 1811 'de Teodosia, 1825'de 
Odessa V!! 1826'da Kerç müzeleri. kuruldu. Ermitaj 1859 yılın
dan başlayarak daha da önem kazanmaya bilşladı. 

1859'da Petersbı.ırg Arkeoloji Komisyonu'nun kurulmasıyla ka
zı lar. daha yoğun ve sistematik olarak yapılmaya başlandı. Ya
salara rağmen yağmanin önU alınarnıyordu. Bir bakırci olan Ivan 
Petroviç Tovostin 1879'dan itibaren, şimdiki Minusinsk'in bu
lunduğu yerdeki küçük köyde çalışmaktaydı. Çevredeki Ruslar 
ve Tatarlar, kendisine bronz eşya getirip bunlan eritmesini, se
maver veya süs eşyasına dönüştürmesini istiyorlardı. Bu kişi, bir 
süre sonra eline geçen tarihi eserleri satın almaya, yabancılara, 
tııf!st, mem~;~r ve subaylara satmaya başladı. Sonralan şahsi ko
leksiyonunu Helsinki'de bi~e satUğı anlaşılıyor. TaUgren bu eser
ler üzerinde çalışıp kitap halinde yayınladı. Bütün bu yoğun 
faaliyet, Rusya'daki bilimsel sonuçlarını 19. yüzyılın ikinci yarı
sında ortaya koydu. O ana kadar Heroıos'un anlattıklanyla kur
gan kültürü arasında ilgi kurmak kimsenin aklına gelmiyordu. 
Ilk. bilimsel kazı!an Alexander Adrianov'un yönettiği bilinir (12). 
Kendisini izleyen meslekdaşlan giderek artan bilgi, beceri ve tek
nikieric bu işi ilerletmişler, daha ileride ele alacağımız üzere, bu
gü o Sovyetler Birliği mUzelerini dolduran olağanüstü sayıda insan 
ve at mumyası, tekstil ürünlefi, metal, deri ve ahşap malzeme 
birikmiştir. Bu malzemeyi açıklayan aynı değerde yazılı kayna-

> ğın bulunmayışı arkeolog ve sanat tarihçilerini z.orlayan başlıca 
problem olmuş, Türk sanatının erken devrini aydınlatabilmek üze
re farklı ~ aynaklardan elde edileri bilgileri biraraya getirmek ge-
rekmiştir. · 

Kurgan arkeolojisi yanını;la, öteden beri üzeri yazılı dikili taş
lar hakkında bilgiler ediniliyordu. Rusya'nın değişik bölgelerine 
seyahatler yaparak yüzey şekilleri, coğrafya, hayvanlar ve bitki 
örtüsü hakkında araştırma yapan N . . M.·Prshe_walski, G . N. Po
tanin, M. W. Pewzov, G. J. Grum-Grshimailo gibi yazariann 
· notlarında insan yapısı eserler hakkında ilginç bilgiler de yer alı
yordu. Bu tür izierin artık araşunlması gerektiğine inanan çar 
Petro'nun emriyle Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685-1735) adlı 

Polenyalı bir uZİTlan Rusya'ya çajınldı. 17 1~ ve 1719 yıllan bo
yunca St. Petersburg merkez olmak üzere, bütün Asyayı dola
şan bu kişi bimzer işaretlerden oluşan bir alfabeye sık sık 
rastlamaktaydı. 1721 yılında Yenisey Vadisi'nde ilgi çekici bir ör
nek daha bulunca dikkatini bu esrarengiz yazıya yöneltti. Bu ya
zının hangi 'kültüre ait olduğu hususunda büyük tereddütler 
taşıyordu. Aslında doğa bilimçisi ve Upçı olan ~u araştırmacının 
bulduğu runik işiı.retlerin; Yunanca, Ermenici, Iskit yazısı, Feni
ke, Etrüsk ve hatta Mısır hiyerogliflerinin prototipi olduğu var
sayımlan ileri sürüldü. Kısa bir zaman sonra taruştığı J. P . 
Stahlenberg (1676-1747) adlı araşormacıyla (13) birlikte gezileri
ni sürdürdüler. 1722'de Abakansk yakınında bulduklan başka 
bazı steller ve bir balbal büsbütün ilgilerini çekti. Charles Schul
mann adlı arkadaşlan_buluntuların resi~edn_i çizerken, kendi
leri çevredeki kurganlan inceler ve bu mezarlarda pekçoğunun 
Ruslar tarafından soyulmuş olduğunu _görürler. Stahlenberg 
1722'de İsveç'e döner ve Das Nord und Ostliche Theil von Eu
ropa und Asia (Stockholm, 1730) adlı eserini yayınlar. Bu eser
de. bazı yazıtların kopyeleri y~r almakt!l, daha d<! önemlisi, ilk 
defa olarak bunlann Türk yazı u olduğundan söz edilmektedir. ı 8. 
yüzyılda Rusya'ya iitmiş olan P. S. Pallas (1741~1811) adlı sey
yahın notlarında ·,yazıtlar hakkında bilgi verilmektedir (14). 
1733-1744 yıllarında Sibirya'ya gitmiş olan G. Müller'e ressam 
Lursenius refaket etmiş ve Uybat stelinin resmini 'bilim çevrele
rine tanıtmJştır. Daha sonra, bir maden mühendisi olan G. 
Spassky, Sibirya'daki araştırmalan sırasında yazıtlarla ilgile~, 
önce Sibirsky Vestnik adlı dergide (1818), daha sonra da genış 
bilgiler vererek ve Latince olarak yayınlar (15) . Finli Castr_en, 
1847'de yaptığı seyahat sonunda, yeni bir keşifle Oznaçerinaya 
yazıtım yayınlar. Çevrede bulunmaya başlayan yazılların çoğal
ması sebebiyle 1877'de Minusinsk'de bir m üze kurulmuş, böyle
ce zengin bir koleksiyon oluşturulmaya başlanmıştır. 

Finler, kendileri için 'konunun ilginçliğini çok erken tarihleide 
sezmişlerdir. ·1890'da Heikel başkanlığındaki bir ekibi, artık iyi
ce tanınmaya başlayan Orhun bölgesine göndererek ciddi etütle
re girişirler. Ger~kten de Türk dilinde ve runik harflerle yazılmış 
asıl önemli metinler Orhun'da, Koşo Saydam bölgesinde bulun
maktaydı. Buradaki stellerle ilgili en eski araştırmalardan birü:ll, 
Rus bilgini N. M. Yadrintsev !889'da yayınlarnış olmakla bır
likte, yazıtlann okunınası ve yayınlanması hususunda adeta ya~ 
nşırcasına çal!şanlar Alman ~e K_u~ey Avrup~ k_ökenli b.ilif!! 
adamlarıdır. Öyle ki, on-onbeş yıl ıçınde aynı nıtelikte ve bırbı
rini tamamlayan eserler üst Uste yayınlanır. Ruslar, W. Radloff 
(1837-1918) başkanlığındaki bir kurulu 1891 yılında hızi~ bölge
ye gönderirler. Bu ekibin çektiği fotoğraflar atlaslar halinde ya
yinlanır (16). Radloff'un yazıtlarla ilgili eseri Die alttürkische!l 
lnschriflen der Mongolei (St. Petersburg, 1894-1897) belgesel bır 
değer taşımakla birlikte hızlı hazırlandığı için eksiklik ve yanlış
Ian olaii bir eserdir. Orhun yazıdannın tam ve anlamlı tercüme
sini yapan Thomsen'e kadar, sayısız belge biraray~ ge.~ş. 
metinlerio tercümesi için bazı olumlu adımlar atılabilmiştı. Ya
zıtlann baş kısmındaki Çince metinlerle ilgilenen Popoff ve G. 
Deveira'dan başka G. Schlegel olumlu katkılarda bulurunuşlardır. 

Orhun yazıdannın en iY.i tercümesini yapan bilim adamı W. 
Thomsen'dir. Kopenhag üniversitesi'nde karşılaştırmalı- filoloji 
profesörü olan bu kişi, 1892'de yazıtlarındaki bazı kelimelerin 
okunuşu ve harflerin seslendirilişi meselesini büyük bir başany
la çözüme kavuştıırmuştur. 

Gerek Sibirya, gerekse Moğolistan'da bulunan Türkçe metin
Ii runik yazıtlar hakkındaki araştırmaların sonuçlan genellikle 
filologlarca değerlendirilmiştir. Bu metinlecin kültür tarihçileri 
tarafından ele alınışı daha geç dönemlerde söz konusu olmuş
tur. Runik harflerin Doğu Avrupa'da tekrar ilgi konusu haline 

. gelmesiyle birlikte Türk kavimlerinin Asya coğrafyası!ldaki ya
yılma dinarnigl teknik ve önemle gündeme gelmiştir. 

1799'da Macaristan'da karşılaşılan buluntular bir grup bilim 
adamını uzun yıllar uğraştırdı. Bu defa maqenden yapılmış bir 
grup sanat eşyası üzerine kazılmış ve birkaç satırdan oluşan· kU
çUk metinler sözkonusuydu. Torontal vilayetindeki Maros nehri 
yakınında bulunan Aranyka deresinin kıyısında Nagy-Szent
Miklos adlı yerde 23 parça altın eşya bulunur. Vuin adlı bir köy-
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lU, evinin avlusunda çukur kazarken altından bir dizi kap-kaçak 
ele geçirmiş, bu parçalan satın alan iki Rum tücc:rr koleksiy9nu 
Peşte'ye getirmiştir. Kral Fransua durumu öırenmce koleksıyo
nu satın alır ve bugün Viyana Müzesi'nde bulunan eserler bilim 
dünyasına sunulmuş olur. Bulunduğu andan itibaren "Attila'
nın Defınesi" adıyla ün salan koleksiyon, 18 ve 24 ayar altından 
sürahi, tabak, kadeh ve taslardan oluşan 23 paİçadır. Bu deli~ 
neyi görerek ilk kez bahseden Schoenvisner Stephan'dır (18). Pek
çok bilim adamı konuya ilgi göstermişler, ancak en verimli 
sonuçlan Hampel Jozsef almıştir. Macaristan'da ve Almanya'
da yayınlanan eserleri bu konuya büsbütün popüler hale getirdi 
(19). Eserler J884'de Budapeşte'de açılan bir·sergide teşhir edil
miş, daha sonra Kondakov, Zimmermann, Thomsen, Keil, Mes
Uı.ros Gyula, Mladenov, Beşevliev, Feher Geza, . Supha bu 
malzeme ÜZerinde çalışnuşlardır. Ancak buluntular üıerindeki ya
zıyı okumayı başaran Nemeth Gyula'dır. Define, MS. 4. yüıyıl
dan 9. yüıyıla kadar geniş bir tarih dilimi içinde tarihlenir. 
Eserlerin H unlara ait olduğunu ileri süren kişi Meszaros Gyula'
dır (20). 

ı s. yüzyılda Asya'da yapılan kazı ve araştırmalar giderek can
lılık kazanırken, yüzyılın ortalarına doğru Avrupa kültür haya
tındaki yeni gelişmeler erken devir Türk sanatı araştırmalanna 
ışık tutan sonuçlar vermeye başladı. Kilisenin otoritesinden kur
tulan bilim hayatı Doğu araştırmalarına yöneldi. Başlangıçta sa
dece misyoner veya tüccarlann notlarıyla yelinilmekteyken, bu 
yU.zyılda saray kütüphanecileri, arşivciler, ansiklopedi yazarları 
ve nihayet enstitiller, yüksek dereceli okullar ve derneklerin ça
lışmaları hız kazandı. 

Fr~sa'da çağın en güçili oryantalisti olarak ün yapan Silves
ter De Sacy (1758-1838), teoloji eğitimi görmeden, daha çok ede
biyatla uğraşan ilk Avrupalı olarak gözükmektedir (21). Bu 
çevredeki güçlü kadrolardan yararlanmak isteyen Rus çan uzman 
isteğinde bulunur. Kendisine Charmois gönderilir, böylece Pe
tersburg'da bir Doğu Fakültesinin açılması sağlanır. 

Societe Asialique'nin kuruculanndan plan A.Remusat,S.Mar
tin ve Klaproth, Fransa'nın en güçlü yay~nı olarak Journ~ Ası-

atique'i yayınlamaya başlarlar. College de France'da, Çin, 
Tatar-Jvlançu Dilleri Edebiyatı Enstitüsü'nün başına getirilen A. 
Remusat (1788-1832), bir tıp doktoru olup, hızla Uzak Doğu dil
lerini öğrenerek oryantalist olur. Daha 1825 yılında runik Asya 
kitabeleri için: "Bu· ki tabeler Türklerin en eski yurtlannda 
bulunmaktadır" diyerek görüşünü bildirmiştir. Sibirya yazıtla
nyla ilgili çalışma yapan G. Spassky'nin bir araştırmasıruo Fran
sızca özetini Journal des Savants'da yayıniayan Remusat, aynı 
konuda Recherches sur les langues des Tartares'i yayınlar. Klap
roth sözkonusu yazıtları okumak ÜZere Societe Asiatique tara
fından bölgeye gönderilir. Dönüşte 1822'de raporunu okur, 
1824'de yayınlar daha sonra da ünlü eseri Memoires relatifs a 
l 'Asie yayınlanır. Fransız sinoloğu S. Julien (1793-1873), Colle
ge de France'da görev yapma.tayken, kendisinden sonra bu gö
revi sürdürecek plan E . . Chavannes (1865-1918) ile birlikte, 
Göktürklerle ilgili Çince belgeler ve Türkistan tarihini araşurmaya 
başlar. DocHmenls historiques sur le Tou-kiue (surtaut orienta
ux) traduits du ch.inoise (1864), bu alandaki en önemli eserlerin
dendir. Aynca doğu Türkleriyle ilgili belgeleri Journal 
Asiatique'de yayınlamaya başlar. Böylece J . de Guignes 
(1721-1800)'nin yazmış olduğu beş ciltlik Türk Tarihi (22) yeni 
belgelerle desteklenrniş olur. L. Cahun'un Asya Tarihine Giriş 
(Paris, 1896) başlığını taşıyan eseri Türkiye'de yankılar uyandır
mış, Necip Asım'ın çevirdiği bu kitapta Hunlarm, Türklerin atası 
olduğu tezi güçlü bir biçimde ortaya konmuştur .. Yy.zyılın orta
lannda Rus sinoloğu N. Y. Biçurin (1778-1853), "Über die Wolga
Hunnen und Hiung-nu" adlı makalesiyle Türk kültür tarihinin 
en eski tabakaianna karşı duyulan ilgiyi büsbütün artırmıŞtır (23). 
Yüzyılın sonuna doğru Asya çalışmalan hemen bütün Avrupa'
ya yayılmıştır. 1781'de Hollanda'da kurulan Batavia Bilim veSa
nat Kurumu ile 1784'de İngiliz W. Jones'in ..önderliğinde 
Kalküta'da çalışmaya başlayan Asiatic Society of Bengal, önemli 
belgeleri toplayıp yayınlar. İngiltere'de H. T. Colebrooche:'ve G. 
T. Stounton I923'de Royal Asiatic Society of Great Britain and 
England'ı kurarlar. Merkezi Londra'da bulunan bu kuruluşun 

·dergisi Journal of Royal Asiatic Society uzun yıllar yayınlaııJ1].1$tlr. 

College de France'ın sinoloji bölümünün başına getir ilen E. 
Chavıinnes (1865-1918), ünlü Shih Chi'nin tercümesine başlamış, 
Budist metinleri ÜZerinde ayrıntılı çalışmalar yazmıştır. 1907'de 
Çin'e giderek Ho--pei, Shan-tung, Ho-nan, Shen:~si ve Shan-hsi 
eyaJetlerinde araştırmalarda bulunmuş, arkeoloJık kazılar Yi3p
mıştır. Türkistan tarihi ve Göktürklerle ilgili Çince belgelere da
yanarak pekçok kitap yazmıştır. Batı Göktürklerine a,it Çince 
metinlerio tercümesi işini Rus Bilimler Akademisi, ona ve/ir, böy
lece Docüments sur les Tou-Kieu occidenlaux (Şt. Peter~burg, 
1903) yayınlanır. 

Tiirk sanatının erken devri, 19. yüzyıl içinde, Orta Asya tari
hi, steller, kitabeler ÜZerindeki çalışmalar ve Uygur duvar resim
Jerinin ortaya çıkışıyla yeni bir kimlik kazandı. Her ulustan insanın 
katıldığı çok geniş bir kadro araşurmalannı yoğunlaştırdi. N. M. 
Yadrintsev, D. A. Klemenz, P. M. Melioranski, W. Radloff, W. 
Thomsen, E. Chavarınes, W. Barthold bunlardan sadece birka
çıdır. Yüzyılın ortalarına doğru aniden çok sayıda Japonun dev
reye girmesiye birlikte bu alan tam anlamıyla çok uluslu ve 
disiplinler arası bir alan haline geldi. M. Setsurei'nin 1894'de ya
yınlıinan Mao-tun ile ilgili kitabından sonra, MoğoUann Gizli Ta
rihi ile ilgili araştırmalar 20. yüzyılın başlarında yapıldı. Sira~ori 
Kurakuci'nin bu alandaki çalışmalan Japon türkolajisi ve erken 
devir Türk sanatı için adeta dönüm noktası olmuştur (24). Şira
tori'nin araştırmaları Hamada, Harada ve Mori tarafından gü
nümüze kadar sürdürülmüştür. Gerek Japonlann araştırmalan, 
gerekse Avrupalılar'ın Uzak Doğu'ya yönelik ilgileri parça par
ça ortaya çıkmış, sistematik olmadığından Türk sanatının erken 
devrelerine ait bir sanat tablosu ortaya konamarruştır. 

20. yüzyıldaki Asya araştırmalan dilbilim, sanat ~deri ve kül
tür tarihi bakımından yoğun ve çok yönlü eserlenn ortaya çık
masını sağlamıştır. Bir yandan kurgan arkeolojisi sürdUrillürkeı:ı. 
öte yandan Uygur duvar resimlerine ait sayısı.z örnek ~ı;dunm~ 
ve yayınlanmıştır. Daha 1898'de Klementz tarafından boğu Tür
kistan'da bulunup bilim dünyasına tanıtılmış ol~ f.!ygur duvar. 
resimleri, 1900'0 izleyen yıllaı:dan itibaren yoğun bır ınceleme ko-
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nusu olmuştur. Türk resim sanaunda seçkin bir yeri olan bu mal
zeme aynnulı olarak A. Gıün.wedel A. von Coq tarafından Turfan 
E:~pedition cilllerinde taruulınaktadır. Ön çalışmalan 1902._1907 
arasında yaptiari bu etütler sırasında; Grünwedel 1902 Mart ayın
da Uygur bölgesine gider ve eserleri yerinde görür {25). 1904'de 
ve 1913-14 yıllarında bölgeye giden Le Coq konuyu etraflı bir 
biçimde inceler, Çoğu büyük boy renkli resimlerle zengirıleştiri
len eserlerini vermeye başlar {26). Aslen Macaristarılı. olan A. Ste
in, aynı bölgede Hindistan hükümeti adına çalışmalar yaptı. 
1907'de, Tunhuang (Bin Buda) adıyla kaynaklara geçmiş olan 
tapınaklan bulmak üzere Doğu Türkistan'da bulunduğu sırada, · 
bu tapınaklarda görevli Wang adlı kişiyle karşılaşmış, rahip olan 
bu kişi elindeki çok zengin malZemeyi kendisine göstermiştir. 
Uzun pazarlıklardan sonra, 24 sandık el yazması ve 5 sandık Uy
gur resminden oluşan koleksiyon hemen orada el değiştirmiştir. 
Malzemeyi British Museum'a yollayan A. Stein {27) aradığı ta
pınaklann yerini de tesbit etmiştir. Tun-huang, Doğu Türkistan'
da, kayalar içinde oyulmuş 500 kadar ma~aradan oluşan bir yapı 
topluluğu olup, daha sonra pek çok araştırıcı tarafından ince
lenmiştir. 

Uygur resim ve minyatürleri, GöktOrk yazıılan ve Hun kur
ganları üzerinde 18. yüzyılın başından beri sürdürülmekte olan 
araştırmalar, 19. yüzyılda birleştirilmeye başlanmış, geniş bir coğ
rafi alana dağılmış olan bu kıı)ıntıların hangi kültüre ait olabile
ceği sorusu giderek daha aydınlık cevaplar bulmaya başlamıştır. 
Sözgelimi A. Stein, 1907'de elde ettiği bir kısım el yazmasını W. 
Thompsen'e göndermiş p :da bunları 1912'de yayınlamıştır. 
1909'da, kağıtlar üzerine yazılı bir kısım Göktürk metninin 
Köktürk-isehes :ıus Turfan adıyla Le Coq tarafından yayınlan
dığını görüyoruz. 

18. yüzyılda, meslekten olmayan arkeologlarca başlatılan ka
zılar oldukça verimli sonuçlar vermişti. Ancak bu kazılarda elde 
edilen malzeme çoğu zaman bilimsel bir tasnif ve katalog gör
meden el değiştirmiş veya bütünöyle ortadan - kaybolmuştu. Rad
loff'un 1856'da Altay kurganlarında yaptığı kazılar, bilimsel 
amaçlı ilk girişim olarak kabul edilebilir. 1897'de Maykop kur
ganları (Kafkasya)nın zengin bulunıularıyla, aynı kıtanın doğu
su~da 18~5'de keşfedilen ~ere! ve Katanda kurgarılanndan çıkan 

ço~zenegin eşya, Kurgan arkeolojisinin pahalı fakat küçümse
nemeyecek bir alan olduğunu haber veriyordu. 1904 yılında Ame
rikalılaon Batı Tilrkistan'da Anav adıyla bilinen iki kurgunda 
{Aşkabad yakıru) ele geçen malzeme bilim dünyası için gerçek 
sürpriz oldu {28). R. Pumpelly'nin kazdığı büyük höyük MÖ. 
9 bin ile MS. 4. yüzyıl arasına. tarihten en pekçok arkeotojik kC\tı 
ortaya çıkarmıştır. Bu kazı, Asya kültürlerinin, Yakın Doğu ve 
Ön Asya ile çağdaş buluntular vermesi bakımından ayrı bir önem 
taşır. 191 1 'de Mayemir-kurgarunda, baskı-tekniğinde işlenmiş alun 
levhalarla zengin bir 1\oleksiyon elde edildi. Birinci Dünya Sava
şı yılianna kadar başlıca kurgan arkeologları olarak A. Adria
nov ve Veselovsky'i görüyoruz. Altay bölgesi ile Karadeniz'in 
kuzeyinde, Dinyeper kıyılanndan Kiev'e kadar uzanan bölgelerin 
önemli nekropol alarıları olduğu arılaşılmaktaydı. Bu geniş alan
daki kurgan bulumulannın İskit ve Hurılarla· olan ilgisi, gÜnu
müze kadar tartışılan bir problem olarak dikkatleri çekmiştir. 

1912 yılında Ballod adl.ı mühendis Noin Ula dagJannda (Mo
ğolistan, Ulan Bator'un kuzeyi) bazı önerrıli kurgarılan bulmuş
tu. Borovka ve Tepluhov'un da desteği ile bu kurgarılann kesin 
yeri ve sayısı belirlendi. Adrianov 1915-16 yıllan ·arasında Tuva 
bölgesini karış karış dolaşarak kazılar yaptı. Teplukov, 1926 -27 
ve 1929'da dağıqık fakat hızlı kazılar yaparak çalışmalimm sür
dürmekteycli. 1924'de Kozlov başkarılığındaki Moğolistan-Tibet 
kazılan önemli buluntutar vermekle birlikte, hızlı ve hoyratça ya
pılan kazılar yüzünden sonuçlan sağlıklı olarak değerlendilerlıedi. 

1924 yılında, o zamana kadar türlü aksamalaiia yürütülen Altay 
bölgesi kazılarının daha sistematik bir şekilde yürütülmesine ka
rar verilerek bUyük bir Altay seferi düzerılencli. Leningrad Er
ınitaj Müzesi, bu işin başına M. P. Griaznov ve S. I. RÜdenko'yu 
getirdi (29). Sovyet dönemindeki yoğun kazılar, çetin iç kavaş 
yılianna rastlamakla ve projenin başındaki iki arkeoloğun sü
rekli bir çatışma içinde olduklan dikkati çekmetedir. 1929'da so
nuçları alınmaya başlayan Altay Seferi'nde, buzlar içinde 
korunmuş olan iki kurgan, özellik (I numaralı olarak gösterilen) 

. birinci sınıf bulunıular verdi. At ve insan cesetleri, elbise, silah, 
takılar ve kumaşlar şaşırtıcı bir tazelik içindeydi. Sovyet yetkili-
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leri buluntuları 1936 Paris Dünya Fuarına götürüp gururla ser
gilediler. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce, Ermitaj ve Bilimler 
Akademisinin birlikte yürüttükleri kazılann başına Sesnovsky adlı 
bir arkeolog getirilir. 1939'da Griaznov tekrar sahneye çık~ ve 
başanlı kazılar yapar. 1947 ve 1948 yaz aylannda Rudenko'nun aç
ugı II numaralı pazınk kurgaru ile yakınındaki V numaralı kurgan, 
her arkeoloğun rüyalanna girecek kadar zengin buluntular verdi. Özel
likle ikinci kurganda bulunan 1.9x2 m. ölçQJerindeki halı çok 
çarpıcıydı. Gerek malzemesindeki motif ve teknikler, gerekse 
mumyalanmış cesetler, bir anda kronolojik sorunlar ve radyokarbon 
teslerini gündeme getirdi. Bulunan halının Türk dügümü ile dokun
muş olması küçük objelerde görülen hayvan üslubu, erken devir Türk 
sanatının .kronolojisini birkaç yüzyıl geriye götüren izlerdi. Savaş yü
zUnden aksayan kazılar 1947'de tekrar başladı ve sonuç olarak 40 ka
dar kurgana ait buluntular bütün aynntılanyla yayınlandı. 

20. yüzyılın başından itibaren, Asya'da yai?ılmış olan kazı ve 
araştırmaların sonuçları, Türk sanannın erk eo devrelerine ait bir 

(10) Bu alanda en spn yapılan iki araştırma doğrudan konuyla ilgi
li olduğu için önemle belirtmek isterim: K. Silici, "Anadolu Taş Tez
vinalında Hayvan Üslübu" Erken Devir Örnekleri Üzerine Bir 
Deneme Arkeoloji·Saf!at Tarihi Dergisi, ll , Ege Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi Yayını,lzmir. 1983, s, 19-27; Y. Çoruhlu, Anadolu 
Selçuklular1nın Taş Tezyinatında Orta Asya ile Bağlantılar. Mi· 
mar Sinan Universilesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans 
Tezi) Istanbul. 1988. 
(11) Herodotos, Heredot Tarihi, Çev: M. Ökmen, Remzi Kitabevi, 
Istanbul 1973. 
(12) Adrianov, çalışkan bir arkeolog olmakla birlikte katı siyasi dü· 
şünceye sahipti. Tomsk'da karşıt güçlerin hışmına uğramış Vf3 
1920'de öldürülmüştür. . • 
(13) Asıl adı Talbert olan bu lsveçli yüzbaşı 1709'da Ruslara karşı 
yapılan Pultava savaşında esir düşer ve sürgün gönderildiği Sibir· 
ya'da 13 yıl kadar kalır. Yayınlarda, asalet adı olan Stahlenberg 
adıyla tanınmaktadır. 

(14) Sew.ah ve doğa tarihçisi Pallas'ın, bütun Rusya, Sibirya ve 
Çin sınırına kadar olan bölgeleri adım adım dolaşarak topladığı bil
gileri birkaç kitap halinde yayınladığı bilinir. Voyages dans diNe
rentes provinces de l'empire russe, de 1768-1775, (Petersburg, 
1771·1776), . 
(15) lnscriptiones Sibiracae {de antiquis quibusdam sculpturis ei 
inscriptionibus in Sibiria repertis, St. Petersburg, 1822) adlı eser 
20 adet kitabenin kopyesini verdiğinden ayrı bir önem taşır. 

(16) 1859·1871 yılları arasında 12 yıl Sibirya'da araştırmalar ya
pan Radloff, bu bölgede yaşayan toplulukların kültürlerini inceler. 
Aus Sibirien adlı eseri bu araştlfmaların sonucunda ortaya çık
mış önemli bir kaynaktır. Yaz.ıtlarla ilgili olarak, Atlas der Altertü
mer der Mongolei, im Auftrage der Kais. Akademie der 
Wissenschaften herausgegeben von W. Radloff {St. Petersburg, 
1892-1899) önemlidir. Radloff'un 1856'da başlayan Kurgan kazı
ları ve yüzey buluntuları toplaması olumlu başlangıçlardır. Kendi· 
si bulduğu eserlerin tarihi ve kültürel değerinin pek farkında değildi. 

(17) Başlıca yay}nları olan; lnscription de I'Orkhon deschiffrees 
{Helsingfors, 1896)'de ve Bulletin de I'Akademie Royale des Sci· 
ences et des Letters de Denmark'da yazıtıların anahtarlarını ya
yınlar. Metinleri n Fransızca tercümesini; Memoires de la Societe 
Finno-Ougrienne, {5. cilt de) ve Journal de la Societe Finno
Ougrienne, in 30. cildinde "Une lettre meconnue des Inscripli
ons de l'lenissei" başlığı altında toplar. 

{18) Kendisinin, Notilla Hungaricae rei nurnaride Buciae, 1801, 
Arneth'in desenleriyle, Die Gold und Silberornamente des k. k. 
Münz und Antiken Cabinets, Wien. 1850. adlı yayını yanında, 
Böhm, R. Floris, Sacken-Kenner, Hensz.lmann, Pulszky Ferencz, 
Pulszky, Karoly, R. Jenö gibi isimler bu defıne ile uğraşmışlardır. 
(19) H. Jozsef, Archeologiai Ertesito, 1884, c. IV ve Der Gold
fund von Nagy-Szent-Miklos, sogenannter Schatz des Attila, 
Budapest. 1885. 
{20) M. Gyula, "Az elsö Hun nyelvemlek" Nlepünk es Nyelvünk, 
1936, s. 1·3, 

(21) S.de Sacy, Societe Asiatique'in kurucularından olup, 1795'de 
kurup yönettiği Ecole des Languages Orientales Vivantes, bütün 
Avrupa'ya doğu bilimeisi yetiştirir. 16. Louis, kendisinden kraliyel 

tarihçe oluşturabilecek şekilde değerlendilmeye başlandı. Daha 
da önemlisi bu gelişmeler Anadolu'daki Türk sanatına baglan
dı. Geniş bir alana yayılmış bulunan belge, anıt ve diger bulun
tular, ~ugünkü yayınlarda .farklı dillerde de olsa yer almaktadır. 
Çin Seddi'nden Macaristaıi'a kadar yayılan eski Türk kültür ve 
sananna ait bilgilerin, farklı meslek ve uluslara mensup araştır
macılar tarafından derlenmiş olması, bu alanda yapılacaiC bir sen
tezi zorlaşurabilecek ilk engel olarak görülmektedir. Bunun 
yanısıra, araşurmalann bir kısmı, fotoğrana belgelenemeyecek 
kadar eski tarihlere dayanmakta ve alınan es~amplar yayınlara 
geçerken, tekrar tekrar kopye edilen malzeme .her seferinde bi
raz daha kaybetmektedir. Ancak hepsinden önemlisi, Tür sana
tının erken devrine ait kazı raporları, inceleme ve araştırmaların 
Türkçeye çevfilmemiş olması karşılaşabileceğimiz en büyük en
.ızel olarak gözükmektedir. 

kitaplığında bulanan do!lu yazmalarının araştırlmasını istemiş, 
1875.de başlayan çalışmalar Academie des lnscriptions et de Bel
leslettres tarafından mecmua halinde yayınlanmıştır. 

(22) J. de Guignes, Çin, Arap, i ran ve bazı Bizans kaynaklarını oku· 
yabildiğinden bu alanda önemli bir çığır açmıştır. Sözkonusu ese
ri, Histoire Generale des Huns, des Turcs, et des Mongols et 
des Autres Tartares Occidentaux (Paris, 1758) başlığı altınca ve 
5 cilt halinde yayınlamıştır. 

t23) Yakinef. Jakinf veya Yakoloviç adl arıyla literatüre geçen Bi· 
çurin aslında papazdır. Hristiyanlığı yaymak için adım adım Çin'i 
dolaşmış, klasik Çin kitapları üzerindeki bilgisini artırmıştır. Orta
çağdaki Ortaasya Kavimleri Hakkında Haberler {1851), Moğolis
tan Notları (1828) ve Cengiz Han'ın ilk Dört Kağanlığı Tarihi (1829) 
başlıklı eserleri bu anlamda önem taşır. 

(24) Şiratori'nin "Hsiung-nu'lar Hangi Soydandır" başlıklı yazısın
dan başka, 1899'da Roma'da topJanan Uluslararası Doğu Araştır
nıaları Kongresi'nde sunduğu "Uber die Spractıe des Hiung-nu 
Stammes und der Tung-hu Slamme" başlıklı bildiri ile "Die chi· 
nesische lnschrift auf dem Gedenkstein des Kue-t'e-kin an Ork· 
hon, Übersetzt und erlawtert" Sinoloı:ıische Beitcage zur Geschichte 
der Türk Volker, ll. Bu Iletin de l 'academic des Sciences des St. 
.Petersburg, c. 17, 2, 1902. En önemli yayınları arasındadır. 

( 25).Araştı rmacının Uygur duvar resimleriyle ilgili araştırmalarını 
topl adığı başlıca yayınları: Bericht über archaelogishce Arbeiten in 
ldikutschari, Abhandlungen der Koniglische Bayerisehen Aka
demieder Wissenchaften, XXIV, V, ı. Munich. 1906; Die Archa· 
elogischen Ergebnisse der dritten Turlan Expedition, Zeitschrift 
f ür Ethnologie, Berlin. 1909; Altbuddistische Kulistatten in 
Chinesisch-Turkistan (3, Expedition), Berlin-1912; Altkutscha, are· 
haologischeunet religionsgeschichte, Forschungen an Tempera· 
Gernalden aus buddhistischen Höhlen der ersten acht Jahrhun
derte nach Christi Geburt, Berlin. 1920. 

(26) Chotscho, Koniglich·Preussische Turfan-Expedition (2. Expe
dition), Berlin 1913; Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschich· 
te Mittelasiens, Beriiri 1925; Die Buddistische Spa:·;tantike in 
Mittelasien, C.I-VII, Berlin. 1922-1928; Auf Hellas Spuren in Ost· 
turkistan, Berichte und Abenteuer der 2. und 3. deutschen Tur
lan Expedition, Leipzig. 1928; E. Waldschmidt ile, Die 
buddhistische Spiitantike in Mittelasien, 7 vols., Berlin. 
1922-1933. 

(27) Stein, gezi ve araştırmalarının sonuçlarını Ancient Khot~n (Ox
ford 1907); Serindia, 5 vols (Oxford 1921); Ancient Buddhıst pa
intings from the Cave of the Thousand Buddhas on t~e 
Westernmost Frontier of China (London 1921); lnnermost Asıa 
(Oxford. 1928) adlı eserlerinde toplanmıştır. 

(28) Pumbelly, R., Exploration in Turkestan, 2. vols., Washing
ton. 1908. 

(29)Daha önce, Teplukov adlı bir araştırmacin ın, kurg~nla_r~ tasnif 
ettiği ve Sibirya prehistoryasının anahatlan~ı oluşturdugu. bılınmek
tedir. Stalin devrindeki "temizlik" hareketı sırasınd~ a~ıden o.rt~
dan yok olan bu araştırmacıdan sonra çalışm~lar bır sure kesıldı. 


