SAN'A
Arap şehri, batıda bahçeler içinde gevşek
dakulu Türk şehri görünümü hakimdir.
Yahudi mahalleleri de Osmanlı memurları
için kurulan batı bölümündedir. Hemen bütün Arap şehirlerinde olduğu gibi San'a'nın doğu kesiminde de günlük yaşam ve
ticari etkinlikler Camiu'l-kebir çevresinde gelişmiştir. 2004 yılı sayımında nüfusu
1. 747.627 olan şehirde açılan üniversite
ve diğer modern kuruluşlar nüfusun hızlı
artışına sebep olmaktadır. San'a doğumlu
veya bir süre burada yaşamış olup San'ani
nisbesiyle bilinen birçokkişi vardır (Sem'a-

n!, VIII, 92; Yak.üt, III, 428).
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Arapça'da san' (sun') "yapmak. etmek",
sana' "işinde mahir olmak", san'at ise "yapılan iş , meslek" anlamına gelir. Terim olarak sanat "maddi veya zihni bir iş ve çabada izlenen düzenli ve özel yol, yöntem"
diye tarif edilmiştir. Yine Arapça fen kelimesi "bir işte maharet kazanmak, süslemek" manasında masdar; "bir meslek veya sanatla ilgili özel kuralların bütünü, ilmi nazariyeleri el yatkınlığı ve öğrenimle
elde edilen vasıtalarla uygulama, akla ve
kalbe en yüksek güzellik tadını verecek
şekilde bir duygu ve düşünceyi ifade çabası" anlamlarında isim olarak kullanılmış
tır. Arapça'da sanat ve fen kelimelerinin
anlamları arasındaki bu benzerlik Türkçe'ye de geçmiş, es-saniHu'l-cemile ve daha
çok el-fünilnü'l-cemlle diye ifade edilen güzel sanatlar Osmanlı Türkçesi'nde sanayi-i
nefise, füniln-i nefise gibi terkiplerle karşılanmıştır. Batı dillerindeki art kelimesinin aslı Latince "düzenlemek" anlamında
ki arstır. Literatürde sanat için yapılan birçok tanımdan bazıları şunlardır: i nsanın
el becerisiyle yaptığı şeyler; gözlem, çalışma veya uygulama yoluyla elde edilen
üstün nitelikli öğrenme yeteneği; bir işi
belli bir estetik duyguyu yansıtacak biçimde gerçekleştirme tarzı; bir etkinliğin gerçekleştirilmesi veya belli bir işin yapılma
sıyla ilgili yöntem, bilgi ve kuralların tamamı.

İslam sanatı bütün tezahür şekillerinde
islam'ın varlık ve hayatı algılayış ve anlamlandırış biçimini yansıtır. Diğer bir ifadeyle İslam sanat eserleri onları ortaya koyanların inanç ve hayat tarzlarının en somut göstergesidir. Bu sanat İspanya'dan
Endonezya'ya, Orta Asya'dan Büyük Sahra'nın güney uçlarına kadar birbirinden
çok uzak ülkeleri birleştiren bir kültürün
ve medeniyetin ifadesidir. Başta mimari
eserler olmak üzere hat, milsiki ve tezhipten giyim kuşamla ilgili olanlarına kadar
bütün sanat eserleri bu geniş alanda bir
geleneğin inanç ve hassasiyetini, sosyal ve
ekonomik yapısını, politik motivasyonunu
ve görsel duyarlılığını göz kamaştırıcı bir
şekilde dışa vurur. islam sanatı İslam maneviyatı ve dünya görüşünün biçimler alanındaki bir açılımıdır. İslam sanat eserleri

dönemden döneme ve bölgeden bölgeye
çeşitlilik gösterse de bunların gerek manevi amaçlarındaki birlik gerekse sergiledikleri estetik zevk ve anlayıştaki tutarlı
lık İslam'ın güç ve soluğunun açık bir kanıtıdır. Kelam konularından ticari hayata,
savaştan özel zevk ve beğenilere kadar islam'ın hayat ve varoluşla ilgili kendine has
duyuş , duruş, seziş, kavrayış ve yorumu bu
eserlerde çok canlı bir estetik ifadeye kavuşur (Seyyid Hüseyin Nasr, s. 7). Bu sanat anlayışında estetik zevk ahlaki değer
den bağımsız olmadığı gibi sanatla onun
fonksiyonel yönü olan zanaat birbirinden
ayrı düşünülmez ve bunlar sonunda hikmetle birleşir.
islam sanatının başlangıçtan beri değiş
meyen temel niteliği özgün üslilbi.ı, motif
zenginliği ve kendine has mimari sistemiyle aynı inanç ve zihniyet dünyasının estetik bir yansıması olmasıdır. Söz konusu
nitelik medeniyet tarihi bakımından hemen göze çarpacak şekilde belirgindir ve
bu bakış açısından İslam sanatı, Bizans'tan Rönesans'a birbirinden oldukça farklı aşamalardan geçmiş hıristiyan san~tın

dan ayrılmaktadır. Müslüman sanatçı, bir
Rönesans ressamı gibi eski üslGptan kopmayı ifade eden köklü bir yenilik arayışı
içinde olmaktan ziyade kendinden önceki
üslfıbu birtakım ince çeşitlerneler ve uyarlamalarla yenileyerek ihya etmek istemiş
tir. Onun bağlı bulunduğu geleneği yenileyerek geleceğe taşıma kaygısı, İslam sanatındaki tarihsel sürekliliğin zihniyet dünyasıyla ilgili sebeplerinden biridir. Fakat bu
durum İslam sanatının tarih boyunca aynı kaldığı , hiçbir değişme ve gelişme göstermediği anlamına gelmez. Kültürel coğ 
rafya ve tarihsel şartlarla alakah belirli hususların islam sanat geleneğini özünden
koparınayan birtakım farklılaşmalara sebep olduğu da aşikardır. Nitekim hicretten sonra henüz yirmi yıl bile geçmeden
Suriye ve Mısır'ın Bizans, Irak ve iran'ın
Sasani egemenliğinden çıkarak darülislama dahil olması, müslüman sanatçıların
bu iki büyük medeniyet havzasına ait teknik birikimlerden rahatça yararlanmasını
mümkün kılmıştır. Ancak bu türden dış birikimlerin İslam dininin doğduğu kültürel
coğrafyaya has tecrübe dünyasının yanı sı
ra islam'ın özellikle Kur'an yazısında kendini özgün biçimleriyle gösteren stil anlayışıyla dengelendiği ve sonuçta İslam inançlarıyla uyumlu bir sanat geleneğinin oluş
tuğu da açıktır. Bilhassa yönetim merkezinin dört halife döneminde saf nebevl inancın yaşandığı Medine'den, önce Emevıler'
ce Şam'a (Dımaşk), sonra da Abbasller'ce
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Bağdat'a taşınmasının ardından İslami denilebilecek bir sanatın İslam medeniyetinin bir tezahürü olarak gelişmeye başladı
ğı inkar edilemez. Bu gelişimin erken safhalarında özellikle mimari ve dekorasyon
alanıyla ilgili olarak Bizans, Sasani ve Mezopotamya kültüründe popüler olan sanatsal öğelerden istifade edildiği bir gerçektir. Ancak İslam medeniyeti kendine
has kimliğini geliştirdikçe Bağdat, Suriye,
Mısır, İran, Orta Asya, Hindistan, Anadolu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Endülüs
kültür coğrafyasında ortaya konan sanat
ürünleri özgün üslübunu daha belirgin biçimde kendini gösterecektir. Kısacası darülislamın bu geniş coğrafyasında müslümanlar yerel şartlar, dış birikimler, teknik imkanlar ve sosyopolitik isteklere göre nisbi farklılıklar gösterse de temellerini
İslam maneviyatından alan dünya görüş
lerinin güçlü yönlendirmesiyle İslami bir
sanat üslübu geliştirmeyi başarmışlardır
(Rice, s. 7-10)

Bununla birlikte İslam sanatının İslami
ve doğası hakkında modern araş
tırmacıların farklı yorumlara sahip olduğu görülmektedir. Söz konusu yorumlar
içinde, İslam sanatı ve maneviyatı arasın
da bire bir ilgi kurarak mutlak ve değiş
mez bir İslamilik fikrinden hareket eden
görüşler kayda değer bir yaygınlık kazanmıştır. Seyyid Hüseyin Nasr'ın yanı sıra Titus Burckhardt, Lale Bahtiyar gibi yazarların savunduğu bu görüş aynı zamanda
İslam sanatının, özünde tasavvufı maneviyatın bir tezahürü olduğu yaklaşımını öne
çıkarmaktadır. Bu yazariara göre tasavvuf İslam'ın kalbini temsil eder, dolayısıy
la islam sanatı, fiziki gerçekliğin süreksiz
olduğunu vurgulayan tasawufi ilke merkeze alınarak açıklanabilir. Aynı yaklaşımın
bazı sürümlerinde, sanatsal formların merkezine harf ve sayı sembolizmini yerleşti
ren ve Pisagorcular'dan beri bilinen bu tür
sembolikyaklaşımları İslam'a özgü sayan
yorumlara da rastlanmaktadır. İslam sanatının tamamıyla dini olduğu yahut kaynağını tamamen dinden aldığı şeklindeki
yorumlar ise zaman zaman aşırı genelleyici bir tutumun ifadesi olabilmektedir. Bu
tutum, İslam'da mutlak bir tasvir yasağı
nın bulunduğu varsayımından hareketle
müslümanların resimierne ve süslemede
diğer kültürlerde rastlanmayan, tamamen
kendine özgü bir gelenek oluşturduğu düşüncesini telkin etmektedir. Ancak bazı
hadislerde canlı hayvan ve insan tasvirleri konusunda getirilen sınırlarnalara rağ
men Hint-Moğol resminde canlılarla ilgili
oldukça gerçekçi bir tutumun sergilenmiş
niteliği

olması

bu yaklaşımı tartışılır kılmaktadır.
Nitekim yasak denilen figürlerin İslam sanat tarihinde bilinen birçok örneğinde uygulanmış olması gelenekte tam bir uygulama standardının bulunmadığını göstermektedir. Bunların yanı sıra Gazzall gibi
dini otoritelerin, tıpkı felsefenin gelişimini
engelledikleri efsanesi gibi İslam resminin gelişimine de ket vurdukları iddiası aynı çerçevede gündeme gelmektedir. Bu
tartışmalarda resme dair meseleler sadece tasvir yasağıyla ilgili değildir. Mesela
islam resminin özellikle minyatürlerde ortaya konan mekan ve perspektif fikrinden, anatomi bilgisinden , renk kullanım
tekniklerinden yoksun, özensiz ve naif tarzlarıyla İslam'ın büyük sanat gelenekleri yanında küçük ve önemsiz bir başarıyı temsil ettiği şeklindeki kanaatler de tartışma
ya açıktır. Bütün bunlardan daha ilginç
olanı, atomculuğun İslam kelam geleneğinde belirleyici bir kozmalajik görüş olmasından hareketle islam medeniyetinde
eserin kurucu öğesi olarak bütünden ziyade tek tek parçaların görüldüğü ya da
eserin bu parçalara indirgendiği, dolayısıy
la islam sanatının atomcu bir nitelik taşı
dığı iddiasıdır. Atomculuğun İslam entelektüel geleneğinde önemli bir görüş olduğu doğrudur, fakat bu görüşü İslam sanatının bir ilkesi gibi ortaya koymak, müslüman sanatçının dikkatlere arzettiği şe
yin eserinin bir parçası değil bütünü olduğu gerçeğiyle çelişir. islam sanatı diye
özgün bir geleneğin varlığını kabule dayalı
bu tür fikirlere karşılık islami estetik diye
bir algı formunun olmadığını ileri süren
ve sanatta İslami denilebilecek bir amacın mevcudiyetine aşırı bir ihtiyatla yaklaşan Oleg Grabar gibi yazarların eleştiriyi
hak eden fikirleri de söz konusudur. Bu
eleştiriler, gerek müslüman sanatçının gerekse dindaşı olan muhatabının tasavvur
ve tahayyül dünyasını yönlendiren genel
birtakım İslami ilkelerin var olduğu gerçeğinden hareket etmektedir (İslam sanatının doğasıyla ilgili söz konusu modern yorumlar ve eleştirileri için bk. Leaman, s. 7-35).
Gerçekte islami kelimesi sadece dine ve
imana değil bütün bir kültüre işaret eder.
Zira İslam söz konusu olduğunda dini olanı dünyevi olandan ayırmak mümkün değildir. İslam olgusu, yayıldığı topraklarda
mensuplarının algılayış ve kavrayış gücünde hızlı ve çarpıcı dönüşümlere sebep olmuş, yepyeni bir sanat form ve üslübu ortaya çıkarmıştır. Öyle ki, ilk dönem İslami
eserlerin yapı ve tezyinatında görülebilecek etkilenmeler ne olursa olsun bu eser-

!erin müslümanlar adına ve islam'ın gütamaç uğruna üretilmiş olma özelliğinde birleştiği açıkça görülür (Yetkin, s.
5-6; Grabar-Ettinghausen, s. 17; Seyyid
Hüseyin Nasr, s. 68; Lings , s. 13).

tüğü

İslam sanatının hem oluşum hem olgunluk döneminde şu hususlar ilham kaynağı olmuştur: 1. Allah'ın birliğini, O'nun
zaman ve mekandan bağımsız olduğunu
vurgulayan tevhid ve tenzih ilkesi; z. Camide kılınan namaz; 3. Cami mimarisi için
bir ilk örnek teşkil eden Mescid-i Nebevi;
4. Bilgi ve irfan açısından en değerli kaynak olan Kur'an ve hadis. Bu kaynaklara
sadakatle natüralizm ve tasvirden, buna
bağlı olarak perspektif ve gelişmeden uzak
duruş, üslüplaştırma, simetri, hareket doğurucu şekilcilik ve sonsuzluk fikrine yapılan vurgu İslam sanatının şekil ve gaye
birliğini sağlayan hakim özellikleri olmuş
tur (Grabar-Ettinghausen, s. 22; L. Lamya' al-Faruqi, s. 193 vd.; al-Faruqi, XXXVII
!l973J, S. 81).

Hat ve arabesk gibi çeşitli sanat dallada bünyesinde barındıran mimarinin
İslam sanatında en ön sırada yer aldığı
söylenebilir. Mimarinin İslam sanatları içindeki bu önceliğinden ve kutsal sanatın
dindeki ayrıcalıklı yeri ve öneminden dolayı Titus Burckhardt, "İslam nedir?" sorusuna kısaca Kurtuba Camii'ni veya Süleymaniye Camii'ni göstererek karşılık vermenin mümkün olduğunu söyler (Art of
Islam, s. ı) Farklı dönem ve bölgelerde
ortaya konmuş sanat eserleri çeşitli merkezi tezahürlerinde İslam'ın ruhu ile daima uyum içinde olmuştur. Bu bakımdan
İslam sanatını "İslam dini ya da medeniyetinin en deruni yönünün kendi tarzında
bir dışa vurumu" diye tanımlamak mümkündür. Sanatın özü olan güzellik islami
dille ilahi bir niteliktir. Zira, "Allah güzeldir, güzelliği sever" (Müslim, "İman", 147;
İbn Mace, "Du'a"', lO). Bu anlayış İslam
estetik duyarlılığının özünü oluşturan, islam sanatının sürekli göz önünde bulundurduğu bir ilke olmuştur. Buna göre güzellik olgu ve olaylar dünyasındaki görünüştür; güzel varlıkları ve güzel şeyleri adeta bürüyen bir örtüdür; ancak Tanrı'da veya başlı başına ele alındığında batıni bir
güzelliktir. Kısaca güzellik, bu alemde tezahür eden bütün ilahi sıfatlar içinde Allah'ı en dolaysız biçimde hatırlatan ilahi
bir niteliktir (a.g.e., ay). Belki de bu güzellik tutkusundan dolayı islam sanatın
da tezyinatın merkezi bir yeri vardır. Herhangi bir sanat nesnesiyle ilgili olarak bir
tek tezyinat türünden söz etmek mümkün değilse de her yapı ve her nesne belli
rını
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bir yere kadar

aynı

ilkeleri bünyesinde ba-

rındırdığından İslam sanatını bir bütün

olarak mülahaza etmek gerekir.
İslam sanatı duygu yahut duyusaHa ilgili olmaktan çok fikri yönü ağır basan, gerilimlerin giderildiği bir sükun ve ahenk
sanatıdır. Gerilimin giderilmesi ağırlıklı olarak yüzey tezyinatının zarafetiyie elde edilir. Öyle ki bu tezyinatta kalıp veya örüntüler, çok iyi tanımlanmış alanlara inhisar
ettirilmiştir; fakat aynı zamanda bu kalıplar sınırsız imkan ve uzanımlara sahip
bir sonsuzluk fikrini sergiler. Ana ilke tekrardır, yani motif ve desenierin sürekli ve
dönüşümlü kullanılmasıdır, bununla elde
edilmek istenen sonuç ise natüralizmden
kurtulmaktır. Minyatür sanatında perspektiften uzak durulmasının sebebi de tabiatı taklitten sıyrılma anlayışıdır. Dolayısıy
la bilhassa bazı erken dönem eserlerinde
görülen canlı varlık tasvirlerinin birer istisna, ana akımı temsil etmekten uzak denemeler biçiminde görülmesi gerekir.
canlı varlık

tasvirlerinin yer
temsili manalarının bulunmadığı anlamına gelmez. İslam sanatı kendi tercih ettiği formları yepyeni bir sembolik anlamda kullanmıştır. Fakat bu noktada sembolün sembolize ettiği asim yerine geçmemesine özel
bir önem verilmiştir. Bunun anlamı islam
sanatının tasvirden kaçınmasının bilinçli
bir seçim olduğu gerçeğidir. İslam! duyarlılık, tasvirle onun tasvir ettiği şeyi bir şe
kilde özdeşleştiren bir tutumun farkında
olarak sembolden sürekli uzak durmuştur
(Grabar, s. 9ı-93, 2ıoı Bu sebeple tekrara yönelmiştir; çünkü dal, yaprak ve çiçeklerin birbiri ardından tekran ve bunların tabiatta mümkün olmayacak biçimde
takdim ve tehirleri tabiatın bütünüyle silinmesi demektir. Tabiat bilinçten silinince
tabii olmayan ortaya çıkacaktır. Eğer hala tabii olan bir şeyin kaldığı endişesi varsa bunun giderilmesi de geometrik düzenleme ile sağlanır. islam sanatının her
türlü tezhip ve tezyinatında bir desendeki bir birimden ötekine, bir desenden diğerine ve bütün bir görüş alanından baş
ka bir görüş alanına geçmeye adeta zorlayan bir hareket vardır. Bu bakımdan arabesk vahdetin sonsuzca aranmasıdır, ancak hiçbir eser sonuca ulaşamaz. Bu hareket eseri seyredenin hayalinde sonsuza
uzanma, bir tür ebedlleşme duygusuna
dönüşür (Massignon, s. 25; Yetkin, s. ı o;
Jones, s. 162; ai-Faruqi, XXXVII ı 1973 J, s.
Bu sanatta

almamış olması kullanılan formların

ıoo-ıoıı.

İslam sanatında çok çeşitli tezyin! yol ve

yöntemle
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karşılaşılmaktadır.

Akla gelebi-

!en hemen her türlü teknik kullanılmış, geometrik soyut birimlerden bitkisel kalıp
lara, alabildiğine farklı üsluplardaki zarif
yazılardan hem din! bir imaj (resim anlamında değil) hem tezyinat görevi yapan
muazzam boyutlardaki müstakil ketimelere varıncaya kadar başka bir mimari ya
da sanatta eşine rastlanması imkansız, çok
zengin bir desen repertuvarı oluşturul
muştur. Özellikle iç rnekanlara hasredilmiş bu tezyinatın olağan üstü bir etkileyiciliği vardır. Elhamra Sarayı'nda en güzel örneğiyle karşılaşılan bu tezyinat anlayışının ruhu, bu eserleri meydana getiren İslam 'ın özündeki tevhid ve tenzih ilkesi, yani alemin metafiziksel olarak algı
lanışıdır. Bu tezyinat tasawurunun ve genel anlamda mimari anlayışın hakkını verebilmek için bunun kesinlikle İslam'ın ruhunun çeşitli tezahürlerinden biri olarak
okunması gerekir. Kısaca İslam sanatı islam dünya görüşü içinde gelişmiş olan, bu
dünya görüşünden beslenen hayat tarzı
ve duyarlılığının bir çiçeklenmesidir. islam! adını almaya hak kazanan hiçbir sanat
eserinin bu dünya görüşünden bağımsız
biçimde ortaya çıkması mümkün değildir.
İlk dönemlerden itibaren İslam sanatı
nın

tezyinatla ilgili olarak kendini hissettiren en belirgin özelliklerini yer aldığı bütün yüzeyi kapsayıcılık, formlar arasındaki
ilişki, geometrik motifler, sonsuz çoğaltıl
ma imkanı ve konu seçimindeki özgürlük
diye özetlemek mümkündür. Bu durum
bazı yazarlarca yanlış yorumlanarak İslam
sanatının boşluktan korktuğu şeklinde değerlendirilmiştir (Grabar, s. ı 98; İA , I, 466)
Doğrusu, bütün süreç boyunca hakim olan
ilke soyutlama ve bu yolla mücerrede açıl
ma anlayışıdır. Bu tezyinatta tezyin! birimler doğal köklerinden mümkün olduğunca kopartılır; böylece doğal formlar
kendinden başka bir şeyi ifade etmenin
bir aracı durumuna dönüştürülür ve soyut olan, somut nesneler aracılığıyla adeta gözle görülür bir hale getirilir (Grabar,
s. ı 98, 209). İslam tezyinatı, bünyesinde
gözle görülenden daha fazlasını barındır
ması dolayısıyla en sonunda bir tefekkür
nesnesi olarak karşımıza çıkar. Bu, İslam
dünya görüşüyle ilgili bir duruşun göstergesidir. Baki olan Allah'tır, dünyada olup
biten şeyler geçicidir. Düzen ve gerçeklik
baki olana aittir ve "O'na benzer hiçbir şey
yoktur" (eş-ŞCıra 42/ı ı ı.
Tevhid ve tenzih fikrini temsil tarzı İs
lam sanatında ilah! olanın ifade edilemezliğinin ortaya konması şeklinde gerçekleşir. İslam'ın bu konudaki özgün çözümü,
tezyinatta adeta her türlü bireyleşmeyi in-

kar ederek sonsuz tekrar düzeni içinde
natüralizmi bilinçten uzaklaştırmak şek
linde olmuştur. Bu sanat, tabii olmayan
bir şeyin aynen tekran ile tabii olmama
durumunu anlatmanın en iyi yollarından
birini bulmuştur. Öyle ki, eğer sanatçı bu
yolla sonsuzluğu ve ifade edilemezliği estetik biçimde ifadeye kavuşturabilirse sonucun "la ilahe illallah"a varması mümkündür; çünkü artistik temsilin öne aldığı
ve bir yerde muhtevası olan sonsuzluk ve
dile getirilemezlik kendini tabii olmayanın
bir niteliği diye takdim edecektir (al-Faruqi, XXXVII ı ı 973J, s. 90-9ı) Allah'ın duyusal olarak ifade edilemez olduğu gerçeğini aynı yolla anlatmaya çalışmak insanın
hayal gücünü şaşırtacak boyutlarda olsa
da böyle bir şey imkansız değildir, İslam'ın
artistik dehasının o muazzam başarısı da
burada yatmaktadır. İslam sanatında tabiatın estetik temsili işinde natüralizmin
inkarı ve üsluplaştırmanın teşvik edilmesi
aslında teşbih! bir uluhiyyet anlayışına şid
detle karşı duruşu tamamlar. Bu anlayı
şın ilhamını doğrudan doğruya Kur'an'dan aldığı rahatlıkla söylenebilir. Gerçekten Kur'an-ı Kerim -Kitab-ı Mukaddes'ten
farklı olarak- görsel formlara çevrilemeyecek bir dil ve üsluba sahiptir. Kur'an'ın
dil ve üslubu anılan kutsal kitaplardaki gibi bir aniatı dizisini izlemez. Yine Kur'an
dilinin duyusal algıdan çok tefekküre yönelten ve zihn! idrake ağırlık veren bir yapıda olmasını da burada göz önünde bulundurmak gerekir (Grabar, s. 84 ). Kur'an
sürekli tek yaratıcının Allah olduğun u ve
O'nu görmenin, görsel bir biçime dönüş
türmenin imkansızlığını vurgular.
Aslında

mOsikiden giyim

kuşamla

ilgili

olanlarına kadar bütün islam sanatları bir
şekilde doğrudan doğruya

Kur'an'dan etDaha açık bir ifadeyle Kur'an
ve hadis hayatın her yönüne sinmiştir. islam toplumlarındaki iyilik ve güzellik anlayışının temelinde bu iki kaynak vardır.
Kur'an özellikle güzel okunduğunda ses
öyle sürükleyici olur ki insan peşpeşe gelen ayetlerle susuzluğunu gidermeyi, sükünete ermeyi bekler. Ardından süreç bu
dalgalanışlar içinde yeniden başlar. Fakat
kişi asla kanmaz. Bu tecrübenin her bir
ayetle tekrar edilmesi bilinci kavrar ve ona
süreklilik kazandıracak bir hız ve hareket
verir. Ayetterin anlam ve biçim bütünlüğü Allah'ın izzet ve azametini sezdirme
yolunda tam bir birlik oluşturur. Ayetterin bu tekrarlanan dalgalanışı sonsuzluğa
doğru bir hareket başlatırken beraberinde
gelen anlam dokusu da bu harekete bir istikamet verir. Ama bu asla Allah'ın bir bilkilenmiştir.
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gi nesnesi olduğu anlamına gelmez. Allah ' ın ifade edilemezliğinin, sonsuzu taklidin mümkün olmadığının ve aşkın olanı
temsilin imkansızlığının derinden hissedildiği yer de burasıdır. Bizim Allah'ı bilmemiz kesinlikle imkan dışıdır ; ancak O'nun
sezilemezliğini sezmemiz, bu suretle yine
de O'nun hakkında bir sezgiye ulaşmamız
mümkündür (Burckh ardt, s. 63 ; al-Faruqi,
XXXVII 1I 9731. s. 95-97) . Kur' an ' ın önemle vurguladığı bu husus İslam estetik ve
sanat anlayışının özünü oluştu rur. Esasen
Kur'an bir açıdan bakıldığında ilahi bir sanat eseridir ve onun ritim, ahenk ve belagatının der inden sarsmadığı bir müslüman yoktur.
İslam sanatları içinde hat sanatı denebilir ki İslam'ın bir ibdasıdır. Bilindiği gibi
İslam kitap haline gelmiş kelama dayanır
ve Allah ' ın iradesinin en dolays.1 z ifadesi
olan kelamını O'na yaklaşmanın en uç noktası olarak telakki eder. Allah aşkın olduğundan O'nun iradesiyle ancak vahiy eseri
olan Kur'an aracılığıyla ilişkiye geçilebilir;
dolayısıyla kelam en büyük saygıya layık
tı r ve güzelliğin i n şanına yaraşır biçimde
gösterilmesi gerekir. Kur' an'ın kutsallığı ve
ona gösterilen saygı bütünüyle İslam'a özgü olan hat sa n atının doğmasına vesile
olmuştur. Amaç, sesli okunan ayetlerin kulak için doğurduğu işitsel tecrübe kadar
güzel olan bir tecrübeyi göze yaşatmak
tır. Bu arada tezhip de mukaddes metnin
yazıya dönüşmüş güzelliğinin yaşatacağı

tecrübeye doğrudan bir katkı sağlar. Yazı
ve tezhip, insanı görsel ve duyusal olandan ayıra rak her yerde hazır ve nazır olan
ilahi aşkınhkla buluşturmayı hedef almış
tır (Seyyid Hüseyin Nasr, s. 40; Lings, s.
14-1 22) Bu yazılar İslam'ın sahip olduğu
mükemmellik anlayışının göz alıcı örneklerini oluşturur. Anıtlarda ve camilerde çeşitli üslQp ve boyutlarda kullanılmış olan
yazı l ar harikulade güzel yazı örnekleri olm asına rağme n bun ların salt tezyinl bir
unsur olmaktan çok daha önemli temsili
ve tebliğ edici bir anlamı vardır, yani bu
yazılar çok açık ve anlaşılır bir fikri muhtevaya sahiptir. Hıristiyan ve Budist sanatındaki temsilin ikonografik, sembolik ve
pratik fonksiyonlarını İslam yazı ile değiş
tirmiştir (Grabar, s. 136; a mlf.-Ettin ghausen , s. 22). Denebilir ki yazı ve beraberinde tezhip sanatın a bu kadar önem verilmesinin altında yatan sebep, Allah'ın ifade ve temsil edilemezliğini kelamın şanı
na yaraşır biçimde ort aya koymaktır. Yazı sanatı olağan üstü bir şeki l de i n celmiş
olan çeşitli üslQplarıyla hemen her türlü
sanat eserinde meşru bir yer alnuşsa da

en çok arabeskle bütünleşmiştir. Ancak
müslümanların bütün hayatına sinmiş olan
yazının muhtevası da olduğundan aniden
ve dolaysız biçimde uyandırdığı estetik zevk
her zaman daha ileride olmuştu r.
Bütün İslam sanatlarının göz önünde
bulundurduğu tekrar ilkesinin şiir için de
söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. Bu şiir her biri aynı ölçü ve kalıptan
o luşmuş, kendi kendine yeten, tam ve bağımsız dizelerden oluşu r. Okurken veya
dinlerken şiirden alınacak zevk bir yer de
bu kalıpların yakalanmasına bağlıdır. Şüp
hesiz kelimeler, kavramlar ve idr ake bağ
lı inşa her dizede farklıdır; bunlar, tıpkı değişik renklere boyanmış arabesk birimlerinde olduğu gibi bir bakıma renk değişi
mini sağlayan şeylerdi r, ancakyapısal form
bütün şiir boyunca hep aynı kalır. Bu yapıya onun estetik yapısını bozmadan başından veya sonundan herhangi bir ilavede bulunmak mümkündür. MOsikide de
şiirdekine benzer özelliklerle karşı karşıya
gelinir. MOsikiyi bütün bilgilerin, bütün
felsefelerin üstünde Allah'a en ziyade yaklaştıran bir olgu olarak ifade eden yaklaşım
da bu olmalıdır. Ondaki. adeta zamanın
ötesine geçişi andıran dalgalanışın özünde yatan şey budur. Bu iki sanat hep mukaddesin emrinde olmuştur; şiir ve mOsikide ağırlıklı olarak kendisini hissettiren
şey belli bir karakter ya da duygu tarzı
nın anlatılmasından çok isimsiz bir sevgili, müphem bir temad.ır. Burada zaman ,
mekan ve eylem birliği oluşturacak şekil
de birbiriyle ilgili olayların dramatize edilmesine dayanan Batı edebiyatından farklı
bir durum söz konusudur. Batı edebiyatında estetik açıdan gelişme öne çıkar ve
durum ister fikri ister hayall olsun tekr arı dışarıda bırakır. Tekrar gelişmenin zıddı
ve ol u msuzlanmasıdır. İki kültür arasın
daki bütün görsel sanatlar için söz konusu olan farklılık İ slam şiiriyle Batı dramı
için de geçerlidir. Esasen İslam sanatı sanatçı açısından bakıldığında da belirgin bir
şekilde birey üstüdür. Bu farkın sebebi, İs
lam şiirinin ve genel olarak sanatının arka planında Kur' an 'ın dil ve üslQbunun bulunmas ı dır (Mass ignon, s. 17 vd.; Cemi!
Meri ç, s. 63-64 ; al-Faruqi , XXXVII 119731.
s. 99- I Oı ). Batı sanatı ağırlıklı biçimde insanı merkeze aldığı halde İslam sanatı
merkeze ilahi olanı ye r leştirir. Bu sanat
insanın çeşitli durum, çelişki ve çatışma
larını sergilerneye hemen hemen hiç önem
ver mez. Bu bakımdan sanatçı da sanatın
veya trajik olanın ağına düşmez . Onun ilk
ve son tutkusu ilahi alandır. İslam sanatının

en başta gelen özelliği sürekli ilahi olanla
temas halinde bulunduğunun bilinciyle dolu olmasıdır. Onun var oluşunun ve asaletinin kaynağı da budur (ay rı ca bk. İLMÜ'I
CEMAL)
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1883'te İstanbul'da açılan
güzel sanatlar öğretim kurumu.
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Mektebin kuruluşunda Tanzimat devrinde eğitim alanında gerçekleştirilen faaliyetlerin etkisi büyüktür. Bu dönemde
açılan pek çok modern öğretim kurumunun yanında güzel sanatlar alanında da
bazı gelişmeler kaydedildi. Resim sanatı
nın geliştirilmesinde Doğu 'dan ziyade Batı ' nın telkinlerine bir yöneliş olduğu , birçok sanatkarın teşvik ve himaye gördüğü
dikkati çekmektedir. Avrupa'dan meşhur
ressam ve mimarlar davet edilerek istihdam edildiği gibi ihtisas amacıyla Avrupa'ya askeri okullardan mezun ressamlar
gönderilmişti. Bunlardan Süleyman Seyyid
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