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1) Bütün varlıkları yoktan varedcn Allah’tır.
2) Butun varlıklar.gelip geçicidir, yalınız Allah’ın kendisi kalıcıdır.
3) Allah ünsüzjsonsuzdur.
4) Allah gözle görülmez, elle tutulmaz.
5) Allah her yerde vardır onun durağı yoktur,
ü) Allah ne yaparsa biler^yâpâ^7T)hun bilgisi bütün varlıkları kaplayıcıchr.
7; Allah yerleri, gökleri kendi yasasına göre yöneltir.
B) İnsanlar için sonsuz yaşayış öbür dünyadadır.

Şimdi bütün bu inançla,la yoğrulmuş olan devirlerde yaşıyaıı sanatçıların sanat 
—  bır düşünün. Besbelli ki bu şuur tabiat varlıkları üzerinde çalışırken, sanat 
Va.r 1 a 1̂ yaıItırken, fâııi ile bâıd yi, arazla zatı, vasıfla kendiyi birikirinden ayırmıya 
ça ışaca tır. Bu şartlaı altında çalışan bir sanatçı tabiatın bütün gelip geçici olan olay- 
arını ır yana bııakıp, yalnız anlamı, özlüğü, yasayı arıyacaktır. Böylecc sanat eserini. 

mturalısme' m, boyunduruğundan kurtaracak, sum ditme' e götürecektir.
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•-Sanat eserini sonuna kadav-çözümlüyc^ck-olı»’sak-onun -dit bir varlık felsefesi ol- ' 
^ugunu^gö««^»» -“ Varlık ııed irf’ sorusuna her sanat eseri kendine göre bir karşılık 

verir. Türk sanat anlayışına göre canlılar âleminde şu üç gerçek göze çarpmaktadır:
1) Canlılar geometri dışı olan organik varlıklardır.
2) Canlılar türlü organların türlü görevleriyle yaşarlar.
3) Bu organlar, bu görevler yaşama bütünlüğü içindir.
Varlığı bir canlılık âlemi olarak anlıyan ve bu canlılık dışında kalan lıoı nesneyi 

her varlığı ilk ve son gerçek olarak anladığı canın döküntüsü, kalıntısı olarak göıcn 
bu anlayışa c a n lılık  ('jmUdisıne) adını verelim.
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ı) Bütün varlıkları yoktan varcden Allah’tır.
2) Butun varlıklar gelip geçicidir, yalınız Allah’ın kendisi kalıcıdır.
3) Allah ünsüz ̂ sonsuzdur.

■ 4) Allah gözle görülmez, elle tutulmaz.
5) Allah her yerde vardır onun durağı yoktur,
ü) Allah ne yaparsa bilrrelTyapar. Onun bilgisi bütün varlıkları kaplayışıdır. 
7; Allah yerleri, gökleri kendi yasasına göre yöneltir.
H) İnsanlar için sonsuz yaşayış öbür dünyadadır.

Şimdi bütün bu inançları la yoğrulmuş olan devirlerde yaşıyaıı sanatçıların sanat 
Şuur“ ” u blr dü§ünün^ Besbelli ki bu şuur tabiat varlıkları üzerinde çalışırken, sanat 
Vaf  1 a 1̂ y<ll<ıarben, fâııı ile bâıd yi, arazla zatı, vasıfla kendiyi biribirinden ayırmıya 
ça ışaca tır. Bu şartlaı altında çalışan bir sanatçı tabiatın bütün gelip geçici olan olay- 
arım ır yana bııakıp, yalnız anlamı, özlüğü, yasayı arıyacaktır. Böylece sanat eserini. 

naturalismoııı, boyunduruğundan kurtaracak, surncii me'c Götürecektir.
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-Sanat eserini sonuna katUav-çözümliiyc^ek-oliH-sak-- onun "da bir varlık ielsdesr ol- 
 ̂<-lnğ»ımı görrevğkı “ Varlık ııed irf’ sorusuna her sanat eseri kendine göre bir karşılık 
verir. Türk sanat anlayışına göre canlılar âleminde şu üç gerçek göze çarpmaktadır:

1) Canlılar geometri dışı olan organik varlıklardır.
2) Canlılar türlü organların türlü görevleriyle yaşarlar.
3) Bu organlar, bu görevler yaşama bütünlüğü içindir.
Varlığı bir canlılık âlemi olarak anlıyan ve bu canlılık dışında kalan lıcı nesneyi 

her varlığı ilk ve son gerçek olarak anladığı canın döküntüsü, kalıntısı olarak göıcıı 
bu anlayışa canHlbılrk [vıtal isine) adını verelim.
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