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Islâm dininin varl,k ai 
lah anlayışı İslâm 
eserlerinin kaderini , 

ğurmasin olmazdı. Bu vosf6* 
ma tarih boyunca şu iki °ıUr' 
reketle sağlanmıştır: 1a'

1. Tabiattan, sûretten kan 
2. Tine, anlama yak laş,^ - 
İslâm Türk sanat e?e,-jw 

yaratan bu kaçınma 'İk«,, !1 
bir kerteye kadar oîuvn j^c 
Çünkü İslâm dinine göre rdu' 
cek yalnız sonsuz olan ryhĝ r' 
leminden ibaret degildfo- â* 
nu olan madde, ten âlemi’ j°" 
sonsuz olan ruh âlemi ^e’
Allah’ın varlığını, yaratıc.?1**’
m ııllılllPlinU Pncto.n,.m, ululuğunu gösteren birbelgedir. Bu mançların esî ı 
diği İslâm sanatı ne y , e' 
gerçek içi. ne de yalnız n,Z 
çek dışıdır, hem gerçekçi l®1*' 
de pernek üstü, UlkücüS 
İşte Islâm Türk sanatım ,,' 
büyük özelliği budıır. tsuen 
Türk sanatı ne realisttir, 5rn 
de idealisttir, sürrealistti,. ne

F ristıyanlık dinini tas,,, 
larm putperestlik §„y.an
neklerine uygun 0İ., leJ

tenle, suretle hiçbir il'ntis, , 
mayan Allah’ı insan bicir.,- " 
de. İsa g ! b i cUişiinpıcınm* 
bütün inançlarını insanla^1'1' 
maları, tenlegtirrneler;, v!'1r' 
Hristiyan plâstik sanatlar,atl 
gelişmesin1 sağlayacak ye *]ın 
onları zaman geçtikçe San *e* 
doğru yolundan uzaklaştır^110 
tır. Rönesans denilen r]c,v;?ış*' 
akıl, bilgi, bilim, felsefe. ^ n’ 
nik için ne kadar yaran, , 
muşsa, sanat için o kadar *, 
ı-ariı olmuştur. Uygarlık ” 
nmda büyük b'r uy atıma,
kalkınma devri olan Rönegan'g

Bugünkü Batı, resim heykel sanatları Rönesansm tabîatçıhk intellektçiuk * 
göreneklerinden kurtularak Türk plâstik sanat gelene illerine ulaşmnk iç-n i
çırpınmaktadır. j

TÜRK SANATI 
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sanat tarihinde bir gerileme, 
bir sapıtma devri olmuştur.

Rönesans denilen bu natura- 
lizm. intellektüalizm devri Or
taçağın o soylu primit f sanat
çılarım yıkmakla kalmamış, 
romantizm, empesyonizm evre

tarı bugünkü durumda iki yol 
da kendilerini aramaktadırlar. 
B’ri sürrealizm dedikleri tabi
at üstü sanat anlayışı. Biri de 
nonfigüratif dedikleri yeni re
sim, heykel anlayışı. Her ikisi 
de Batı plâstik sanatlarının Rö
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lerine ulaşmak için yüzyıllar
ca beklemiştir. Bu bekleme silr 
realizm denilen gerçek üstü 
plâstik sanat varlığını kaza- 
mneaya kadar sürmüştür.

Batı’da kendini bulma için 
çırpman resim, heykel sanat-

nesans geleneklerinden kopun 
Türk geleneklerine yaklaşmak 
ta olduklarını göstermektedir, 

ugün Batı nonfigüratifçi 
lerin'n ortaya koydukları 
heykeller, resimler tabi

attan o kadar uzaktırlar ki bun

lara heykel, resim d-m.ek bile 
güçtür. Bu günün nonfigüratif 
heykelleri, heykelden çok bir 
yığın müziğine benziyor! Bu 
günün nonfigüratif Batı resim 
leri de resimden daha çok bir 
dekor niteliği taşımaktadır. 
Bütün güzel sanatların amacı 
insanda bilinçaltı kalrjı duygu 
ları bilinç üstüne çıkarmak ol 
duğıınft göre, sanat eseri tabi
attan ne kadar uzaklaşırsa u- 
zaklaşsm. .v'aıe de tabiata bağ
lı kalacaktır. Bugünkü örnek
lere bakılınca bir Süleymani- 
ye, bir Yenicami insana bu 
günkü nonfigürat!f heykelden, 
nonfigüratif resimden daha 
çok yakındır, çünkü insanı da 
ha iyi daha çok esinlenicidir.

İktisadi Araştırmalar Tesisisin Semineri
Pazartesi günü Belediye Sarayında Ticaret Bakanı Mucit Zcrcn, İstanbul Vali

si Niyazi Aln, Alman Büyük Elcisi ve Bavyera Eyâleti Ziraat Vekili Dr. Alois 
Hundhammer’in birer konuşmasıyla açılan «İhracatı Geliştirme Semineri# dün Sa
nayi Odasında çalışmalarına devam etmiştir. «İktisadî Araştırmalar Tesisi» ile Mer
kezi Berlin’de bulunan «Gelişmekte Olan Memleketlere Alman Yardım Tesisi» tara
fından tertiplenen bu Seminere kendi sahalarında isim yapmış Alman otoriteleri ve 
memleketimizin tanınmış İş ve fikir adamları katılmaktadır.

Seminerin dünkü toplantısında, Almanya’nın «Handslsblatt* Ga
zetesinin tanınmış ekonomik başyazarı Dr. Herbert Gross tarafından 
bir konuşma yapılmıştır. Türk mallarının Almanya'ya ihracını arttır
ma çarelerinin inceleyen tanınmış yazar, meyve istihlâkinin %  50 
sini ithâl eden Almanya için uzun vûdeli ihracat plânlarının hazırlan 
masını tavsiye etmiştir. İlerde Almanya’daki ithalatçıların Türk fir
maları ve satış mümessilleriyle İş ortağı olarak çalışması lüzumunu 
da’ belirten yazar, Türk mallarının hususiyetini gösteren reklâmlara 
önem verilmesini tavsiye etmiştir.

Kâlitelt mal ihracı, standardizasyon ve İtinalı ambalajın da öne
mini b^lirt^n yorumcu meyve s'-bze ihracının sistemli bir çalışma ile 
Türkiye için mühim bir döviz kaynağı haline gelebileceğini söyle
miştir■

ttftleden sonraki oturumda «Ttirkiyenin Tütün, Pamuk ve Kuru 
nAİtaMrilmesh» mevzunnrisı t.ctanhnl

Otomobil ithalinde 
fon vergisi

Maliye Baka.ıh,u t,ı a, ıadan ya
yınlanan bir genelge ile otomobil 
ve benzeri nakil vasıtalarının it
hallerinde tahsili icap eden istik
rar fonuna katılma payları hak
kında ilgili Bakanlıklara açıklama 
da bulunulmuştur. Genelgede, ka
rarnameye İstinaden tahsili icap 
eden istikrar fonuna katılma pay 
larının taksitle ödenmesine dair 
bir hüküm yoktur. Otomobil it-



Boğaziçi Üniversitesi 
Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

Kişisel Arşivlerle İstanbul'da Bilim, Kültür ve Eğitim Tanhi

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu


