
TURK SUSLEME SANATINDA «ARABESK» PROBLEMÎ 

Selçuk MiilayimO 

«Hedef, maddeye bir anlam kazandirmak 
degil, geçici olan hayatm ônemsizligini 
anlatmaktir». 

(E. Kiihnel, Die Arabeske) 

Sanat, estetik ve sanat tarihiyle ilgili yaymlarda sik sik karsilasti-
gimiz «arabesk» terimi, kullanim alani ve içerigi bakimmdan enine bo-
yuna tartisilan bir kelime degildir. Bizim dusuncemize gore terim, bu-
giin için kavranmasi gùç bir ifade bulamkhgi içindedir. Bu durum teri
min kullamlip kullamlmamasi konusunda bir karar vermeyi zorunlu 
hale getirmektedir. Asagidaki kisa incelememizde, sôzkonusu kaygulari-
mizm nedenlerini de açiklayarak bu terimin gelecegi hakkindaki goriis 
ve ônerilerimizi sunmaya çahsacagiz. 

Bir bilim dalmda, karsihgi olmayan ya da karsihgi bulanik olan bir 
terimin kullanilmasi, en iyimser ifadeyle, arastirmacilar arasmdaki an-
la§mayi zorlastinr. Bir baska deyimle, bir isim ya da terimin bilim di-
lindeki etkinligini siirdiirebilmesi, o kelimenin isimlendirdigi durum ve 
varhklarla, o terim arasmdaki baglantmin saglamhgi olciisiinde geçerli-
dir. Sanat tarihi alamnda, ozellikle siislemecilik konularmda kullaml-
makta olan «arabesk» terimi, yerini ve agirligini kaybetmekte olan te-
rimlerin basinda gelmektedir kamsmdayiz. 

Kuskusuz, kelime ve terimleri, yenileriyle degistirme; yerlerine bas
ka kelimeleri koyma isi, giinliik hevesler ya da uydurma dil atihmlann-
dan kaynaklanmamalidir. Yeni terim arastirma ihtiyacma yol gosteren, 
yeni ônerileri biçimlendiren nedenîer, analitik ve elestirici bilimsel yak-
lasimlar olacaktir. Arabesk gibi bir terimi kabul veya reddederken, bu 
terimin tutunmuslugu ile ,isteneni ve bekleneni ifade edip etmedigi, bir-
biriyle çatisan gôrùçler halinde su yiizùne çikmaktadir. Boyle bir kara-
rm ôncesinde, arabesk teriminin tarihsel yiikii ve degerini silip atmak 

(*) Yrd. Doç. Dr., Marmara Universitesi Atatùrk Egitim Faktiltesi, Resim-ïç 
Bol. Ôgr. tïy. 
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yerine, bu terimin kapsam ve içerigini tarihsel gelisme içinde inceleme-
yi uygun bulduk. 

Bugiin için klâsik baie, çarpik bir alaturka mùzik tùrii ve daha bir-
çok alanda, anlami ve estetik kimligi ùzerinde titizlikle dûsiïniilmeden 
kullanilan arabesk'in oncelikle etimolojik durumunun aydinlatilmasi 
gerekiyor. 

Genel sanat yaymlannda birkaç yiizyildir, Turk sanat tarihçiliginde 
ise son yùzyil içinde yaygmhk kazanmis oïan arabesk'in, oldtikça daya-
nikh bir terim olarak varhgmi siirdurdûgunu kabul etmeliyiz. Sanat ta-
rihi arastirmalarindaki koklii gelismelerin, bu alandaki terminolojiyi de 
bir olçiide degiçtirdigini gorûyoruz. Ozellikle siislemecilik konularinda 
yapilan arastirma ve incelemelerde ise, arabesk'in durumunun henùz 
sarsilriïadigi da ônemli bir gerçek olarak gôze çarpmaktadir. 

Tûrkçeye girisi çok eski olmayan «arabesk» kelimesinin meslek 
çevrelerinde yaygin ve koklii bir yer tutmus olmasmm nedenleri pek 
çoktur. Bize gore terimin kalicihgini saglayan baslica nedenler sunlar 
olsa gerek: Arabesk, karmasik ve anlashmasi giiç olan sùsleme ôrnekle-
rini kolayca, ahsilagelmis bir yoldan ve çok kisa bir form içinde ifade 
edebilen bir kelimedir. Ayrica, tanimladigi siisleme ôrneklerinin kayna-
gim îslâm ùlkelerine baglayan bu kelimenin sôylenisi de hoça gitmek-
tedir, kamsmdayiz. Bunlar ve baska nedenlerle, bu terim, çesitli sôzlùk-
lerde yaklasik anlamlarla uzun yillar varligmi korumustur. Bugùn bile, 
sanat tarihi yazarlannin çogu, karmasik ve çozùmlenmesi giiç olan kom-
pozisyonlara «arabesk» adini vermekte bir sakmca gôrmezler. Son aras-
tirmalar, bir yandan motif analizlerine agirhk vermekte; sùslemeleri 
olusturan motifleri ve dekoratif temalari çôzùmlemekte; ote yandan 
bùyiik bir genelleme yaparak, arabesk terimini kullanmaktadirlar. Kisa-
casi, bugiinùn sanat tarihi arastirmacilari, elestirici ve aynstirici yon-
temlere onem vermekle birlikte, estetik kimligini bir tiirlii açiklayama-
diklari arabesk'i kullanmaktan vazgeçemiyorlar. ïste boyle bir termino-
lojik kararsizhgm belirdigi yol ayinmmda, bazi tartismalann olumlu 
çozùmlere ulasabilmesi için, sorunu tekrar giindeme getirerek tartismak 
istiyoruz. 

Sanat tarihi arastirmalarmda sik sik basvurulan eski Tûrkçe sôz-
lûklerden pek çogu, arabesk'i, «Araplann tarzmda yapilan* siisleme; Arap 
tarzi tezyinattaki gibi girift dal ve sekillerden ibaret sùsleme; ogeleri 
birbirine girisik ve içiçe geçme olan bezeme tarzma Avrupalilarca veri-
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len isim...» (1) olarak tanimlamaktadirlar. Sanat tarihçilerinin onemli 
destegi ve biiyiik bir çahsmamn iiriinii olan Sanat Ansiklopedisi'ni 1942 
yilmda tamamlayan CE. Arseven, bu terim hakkindaki kuskulanni daha 
o yillarda belirtmis, fakat Turk siislemeciligi iizerine yazmis oldugu ya-
zilarda bu terimi kullanmadan edememistir. 

E. Kiihnel, 1949'da, Die Arabeske bashgmi tasryan kitabmda (2), an-
tik çaglardan baslayarak 16. yiizyil Avrupa sanatma kadar gelisen siireç 
içinde, arabesk siislemeyi ele almaktadir. Ôzet olarak, arabesk'i, îslâm-
hgm diinya goriisiine baglayan yazar, orneklerini Hindistan, Misir ve 
Anadolu gibi, birbirine çok uzak ulkelerden seçmistir, Kûhnel'den son-
ra, bu konu artik ôzel bir problem olarak kitap boyutunda ele ahnma-
miçtir. ileride ve yeri geldikçe deginecegimiz bu eser, ansiklopedi ve 
sozliiklerin bashca kaynagi olarak bugùn de kullamlmaktadir. 

20. yiizyihn baslarmdan bu yana, iilkemizde sanat tarihinin temel-
lendirilmesinde biiyiik emekleri geçenier «arabesk» terimini açikça kul-
lanmislardir (3). Bu kullams sekillerinden anlasildigi kadanyla arabesk, 
hem bir terim hem de bir kavramdir. Sanat tarihi ve estetik alanlarmda 
kullamldigi zaman ozel ve belirli nitelikleri anlatmakta, kavram olarak 
ise, belirli i'ormlann ortak ozelliklerini kapsayan, onlari ortak bir ad 
altmda toplayan genel bir tasanm yolu olarak dusiiniilmektedir. 

Zaman ilerledikçe ve Tiirk sanatmin dekorasyon malzemesi daha 
iyi tanmdikça, bazi terimler meslek çevrelerine uzak dûsmùs ve yadir-
ganir hale gelmistir. Arabesk terimi de bunlardan biri olmakla birlikte, 
bu terimin kullamlabilirligi hakkmda kapsamh bir elestiri yapilmamis-
tir. Oysa, bu terimi kullanarak yapilan tanimlama ve tarifler (descrip
tion), bu arada kelimenin içerdigi varsayilan motif 1er, yeni tartismala-

(1) Çemseddin Sami, Kâmus-u Fransevî (Fransizcadan Tùrkçeye Lùgat Ki-
tabi), Istanbul. 1318, s. 126; Arseven, CE., San'at Kâmûsu (Dictionnaire Des 
Termes D'Art), Matba-i Âmire, Istanbul. 1926, s. 21; Arseven, CE., Sanat Ansik-
lopedisi, c. I, Milli Egitim Basimevi, Istanbul. 1975 (4), s. 93. 

(2) Kùhnel E., Die Arabeske: Sinn und Wandlung, eines Ornaments, Wies
baden. 1949 (1977, 2. Wehrmehrte Auflage). 

(3) Bu alandaki kullams biçimleri için ilginç bir ôrnek vermek isteriz. R. 
Riefstahl, Birgi Ulu Camii'nin minberindeki bir kisim sùslemeleri «arabesk» 
olarak nitelendirmektedir, Bilindigi gibi, minber, Muzafferûddin bin Abdùlvahid 
bin Sùleyman el Garbî tarafmdan ve 1322'den hemen sonra yapilmiçtir. Bu eser-
deki siislemeler pek çok araçtirmaci tarafmdan «arabesk» kelimesi kullanilmadan 
anlatilmiçtir. (Riefstahl, R., Turkish Architecture in Southwestern Anatolia, Har
vard University Press, Cambridge. 1931, p. 28, Figs., 37, 216). 
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n n kaynagi olabilecek kadar çok boyutludur. Bu tartiçmadan uzak dur-
mak, ya da terimi uluorta kullanmaya devam etmek, yalmzca dusiince 
tembelligine yol açmakla kalmaz, aym zamanda terimin «hangi durum-
lari ve neyi anlattigi» konusundaki anlaçmazhklann siiriip gitmesine de 
yol açar. 

Etimolojik Yaklaçim 

«Arabesk» kelimesi Turkçeye, Cumhuriyet dôneminden once girmis, 
sôzlùk ve ansiklopedilerin çogunda: «Arap tarzi sùsleme, degiçik siis ele-
manlanmn tuhaf ve karmasik bir sekilde birbiriyle kaynasmasi...» biçi-
minde tarif edilmistir. Ayrmtih bilgiler veren ansiklopedilerde ise, veri-
len bilgilerin ve ôrneklerin birbirini tutmadigi, arabesk yapi içine giren 
ôgelerin tiirlerinde gôriis birligine vanlamadigi gôriilûr (4). Tiirkçe ya-
yinlarm hemen hepsi, bu terimi Bati'da yaymlanmis kitap ve sôzliikler-
den almislar, ya oldugu gibi ya da biraz degistirerek kullanmiçlardir. 

ilerideki sayfalarda ,arabesk sorununu biçimsel yonden de ele ala-
cagiz. Ancak daha once, bu terimi, kelime olarak anlasilmaz haie getiren 
nedenler ûzerinde durmak istiyoruz. Bu terimin, Bâti kaynaklarmdan 
Turkçeye geldigi kesin olduguna gore, ôncelikle bu kaynaklann duru-
munu degerlendirmek yerinde olur samriz. 

Terimi ilk kez kullanan Avrupah yazarlar, islam toplulugunun bir 
ùyesi olan Arap kavminin admdan yola çikarak, îslâm siislemelerinin 
hemen biituniine (nerede ve ne zaman yapilmis olursa olsun) »arabesk» 
adim vererek, bugùnkii problemimizin agirhk noktasim olusturan bir 
çeliskinin ilk tohumlarmi atmislardir. Avrupa yaymlarmda; seyahatnâ-
me, ansiklopedi ve el kitaplarmda, bu terimin karsihgi olarak gôsterilen 
çizimler ve gravurler, ispanya, Fas, Hindistan, Iran ve Anadolu gibi, bir-
birine çok uzak çevrelerden ahnmi§tir. Ayrica, ornek olarak verilen sûs-
lemeler, 8. yùzyildan 19. yiizyila kadar uzanan çok genis bir zaman ara-
hgmin herhangibir yerinde bulunabilmektedir. 

Aym inanç sistemini paylasan ïslâm halklarmm sanatlan ïçin genel 
bir bashk olarak kabul edilen arabesk, zamanla tiirlû anlam degiçiklik-

(4) Çeçitli sôzliik ve ansiklopediler, «Arabesk» maddesini açiklarken, ajmca 
Mauresque, Saracenic ve Grotesque maddelerine de atif yapmaktadirlar. îlerîde 
genisçe ele alacagimiz bu terimler ve arabesk, îslâm ûlkelerinin klâsik lugatlann-
da ve kâmûslarmda yoktur. Yani Araplar, îranhlar ve Misirlilar kendi sanatlan 
için bu terimlerin hiçbirini kullanmamislardir. Kelimelerin morfolqjisi de bu du-
rumu açikça ortaya koyuyor. 
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leri geçirmiç, en sonunda, «karmasik, girift siisleme» anlamlari one çik-
mistir . 

Bugiine kadar Bati 'da, arabesk ' in 16. ve 17. yuzyilda, Avrupa'da kul
lanildigi dùsuniiliiyor, hat ta , kelimenin Fransizca yazihsiyla (arabesque) 
pek çok dile geçmis olmasi, ilk kez Fransa 'da kullanildigi izlenimini bi-
rakiyordu (5). Arastirabildigimiz kadariyla Bati 'da, «Arabesk» teriminin 
ilk kez ortaya çikisi ve bugiinku anlamiyla kul lamhsi 14. yiizyil o r ta lan-
na ras t lamaktadir . i ta lyan yazari Giovanni Bocaccio (1313-1375)'nun Ii 
Decameron (1347/50) adh eserinde «arabesco» olarak geçen kelime, ilgili 
hikâye içinde, «Dogu stili giyinmis bir kisinin elbisesi»ni tanimlamak 
için kullamlmist ir (6). Daha 14. yiizyil or ta larmda, yani Decameron'un 
yazilip okundugu giinlerde, bu terimle neyin kastedildigi, en azmdan 
«Doguya iliskin, Araplara ait» anlamlarmi tasidigi okuyucu ta rafmdan 
biliniyordu. Çiinku sôzkonusu hikâyede, ter imin açiklanmasma gerek 
duyulmamistir . Decameron'un çesitli dillere yapilan çevrilerinde, bu te-
r im de çevrilmis, «Saracan fashion» ve «Arabian clothes» (7) terimleri 
kullamlmistir . 

Arabesk terimi, Latincedeki «Arab» ve sifat tiireten «-iscus» ekinin 
birlesmesiyle, once «arabescus» biçimini almis, bazen de «rabesco» sek-
linde (8) kullamlmistir . Terimin, Bocaccio'dan sonra, 15. ve 16. yiizyil-
larda ve aym anlami tasiyarak, Giraldo Giraldi, Aristo ve Barufaldi gibi 
yazarlar tarafmdan kullanildigi anlasi lmaktadir (9). 14. Yuzyildan bas-
layarak, terimin, i ta lyan kultiir çevresinde kendisini gôstermesi ve bu 
dilin klâsik eserlerinde geçmis olmasi, i talya yar imadas imn jeopolit ik 

•' :• (5) 1768 yilmdan beri ardarda basilan Encyclopedia Britannica, kelimenin 
16. yiizyildan sonra kullamlmaya baslandigmi bildirmektedir (Enc. Brit., vol. 2, 
1768, (USA. 1973), s„ 165-166). 

(6) Giovanni Bocaccio, 11 Decameron, con un saggio di Erich Auerbach, Ed. 
Giulio Eunaudi, Torino. 1966, Décima Giornata, Novella Nona, s. 645'de kelime 
su sekilde kullamlmaktadir: «L'abate, con tutto che egli avesse la barba grande 
ed in abito arabesco fosse, pur dopo alguanto il raffiguro, e ressicuratosi tutto, 
il per la mano, e disse:». 

(7) The Decameron, Trs. by John Payne. The World Publishing Company, 
USA. 1947, s. 683, ve The Decameron, Trs. by G.H. Mc William, Penguin Books, 
Middlesex. 1981 (8), s. 809. 

- (8) Klâsik Italyan sôzlùklerinden bazilari «rabesco» seklindc yazilan kelime-
yi, «okunamiyan yazi, kôtii yazilmis yazi» anlamlanyla açiklarlar. Bkz. Vocabu-
lario Italiano deila Lingua Palota, Giuseppe Pdgutini, Frienze. 1965, s. 85; Novis-
simo Dizionai'io della Lingua Italiana, Fernanda Palazzi, Milano. 1939, s. 91. 

(9) Battaglia, S., Grande Dizionario Lingua Italiana, I, «Arabesco». 
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konumu ve bu konumun getirdigi tarihsel durumla ilgili olsa gerektir. 

Ortaçag islam yayilmasmm tarihçesine kisaca bir goz atarsak, su 
ya da bu iliçkide, îtalyan çehirlerinin adiyla karçilaçabiliriz. Gemici, tùc-
car ve seriivencilerini islam ulkelerine yollayan italya, bu ùlkelerle çe-
çitli alis-verislerde bulunuyor, bu arada çok çesitli Dogu esyasi yanm-
adaya geliyordu. Bu iliskilerin yogun oldugu sirada, îslâm ulkelerinin, 
kisa bir sure içinde, Suriye, Misir kiyilanndan baçlryarak Kuzey Afrika'-
mn en bâti ucuna kadar olan topraklan ele geçirdikleri bilinmektedir 
(10). Hiçbir Avrupa ulkesi, ne miktar ne de çeçit bakimindan italya ka
dar Dogu mah ithal etmiyordu. Misir'da, îskenderiyeli Arap sanatçila-
n n yaptiklari orgû, içleme ve halilar, baçta Roma olmak iizere biitiin 
îtalya'ya dagiliyordu (11). Dogu mallarmin Avrupa'ya taçmmasmda îtal-
yali gemicilerin oynadigi roi, baçta italya olmak iizere, biitiin Avrupa 
kùltiiriinii etkileyen sonuçlara yol açrmçtir. Sonuç olarak, askerî fetih-
ler ve ticaret mallari yamnda, Îslâm-Arap toplumunun hayat tarzi ve 
zevkine uygun olarak iiretilmiç eçyalann moda halini almasi, bu moday-
la ilgili pek çok deyim, terim ve kavrami da birlikte getirmiç olmahdir. 
Ôyle gôriiniiyor ki, bu terimlerden biri de «arabesk» idi. 

îspanya, jeopolitik konumu bakimindan Ortaçag italyasma benzer. 
Bunun da otesinde îspanya, îslâm ordulanmn ayak bastigi, mùsluman 
niifusun yerleçtigi hatta îslâm sultanlannm devlet kurduklari bir ûlke-
dir. Buna ragmen, arabesk'in îspanyolcaya, îtalyancadan geçtigi ve ilk 
kez 1567 yilmda kullamldigi kabul edilir (12). îspanya'daki îslâm sûsle-
meciligi ôzellikle El-Hamra Sarayi'nm sûslemeleri uzun sure Avrupa'nm 
hayranligmi çekmiç olacak ki, bazi yaymlarda, bu tiir siislemeler «el-
hamresque» adiyla da anilmistir (13). 

«Arabesk» teriminin Fransa'ya geçiçi için kabul edilen tarih 1611' 

(10) Daha 825 yilmda Sicilya, Tunuslu Aglebîler'in eline geçmiçti. Cografyaci 
îbn Havkal, 10. yiizyilda, yalmzca Palermo'da 300 cami bulundugunu yazmakta-
d,ir. Bkz. B. Lewis, Tarihte Araplar, Çev.: H.D. Yildiz, t.t). Ed. Fak. Yay. No. 
2601, Istanbul. 1979, s., 141, 143. 

(11) Heyd, W., Yakin-Dogu Ticaret Tarihi, Çev.: E. Z. Karal, Turk Tarih Ku-
rumu Yayinlan, X. Dizi - Sa. 6, Ankara. 1975, s.. 103, 105, 108, 109, 111, dpt. 443; 
Burckhardt, J., ïtalya'da Rônesans Kulturu, II, Çev: B.S. Baykal, Kiïltûr Bakan-
ligi Yaymlari: 240, Dûnya Edebiyatmdan Terciiraeler: 2, Ankara. 1978 (2), s. 429. 

(12) Corominas, J., Brève Diccionario Etimologico De La Lengua Castellano, 
Editorial Gredos, Madrid, 1976 (3), s. 59. 

(13) Encyclopedia Britannica, vol. 2, London, s. 168. 
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dir (14). Bu geçiste daha çok gezici ustalar, bir olçudede, komsu iilkeler-
den gelen mallarm adlandmlmasi kaygusu rol oynamis olmalidir. 16. 
Yiizyil içinde Almanya'da kullamlan (15) terim, Ingiltere'de ancak Eliza
beth Çagi (1558-1603)'ndan sonra kuUanilmaya baslanir (16). Arabesk'in 
Avrupa dillerindeki yayihs sirasi, bu ùlkelerin Dogu-îslâm iilkeleriyle 
olan dolayli iliskilerinin tarihçesine ve italya'nm aracihk roliine uygun 
dusmektedir. 

16. Yiizyil içinde, Dogu-îslâm sanatimn siislemeleri Avrupa'da moda 
halini ahr. Bu sanatin çekiciligine kapilan pek çok sanatçi, bazi kopye-
ler ve uyarlamalarla arabesk çahsmislardir. A. Diirer (1505), N. Zoppino 
(1529), F. Pellegrino (1530) ve P. Flotner (1546) gibi sanatçilarm yapmis 
olduklan baski desenleri (17) îslâm sanatmin gerçek orneklerinden ayir-
mak bazen çok zor olmaktadir (Çek. 1, 2, 3, 4, 5). Bu denemeleri yapan 
sanatçilara, Hirschvogel, H. Holbein ve Genç Holbein'i ekleyebiliriz. 
Dogudan gelen etkiler; çesitli hah, kumas ve kitap ciltlerinin Avrupah 
sanatçilara model olmasi, Dogu sanatmi nitelendiren terimlerin de yay-
ginlik kazanmasma yol açmis olmahydi. 

«Arabeks» terimi, Tiirk dili içinde yer almasmdan çok once, 19. yiiz
yil Avrupasmda yaygm ve yerlesik bir kimlik kazanmisti. Hatta terimin 
sahip oldugu giiclii karekter, once yalmzca islam siislemelerini ifade et-
mekteyken, daha sonra, islam kaynakh olmayan sùslemeler için de kul-
lanilmaya baslanmistir. Rônesans ve onu izleyen yillarda, antik merkez-
lerde, Pompeii, Herculanum ve Roma gibi sehirlerde ele geçen plastik 
eserlerin bir kismi da «arabesk» olarak nitelendiriliyordu. Antik bulun-
tular arasinda, kivrimdal (rinceau), insan ve hayvan siislemeleriyle kari-
sik olan bitkisel kompozisyonlannm adi olarak, ikinci tiirden bir ara
besk de sanat sozlùklerine geçti. Bu tiir kompozisyonlara «arabesk» adi-
mn verilmesi, motiflerin Dogu kaynakh olmasindan degil, fakat Dogu 
suslemeleri gibi yogun ve karmasik duzenlenmis olmasi ve bu goriintii-
nûn gerçek îslâm arabeskini hatirlatmasiyla ilgilidir. Avrupaî arabesk 

(14) Grand Larousse, vol. I, Paris. 1960, s. 54. 
_(15) Brockhaus Konversations, Erster Band, Berlin und Wien. 1892, s. 780-

81; "Lichtwarl, A., Der Ornamentstich der deutschen Fruhrenaissance, Berlin. 1888. 
(16) Chambers's Encyclopaedia, New Revised Edition, vol. I, International 

Learning Systems Corporation, London. 1973, s. 514; Atiyah, E., The Arabs, Pe
lican Books, Edinburgh. 1958, s. 64. 

(17) Brockhaus, s. 781'den, A. Lichtwarl, Der Ornamentstich der deutschen 
Fruhrenaissance, Berlin. 1888. 
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DURER 1505 
Sek. 1 
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ZOPPiNO 1529 
Sek. 2 
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Sek. 4 
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diyebilecegimiz bu tiiriin en giizel orneklerini, Bramante (1444-1514), 
Rafael (1483-1520), P. Flotner (1546) ve G. Romano (1492-1546) gibi sanat-
çilar vermislerdir (Çek. 6). Bazi yaymlarda, asil arabeskle bu ikinci jtiir 
açikça birbirinden ayrilmakta, birine «autentic arabesque», ôtekine Ro
ma kokenli «grotesque»den kaynaklanan arabesk denmektedir (18). 

Basra, çagimrzin Fransiz edebiyatçilan, Baudelaire, Chateaubriand, 
Balzac, Flaubert, Hugo, Michelet ve Lamartine olmak ùzere, pek çok 
Avrupali yazar bu terimi kullandilar. Bu donemde, arabeskle, Dogu tar-
zi resim, miizik ve heykel kastedilmektedir (19). 

Avrupahlarm islam siislemelerine «arabesk» adini vermeleri, o kiil-
tiiriin, Doguyla olan tarihsel iliskileri ve karsilastiklan durumlan ken-
dilerince adlandinlmalan bakimmdan çok dogal bir tutumdur. Qnceleri 
Dogu'dan gelen gùçlu etkilerle, daha sonra da Dogu ulkelerine duyulan 
ilgi, arabesk teriminin onemini ve geçerliligini korumasma neden ol-
mustur. Avrupa, Islam sanatmi ilk kez Araplann eliyle ve onlarin esya-
lan aracihgi ile tamr. Bu nedenle, karsilarma çikan islam siislemelerine 
«arabesk» admi vermeleri dogaldir. Ancak, modern baskili ansiklopedi-
lerde, hatta sanat tarihi kitaplarmda bu terimin iiç yiizyildir ahsilan bi-
çimde tanimlanmasi diisunduriicudùr. Çùnkii bugiinkii sanat tarihi aras-
tirmalarma gore, Kuzey Afrika'dan Semerkand'a, Anadolu'dan Yemen'e 
kadar uzanan bir cografya içindeki îslâm siislemelerinin «arabesk» teri-
miyle tanimlanamiyacagi ortadadir. Gerçi bugiinkii kullammiyla, terimin 
anlami etimolojik çerçevesini asmistir. Fakat bu anlam genislemesi 
yanhs anlamalara yol açabilecek bir boyuta da ulasmistir. 

Bugiin, Turk sùslemeciligi ùzerinde çalisanlar, «arabesk» terimiyle 
neyin kastedildigini yaklasik olarak bilmektedirler. Fakat, terimin ha-
tirlattigi seyler, ôzellikle analitik bezeme çahsmalan ve deskripsiyon ya-
pilirken problem halini almaktadir. Bunun nedeni, arabesk teriminin, 
basta Fransizca olmak ùzere, Bâti dillerinde yaymlanmis sozliik ve an-
.^iklopedilerden oldugu gibi Tiirkçeye geçirilmis olmasidir. Kesin tarih 
veremesek bile, terimin, 19. yiizyil baslarmdan itibaren, sozlûklerde yer 
almaya basiadigi kabul edilebilir. Bu tùr sôzlùklerin en tanramis olani, 
Sanat Kâmusu'ndaki «Arabesque» maddesinde CE. Arseven su bilgileri 
vermektedir: «Arap usulii tezyindeki gibi girift dal ve sekillerden ibaret 
sekli tezyîniye. Nebatî sekillerden almmis olanlara da tesadiif olunur. 
Arab usûlii tezyindeki gibi girift dal ve sekillerden sekli tezyiniyye. Arab 

(18) Chamber's Encyclopaedia, s. 514, Figs. 1,2. 
(19) Grand Larouse de la langue Française, I, Paris. 1971, s. 221. 
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yolu dahi denir. Arab usûlii tezyiniyesindeki arabeskler ekseriya hendesi 
sekillerden ahnmist i r . Nebâtî sekillerden almmis olan tezyinata da tesa-
diif olunursa da nebâtî arabeski en ziyade Turkler kullanmistir . Binaen-
aleyh, bunlara arabesk demek ecnebi tabiridir . Bu tabir i ancak Arabla-
n n istimal ettikleri girift esgali hendesiyeden ibaret tezyinata tahsis et-
mek gerekir. Tiirklerin otedenberi istimal ettikleri sekillere arabesk de
mek dogru degildir» (20). 

Y u k a n d a yer alan gôriisler b i rkaç bak imdan ilgi çekicidir. Ôncelikle 
arabesk, Araplara baglanir. Daha sonra, Arap siislemelerinin aslinda geo-
metr ik sekillerden kurulu oldugu; bitkisel suslemelerin ise daha çok 
Turkler tarafmdan kullamldigi one siirulerek, bi tki suslemelerine bu adi 
vermenin dogru olmiyacagi belirtilir. Kolayca gôriilecegi gibi, Arseven'-
in belirleme çaba lan oldukça pesin fikirli yargilara dayanmaktadir . He-
men bel ir tmekte yarar vardir ki, geometrik bezemeleri Araplara bagla-
mak hatahdir . Çiinkii, Selçuklu-îran tugla mimaris inde goriilen geomet
rik ôrneklerin bollugu ve zenginligi, bu konudaki us tahk ve becerilerin 
yalmzca Araplara ozgii olmadigmi gosterir. Ôte yandan, bitkisel motif-
ler, yalmzca Tiirklerin bulusu olmayip, Araplar da dahil olmak iizere, Is
lam diinyasmda zengin bitkisel yara tmalara rastlanabilir . 

Aym sôzlûgiin, «Arabesk» maddesinin yambasmda yer alan sekil ise 
(Sek. 7), palmetler ve sarmasik kivrimlariyla zenginlestirilmis bitkisel 
bir bordùrdùr . Bu seklin b i r Fransiz sôzlugunden almmis olmasi (21) ve 
motiflerin çesitleri hakkmdaki yorumlan , : yazarm arabesk konusunda 
açik ve kapsamh bir fikre sahip olmadigmi gôsteriyor. Ancak, Arseven'-
in vurguladigi en ilginç nokta bu terimi ecnebilerin kul lanmakta olmasi 
ve her tûr lù pesin yargiya karsin arabesk' i b i r tar t i sma konusu haline 
getirmesidir. 

Bitki siislemelerinin Tiirklere ozgii oldugu gôriïsu, Strzygowsky'nin 
«Arabesk tezyinatm hareket nok tasmm hayvan sembolizminden kaynak-
landigi» (22) hipotezinden gùç almaktadir . Arseven, arabesk denince, 

(20) Celâl Esad, Sanat Kâmusu, s. 21. 
(21) Nouveau Petit Larousse Illusré: Dictionnaire Encyclopédique, Ed. Cl. 

Auge et P. Auge, Librairie Larousse, Paris. 1947, s. 55'de yer alan resmin, daha es-
ki tarihli bir sôzlùk ya da kitaptan ahndigi dûsunùlebilir. 

(22) Strzygowsky, J., «Turkler ve Orta Asya 'Sanati Meselesi», Eski Turk Sanati 
ve Avrupa'ya Etkisi, îs Bankasi Kùltûr Yaymlari: 152, Sanat Dizisi: 21,'1974, s. 
38-102'dc: «îslâm sanatma arabeski getirenlcr Araplar degil, Tiirklerdir. Arabesk 
ve geometrik tezyinatm mensei meselesi tamamiyle tcrs yônde çôziilmelidir. 
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yalnizca geometrik siislemelerin anlasilmasi gerektigini savunur. Aym 
yazar, 1924'de yayinlanmis olan Sanat Ansiklopedisi'nde ve Les Arts Dé
coratifs Turcs'de, arabesk'i daha etraflica tartisir (23). Terimi tiirkçeles-
tiren yazar, «girift tezyinat», «girisik bezeme» ve «Turk yolu»nu teklif 
etmekle birlikte, Bati dillerinde koklesmis ve yayginhk kazanmis olan 
arabesk'i kullanmak zorunda oldugunu ,bildirir. 

Giinùmiiz arastirmacilan da arabesk'i su ya da bu anlamda, fakat her 
defasinda onu daha iyi tammlamaya çalisarak, kullanmislardir. Anadolu 
Turk sanati hakkinda etrafh, genis kapsamli çalismalanyla taninan O. 
Aslanapa, arabesk için: «Kesintisiz kivnmlar yaparak ilerleyen biitiin 
Islam dekorasyonunun yaygin karekteri» tammini vermektedir (24). Ana
dolu Selçuklu dinî yapilarindaki çini siislemelerini inceleyen M. Mei-
necke, kendi içinde bir biitiin teskil eden ve yalnizca simrli alanlar için-
de kullamlan bitkisel ogeleri «arabesk» olarak tanimlar. Bu yeni tamm
lamaya gôre Sek. 7'deki motif, arabesk degil, fakat «kivnmdal» (Ran-
ken) dir (25). Yine Selçuklu sanatmi konu alan kitabmda, T. T. Rice, 
arabesk.in ibn Tulun tarafmdan kullamldigmi, sonra da bir Iran motifi 
olarak Selçuklu dekorasyonunda ônemli bir yer tuttugunu belirtir (26). 

Goriildiigu iizere, «arabesk» terimi bugun bile farkli anlayiçlarla 
kullamlmakta, bu farkhhklar ise bir etimolojik koken farkma dayan-
maktadir. Uzun yillar boyu, terimin anlami konusundaki gorùsler agir 
agir degismekle birlikte, terimin sabit ve genel bir tarifi de yapilmaya 
çaliçilmistir. Genelde, Islam uluslanmn kullanmiç olduklan siislemele-
ri Arap kavminin mirasi olarak kabul etme egilimi seklindeki yamlgi 
paylasilmaktadir. Gunumuzde sik sik basvurulan ansiklopedilerin bii-
yiik çogunlugu su ortak tammda birlesmektedirler: «Stilize bitki motif-
leri ve geometrik geçmelerle tuhaf bir diizenlemenin karma§ik ve dop-

Herhalde bunun hareket noktasi hayvan sembolizmi gibi ozellikle Sibirya ve bin-
netice Turk kavimleri olmasi gerekir. Tiirkler bunu Bati'dan veya islamlardan 
almis degillerdir» denmektedir 

(23) Arseven, CE., Sanat Ans., c. 1, s. 93-4, c. 5, s. 2119; Arseven, CE., Les Arts 
Décoratifs Turcs, Milli Egitim Basimevi, Istanbul s. 44. 

(24) Aslanapa, O., Turkish Art and Architecture, Praeger Publishers. New 
York and Washington. 1971, s. 333. 

(25) Meinecke, M.„ Fayencedekorationen seldschukischer Sakralbauten in 
Kleinasien, istanbuler Mitteilungen, Beiheft. 13, Deutsches Archaeologisches Ins
titut Verlag Ernst Wasmuth, Tubingen. 1976, s. 147. 

(26) Rice, T.T.. The Seljuks in Asia Minor, Frederick A. Praeger, New York. 
1961, s. 159 ve dpt. 81. 
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dolu bir sekil almasi» (27). 

Çekil yapisi bakimmdan «arabesk» denen bezemeler 

Tiirk siislemeciligi iizerine yapilan çahsmalar, son yirmi yil içinde-
ki gclismcsiylc oncmli bir hacim lutmaktadir. Bu geliçme, elbctte mes-
lek dilinde bazi degiçmelere de yol açmiçtir. Yaym alamna çikan her 
cscrdc cski, yeni, biilun lerim, deyim ve kavramlann kapsamlan ve yer-
Jcrinin yeniden tartisildigi goriilmektedir. Bu gelismeler boyunca ve iz-
leyebildigimiz kadanyla «arabesk» teriminin biçimsel karçihklari ba-
kimindan da diisùk ve galat kaldigim gôrmekteyiz. Sôzgelimi, hazir-
ladigi el kitabinda Gardner (28), motif ayinmi yapmaksizm, bitki, hay-
van, yazi ve karmaçik halde bulunan her kompozisyonu «arabesk» ola-
rak niteler. Yaymlarda kullamhs biçimiyle, hangi motiflerin karçihgi ol-
dugu, içeriginde hangi motifleri kapsamina aldigi giderek daha da prob-
lematik bir konuma girmektedir. Yazarlar arasmda, tiirlii nedenlerle 
«arabesk» terimini begenmeyip, yerine yeni terimler onerenler de var-
dir. Gerçekte terimin anlami ve yarattigx açmaz, etimoloji çerçevesini 
çok asmistir. Bu yûzden, arabesk'in yerini tutmak uzere yeni bulunan 
terimlerin durumu da tartismaya açiktir. Kisacasi, içeriginde ve sekil 
bùnyesinde en karmasik dùzenlemelerle pek çok motifi bulundurdugu 
dùsùnûlen arabesk, terminolojik bakimdan oldugu kadar, sekil yapisi 
bakimmdan da anlam kaybma ugramaktadir. 

Kanimizca «arabesk» diye nitelendirilen biitiin diizenlemeler, daha 
niteleyici ve somut adlarla tammlanabilirler. Bu kammizi ileri surer-
ken, hiçbir siisleme ôgesinin ve onlarin diizenlenis biçimlerinin isimsiz 
olarak ortada birakilamiyacagmi da eklemeliyiz. Siislemelerde gôrulen 
yalnizca akantus yapraklarmm bile tùrlerini dogada bulabiliyoruz. Çok 
giiçlii stilizasyon islemlerinden geçmesine karsin, akantus motiflerinin 
asil ôrnekleri (akantus mollis, akantus spinosus vb.) dogada bulunmak-
tadir. Sarmasik (hedera helix) ve iizùm yapragi da (vitis vinifera) dogada 

(27) Encyclopedia of World Art, X, «Ornamentation», s. 833; Bolçaya Sov-
yetskaya Ensiklopedia, vol. 2, Moskova. 1970, s. 407-8; Brockhaus Konversations 
Lexikon, Erster Band, F.A. BrocWiaus in Leipzig, Berlin und Wien. 1892, s. 780; 
Webster's New International L'Ationary of the English Language, A. Merriam-
Webster, G. and C. Merriam Company, Publishers, Springfield, Mass., USA. 1960 
(2nd), s. 136; Hatzfeld, A., et Darmsteter, A., Dictionnaire Général De La Langue 
Française, Librairie Delagrave. Paris, 1924 (septième Edition), s. 24. 

(28) Gardner, H., Art Through Ages, Harcourt, Brace and Company, New 
York. 1936, s. 362, 366, 368. ! 
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ornekleri bulunan bitkilerdir (29). Ancak, bu motiflerin iisluplastinlma-
siyla ortaya çikan diizenlemeler, sozgelimi, kivrimdal diizeni dogada bu-
lanmaz. Ayrica, dogada hiç bulunmayan, rumî gibi, insanlarm yarattigi 
biçimler de goriilebilir ki, bunlarm da ayn ayn isimleri vardir. 

En karmasik goriinen kompozisyonlarm bile, aslmda, hesaph ve bi-
linçli diizenlemeler oldugunu diisiinursek, simdiye kadar yalnizca «ara
besk» diye tanimlanan repertuann, «islam suslemeleri» bashgi altmda 
toplanabilecek onemli bir malzeme yigim oldugu gerçeginden hareket 
etmemiz gerekir. Genel olarak «islam siislemesi» admi verebilecegimiz 
tematik materyalin kullanimi, bagh oldugu yôre ve çag kesitine gore; 
Selçuklu, Osmanli, Emevi, Fatimî gibi adlarla zaten lokalize edilmekte-
dir. Bu asamada, incelenen ornegin bagh oldugu kiiltiir çevresi, bir bas-
ka deyimle, kimligi oncelik kazanmaktadir. Bu nokta belirlendikten 
sonra, incelenen ornegin morfolojik çozùmlemesi asamasma geçilebilir. 

Karsilasilan herhangi bir Turk siislemesi, oncelikle konu, daha dog-
rusu tema bakimmdan belirli bir smifa sokulabilir. Ôrneklerin bagh 
oldugu smiflarm sayisi simrh olup; çesitlemeler, yalnizca motiflerin 
tiplerinin degismesi ve birbiriyle kansmasina bagh olarak artabilmek-
tedir. 

Soyut, naturalist, geometrik ya da organik, hangi anlayisla yorum-
lanirsa, her motifin, genel sekil repertuarmdaki yeri belirlidir. Buna go
re, Turk sanatmm çesitli zaman dilimlerinde yer alan ve sayisi smirsiz 
gibi gôriilen motifleri, hiçbir kariçikhga meydan vermeden, bir sistem 
içinde toplayabiliriz. Hatta, bu motiflerin birbiriyle birlesme durumlan-
ni da gozônune alarak bir tablo olusturabiliriz ($ek. 8). 

Çok kisa olarak sayilacak olursa, alti madde içinde toplayabilecegi-
miz temalar sunlardir : 

1) Yazi ve tiirleri 
2) Geometrik sekiller 
3) Bitkisel motifler 
4) Figiirler 
5) Giinliik esya motifleri 
7) Mimari formlar ve mukarnas 

Arabesk teriminin kuUanilmasina yol açan durum ve diizenlemeler ise, 
yukandaki kategorilerden birkaçimn, birbiriyle kansmasindan dogmak-
tadir. Bu ogelerin uyumlu bir biçimde kaynastinlmasiyla beliren birles
me yollari ve ortaya çikan yeni durumlarm sayisi sanhdigi kadar fazla 

(29) Meyer, F.S., Handbook of Ornament, Dover Publications, Inc., New 
York. 1957, s. 35, 51, 53. 
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degildir; sozgelimi, siiliis yaziyla insan figura yanyana gelmez. §ekil 8' 
deki sema, ùst kesimde ana gruplar ve alt tipleri; alt kesiminde ise bir-
lesme imkânlarmi kuramsal olarak gosterebilmek için çizilmistir. Bu 
yùzden biitùn ornekleri kapsayabilecegi dusuniilmemelidir. 

Ne kadar farkh ve zengin olursa olsun, kansik ôgeleri adlandirmak 
her zaman miimkûndùr. Ôrnegin, bitkisel dolgulu altigenler geçmesi 
geometrik dùgiïmliï kufî yazi, palmet-rumî frizi ve yiizeysel kemer için-
de figurler..., bunlardan birkaçidir (§ek. 8'de, 1,2,3,4 no'lu daireler). 

Turk siislemelerinde kullanilan motifleri, tek baslarma bulmak zor-
dur. Motifler, çogu kez birbiriyle, degisik dogrultuda ve dùzenlerde ge-
liçen kompozisyonlar içinde degerlendirilirler. Biitun birlestirmeler, bi-
rim ôlçiideki yùzeyi belirli bir yogunlukta doldurma ve zenginlestirme 
esasma dayanmaktadir (30). Bu birlestirmelerde motifler (her biri tek 
baslarma bir anlam ifade etseler bile), kompozisyon içinde bu ozel an-
lamlanm yitirmektedirler. 

Motifleri tur ve tip olarak tanimladiktan sonra bunlarin, birbirine 
gôre yer ahs biçimi tanimlanmahdir. Yanyana, ustiiste, çapraz ya da iç 
içe geçmeli olarak kompoze edilen motif takimlarmm, «arabesk» kavra-
mma basvurmadan açiklanamiyacagi seklinde çok yanhs bir kani ôte-
denberi yerlesmistir. Oysa bilinçli bir dikkat «arabesk» adi verilen sûs-
lemelerin, aslmda basit ve belirli motiflerin ôrgusùnden ve kaynasma-
sindan ortaya çiktigmi gorùr. Turk siislemelerinden olusan herhangi bir 
kompozisyon, motiflerin dùzenlenisi ve bu dùzenin gelisme dogrultusu 
bakimmdan su iki kategoriden birine uygundur. 

1) Kapah kompozisyon 

2) Sonsuza giden kompozisyon 

Kapah kompozisyonlar, içini doldurdugu tasvir yiizeyinde herhangi bir 
kesintiye ugramaz. Bir baska deyimle, bu tùrden bir kompozisyonun 
motifleri birbirine baglanarak, aym butiiniin parçalari halinde kendi ya-
pilanni tamamlar. Bôyle bir kompozisyon ùzerinde takip edilecek olan 
bir çizgi, belirli bukùlmeler ve kirilmalar yaparak basladigi yere doner. 
Bu kompozisyonlar bir çerçeve halinde uygulandiklannda, kôselerde dô-
niis yaptiklarmdan bir «fâsit daire» olustururlar. 

(30) Kiïhnel de ,oteki pek çok yazarlar gibi, boçluk birakmama ôzelligini. 
«boçluk korkusu» (horror vacui)na baglayarak açiklamaktadir (Die Arabeske, 
s. 6). 
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Sonsuza giden kompozisyonlar, içini doldurduklari tasvir yiizeyi ta-
rafmdan (kenarlarda) kesilirler. Bu kategorinin en yalm tipi bordiir dù-
zenidir. Kenar suyu ve çerçeve durumundaki bu uygulamalar, iki uçtan 
sinirlanmadikça, sonsuza kadar gideceginden (ve hiçbir esya sonsuz bù-
yûklûkte olamiyacagindan) çogu kez iki uçtan kesilerek kullamhr. 

Bir merkezden çikan ve çevreye dogru yayilan kompozisyonlar da, 
iiçgen (pandantiflerde), dortgeri, çokgen: (panolarda) ve dairesel alanla-
nn (kubbelerde) kenarlanyla kesilen sonsuz karakterli dûzenlemeler, 
yatay, çapraz veya radyal bir diizene gore yayilabilir. Hangi alan içinde 
olursa olsun, bir kompozisyon, kendine aynlmis olan tasvir yiizeyinin 
kenarlarmda kesintiye ugruyorsa; kompozisyonun genisleyip açilmasi 
ve disa dogru uremesi onlenmis oldugundan, bu kompozisyon sonsuz 
karakterli bir diizenleme olmak durumundadir. 

Yukandaki kisa deginmeleri degerlendirecek olursak, birkaç ba-
kimdan «arabesk» teriminin kullanilmasmm gereksiz oldugunu sôyleye-
biliriz. «Arabesk» teriminin yerine yeni bir terim getirmek de gereksiz-
dir. Çùnkii, bu terimin kullamldigi dônemlerdeki anlayis bugiin biisbù-
tiin degismistir. 19. Yiizyilm sonuna kadar, Turk siisleme sanati ve ôteki 
Islam halklanmn sûslemeleri kolayca birbirinden ayrilamadigi gibi, siis
leme ôrneklerinin analizi de onemsenmiyordu. Kisaca, her îslâm siisle-
mesinin «arap isi» oldugu diisiiniiliiyor, Araplarla, oteki îslâm topluluk-
lannin sûslemeleri bu terimle ozdeslestiriliyordu. Bugiin, Bati'da bile, 
îslâm sanatmm zannedildigi kadar tekdûzelik ve biitùnluk gôstermedigi 
anlasilmistir. Kuskusuz, îslâm sûslemelerini, Çin, Gùney Amerika ve Af-
rika siislemelerinden ayirmak kolaydir. Ancak bu farkhlik, îslâm sùs-
lemelerinin «arabesk» olmasmdan degil, fakat, motiflerin tùrii ve bun-
larm diizenlenis biçiminden kaynaklanmaktadir. 

Kisa incelememizde, motifleri adlandinrken esas olçùtùmiiz motif
lerin tiirii olmustur. Dogrudan motif admi kullanmak «arabesk» gibi bir 
genellemeye gitmemizi de ônler. Smiflamasmi bir tablo halinde verdigi-
miz motifler repertuan ve bunlann birbirleriyle karistirilarak kullaml-
masi, her ornekte farkh olabilmektedir. 

Bir zamanlar oldukça rehkli ve egzotik bir terim halinde yaygmhk 
kazanan arabesk'i, dusiinmeden kullanma ahskanhgi, motif adlannin 
zengin kapsamlarmi ortmûs, sanat dilinin zenginlesme yollarim tika-
mistir. Bugiin için terimin, anlami ve biçim degerleri bakimmdan ger-
çek bir karsihgi olmadigmdan, bu terimin aftik hiç kullanilmamasim 
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oneriyoruz. Bunu yapmakla hiçbir sey kaybedilmiç olmuyor, tersine, 
terminolojik gelismelerde, yeni, dogru ve saglam adimlar atmak için yol 
açilmis oluyor. 
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