Sembolizm

Hegel’e göre Sembolizmin kayna÷ı do÷udur. (Freville, Plehanov, 1968:17),

gerçektende batı da birkaç alegorik resim dıúında modernizme gelene kadar sembolik

örnekler yoktu. Alegorik anlatımlarında do÷u da oldu÷u kadar simgeci oldu÷u

söylenemez. Çünkü do÷uda oldu÷u kadar uzak bir ça÷rıúım içermez. Bunda klasik
gelenek ve gerçe÷e ba÷lı kalma kaygısı etkilidir. Do÷uda hemen her úey metaforlarla
anlatılır. Mısır’da anlatımdaki soyutlama sembolizme bu

semboller ise hiyeroglife

dönüúmüútür. ønsanın soyutlama yetene÷i onu yazının keúfine götürmüútür(1). Aúa÷ıda
Mısır tanrılarından Horus ve Anubis’in sembolleri verilmiútir.(2)

ùekil 13 Gök tanrısı Horus

ùekil 14 Çakal baúlı Anubis
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Sembolizm øslam sanatında da yo÷un olarak hissedilir, bunun nedeni tasvir
yasa÷ı gibi görünse de daha çok Allah’ın settar (gizlilik) sıfatıyla ilgilidir. Simgecilik

gizciliktir.

“Açıkça ya da imâ yoluyla ortaya konulan bir sembolizm vasıtasıyla Allah'’n
yüceli÷i ve O'nun emirlerine uyma gere÷i hissedilir. Açıkça ifade edilen sembolizmin
örneklerine hat sanatında rastlanır. Allah’ın sıfatları, Kur’an-ı Kerim’den alınan sureler veya
hadislerden seçmeler desenlerle bezenmiú olarak bu sanatta yer alabilir. Bu sanatın örnekleri
yapılarda veya çeúitli objelerde görülür. Ancak øslam sanatındaki desenlerin büyük bir kısmını
imâ edilen gizli bir sembolizm oluúturur. Bu da edebiyattaki sembolizm gibi çeúitli
seviyelerde ortaya çıkar:…. øslam sanatı desenlerindeki Lale motifi bahsetti÷imiz bu derin
anlamları taúır. Bu unsur IX. Yüzyılda Irak’ta Semerra Sarayı’ndaki oyma iúçili÷inde
kullanılmıútır. Daha sonra 1113 yılında Kazvin’deki Cami’de kullanılan lale motifi Osmanlı
sanatında özellikle XV.-XIX: yüzyıllar arasında görülür. ùimdi bunun sebebini araútıralım:
Arap yazısında kullanılan ebced hesabında her harf bir rakama tekabül eder. “Allah”
kelimesini teúkil eden harflerin toplamı 66’dır. “Hilal” ve “Lale” sözcüklerinin de ebced
hesabında de÷eri 66’dır. Böylece hilal ve lale motifleri ilâhî varlı÷a iúaret eden görsel
semboller olarak ortaya çıkar. østanbul’daki Rüstem Paúa Camii’nde minarenin alemindeki
hilal motifinden Camii’nin iç duvarlarını süsleyen lale motiflerine kadar Allah’ın varlı÷ını
anlatan bu sembolizm müúahede edilir. Aynı úekilde bugün “çintemani” dedi÷imiz, dolunay
ve hilal desenlerinden oluúan ve çinilerde, kaftanlarda, halılarda görülen ve devamlı olarak
ilâhî varlı÷ı hatırlatan bu motifin Çin motifleriyle bir ilgisi yoktur. Osmanlı “çintemani”
motifinde kullanılan üç dolunay figürü, hilal desenleriyle üç kere tekrarlanan “Allah” adını
sembolize eder. Ayrıca bu motifteki her hilal deseni için 66 rakamı 3 ile çarpınca 198 rakamı
elde edilir. øslam dünyasında 198 rakamı Allah’ın 99 sıfatının iki ile çarpılmasıyla elde edilir,
bu sebeple ayrı bir önemi vardır. 6 aydan oluúan moTw[(sem)104.06925 018 bir öne

Modern sanatla beraber 1892'de Önemli bir Sembolistler sergisi açılmıú bu
sergide Hayal Kırıklı÷ına U÷rayanlar tablosu sunulmuútur. (1) Simgecilik Natüralizme
bir tepki olarak Fransa ve Belçika’da ortaya çıkmıútır. (2)

“Walden ve çevresinin, ayrıca Der Starm dergisinin ısrarla üstünde durdu÷u
arınmıú resim, arınmıú müzik, arınmıú úiir simgecilik gelene÷inin istekleriydi. Bu istek,
belirli bir gereç üstünde sanatsal etkenli÷i yo÷unlaútırmak u÷runa nesnenin yok
edilmesine varıyordu. Uç sınırlara de÷in zorlanan üsluplaúmanın aúılama gücü, simgeci
esteti÷in temel ö÷esini oluúturuyordu. Bu aúılama gücü Kandinsky'nin tiyatro
düúüncelerinde en yüksek soyut noktalara varmıútır. Kandinsky ilk soyut resmini
1910'da yaptı÷ını ve simgeci ozanları usanmadan okumasıyla belirli bir düzeye
vardı÷ını ileri sürer. Kandinsky, Sanatta Tinsellik Üzerine'de Maeterlinck'e dayanarak,
maddeleútirmesi gereken nesneden ayrılan kelimenin saf tınısından, dinleyicinin o
kelimenin soyut anlatımını nasıl algıladı÷ını anlatmaya çalıúır.”( Lynton, 1982: 24)

Sembolizmdeki bu arılık tutkusu sonradan minimalizm ve süprematizmde

devam edecektir. Avrupa’da sembolizmin en önemli temsilcilerinden birinin Gustav

Klimt’tir. Resim 41’de klimtin uzakdo÷uya sevgisi görülür. Kimono içinde bir kadın

portresinde elinde japoniúi bir yelpaze tutmaktadır, kadının güzelli÷i, zerafeti ve

ulaúılmazlı÷ını arka planda do÷uya özgü zümrüt-ü Anka kuúu ile ifade etmiú gibidir.
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Resim 41 Gustav Klimt, Yelpazeli Hanımefendi, 1917

Klimt’in hemen her resmine soktu÷u bezemelerde sıkça kullandı÷ı daire içinde

daire formu çintemani motifine benzer. (Bk.Resim 42) Çintemani bazı kaynaklara göre
Buda’nın üç ruhani özelli÷ini simgeler.(1) Türklerde ise üçgen úeklinde yan yana konan
bu üç benek hilale dönüúerek Allah adını sembolize etmiútir. (Duggan:2000,1-3)Türk
süslemesinde ve nazar boncukların da kullanılan bu biçim Türk øslam sanatlarında
alıúılageldik bir biçimdir. Hayat a÷acı motifi Türk halk sanatında nakıúlarda kilim ve

halılarda çinilerde ve daha baúka yerlerde karúımıza çıkar.Yine spiral biçimlerin ilk
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örnekleri øskit ve kelt sanatında görülür. Resim 43’de Hayat a÷acının üst noktalarında
yer alan motif ise Ra gözüdür. Resim 42ve 43’de Klimtin bezemelerinde kullandı÷ı

biçimlerin do÷udakilerle benzerli÷ine dikkat çekilmiútir.

Resim 42 Irak SamarraDar al-Khilafa sarayından
Çini 9.yy.ın ilk yarısı Almanya øslam Sanatları Müzesi

Resim 43 Hayat A÷acı Gustav
Klimt

Friederike Maria Beer’in portresinde (1916) Klimt hem figürün kıyafetindeki

helezonik diagonal hareketlerle do÷uya özgü bir kompozisyon yaratmıú hem de portre

gelene÷inin Uygurlara dayandı÷ı göndermesini bu sembolik resimle ifade etmiútir. Arka

