UYGUR TÜRKLER‹NDE KAR‹KATÜR
Sedat ﬁAH‹N*
Uygurlarla ilgili bilgiler yo¤un olarak Çin kaynaklar›ndan elde edilmiﬂtir.
Uygurlar›n önce ﬁamanizmi ve daha da
sonra Manihanizmi benimsedikleri bilinmektedir. Bozk›r ve step hayat›n›n
kültürel unsurlar›n› kendi bünyelerinde
yukar›da sayd›¤›m›z inanç unsurlar›yla
sentezlemiﬂler ve bu sentezleme, yerleﬂik hayata geçtikten sonra kendilerine
birçok alanda yeni perspektivler kazanmalar›n› sa¤lam›ﬂt›r. Yine Çin kaynaklar›na göre Uygurlar›n Do¤u-Hun Türklerinden geldi¤i bilinmektedir. 6.yy. sonlar›na do¤ru, Göktürk egemenli¤inde yaﬂamalar›na ra¤men Göktürklere karﬂ›
ayaklanm›ﬂlard›r. 630 y›l›nda Göktürklerle giriﬂtikleri savaﬂtan zaferle ç›km›ﬂlar, ançak Göktürk egemenli¤ini Bilge
Kaan'›n ölümünden sonra 742'de tahta
Kutluk Bilge'nin geçmesiyle baﬂlam›ﬂt›r.
Bu olaydan sonra Göktürk egemenli¤indeki topraklar da Uygur hakimiyetine
girmiﬂtir. S›n›rlar› bat›da Tola nehreni
do¤uda ise Çin s›n›r›na Huanga'ya kadar uzanm›ﬂt›r.
Çinlilerle bu dönem yo¤un iliﬂkiler
yaﬂam›ﬂlar; ipek dokumac›l›¤›, madencilik, ka¤›t imali ve bas›m tekniklerini ö¤renmiﬂlerdir. Bu kültür al›ﬂveriﬂi ilerde
daha ayr›nt›l› de¤inece¤imiz üzere onlar›n Türk tarihi içinde özel bir rol üstlenmelerini sa¤lam›ﬂt›r. Uygurlar idari ve
askeri yönetimi Göktürk Devletinden alm›ﬂ, sanatta ise Çinlilerin etkisinde kalm›ﬂlard›r.

Uygurlar›n Türk tarihinde özel bir
yere sahip olmalar›n›n nedeni göçebelikten kurtulup Cerhun Irma¤›n›n k›y›s›na
Ordu-Bal›k Kentini kurarak yerleﬂik hayata geçmeleridir. Bizi ilgilerinden as›l
konu da bu süreçten itibaren baﬂlamaktad›r. 751 y›l›nda Çinlilerin Müslüman
Araplar karﬂ›s›nda yenilgiye u¤ramas›
üzerine Talas Irma¤› k›y›lar›ndaki bu
otorite boﬂlu¤unu Uygurlar doldurmuﬂtur. 756 y›l›nda Uygurlar Çin'in baﬂkentini iu¤u sürece varl›¤›n› devam ettirebilir.
Uygurlar›n bugükü anlamda karikatür çizdikleri, birçok sanat tarihcisinin gözünden kaçan bir gerçektir. Özellikle Ordu-Bal›k Kentinin tap›nak duvarlar›nda sadece 18 harfli alfabelerinden örnekler yoktur, Çinlilerle y›llard›r
devam eden mücadelenin onlara sadece
mücadeleci bir toplum olma özelli¤i kazand›rmakla kalmad›¤› bu durumun onlara büyük bir mizah unsuru da katm›ﬂ
oldu¤u yine ayn› tap›nak duvarlar›ndan
ö¤renmekteyiz. Çünkü yaﬂanan iliﬂkiler
bir topluma sadece politik ve ekonomik
kazan›mlar sa¤lamamaktad›r. Her iliﬂkinin mizahç›lar aç›s›ndan ortaya konulmas› gereken bir yönü ve süreci vard›r.
Papirus ve hiyeroglifleri karikatürün temeli olarak kabul eden birçok sanat tarihçisi vard›r. ›lk bilinen karikatürü M.Ö.3000 y›l›nda yap›lan M›s›r papirüsünün oldu¤u iddia edilir. Buna karﬂ›l›k daha baﬂka sanat tarihçileri Grekli
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Pauson'u ilk karikatürist olarak kabul
eder. Sözü edilen M›s›r papirüsü, de¤iﬂik
hayvan k›l›¤›ndaki figürleri çald›klar›
de¤iﬂik müzik aletlerini göstermektedir.
Ancak birçok ülkenin ma¤ara duvarlar›nda bulunan hayvan ve insan figürleri
bu düﬂüncenin adeta yalanlay›c›s› gibidir. Çünkü sözü edilen papirüs ve hiyeroglifler de ilkel ça¤da ma¤ara duvarlar›na cizilen figürler gibi iki ana konu
üzerinde odaklanm›ﬂlard›r: Soyut ve somut figürler. Soyut figürler, daha çok bir
ulusun sahip oldu¤u inaçlar›n› ve manevi kültürlerin toplam›d›r. Soyut konular
ise bir toplumun güncel yaﬂam›n› ele
al›r. Burada dikkat edilmesi gereken husus ﬂudur; bu figurler gerek eski m›s›rl›larda ve ilkel insanlarda sanat ürünü ortaya koymak amac›yla yap›lmam›ﬂt›r.
Bunlar›n amac› bilinmeyen ve kendi yaﬂamlar›n› güvence alt›na alabilmek için
yap›lan ayin niteli¤indeki ürünlerdir.
Dolas›yla bu papirüslerde ve hiyegroflerde mutlak amac› sanatt›r tezi do¤ru olamaz. Hele eski M›s›r Uygarl›¤›nda bu
tür papirüsler tamamen toplumsal katmalar› iﬂaret etmektedir. Hayvan baﬂlar› sosyal s›n›flar›n imgesidir. Bu imgeleri o dönemde karikatür çercevesinde irdelemek ve eleﬂtirmek o dönemin sanatc›lar› için mümkün olamaz. Buna halk
öykülerini de eklemek mümkündür. Ortaya konulan eserler metafizik dünyaya
bir yakar›ﬂtan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Öyle olsayd› m›s›rl›lar mezarlara ölünün
özel eﬂyalar›n› ve ait oldu¤u sosyal s›n›fla ilgili belirli imgeleri çizmezlerdi. Buna
ra¤men bu eserlere karikatürün kayna¤›
olarak bakmak duygusal bir yaklaﬂ›mdan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Gerçekten Pauson yeryüzündeki ilk
karikatür çizen kiﬂimidir. Kaynaklar ilk
defa Aristo'nun karikatür sanat›ndan
bahsetti¤ini göstermektedir. O karikatü-
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rü insanlar› yans›tan kaba bir ﬂekil olarak tan›mlam›ﬂlard›r. Ancak Aristonun
yapm›ﬂ oldu¤u bu tan›ma bir çok ulusun
ortaya koydu¤u cizimler de girmektektedir. Oysa Pauson eski Yunan uygarl›¤›n›n klassik unsurlar›n› abart›l› biçimde
cizmiﬂtir. Bu gelenek zaten eski Yunan
heykelerinin ve kabartma yaz›tlar›n›n
özellikleri aras›nda vard›r. Pauson eserlerinde eleﬂtiri ve hiciv söz konusu de¤ildir. Sadece bu cizimlere bakarak M›s›r
Papirüslerini ve Pauson ortaya koydu¤u
eserlere bakarak karikatür sanat›n›n özgün yap›s›n› anlamak mümkün de¤ildir.
Sonuçta her ulus mizahla ilgilindi¤i gibi
bu konuda da say›s›z eserler ortaya konulmuﬂtur.
Yaz› dilinden önce konuﬂma dili
vard›; ayn› ﬂekilde papirus ve hiyerogliften önce cizgi vard›. Dolay›s›yla bizler
uygur karikatürünün niteli¤ini ortaya
koymadan önce karikatürün ne oldu¤unu ortaya koymam›z gerekir. Ancak ﬂunu da eklememiz gerekir ki karikatürün
sadece beyaz bir ka¤›da ya da gazete köﬂelerine çizildi¤i düﬂüncesinin hiçbir bilimsel mant›¤› yoktur. Bunun d›ﬂ›ndaki
karikatürleri ilkel, bügünkü anlam›ndan uzak gibi tan›mlarla ifade edip sonrada bu sanat dal›n› hiciv (ironi), e¤lence (humor) ve eleﬂtiri (kritik) gibi kavramlardan soyutlamak san›r›m Karikatür Sanat›'n›n varolma nedenini kabul
etmeme gibi bir olgudan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Dolas›yla biz karikatürün neyin
üzerine yap›ld›¤›na de¤il iﬂlevinin ne oldu¤una bak›yoruz. Ayr›ca biraz önce sözünü etti¤imiz kavramlar› kullanarak
bir çizim ortaya konulmuﬂsa bilinmelidirki o cizilen obje bir karikatürdür. Daha baﬂka bir deyiﬂle karikatür gerçekli¤in gülünç bir ﬂekilde ortaya konulmas›d›r. Bu gerçeklik ortaya konulurken tarafs›zl›k söz konusu de¤ildir. Nesnel ger-
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çek karikatürcü taraf›ndan eleﬂtirilebilir
ancak bu eleﬂtiri mekanizmas› mutlaka
gülünç olmal›d›r. Biz burada derin bir
karikatür çercevesi cizme amac›nda de¤iliz. Karikatur sözcü¤ünün Romal›lardan ç›kt›¤› ve Frans›zlar taraf›ndan geliﬂtirdi¤i yal›n bir gerçektir. Ançak Frans›zlar›n ìcartoonî sözcü¤üne yükledikleri
anlam kabul edilir de¤ildir. (H›fz› Topuz,
Dünya Karikatürü) Çünkü 18.yy. Frans›zlar cartoon sözçü¤üne humor (e¤lence) kavram›n› eklediklerini ve yeni bir
kavram ortaya koyduklar›n› söylemiﬂlerdir (Humorgraffik). Oysa Frans›zlar›n
ortaya koyduklar› bu kavram uygur
türkleri taraf›ndan 7. ve 12. yüzy›llar›
aras›nda tap›nak duvarlar›na çizilmiﬂtir.
Özellikle Bezeklik tap›na¤›nda cizilen
uygur soylular›n›n figürleri sanat ürünü
ortaya koymak için cizilmiﬂtir. Bu tap›nak duvarlar›nda sadece uygur soylular›
cizilmemiﬂ, uygur devletini tehdit eden
türk beylikleri ve özelliklede çinliler karikatürüze edilmiﬂtir. Uygurlar›n bunu
yapmakdaki amac› düﬂmanlar› üzerine
e¤lenmeleri ve küçük düﬂürmek istemeleridir. Neden böyle figürler çizdikleri ortadad›r. Y›llarca, hem çinliler hem kendi
soydaﬂlar› taraf›ndan egemenlik alt›na
al›nm›ﬂlar, hem de bu egemenlik esnas›nda kendi kültürlerini yaﬂama imkanlar› tam anlam›yla bulamam›ﬂlard›r. ›ﬂte
bu durum onlar›n yerleﬂik hayata geçtikten sonra güçlü k›lan unsurlar›n baﬂ›nda gelmektedir. Çinlilerden çizim tekniklerini ve yaz› figürlerini ö¤rendiklerini söylemiﬂtik. Çin alfabesi resim ve figürleri and›ran harflerden oluﬂur. Uygurlarla Çinlilerin kulland›klar› mevsim
ve zaman birimleri birbirine benzerlik
göstermektedir. Ama bu yo¤un kültür
al›ﬂveriﬂine ra¤men onlar tap›nak duvarlar›nda görüldü¤ü gibi baﬂkald›rmay›
ve baﬂka topluluklar› hicvetmeyi, kendi-
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lerini e¤lendirrmeyi bir kenara b›rakmam›ﬂlard›r. (H›fz› Topuz, Dünya Karikatürü)
Gerek Hun devletinin y›k›l›ﬂ›n›, gereksede Göktürk devletinin çöküﬂünü
(kendi paylar› büyük olsada) iyi gözlemlemiﬂler, bunlar›n nedenlerini tap›nak
duvarlar›na karikatürize etmiﬂlerdir.
Dolas›yla uygur karikatürü kendi içine
dönük, sonraki kuﬂaklara -ö¤üt- gibi aktar›lan çizimlerinin tümüdür. Ça¤daﬂ›
olan uluslar ve halklar uygurlar kadar
kendilerini eleﬂtirmemiﬂ dolas›yla mizah
anlay›ﬂlar› uygurlar kadar hoﬂgörülü
olamam›ﬂlard›r. Çünkü çizimlerinde
abart›dan çok do¤açlama hakimdir.
Özelliklede halk öyküleri bir çok tap›na¤›n duvarlar›nda film ﬂeridi gibi sahnelenmiﬂ, çizilen figürlere haraket (Aktion)
kat›lm›ﬂt›r. Bezeklik tap›na¤›nda ve Ordu-Bal›k ﬂehrindeki baz› evlerde soylular›n neden bu kadar resmedildi¤i pek
aç›k de¤ildir. Çünkü bu figürlerde soylular›n günlük yaﬂamlar›n› sahnelemiﬂlerdir. Ancak bu figürlere dikkatle bak›l›rsa
birço¤unda abart›n›n söz konusu oldu¤u
gözükür. Çok sonralar›, Frans›zlar›n teorik olarak ortaya koyduklar› Humorgrafik tekni¤i y›llar önce farkl› bir co¤rafyada farkl› bir ulus taraf›ndan uygulanm›ﬂt›r. Bu durumda sorulmas› gereken
soru ﬂudur. Uygurlar bütün bu çizimlerini ìkarikatürî terimini gözönüne alarak
m› gerçekleﬂtirdiler? Bu soruya olumlu
cevap verebilmek oldukca güçtür. Ancak
Uygurlar ortaya koyduklar› sanatsal
ürünlere tan›m getiremedikleri, üstelik
çal›ﬂmalar› ne Çin eserlerine benzettikleri için, bunlar›n özgün birer sanat ürünü oldu¤unu anlayamam›ﬂlard›r.
Acaba bunun nedeni ne olabilir?
E¤er bir ulus baﬂka bir ulusun stratejik
bask›s› alt›nda yaﬂ›yor ve bilimsel geliﬂimi o ulusun yöntemlerine göre gerçekle-
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ﬂiyorsa, bu durumda ortaya kolar› ürünlerde bir taklidin söz konusu olaca¤› gözden uzak tutulmamal›d›r. Birçok sanat
dal› aras›nda benzerlikler olabilece¤i gibi, birbirini destekleyen ö¤eler de içirebilirler. Anlat›lmak istenen ﬂudur: Göçebe
bir toplumun yerleﬂik hayata geçmesinden sonra yaﬂayaca¤› süreç çok önemlidir. Uygurlar yaﬂam›ﬂ olduklar› bir kültürü yerleﬂik hayata uyarlarken önceki
de¤erleri kendilerinden soyutlamam›ﬂlard›r. Bunun en güzel kan›t› da OrduBal›k Kentinde kurmuﬂ olduklar› sanat
atölyeleridir. Bu atölyeler daha sonra
Türﬂgal etmiﬂlerse de Çinliler ve di¤er
Türk beylikleriyle yap›lan mücadelelerde parçalanma süresine girmiﬂ, sonra da
K›rg›zlar›n egemenli¤inde varl›klar›n›
devam ettirmiﬂlerdir.
Uygurlar bu zaman zarf›nda 18
harfli uygur Alfabesini oluﬂturmuﬂlar.
Uygur metinleri günümüze kadar varl›klar›n› sürdürmüﬂler, ancak büyük bir
bölümü Çin topraklar›nda kalm›ﬂt›r. Ordu-Bal›k Kentinin tap›nak duvarlar›na
cizilen freskler, onlar›n yerleﬂik hayata
geçmelerinde büyük bir adaptasyon sorunu yaﬂamad›klar›n› ortaya koymaktad›r. Özellikle Çinlilerden ö¤rendikleri çizim tekniklerini geliﬂtirmeleri minyatür
sanat›n›n günümüze kadar ulaﬂmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. Uygurlar›n Çinlilerden ö¤rendikleri çizim tekniklerini oldu¤u gibi
kopya etmedikleri ortadad›r. Çünkü göçebe hayat›n›n yerleﬂik hayattaki yans›malar› izlenmekteydi, ﬂöyleki giyim kuﬂam yine al›ﬂ›lageldik biçimi korumaktayd›. Birçok defa inançlar›n› de¤iﬂtirmiﬂ olan Uygurlar›n dilsel ve imgesel
dünyalar›n›n çeﬂitli ve çok anlaml› olmas›, yaﬂan›lan bu sürecin bir ürünüdür.
Bir ulusun varolma nedeni sadece
maddi ve manevi ihtiyaçlar›n› gidermek
için u¤raﬂ vermek de¤ildir, ayn› zaman-
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da kendi ulusunun varoluﬂ alg›lamas›n›
sa¤layacak özgün, ama kendi ulusuna
yabanc› olmayan olgular›n farkl› biçimde ortaya konulmas› ile varl›¤›n› devam
ettirecektir. Bunun anlam› ﬂudur; bir
ulus ancak maddi ve manevi ürünler ortaya koydk minyatürünün temelini oluﬂturacaklard›r. Uygurlar göcebeyken kulland›klar› renkleri, giysileri ve aletleri
yerleﬂik hayatta da kullanmaya devam
ettikleri gibi, yeni ö¤rendikleri bilimsel
teknikleri de kendi ulusal kültürlerinin
bir devam› olarak geliﬂtirmiﬂlerdir.
Sonuç olarak; her ne kadar Türklerin karikatür ile 17. ve 18. yüzy›lda tan›ﬂt›klar› tan›ﬂd›klar› iddia edilse de, bu
sanat dal› Türklerin hayat›na birçok bat› ülkesinden daha önce alm›ﬂ ve bu sanata yönelik yo¤un bir kullan›m alan›
oluﬂmuﬂtur. ﬁunu da eklememiz gerekir
ki, günlük yaﬂam›m›z›n belli bir kesitine
girmiﬂ olmas›na ra¤men popüleriteden
çok uzakt›r. Türk karikatürünün temelini çok eski ca¤lara uzand›¤› düﬂünülürse
bu sanat dal› hak etti¤i konuma getirilmelidir. Türk Karikatür Sanat› Uygurlarda da oldu¤u gibi sadece resim sanat›
ve yaz› sanat›na ba¤›ml› de¤ildir, her iki
sanat dal›n›n birleﬂkesidir. Bu zengin
mirasa Türk toplumunun dikkati çekilmelidir. Bunun için de Uygur karikatürü
itici bir güç oluﬂturacakt›r. (H›fz› Topuz,
Dünya Karikatürü)
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