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Abstract: It is well known that the Buddhist Canon includes “Five big” and 

“Five small” sciences. Art, grammar, medicine, logic and ‘internal’ science 

including the arch of Buddhist disciplines belong to the “Five big”. Astrology, 

poetry, rhythmic, lexicography and dramatic art belong to “Five small sciences”. 

However, at the very beginning of the emergence, the fundamental sciences in 

the context of a Buddhist Canon were – art, grammar, medicine and logic. Art in 

Buddhist practice was, first of all, the technological process connected with art 

creativity. Art, from the Buddhist point of view, isn’t the level of pure and 

simple architecture, sculpture and painting, but the “area of the exact sciences” 

concentrated on the analysis of consciousness, on the unity of macrocosm and 

microcosm with various polysemantic and polysymbolic paradigms. Buddhist 

“thanka” – (icon) drawn on fabric, according to Canon, – presents not only 

image, form and color of a deity, but also participates in the meditative practice 

in the context of sacral space and time. 

At the beginning of the XXth century the Buddhist painting and actually 

“thanka” began to penetrate to the European countries and the United States of 

America. Obviously, it is connected, first, with the crisis of Christian culture in 

these regions, and, secondly, with the processes of interaction, interference and 

cross cultural communications and contacts among the European countries and 
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America with Buddhist Asia. Special intensity this process took place in the 

fifties of the XXth centuries when, thanks to the known historical reasons, the 

highly educated and practicing Tibetan and Mongolian monks appeared in 

America and Europe. A peculiar Renaissance of the Buddhist “thanka” has 

begun. Thus the traditional symbols Buddhist “thanka” were for a little bit 

transformed, but nevertheless, it is subordinated not only to the art norms and 

spiritual laws which are thought over by artists, but also intended for 

contemplation and is perceived as a support for concrete practice. 

Keywords: Buddhist art, painting traditions, thanka, Tibetan and Mongolian 

style, penetration and evolution, thanka in Europe and America 

 

Özet: Bilindiği üzere, Budist külliyatı “beş büyük” ve “beş küçük” ilmi 

içermektedir. “Beş büyük” ilmin içerisinde sanat, dil bilgisi, tıp, mantık ve “iç” 

ilim yer alırken, astroloji, şiir, ritmik, sözlükçülük ve tiyatro ise “beş küçük” ilmi 

meydana getirmektedir. Ancak Budizm’in ortaya çıktığı ilk yıllarda, Budist külli-

yatın içerisindeki en temel ilimler sanat, dil bilgisi, tıp ve mantıktı. Budist gele-

neğinde sanat, öncelikli olarak, sanat yaratıcılığı ile bağlantılı olan teknolojik bir 

süreçti. Budist bakış açısına göre, sanat saf ve basit düzeyde bir mimarlık, 

heykeltıraşlık ya da ressamlık olmayıp bilinç çözümlemesi ve çeşitli çok anlamlı 

ve çok sembollü örneklerle birlikle evren ve insan birliği üzerine yoğunlaşan bir 

müspet ilimler sahasıdır. Budist külliyatına göre kumaş üzerine çizilen Budist 

resimler olan “thanka”lar, bir tanrının biçimini ve rengini temsil etmenin yanı 

sıra kutsal yer ve zaman bağlamında meditasyon uygulamaları için de kullanıl-

maktadır.  

Budist resimleri ve “thanka,” 20.yüzyılın başlarında Avrupa ülkelerinde ve 

Amerika Birleşik Devletlerinde yayılmaya başlamıştır. Açıkça görülmektedir ki, 

bu durum ilk olarak söz konusu bölgelerde görülen Hristiyan kültür bunalımı, 

ikinci olaraksa Budist Asya ile Avrupa ülkeleri ve Amerika arasındaki etkileşim 

süreci ile kültürlerarası iletişim ve ilişki ile bağlantılıdır. Bu süreç, yoğun olarak 

1950’li yıllarda, bilinen tarihî sebeplerin neticesinde, eğitimli ve dindar Tibetli 

ve Moğol Budist rahiplerin Amerika ile Avrupa’da bulunmaları ile gerçekleşmiş 

ve özgün bir Budist “thanka” uyanışı başlamıştır. Böylelikle geleneksel Budist 

simgesi “thanka” küçük bir dönüşüm geçirmiş, fakat yine de, sanatçılar tarafın-

dan ortaya konmuş sanat kuralları ve dinî kurallara bağlı kalarak meditasyon 

uygulamaları için somut bir malzeme olarak görülmüştür.  
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