KIRKAÔAÇ ÇÎFTEHANLAR CAMII
Inci KUYULUC)
Manisa'nm Kirkagaç ilçesinde bulunan Çiftehanlar Camii hem
mimarisi, hem de sùslemeleriyle XIX. yùzyil Turk Sanatmin ilgi
çekici ôrneklerinden biridir. Yapi, kuzey kapisi ùzerindeki kitabesinden anlaçilacagi gibi, bir yangm sonucu yikilan caminin
yerine H. 1281/M. 1864-65 yilinda Kûçùk Agazade Mustafa tarafmdan Mimar Çelebi Ali'ye yeniden in§a ettirilmi§tir(l). Kitabenin
metni ve transkripsiyonu §ôyledir(2).
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(*) Yard. Doç. Dr. Ege Universités! Edebiyat Faktiltesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bôlûmtl Ûgretim Ûyesi.
1- Cami, Çiftahanlar adim kitabesinden anlasilacagi gibi bugttn mevcut olmayan Çiftehan'in yakininda in§a edildigi için almistir.
2- Kitabe Sayin Refet Balata tarafindan okunarak, transkripsiyonu yapilmistir. Kendilerine yardimlan için tesekklir ederim.
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Hamdûl-lah oldu ra'na lûtufla bade'l-harab
Ta kiyamet hasr olunca arz ola bu.
Ez kadim bir cami-i vala iken ihrak olub
Çiddet-i nar oldu vasil-i alem itdi intihab
Say ile olup ba dikkat-i Çelebi Ali kadrinde
Çifte han altma berk urdu ziya tabetab
Çevende bir zat-i mûkerrem maadan çok menh
Kûçûk Aga-zade Mustafa âli Cenab
Bezl-i bimmet eyleyù ben i§bu mabedgâha ewel
Ehl-i nesk ile mua kildi bina-yi aftab
Beldenin kutbunda guya resm-i dilcu hub makam
Hakkmda hayir dualar ola daim mûstecab
Hâr-i dilden ref le rûçdi didi tarihini
Hùrmet ile gel bu cami hakkma bôyle ukab
1281

Kirkagaç Çiftehanlar Camii, kareye yakin dikdôrtgen plann
bir harim ile kuzeyindeki son cemaat yeri ve son cemaat yerinin
dogu cephesine bitiçik iki kath mekan ve bu mekanm gùneyine birle§en minareden oluçur (Plan I- Res. 1). Caminin dogu, bati ve kuzey
cephelerinde birer giris. açikhgi vardir. Yapi egimli bir arazi ùzerinde inça edilmiçtir. Alt su*a pencelelerinin ba§langicindan itibaren, harim duvarlanni bir silme dolaçmaktadir. Bu silmenin altinda kalan kisimlar, dûzgûn taç siralariyla ôrûlmùçtûr. Silmenin ûzerinden ise, yapmm sari sivah beden duvarlan yûkselmektedir. Yapinm ôrtûsû içten kubbe ve tonoz, diçtan ise. içbûkey saçakli kirma
çatidu*. Harimin guney-dogu ve gûney-bati kô§elerinde ait seviyedeki silmenin ûzerinden baçlayarak, saçak altma kadar yûkselen birer pilaster bulunmaktadir.
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Plan I
Minare, harimin dogu cephesinin kuzey ucuna yerle§tirilmi§tir
(Res. 2). Gùney-dogu kô§esi pahlanmis. yùksek bir kaide ve pabuç
kismmin ùzerinden silindirik minare gôvdesi yùkselir. Tek serefeli ve sivri kùlahli minarenin bugûnkù gôrûnûmùnden o n a n m
geçirdigi anla§ûmaktadir.
Minarenin kuzeyine, son cemaat yerinin dogu cephesine biti§ik
olarak iki katli bir mekan yerle§tirilmi§tir. Bu m e k a m n ait bôlûmùne bir çeçme ni§i açilmiçtir. Konsollara oturtulmus. di§a ta§km
ùst kat kùtûphane olarak degerlendirilmi§tir(3).
3- Ank. Vak.Gn.Mdrl. Arçivi 45.06.01/10 no. lu dosyada, bu iki kath mekandan sôz edilmemektedir. Yôre halki bu mekamn sonradan yapiya ilâve
edildigini ve ûst katinin kùtûphane olarak kullamldigim sôylemektedir.
Bu mekan bugùn depo olarak kullanilmaktadir.
105

INCI KUYULU

Harimin dogu, bâti ve gùney cephelerinde be§er pencere vardir. Dôrder pencere ikisi altta. ikisi de bunlarm ùzerinde olmak
uzere yerle§tirilmi§lerdir. Ûst siradakiler birer silme ile belirlenmis.
kùçùk yuvarlak pencerelerdir. iki yandan birer pilasterle smirlandirilmiç alt sira pencereleri ise dikdôrtgen biçimli açikhklardir.
Dikdôrtgen açikliklarm ûst kôçeleri birer ters «S» kivnmiyla birlestirilmistir. Gùney cephede mihrabm ùstùne rastlayan kisma,
dogu ve bâti cephelerde ise giris. açikliklarmm ùzerlerine birer pencere daha açilmiçtir. Bu pencereler de, ûst siradaki diger pencerelerle
aym biçimde olup, ayni hizaya yerlestirilmiçlerdir.
Yapinm dogu ve bâti cephelerinde eksenden kuzeye dogru kaydinlmis, birer giris. açikhgi vardir (Res. 2-3). Bu açikhklar ait sira
pencerelerdekilere benzer ôzellikler taçiyan • birer pilasterle iki yandan simrlandirilmisjardir. Giriçleri olu§turan içiçe iki yuvarlak kemer
açikhgindan alttaki ùstte yer alan ve daha derin tutulmus, olan kemerin ûzengi h a t t m a kadar yùkselmektedir. Ùzengi hattinm ûstùnde kalan yùksek kemer almhgi ise pencere olarak degerlendirilmi§tir. Giri§lerden batidakinin ônùnde ikisi duvara bagimh, ikisi
serbest dort sùtunla taçman bir sundurma bulunmaktadir. Sùtunlari birbirine «C» kivnmlariyla yùkselen yuvarlak kemerler baglamaktadir. Bu kurulu§ içten çapraz tonoz, diçtan kiremitle kapli
çati biçimindeki ôrtù sistemini ta§ir.
Harimin kuzeyinde be§ bôlùmlù son cemaat yeri vardir (Res. 4).
Harim ôrtùsùnden daha alçak seviyede yapilmiç olan son cemaat
yerinin ôrtùsû ortada çapraz tonoz, yanlarda pandantiflerle geçilen iki§er kubbe ile; diçtan ise kiremit çatiyla saglanmi§tir. Ôrtù
harim duvarmda konsollara diger yanlarda ise Dor tarzmda ba§hkl a n olan ve yukariya dogru incelen silindirik sùtunlara oturan yuvarlak kemerler tarafmdan tasmmaktadir. Kemerler, kubbe etekleri, pandantifler ve çapraz tonozun sirt çizgileri silmelerle profillendirilmistir. Kemer açikliklarinm dogu cephe disinda kapatildikl a n bugùnkù gôrunù§lerinden anlasjlmaktadir. Kammizca yapi,
insasmdan sonra yapilan çeçitli o n a n m ve eklemelerle bugùnkù
gôrùnùmûnù kazanmiçtir. îlk a§amada, son cemaat yerinin dogu
cephesine, belki de minarenin onarimi sirasmda çe§me-kùtùphane
yapisi eklenmisjtir. Daha sonraki bir tarihte ise, son cemaat yerinin
kemer gôzleri kapatilmi§tir. Ancak dogu cephede çe§me-kùtûphane
yapismm yer almasi ve ùst katta bulunan kùtùphaneye çikiçm d£t
son cemaat yerinde bulunan merdivenlerle saglanmasi nedeniyle,
dogu cephedeki kemer gôzù kapatilmadan açik birakilmi§tir. Son
cemaat yerinin orta bôlùmùnùn ônùnde bâti cephesindekiyle benzer ôzellikler gôsteren bir sundurma vardir.
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Harim kuzey duvarmm ortasmda dogu ve bâti cephedekilerle
benzer ôzelliklere sahip bir giris. açikhgi vardir (Res. 5). Taçkapmm
iki yanmda da diger cephelerdeki ait sira pencereleriyle ayni ôzellikleri gôsteren birer pencere bulunmaktadir. Sagdaki (bâti) pencere ile taçkapi arasma bir mihrabiye yerlestirilmiçtir. Kapmm kemer açikhgmm ùzerinde yapinm kitabesi bulunmaktadir. Dikdôrtgen bir çerçeve içine almmis. kitabenin ùzerinde diçanya yarim
daire biçiminde ta§mti yapan mùkebbire vardir. Kitabe ve mûkebbirenin iki yanmda alçidan yapilmis. kivrik dallar, çiçekler ve «C»
kivnmlarmdan olu§an bir sùsleme bulunmaktadir.
Harim, 17 pencere ile aydinlatilmiçtir (Res. 6). Pencerelerden
ùst sirada bulunanlar silmelerle çerçevelenmis. yuvarlak açikhklardir. Alt sira pencereleri ise dùçey dikdôrtgen biçimli olup, ùstlerim
de silmelerle belirlenmis yuvarlak kemer formunda birer almliklari
vardir.
Harimin ùst ôrtùsù bagdaki tarzda yapilmis. kubbedir (Res. 7).
Kubbe, beden d u v a r l a n n d a n daha içeriye almmis. oldugu için, kubbe
ile beden d u v a r l a n arasmda kalan kisimlar yine bagdaki tarzda
yapilmis. tonozlarla ôrtùlmùçtûr.
Tonozlar; kô§elere rastlayan
bôlùmlerde
yarim çapraz tonoz,
diger bôlùmlerde ise çeyrek çapraz
tonozdur. Duvarlara
oturan tonozlar, kôçelerdeki ve duvarlardaki iki§er pilasterle de desteklenmi§tir. Pilasterlerden gùney duvarmda yer alan iki tanesi, gûney d u v a n boyunca uzanan sekinin ùzerinden baslayarak yukariya dogru yùkselmektedir. Diger ùç yônde harimi bir «U» biçiminde kusatan mahfil kati bulunmaktadir. Beden duvarlan, mahfil katmdan itibaren
daha ince yapilmi§tir. Bu nedenle, diger pilasterler sadece mahfil
katmda gôrùlmektedir.
Harimin içine almmis. kuzey-dogu kôçedeki minare giriçinin
ônùne, kadmlar mahfiline çiki§i saglayan merdivenler yerleçtirilmi§tir. Harimin kuzeyindeki kadmlar mahfili, dogu ve bâti duvarl a n boyunca uzanan yan mahfillerle birle§mektedir. Mahfiller
sadece kuzeyde kare kesitli iki ayak ile desteklenmiçtir (Res. 6).
Kadml-ar mahfilinin orta kismmda yarim daire biçiminde taçmti yapan muezzin mahfili uzanmaktadir. Yan mahfillerde de, bu muezzin
mahfiline benzeyen ikiçer çikma vardir.
Mekani bir «U» biçiminde ku§atan mahfillerin tabani ile beden
d u v a r l a n arasmda kalan kisimlar, içbùkey kavisli yùzeyler olarak
biçimlendirilmi§tir. Kapi ve pencere açikhklarmm a r a l a r m a rastlayan bu yùzeyler, iki taraflarmdan ufak pilasterlere oturan birer
konsolla smirlandinlmiçtir.
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Mihrap, giris. aksmdan biraz doguya kaydinlmi§, yarim silindirik bir ni§tir (Res. 8). Ni§in iki yanmda, tabanda dar ve alçak bir
seki, guney duvari boyunca uzanmaktadir. Mihrabm batismda yuvarlak kemerli yûzeysel bir ni§ vardir. Mihrabm batismda ahçap
minber, dogusunda ise mermer vaaz kùrsùsù yer almaktadir.
Kirkagaç Çiftehanlar Camii, Batilùaçma Dôneminde ôrnekleri
gôrulen beden d u v a r l a n kâgir, ùst ôrtûsù ah§ap ya da bagdadi tarzda insa edilmi§ camilerdendir(4). Malzemesiyle bu tip yapilar içinde ele almabilecek caminin ùst ôrtùsù farkh bir çekilde biçimlendirilmiçtir. Kareye yakm dikdôrtgen plânh harimin ùzeri içten iki
çesit ôrtùyle kapatilmi§tir. Ortada bagdadi bir kubbe ve bu kubbe
ile beden d u v a r l a n arasmda kalan bôlûmleri ôrten bagdaki tonoz
parçalarmdan oluçan bir ôrtù sistemine sahiptir. Beden duvarlar m d a n içeriye almmis ah§ap veya bagdadi kubbeler, daha erken
tarihli ôrneklerde de kar§imiza çikmaktadir. H. 1000-M. 1590-1 tarihli
Istanbul Takkeci Ibrahim Aga Camii (5) ve H.1206-M.1791-92 tarihli
Soma Hizir Bey Camii(6)'nin iç mekanlarmda bôyle birer kubbeleri
vardir. Bu tip kubbeler ev, kôsk, saray gibi sivil mimari eserlerinde
daha yaygm bir kullamm alani bulmuçtur. H.1045-M.1635 tarihli
Topkapi Sarayi Revan Kôçk'nûn geçi§ elemanlan olmaksizm dogrudan ah§ap kemerler uzerine oturtulmug, sekizgen kaideli bir ahsap kubbesi vardir (7). Yine Topkapi Saraymdaki H.1053-M.1643 tarihli Sspetçiler Kôskû(8) ile, îstanbul'da 17. yûzyildan Sultan Ahmet
Camii ve Yeni Cami Hùnkâr Kasirlarinm ahçap tavanli ùst ôrtùlerinin orta kismma basik birer ahsap kubbe yerlestirilmi§tir. Birçok
evde de, bu tip kubbeli odalann varligi bilinmektedir(9). Bu ôrneklerde kubbe, artik yalanci bir kubbedir. Hafif oldugu için kubbeyi
tasiyacak elemanlara gerek kalmami§tir. Bu tip kubbeler, kubbe
gôrùnùmùnde olmalarma karsm statik olarak ôrtù sistemi ilkelerine uymayan, dekoratif ôgeler olarak karsimiza çikarlar. Kirkagaç
Çiftehanlar Camii'nin kubbesi, bu kubbelerin bir devami olarak gorùlebilir. Ancak bu yapida, kubbe ile beden d u v a r l a n arasmda ka4- Bu konuda genif bilgi için bkz. R. Ank, Batililasma Dônemi Turk Mimarisi Ôrneklerinden Anadolu'da Ûç Ahsap Cami, Ankara 1973.
5- G. Goodwin, A History of Ottoman Architecture, London 1971, s. 165.; i.A.
Yiiksel. «Takyeci i r a h i m Çavu§ Camii», Lâle, S. 3 (Istanbul 1985), s. 4. :
A Kuran, Mimar Sinan, Istanbul 1986, s. 34.
6. R. Ank, a.g.e., s. 11.
7- S.H. Eldem, Kôskler ve Kasirlar I, Istanbul 1969, s. 290.
8- ay. es., s.354.
9- S.H. Eldem, Turk Evi Osmanh Dônemi I, II, Istanbul 1984, 1986.

108

KIRKAGAÇ ÇÎFTEHANLAR CAMli

lan bôlùmler dûz ahçap tavan yerine bagdadi tonoz p a r ç a l a n ile ôrtùlmù§tùr. Yapida hem tonoz yerine tonoz parçalarinin kullanilmasi, hem de tonoz parçalarinin bagdadi tarzda yapilmis. olmasi pek
sik rastlanan bir ôzellik degildir(lO).

YAPININ SÙSLEMELERÏ
Yapi mimari ôzelliklerinin yanisira, sùslemeleriyle de dikkati
çekmektedir. Yapmm cephelerindeki yuvarlak biçimli ùst sira pencerelerinin profillendirilmesi, dikdôrtgen biçimli ait sira peneerelerinin ùst kôçelerinin ters «S» kivnmlanyla birlesmesi ve iki yandan pilasterlerle smirlandirilmasi, profilli kapilar ve s u n d u r m a n m
«C» kivnmlariyla yùkselen kemerleri geç dônem için karakteristik
sùsleme ôgeleridir. Bu dônem için tipik olan, son cemaat yeri. kemerlerini ve kubbe eteklerini çevreleyen zengin profiller, kubbe
gôbeklerinde bulunan alçidan çiçekler, kapinm iki yanmdaki kemerlerin oturdugu «S» biçimli konsollar yapmin gôrùnù§ùnù dah a da zenginleçtirmektedir.
Harim kubbe, mahfillerin altma rastlayan içbùkey kavisli yûzeyler, pencereler, mihrap ve minberde toplanan zengin bir sùslemeye sahiptir. Harimde hem alçi sùslemeler, hem de dônemin ôzelliklerini yansitan duvar resimleri bulunmaktadir.
Kible d u v a n n d a mihrap, yùzeysel ni§ ve pencerelerde yer alan
sùslemeler hem tek tek, hem de tùm olarak geç dônem alçi isçiliginin tipik ôrneklerindendir (Res. 8). Sùsleme motifleri «C» kivrimlari, akant yapraklan, kivrik dallar ve çiçeklerden oiuçmaktadir.
Mihrap ve ùzerindeki yuvarlak pencere bir bùtùn olarak ele ahnmi^tir. Mihrabi sinirlandiran sùtuncelerin y a m n d a n baçlayarak
mihrabm etrafim çeviren sùslemeler, ùst kisimda yogunla§arak pencercyi çevreleyen sùslemelerle birle§tirilmi§tir. Mihraba asili gôrùnùmde, yandan kivrimlan sarkan alçi perde motifiyle kompozisyon
zenginlegtirilmifjtir.
Alt sira pencerelerinin silmelerle olu§turulmu| yuvarlak kemerlerinin ùstù ve ùst siradaki yuvarlak pencerelerin etrafi da tamamen ayni tipteki sùslemelerle çevrelenmiçtir. Yùzeysel ni§in ùzerinde
10- H. 1173-M. 1759-60 tarihli Bogazlayan Haci Ahmet Aga Cainli'nin Ust ôrtûsûnù ahçap tonozlar olu§turmaktadir. Bu konuda a y r m t i h bilgi için bkz.
H. Acun, «Yozgat ve Yôresi Turk Devri Yapilan», Vakiflar Dergisi, S. X I I I
(Ankara 1981), s. 642.
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de ortada yuvarlak bir madalyon olu§turulacak çekiide motifler dizilmi§tir.
Mihrabi iki yandan simrlandiran ve minber giri§ini belirleyen
sutuncelerle, kible duvanndaki pilasterler korent tarzmdan esinlenilmis. alçidan basliklara sahiptirler. Mahfillerin tabanlarma rastlayan içbùkey kavisli yûzeylerin iki yanindaki konsollardan bazilari
da, ters «C» çeklinde alçidan yapraklar biçimindedir.
Ah§ap minberin yan aynahklari ile merdiven korkuluguna yerle§tirilmi§ çerçevelerin içleri de «C» kivrimlan, çiçek motifleri ve
kivrik dallardan olu§an alçi motiflerle sûslenmiçtir. Harimin kuzey-dogu kô§esindeki mermer kùrsùnùn korkulugu ise oyma sùslemeye sahiptir.
«C» kivrimlari, akant yapraklari, kivrik dallar ve çiçeklerden
olu§an alçi sùslemeler ôzellikle Bâti Anadolu'daki geç dônem camilerinde de gôrùlmektedir. ïzmir'de 1812 tarihli Kemeralti C a m i i ( l l ) ,
1897-1907 tarihli Salepçioglu Camii(12), 19. yûzyilda bugùnkû gôrûnû§ùnù alan Hisar Camii(13) ve Sôke'deki 1895 tarihli Haci Ziya
Bey Camii(14)'nin alçi sùslemeleri, Kirkagaç Çiftehanlar Camii'nin
alçi sùslemeleriyle benzer ôzellikler gôsteren ôrneklerden sadece
birkaç tanesidir.
Ha,rimde ikinci grup sùslemeyi kubbe ile kapi ve pencere açikh k l a n n m aralarinda, mahfil tabanlarma restlayan içbùkey kavisli
yùzeylerde bulunan duvar resimleri olusturmaktadir(15). Yapmm
ye§ile boyanmiç kubbe ici, tamamen natùrmort ve pencere motifleriyle bezenmi§tir (Res. 7). Kubbe eteginden baçlayarak yùkselen
sekiz pencer motifinin arasma birer natùrmort yerle§tirilmi§tir.
Silmelerle profillendirilmiç yuvarlak kemerli pencerelerin etraflari,
yesil veya kahverengi kivrik dallar ve çiçeklerden olu§an sûslemelerle çevrelenerek, gôrùnûmleri zenginle§tirilmi§tir. Pencerelere asm
duran perdelerin kumas. kivrimlari, i§ik-gôlge oyunlariyla ba§arili
bir §ekilde i§lenmi§tir. Pencereler arasma yerle§tirilmi§ natùrmort11- M. Sôzen, Tiïrk Mimarisinin Gelisimi ve Mimar Sinan (bu eser M. Sôzen
ba§kanhgmda R. Arik vd. t a r a f m d a n hazirlanmigtir), Istanbul 1975, s.304.
12- ay. es., s. 310.
13- ay. yer.
14- ay. es., s. 306
15- 26 Eylûl-1 Ekim 1987 tarihleri arasinda Misir-Kahire'de toplanan VIII.
Milletlerarasi Turk Sanatlari Kongresi'ne sunulan «Geç Dônem Anadolu
Tasvir S a n a t m d a n Dort Yeni Ôrnek» ba§likh tebligmizde bu y a p m m resimleri de tanitilmigtir.
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lar; vazo içinden çikan çiçek ve sepet içinde fmdik ve ùzûm gibi meyvelerle olu§turulmu§tur. Naturmortlar arasinda tepesi kesilmis. ve
uzerine biçak ve çatal saplanmis. bir karpuz motifi de bulunmaktadir.
Kullanilan renklerin farkli tonlariyla ayrintili olarak içlenen ve ùç
boyutlu etki yapan çiçek ve meyveler, naturalist bir ùsluba sahiptirler.
Mahfillerin t a b a n m a rastlayan içbùkey kavisli yùzeylerin herbiri farkh bir pano gibi ele almmiçtir. Mavi renkli dikdôrtgen birer
çerçeve ile belirlenmis. bu panolarm içlerine cami, ev, havuz, kiçla,
kule gibi çesjtli mimari tasvirler içlenmiçtir. Tabiî bir fon içinde
verilen mimari tasvirler le degiçik kompozisyonlar oluçturulmustur.
Harimin dogusunda yer alan ilk panoda, iki yapili bir manzara kompozisyonu bulunmaktadir (Res. 9). Alçak ufuk çizgisinin arkasmda kalan kisimda, gri ve mavinin tonlariyla baçanli
bir gôkyùzù kompozisyonu olu§turulmu§tur. Antik kôkenli friz, ùçgen almlik gibi yabanci mimari unsurlar taçiyan yapùar, tùm ayrintilariyla verilmistir. Yapilann arkasmda, y u k a n y a dogru uzanan birbirine paralel govdeli agaçlar ile on plandaki bùyùk boyutlu agacm ùzerlerine dùçen îçikla yeçillerin yer yer sararmasi ba§anyla i|lenmi§tir. Altta çerçeve ile kesilen merdivenin hem perspektif vermeye çabalayan biçimde verili§i, hem de yùzeysel bir §ema
olmaktan kurtulamayi§i minyatùr gelenegini hatirlatan ôzelliklerdendir. Mimari tasarimiyla ba§anh bir deneme sayilabilecek resmin ait kismi ise, yùzeysel bir §ema olarak ele almmiçtir. Kahverengi zeminde renk tonlaçmalanyla engebeli bir arazi oluçturulmu§tur. Bu arazi ùzerine de yer yer iri §ematik bitkiler ve yanyana
gruplar halinde kùçùk selviler serpi§tirilmi§tir. Bitkilerin bu çekilde
verili§i minyatùr ôzelliklerini hatirlatmaktadir. Bunun yanisira,
merdivenin sagmda yer alan ve ne olduklari anlasilmayan yapi
grubu, çocuk resimlerindeki gibi acemice i§lenmi§tir.
Harimin dogusundaki ikinci panoda, dort minareli bir cami
tasviri vardir (Res. 10). Acemice çizilmiç caminin ùzeri dort
kubbeyle ôrtùlmùçtùr. On cephesinde, çok sayida sùtun ve bunlari
birbirlerine baglayan yuvarlak kemeiierden olusmu§ bir son cemaat yeri vardir. Ûç cepheli resmedilmis. son cemaat yerinin geriye
dogru geniçleyen yan yùzlerinin gôsterilmesinde acemice bir mekan denemesi dikkati çekmektedir. Sanatçmm ayrmtiyla tùm unsurlari ele ah§i, çematik merdivenler, yùzeysel sus motifi gôrûnùmùndeki avlu giri§i gelenekçi tutumu yansitan ôzelliklerdendir.
Arka plandaki minarelerin daha yûksek verilmesini veya avlu içindeki agaçlarm daha kùçùk resmedilmesini de yine ayni anlayiça
baglayabiliriz.
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Dogudaki son panoda ise, teras ùzerinde bir havuz resmedilmi§tir (Res. 11). Yine aym aynntici yaklaçimla ele alman
kompozisyonda, havuzun geriye dogru genisjemesi bir ters perspektif uygulamasidir. Bunun yamsira geriye dogru daralan bahçe
duvarlanyla kompozisyona derinlik kazandinlmiçsa da, havuzun
veriliçiyle bir tezat teçkil etmektedir.
Harimin kuzeyindeki panolardan dogudakinde, bir cami tasviri bulunmaktadir ( (Res. 12). Caminin iki y a n m a yerleçtirilmis, yapilar ve agaçlaria bir manzara kompozisyonu olu§turulmu§tur. Kahverengi bir zemin ùzerinde yer alan yapilarm arkasindan yukselen
agaçlar ve kahverengi, mavi ve pembenin açik tonlariyla olu§turulmu§ gôkyùzùndeki belli belirsiz bulut kumeleriyle kompozisyona
derinlik kazandirilmiçtir. Kompozisyonun odak noktasini oluçturan
cami, iki cepheli verilmis. ve sol tarafmdan da yapiya son cemaat
yeri birle§tirilmi§tir. Yapmin iki cephesinde belirli bir perspektiften soz edilebilirse de, son cemaat yerinin bir sus motifi gibi yapiya
ili§tirilmesi kompozisyonun tûmûnde tutarsiz bir gorunûm ortaya
çikarmistir. Aynntici bir ùslupla i§lenmis, yapida, sanatçi dôneminde yogun olarak kullanilan yuvarlak kemerleri, yuvarlak pencereleri ve ûçgen ahnliklari da kompozisyonuna katmiçtir. Cami tasviri
ilk bakista pencereleri ve giri§ açikliklariyla yapmin kendisi oldugu izlenimini uyandirmaktadir. Ancak tasvirde, son cemaat yeri
yan cephesinden iki kemer gôzùyle di§anya açilmaktadir ve alt sira
pencerelerinin sayisi farkli i§lenmi§tir.
Kuzeydeki diger panoda ise, sanatçi bir Istanbul manzarasi resmetmi§ olmahdir (Res. 13). Denizin ayirdigi Anadolu ve
Rumeli Hisarlari ile sol tarafta ùstûste istiflenmis. yapi topluluklan
kompozisyonu olu§turmaktadir. Denize oturtulmu§ Anadolu ve
Rumeli Hisarlarmm arasmda kalan kisma yerle§tirilmi§ dola§ir
durumda iki kalyon ile yandan carkli bir gemi kompozisyona hareket ve canlilik katmaktadir. Alçak ufuk çizgisinin ùzerinde sari,
mavi ve grinin tonlariyla içlenmis. gôkyûzû kompozisyona derinlik
kazandirarak daha da zenginle§tirmi§tir. Ayrmtilanyla i§lenmi§
hisarlarm mazgallarma yerle§tirilmi§ ate§lenmi§ toplarm namlular m d a n çikan dumanlar minyatûrcûlûgùn aynntici yakla§immi korumaktadir. Denizde yuzen kalyonlar ve buharli gemi de aym aynntici ùslupla ele almmi§tir. Ôndeki kalyonun ônden kisaltilarak veriliçi oldukça baçanlidir. Buharli geminin hareketiyle denizde dalgalarm olu§masi ve bacasmdan çikan dumanlar gerçege y a k m i§leni§leriyle dikkati çekmektedirler. Ayrmtilanyla çizilmi§ sol taraftaki yapilarm ônùnde uzanan engebeli arazi ùzerindeki selvi grup112
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l a n n m kùçùklùgû ile yapilarm arkasmdan yûkselen agacm bùyûklùgù arasmdaki tezathk minyatûr geleneklerini akla getirmektedir.
Harimin batismda bulunan panolardan ilkinde, tùm panoyu
kaplayan bûyùk bir bina resmedilmiçtir (Res. 14). Deniz ken a r m d a bôylesine bûyùk bir yapinm resmedilmesi, yapmin bir kiyi
sarayi olabilecegini akla getirmektedir. Yapi, ilk bakista yatay bir
kùtleymis. izlenimi uyandirmaktadir. Ancak, dikkatle bakildigmda,
yapmin di§a tasintih iki cepheli ûnitelerden oluçtugu anlasilmaktadir. Sanatçmm yapiya perspektif kazandirma çabasi sezilmekle birlikte, ùnitelerin birleçtirilmesindeki acemilikle yûzeysel bir gôrùnùm ortaya çikmistir. Yapinin ônùnde boydan boya uzanan revak,
perspektif kaygismdan uzak resmedilmiçtir. Revakin ônùndeki karo
yer dôsemesi olan terasin veriliçindeki yûzeysellik ile terasa inen
merdivenlerin perspektif kaygisiyla geriye dogru d a r a l m a l a n n a
ragmen sematik gôrûntùden kurtulamayiçlari minyatûrleri hatirlatan ôzelliklerdendir. Terasin ônûnde kùrekleri bos kayiklar ve yelkenlilerin yûzdùgû deniz uzanmaktadir. Yapiyi a r k a d a n sinirlayan
agaçlar ve aralarmdan gôzùken kahverengi fon ile kompozisyona
derinlik kazandinlmi§tir.
Harimin batismdaki ikinci panoda, bir perde araligindan
dan gôrùlen bir kule tasviri bulunmaktadir (Res. 15). Sari renkli
perdenin kumas kivnmlari basarili i§ik-gôlge oyunlanyla verilmistir. Perdenin arahk kalan orta kismmdan deniz içinde bir kule ve
kùrekleri bos. bir sandal gôrùlmektedir. Kulenin perdeye gôre kùçûk ve geride resmedilmesiyle hem pencereden diçansi seyrediliyormuç izlenimi uyandirilmis, hem de kompozisyona derinlik kazandirilmistir. Çizgisel bir ùslupla ele a h n a n kulenin yan cephesinin, on cephesinden daha dar verilmesi baçanli bir mimari tasarimi gôstermektedir. Deniz içinde bôyle bir kulenin bulunmasi akla
bir deniz feneri olabilecegini getiriyorsa da, yapinin deniz feneri
oldugunu gôsterecek herhangi bir feneri (lambasi) bulunmamaktadir.
Harimin batismda bulunan ùçùncù ve son panoda, duvarlarla çevrelenmis geniç bir arazi içine yerlestirilmiç yapilar ile dort
top arabasmdan olusan bir kompozisyon vardir (Res. 16). Yapilarm biçimi ve top arabalari buranin bir kisla oldugunu gôstermektedir. Ortadaki ince uzun yapinin yûzeysel gôrùnùmùne karçihk,
yandaki yapilarm verilisinde sanatçmm perspektif verme kaygisi
sezilir. Araziyi çevreleyen duvarlarm geni§leyerek iki y a n a dogru
devam etmesi ve sadece top arabasi oldugunu anlayabildigimiz sematik dort motif sanatçmm minyatûr geleneklerine baghhgmi yan113
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sitmaktadir. Arka planda yapilarm boylarmi a§an bûyùk agaçlarla
zenginleçtirilmis. kompozisyonda, a g a ç l a n n a r a l a n n d a n gôrùlebilen
fon ile kompozisyona belirli bir ôlçùde derinlik katilmiçtir.
Kirkagaç Çiftehanlar Camii'nin resimleri, Geç Dônem Anadolu
Turk Mimari sûslemesinde yeni bir tùr olarak kar§imiza çikan duvar resimlerinin konu ve ûslup ôzelliklerini gôsteren ôrneklerden
birisidir(16). Kubbe içine isjenmis. natùrmortlar dônemin yaygm
motiflerindendir. Çe§itli çiçek ve meyve motiflerinden olu§an natùrmortlar naturalist bir ùsluba sahiptirler. Meyve motiflerinden
biri de kompozisyona dogal, içten ve sevecen bir canlilik katan tepesi kesilmis. ve ùzerine çatal biçak saplanmis. karpuz motifidir(17)
Mahfillerin t a b a n l a n n a rastlayan içbùkey kavisli yùzeylere içlenmis. diger resimler ise, bir galerinin d u v a r l a n n a asûmis. tablolar gibidir. Bu resimlerde cami, ev, havuz, kule, kisla gibi çe§itli mimari
tasvirler tabiî bir fon içinde verilerek çe§itli kompozisyonlar olu§turulmuçtur. Bu kompozisyonlarda sanatçi bir y a n d a n minyatûr
geleneklerine bagh kalmiç, diger yandan da perspektif uygulamalari, yer yer i§ik golge oyunlari ve renk tonlaçmalanyla Bâti ôzellikli ùslup denemelerine giri§mi§tir. Sanatçi kompozisyonlarmda
yer alan mimari tasvirleri ve diger unsurlari tek tek ayrmtilariyla
igleyerek minyatûr geleneklerine bagh kalmiçtir. Hemen hemen
t ù m kompozisyonlan zenginleçtiren agaçlar,
minyatùrlerdeki
gibi kalipla§mi§ motiflerdir.
Kimi kompozisyonlarda on plandaki a g a ç l a n n kùçùk, arka plandakilerin ise bûyùk boyutlu i§lenmesi minyatûr geleneklerine bagh ah§kanliklardandir. îki yapili
m a n z a r a kompozisyonunda on plândaki engebeli arazi ûzerine serpiçtirilmiç iri yeçil bitkiler dogayi vurgulamak için yapilmiç olmalidir(18). Mimari tasvirlerin bùyûk çogunlugunda perspektif hatal a n nedeniyle, birbiriyle iliçkisi tutarsiz gôrûnù§ler ortaya çikmi§tir. Dort minareli cami tasvirinde, yapinin farkh baki§ açilarini
yansitan ùç cephesinin gôsterilmesi, kompozisyonun tùmùnde so16- Duvar resimleriyle ilgili geni§ bilgi için bkz. R. Arik, Batilila§ma Dônemi
Anadolu Tasvir Sanati, Ankara 1976.; G. Renda, Batililasma Dôneminde
Turk Besim Sanati 1700-1850, Ankara 1977.
17- R. Arik, ay.es., s. 133'de Milas Bahaeddin Aga Konagmda da gôrûlen karpuz motifi ile birçok meyve tasvirinin sembolik biçimler olabilecegini
belirtir.
18- ay. es., s. -37'de Bahaeddin Aga Konagi, Merzifon Pa§a Camisi {Jadirvani
resimlerinde de gôriilen mimari yapilarla boy ôlçùgecek bûyiiklûkteki bitki
ve çiçek motiflerinin tabiati vurgulamak amaciyla yapilmig olduklan belirtilir.
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yut bir gôrûnùm ortaya çikarmi§tir. Tek minareli cami tasvirinde
ise, yapimn iki cephesinin veriliçinde ba§anli sayilabilecek perspektif uygulamasma karçm, son cemaat yerinin perspektif bakimmdan
hatali islenmesiyle yapinin bùtùnùnde tutarsiz bir gôrùnûs hâkim
olmustur. Ki§la kompozisyonunda ortadaki kule yùzeysel bir sus
motifi gibi gôsterilmistir. Kulenin iki y a n m d a yer alan yapilarda
ise sanatçmm perspektif kaygisi sezilmektedir. Kompozisyonlarm
çogunda bulunan ve perspektif verme çabasiyla geriye dogru daralan merdivenler ise çematik birer motif olmaktan kurtulamamislardir.
Kompozisyonlarda minyatùr
gelenegine baglayabilecegimiz
ôzelliklerin yamsira,, yeni bir resim anlayiçinin belirtileri sayilabilecek ôzellikler de gôrûlmektedir. ilkel perspektif uygulamalanyla
birlikte iki evli m a n z a r a kompozisyonundaki evler ve perdeli kompozisyondaki kule, mimari tasarimlariyla baganli ôrneklerdendir.
Yine iki evli m a n z a r a kompozisyonunda ve hayali Istanbul kompozisyonunda gôrùlen alçak ufuk çizgisi ve genis. gôkyùzù ile kompozisyonlara belirli bir derinlik kazandinlmiçtir. Kompozisyonlarda
gôkyùzùnde renk tonlaçmalariyla olusturulmuç bulutlar veya mavinin farkh renk degerleriyle islenmis denizler sanatçmm ba§arili
doga gôzlemlerini yansitmasmm yamsira Batili resim geleneklerine baglayabilecegimiz ôzelliklerdendir. Hayali Istanbul manzarasmda ônden kxsaltmayla verilmi§ kalyon ile buharli geminin hareketiyle denizde olusan dalgalann renk tonlasmalariyla veriliçi de
yine ayni anlayi§m belirtileridir.
Sanatçmm çesjtli doga kesitleri içinde içledigi mimari tasvirlerin hangi yapilara ait olduklarmi belirlemek, iki kompozisyon di§mda oldukça gùçtùr. iki minareli cami kompozisyonunda bûyûk
bir olasihkla yapinin kendisi tasvir edilmistir. Diger bir kompozisyonda da sanatçi Anadolu ve Rumelihisari'nm bulundugu bir Istanbul manzarasmi resmetmiçtir. Dort minareli cami kompozisyonunda ise, dort kubbesi ve dort minaresi ile yapi, anitsal bir camiyi
akla getirmektedir. Sanatçi, hemen hemen turn kompozisyonlarmda, bu dônemin ,yapilari için karakteristik olan ûçgen almhklan,
yuvarlak pencere ve kemerleri kullanmistir.
Kirkagaç Çiftehanlar Camii'nin resimleri, konu ve ùslup ôzellikleriyle geleneksel minyatùr sanatmdan, Bâti anlayismda Tùrk
resim sanatma geçis evresinde degerlendirilebilecek ôrneklerdendir.
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