
GEÇ DÔNEM ANADOLU TASVÏR SANATINDAN YENÎ BIR ÔRNEK: 
SOMA DAMGACI CAMÏÎ 

înci KUYULU (*) 

Damgaci Camii, Manisa'nm Soma ilçesinde, Karamanh Mahalle-
sinde bulunmaktadir. Basit ve sade olan yapi, mimari t a sanmmdan 
çok duvar resimleriyle dikkati çekmektedir. Cami, arazinin konu-
muyla bagmtih olarak, asimetrik bir gekilde in§a edilmiçtir. Derinle-
mesine yônelen yamuk bir harim ile kuzey dogu kô§esindeki minare 
ve son cemaat yerinden ibaret bir yapidir (Res. 1). Ûzeri sari sivali, 
tas duvarh harim; içten dûz ah§ap tavan, di§tan ise saçakh çati ile 
ôrtûlmùstùr. 

Yapmm en ônemli bôlùmû, geç dônem sûslemeleriyle bezenmiç 
son cemaat yeridir. Batismdan bir duvarla kapatilan son cemaat 
yerinin dogusuna bir kemer, kuzeyine ise, biri duvara bagimh bes. 
sùtunla dort kemer siralanmi§tir (Res. 2). Yukanya dogru incelerek 
yùkselen ahçap sùtunlar, dor tarzmdan esinlenmiç sûtun baçliklari 
ùzerindeki bagdadi tarzda yapilmis. kemerlerle birbirine baglanmi§tir. 
Bu kemerlerin yûzeyleri ve saçak alti frizi tamamen resimlerle be-
zenmi§tir. Bagdadi tarzda yapilmis. son cemaat yerinin tavani da si-
metrik dûzenlemeli, boyali nakiçlarla sùslenmiçtir (Res. 3). Bu bô-
lùmde, kahverengi çerçevelerle smirlandirilmiç bir kare ve iki dik
dôrtgen pano yer almi§tir. Ortada bulunan kare panoya, yine kahve
rengi ile bir e§kenar dôrtgen yapilmi§tir. ici maviye boyanmis, eçke-
nar dôrtgenin merkezine ters C kivrimiyla biten, yeçil dallardan olu-
§an bir motif i§lenmi§tir. ici lacivert renkli motif, dort kô§esine 
yerlestirilen birer kahverengi çiçek ile zenginle§tirilmiçtir. E§kenar 
dôrtgen ile karenin arasmda kalan ùçgen bo§luklar, açik kahveren-
giye boyanmiçtir. Kare panonun sagmdaki dikdôrtgen pano da, kendi 
içinde geometrik birimlere aynlmistir. Panonun merkezine i§lenen 
eçkenar dôrtgen ve dôrtgenin kô§e noktalarma birlesen birer ùçgen 

(*) Ege Ùniversitesi Edebiyat Fakûltesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bôltimii'nde 
Ara§tirma Gôrevlisi. 

67 



ÎNCi KUYULU 

bulunmaktadir. Eskenar dôrtgen ile ûçgenler arasmda kalan boçluk-
lara da birer ûçgen yapilarak pano doldurulmustur. Ana çerçeve ile 
geometrik birimler arasmdaki bos alanlara, kûçùk ûçgenler yerles-
tirilmiçtir. Kahverengiyle çerçevelenmis geometrik birimlerden; ûç-
genlerin ici mavi, digerlerininki sari renkle boyanmistir. Bugùn pa-
nonun bir kismmm boyalan dôkùlmûs, harap vaziyettedir. Kare pa-
nonun solundaki dikdôrtgen panoda da kahverengiyle çerçevelen 
mis geometrik birimlerden olusan simetrik bir dûzenleme gôrûlùr. 
Birer sekizgen ile aralarina yerlestirilen birer kartus. ùç sira halinde 
tekrarlanmistir. Bu geometrik birimler arasmdaki bos yûzeyler, 
ûçgenler ve dôrtgenlerle doldurulmustur. Ûçgenlerin içleri maviye, 
diger birimlerin içleri sanya boyanmi§tir. Son cemaat yeri tavamn-
daki bu sûslemeler, tamamen renkli boyama ile yapilmistir. Koyu 
kahverengi ile belirtilen a lan lann çevreleri, aym renk ince çizgi-
lerle konturlanarak, tûm yùzeyde son derece basarili bir derinlik 
etkisi yaratilmistir. 

Son cemaat yeri tavanini çepeçevre ku§atan friz, geometrik ve 
bitkisel motiflerden oluçan dekoratif ôzellikli sùslemelere sahiptir. 
Bu sùsleme ôzelligi ayni anlayista revak kemerlerinin yûzeyleri, ka-
n n ve saçak alti frizinde de tekrarlanmistir. Ayni tip sûsleme, son 
cemaat yeri tavamnda gôrdùgùmùz renkli boyamah, geometrik bi
rimlerden bazilarma da uygulanmiçtir. Bir çeçit baski teknigiyle 
yapilan bu sùslemelerde mavi renk kullanilmi§tir. Bu dekoratif sûs
leme seritleri daha sonraki dônemlerde yapilmis olmalidir. Çûnkû 
revak kemerlerinde yer alan tasvirler bu §eritlerden biri tarafmdan 
kesilmektedir. 

Son cemaat yerinde, kadinlar mahfilinin açildigi disa çikmah 
ahsap verandanm konsolu da tamamen boyah nakislarla bezenmiç-
t i r ( l ) . Bu bôlûmùn tûm yùzeyine yayilan «C» ve «S» kivrimh dallar-
dan olusan sûslemede yesil ve kahverengi kullanilmistir (Res. 4). 
Verandayi taçlandiran frizin ortasma da «C», «S» kivnmlari ve pal-
metlerden oluçan bir kartus islenmistir. 

Revak kemerleri ve iç bûkey kavisli saçak alti frizine, Geç Dô-
nem Tasvir Sanati 'nm ôzelliklerini gôsteren resimler yapilmi§tir. 
Bugûn resimlerin bir kismi iyi korunamamis ve yer yer dôkùlmùs-
tûr. Çesitli agaçlarm baglayici unsur olarak kullanildigi cami, kale, 

(1) Bu veranda biçim itibariyie Soma Hizir Bey Camii'nin bâti revak duva-
rindaki, kadinlar mahfilinin açildigi veranda ile btiyûk benzerlik gôster-
mektedir. Veranda için bk. B. Ank, Batililaçma Dônemi Tiirk Mimarisi 
ôrneklerinden tîç Ahgap Cami, Ankara 1973, s. 40, res. 7. 
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kule gibi yapi tasvirleri tûm kemer yûzeylerine yayilmistir (Res. 2). 
Beyaz bir zemin ûzerinde kiremit rengi, yesil ve mavinin egemen 
oldugu tasvirler arasmda kesinti yoktur, kompozisyonlar sûreklili-
gini korur. Birinci kemerin tam ûstûnde, tepesinde bayrak sallanan 
bir kule yer ahr (Res. 5). Ùst kismmda gôvdesini çevreleyen bal-
konu, konik kùlâhi, ufak açikhklan ve tas, s i ralan en ince detayi 
ile verilen kule, ayrmtici bir ùslûpla islenmi§tir. Kulenin solunda, 
kemer yùzeyi tamamen asma yapraklan ve ûzùm salkimlanyla beze-
lidir. Zemindeki otlar arasmdan yukariya dogru kivrimlar yaparak, 
yayilan asma dallari ve ùzûmler kiremit renklidir. Damar lan kalm 
ve ince çizgilerle belirginlestirilen yesil yapraklar, gerçege yakm 
bir sekilde verilmiçtir. Kuleye kadar kemer yûzeyi tamamen dol-
durularak, dekoratif bir gôrûntû saglanmistir. Kulenin sagmda ise, 
yanyana siralanmis agaçlar bulunmaktadir. Agaçlardan on dùzlem-
de gôrùlenler arkadakilerden daha bûyûk yapilarak mekâna bir de-
rinlik kazandirûmi§tir. Yesil agaçlarm ùzerine dù§en îçikla, ton 
farkhlaçmalan yaratihm§tir. 

Birinci kemer ile ikinci kemer arasina, kubbeli bir cami tasvir 
edilmistir (Res. 5). iki minareli caminin hem on yûzû, hem yan yùz-
leri gôsterilerek ba§arisiz da olsa bir mekan denemesine giri§ilmi§-
tir. Enine ana kûtle ûzerine, yûksek bir kasnaga oturtulmuç dilimli 
merkezi kubbe yerle§tirilmi§tir. Ustû kubbelerle ôrtùlmù§ son ce
maat yeri iki kath olarak çok yûksek yapilmis ve iki sira pencereyle 
disa açiimistir. Kiremit rengi ve mavinin yogun olarak kullanildigi 
yapida, son cemaat yeri pencereleri gelisigûzel bir iki çizgi ile, kas-
nak pencereleri ise kalm firça vuruslarxyla belirtilmi§tir. Yapidan 
ayn, iki yanda birer kaideye oturtulmus tek §erefeli incecik minareler 
yûkselmektedir. Camide son cemaat yeri, pencereler, dilimli kubbe 
ve minarenin tas s iralan oldukça ayrmtih bir §ekilde isjenmiçtir 
Kemer kavisine yerlestirilen agaçlar, iki yandan yapiyi simrlamak-
tadir. Yesilin farkh tonlari kullanilarak agaçlar gôlgelendirilmiçtir. 
Alt kisimda, iki kemer arasina, mavi zemin ûzerinde yeçil agaçlar 
siralanmistir. Ancak, bu kismm sivalan dôkûldùgûnden net bir gô
rûntû vermemektedir. 

ikinci kemer kavisi boyunca siralanan agaçlar arasmda ev tas 
virleri yer almaktadir (Res. 6). Kemerin tepe noktasma bir ayraç 
gibi diger tasvirlerle aym boyda bir gûl demeti yapilmiçtir. Ev, cami 
gibi diger tasvirlere gôre daha gerçekçi, ayrmtih ve bûyûk islenen 
kiremit renkli, katmerli gûllerin arasma yapraklarm yamsira yeçil 
renkli çiçekler de katilmistir. Gûl demetinin soluna, çok kath blok 
apar tmanlan hatirlatan yanyana binalar yapilmistir. Tek bir çizgi 
ile pencereleri gôsterilen evler, çocuk resimleri gibi yûzeysel ve ilkel 
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bir çosku ile i§lenmi§tir. Gullerin sagma iki selvi ile degisik turde 
iki agaç yerlestirilmi§tir. On ve yan yùzleri gôsterilen Ege Bôlge-
si'ne ôzgù kiremit çatili, çikmali bir ev bu agaçlar arasmda kaybol-
mustur. Evin yanmda, arka plana kùçùk bir agacin yerlestirilmesiyle 
kompozisyon derinlestirilmistir. Yeçil agaçlar, renk lekeleriyle veril-
mistir. Kemer kavisi boyunca açagiya dogru lekeler halinde kùçûk 
agaç silùetleri siralanmistir. 

îkinci kemerle ûçùncû kemerin birleçtigi kisimda, iki agaç ara
smda bir kale ve cami yapisi gôrûlmektedir (Res. 6). On dùzlemde, 
mavi bir zemin ùzerindeki agaçlar ve yukanya dogru kûmelenmis, 
bulutlarla kompozisyon zenginlestirilmiçtir. Dalgalanan kirmizi bay-
raklari, irili ufakli tas duvar ôrgùsù, ince çizgilerle verilmis. mazgal-
lari ile kale oldukça ayrmtili bir §ekilde içlenmistir. Dort kôçeli ku-
lelerden ôndeki daha bùyùk, arkadaki daha kùçûk yapilarak bir 
perspektif denemesine giri§ilmi§tir. Kulelerdeki serbest firça vurus-
lanyla belirtilmis açikliklarin yamsira, beden duvarlarma i§lenen 
yuvarlak kemerli açikliklar da ilginç bir gôrùntù sunarlar. Kulenin 
saginda, a rka dùzleme yerlestirilen cami tasvirlerinde, sivalar yer 
yer dôkùlmùstûr. Gôrdùgùmùz kadanyla, cami tek kubbeli, tek mi-
nareli bir yapidir. Arkasma yerlestirilen agaça, dogal gôrùnùmù ve 
renk etkisiyle, caminin biçimsel kuruluçunu asan fakat manzarayi 
zenginlestiren bir etki yùklenmi|tir. 

Harim girisj ile ayni eksende bulunan ûçùncû kemerin tepe nok-
tasma, damla çeklinde bir çerçeve içinde, arapça harflerle bir 
masallah yerleçtirilmiçtir (Res. 6). Maçallahm iki yanmdaki siva
lar bugûn dôkùlmùstûr. Dôkùlmùs sivalardan sonra, sagda tepesin-
de bayragi sallanan kôseli bir kule tasvir edilmistir (Res. 7). Deniz 
kenarmda yer alan bu kuleyle bir kiyi manzarasi canlandirilmiçtir. 
Kalm firça darbeleriyle verilen açikhklar, çizgilerle belirtilen kat 
ay inmlan ve mazgallariyla kulenin on yùzû oldukça ayrmtili bir 
çekilde islenmiçtir. Yan yûzû ise, bilinçli olarak gôlgelendirilmi§tir. 
Bu gôlgeleme, kalenin yamndan devam eden surlarda da gôrûlmek
tedir. Kulenin saginda, sallanan bayraklan ve flamalariyla bir gémi 
resmedilmistir. Gémi direkleri, aralarmdaki gergiler gerçege yakm 
olarak verilmiçtir. 

Ûçùncû kemer ile dôrdùncû kemer arasmda kalan bôlûm, bugûn 
çok harap durumdadir. Ûçùncû kemer kavisinde yanyana kûçùklù, 
bùyùklû evler siralanmi§tir (Res. 7). iki katli veya çok katli, kiremit 
çatili evler, perspektif kaygisma dûçûlmeden, çocuk resimleri gibi 
yûzeysel olarak i§lenmi§tir. Diger tarafta ise, bugûn sadece kubbesi 
seçilebilen ikinci bir cami tasviri gôrûlûr. Kubbenin iki yanma da 
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çok bûyûk birer agaç yerleçtirilmistir. Kubbenin boyutlarmi a§an 
ye§il agaçlar, renk lekeleriyle gôlgelendirilmiçtir. 

Dôrdùncû kemerin tepe noktasma bayragi sallanan bir kule daha 
yerle§tirilmi§tir (Res. 8). Kule açikliklan, tas. siralan, etrafmi do-
lanan balkonu ve enli saçakli kûlâhi ile farkli bir gôrùnùmdedir. 
Çevresinde yine Ege Bôlgesi'ne ôzgù kiremit çatili be3/az evlerle bir 
mahalle canlandirilmistir. Bu ufak evler, ayni zamanda kulenin bù-
yùklùgûnù de vurgulamaktadir. Kulenin solundaki iki evden sonra, 
yapilar birden bire yûkselmiglerdir. Solundan bir agaçla smirlan-
dirxlan evler, çizgilerle yùzeysel olarak i§lenmi§tir. Kulenin sagmda 
ise, baski teknigi ile yapilmis. dekoratif ôzellikli sûslemeler gôrûl-
mektedir. 

Yapinm dogu revak kemerinde de, cami tasvirli bir kompozisyon 
olusturulmustur (Res. 9). îki agaç ile smirlandirilmiç cami enine 
bir kùtle kurulusu gôstermektedir. Yapi beç bôlmeli son cemaat yeri, 
dort minaresi ve merkezi kubbesiyle anitsal camileri hatirlatir. 
Merkezi kubbe, iki yandan daha kùçûk birer kubbe ile desteklen-
miçtir. Dilimli kubbeler, kasnak pencereleri, yapinm dûzgùn tas, si
ralan, son cemaat yeri revak kemerleri ve sûtunlari tamamen gôzler 
ônûne serilmi§tir. Son cemaat yerinin yan yùzleriyle, kubbelerinin 
gôsterilmesinde acemice bir mekan denemesi dikkati çeker. Caminin 
minarelerinden ikisi yapinm arkasmda yûkselir, birer kaideye otur-
tulmu§ diger iki minare ise yapidan a y n bir konumdadir. Konik kû-
lâhh minareler tek §erefelidir. Cami cephesinde gôrdûgûmûz ôzel-
likleri ta§iyan birer yapi, camiye yanlarmdan birleçmektedir. Cami
nin solunda, daha uzak bir konumda ufak bir mescid gôze çarpar. 
Cami ve mescid iki taraftan birer bùyûk agaç ile smirlanmiçtir. 
Sagdaki selvi ve soldaki agaç yeçilin farkli tonlari kullanilarak gôl-
gelendirilmiçtir. Alt dùzlemde ise, mavi bir zemin ùzerinde irili ufakh 
agaçlar bulunmaktadir. Bu agaçlardan birisi digerlerinden daha bù-
yùktùr ve boyu minare kaidesine ula§maktadir. 

Kemer yùzeylerini tamamen dolduran bu kompozisyonlardan 
sonra, yapinin sùsleme programi iç bûkey kavisli saçak alti frizinde 
de devam eder (Res. 2). Gémi, çiçek, meyve ve yildiz motifleriyle 
dekore edilmiç kartuçlar, friz boyunca uzanir. Kartuçlar hem form, 
renk ve bùyùklûkleriyle, hem de içlerindeki bezemeleriyle belli bir 
dùzene gôre siralanmisjardir. Gémi, çiçek ve meyve tasvirleriyle 
bezenenler kemerlerin ùst hizasma, yildiz motifleriyle sùslenenler 
ise kemerlerin oturdugu sùtunlarm ùst hizasma yerleçtirilerek, be-
lirli arahklarla tekrarlanmi§lardir. Kemerlerin ùst hizasmda gôrùlen 
kartuslarda kahverengi ve mavi renkler kullanilmi§tir. Bu kartus-
lar «C», «S» kivrimi yapan dallar, yapraklar ve palmetlerden olu§an 
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sûslemeleriyle kabartma izlenimi uyandirirlar. Kartuçlardaki tasvir-
ier mavi bir zemin ùzerine yerleçtirilerek ayrica oval bir çerçeve ile 
smirlandirilmiçlardir. Birinci kemerin ùst hizasmdaki kartu§a; 
ùzùm, nar, armut gibi meyvelerden oluçan bir natùrmort i§lenmi§-
tir (Res. 10). Meyveler yayvan bir sepet içine acemice yerleçtiril-
mi§lerdir. Yeçil ve kahverengi ile tonlarmm kullanildigi meyvelerde 
naturalist bir hava sezilir. 

Ikinci kemerin ùst hizasmdaki kartu§ta çiçekli bir natùrmort 
gôrûlmektedir (Res. i l ) . Ye§il, sari ve kiremit renkli katmerli çiçek
lerle, lâle ve yildiz benzeri çiçekler maçrapa gibi kulplu bir kaptan 
çikmaktadir. Tûm çerçeveyi dolduran katmerli çiçeklerin bùyûklùgù 
ile masjapa arasmda bir oransizlik sôz konusudur. 

Yayvan bir sepetten çikan çiçeklerle olusturulmus. bir natùrmort 
da ûçûncû kemerin ùst hizasmda bulunan kartus. içine yerle§tiril-
misstir (Res. 12). Oldukça aynntil i içlenen sepetin agzi tamamen kat
merli çiçeklerle doldurulmu§tur. Bunlann arasmdan da, yapraklar 
ve lâleye benzeyen çiçekler çikmaktadir. Katmerli çiçeklerin hacim 
etkisi, farkh renk tonlarmm kullanilmasiyla saglanmiçtir. Damar-
l a n ince çizgilerle belirtilen yapraklarda ince bir i§çilik gôzlem-
lenir. 

Natûrmortlardan sonra, son kemerin ùst hizasmdaki kartu§un 
içine yandan çarkh buharh bir gémi resmedilmiçtir (Res. 13). Ge-
minin hareketiyle denizde dalgalarm olu§masi ve bacadan tùten 
dumanlar renk tonlaçmalanyla oldukça baçarih bir §ekilde i§len-
miçtir. Gémi direkleri, ara larma gerilmis. teller, bayraklar, gôvde-
sindeki sùslemeler ve çark ayrmtili bir içlemenin ùrùnùdùr. 

Gémi tasviri ve natùrmort larm içlendigi kartusjar arasmda daha 
kûçùk kartuçlar bulunmaktadir. «C» ve «S» kivrimh dallar, yap
raklar ve palmetlerden olu§an kartu§larm içinde çerçevelerle si-
nirlandmlmis. oniki kollu yildiz motifleri vardir. Mavi ve kiremit 
renkli yildiz motifli kartuçlar, simetrik yerle§tirimleriyle sùsleme 
çeridinin genel gôrùnùmùne bir bùtùnlùk katarlar. 

Soma Damgaci Camii resimleri, Geç Dônem Anadolu Tasvir Sa-
na tmm konu ve ûslûp ozelliklerini yansitan ôrneklerden birisidir. 
Kemer yùzeylerindeki cami, kule, ev, kale gibi yapi tasvirleri çer-
çevesiz içlenmis. ve ara larma yerlestirilen agaçlarla bir manzara 
resmi olu§turmu§tur. Agaçlar, yapilar arasmda baglayici unsur ola-
rak kompozisyonu sùrekli kilarken, diger taraftan mimari tasvirleri 
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iki yandan smirlandirir. Denizli, Acipayam Yazirkôyû Camisi (2) 
ve Tavçanli Dedebali Camii'nde (3) de çerçevesiz olarak yapilmi§, 
manzara §eritlerinde agaçlar arasma yerle§tirilmi§ mimari tasvirler 
gôrûlmektedir. 

Sanatçi mimari tasvirlerini ayrintici bir ûslûpla ele alarak, min-
yatùr geleneklerine bagli kalmi§tir. Cami, kule, kale tasvirlerinde 
tas. siralari, açikliklar en ufak aynnt i lanyla i§lenmi§tir. Kemer ara-
larmda mavi zemin ûzerinde siralanan agaçlar sanatçimn doga 
gôzlemini ôzgûr bir renk anlayi§i ile aktardigim gôsterir. ikinci ve 
dôrdùncù kemerlerin ûzerinde bulunan yùksek apar tmanlan hatir-
latan evler, çocuksu çizgileriyle yûzeysel bir anlatima sahiptirler. 
ikinci kemerin ûstùndeki agaçlarla evler arasma onlarla e§ bûyûk-
lùkte yapilan gùl demeti dogayi vurgulamak amaciyla yapilmis. ol-
mahdir (4). Gerçekçi bir yaklaçimla yapilan gùl demetinin oranti-
siz boyutlanyla sanatçi minyatùr gelenegini sùrdùrmû§tûr. Mimari 
tasvirlerle boy ôlçûçen bùyùklùkteki agaçlar da, bu kaygmin ùrùn-
leri olmalidir. Merzifon Kara Mustafa Paca Camii §adirvani'nin 
resimlerinde de bu ôzellikleri tasiyan bûyûk bitkiler gôrûlmektedir 
(5). Sanatçi, camilerinde on cephelerin yamsira yan cephelerini de 
gôstererek, ilkel de olsa perspektif denemelerine giri§mi§tir. Ôzellik-
le dort minareli bûyûk camide farkli baki§ noktalarmdan verilen 
cephelerle, minyatûrlerdeki gibi yûzeysel gôrûnûçler ortaya çikmi§-
tir. Tûm kompozisyonda yeçilin tonlarmda verilen agaçlar, minya-
tùrlerde gôrdùgùmûz agaçlarla benzerlik gôsterir . 

Bir yandan geleneklere bagû kalan sanatçi, diger yandan Batili 
ôzellikler gôsteren ûsîûp denemelerine de giri§mi§tir. Kemer kavisleri 
boyunca uzanan agaçlardan on dûzlemdekileri daha bûyûk, arka 
dùzlemdekileri daha kùçùk yaparak. mekana bir derinlik kazandir-
miçtir. Kale tasvirinde de, ôndeki kuleyi arkadakinden bûyûk res-
mederek ilkel de olsa perspektif denemelerine giri§mi§tir. Sanatçi, 
ûçûncû kemer kavisinde bulunan kulenin gôlgelendirilmi§ yan yûzû 
ile de perspektif denemelerini sûrdùrmù§tûr. 

Birinci kemer kôçeligini tamamen dolduran asma dallari ve 
ùzûmler ile dôrdùncù kemerde gôrûlen baski tekniginde yapilmis 

(2) Resim ve bilgi için bk. R. Ank, Batihla§ma Dônemi Anadolu Tasvir Sanati. 
Ankara 1976, s. 42-46; G. Renda, Batihla§ma Dôneminde Tiirk Resim Sanati 
i700-1850, Ankara 1977, s. 152. 

(3) Resim ve bilgi için bk. G. Renda, a.g.e., s. 153, res. 119. 

(4) R. Ank, Batihlasma Dônemi Anadolu Tasvir ..., s. 137. 

(5) Resim ve bilgi için bk. R. Ank, ay. es., s. 68-80, res. 62-70.; G. Renda, a.g.e,, 
s. 159, res. 126. 
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sûslemeler dekoratif gôrùnùmleriyle genel kompozisyon duzeninden 
ayrilan bir etki yaratirlar. 

Kahverengi, mavi, yesil, kiremit rengi ve tonlannin kullammiy-
la kompozisyonda renklerle elde edilen surekli ve ahenkli bir uyum 
saglanmiçtir. 

Son cemaat yerinin iç bùkey kavisli saçak alti frizi boyunca 
siralanan barok karluslar ve içlerini dolduran natiirmort ve genii 
tasvirleri dônemin en yaygm motiflerindendir (6). Ancak burada 
tasvirler Ay dm Cincin Cihanoglu Camisi (7), Amasya Gùmù§lù Ca-
misi (8), Kinik Ibrahim Aga Camisi (9) orneklerinde oldugu gibi 
kartu§ içinde ayrica bir çerçeve ile smirlandirilmiçtir. Natùrmort-
larda, gerçege yakm içlenen meyvelerin sepete acemice yerleçtirilisj 
veya masrapadan çikan çiçeklerle kab arasmdaki orantisiz boyutlar 
minyatùr gelenegine baglayabilecegimiz ôzelliklerdendir. Kartu§-
lardan birinde gôrdùgùmùz yandan çarkli buharli gémi tasviri ger
çege yakm verilmiçtir. 

Manzara tasvirleri gibi kesintisiz devam eden kompozisyonlar-
da, mimari tasvirlerin hangi yapilara ait oldugunu belirleyemiyoruz. 
Sanatçi, gôrdùgû yapilari kompozisyonunda turn ayrmtilariyla ak-
tarmaya çah§mi§tir. Kesin saptamalardan çok, birtakim varsayim-
larla sanatçmm hangi çevrelerden etkilenmiç olabilecegi sorusuna 
cevap a ramamn daha dogru olacagi kanisindayiz. îki kath son ce
maat yerleri, yuksek kasnaklar ve yapidan kopmus. ince uzun mina-
reler bu dônem camileri için karakteristik unsurlardir. Soma'ya 
yakm bir merkez olan izmir'in sayisal bir yogunluga ulaçmis. Geç 
Dônem camileri belki de sanatçiya ilham kaynagi olmuçtur. Dogu 
revak kemerine yerlestirilmi§ merkezi kubbeli caminin anitsalligi 
ise, îstanbul'un bùyùk camilerini akla getirmektedir. Birinci kemer 
uzerinde bulunan kule, Galata Kulesi ile yakm bir benzerlik gôs-
termektedir. Ûçûncù kemer kavisinde, bir kiyi manzarasi içinde i§-
lenen kule ise, biçim itibariyle Manisa Saraymi hatirlatmaktadir (10). 
Pencerelerin ince uzun biçimlenisjeri, mazgallarla biten duvarlar 
ve ùst kisimda yùkselen fener, adeta iki yapida da aynidir. Sanat
çmm Soma'ya çok yakm olan Manisa'daki bir eseri resmetmesi do-

(6) Geç dônemde gôriilen konu çegitleri hakkinda aynntili bilgi için bk. R. Ank, 
ay. es., s. 119-133. 

(7) Resim ve bilgi için bk. R. Ank, ay. es., s. 30-31, res. 25. 
(8) Resim ve bilgi için bk. R. Ank, ay. es., s. 80-83, res. 72. 
(9) Resim ve bilgi için bk. G. Renda, a.g.e., s. 163, res. 130. 

(10) Resim ve bilgi için bk. M.Ç. Uluçay, Manisadaki Sarây-î Âmire ve §ehza-
deler Tiirbesi «849H -1296 H», Istanbul 1941, res. s. 81. 
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gai gibi gôrùnùyorsa da, yapinin deniz kiyisma yerlestirilmesi farkli 
bir durum ortaya çikarmaktadir. Ancak, sanatçmin tasvirlerini ha-
yali olarak yaptigi dù§ùnùlebilecegi gibi, ba§ka bir yapiyi resmet-
mis, olabilecegi de akla gelmektedir. Diger taraftan Ege Bôlgesi'ne 
ôzgù kiremit çatili, cumbali evlerden birini de kompozisyona kat-
mistir. Tamamen resimlerle bezenmis Soma Hizir Bey Camii, ku§-
kusuz sanatçi için bûyùk bir esin kaynagi olmuçtur. Soma Damga-
ci Camii resimleri kalitesi ve ùslûp ôzellikleriyle Soma Hizir Bey 
Camii'ndeki ôrneklere yaklaçmaktadir (11). 

Soma Damgaci Camii, resimlerinin konumuyla farkli ôzelliklere 
sahip bir yapidir. Bu dônemde ortaya çikan duvar resimlerinin ge-
nellikle yapi içlerinde yayildigi gôzlemlenmektedir. Bugùnkù gôrii-
nùmùyle, caminin iç mekanmda resim bulunmamaktadir. Resimler, 
izleyicinin ilk anda dikkatini çekecek çekilde son cemaat yeri revak 
kemerlerinin on yuzeylerine ve saçak alti frizine yapilmiçtir. Diger 
sùslemeler de, son cemaat yeri bûnyesinde kalarak, yapi içine gir-
memistir. Bazi konaklar ve Soma Hizir Bey Camii istisna sayilacak 
olursa, bugùn için dis yùzleri resimlerle sùslenmi§ yapilar yok 
gibidir (12). Soma Hizir Bey Camii'nde revak duvarlanni dolduran 
resimler, Soma Damgaci Camii'nde revak kemerlerinin on yûzlerine 
vapilmistir. Kompozisyonlar, Soma Hizir Bey Camii'nde kartuslarla 
birbirinden aynhrken, yapimizda tùm yùzeye yayilarak sûrekli ve 
ahenkli bir uyum saglanmiçtir. Biz herhangi bir yapida revak ke
merlerinin on yûzeyleri tamamen resimlerle bezenmis baçka bir ôr-
nege rastlamadik. Soma Damgaci Camii, bu ôzelligiyle de ilgi çekici 
bir ôrnektir. 

în§a tarihi belli olmayan yapmm, bugùnkù gôrùnùmùyle orjinal 
§ekli ve tarihi konusunda fikir yùrùtmek gùçtûr. Mevcut kitabesine 

(11) Resim ve bilgi için bk. R. Ank, Batihla§ma Dônemi Turk Mimarisi Ornekle-
rinden ..., s. 10-23; R. Ank, Tiirk Mimarisinin Gelisimi ve Mimar Sinan, 
Istanbul 1975, s. 312 - 313 (Bu eser, M. Sôzen baskanligmda R. Ank 
ve digerleri tarafindan hazirlanmi§tir) ; R. Ank, «Batilila§ma Dô
nemi Anadolu Tûrk Sanatma Bir Bakis», 30. Yil Konferanslari, A.tï. 
D.T.C.F. Yaym 257'den aynbasim, Ankara 1976, s. 123-126.; R. Ank, Batili-
la§ma Dônemi Anadolu Tasvir..., s. 32-39., G. Renda, a.g.e., s. 126-131. 

(12) R. Ank, Batihlaçma Dônemi Anadolu Tasvir..., s. 135'de Soma Hizir Bey 
Camii ve Milas Bahaeddin Aga Konagi'mn di§ cephelerinde resim bulun-
masina karsilik, diger birçok yapida tadllat ve a§mmalar yuzûnden sadece 
iç mekanlarda resim gôrûldûgû ihtimali iizerinde durur. 
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gôre H. 1288 - M. 1872 yilmda Haci Musa adh bir §ahis tarafmdan 
onartilmi§tir (Res. 14). Adi geçen onanm kitabesinin metni ve trans-
kripsiyonu §oyledir; 

• j -J U - Li* JîL. «Jb %o *»ij j^J3 I 

b ^ d b } L I a-jiji ù>-J> ' J * ' ) 

Oldu muvaffak camii Damgacinm imarina 
Kôhne iken etti bina Haci Musa 
Okundukça salât ile selâm makam-i âlîde 
Vasil olsun firdevsi alânm sirrma 

1288 (13). 

Yapi 1872 yilmdan sonra da çesjtli onarimlar gôrmûçtûr (14). 
Mimari kuruluçundan çok sûslemeleriyle ônem kazanan yapida, 
duvar resimlerinin hangi tarihlerde yapilmis. oldugu bizim için bir 
soru igaretidir. H. 1288 - M. 1872 yih onarimmda mi, yoksa daha 
farkh bir tarihte mi resimlerle suslendigi kesin olarak saptanama-
maktadir. 18. Yùzyû sonlarmdan itibaren Anadolu'da yayilmaya 
ba§layan duvar resimleri, kronolojik bir geli§im ve bôlgesel ôzellik-
ler gôstermedigi için (15), resimlerin ûslûp ôzellikleri bize tarihleme 
açismdan yeterli olmamaktadir. Tarihlememize yardimci olacak tek 
unsur ise, resimler içinde yandan çarkli buharli bir geminin bulunu-
§udur. Buharh gemiler, ilk kez Osmanh ulkesine 1827 yilmda gelmis-

(13) Kitabenin okunmasmdaki yardimlan için Ege Ûniversitesi, Edebiyat Fakul-
tesi ôgretim uyelerinden Yrd. Doc, Dr. Fares Hariri ve Ôgretim Gôrevlisi 
Refet Balata'ya tesekkiir ederim. 

(14) Vakiflar Genel Miïdûrlûgu Arsivi 45.12.01/4 no.lu dosyada, 1955 yilmda 
çatlayan dogu duvarmm yenilendigi belirtilmektedir. Ayrica cami tasligina 
giriçteki bir levha iizerinde yapinm 1872, 1908, 1983 yillarinda onanm gôr-
dûgû yazilidir. 

(15) R. Ank, Batililasma Dônemi Anadolu Tasvir ... ,s. 140,; G. Renda, a.g.e., s. 
137, 196, 197. 
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tir (16). Gùnsel Renda «... denizde yûzen bir buharli geminin bulu-
nu§u, resim en erken 1830'lara tarihlenmelidir» der (17). Bizde bu 
noktadan hareketle, resimlerin 1830'lardan sonra yapilmis. olabile-
ceklerini sôleyebiliriz. 

Soma Damgaci Camii, 18. yûzyilm ikinci yarismda Istanbul ve 
Anadolu'da yeni bir resim tùrû olarak karsimiza çikan duvar resim-
leriyle sûslenmis bir ôrnektir. Duvar resimleri, Geç Dônem Anadolu 
Turk Mimari suslemsinde geleneksel minyatur sanatmdan, Bati 
anlayismda Turk resim sanatma geçis evresi ùrùnleri olarak deger-
lendirilmektedir (18). Bu yeni resim tûrûnùn ortaya çikis nedenleri 
Osmanli împaratorlugu'nun siyasal gùcùnù yitirerek, Bati ùlkeleriyle 
yogun diplomatik iliskiler içine girmesiyle bagmtilidir. Gerek Os-
manlilarm Avrupa'ya yolladiklan, gerekse Tùrkiye'ye gelen yabanci 
elçiler karsjhkh kùltùr ah§veri§inin hiz kazanmasmi saglamistir(19). 
Bu kùltûrel ve diplomatik ili§kiler hem toplumsal yapida, hem de 
sanat alaninda birtakiro degisiklikler meydana gelmesine sebep 
olmustur. Bu asamada, Bati etkileri diger sanat dal lannda oldugu 
gibi sùsleme alaninda da gôrùlebilir boyutlara ula§mi§tir. Batih mo-
tifler yavas. yavas. Osmanh Sanatma girmeye baçlamistir. Bu dôneme 
kadar minyatur, Turk resim sanatmm tek tùrùnù olusturmustur. 
Bilindigi gibi Osmanh Minyatur Sanati 16. yùzyilda Klasik çagim 
ya§adiktan sonra, 17. yùzyilda diger sanat dal lannda oldugu gibi 
farkh bir egilim gôstermiçtir. 17. Yùzyil sonlarmdan baslayarak, 18. 
yùzyilda giderek yogunla§an Avrupa iliçkileri konu ve ùslûp açi-
smdan yeni denemelere girisilmesinde ônemli bir etken olmustur. 
Bati etkilerini yansitan farkh motifler, Batih biçimler ve derinlik 
kazandirma gibi ùslûp ôzellikleri dônemin minyatùrlerinde kendini 
gôstermeye baçlamistir. Duvar resimlerinde, Geç Dônem minyatùr
lerinde gôrùlen Bati ôzellikli ùslûp denemeleri ve konu çesitleri daha 
anitsal boyutlarda, farkh bir teknikle çesitli yapilara uygulanmis-
tir. 18. Yùzyilda Istanbul ve Anadolu'da yayilmaya baslayan duvar 
resimleri, îstanbul'da kronolojik bir gelisme izlerken, Anadolu'da 

(16) A.i. Gencer, Bahriye'de Yapilan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezaretinin 
Kurulusu (1789-1867), i.Û. Edeb. Fak. Yay. No: 3250, Is tanbul 1985, s. 109 
dpt. 216'dan Ahmed Lutfi, Tarih, C. I, s. 277. 

(17) G. Renda, a.gr.e., s. 141. 

(18) Bu konuda ayrmtili bilgi için bk. R. Arik, Batililasma Dônemi Anadolu 
Tasvir ...; G. Renda, a.g.e, 

(19) E.Z. Karal, Tarih Notlari, Is tanbul 1941, s. 31,; E.Z. Karal, «Osmanli Dev-
letinln Kurulusundan Tanzlmata Kadar Slyasi Tarih», Yeni Tùrkiye, Is tanbul 
1959, s. 36; B. Lewis, Modem Tiirkiye'nin Dogusu, Ankara 1970, s. 46-47; 
Î.H. Uzunçarsih, Osmanh Tarihi, C. IV, Ankara 1978, s. 170. 
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farkh bir tutum içine girmistir (20). Anadoîu'da bôlgesel veya tarih-
sel bir geliçim sôz konusu degildir. Aym bôlgede, aym tarihli eser-
lerde aym veya farkli ùslûplu resimler gôrûlebildigi gibi, aym eserde 
birkaç ûslûbu yansitan farkh resimler de bulunabilmektedir. Ana
doîu'da halk sanatçilan tarafmdan yapilan bu duvar resimleri (21) 
yapi tûrlerine gôre bir ayinm gôzetilmeden, camiden konaga ka-
dar çeçitli yapilarda uygulanmiçtir (22). 

Soma Damgaci Camii'nde de anlattigimiz gibi; bu dônemde 
farkli yapi tùrlerinde karsimiza çikan duvar resimlerinde natùr-
mort, gémi, cami (23) kule ve benzeri yapi tasvirleri ba§hba§ma bir 
konu olarak ele almmistir. Ayrica, bir tabiat içinde verilerek de 
manzara kompozisyonlari oluçturulmuçtur. Gôrûlen bu konu çeçit-
leri dônemin diger sanat dallarmda da yogun bir kullanim alani 
bulmu§tur. Halilarda (24), rast lanan manzara kompozisyonlarma 
kar§ilik; mimber, kùrsû, çeçme ve mezartasjarmda cami, natùrmort 
veya §ehir gôrùntùleri kabartma olarak i§lenmi§tir (25). Ahçap mal-
zeme ùzerine renkli boyama ile yapilan bu motiflerle (26); cami ve 
gémi tasvirlerinin yer aldigi seramikler de (27) bu dônemin ilginç 
ôrneklerindendir. 

Bûtùn bu açiklamalar da gôsteriyor ki, Soma Damgaci Camii'nin 
duvar resimleri geleneksel minyatùr sanatmdan, Bâti anlayiçmda 
Turk resim sanatma geçis. evresinde degerlendirilen tasvir sanatmm 
konu ve ûslûp ôzelliklerini verebilecek nitelikte ôrneklerdendir. 

t̂ 20) R. Ank, Batihlaçma Dônemi Anadolu Tasvir ..., s. 140;G. Renda, a.g.e., s 

194, 196. 

(21) R. Ank, Batihlasma Dônemi Anadolu Tasvir ... , s. 141. 

(22) is tanbul 'da birkaç istisna ile sivii mimari a laninda uygulanan duvar re

simleri hakkmda ayrmtili bilgi için bk. G. Renda, a.g.e., s. 79-123, 

(23) Cami tasvirleri hakkmda ayrmtil i bilgi için bk. Y. Ônge, «Anadolu Sana-

tmda Cami Motifi», Onasya, C.4, S. 38, Ankara 1968, s. 10-11; R. Ank, Ba-

tililaçma Dônemi Anadolu Tasvir ... , s. 126. 

(24) R. Ank, Manzarali Halùar», II . Milletlerarasi Tiirk Folklor Kongresi Bil-

dirileri, C. V (1983), s. 23-30. 

(25) R. Ank, Tiirk Mimarisinin Getisimi ... , s. 319-326; R. Ank, Batihlasma 

Dônemi Anadolu Tasvir ... , s. 103-108; R. Ank, Bat ihlasma Dônemi Ana

dolu Tiirk Sanatma. . . , s. 130. 
(26) G. Renda, a.g.e., s. 171-178. 

(27) G. Oney, Tiirk Devri Çanakkale Seramikleri, Ankara 1971, s. 6,7. 
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