TÛRK MiMARÎSÏNDE ÇÎVÎLi T ZYÏNAT (**)

Yilmaz ÔNGE (*)
Teknoloji tarihinde, once sadece baglanti araci olarak çivinin
kullamlmaya baçlamasi, herhalde ahçap inçaatla birlikte olmuçtur.
Kaba ingaat veya imalatta, ah§ap parçalarm tesbitinden sonra, çivi
ba§lan ya gôrûnùr durumda birakilir, ya da ahçap içine gômùlerek
gizlenmeye çabçilir. Bilhassa ince içlerde çivi baslarmm ahçap yùzeyin di§mda kalmasi çogu zaman istenmeyen gôrùnùçler meydana
getirir. Bu yùzden bunlarm ah§ap içine gômùlmesi ile de yetinilmeyerek, ùzerlerinin boya, bazan baçka ôrtù malzemeleri kullanilarak kapatilmasi yoluna gidilmi§tir. Yahut da bu çivi baslarmm
bir çesit yastik gôrevi yapan a r a pullar ile birlikte gôze ho§ gôrûnecek, dùzgûn biçimlerde yapilmalari dùsùnùlmûs ve çikmtih çivi
baçlarmm veya ah§aba gômùldùgù yerlerdeki izlerin dekoratif §ekil1er meydana getirmesi için, çivilerin yerleri ônceden ve bilhassa
seçilmi§tir. Aslmda basit bir inçaat malzemesi olan çivinin, tezyinata
dahil olu§u, bu dù§ûncenin tatbikati ile gerçekle§mi§tir. Kapi ve pencere kanatlari, tavan, lambri gibi mimarî elemanlarda veya masa,
koltuk, sehpa gibi ahçap mobilyada, hattâ çekmece, kutu gibi gùndelik e§yada, çivilerin bu anlayiça uygun tarzda kullanilmasi sayesinde, fevkalàde enteresan sùslemeler meydana getirilmiçtir. Bazan
bu hususta daha da ileri gidilerek, çivi ba§lan geometrik, bitkisel
veya zoomorfik biçimlerde yapilmiç, ùzerleri altm, gûmùs, gibi
kxymetli madenlerle veya firuze, elmas, zùmrut gibi mùcevherlerle
sùslenmiçtir.
(*) Doç. Dr., Belçuk Ûniversitesi Mûhendislik ve Mimarlik Fakiiltesi Mimarlik
Bôlùmu'nde Ôgretim Ûyesi.
(**) Çivili tezyinat konusundaki aragtirmamizm bir boliimunû ilk defa 10-14
Mayis 1982 gùnlerinde Î.Ù. Edebiyat Fakiiltesi Sanat Tarihi Enstitûsûnce
dùzenlenen 7, Seminer Çaligmalari'nda «Turk Mimarîsinde Çivili Çini Kaplamalar» adiyla duyurmu§tuk. Bilahere bunu daha genigleterek 20-25 Eylùl
1982 tarihlerinde istanbul'da toplanan IV. Milletlerarasi Tûrkoloji Kongresi'nde «Turk Mimarîsinde Çivili Tezniyat» bashkli, projeksiyonlu bir bildiri
hâlinde sunmus fakat, simdiye kadar hiç bir yerde yaymlamamistik.
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Mimarîde çivinin ayni zamanda bir sùsleme elemani olarak kullanildigmi gôsteren eserlerin en eskilerinden biri antik Yunan mabedleridir. Bu yapilardan hiç biri gûnûmûze k a d a r gelememis, fakat,
M.Ô. VII. yûzyildan itibaren tastan veya mermerden in§a edilmeye
baslayan bu mabedlerde, daha ônceki ahsap in§aatm mimarî biçim
ve detaylan tezyinî bir gelenek halinde ya§atilmi§tir. Bilhassa Dor
Nizammm saçak sùslemeleri arasmda, trigliflerin hizasmdaki mutûller, eski ah§ap insaatta çivilerin meydana getirdigi bir tezyinat
detayidir. Keza kayadan oyma bazi eski mezar anitlarmm cephelerinde, ahgap kapilari takliden yapilmis kabartmalarda, eski dekorasyona dahii olan iri bash çivilerin de isjendigi gôrùlmektedir.
Eski Turk mimarhgmda veya insaatçihgmda da, yekseri, mih,
mismar gibi degiçik isimler verilen madenî çiviler, aslmda basit bir
inçaat malzemesi olup, bunlar çe§itli yerlerde ve muhtelif cins parçalarm biribirine eklenmesi için kullanilmiçtir. Eski çiviler genellikle dôvme demirden, bazan da agaçtan yapilmis, bir ucu incelerek
sivrilen , diger ucu çivi basi dedigimiz daha genis bir kisimla nihayetlenen, dort kôseli çubuklar hâlindedir. Çivi baslari, genellikle
b u n l a n n daha r a h a t çakilmasma yarar ve baslik altmdaki pulla
birlikte tesbit edilen parçamn sonradan bu uçtan kurtulmasmi engeller.
§imdiye kadar mûstakil bir arastirma konusu yapilmamiç olmakla beraber Mimarhk Tarihimizde, eski Tûrk Mitolojisinden kaynaklanan, sembolik mânâlari da tasiyan (1) çivinin, hem insaî, hem
de tezyinî amaçla kulamldigmi gôsteren, pek çok ve dikkat çekici
ôrnek mevcuttur. Bunlari birlikte kullanildiklari malzeme cinslerine
gôre §oyle guruplandirmak m ù m k ù n d ù r :
Madenî kisunlar uzerindeki çivili tezyinat : Eski kalelerin, hanlarm, bedestenlerin, saraylarm h a t t â camilerin kapi k a n a t l a n ate§e
ve delici, kesici silâhlara kar§i dayanikh olmalari için ya ah§ap iskelet ûzerine demir levhalarla kaplanir, ya da dogrudan dogruya demir,
tunç gibi madenlerden bùyùk parçalar halinde veya yekpâre olarak
dôkùlùrdù. Bilhassa madenî kaplamah kapilarda, enli seritler seklindeki kaplama l e v h a l a n n m biribiri ûzerine bindirilerek, ah§ap iskelete veya çerçeveye tesbiti için iri ba§li, madenî çiviler kullamlmi§tir.
Bu tesbit isinde de, zengin bir gôrûnûs. elde etmek için, bazilari ôzel
olarak yapilmiç, degi§ik biçimlerde ve bûyùklùklerde çivi ba§larmdan faydalanilmistir. Diyarbakir'm di§ surlarmda Artuklu Sultani
Melik Nureddin Mehmed tarafmdan XII. yùzyihn son çeyreginde
yaptinlan Urfa Kapisi'ndaki kanatlar, bu tarz ôrneklerin en eski
(1) Bahaeddin ôgel, Turk Kûltiir Tarihine Girig 3, Ankara 1978, s. 77-78.

80

TURK MÏMARÎSÎNDE ÇIVILI TEZYÎNAT

ve tanmmi§larmdandir (2). Burada demir levhalarla kapli kapi
kanatlarmm di§ yùzleri, demir çeritlerle kùçùk dikdôrtgen panolara
ayrilmis, hem bu çeritlerine hem de panolarm ortalarma yerlestirilen stilize koç, boga basi biçiminde veya daire seklinde pullara,
kôseleri pahlanmis zar baçh, iri çiviler çakilmistir (Res. 1).
Cizre'de XII. yy.a ait Ulu Cami'nin madenî kaplamali ahçap
kapi kanatlari, ônemli bir baçka tipin temsilcisi olurlar. Bu kanatlan n yuzùne, geometrik bir kompozisyon olu§turacak biçimde ince
madenî seritler çakilmis ve kompozisyonu teskil eden her seklin içine
de ajuriu kûçùk madenî levhalar yerlestirilmi§tir. Gerek kompozisyonu meydana getiren çeritlerin, gerek ise b u n l a r m içlerindeki ajuriu levhalarm zemine tesbitinde degi§ik bùyûklùkte ba§lan olan çivilerin kullanilmasi, kanatlarm tezyinatma a y n bir zenginlik kazandirmistir (3).
Çivi baslanyla sùslenmis madenî kapi k a n a t l a r m m en dikkate
deger ôrneklerinden dort tanesi, îstanbul'da XVII. yy. in ilk y a n s m d a
Sultan I. Ahmed tarafmdan Mimar Mehmed Aga'ya yaptirilan, Sultan Ahmed Camii'nde dis. avlunun cùmle kapisi ile sadirvan avlusundadir. Klâsik devir Osmanli camilerinde gôrulen tablali ahçap
kapi kanatlarma benzer bir kompozisyonla, fakat tunçtan dôkùlmù§ bu kapi kanatlari, Evliya Çelebi'nin babasi, Sultan I. Ahmed'in
kuyumcubasisi Dervis Zillî Efendi'nin eseridir. Bu kanatlarda, tablalar arasmdaki yatay kayitlar veya kusaklarm ûzerinde, cùmle
kapismda dôrder, digerlerinde beser tane, mùcessem pullu çivi baçi
çeklinde iri kabara yer almistir (4). Bunlarm evvelce altm yaldizh
oldugu da, kalabilen bakiyelerinden anlasilmaktadir.
(2) Bakimz: Nazmi sevgen, Anadolu Kaleleri I, Ankara 1959, s. 99 ve 100'deki
resimler. Nazmi Sevgen, Asirlara Hlikmeden §aheser Urfa Kapisi ve Hazin
Akibeti, Tarih Konu§uyor, Cilt: 7, Sayi 42, Temmuz 1967, s. 3244-3246. Metin Sôzen, Anadolu'da Akkoyunlu Mimarisi, Istanbul 1981, s. 187.
Diyarbakir'daki Urfa Kapi kanatlarmm, aym sanatkânn elinden çikmi§ gibi gôrûnen bir benzerine, Halep Kalesinin kapismda rastlanmaktadir. Ancak burada kanat yûzeyini panolara ayiran demir §eritlerin ûzeri de
basit geometrik sekillerle sùslenmis; zar basli çivilerin yerine benek veya
gôz motifleriyle bezeli, kùresel bash çiviler kullamlmis; koç ya da boga
basi seklindeki madenî pullarm yerine at nali biçiminde, islemeli demir
parçalar çakilmistir.
(3) Bakimz: Orhan Tunçer, Cizre Ulu Camii ve Medresesi, Yilhk Araçtirmalar
Dergisi III, Ankara 1981, Foto: 45-50.
(4) Tahsin Oz, Sultan Ahmet Camii'nin Tezyinî Hususiyetleri II, Vakiflar Dergisi II, Ankara 1942, s. 210-211, Res. 8, 10, 11.
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Mahmudî Asjreti beylerinden S a n Sûleyman tarafmdan XVII.
yy. in ortasmda tevsi ve tahkim olunan, Van civarmdaki Ho§ab Kalesi'nin kapi kanatlari ise yekpare demirden yapûmiçtir (5). Kanatlarm di§ yùzù, yanyana ve alt alta dùzgùn siralar meydana getirecek
çekilde, iri baçli çivi motifleriyle sûslenmiçtir (Res. 2).
Ah§ap kisimlar ûzerindeki çivili tezyinat : Turk Mimarisinde ev,
kôçk, saray gibi eski ikametgâhlarm çogu ahçaptan yapildigi için,
tabiî afetler, yikimlar veya bakimsizlik sebebiyle uzun ômûrlû olamamislardir. Bu yûzden Anadolu'da XVI. yuzyildan daha eski tarihli,
ah§ap Turk evi ornegi hemen hemen yok gibidir. Dolayisiyla, ahsap
Turk evlerinde en gee XIII. yuzyildan beri bulunduguna inandigimiz
çivili tezyinatm Anadolu'daki en eski ôrneklerine sahip degiliz. Eski
ah§ap yapilanmizm in§aat ve sùsleme ôzelliklerini, gùnùmùzde kism e n de olsa gelenekleri yaçatan bazi ahçap cami ve mescidlerde buluyoruz. Ah§ap in§aatta çivinin kullamlmasi ile meydana gelen
enteresan dekoratif gôrùnùçlerin, sonradan karakteristik bazi motifler hâlinde, kabartma veya oyma olarak tas. kaplamalarda, ya da
yuzeysel boyali tezyinatta yer almaga basladigmi farkediyoruz.
Nitekim, Konya'da XIII. yûzyilm eserlerinden Sirçali Medrese'nin ve
Nigde-Aksaray Sultan Ham'nm tackapilarinda yer alan, geometrik
ôrgù kompozisyonlu çerçeve çeritlerinde rozet veya çiçek çeklinde
çivi ba§lanni hatirlatan dolgu motifleri dikkati çeker. Konya Karatay Medresesi'nde de, yine taçkapmm cephesindeki renkli mermer
tezyinat, aralari çitalarla ayrilmis, ve ortalarmdan birer çivi ile
tutturulmuç, tablali bir ah§ap kaplamayi andinr. Amasya'da yine
XIII. yuzyila ait Emir Seyfeddin Turumtay'm tùrbesindeki mermer
sandukada da, kapak k e n a r l a r m m bir sira iri ba§li çivi motifiyle
sùslenmiç olmasi dikkate deger (6). Çivi motifli boyali tezyinata ait
en eski ôrneklerden bazilari, Beyçehir'de XIII. yuzyila ait Eçrefoglu
Sûleyman Bey Camii'nin ah§ap tavan ve destek naki§larmda bulunmaktadir. Bilhassa geometrik kompozisyonlarda, çeçitli çekillerdeki
p a r ç a l a n n çevresinde, bunlarm ayri a y n parçalardan içlendigi
ve sonradan bir araya getirilerek yerlerine çakildigi hissini veren,
yani çivi baçlarmi hatirlatan yan y a n a benekler veya noktalardan
ibaret sus motifleri gôrùlmektedir (Res. 3). Bey§ehir'de XIV. yuzyila ait Kô§k Kôyù Camii'nde, Bursa'da XV. yuzyila ait Hacilar Camii'nin mahfil tavanmda (7) benzer çekillerde sûslenmi§ kompozisyonlar meveuttur.
(5) Nazmi Sevgen, Anadolu Kaleleri, s. 145.
(6) Bakimz: ismet Kayaoglu, Turumtay Vakfiyesi, Vakiflar Dergisi XII, Ankara 1978, s. 95-96'da Res. 3a, 3b, 3c, 3d.
(7) Bakimz: Ekrem Hakki Ayverdi, Osmanh Mi'mârîsinde Fatih Devri III,
Istanbul 1973, s. 83'de 142. Resim.
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Ah§ap kisimlar ùzerindeki çivili tezyinatm orijinal ôrneklerinden ùçùnù, Konya'da XIV. yûzyila tarihlendirilen Mùcellid Mescidi'nin ah§ap sùtun ba§hklan teçkil eder (8). Farkh biçimde mukarnaslari ihtiva eden bu basliklar, k a b a r a baçli çivilerin simetrik dùzende
çakilmalari ile sùslenmistir (Res. 4). Ankara, Konya, Kastamonu,
Gaziantep gibi birçok eski Anadolu sehrinde XVIII. yùzyildan kalmis. cami ve mescidlerin veya evlerin ahsap tavan gôbeklerinde,
tavan ve duvar kaplamalarmda çivili sùslemelere rastlanir (9).
Ankara'da Haci Bayram (10) (Res. 5), Urfa'da Ridvaniye Camilerindeki (Res. 6) mahfil tavanlari gibi. Çankiri-Çerkeç'te Içik'larm
evinm veya bugùn Konya Mûzesinde 1080 Env. Nu. si ile sergilenen,
muhtemelen XIX. yûzyila ait eski evin tavan gôbekleri, son yùzyillarm Turk ev tavanlarindaki çivili tezyinat h a k k m d a yeterli fikir
verebilir.
Ahsap kapi ve pencere k a n a t l a r m d a da, çivi baçlariyla yapilmis.
sùsleme oldukça yaygmdir. Bunun en sik rastlanan ôrnegi, kanatlarm, genellikle ait ve ùst seviyelerdeki kuçaklara tesbitinde kullanilan sùslù çivilerdir. Beyçehir'de Eçrefoglu Sùleyman Bey Camii'nin
cùmle kapisma ait kanatlarda gôrùldûgû gibi. Keban'da XVIII. yûzyila ait Yusuf Ziya Pa§a Camii'nin kapismda ise zengin motifli kusak kenetleri ve çivilerle yapilmis mùbalagali bir tezyinatla kar§ilasilir (Res. 7). Aralari ince çitalarla ayrilmiç, geometrik çekilli parçalarm çakilmasi suretiyle sûslenmis, ah§ap kapi ve pencere kanatlarmda ise çivilerin durumu daha degisiktir. Bunlar ah§aba gômùlmûs basjariyla, kanadin geometrik kompozisyonuna uygun, koyu
renkli benekler olu§turmak suretiyle tezyinata katilirlar. Karaman'da
XVIII. yûzyila tarihlendirilen Haci Orner Aga evindeki oda kapilar m m kanatlari gibi ( i l ) . Anadolu'da ahsabm boyanmadan kullanildigi dinî veya sivil mimarî ôrneklerde bilhassa bu tûr sûslemeye
(8) Yilmaz Ônge, Anadolu Mimarî S a n a t i n d a Ah§ap Stalâktitli S û t u n Bagliklari, Ônasya, Cilt: 4, Sayi: 37, Eylul 1968.
(9) Çivi baglari ile sûslii ahçap duvar k a p l a m a l a n için bakmiz: Celâl Esad,
Tiirk Sanati, Istanbul 1928, s. 111, §ekil: 137. Bugun maalesef pek çogu
yikilmis bulunan bu tûr Konya evleri için bakmiz: Celile Berk, Konya
Evleri, Istanbul 1951, s. 69'da Res. 36, s. 70'de Res. 37, s. 71'de Res. 38, s.
139'da Res. 75 ve s. 142'de Res. 77.
(10) Bakmiz: Ekrem Hakki Ayverdi, Osmanh Mi'mârîsinde Çelebi ve IL Sultan
Murad Devri II, Istanbul 1972, s. 238'de 399., 400., 401. ve 402. Res. 1er.
Gônûl Ôney, Ankara'da Turk Devri Yapilari, Ankara 1971, s. 66-69, Res.
182, 183
(11) Yilmaz Onge, XIX—XX. Yûzyillarda Konya ve Çevresinde Gôriilen DegiSik Bir Ah§ap Sùsleme, Konya, Ankara 1984, s. 131, Res. 8-9.
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rastlanir. Eski Konya, Çankiri veya Safranbolu evlerinde gôrûldùgù
gibi. Geometrik çekillerin, bunlari ayiran çitalann k a b a r a baçli çiviîerle kapi veya pencere k a n a t l a r m a tesbitinde ise daha farkli gôrûnùçler elde edilmiçtir. XIX. yùzyila tarihlendirilen bazi Konya evlerinde, bu geleneksel sûsleme t ù r û n û n gùzel ôrneklerine rastlanir
(Res. 8).
Camilerimizdeki ah§ap minberlerin bazilarmda da, k a b a r t m a
basli çiviîerle yapilmis. tezyinata yer verilmistir. Ankara'da XII. yùzyila ait Alaeddin Camii'nin (12), Konya-Lâdik'te XVIII. yùzyila ait
Eski Cami'nin minberleri gibi.
Ûzeri çiviîerle tutturulmus. sedef, baga, fildi§i gibi kiymetli malzeme ile kaplanmis. ah§ap mimarî aksam veya e§ya, Turk Sùslema
Sanatinm en zengin gôrûnûçlû ôrneklerini te§kil ederler. Bunlara
fildiçi tezyinati çiviîerle tutturulmus, olan A n k a r a ' d a XV. yùzyila
ait Haci Bayram Tùrbesi'nin kapi k a n a t l a n (13) ile Gebze'de XVI.
yùzyila ait Çoban Mustafa Pa§a Camii'nin kapi ve pencere k a n a t l a n
misai verilebilir. Bu t û r sûslemenin en muhtesem ôrnegi ise, Istanbul Deniz Mûzesi'nde sergilenen Sultan IV. Mehmed'e ait saltanat
kadirgasmm kôçkùdùr (14). Ah§ap direklerin destekledigi, diçtan
bir beçik tonozla ôrtùlmûç olan bu kôçkùn tavani, içten farldi biçimlerde yapilmis. bir ayna tonoz ile iki basik kubbeyi ihtiva etmektedir.
Ôzellikle ko§kùn iç ve di§ ôrtùsû, çeçitli kompozisyonlara gore, degi§ik §ekillerde kesilmis. sedef ve baga parçalarla kaplanmis. ve bu
parçalarm her birinin tesbiti için, ba§lan çiçek biçiminde gùmùs
çiviler kullanilmiçtir. Çiçeklerin ortasma da firuze, zùmrùt, yakut
gibi kiymetli ta§lar yerle§tirilmistir. Kô§k ôrtùsùnùn ûst kismmdaki
sûslemede, yine çivi ile tutturulmuç, ôzel çekilli billurdan veya çiniden kabaralar dikkat çekmektedir.
Çini kaplama ûzerindeki çivili tezyinat : Çini plâk veya levhalarin degisjk biçimlerdeki yùzeylere kaplanmasmda, çok eski tarihlerden beri çivinin kullamldigi, kazilardan elde edilen o r t a l a n delikii
(12) Bakiniz: Gonùl Ôney, Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Devri Ah§ap Teknikleri, Sanat Tarihi Yilliëi III, Istanbul 1970, s. 137'de Res. 2.; Ankara'da
Turk Devri Yapilan. s. 206 ve 208'de Res. 6 ve 9.
(13) Bakiniz: Gônûl Ôney, Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Devri Ahsap Teknikleri, s. 146'da Res. 11; Erdem Yûcel, Osmanli Agaç îgçiligi, Kiiltiir ve
Sanat 5, Istanbul 1977, s. 66.
(14) Zarif Orgun, IV ncù Sultan Mehmed'in Saltanat Kayigi, Arkitekt, No. 9-10,
1944, s. 202, 204, 205'deki resimler. Ismail Ùnal, Tûrklerde Sedefçilik.Guzel
Sanatlar VI, Istanbul 1949, s. 146'da Res. 12, 13, 14 ve 16. Haluk Ôzdeniz,
Istanbul Deniz Mùzesi, Istanbul, s. 34, 59.
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çini ôrneklerinden anla§ilmaktadir (15). Hatta bu uygulama, sonr a d a n yer yer kabartmali degi§ik bir kompozisyon biçimine de ilham
kaynagi olmuçtur. Nitekim, Konya'da XIII. yy.a ait Karaarslan Turbesi'nin çini sandukasmm, dôrtgen kaplama plâklarmm ûzerinde,
merkezlerinde adetâ çivi basmi sembolize eden siyah benekli, kabartm a beyaz çiçek biçiminde k a b a r a l a n ihtiva eden, mavi renkte altigenler gôrûlmektedir (16). Diyarbakir'da XV. yy.a ait §eyh Sefa
Camii'nin, XVII. yy. da eklenen çini duvar kaplamalarmda, enteresan bir kompozisyon gôrûlmektedir (17). Çinilerin çivi ile tesbiti
tekniginden ilham a h n a r a k dùzenlendigini tahmin ettigimiz bu kompozisyonda, kesi§en onikigenlerden ibaret geometrik bir ag tertiplenmis ve meydana gel en her çeklin ortasma, sanki bu çekil bir çivi
ile zemine çakilmis tesirini uyandiran birer iri benek i§lenmi§tir.
Hattâ bu kompozisyona, IV. Mehmed Kadirgasi'ndaki çivili baga ve
sedef kaplamanm renkli bir deseni olarak b a k m a k mùmkûndùr.
Çini pahah bir tezyinat malzemesi oldugundan, bilhassa itina ile
yapilmi§, gôsteriçli dinî eserlerin di§mda d a h a çok kôçk veya sarayl a n n sùslemelerinde kullamlmistir. Ancak b u n l a n n da çogu ahçap
veya y a n kârgir olmasi dolayisiyla, gùnùmùze XVI. yy.dan d a h a eski
tarihli ahçap kô§k ve saray ôrnekleri kalmamiç gibidir. Bu yùzden,
eski ah§ap kô§k veya saraylarda çini k a p l a m a l a n n nasil tesbit edildigi hakkmda fikir verebilecek ôrnekler yok denecek k a d a r azdir
(18). Anadolu'da çini tezyinati çivilerle tutturulmus. en dikkate de(15) Bakiniz: Zahir Gùvemli-Can Kerametli, Tiirk ve tslàm Eserleri Mûzesi, Istanbul 1974, s. 34.
(16) Saadet Taskm, Anadolu Selçuklularmda Çlnili Lahitler, Sanat Tarifai Yilligri IV, Istanbul 1971, s. 242-243, Res. 9; gerare Yetkin, Anadolu'da Turk
Çini Sanatinin Gelismesi, Istanbul 1972, s. 151, Res. 27; Gonùl Ôney, Tiirk
Çini Sanati, Istanbul 1976, s. 61.
Kara Arslan'in sandukasmdakine benzer gekilde, làcivert sirh çini plâkalar
(izerine kabartma beyaz rozetlerle stislenmi§ bir bagka ôrnek de Konya
Sahip Ata Tiirbesi'nde, Sahip Ata'mn kuçûk oglu Nasreddin Hasan'm sandukasidir,
(17) Bakiniz: Metin Sôzen, Diyarbakir'da Tiirk Mimarisî, Istanbul 1971, s. 50,
Res. 10.
(18) Geleneksel teknikleri devam ettiren, sayili birkaç ornekten biri Amasya'da
XIII. yy.a ait Burmali Minare Camii'nin mihrabidir. Bu mihrap ye§il
Sirli çini levhalarm, kenarlarmdan çivilerle tutturulmasi suretiyle sùslenmistir (§erare Yetkin, Anadolu'da Tiirk Çini Sanatimn Gelismesi, s. 58).
Sivas'ta XIV. yy.a ait §eyh Hasan Bey Turbesi'nin (Gudiik Minare) kûlâh
alti seviyesinde bir kugak teskil eden çini kaplamanm parçalan da, ikiser
çivi ile gôvdeye tesbit edilmistir (§. Yetkin, a.e., s. 140, Res. 70).
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ger ôrneklerden biri, Bursa'da XV. yy. in ilk y a n s m d a insa edilmis.
olan Yeçil Cami'de gôrùlmektedir. Burada, fevkanî Bey mahfilinin
iç avluya veya cami harimine açilan eyvanmdaki kemeri ve tavam,
geometrik çekilli çinilerle kaplanmiç ve kaplama parçalarmm her
biri, bùyùklùgùne gôre, iki ya da dort yaldizli çivi ile tesbit edilmistir (19). Bilhassa tavan kaplamasmm parçalarmda, çivilerin, çini
tezyinatm geometrik çemasma uygun bir dùzende çakildigi gôrùlmektedir. Topkapi Sarayi'nm Harem kismmda Sultan I. Ahmed'in
okuma odasi, Çifte Kasirlar, Valide Sultan Sofasi (20) gibi bazi kôsk
ve bôlùmlerde çivili çini kaplamaya tesadùf etmemiz, benzeri ôrneklerin, evvelce epeyce yaygm bulunduguna delâlet eder. Yine Topkapi
Sarayi'nda Mukaddes Emanetlerin muhafaza edildigi Hirka-i Saadet
Dairesi'nin d u v a r l a n m susleyen XVI. yûzyil çinilerinin, tarn ortalarmdan ve baslari yaldizlanmis. çivilerle tesbit edildigi gôrùlmektedir (21). Çivili çini kaplamalarm diger bir enteresan ornegini, Konya
Mevlânâ Tùrbesi'nin XIX. yûzyildaki k ù l â h m m tezyinatmda gôrmek
m ù m k ù n idi. Mevlânâ Tùrbesi'nin ùstùne XIV. yùzyilda ilâve edilip,
zaman zaman onarilip yenilenen dilimli gôvde ve kùlâhmm, XIX.
yùzyil sonlarmda çekilmis. fotograflarmdan, bugùnkùnden farkh
bir çini tezyinata sahip oldugu anlaçilmaktadir (Res. 9). Ôzel olarak
delikli yapilmiç çini plakalarm, gôvdeye kar§ihkli kenarlarmdan,
kùlaha ise altta tam ortalarmdan, ùstte de yine kenarlarmdan birer
çivi ile tesbit edildigi gôrùlmektedir.
Alçi veya malakâri sivah kisimlar ûzerindeki çivili tezyinat :
Alçi malzemenin kolayhkla sudan mùteessir, darbelerden açmabilir
veya kirilabilir olusu yùzùnden, bununla yapilmis, tezniyat h a k k m d a
fikir verebilecek, eski tarihli ôrneklerin pek azi ile karsilasryoruz.
Fakat, bilhassa hafriyatlardan elde edilen bazi parçalar, Anadolu'da
Selçuklulardan beri kô§k, saray, tekke, medrese, cami ve tùrbelerin
duvar, tavan, pencere, ocak veya mihraplarmda alçi tezyinatm genis
ôlçùde kullanildigim gôstermektedir. Bulunan alçi parçalar, sôz konusu muhtelif b i n a l a n n ve mahallerin tezyinat §emalari arasmda,
çivili ahsap kaplamadan mùlhem bazi ôrneklerin olu§turdugu bir
gurubun varhgmi ortaya koymaktadir ki bu çemalar, y u k a n d a ifade
ettigimiz gibi, boyah yùzeysel nakislar için de geçerlidir. Konya Sar a y m m XII — XIII. yùzyillara ait oldugu tahmin edilen alçi tezyi(19) §erare Yetkin, Turk Çini Sanatinda Bazi Ônemli Ôrnekler ve Teknikleri,
Sanat Tarihi Yilhgi I, Istanbul 1965, s. 94 ve Res. 25. Ekrem Hakki Ayverdi,
Osmanli Mi'mârîsinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri II, s. 78, 118.
(20) Bakiniz: Tahsin Ôz, Turkish Ceramics, istabul, s. 112, PI. LIX; Sedat Hakki
Eldem, Turk Mimarî Eserleri, Istanbul, Res. 349.
(21) Bakiniz: S.H. Eldem, a.e., Res. 346.
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nati arasmda, kenarlari çivi ba§i çeklinde, yan yana kùçùk k a b a r a
motifleri ile sùslenmis, mimarî kaplama parçalari dikkati çeker (22).
Bursa'da Yesil Cami'nin ûst kat odasmdaki ocak ve dolap gôzleriyle
mùcehhez alçi duvar kaplamasmda da, yildiz bash çivilerle sùslenmis ah§ap lambri tesiri veren bir tezyinat tatbik edilmiçtir (23).
Ankara Haci Ivaz, Kurçunlu gibi bazi XV. — XVI. yûzyil cami ve mescidlerinin mihraplarmda da benzer sekîllerde alçi tezyinata rastlanir. Konya Mevlânâ Tùrbesinde, Kubbe-i Hadra'yi taçiyan kô§e ayakIan ile b u n l a n biribirine baglayan kemerlerde yer alan ve XVI. yùzyilda Halep'li Abdurrahman tarafmdan yapùdigi kitabesinden anlasûan renkli malakârîlerde, ùzerleri yaldizh oldugu için tahkik edemedigimiz, fakat çivili tezyinatm ilhamiyla yapildigi m u h a k k a k olan
motifler mevcuttur (Res. 10). Malakârî sùslemeye hem saglamlik
kazandirmak, hem de gôrûnûsù zenginleçtirmek amaciyla yapilmis
çivili alçi tezyinatm en gùzel ôrneklerinden biri, Edirne'de XV. yùzyila ait Ùç §erefeli Cami'de bulunmaktadir. §adirvan avlusunun
dogu kapisi gerisindeki revak kubbesinin nakislari, XVIII-XIX. yùzyillarda, degisik motiflerin ilâvesiyle kismen yenilenmis; fakat zamanla dôkùlen bu muhdes tezyinatm altmdan, çivili k a b a r t m a motifleri ihtiva eden, orijinal kompozisyon meydana çikmistir.
Yukarida muhtelif ôrneklerini verdigimiz çivili tezyinat, Tùrk
Sanatmm sadece mimarîsinde gôrùlen bir ôzellik degildir. Gùndelik hayatimizda kullanilan çesitli e§yanm yani sira deri, keçe, çuha
gibi malzemeden yapihp ùzerleri çivi ba§ma benzer madenî pullar
veya kabaralar hattâ dùgmelerle sùslenmis çizme, eger, torba, ôrtû
gibi esya da mevcuttur. Diger taraftan, kadife, atlas gibi kiymetli
kumaslar ùzerine simle kabartma olarak islenmis motiflere veya
bu tarz isleme teknigine Konya çevresinde (Mihlama) tabir edilmesi
çok ilgi çekicidir. Gûnùmùzde m o d e m anlayi§m tesiri ile insaî ve
tezyinî geleneklerinden uzaklasan Tùrk Mimarîsinde, artik madenî,
ahsap, çini veya alçi malzeme ile birlikte gôrùlen çivili tezyinata
da maalesef yer kalmamistir. Ancak, mimarî ile dogrudan ilgili olmasa dahi, çivinin tezyinî amaçla kullamldigi bazi çah§malar, Tùrk
Sanatkârlan tarafxndan bugùn de yapilmakta ve b a s a n h eserler ortaya konulmaktadir (24).

(22) Bakimz: F. Sarre, Konya Kôsku, Ankara 1967, s. 57, 61, 62'deki resimler.
(23) Bakimz: E.H. Ayverdi, Osmanh Mi'mârîsinde Çelebi ve II Sultan Murad
Devri II, s. 68, 99.
(24) Bakimz: Çiviler Konuguyor- Çekiç'i Firça, Çivileri Boy a Olarak Kullanan
Bir Kadm Sanatçi: Bilge Kandemir, Sanat Dunyamiz, Sayi: 28, 1983, 34-36.
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Res. 3— Bey§ehir, Eçrefoglu
stislemesi.

Lev. XXV

Siileyman Bey Camii, ahsap tavan

Res. 4— Konya, Miicellid Mescidi,
siitun ba§ligi.
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Res. 5— Ankara, Haci Bayram Camii, ahsap mahfil tavani siislemesi.

Res. 6 - Urfa, Ridvaniye Camii, ahsap mahfil tavani siislemesi.
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