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Öz
Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Satılmış Köyü Camii’nin zengin kalem işi ve hat süslemeleri ile bu
ilgi çekici süslemeleri yapan halk ressamının kimliğine ilişkin bilgiler, çalışmamızın ana konusunu
oluşturmaktadır. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu’daki çok sayıda yapının, 18. yüzyılda başlayıp
19. yüzyılda artık bir gelenek halini alan duvar resimleriyle bezendiği bilinmektedir. Ancak bu
bezemeler biçim ve içerik açısından birbirlerinden ayrılmaktadır. Başkent İstanbul ve İzmir gibi
büyükşehirlerdeki yapılar ile Anadolu’nun diğer bölgelerinde, özellikle taşradaki yapılar arasında
farklı bir süsleme anlayışı hâkimdir. Başta Denizli, Muğla, Uşak, Kütahya gibi İç Batı Anadolu
şehirleri olmak üzere, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki yapılarda, Batılı süsleme anlayışını
yansıtan betimlemelerin yanında, halk sanatı olarak da adlandırılan ve tekkelere ilişkin çeşitli
motifler de içeren süslemelere yer verilmiştir. İncelemiş olduğumuz Satılmış Köyü Camii’nin 1954
yılında yapılan duvar resimleri de bu geleneği oldukça geç bir dönemde devam ettiren örneklerden
biri olması bakımından önem taşımaktadır. Camide yer alan zengin kalem işi ve hat süslemeler,
içerdiği geleneksel duvar resmi anlayışının yanı sıra, alışılagelmişin dışındaki sembolik motifleri
ile de ilgi çekici veriler sunmaktadır. Araştırmalarımız sonucu caminin süslemelerini yapan ve
günümüzde hayatta olmayan Ahmet Akbüber adlı ustanın kimliği ve geçmişi hakkında çeşitli
bilgilere ulaşılabilmiştir. Akbüber’in, bizzat kendine ait defterlerde tuttuğu notlarda, Demirci’de
faaliyet gösteren bir tekkenin önde gelen kişilerinden biri olduğu ve incelediğimiz yapı dışında aynı
bölgedeki dört camiyi daha benzer süslemelerle bezediği anlaşılmaktadır. Özellikle Anadolu içlerinde
bu geleneği devam ettiren kişilerin, kullandıkları yazı ve semboller göz önüne alındığında tekkelerle
bağlantılı oldukları düşünülmekteydi. Ancak kimliklerine ait bilgiler oldukça sınırlıydı. Selendi
Satılmış Köyü Camii’nin bezemelerini yapan Ahmet Akbüber’in, Demirci’de faaliyet gösteren Rufai
tarikatının önde gelen kişilerinden olması, aradaki bağlantıyı açık bir şekilde göstermesi bakımından
ayrıca önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Satılmış Köyü Camii, Duvar Resmi, Halk Ressamı, Tasvir, Kalem İşi, Hat
sanatı, İkonografi.
Abstract
Information on the folk artists who has performed the opulent hand-drawing and calligraphic
ornamentation in the Mosque of Satılmış Village of Selendi District of the Province of Manisa
constitutes the main subject of this study. It is known that wide variety of buildings located within the
Anatolia, particularly in İstanbul, were decorated with wall paintings that started in the 18th century
and became a tradition in the 19th century. However, such adornments may vary to a greater extent
in terms of style and content. A distinct and highly different conception of adornment and decoration
especially prevail among the buildings in rural areas and the buildings in the Ottoman capital İstanbul
and metropolitans such as İzmir. Adornments make appearance including various motifs related to
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the dervish lodges named as folk art besides the symbols and representations expressing the Western
adornment conception within many buildings located at various regions of the Anatolia, particularly
the Central-Western Anatolian provinces such as Denizli, Muğla, Uşak and Kütahya. The subject of
this study, that is, wall paintings and murals of the Mosque of Satılmış Village performed in 1954
is of utmost importance in terms of one of the samples embracing this tradition. The affluent handdrawn and calligraphical adornments in the mosque offer highly interesting data with its unusual
symbolic motifs as well as its traditional conception of wall painting. The research has revealed
various information on the identity and background of the artist, Ahmet Akbuber, who performed the
adornments and decorations of the mosque. By relying on his own notes, it has been acknowledged
that he was one of the leading figures of the dervish lodge serving in Demirci and he decorated
with similar adornments four other mosques located within the same region. In view of the scripts
and symbols used by the individuals sustaining this tradition particularly in central Anatolia, it
was considered that they had been affiliated with dervish lodges. However, information on their
identity appears to be quite limited. Therefore, it is of utmost importance that the affiliation of Ahmet
Akbuber with Rifā‘i order in Demirci explicitly reveals the relation between the performer and the
dervish lodge.
Keywords: Satılmış Village Mosque, Mural, Folk artist, Depiction, Painted decoration, Calligraphy,
Iconography.

1. Giriş
Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyıl başlarında Batı’nın askeri teknolojisini örnek
alarak bir takım yeniliklere gitmiş, bu yenileşme hareketi mimarinin yanı sıra süsleme
programında da etkisini göstermiştir. Başlangıçta İstanbul’da saray ve çevresindeki
çok sayıda yapı, barok, rokoko ve ampir gibi üsluplarla bezenmiştir. Duvar resimleri,
ele alınan süsleme biçimlerinin en dikkat çekicileri arasındadır ve günümüze ulaşan
erken tarihli örnekleri, Topkapı Sarayı’nda karşımıza çıkmaktadır (Tekinalp, 2002:
440-448). 19. yüzyıldan itibaren tüm Anadolu’ya yayılan Batı etkili duvar resmi
uygulamalarında ağırlıklı olarak mimari tasvirler, perde motifleri, natürmortlar ve
çeşitli manzaralar gibi motiflere yer verilmiştir (Arık, 1976; Renda, 1977: 77-78).
Bunun dışında, özellikle Anadolu içlerindeki kimi yapıların, tarikatlara ilişkin dini
ve sembolik motifler içeren süslemelerle bezendiği bilinmektedir. Başkente egemen
olan resmi sanat anlayışı ile Anadolu halk sanatı arasındaki farklı bakış açılarını
çeşitli semboller üzerinden ayrıntılı biçimde ele alan önemli çalışmaların varlığı, bu
konuda ufuk açıcı niteliktedir (Aksel, 1960; Aksel, 2010; Değirmenci, 2020: 118-135;
Tanman, 1993: 491-523).
Manisa’nın Selendi ilçesinde bulunan Satılmış Köyü Camii de harim duvarlarını
çevreleyen hat levhaları ve çok sık rastlanmayan çeşitli sembolik motifleri ile halk
sanatı geleneğinin dikkat çekici bir örneğini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra
süslemeleri yapan halk ressamının kimliği ve bir tekke ile olan bağlantısının açık bir
şekilde ortaya konulması, bir başka önemli veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugüne
kadar hakkında herhangi bir çalışma yapılmamış olan cami, önemli çabalar sonucu
yıkılmaktan son anda kurtulmuş ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu tarafından 11.03.2016 tarihinde tescillenerek koruma altına alınmıştır.
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2. Selendi Satılmış Köyü Camii
Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Satılmış Köyü’nde yer alan cami, köyün alt
kesiminde düz ve geniş bir arazi içerisine konumlanmıştır (Fotoğraf 1)1. 16. yüzyıl
kayıtlarında bölgede Cemaat-i Yürükan-ı Satılmış olarak anılan bir konar-göçer
topluluğun adına rastlanmaktadır (Adamaz, 2012: 379). Satılmış, 19. yüzyılda ise
Demirci’nin Karataş Nahiyesi’ne bağlı 40 haneli bir köy olarak karşımıza çıkmaktadır
(Gökmen, 2007: 114). 1950’li yıllarda Selendi’ye bağlanan Satılmış Köyü, yakın bir
geçmişte isim değiştirerek Yeşil Mahalle adını almıştır.

Fotoğraf 1:Satılmış Köyü Camii. Kuzeydoğudan genel görünüm.

Caminin herhangi bir inşa kitabesi bulunmamaktadır. Ancak hurufat defterlerine
göre 18. yüzyıldan itibaren köyde bir caminin varlığı bilinmektedir (Gökmen, 2005:
54). Plan şeması ve inşa malzemesi dikkate alınarak günümüzdeki yapıyı 19. ya da
20. yüzyıl başlarına tarihlemek mümkündür. Yapı uzunlamasına dikdörtgen planlı
bir harim ve kuzeyindeki sonradan kapatılan bir son cemaat yerinden oluşmaktadır
(Çizim 1). Kuzeybatıya yakın bir geçmişte yapıdan bağımsız bir minare eklenmiştir.
Yapıda inşa malzemesi olarak kerpiç kullanılmış ve tüm cepheler sıvanmıştır.

Çizim 1: Satılmış Köyü Camii. Plan.
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Giriş açıklığının olduğu bölümde ilk inşa edildiği dönem açık olan son cemaat
yeri, çok daha yakın bir geçmişte kapatılmıştır. Harimdeki yoğun bezemenin aksine,
bu alanda herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmamaktadır. Harimin rengârenk
boyalı düz ahşap tavanı dikkat çekicidir (Fotoğraf 2). Tavan ahşap çıtalarla dört büyük
baklava dilimi formuyla hareketlendirilmiş ve ortasına dairesel formlu bir göbek
yerleştirilmiştir. Köy sakinlerinden ve aynı zamanda caminin eski imamlarından biri
olan Hasan Özdemir, bu ilgi çekici ahşap tavanı, yine Satılmış Köyü’nden bir ahşap
ustasının yaptığını belirtmektedir. Aynı usta 1950’li yıllarda çevredeki çeşitli konut
ve camilerin ahşap tavanlarını da imal etmiştir (Görüşme tarihi: 9 Temmuz 2020).
Caminin duvarlarını süsleyen kalem işi süslemeler de 1954 yılına tarihlenmektedir.
Bu bağlamda günümüzdeki yapının 1950’li yıllarda kapsamlı bir onarım geçirdiği
açıktır.

Fotoğraf 2: Satılmış Köyü Camii. Ahşap tavan.

3. Süslemeler ve Yazılar
Caminin duvarları bütünüyle hat levhalar, bitkisel süslemeler ve çeşitli sembolik
motiflerle bezenmiştir (Fotoğraf 3-6). Hala canlılığını koruyan bu süsleme unsurları
kendi içerisinde caminin doğu, güney ve batı duvarı boyunca belli bir düzende
sıralanmıştır. Saçak üç yönden mavi ve sarı renkli püsküllü bir şeritle çevrelenmektedir.
Şeridin alt kısmında dikdörtgen çerçeveler içerisine büyük boyutlu yazı panoları
ve bitkisel süslemeler yerleştirilmiştir. Bu panoların alt sırasında ise eş büyüklükte
birbirini takip eden dairesel formlu yazı panoları dikkati çekmektedir. En alt bölümde
ise farklı renk ve formlarda halı ya da kilim motiflerine yer verilmiştir.
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Fotoğraf 3: Satılmış Köyü Camii. Harim güney duvarı.

Harim güney duvarının ortasındaki yarım daire profilli mihrap nişi, mukarnaslı
bir kavsaraya sahiptir (Fotoğraf 3). Mukarnasların içi farklı renklere boyanmış ve
alt kısmına doğru püsküller sarkıtılmıştır. Kemer köşeliklerinde ise iki yanda siyah
fon üzerinde birer ay yıldız motifi bulunmaktadır. Mihrap üzerinde dört köşesi küçük
çiçeklerle bezeli bir çerçeve içerisindeki küllemâ dehale aleyhâ zekeriyye’l-mihrâb
(Zekeriya onun yanına mihraba her girdikçe…) yazısı, Âli İmran Suresi’nin 37.
ayetinden bir bölümdür ve neredeyse tüm cami mihraplarında karşımıza çıkmaktadır.
Bunun üzerindeki büyük kare pano içerisinde ise hat sanatında sevilerek kullanılan
müselsel sülüs bir besmeleye yer verilmiştir.

Fotoğraf 4: Satılmış Köyü Camii. Harim güney ve batı duvarı.
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Mihrap duvarının en batısındaki büyük pano diğerlerinden bağımsız ele
alınmıştır. İki yanda ahşap sütuncelere oturan sivri kemerli bir açıklık şeklinde
betimlenen panonun alt bölümüne Kelime-i Tevhid yazılmış, üstte ise dallar ve
yapraklar arasından aşağı doğru sarkan büyükçe bir çiçek betimlenmiştir. Bu
bölümdeki büyük panolardan bir diğerinde farklı form ve renkte Allah yazısı dikkati
çekmektedir (Fotoğraf 4). Kûfi benzeri bir yazı stiliyle kırmızı zemin üzerine beyaz
noktalardan oluşan bu yazının alt ve üst bölümünde dairesel formlu süslemeler
mevcuttur. Bahsettiğimiz iki pano arasındaki boşluğun sebebi, minberin daha önce bu
alanda bulunuyor olmasıdır.

Fotoğraf 5: Satılmış Köyü Camii. Harim güney duvarından ayrıntı.

Mihrabın hemen doğusundaki ilk büyük dairesel pano içerisinde Muhammed
Sallâllahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem yazılmış ve panonun etrafı gül motifleriyle
bezenmiştir (Fotoğraf 5). Özellikle tekkelerle bağlantılı duvar resimlerinde bazı
bitkisel motiflerin sembolik anlamları olduğu bilinmektedir (Uludağ, 2016: 308).
Gönülde meydana gelen bilginin meyvesi olarak tanımlanan gül, aynı zamanda Hz.
Muhammed’in simgesi olarak da ifade edilmektedir (Uludağ, 2002: 149). Bu panonun
hemen yanında vazodan çıkan mavi renkli iki zambak motifine yer verilmiştir. İki
pencere arasında ise duvara asılı izlenimini veren dairesel bir panonun içerisinde
Yasin suresinin 58. ayeti olan Selamun Kavlen Mir Rabbin Rahim (Onlara merhametli
Rabb’in söylediği selam vardır) yazılmıştır2 (Fotoğraf 5). Harim güney duvarının en
doğusunda bulunan iki panodan birinde kırmızı meyveleriyle görkemli bir hurma
ağacı, diğerinde ise Ebu Bekir Sıddık yazısı ile bunun alt ve üstünde kesilmiş birer nar
motifi dikkati çekmektedir. İslamiyet’te cennete özgü ağaçlar arasında sayılan hurma,
sonsuz yaşamı; nar ise bolluk ve bereketi sembolize etmektedir (Gültekin, 2008: 408).
Bölgedeki çok sayıda camide benzer motiflere rastlamak mümkündür (Aktuğ, 2016:
16; Eryılmaz, 2020: 96; Gürbıyık, 2020: 155).
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Fotoğraf 6: Satılmış Köyü Camii. Harim batı duvarı.

4. Duvara İşlenen Saatler
Caminin batı duvarının üst bölümü, güney duvarında olduğu gibi büyük
dikdörtgenlere ayrılmış ve her bir alan yazı panoları ve bitkisel motiflerle süslenmiştir
(Fotoğraf 6). Bu bölümdeki panolar, ilgi çekici bir süsleme kompozisyonu sunar.
Özellikle ilk üç pano cep saati şeklinde tasarlanmış; fakat panoların içi saat bölümleri
yerine dini içerikli yazılarla bezenmiştir (Fotoğraf 7). Duvara bir zincirle asılı duruyor
izlenimi veren ilk pano, iç içe iki dairenin üzerindeki bir tepelikten oluşmaktadır.
Tepelik bölümünde kûfi şeklinde Lâ İlâhe İllallah göbekte Muhammed Habibullah
çevresine ise Men zâre kabrî vecebet lehû şefâ’atî Resulallah (Kabrimi ziyâret
edene şefâ’atim vâcib oldu) yazısı yer alır. Yandaki panoda ise üzerindeki ayar
düğmesi açıkça seçilebilen yine dairesel formlu bir cep saati motifi, alt ve üstte çiçek
demetleri ile çevrelenmiştir. Saatin içerisinde Ali Kerremallahu Veche Radiyallahu
Anh yazısı okunmaktadır. Doğu duvarının yaklaşık ortasında ise köstekli bir cep
saati betimlenmiştir. Yukarıdan zincirlerle asılı izlenimi veren saatin iki yanında
muhtemelen mekanizmasına ilişkin düğmeler dikkati çekmektedir. Göbeğin ortasında
Hasan Radiyallahu Anh, üstteki zincirlerin arasına ise Hatice ve Fatıma yazılarına
yer verilmiştir. Duvarın en güneyinde yer alan pano minberin sonradan bu duvara
yaslanmasından dolayı net bir şekilde seçilememektedir. Ancak içerisinde Hüseyin
yazan bu panonun da bir saat formunda olduğunu söylemek mümkündür.
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Fotoğraf 7: Satılmış Köyü Camii. Harim batı duvarından ayrıntı.

Saate olan ilgi Osmanlı saray çevresinde erken dönemlerden itibaren
görülmekle birlikte, özellikle 18. yüzyıldan itibaren yaygınlaşarak kullanımının
arttığı bilinmektedir. Bu yüzyılın sonlarından itibaren farklı saat türleri de ortaya
çıkmış, sanayi devriminin ardından ise cep saatleri yaygınlaşmaya başlamıştır. 18.
ve 19. yüzyılda gayrimüslim zanaatçıların yanı sıra Osmanlı saat ustalarının çoğunun
Mevlevi dergâhlarında yetişmesi dikkat çekici bir ayrıntıdır (Biçici, 2012: 152).
Saat, 19. yüzyıldan itibaren çeşitli yapıların duvar resimlerinde de sembolik
bir motif olarak karşımıza çıkmaktadır (Uzun, 2017: 853). Tarikatlara ait geleneksel
sembollerin yanı sıra toplumdaki değişimi ifade eden çeşitli Batılı unsurların hep
birlikte kullanıldığı Amasya II. Bayezid Camii şadırvanındaki süslemeler arasında,
koltuk üzerinde bir cep saati motifine de rastlanmaktadır (Tanman, 1993: 499; Uz
Taşkesen, 2011: 182). Arnavutluk Berat Bekârlar Camii’nde de kıvrım dallar arasında
bir cep saatine yer verildiği görülür (Uçar, 2013: 1182). Kayseri Pınarbaşı Melikgazi
Türbesi’nde bulunan sarkaçlı cep saati ise bu motifin ilgi çekici örnekleri arasındadır
(Çetinaslan vd., 2016: 337). Cep saati dışında sarkaçlı saat motifleri de Anadolu’daki
çok sayıda yapıda sevilerek kullanılmıştır. Afyonkarahisar Dazkırı-İdris Köyü Camii
(Algaç 2017: 423), Uşak Aktaş Köyü Camii (Acar, 2019: 374) ve Kırşehir Mucur
Emine Hanım Camii (Tali, 2013: 523), bu motifin farklı örneklerini barındıran
yapılardan bazılarıdır. Uşak’ta bir başka caminin bağdadi kubbesinde saat motifi ile
birlikte keşkül ve teber gibi tarikat sembolleri birlikte kullanılmıştır (Algaç, 2020: 1516). Tüm bu süslemelerin dışında İzmir çevresindeki 19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl
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ortalarına tarihlenen çok sayıda Alevi mezar taşında da zincirli birer cep saati motifine
yer verilmiştir (Biçici vd. 2016: 143-170). Ele aldığımız örneklerden hareketle cep
saati motifinin tarikatlarla bağlantısı, ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu
olarak daha derinlikli araştırmalara açıktır.
Aynı duvarda üst pencerenin hemen altında basit bir madalyonun içerisinde
kelâm-ı kibar denilen ünlü güzel sözlerden biri Azze men kana’a, zelle men tama’a
yazısı okunmaktadır (Fotoğraf 6). “Kanaat eden aziz, tamah eden zelil olur” anlamına
gelen bu ve benzeri güzel sözlerden oluşan yazı şeritlerine, Anadolu’daki çeşitli
konutların başodalarında da rastlanır (Renda, 1986: 108). Tüm bu yazı panoları farklı
form ve renklerdeki vazolardan çıkan çiçek demetleri ile birbirinden ayrılmaktadır.

Fotoğraf 8: Satılmış Köyü Camii. Harim doğu duvarı.

Harim doğu duvarının üst bölümü de diğer duvarlarda olduğu gibi büyük
dikdörtgenlere bölünmüş ve her bir alan yazı panoları ve bitkisel motiflerle süslenmiştir
(Fotoğraf 8). En güneyde pencerenin altındaki dairesel panoda, Kalem suresinin 4.
Ayeti Ve-inneke le’alâ hulukin azim hemen yanında Ömer Faruk Radiyallahu Anh ve
diğer panoda Osman Zinnureyn Radiyallahu Anh yazıları okunmaktadır. Panoların
arasında vazodan çıkan büyük boyutlu çiçek demetleri ve kurdelelerin olduğu bitkisel
süslemeler yer almaktadır.
Duvarın güneyindeki son dikdörtgen pano ise tepeliğindeki bitkisel motifler
ve içeriği ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu panoda büyük bir ibrik motifi göze
çarpar (Fotoğraf 9). İçinden çıkan yoğun çiçek motifleri ve kıvrım dallarla incelikli
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bir süslemeye sahip olan ibriğin üzerine ayrıca güle benzeyen bir çiçek işlenmiştir.
İslam’ın erken dönemlerinden itibaren çeşitli dokumalarda, çini süslemelerde, camaltı
resimlerinde ve çok sayıda mimari yapının kalem işi süslemelerinde ibrik motifine
rastlamak mümkündür (Altıer, 2019: 149-202). İbrik aynı zamanda Hz. Muhammed’in
kutsal eşyalarından biridir ve hasır, hırka, tarak ve nalın gibi sembolik motiflerle
birlikte çeşitli dua kitapları ve hilyelerde sevilerek kullanılmıştır (Khamehyar, 2016:
389-420). Bunun yanı sıra Bektaşilik, Hurufilik ve Mevlevilik gibi tarikatlarda farklı
motif ve figürlerden oluşan kompozisyonlarda ibrik motifine yer verilmiştir (Dağlı,
2015: 35). Alevi-Bektaşi inancında cem ayinlerinde cem birlemeden sonra tarikat
abdesti alınması için dededen başlanılarak halkadaki diğer katılanlara ibrikle su
döküldüğü ve bunun Selman suyu (ibrik) olarak adlandırıldığı bilinmektedir (Altıer,
2019: 154).

Fotoğraf 9: Satılmış Köyü Camii. Harim doğu duvarından ayrıntı.

Caminin doğu duvarındaki süslemeler, en güneydeki büyük dairesel panoyla
sonlanmaktadır. Daire, her biri farklı renkte boyanmış iç içe yıldız motifleriyle
doldurulmuştur (Fotoğraf 9). Her yıldız koluna, merkezde eliften başlamak üzere
sırasıyla Arap harflerinden biri yerleştirilmiştir. Daha önce herhangi bir duvar resminde
örneğine rastlamadığımız vefk benzeri bu motif bir Rufai gülünü hatırlatmakla birlikte
(Fotoğraf 10), sembolik bir anlam ifade edip etmediği benzer örnekler üzerinden
yapılacak araştırmalarla ortaya çıkacaktır.
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Fotoğraf 10: Rufai gülü örnekleri (Atasoy, 2016: 296, 299).

5. Peygamberler ve Melekler
Satılmış Köyü Camii’nde, benzer nitelikli yapıların geleneksel yazı panolarında
çok sık karşılaşmadığımız peygamber ve melek isimlerine yer verilmesi ilgi çekici
bir ayrıntı olarak karşımızda durmaktadır. Cami duvarlarının üst bölümündeki büyük
süsleme ve yazı panolarının altında, batı duvarından başlayarak güney ve doğu
duvarı boyunca kesintisiz devam eden bir yazı şeridi bulunmaktadır (Fotoğraf 6,7,8).
Birbiri ardına sıralanan dairesel şekilli panoların içerisinde tüm peygamberlerin
isimlerine yer verilmiştir. Batı duvarının en güneyinde, bu şeridin dışında tutulmuş
bir güneş kursunun içine Adem Safiyullah, şeridin başlangıcındaki hilal motifine
ise İdris Peygamberin ismi yazılmıştır. Daha sonra sırasıyla Nuh Neciyullah, Hud
Gamirullah, Salih Karibullah, İbrahim Halilullah, Lut Selimullah, İsmail Zebihullah,
İshak Hibetullah, Yakup Haziyullah?, Yusuf Cemilullah?, Eyyüp Sabrullah, Şuayb
Nasihullah, Musa Kelimullah, Harun Muinullah, Davud Halifetullâh, Süleyman
Tacullah, İlyas Halimetullah, Elyesa Zakirullah, Yunus Sebihullah, Zekeriya
Varisullah, Yahya Haşiullah, İsa Ruhullah, Üzeyr Nasırullah, Lokman Tabibullah
ve Zülkarneyn Cahidullah isimleri karşımıza çıkmaktadır. Başlangıçtaki Âdem
Peygamber’de olduğu gibi sondaki pano da şeridin dışında tutulmuş ve içerisine
Muhammed Resulullah yazılarak sıralama sonlanmıştır.
Camilerin harim duvarlarında Allah, Muhammed ve dört halifenin isimlerine
yer verilmesi geleneksel bir uygulamadır. Ancak bu isimler dışında özellikle taşradaki
19. yüzyıl ve sonrasına ait çeşitli camilerde Hasan, Hüseyin, Aşere-i Mübeşşere ve
Bilâl-i Habeşi’nin de isimlerine rastlanmaktadır (Sağıroğlu Arslan vd., 2017: 126128; Tali, 2013: 510; Tekin, 2015:76). Peygamber isimleri ise cami duvarlarından
ziyade, hilyelerde karşımıza çıkar. Hilyeler, Hz. Muhammed’in güzel vasıflarını
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ahlaki niteliklerini anlatan kitap ya da levhalara verilen genel isimdir (Acar, 2011:
264). Bu eserlerin kapsamı zamanla genişlemiş ve dört halife ile diğer peygamberlere
ilişkin hilyeler de ele alınmaya başlamıştır. Duvara seyir amaçlı bir nesne asılması,
17. yüzyılda hilyelerin ortaya çıkması ile birlikte gelişmeye başlamış ve 19. yüzyılda
artarak çoğalmıştır (Uludağ, 2016: 299). Pek çok ev ve işyerinin duvarlarını süsleyen
bu levhalar, köy camilerinin süsleme programını etkileyen önemli unsurlar arasındadır
(Aksel, 2010: 6). 1884 tarihli Abdullah Hilmi Efendi’ye ait bir hilyede Satılmış Köyü
Camii’nde olduğu gibi peygamber isimlerine aynı sıralamayla yer verilmiş olması
(Acar, 2011: 269), bu Anadolu halk sanatının cami duvarlarındaki ilgi çekici bir
yansımasıdır.

Fotoğraf 11: Satılmış Köyü Camii. Kadınlar mahfilindeki melek isimleri.

Peygamber isimleri dışında, Satılmış Köyü Camii’ni ilginç kılan bir başka yazı
grubu ise kadınlar mahfili kemer köşeliklerinde bizi karşılar. Harime bakan her bir
köşelikte, doğudan batıya doğru İsrafil, Cebrail, Mikail ve Azrail olmak üzere dört
büyük meleğin adı bulunmaktadır (Fotoğraf 11). Cebrail yazısının hemen üzerinde
kanatları iki yana açık bir melek tasvirine yer verilmiş, meleğin başı ise ayın harfi ile
betimlenmiştir (Fotoğraf 12). Camilerde melek adlarının kullanılması çok karşılaşılan
bir uygulama değildir.
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Fotoğraf 12: Satılmış Köyü Camii. Cebrail yazısı ve tasviri.

Bununla birlikte Demirci Küpeler Köyü Camii’nde tek bir panoda istiflenmiş
şekilde (Gürbıyık, 2020: 154), Afyon Başmakçı Hilal Camii’nde farklı yerlerdeki
panolarda (Algaç, 2019: 275-276) ve Isparta Gelendost Abdulgaffar Camii’nin
kubbesindeki Esma-ül Hüsna’dan seçilmiş yazı kuşağını dört yanda çevreleyen
madalyonlar içerisinde (Çok, 2010: 153) dört büyük meleğin adına rastlanmaktadır.
Her üç yapıda da Satılmış Camii’nde olduğu gibi çok sayıda sembolik anlatım
mevcuttur. “Farklı suretlere girebilen ve duyularla algılanamayan nurani varlıklar”
olarak ifade edilen melekler, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi vahye dayanan
semavi dinlerdeki inancın ve dolayısıyla ikonografinin vazgeçilmez unsurlarındandır
(Özervarlı, 2004: 40; Yandım Aydın, 2010). İslam inanışında özellikle Cebrâil,
Kur’an’ı getiren vahiy meleği olarak önemli bir yer tutmaktadır (Yavuz vd., 1993:
202). Satılmış Köyü Camii’nde Cebrail’in sadece ismen değil şeklen de vurgulanmaya
çalışılması, bu açıdan önemlidir. Meleğin yüzünün ayın harfi şeklinde belirtilmesi,
halk resminde sıkça karşılaştığımız yazı resim geleneğini akla getirmektedir. Melek
tasvirlerine kilise duvar resimlerinin ikonografik programında sıkça yer verilmekle
birlikte, bir camide melek tasvirine rastlamak ayrıca dikkat çekici bir unsurdur.
Bu bölümdeki bir başka yazı grubu, ahşap tavan göbeğinin çevresinde karşımıza
çıkar (Fotoğraf 2). Renkli çiçek ve yapraklar arasında İnna fetahna leke fethan
mübina (Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik) / ve ma erselnake illa rahmeten lil
alemin (Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik) şeklinde Fetih ve Enbiya
suresinden birer ayet bulunmaktadır.
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Fotoğraf 13: Satılmış Köyü Camii. Harim güney duvarındaki müsenna yazı.

Cami duvarların en alt sırasındaki süsleme programı da bir hayli farklıdır. Doğu
ve batı duvarlarının en altında, yan yana sıralı halı ya da kilim benzeri motiflere
yer verilmiştir (Fotoğraf 6,8). Birbirinden farklı renk ve desenlerdeki bu motifler,
bölgedeki dokuma kültürünün bir yansıması gibidir. Bunun yanında Osmanlı
coğrafyasında benzer motiflere sahip yapıların varlığı bilinmektedir. Aydın Cincin
Abdülaziz Efendi Camii’nin doğu ve batı duvarında (Tüfekçioğlu-Gümüş, 2016:
23), Ödemiş Lübbey Köyü Camii’nin güney duvarında (Başaranbilek, 2015: 62) ve
Denizli Kale Cevher Paşa Camii’nin son cemaat yerinde (Tüfekçioğlu-Gümüş, 2016:
27) duvarda asılı duran halı ya da seccade benzeri birer motif karşımıza çıkmaktadır.
Afyonkarahisar Dazkırı-İdris Köyü Camii (Algaç, 2017: 424) ile Aydın Koçarlı
Mustafa Ağa Camii’nin harim doğu ve batı duvarlarında (Tüfekçioğlu-Gümüş, 2016:
25-26) ise dokuma motifleri ikiye katlanmış kilim şeklindedir.
Güney duvarının alt kısmındaki en ilgi çekici süsleme ise müsenna şeklinde
düzenlenmiş bir yazı panosudur (Fotoğraf 3,13). Şamdan benzeri birer unsurdan
çıkan ve simetrik şekilde düzenlenen yazılarda Allah, Muhammed ve Ali isimleri
okunmaktadır.
Yazılara dikkatle bakıldığında karşılıklı iki insan yüzüne benzediği
anlaşılmaktadır. Bu süsleme anlayışı, hat sanatındaki yazı-resim geleneğinin bir
örneğini teşkil etmektedir.
İslam yazı sanatının ilgi çekici bir bölümünü oluşturan yazı-resim geleneği, 15.
yüzyıldan itibaren özellikle halk sanatçıları ile tekke mensupları tarafından rağbet
görmüş ve tekke sanatı olarak da adlandırılmıştır (Aksel, 2010: 3; Alparslan, 1973:
26; Günana, 2020: 324). Saray çevresine yönelik eserlerde de yazı-resim örnekleri
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bulunmakla birlikte birkaç örnek dışında saray üslubu düzeyinde olmamıştır (ÇağmanTanındı, 2005: 529). Yazı-resim sanatı, tamamen kaligrafik olanlar, tamamen figüratif
olanlar ve hem figüratif hem de kaligrafik unsurlar içeren kompozisyonlar olmak
üzere üç genel başlığa ayrılmaktadır. Resimler genellikle ahşap, kâğıt ve camaltı
tekniği ile işlenmiş ve hat sanatında müsenna olarak adlandırılan aynalı yazı şeklinde
ele alınmışlardır (De Jong, 2014: 281; Şentürk, 1997: 35). Camiler, arslan suretleri,
Hz Ali’nin devesi, Ashab-ı Kehf ve gemiler, kuşlar, ibrikler, gülabdanlar, meyve
biçiminde yazılar ve çifte vavlar sıkça işlenen konular arasındadır. Bunun yanı sıra
insan sureti şeklinde tasvirlere de yer verilmiştir. Resim ile yazının birlikteliğinden
doğan bu eserler genellikle tekkelere asılmakla birlikte, konutlara ve kahvelere kadar
girmiş hatta cami ve mescit gibi ibadet mekânlarında bulunmasında da bir sakınca
görülmemiş ve halk ressamı olarak tabir edilen ressamlar tarafından icra edilmeye
başlanmıştır (Aksel, 2010: 3; Dağlı, 2013: 237; Uludağ, 2016: 297-317).
Yazı-resim sanatı örnekleri, Rufai, Bektaşi, Mevlevi, Kadiri vb. gibi çeşitli
tarikatlara ait eserlerde karşımıza çıkmaktadır. Hurufiliğin etkisiyle özellikle Bektaşi
tarikatının yazı resimlere ve harflere daha özel bir anlam yüklediği bilinmektedir
(Harman: 2014: 100). Bu tip tasvirlerin çıkış noktasının vahdetivücut düşüncesinin bir
yansıması olduğu ifade edilmektedir (Günana 2020: 324-325). Bektaşi ikonografisinde
Allah-Muhammed ve Ali, aynı tek gerçeğin tezahürü olan hakikatin vahdet birliğini
oluşturmaktadır (De Jong, 2014: 272). Ayrıca insan yüzünün kutsallığı, her insanın
cami, her insan yüzünün de mihrap olarak tanımlanması (De Jong, 2014: 273) Bektaşi
yazı resim geleneğindeki insan yüzü tasvirlerini daha anlamlı kılmaktadır. Bektaşilikle
birçok ortak özelliği bulunan Rufai tarikatında da yazı resim örneklerine rastlamak
mümkündür. Pir Seyyid Ahmed el-Rifa’î’nin adı ile tarikatın alamet-i farikası olan
çifte sancağı içeren levhalalar, Rufai’lere ait yazı resimlerde ön plana çıkmaktadır
(Tanman, 2016: 286; Uludağ, 2016: 305). Ahmed el-Rifa’î’nin adını içeren hat
kompozisyonların çoğunda, bazı harfler sancak direği olarak yukarıya doğru uzatılmış
ve bunların üzerine sancaklar yerleştirilmiştir. Rufai’lere ait tekke levhalarında
genellikle Ahmed el-Rifa’î’nin baldeken türbesi, çift sancak, sanduka, kandil, aslan,
yılan ve akrep gibi ögeler yer almaktadır (Tanman, 2016: 269-295). Her iki tarikat
arasındaki etkileşimi gösteren ilgi çekici bir örnekte ise Rufai bayrakları arasında
ya Hasan ya Hüseyin yazılı bir Bektaşi tacının altına bir teslim taşı yerleştirilmiştir.
Ortadaki istifte ise Yâ hazret-i Sultân eş-Şeyh Ahmed er Rifaî yazmaktadır (Aksel
2010: 47-50).
Rufai ve Bektaşi kültürünün izlerini yansıtan bu ikonografik motiflerin herhangi
bir tekkede değil de bir köy camisinde bulunması ilgi çekicidir. Çevredeki pek çok
köyde bu tarz süslemeli cami örneklerinin varlığı düşünüldüğünde yakın bir geçmişe
kadar devam eden halk resmi geleneğinde mezhepler arası ayrışmanın çok da keskin
olmadığı gibi bir çıkarım yapmak mümkündür. Nitekim Batı Anadolu’daki pek
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çok caminin ikonografik motifler içeren süslemelerle bezenmesi ve tarikat kökenli
olduğunu düşündüğümüz bu gezici ustaların camileri süslenmesi için köylere davet
edilmesi, bunun açık bir göstergesidir.
6. Silinen Baniler
Camideki süsleme kompozisyonu, kadınlar mahfilinin altındaki doğu ve batı
duvarlarında bulunan kalem işleriyle son bulmaktadır. Her iki duvarda da farklı biçim
ve renklerde vazodan çıkan ikişer çiçek demetine yer verilmiştir (Fotoğraf 14). Bu
süslemeleri ilginç kılan şey, köy sakinlerinden 1940 doğumlu Mustafa Özdemir’den
aldığımız bir bilgidir (Görüşme tarihi: 9 Temmuz 2020). Özdemir, bu dört vazonun
oturduğu dikdörtgen platformların içerisinde, caminin kalem işi süslemeleri için bağış
yapan Satılmış Köyü’nden dört kişinin isminin yer aldığını söylemektedir. Durmuş Ali
Çakmak ve Akile Altınbaş isimlerini hatırlayan Özdemir, diğer iki ismi hatırlamadığını
fakat hepsinin Türkçe yazıldığını belirtmektedir. Ne yazık ki bu isimler 80’li yıllarda
camiye atanan bir imam tarafından camide isim olmaz gerekçesiyle sildirilmiştir.

Fotoğraf 14: Satılmış Köyü Camii. Harim batı duvarında bani ismi yazan panolar.

7. Bir Halk Ressamının İzinde
Tüm bu ilgi çekici süslemelerin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bir
başka merak konusudur. Caminin doğu duvarında iki pencere arasında Osmanlıca
bir kitabe levhası dikkati çeker. Süslemelerin yapım tarihini veren kitabede Nisan
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sene 2-4-1954 yazmakta ancak herhangi bir usta ismine rastlanmamaktadır (Fotoğraf
15). Bu yakın tarihi göz önüne alarak köy sakinlerinden 1940 doğumlu Mustafa
Özdemir’e süslemeleri yapan ustayı hatırlayıp hatırlamadığını sorduğumuzda, ustanın
günümüzde Demirci’ye bağlı bir köy olan İcikler’den geldiği, adının Ahmet olduğu
ve yanında küçük yaşlarda İbrahim adlı bir oğlunun da bulunduğu bilgisini verdi
(Görüşme tarihi: 9 Temmuz 2020). Bunun üzerine İcikler Köyü muhtarı Hüseyin
Dönmez’in yardımlarıyla soyadını bilmediğimiz Ahmet ustanın peşine düştük. Artık
umudumuzu kestiğimiz bir sırada, günümüzde Salihli’de esnaflık yapan İcikler Köyü
kökenli Hasan Bulut’un da yardımlarıyla, 1960’lı yıllarda köyden Salihli’ye göçen
Ahmet Akbüber oğlu İbrahim Akbüber’e ulaştık.

Fotoğraf 15: Satılmış Köyü Camii. Harim doğu duvarındaki kitabe.

Satılmış Köyü Camii’nin duvar resimlerinin babası tarafından yapıldığını
doğrulayan ve o dönem 8 yaşında olan İbrahim Akbüber, çoğu zaman isimlerini
dahi bilmediğimiz bu halk ressamlarından biri olan Ahmet Akbüber hakkında ilgi
çekici bilgiler vermesinin yanı sıra pek çok değerli belgeyi de bizimle paylaşmaktan
çekinmedi. Bu vesileyle İbrahim Akbüber ve oğlu Kenan Akbüber başta olmak üzere
yardımları geçen herkese ne kadar teşekkür etsek azdır.
Ahmet Akbüber’in düzenli tuttuğu defterler ve aldığı notlar sayesinde kendisi
hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olabiliyoruz. 1910’lu yıllarda Demirci’nin İçhisar
Mahallesi’nde doğan Ahmet Akbüber, üç yıl Demirci’de eğitim görmüş ardından
1919 yılında Manisa’da Rüştiye Mektebi’ne devam etmiştir (Fotoğraf 16). 1928
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yılında Çanakkale’de başlayan askerliği 9 yıl sürmüş ve 1937 yılında Demirci’ye
geri dönmüştür. Bölgede yaşanan kıtlık ve ekonomik buhran sonucu 1940’lı yılların
başında annesinin köyü olan İcikler’in Otmanlar Mahallesi’ne yerleşmiştir.

Fotoğraf 16: Ahmet Akbüber’in farklı yaşlardaki iki resmi.

Köyde bir süre öğretmenlik yapan Akbüber, 1940’lı yılların sonundan itibaren
bölgedeki köy camilerini resimlemeye başlamıştır. Notlarında Satılmış Köyü dışında,
yaşadığı köy olan İcikler, Gümeler, Yumuklar ve Tepeyna Köyü camilerini de kalem
işi süslemelerle bezediğinden bahsetmektedir. Ancak ne yazık ki bu yapıların bir kısmı
ya yıkılmış ya da süslemeler bütünüyle sıvanmış durumdadır. Oğlu İbrahim Akbüber
babası ile birlikte gittikleri bu camilerde yaklaşık 2 ay kaldıklarını, akşamları köy
odasında misafir olduklarını ve her gün köyden bir ailenin sırasıyla yemek getirdiğini
söylemektedir. Ayrıca babasının günümüze ulaşamayan resim fırçalarını, at kuyruğu
ve mısır sapı gibi malzemelerden, kök boyaları ise yeşil cevizin dış kabuğu ve
çınar yaprakları gibi bitkilerden elde ettiğinden de söz etmektedir. Ahmet Akbüber
1968 yılına kadar bir süre daha İcikler Köyü’nde kalmış, ardından ailesiyle birlikte
Salihli’ye yerleşmiş ve 1991 yılında vefat etmiştir.
En önemli sorulardan biri Ahmet Akbüber’in bu sanatı nereden öğrendiğidir.
Bezemiş olduğu camideki süsleme ve yazılara bakıldığında, resim yeteneği dışında
dini konulara da oldukça vâkıf olduğu anlaşılmaktadır. Bu sorunun cevabını Ahmet
Akbüber’in yıllar içerisinde resimleyip yazdığı defterlerinde bulmak mümkündür.
Ayrıca ayrıntılı bir çalışma konusu olması gereken bu defterlerde, Akbüber’in
geçmişine ait ilgi çekici bilgiler bulunmaktadır (Resim 17).
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Fotoğraf 17: Ahmet Akbüber’e ait bir defterden ayrıntılar.

Defterin bir sayfasında Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir resmine yer verilmiş ve resmin
altına şunlar yazılmıştır (Fotoğraf 17):
Kaddesa’llâhu sırrahu’l-aziz Hünkâr Hacı Bektaş Veli
Resmi, cismi, nesli, ceddi Horasanlı Ali
Veliler velisi Hünkâr Hacı Bektaş Velidir
Yazan İmam Hüseyin kemteri gürûh-u nâcîden nesli
Baki ışık çardan gele Ali Dede mahdumu Ahmed Naci Akbüber Dede
Yazıda İmam Hüseyin neslinden olduğunu söyeleyen Ahmet Akbüber, babası Ali
ve kendisini dede olarak tanımlamaktadır. Aynı defterin farklı bölümlerindeki şiirler
ya da bestelerin altında da hep Ahmet Akbüber Dede ismi karşımıza çıkmaktadır.
Diğer bir sayfada yeşil ve kırmızı renkli ay yıldızlı bir sancağın içerisinde 12
imamın isimleri verilmiş, altına da “Muharremin yedinci günü bu sancak yazılıp
meydana gelmiştir” diye belirtilip 1 Kanunisani 1944 tarihi atılmıştır (Fotoğraf 17).
Farklı bir sayfada ise sayfanın tamamını kaplayan bir madalyon çizilmiştir
(Fotoğraf 18). Madalyonun ortasına müsenna şeklinde Allah, Muhamed, Ali, üst
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kısma Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe İllâ Zülfikâr alt kısmına Camâlullâh küntü kenzin sırrına
olduk agâh Ayne’l yakîn gördük yazılmış, madalyonun 14 kollu yıldız uçlarında da
isimlere yer verilmiştir.
Ahmet Dede’nin soyağacı ve bağlı bulunduğu tekkeye ait bilgilerin yer aldığı
latin harfleriyle yazılmış iki sayfalık bölümde, eğer ecdadımın aslını ve neslini
aramak sormak isterseniz Horasandan gelip Uşak Çakır’a yerleşen Ali baba isimli
bir zat varmış, oğlunu bilmem, oğlunun oğlu yine Ali anadan babadan yetim. Ali
Manisa’nın Demirci kazasında Rufayi tekkesinde gözcülük yapmıştır. Oğlu Ahmet
dede onun oğlu Hüseyin Dede, onun oğlu Ali dede, onun oğlu Ahmet Dede posta
oturup dede olduğu 1965 yılında dede baba olmuştur. Ahmat dedenin oğlanları
İbrahim Ali’dir şeklinde ilgi çekici bir yazı mevcuttur (Fotoğraf 18b). Bu bilgilerden
Ahmet Akbüber’in atalarının Uşak’tan Manisa’nın Demirci Kazası’na gelip buradaki
Rufai Tekkesi’nde gözcülük yaptıkları ve posta oturdukları anlaşılmaktadır. Ahmet
Akbüber de 1965 yılında Dedebaba olmuştur.
Tüm bu belgeler Satılmış Köyü Camii’nin bezemelerini yapan Ahmet
Akbüber’in, Manisa’nın Demirci Kazası’ndaki bir tekke ile bağlantılı olmasının
yanında bu tekkenin önde gelenlerinden biri olduğunu da net bir şekilde göstermektedir.
19. yüzyılda Demirci kazasında Rufai, Mevlevi, Nakşibendi gibi çok sayıda tarikatın
varlığı bilinmektedir (Gökmen, 2007: 314). Demirci’de Rufai tarikatının Ma’rifi
koluna ait olan tekke, Timuçin Dergahı olarak anılmaktadır. İlk Muhammed Lutfî
Efendi’nin inşa ettirdiği bu yapı, Seyyid Ahmed Aşkî Efendi tarafından tekrar ayağa
kaldırılmıştır (Kılıç, 2007: 12; Tahralı, 2015: 326)3.

Fotoğraf 18: Ahmet Akbüber’e ait bir defterden ayrıntılar.
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13. yüzyılda Anadolu’da görülmeye başlayan ve beylikler döneminde merkez
kabul ettikleri Amasya çevresinden Batı Anadolu’ya yayılan Rufai’ler, 18. yüzyılda
İstanbul’daki altı büyük tarikattan biri olarak anılmaktadır. 19. yüzyılda sadece
İstanbul’da kırktan fazla Rufai Tekkesi’nin bulunduğu belirtilmektedir (Tahralı,
2015: 292). Kurucusu Ahmed er-Rifâî tarafından tespit edilen tarikat esaslarına göre,
Rifâiyye Kitap ve Sünnet’e dayanan alçak gönüllülük ve tevazunun esas alındığı
bir tarikattır (Tahralı, 2015: 289). Rufai’ler Osmanlı döneminde Rumeli’nin fethi
ile birlikte Bektaşi-Kalenderi kültüründen yoğun biçimde etkilenmiştir. (Tanman,
2016: 269; Uludağ, 2005: 72-74). Rufaiyye ve Bektaşiyye arasındaki bu etkileşim,
“Her Rufai şeyhinin tacı altından bir Bektaşi tacı çıkar” sözünü ortaya çıkarmıştır
(Gölpınarlı, 1977: 278; Tanman 2016: 292). İncelediğimiz yapıdaki ikonografik
motifler ve defterde yer alan bilgiler, bu etkileşimin izlerini taşımaktadır.
Amasya, Denizli, Manisa, Muğla gibi Anadolu’nun çeşitli bölgelerindeki
çok sayıda cami ve türbe, gezici halk ressamları tarafından yapılan bu tarz dinsel
nitelikli tarikat sembolleri ile bezenmiştir (Çakmak, 1994:19-26; Çakmak, 1995: 532;
Duran, 1992: 323-349; Pektaş vd., 2011: 323- 331; Yıldırım, 2018: 293-327). 19.
yüzyıl sonu ya da 20. yüzyıl başlarına tarihli bu yapılarda, Amasya ve çevresinde
adına rastladığmız Zileli Emin (Tanman, 1993: 491-523), Kula Emre Köyü Camii’nde
Şeyhzade Abdurrahman Efendi (Bozer, 1987: 22), Demirci Küpeler Köyü Camii’nde
Müzehhip Mehmet (Gürbıyık, 2020: 164) ve Merzifon Piri Baba Türbesi’nde Nakkaş
İbrahim (Çerkez, 2010: 68) gibi halk ressamlarının isimlerine de yer verilmesi dikkat
çekicidir. Bu örneklerden 19. yüzyıl sonlarında Küpeler Köyü Camii’nin bezemelerini
yapan Müzehhip Mehmet’in de Demirci’nin Sofiler Mahallesi’nden olması, bölgedeki
yapılarda faaliyet gösteren Demirci merkezli bir usta grubunun varlığına işaret eder.
Usta imzalı yapıların hemen hepsinde tarikatlara ilişkin çeşitli sembolik motiflerin
işlenmesi, tesadüf olmasa gerektir. Özellikle taşrada bu sanatı icra eden grupların
tarikatlarla yakın bağlantısı olduklarını söylemek mümkündür.
Günümüzdeki büyük tahribata rağmen bu halk resmi geleneğinin Cumhuriyet
dönemi sonrasında da Anadolu’nun pek çok yerindeki camilerde devam ettirildiği
bilinmektedir. Bunların bir kısmında hem tarih hem de usta isimleri karşımıza çıkar.
Örneğin Kırşehir Mucur’daki Hüseyin Ağa Camii’nin bezemeleri 29.10.1939 tarihlidir
ve usta ismi olarak Nakkaş Halil adına rastlanmaktadır (Tali, 2013: 505). Bunun
yanında 1949 yılında süslenen iki yapıdan biri olan Bursa Dedeler Köyü Camii’nde
Karacabeyli Kazım Okur (Gülgen, 2012: 66), Konya Bozkır Üçpınar Kurşunlu
Camii’nde Gaziantepli Müslim Gökçek adlı ustaların isimlerine yer verilmiştir
(Tekin, 2015: 78). Yozgat Tekkeyenice Köyü Camii ise 1952 yılında Abdullah Toktok
Afyonlu tarafından bezenmiştir (Sağıroğlu Arslan vd., 2017: 125). Usta ismi ya da
tarih verilmemesine rağmen Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde 1940 ve 50’li yıllarda
benzer şekilde süslenmiş çok sayıda cami bulunmaktadır. Kitabeli örneklerde de
görüldüğü gibi bu süslemeleri yapan ustaların tek bir bölgeden değil Anadolu’nun
farklı bölgelerinden gelen gezici halk ressamları olduğu anlaşılmaktadır. Satılmış
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Köyü Camii de tarikat kökenli bir halk ressamı tarafından 1954 yılında yapılan
bezemeleri ile bu örnekler arasında yerini almaktadır.
Cumhuriyet sonrası karşımıza çıkan benzer süslemeli cami örneklerinin önemli
bir bölümünün 1950’li yıllara tarihlenmesi dikkat çekicidir. Yakın geçmişte yayınlanan
bir çalışmada bu durum tartışmaya açılmış ve 1950’li yıllarda Demokrat Parti
hükümetinin yönetime gelmesiyle değişen siyasi ortam ve ekonomik koşullar sonucu,
kaybolan bu geleneğin yeniden ortaya çıktığı savı ortaya konmuştur (Değirmenci,
2020: 118-135). Ancak varolan örneklere baktığımızda 1940’lı hatta 1930’lu yıllarda
da bu geleneğin sürdüğü görülmektedir. Erken dönem örneklerinin sayıca daha az
olması politik bir bakış açısından ziyade dönemin toplumsal olayları ile sosyal ve
ekonomik nedenlere bağlanabilir. Nitekim Satılmış Köyü Camii’nin süslemelerini
yapan Ahmet Akbüber, 1930’lu yıllarda, 9 yılını askerde geçirmiştir. Yapılacak
saha araştırmaları ve elde edilecek belgeler, bu konunun daha ayrıntılı biçimde ele
alınmasını sağlayacaktır.
Cumhuriyet dönemi sonrası kalem işi örnekleri, bir geleneğin devamı niteliğinde
olmakla birlikte, özellikle uygulama kalitesi açısından gözle görünür farklılıklar
içermektedir. Geç Osmanlı dönemine ait örneklerde perde motifleri, mimari tasvirler,
C-S kıvrımlı kartuşlar, natürmortlar, manzaralar ve çeşitli sembolik tasvirler, fırça
tekniği ile oldukça canlı renkler kullanılarak üst düzey bir işçilikle duvarlara
işlenmiştir. 1940’lı ve 50’li yıllara ait örneklerde ise genellikle daha basit bir yöntem
olan şablon ya da baskı tekniği ön plana çıkmaktadır. Duvarlar, önceden hazırlanan
teneke şablonlar ya da ahşap baskılar ile daha kısıtlı renkler kullanılarak bezenmiştir.
Cumhuriyet dönemi örnekleri daha naif ve sade bir teknikle ele alınmakla birlikte,
sembolik anlatımların erken döneme oranla çok daha fazla olduğu gözlenmektedir.
İncelemiş olduğumuz Satılmış Köyü Camii’nin bezemelerinde ise dönem örneklerinin
aksine herhangi bir şablon kullanılmamış, tüm yazı ve süslemeler fırça tekniği ile
uygulanmıştır.
8. Sonuç
Selendi Satılmış Köyü Camii’nde yer alan zengin kalem işi ve hat süslemeler,
içerdiği geleneksel duvar resmi anlayışının yanı sıra, alışılagelmişin dışındaki
sembolik motifleri ile de dikkat çekicidir. Caminin doğu, batı ve güney duvarı
neredeyse hiç boş yer bırakmayacak şekilde, hala canlılığını koruyan süslemelerle
bezenmiştir. Süsleme programında, vazodan çıkan çiçek demetleri, hurma ve nar gibi
çeşitli bitkisel tasvirler ve hat örneklerinin yanı sıra, çok sık rastlamadığımız içleri
yazılı cep saatleri, çeşitli halı-kilim motifleri ve melek isimleriyle sembolik bir melek
tasvirine yer verilmiştir.
Anadolu’daki çok sayıda türbe ve caminin batılı süsleme unsurlarını içeren çeşitli
motiflerin yanı sıra, halk sanatı olarak da adlandırılan ve tarikatlara ilişkin ikonografik
sembolleri de içeren süslemelerle bezendiği bilinmektedir. Bu gelenek, Cumhuriyetin
erken dönemlerinde de -sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı azalmakla birlikte-
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devam etmiş, 1940’lı yılların sonundan tekrar canlanmaya başlamış ve 1960’lı
yıllardan sonra bütünüyle terk edilmiştir.
Özellikle Anadolu’da bu geleneği devam ettiren kişilerin, kullandıkları yazı ve
semboller göz önüne alındığında tarikatlarla bağlantılı oldukları düşünülmekteydi.
Ancak kimliklerine ait bilgiler oldukça sınırlıydı. Selendi Satılmış Köyü Camii’nin
bezemelerini yapan Ahmet Akbüber’in, Demirci’de faaliyet gösteren bir Rufai
tekkesinin önde gelen kişilerinden biri olması, aradaki bağlantıyı açık bir şekilde
göstermesi bakımından önemlidir. Bu açıdan usta ismi ya da kitabesi bulunmayan
pek çok resimli yapının ikonografik çözümlemesinin yapılması, kaçınılmaz bir
zorunluluktur. Bölgede bu tarz süslemelere sahip camilerin yine kendi halkı tarafından
yakın bir geçmişte tamamen yıkılması ya da duvarlarının boyanması, toplumsal ve
kültürel değişimin önemli bir tezahürü olsa gerektir. Şans eseri yıkılmaktan son anda
kurtulmuş küçük bir köy camisinin bile ne denli zengin motifler içerdiği göz önüne
alındığında, bu yapıların ivedilikle tespiti ve koruma altına alınması büyük önem
taşımaktadır.
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