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Öz: Zikzak, mimari ve el sanatları alanında binlerce yıldır uygulanmıĢ ve Anadolu‟nun mimari süsleme 

dağarcığında da taĢ, tuğla ve freskolarda tercih edilmiĢtir. Antikçağdan bu yana mimaride bir süsleme 

ögesi olarak kullanılıyor olmasına karĢın, motifin kemer ve çevresinde bir bezeme ögesi olarak yaygın 

hale gelmesi özellikle Ortaçağ‟da baĢlamaktadır. Avrupa ve Ortadoğu‟da uygulanmıĢ zikzak örneklerinin 

incelendiği çalıĢmalarda Anadolu örneklerinin eksikliği, söz konusu süslemenin rotasının yorumlan-

masında bir takım eksikliklere sebep olmaktadır. Bu bağlamda bu çalıĢmada Anadolu‟da uygulanan 

zikzak örneklerinin kronolojisinin ortaya çıkarılması ve yayılım alanlarının gözden geçirilmesi amaç-

lanmıĢtır. Bu noktadan hareketle, öncelikle zikzak örgesinin mimari süsleme programı kapsamındaki 

çeĢitlemeleri chevron, testere dişi ve zikzak terimleriyle tanımlanmaktadır. Ardından bu zikzak süsleme 

çeĢitlemelerinin kemer ve çevresindeki Anadolu mimarisi uygulamaları sırasıyla Geç Antikçağ, Doğu 

Roma, Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi örnekleri kapsamında incelenmekte; kronoloji temel alı-

narak Ortadoğu ve Avrupa örnekleri ile bağlantıları kurulmaktadır. Bu çalıĢmada, söz konusu süslemenin 

mimarideki uygulamalarının dıĢ kaynaklı olduğu; diğer bir deyiĢle Anadolu‟nun bu motife kaynaklık 

etmediği ileri sürülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Zikzak, Köpek DiĢi, Testere DiĢi, Romanesk 

Abstract: The zigzag design has been employed in architectural and handicraft ornamentation for 

thousand of years and was included in the repertoire of architectural decoration of Anatolia in stone, brick 

and fresco/red ochre materials. Although the zigzag has been employed in architecture from as early as 

Antiquity, its use on arches as an ornamental element became a phenomenon especially during the 

Middle-Ages. The lack of Anatolian examples from among the large number of articles concerning the 

architectural zigzag in Europe and the Middle East, resulted in scanty interpretation upon the interaction 

route of this ornament. From this point of view, this study examines the chronology of the zigzag design 

in Anatolia and its use and and aims to revise the dissemination of the design. In this respect, firstly, the 

variations of the architectural zigzag design are described by the terms chevron, saw tooth and zigzag. 

Secondly, the Anatolian examples of the architectural zigzag design are examined chronologically and 

these examples are compared with those from the Middle East and Europe. It is suggested on the basis of 

the data discussed in this article that the ornamentation in question originates from outside of Anatolia. 
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Giriş 

Zikzak formu, çeĢitli coğrafyalarda ortaya çıkmıĢ olan medeniyetlerin ürettikleri eserlerde bin-

lerce yıldır karĢımıza çıkmaktadır. Bu form, özellikle Ortaçağ boyunca gerek Avrupa gerek 

Ortadoğu ve Anadolu topraklarında mimari süsleme unsuru olarak kemerlerde, sütun ve sütun-

çelerde, saçaklarda, lento ve hatta bazı duvar resimlerinde yaygın bir Ģekilde uygulanmıĢ, gerek 

Hristiyan gerekse Ġslam mimarisinde özellikle ilahi simgeler olarak yorumlanmıĢtır (Konumuz 

kapsamı dıĢında kalan zikzak sembolizminin detayları için bk. Moss 2000, 171-182; Curcic 

2012, 307-334; Duggan 2017, 237-238). Bu çalıĢmada, söz konusu dönem içinde kemer ve 

çevresinde farklı kompozisyonlarda uygulanmıĢ olan zikzak motifinin Anadolu‟daki mimari 

örnekleri incelenecektir. 

Bazen birbirleriyle yakın anlamlarda, bazen de zikzak formunun çeĢitlemeleri olarak verilen 

ve chevron, testere dişi, köpek dişi, zikzak, ışınsal friz gibi terimlerle adlandırılan söz konusu 

formun, Ortaçağ‟da baĢlıca üç farklı çeĢitlemeyle kemer ve çevresinde mimari süsleme unsuru 

olarak uygulandığı söylenebilir.  

Birinci çeĢitleme olarak tanımlayabileceğimiz formda, genellikle taĢa iĢlenmiĢ olan zikzak 

üç boyutlu bir görünüm kazanarak plastik süsleme ögesine dönüĢtürülmüĢ ve kırık bir silme 

hattına evrilmiĢtir. Batı ve genel mimarlık terminolojisinde yaygın biçimde kullanıldığı üzere bu 

ilk çeĢitlemeyi chevron olarak isimlendirebiliriz. 

Ġkinci çeĢitleme olarak tanımlayabileceğimiz formda, tuğlalar duvar yüzeyinden yak. 45 de-

recelik açıyla çıkıntı yapacak Ģekilde ya da üçgen biçimde kesilerek üç boyutlu zikzak motifi 

oluĢturulur. Doğu Roma mimarlık terminolojisinde genellikle testere dişi ya da köpek dişi ola-

rak adlandırılan bu formu, nispeten daha yaygın kullanımı dolayısıyla testere dişi terimiyle 

tanımlamaktayız.  

Üçüncü çeĢitleme içinde ele aldığımız form minyatürler, duvar resimleri ve mozaikleri ile 

çeĢitli küçük el sanatları gibi hemen her örnekte temelde iki boyutludur. Bu çeĢitlemede forma, 

kimi örneklerde çoğunlukla basit perspektifler kullanılarak üç boyutlu bir görünüm kazandırıl-

maya çalıĢılmıĢtır. Yine de iki boyutlu karakteri ve dolayısıyla arkaik biçime en yakın form 

olması açısından bu çeĢitlemeyi zikzak olarak adlandırmaktayız. 

Malzeme, kullanım alanı ve kompozisyon bakımından birbirleriyle birtakım farklılıklar gös-

termesine rağmen, mimari plastik özelliğe sahip olması ve temelde zikzak formundan geliĢtiril-

mesiyle, chevron ve testere dişi motiflerinin benzer karakterlerde olduğunu söyleyebiliriz. Öte 

yandan zikzak olarak adlandırdığımız form, mimaride duvar yüzeyinden çıkıntı yapmaz ve 

dolayısıyla basit perspektiflerle yapılan üç boyutlu yanılsamalar dıĢında chevron ve testere diĢi 

gibi üç boyutlu mimari plastik niteliğinden yoksundur. 

Anadolu 

Geç Antikçağ ve Doğu Roma Dönemi Örnekleri 

Anadolu‟da Geç Antikçağ ve Orta Çağ Hristiyanlık dönemi mimarisinde kemer ve çevresi 

zikzak süsleme uygulamaları testere dişi ve zikzak olmak üzere iki çeĢitleme olarak karĢımıza 

çıkar. Geç Antikçağ‟dan tespit edilen en az iki testere diĢi süslemeli yapı örneği, zikzak çeĢit-

lemesinin erken uygulama alanlarını göstermesi açısından oldukça değerlidir. 

Likya‟nın doğu kıyı yerleĢmelerinden biri olan Olympos antik kentinin kuzey bölümünde 

Mozaikli Yapı olarak anılan ve konut olarak kullanıldığı düĢünülen bir yapı bulunmaktadır. 

GerçekleĢtirilen kapsamlı kazı çalıĢmaları ve araĢtırmalar sonucunda, bu yapının inĢasının V. 

yüzyılda baĢladığı, VI. yüzyıl baĢında tamamlandığı ve yapının VII. yüzyıl ortasına kadar kulla-

nıldığı ileri sürülmüĢtür (ÖztaĢkın & ÖztaĢkın 2012, 336; ÖztaĢkın 2018, 618). 
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Fig. 1. Olympos Mozaikli Yapı, C odası  

(ÖztaĢkın – ÖztaĢkın 2012, Res. 3d) 
Fig. 2. Philadelphia Aziz Ġoannes Kilisesi, 

kuzeydoğu ayağı, doğudan (Erdoğan 2015, Fig. 13) 

Tuğlalarla oluĢturulmuĢ söz konusu testere diĢi süsleme, yapının mekânları içinde yer alan bazı 

kör kemerler ile odalardan birindeki niĢin kemeri üzerinde, kemerleri çevreler Ģekilde uygu-

lanmıĢtır (ÖztaĢkın & ÖztaĢkın 2012, 332) (Fig. 1). Özellikle Orta ve Geç Doğu Roma dönem-

leriyle iliĢkilendirilen kemer üstü testere diĢi uygulamasıyla iç mekânda ve bir Geç Antikçağ 

yapısında karĢılaĢılması, oldukça nadir ve dolayısıyla dikkat çekicidir. 

Aynı dönemden günümüze ulaĢabilmiĢ ikinci örnek, Lidya‟daki Philadelphia antik kentinin 

merkezinde bulunan Aziz Ioannes Kilisesi‟dir. Buchwald tarafından Iustinianus dönemine tarih-

lenen (Erdoğan 2015, 269. Ayrıca bk. Buchwald 1981, 317-318; Buchwald 1984, 209-215; 

Karydis 2011, 181-182; Karydis 2012, 122-138) bu kubbeli kilisenin kuzeydoğu ayağı ile olası-

lıkla kuzeybatı ayağının cephelere bakan yüzeylerindeki iki kademeli kör kemerlerin üst 

kısımları, yine tuğladan testere diĢi süsleme Ģeridiyle çevrelenmiĢtir (Fig. 2). Orta Doğu Roma 

döneminde birtakım onarımlar geçirmiĢ olmasına rağmen, birçok ipucu, bu testere diĢi hareket-

lendirmelerinin yapının VI. yüzyıldaki ilk inĢa evresine ait olduğunu düĢündürmektedir (Erdo-

ğan 2015, 270). Philadelphia örneği, Olympos‟taki uygulamayla olası tarih yakınlığı ve biçim 

açısından büyük bir benzerlik taĢımaktadır. Öte yandan cephe hareketlendirmesi amaçlı kulla-

nımı ve bu özelliğiyle Orta ve Geç Doğu Roma dönemi yapılarına yaklaĢmasıyla Olympos 

örneğinden ayrılır. 

Testere diĢi tuğla Ģeridin Geç Antikçağ‟da Anadolu‟da kemer çevresinde kullanımı, örnek-

lerden de anlaĢılacağı üzere oldukça sınırlıdır ve bu durum Ģimdilik XII. yüzyıl içlerine kadar 

aynı Ģekilde devam etmiĢ gibidir. Likya‟daki Myra‟da, ilk inĢa evresi XII. yüzyıla tarihlenen 

Alakent Kilisesi‟nin güney cephesindeki pencere kemeri ve naosa giriĢ kapısının kemer üstü, 

tuğladan testere diĢi ile hareketlendirilmiĢtir (Akyürek 2010, Res. 6, Res. 11; Akyürek 2015, 17 

fig. 1, fig. 6; Akyürek 2018, 83, 87, 112 Çiz. 12, Res. 22, 24-25, 30-31; ÖztaĢkın 2018, 618) 

(Fig. 3-4). Burada farklı olarak, kemer üstündeki testere diĢlerinin üst kısımları tuğlalarla oluĢ-

turulmuĢ üçgen alınlık biçimli bir saçak Ģeklinde tasarlanmıĢtır. Ancak „kemer üstü tasarım‟ 

yaklaĢımı açısından Geç Antikçağ ve aĢağıda tanıtılan Laskaris örnekleriyle benzerdir.  
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Fig. 3. Myra Alakent Kilisesi, güney pencere 

(Akyürek 2018, Res. 25) 

Fig. 4. Myra Alakent Kilisesi, batı cephe (Akyürek 

2018, Çiz. 12) 

Myra‟daki yapıdan yak. bir yüzyıl sonra inĢa edilen Bafa Gölü‟ndeki Laskaris dönemi kilise-

lerinde, tuğlaların farklı dizilimleriyle oluĢturulan cephe hareketlendirmelerinin Anadolu‟da 

yaygınlaĢmasıyla birlikte, kemer üstü testere diĢi uygulamalarında da bir artıĢ izlenir. 1240-

1255 yılları arasına tarihlenen Bafa Gölü Kahve Hisar Adası‟ndaki 8 no‟lu Kilise‟nin kuzey haç 

kolundaki alınlık pencerelerinden alttaki iki pencere kemeri ve apsisteki üst pencerelerin kade-

meli kemerleri ile 1250-1265 yılları arasına tarihlenen Bafa Gölü Ġkizce adalardan küçüğü 

üzerinde bulunan 4 no‟lu Kilise‟nin kuzey cephesindeki pencerelerin kademeli kemerleri testere 

diĢi tuğla Ģeritle çevrelenmiĢtir (Mercangöz 1985, 127, 133, 138, 144. Laskarisler mimarisi için 

ayrıca bk. Buchwald 1979, 261-296) (Fig. 5). 

Üçüncü çeĢitleme içinde ele aldığımız kemer çevresi zikzak süsleme, Anadolu‟da pek tercih 

edilmemiĢtir; ya da mimaride özellikle fresko ve mozaiklerde uygulandığı için, taĢ ve tuğla 

malzemeyle yapılan chevron ve testere diĢi örnekler kadar korunamamıĢtır. Bu çeĢitlemenin 

günümüze ulaĢabilmiĢ en belirgin Anadolu uygulamaları Kapadokya‟daki kaya oyma kilise-

lerden bilinmektedir. Genellikle X-XI. yüzyıllar arasına tarihlenen ve zikzakların çoğunlukla 

haç kollarının tonoz kemerleri ile apsis kemerlerinde uygulandığı bu örnekler arasında Elmalı 

Kilise (ġapel 19), Yılanlı Kilise, Kılıçlar Kilisesi, Çarıklı Kilisesi, ÇavuĢin Vaftizci Yahya 

Kilisesi, 12, 27 ve 29b no‟lu yapılar sayılabilir (Tarihlendirme ve görseller için bk. Olcay 1990, 

22-86, 114 Res. 22, 28, 32, 34, 71, 108-111; Teteriatnikov 1996, Illustr. 8, 11, 16; Moss 2000, 

167 pl. 6.20; Curcic 2012, 322;) (Fig. 6). Örneklerin tümünde fresko tekniğinde iĢlenen 

zikzaklarda, çoğu zaman farklı renk tonları ve basit çizim teknikleri kullanılarak perspektif 

sağlanmıĢ, böylece üç boyutluluk elde edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

  
Fig. 5. Bafa Gölü, Ġkizce Ada, 4 No‟lu Kilise, naos 

kuzey cephesi (Mercangöz 1985, Res. 127) 

Fig. 6. Elmalı Kilise, apsis (Krautheimer 1981, 

Res. 360) 



Zikzak: Bir Ortaçağ Motifinin Anadolu Yansımaları 245 

Kapadokya örneklerinin benzerlerine, Frigya bölgesindeki iki kaya oyma kilisede de 

rastlanır. Olasılıkla Orta Doğu Roma dönemine ait Eymir Çiftlik Kilise ve Eyerli Üst/ Yukarı 

Kilise‟de, kemer karınlarına ve alınlarına kırmızı ve siyah boya ile zikzaklar iĢlenmiĢtir 

(Örnekler için bk. ÖztaĢkın & Evcim 2010, 42-43, 104; Evcim 2015, 47, 84-85; Evcim 2016, 

861-875) (Fig. 7). Her iki örnekte de zikzaklar oldukça basit formdadır ve perspektif kullanıl-

mamıĢtır 

Kapadokya ve Phrygia örnekleri, zikzakların genelde kemerin 

doğrudan alnına iĢlenmesiyle, testere diĢi uygulamasından ayrıl-

maktadır. 

Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Örnekleri 

Ortaçağ Anadolu-Türk mimarisinin zengin süsleme dağarcığı içinde 

yer bulan zikzak; testere dişi, chevron ve zikzak olmak üzere üç 

çeĢitleme ile karĢımıza çıkar. Testere diĢi, pencere ve revak kemerle-

rini çevreleyen Ģeritlerde uygulanmıĢtır. Chevron, Ortaçağ Ana-

dolu‟sunda farklı yapı türlerinde pencere ve kapı kemerleri ile 

sütunçelerde görülmektedir. Zikzak ise diğer çeĢitlemelerden farklı 

olarak sıva üzerine fresko tekniğinde iĢlenmiĢtir ancak kemerlerde bu 

uygulamaya rastlanılmamıĢtır. 

Chevronun Ortaçağ Anadolu‟sunda kemer taĢına iĢlenmiĢ ilk 

uygulamasını 1176-1184 arasında inĢa edilmiĢ olan Artuklu dönemi 

yapılarından Mardin Sitti Radiviyye (Hatuniye) Medresesi (Altun 

1971, 74-78; Bilici 2016, 162, 164) içinde yer alan türbenin mihra-

bında görmekteyiz (Fig. 8). Kemeri çevreleyen yarım daire formun-

daki silmelerin hemen üzerinde bulunan chevron, yalnızca kemer 

alnına kademeli bir Ģekilde iĢlenmiĢtir. Yine yakın tarihlerde inĢa 

edilen Diyarbakır Mesudiye Medresesi‟nin (1194-1224) (BaĢ 2013, 

261) avlu batı revakının orta kemeri üzerinde yarım daire silme Ģeridi ile iç içe geçecek Ģekilde 

uygulandığını gördüğümüz bu motifin gerek Mardin‟de gerekse Diyarbakır‟da form benzerliği 

ve yarım daire silme Ģeritleriyle bir arada kullanımı gözlemlenmiĢtir. 

Sadece kemer alnına iĢlenen fakat kapladığı hacim açısından diğer örneklere göre oldukça 

küçük boyutta olan Anadolu Selçuklu döneminden bir chevron örneği, Konya‟daki Hacı Ferruh 

Mescidi (1215) (Bilici 2016, 370, 372) ana kapısında karĢımıza çıkmaktadır. Motif, burada 

kemer alnına tek Ģeritli silmeyle kabartma tekniğinde iĢlenmiĢtir. Kitabesi olmamasına karĢın 

bitiĢiğinde yer alan medreseye göre XIII. yüzyıl baĢlarına tarihlenen Amasya‟daki Halifet Gazi 

Türbesi (Bilici 2016, 338-339) (Fig. 9) de Hacı Ferruh Mescidi‟nde yer alan örneğe benzer bir 

chevron motifine sahiptir. Burada, chevron kemer alnına biraz daha büyük boyutlu ve çift silme 

hattına sahip olarak iĢlenmiĢ, hemen üstünde bulunan bitkisel bezeme ögesini de yalnız bir 

cepheden sınırlamıĢtır. Sahip olduğu kitabelerden anlaĢıldığı kadarıyla farklı dönemlerde 

onarım ve eklemelere tabi olan ve en kapsamlı onarımını Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaeddin 

Keykubad döneminde yaĢayan Konya Alaeddin Camii‟nin kuzey avlu duvarının dıĢa bakan 

yüzündeki bir kitabe niĢinde chevron ile karĢılaĢılır (Fig. 10). Söz konusu motif bu örnekte 

kemer alnı ile karnına iĢlenmiĢtir. Chevron, Konya Alaeddin Camii örneğinde yalnız kemere 

değil, aynı niĢte bulunan sütunçelerin üzerine de uygulanmıĢtır. Bu durum, yak. sekiz yıl sonra 

yine I. Alaeddin Keykubad tarafından Aksaray‟da inĢa ettirilen Sultan Han‟ın avlu taç kapısın-

daki sütunçe üzerinde yer alan chevron örneğini hatırlatmaktadır (Durukan 2007, 145). Ayrıca 

Anadolu Selçuklu dönemi eserlerinden Kayseri/Develi‟deki Hızır Ġlyas Türbesi (XIII. yüzyıl 

sonu), Konya I. Ġzzettin Keykavus Kümbeti (1219) ve Konya Sırçalı Medrese (1242-43), 

 

Fig. 7. Frigya, Eyerli Üst 

Kilise (ÖztaĢkın – Evcim 

2010, 43) 
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taçkapılarında yer alan sütunçeler ile Develi Ulu Cami (1281-82) mihrabında yer alan sütun-

çelerde de chevrona rastlanmaktadır. 

DevralmıĢ oldukları mimari kültürü devam ettirmeleri-

nin yanı sıra Anadolu dıĢı kaynaklı yeni ögeleri de kendi 

mimarlık ürünleriyle harmanlayarak özgün bir üslup yara-

tan Beylikler dönemi mimarlığında chevron da bu dönemin 

süsleme repertuvarına dâhil bir süsleme ögesi olmaya de-

vam etmiĢtir. Bu bağlamda ilk örneklerimiz Osmanlı Bey-

liği‟nin gerçekleĢtirdiği mimarlık faaliyetlerinde karĢımıza 

çıkar. Üzerinde yer alan 1417 tarihli onarım kitabesinden 

1339-40 yıllarında inĢa edildiği anlaĢılan Bursa Orhan Gazi 

Zaviyesi, giriĢ revakının merkezindeki sivri kemer üzerin-

deki chevron (Özbek 2002, 40) (Fig. 11) ile Beylikler 

dönemi mimarisinde kemer üstündeki ilk chevron örneğini 

sergilemektedir. 1361-1373 yılları arasında inĢa edildiği 

düĢünülen Korkuteli Alaeddin Camisinin (Tanman 2005, 

217) kuzey cephesinde yer alan eyvan biçimli taç kapısın-

daki sivri kemerde karĢılaĢılan chevron, kemer alnına ve 

karnına iĢlenmiĢtir. Chevronun yapı üzerindeki konumu ve 

yalnızca kemer alnına iĢlenmesiyle Bursa Orhan Gazi 

Zaviyesine en yakın örnek ise Milas Firuz Bey Zaviyesinde 

görülür (Özbek 2002, 124). Söz konusu yapı 1396 yılında 

Hacı Firuz Bey tarafından inĢa ettirilmiĢ olup yapının mi-

marı Hasan bin Abdullah‟tır. Yapıdaki chevron örnekleri son cemaat yeri revakı merkezinde ve 

iki yanında yer alan kemerlerin alınlarında gözlemlenir. Firuz Bey Zaviyesi‟nden üç-dört yıl 

sonra inĢa edilen Bursa Ulu Camii‟nde (1399) de karĢımıza çıkan chevron (Fig. 12), uygulama 

alanı olarak diğer Osmanlı dönemi eserlerinden farklılık göstermektedir. Kuzey cephenin batı 

yakasında yer alan pencerede gördüğümüz bu motif, burada kemer alnını ve karnını saran bir 

kompozisyon ile iĢlenmiĢtir (Özbek 2002, 206). Söz konusu ögeyi diğer Osmanlı yapılarından 

ayıran bir diğer özellik ise revak kemerine değil, pencere kemerine iĢlenmiĢ olmasıdır. Bir 

baĢka erken Osmanlı örneği olarak Anadolu coğrafyası dıĢında 1420 yılına ait Dimetoka Çelebi 

Mehmet Camii taç kapısında da chevron ile karĢılaĢılır (Çam 2000, 32).  

Erken Osmanlı dönemi eserleri arasında chevronla birlikte gördüğümüz bir diğer çeĢitle-

memiz ise testere diĢidir. Söz konusu form bu dönemde farklı yapı gruplarında pencere ve revak 

kemerlerini çevreleyen Ģeritlerde uygulanmıĢtır. Örneklerimizin yoğunluğunu ise Bursa‟daki 

eserler oluĢturur. Pencere kemerlerini çevreleyen testere diĢi Ģeridine Bursa‟da Orhan Gazi 

Zaviyesi (1339-40), I. Murat Hüdavendigar Cami-Medresesi (1366 civarı), Selçuk Hatun Cami 

(15. yüzyıl) (Fig. 13), Hamzabey Cami (1477), Muradiye Medresesi (15. yüzyıl), Yıldırım 

Bayezid DarüĢĢifası (1390-94), Amasya‟da Bayezid PaĢa Cami (1414) (Fig. 14) ve Osmancık‟ta 

Koca Mehmet PaĢa Cami‟nde (1431) rastlanmaktadır. Testere diĢinin kemerlerdeki örnekleri 

olarak YeniĢehir Seyyid Mehmed Dede Zaviyesi (1363), Bursa‟daki Yıldırım Bayezid 

DarüĢĢifası, Orhan Gazi Zaviyesi, Cariyeler Türbesi (15. yüzyıl) ve Muradiye Cami (1425-26) 

verilebilir. Burada dikkat çeken bir örnek olarak Amasya Bayezid PaĢa Cami‟ndeki testere diĢi 

Ģeridine değinebiliriz. Erken Osmanlı mimarisinde yukarıda sıraladığımız testere diĢi çeĢitle-

mesi örneklerinin hepsinde tuğlalar bir önceki baĢlıkta değerlendirdiğimiz Doğu Roma dönemi 

örneklerine teknik açıdan uyum sağlamaktadır. Ancak Amasya Bayezid PaĢa Cami‟ndeki 

uygulamada tuğlaların diziliminde farklılık görülür. Pek çok örnekte tuğlaların 45 derecelik 

açıyla tam olarak yatay gelecek biçimde örüldüğü görülürken, burada tuğla uçları belli bir açıda 

 
Fig. 8. Mardin Sitti Radviye 

Medresesi Türbe Mihrabı (Bilici 

2017, 162) 
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yukarıya kaydırılarak chevrona yaklaĢan bir görünüm elde edilmiĢtir. 

Batı Anadolu‟da inĢa tarihleri bilinen 

chevrona sahip yapıların yanı sıra, tarihleri tam 

olarak tespit edilemeyen ve XIII. yüzyıl ile 16. 

yüzyıl arasına atfedilen Güney ve Doğu Ana-

dolu coğrafyasındaki bir grup yapıda da 

chevron tespit edilmiĢtir. Kronolojik sıraya göre 

ilk olarak Antakya‟daki Meydan Hamamı‟ndan 

bahsedebiliriz. (Fig. 15). F. ġancı (2006, 342), 

eserin giriĢ kapısı kemerinde bulunan chevronu 

odağına alarak tarihlendirmeye çalıĢtığı Meydan 

Hamamı‟nı, yukarıda değindiğimiz bir kısım 

Osmanlı Beyliği dönemi yapılarıyla karĢılaĢtıra-

rak XIII. yüzyıl sonu ile 14. yüzyılın baĢlarına tarihlemektedir. Bu örnekte kemer alnına ve 

karnına iĢlenmiĢ olan chevron, Bursa Ulu Camii penceresinde bulunan motife yakın bir kompo-

zisyona sahiptir. Kitabeye sahip olmayan fakat süsleme ve plan özellikleriyle 14. yüzyıl sonu-

15. yüzyıl baĢına tarihlenen Hasankeyf‟teki Kızlar Camii, kuzey cephesinde yer alan pencere 

kemerinde chevron motifine sahiptir (YurttaĢ 1991, 151). Akkoyunlu hükümdarı Sultan Kasım 

döneminde inĢa edilmiĢ olan Mardin Sultan Kasım Medresesi‟nde, ana eyvanın her iki yanında 

yer alan sivri kemerli kapılarda chevrona rastlanır (Gündoğdu 2002, 161). Bu yapıdaki örnek 

yine kemer alnına ve karnına iĢlenmiĢtir. 1513 ile 1541 yılları arasında farklı inĢa aĢamaları 

geçiren Ramazanoğulları‟na ait Adana Ulu Camii, 

yapı bütünüyle Mısır-Suriye-Anadolu sentezini en 

iyi yansıtan örnekler arasında yerini almıĢtır. 

Süsleme ögelerinin bu denli çeĢitliliğini gördüğü-

müz yapıda chevron ile de karĢılaĢılır. Yapının ilk 

inĢa aĢamasına ait olduğu düĢünülen kuzeybatı 

köĢedeki kütle (Uysal 1985, 279), dıĢta sivri ke-

merli bir niĢe sahip olup söz konusu sivri kemerin 

alnında ve karnında chevron yer almaktadır. Yine 

aynı bölge içinde yer alan Dulkadirli Beyliği‟ne 

ait MaraĢ TaĢ Medrese‟ye bitiĢik türbenin sivri 

kemerli kapısında da chevron bulunur (Bayburtlu-

oğlu 1973, 248) (Fig. 16). Bursa Ulu Camii, Adana Ulu Camii, Mardin Sultan Kasım 

Medresesi, Antakya Meydan Hamamı ve Hasankeyf Kızlar Cami‟nin sahip olduğu chevron gibi 

kemer alnına ve karnına kalın silme hatları oluĢturacak Ģekilde iĢlenmiĢ olan söz konusu türbe-

deki motif, incelediğimiz dönem kapsamında Anadolu coğrafyasında karĢılaĢtığımız en geç 

örnektir. Türbenin inĢa tarihi kesin olarak bilinmese de H. Gündoğdu yapının 16. yüzyıl baĢla-

rında yapılmıĢ olabileceğini ileri sürmektedir (Gündoğdu 1986, 58). 16. yüzyılda Anadolu dıĢı 

örnekler olarak Kudüs‟teki Bab al-Silsila, Bab al-Atm ve Birkat al-Sultan adlı sebillerin kemer-

lerinde de chevron motifine rastlanmaktadır (YeniĢehirlioğlu 1989, 50-51). 

Üçüncü çeĢitleme olarak tanımladığımız zikzağın, kemer ve çevresinde örneğine rastlan-

mamıĢtır. Günümüze ulaĢabilen eserler arasında ise bu süsleme, yapıların beden duvarına iĢlen-

miĢ olup birkaç örnekle sınırlıdır. Anadolu Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubad‟ın 1221-1223 

tarihleri arasında yaptırdığı Alanya Ġç Kale Sarayı‟nın iç mekân duvar fresklerinde kırmızı ve 

beyaz renkte zikzak motifine rastlamaktayız (Arık 2017, 130, 133). 

 

Fig. 9. Amasya Halifet Gazi Türbesi Taçkapısı). 

 
Fig. 10. Konya Alaeddin Cami Kuzey Avlu 

Cephesi Kitabe NiĢi 
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XIII. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen 

Alanya‟daki Hasbahçe KöĢkü‟nün duvarla-

rında sıva üzerine iĢlenmiĢ kırmızı ve beyaz 

renklere sahip zikzak yine in situ olarak 

günümüze ulaĢabilmiĢtir (YavaĢ 2000, 111; 

Bilici 2016, 246-247). Aynı bölgede bulunan 

ve üzerinde yer alan freskler neticesinde 

Anadolu Selçuklu dönemine tarihlenen 

Çıplaklı Köyü‟ndeki yapı, sıva üzerine fresk 

olarak iĢlenmiĢ kırmızı renkte zikzağa sahiptir 

(YavaĢ 2000, 82-83). Benzer bir örnek yine 

aynı bölgedeki GülefĢen KöĢkü‟nde bulunur. 

Fresk olarak iĢlenmiĢ zikzak, Çıplaklı Köyü örneğindeki gibi kırmızı renge sahiptir (YavaĢ 

2000, 95). Yukarıda sıraladığımız söz konusu zikzak örneklerinin ortak yönleri (Alanya Ġç 

Kale‟deki örnek haricinde) cephelere fresk olarak iĢlenmesidir. Bir önceki baĢlık altında değer-

lendirdiğimiz kaya oyma kiliselerdeki kemer çevresine iĢlenmiĢ zikzakları, Anadolu Selçuklu 

mimarisinin mevcut örnekleri ıĢığında yalnızca cephelerde görmekteyiz.  

Anadolu, Ortadoğu ve Avrupa’da Tarihsel Süreç ve Etkileşim 

Yazının bu kısmında, mimarideki söz konusu kemer ve çev-

resi zikzak süslemesinin Avrupa ve Orta Doğu‟daki tarihsel 

geliĢim süreci, sırasıyla zikzak, testere dişi ve chevron 

terimleriyle yine üç farklı çeĢitleme kapsamında incelene-

rek, Anadolu coğrafyasıyla olan olası etkileĢimleri değer-

lendirilecektir. Bu Ģekilde, günümüze ulaĢabilmiĢ örnekleri-

nin büyük bir kısmı Ortaçağ‟dan bilinen bu motifin, kemer 

ve çevresi erken geliĢim süreci irdelenebilecektir.  

Zikzak çeĢitlemesi kapsamında ele aldığımız uygulama-

nın erken örnekleri Roma Ġmparatorluk Dönemi‟nden bilin-

mektedir. Örneğin Herculaneum‟daki Neptün ve Amphitrite 

Evi‟ndeki bir duvar mozaiğinde figürleri çerçeveleyen niĢin 

kemer alnı, üç boyutlu etki sağlanarak zikzak motifleriyle 

hareketlendirilmiĢtir (Moss 2000, 165-166). Öte yandan 

Frigya ve özellikle de Kapadokya bölgesinden bildiğimiz 

Orta Doğu Roma dönemi kemer karnı ve alnı boyalı zikzak 

uygulamalarının üslup açısından yakın erken örnekleri, Orta 

Doğu ve Avrupa‟da Geç Antikçağ‟dan itibaren takip edile-

bilmektedir. VI. yüzyıla ait Mısır Bavi‟deki Aziz Ioannes 

Koptik Manastırı‟nda bulunan bir kemerin alnına fresko tekniğiyle üç farklı renkte zikzaklar 

iĢlenmiĢtir. Yine aynı ülkenin Sakkara sınırları içinde yer alan VI-VII. yüzyıllara ait Aziz 

Jeremias Koptik Manastırı‟nın 1725 numaralı hücresinde bulunan niĢin kemeri çevresine fresko 

tekniğinde zikzaklar uygulanmıĢtır (Moss 2000, 166). Orta Doğu ve Avrupa kökenli el 

yazmalarındaki minyatürlerde de kemer üstü zikzak süslemeleri Geç Antikçağ‟dan Ortaçağ‟ın 

en erken XIII. yüzyıllarına kadar uygulanmaya devam etmiĢtir. Bu dolaylı örnekler, konumuzla 

iliĢkili olan mimari kurguya iĢaret etmeleri açısından önemlidir. Örneğin VI. yüzyıla ait Suriye 

Rabbula Ġncillerindeki arkadlarda zikzak benzeri desenlere rastlanır. VI. yüzyıla ait diğer bir el 

yazması Aziz Augustine Ġncili‟ndeki Aziz Luka tasviri ise zikzakla çevrelenmiĢ bir kemer 

içinde verilmiĢtir (Moss 2000, 163-164). Her iki örnek de açık bir Ģekilde mimari düzen içinde 

 
Fig. 11. Bursa Orhan Gazi Zaviyesi Revak Kemeri 

 
Fig. 12. Bursa Ulu Cami Kuzeybatı 

Cephe Pencere Kemeri 
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verilmiĢken, üç boyutlu plastik etki pek izlenmez. Bu etkinin kısıtlılığı, yukarıda verilen 

Mısır‟daki fresko örnekleri için de geçerlidir.  

Zikzak motifinin Ortaçağ örnekleri, Geç 

Antikçağ‟a kıyasla oldukça fazladır ve aĢağıda 

tartıĢılacağı üzere bu açıdan testere diĢi ve 

chevron uygulamalarıyla benzer bir kronolojik 

geliĢme sergilemektedir. Dolayısıyla üç çeĢit-

leme de farklı üslup ve alanlarda fakat benzer 

kompozisyonlarda tasarlanan zikzak motifinin 

kemer ve çevresinde Ortaçağ boyunca yaygın 

kullanılan bir motif haline geldiğini göstermek-

tedir. 

Anadolu Ortaçağ‟ına ait X-XI. yüzyıldan 

Kapadokya örnekleri ile Frigya‟daki Orta Doğu 

Roma dönemi örnekleri yukarıda tanıtılmıĢtı. Benzer uygulamalara Avrupa, Balkanlar ve 

Kıbrıs‟ta da rastlanır. Kıbrıs‟taki Pera Chorio‟daki, olasılıkla XII. yüzyıla ait Kutsal Havariler 

Kilisesi‟nin apsis kemer alnı, fresko tekniğinde zikzaklarla bezenmiĢtir (Megaw & Hawkins 

1962, 280 fig. 2). Yakın tarih ve üsluptaki bir diğer örnek, Makedonya Kurbinovo‟daki 1191 

tarihli Aziz Georgios Kilisesi‟dir. Yine fresko tekniğinde ve apsis kemer alnında zikzak motifi 

yer alır (Curcic 2012, 322 fig. 11.14). Mimarideki bu uygulamalar Doğu Roma‟nın Geç 

Ortaçağ‟ına kadar devam eder: Sırbistan‟daki (Günümüzde Kosova) Pec Manastırı‟nda yer alan 

Tanrı Anası Kilise‟nin (1324-1337) kubbe kasnağındaki pencerelerin cepheye bakan kemer 

alınları, fresko tekniğinde zikzaklarla hareketlendirilmiĢtir (Curcic 2012, 328- 329 fig. 11.22). 

Sırbistan‟daki kiliseden kısa bir süre önce geniĢ çaplı bir onarım ve yenileme çalıĢması geçiren 

(yak. 1315/16-1320 arası) Konstantinopolis‟teki Kariye Kilisesi‟nin aynı döneme ait dıĢ 

nartheks ve parakklesion bölümlerindeki tonoz ve kubbe kemerlerinde, fresko tekniğinde uygu-

lanmıĢ zikzaklar birtakım ikonografik sahneleri sınırlamaktadır (Akyürek 1996, 43; Ousterhout 

2002, 12, 14, 55-57, 71, 73-75).  

Zikzakların minyatürlerde mimari kompozisyon düzeni içinde verilmesi, Ortaçağ boyunca 

devam etmiĢtir. Bunlar içinde en nitelikli örnekler arasında Kilise Kanun Tablolarındaki min-

yatürler sayılabilir. Her ikisi de XIII. yüzyılın ikinci yarısına ait Ġncil minyatürlerinde resme-

dilen kemerlerin alınları zikzaklarla iĢlenmiĢtir (Curcic 2012, 318-319).  

Zikzak çeĢitlemesinin mimaride kemer ve çevresi fresko bezemeleri ile minyatürlerdeki 

dolaylı mimari kompozisyon temelli örnekleri incelendiğinde, Geç Antikçağ uygulamalarında 

mimari plastik etkisi yaratan perspektif tekniklerinin genelde kullanılmadığı ve zikzakların 

kemere yüzeysel iĢlendiği izlenmektedir. Günümüze çok sayıda örneği ulaĢabilen Ortaçağ 

eserlerinde ise motifte belirgin bir Ģekilde plastik etkinin arttığı; perspektifi oluĢturan derinlik, 

renk kullanımı ve ıĢık-gölge gibi yanılsama tekniklerinin geliĢtiği; dolayısıyla mimarideki 

chevron ve testere diĢi uygulamalarına yaklaĢtığı söylenebilir. Bu genelleme birçoğunda zengin 

fresko teknikli duvar resimlerini barındıran Ortaçağ Kapadokya kaya kiliseleri açısından büyük 

oranda geçerliyken, çoğunda fresko izine dahi rastlanamayan Frigya‟daki zikzaklar için tam 

aksine bir durum sergilemektedir. Dolayısıyla Ortaçağ‟daki söz konusu belirgin değiĢimlerin 

gelenekler bağlantılı istisnaları da içerebileceği dikkate alınmalıdır.  

 

Fig. 13.  Bursa Selçuk Hatun Camii Kuzeybatı 

Cephe Pencereleri 
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Ġki boyutlu zikzak çeĢitlemesinin Ortaçağ‟da bu 

denli geliĢme göstermesi ve üç boyutlu bir görünüme 

sahip olması, chevron ve testere diĢi motiflerinin mima-

ride yine aynı dönemde yaygınlaĢmasıyla açıklanabilir. 

Diğer bir ifadeyle, el yazması ve freskolardaki kemer ve 

çevresi zikzak motifinin ilham kaynağı olarak yorumla-

yabileceğimiz gerçek mimari örnekleri Ortaçağ içinde 

arttıkça, söz konusu iki boyutlu örnekler de bir nevi 

taklit yoluyla geliĢme göstermiĢ olmalıdır. 

Zikzak çeĢitlemesiyle benzer bir tarihsel süreç göste-

ren testere diĢi bezemenin Geç Antikçağ‟da Ġtalya‟daki 

bazı yapılarda saçaklık kısımlarında bazı örnekleri bi-

linse de (Krautheimer 1981, 436; ÖztaĢkın & ÖztaĢkın 

2012, 332) kemer ve çevresi uygulamalarının erkenleri, 

bildiğimiz kadarıyla Geç Antikçağ‟a ait söz konusu iki 

Anadolu örneğidir. Bu örnekler, sonrasındaki yüzyıllarda 

testere diĢi, zikzak ve chevron çeĢitlemelerindeki benzer 

tarihsel boĢluğu paylaĢır, en geç X. yüzyıldan itibaren 

özellikle Yunanistan‟daki Orta Doğu Roma Dönemi kiliseleriyle birlikte tekrardan belirir ve 

Ortaçağ‟ın sonlarına kadar en yaygın kullanım dönemini yaĢar. Motifin bu dönemde cepheler-

deki pencere kemer ve çevresinde geniĢ çaplı kullanıldığı erken örneklerinden biri, Ģüphesiz 

Hosios Loukas Manastırı‟nın X. yüzyıla ait (946- 955 ?) Theotokos Kilisesi‟dir (Krautheimer 

1981, 406-407; Moss 2000, 160; Curcic 2012, 321 fig. 11.13). Örnekler, bu yüzyıldan sonra 

Yunanistan‟da oldukça yaygınlaĢır ve olasılıkla bir moda olarak çevre bölgelere yayılır. 

Bunların karakteristik Orta Doğu Roma örnekleri arasında, aynı manastırın XI. yüzyılın 

baĢlarında inĢa edilen katholikonu (Krautheimer 1981, 406; Mango 2006, 177, 180), Atina‟daki 

H. Theodoroi Kilisesi (yak. 1060- 1070) (Krautheimer 1981, 413), Daphni‟deki manastırın 

katholikonu (yak. 1080) (Krautheimer 1981, 416; Mango 2006, 184) ve Kastoria‟daki Panagia 

Kumbelidiki Kilisesi (XI. yüzyıl) (Mercangöz 1995, Res. 5); Geç Doğu Roma örnekleri içinde 

ise Khios (Sakız Adası) Krina‟daki Panaghia Kilisesi (yak. 1225-1240/ Laskarisler) (Buchwald 

1979, 274-276 Fig. 20), Arta‟daki Parigoritissa Kilisesi (1282-1289) ile olasılıkla XIII. yüzyıla 

ait H. Basilios Kilisesi (Krautheimer 1981, 452; Mango 2006, Fig. 222), Ohrid‟deki Sv. Kliment 

Kilisesi (1294/95) (Krautheimer 1981, Fig. 382-383) ve Mistra‟daki H. Theodoroi Kilisesi 

(1290-96) (Krautheimer 1981, Fig. 384) sayılabilir. Testere diĢi motifi, bu örneklerin tümünde 

dıĢ cephe hareketlendirmesi kompozisyonu kapsamında pencere, kör kemer ve niĢ kemerlerinde 

uygulanmıĢtır.  

Kemer çevresi testere diĢi motifi Doğu Roma dıĢındaki Avrupa topraklarında da yer yer 

uygulanmıĢtır. Moss, XI. yüzyıl içinde “İlk Romanesk” olarak adlandırılan Ġspanya ve Lom-

bardiya yapılarında bu bezemenin popüler olduğunu aktarır. Örneğin Ġtalya‟nın Emila-Romagna 

bölgesinde bulunan Pomposa Manastırı‟nın XI. yüzyıla ait çan kulesinin cephesindeki bazı 

kemerler, Orta ve Geç Doğu Roma örneklerine benzer Ģekilde tuğladan testere diĢiyle süslen-

miĢtir (Moss 2000, 160). Diğer bir örnekle, Doğu Roma‟nın yakın temaslarının bulunduğu 

Venediklilerin lagününde karĢılaĢılır. Murano Adası üzerinde bulunan XII. yüzyıla ait Maria e 

Donato Kilisesi‟nin doğu cephesindeki pencere kemerinin üst kısmı testere diĢi ile çevrelenmiĢ-

tir (Curcic 2012, 328-329 fig. 11.22).  

 

Fig. 14. Amasya Bayezid PaĢa Cami 
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Avrupa‟nın Anadolu ile etkileĢimde bulunduğu 

Konstantinopolis topraklarındaki Doğu Roma dö-

nemi kiliselerinde de testere diĢi süslemesinin 

cephede kullanımı Yunanistan‟da yaygınlaĢmaya 

baĢladığı X. yüzyıl ile birlikte görülmeye baĢlar. 

Krautheimer, bu kentteki kiliselerde Yunanistan‟dan 

farklı olarak testere diĢinin sadece kubbe kasnağında 

kullanıldığını gözlemlemiĢtir (Krautheimer 1981, 

402). Myrelaion Kilisesi (yak. 920) (Krautheimer 

1981, Fig. 311, 380; Freely & Çakmak 2017, Res. 

XXIV), Pantepoptes Ġsa Kilisesi (1081-1087) 

(Krautheimer 1981, Fig. 315), Kariye Kilisesi (XI. 

yüzyıl sonu-XII. yüzyıl baĢındaki evresi) (Freely & 

Çakmak 2017, Res. XLVI. Tarihçe için bk. 

Ousterhout 2002, 11-12; Klein et al. 2007, 17-19), Kilise Camii (XII. yüzyıl evresi) (Freely & 

Çakmak 2017, 172 Res. XXIII) ve Theotokos Pammakaristos Kilisesi Güney ġapeli (14. yüzyıl 

baĢı) (Freely & Çakmak 2017, 217-222 Res. XLII) cephelerinde bu uygulama açıkça izlenebil-

mektedir. Bu örneklerde testere diĢi tuğla Ģeritler Krautheimer‟in belirttiği gibi saçaklarda 

kullanılmasına rağmen, bezemenin kasnak pencerelerinin hemen üst kısımlarında bulunarak 

kemerleri vurgulaması, söz konusu kemer üstü uygulamasını kısmen anımsatmaktadır. Üstelik 

19. yüzyıla ait iki kilise tasviri, doğrudan kemer alnı uygulamasının kentteki varlığını da 

gösterir: Myrelaion Kilisesi‟nin yak. 1876 yılına ait tasvirinde, haç kollarından birisinin 

cephesinde bulunan (kör?) kemerin üst kısmının testere diĢi bezeme ile hareketlendirildiği 

seçilebilmektedir (Freely & Çakmak 2017, Res. 89). Kariye Kilisesi‟nin ise 1877 yılından 

kalma tasvirinde, 14. yüzyıldaki Metokhites yenileme dönemine ait (yak. 1315/16-1320 arası) 

dıĢ nartheksin batı cepheye bakan kademeli tonoz kemerlerinin üst seviyelerinin testere diĢleri 

ile bezendiği görülür. Ancak bunlar 1875-76 restorasyonunda ortadan kalkmıĢtır (Klein et al. 

2007, 26, 122 Res. 15). Tüm bu günümüze ulaĢabilmiĢ örnekler, tartıĢtığımız uygulamanın 

Konstantinopolis‟te de kullanıldığını gösterse de Yunanistan‟daki yaygınlığına ve çeĢitlemele-

rine yaklaĢamadığına iĢaret etmektedir. 

Yukarıda bahsedildiği üzere Doğu Roma‟da yaygın kullanım alanı bulan testere diĢi tuğla 

süsleme Anadolu‟da Erken Osmanlı dönemindeki yapıların kemer ve çevresinde uygulanarak 

Ġslam mimarisine dâhil edilmiĢ, ilerleyen yüzyıllarda Osmanlı‟nın Avrupa‟daki Balkan toprak-

larında da tercih edilmeyi sürdürmüĢtür. Bu uygulama Ģüphesiz, ortak coğrafyada üretilmiĢ olan 

Doğu Roma mimarisi süsleme dağarcığından esinlenerek Osmanlı mimarisine katılmıĢtır. 

Testere diĢinin gerek erken örneklerinin coğrafi yayılımları, gerekse de Osmanlıların yine bey-

likler döneminde Doğu Roma mimarisi cephe hareketlendirme ögelerinden kendi mimarisine 

dâhil ettiği diğer unsurlar, söz konusu etkileĢim önerisini akla yatkın kılmaktadır.  

Mimari süsleme ögesi olarak chevron, Ortaçağ boyunca Anadolu, Ortadoğu ve Avrupa 

coğrafyasında yaygın bir Ģekilde uygulanmıĢtır. Bununla birlikte chevronun kökeni ve yayılım 

rotasına iliĢkin derin bir belirsizliğin olduğunu dile getirmekte fayda vardır. Her ne kadar bu 

rota hakkında farklı görüĢler ortaya atılmıĢsa da köken konusunda verilen ilk örnek, 712-715 

yılları arasında Emevi halifesi I. Velid zamanında inĢa edilen Kuseyr Amra‟nın kubbeli oda-

sında Zodyak betimlemesine sahip kubbenin eteğini baĢtan baĢa dolanan çift sıralı chevron 

olmaktadır. 

 
Fig. 15. Antakya Meydan Hamamı Ana 

Kapısındaki Chevron Motifi 
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Öte yandan, 705-710 yılları arasına tarihlenen ve yine I. 

Velid zamanında inĢası tamamlanan Kasrü‟l Haranah‟ın iç 

mekân kapı kemerlerini çevreleyen chevron, mimari bezeme 

olarak kemerde görülen ilk chevron örneğini oluĢturmakta-

dır (Enderlein 2007, 73). Bununla birlikte Haranah‟a benzer 

bir örnek, bu tasarımın henüz V. yüzyılda Suriye coğrafya-

sında uygulandığını gösterir. Suriye‟deki Aziz Simon Stilit 

manastır kilisesinin yuvarlak kemerli pencere açıklıkların-

dan gördüğümüz zikzak ile Haranah‟taki örnek arasında 

form ve kullanım alanı açısından benzerlikler vardır. Henüz 

Suriye‟de V. yüzyılda kemer çevresi uygulamasıyla karĢı-

mıza çıkan bu form, genel kabul olan ilk kullanım dönemini 

(VIII. yüzyıl) V. yüzyıla kadar çeker. Yine, Creswell‟in 

Brisch‟den alıntı yaparak sunduğu, Emevi Kasrı Jabal 

Says‟ın avlu revak kemerleri alınlarında da bulunan chevron 

(Creswell 1979, 475) ile 726 yılında Emevi halifesi HiĢam 

b. Abdülmelik döneminde son halini alan Kayravan Ulu 

Camisinin mihrap önü kubbesini taĢıyan kemerde uygula-

nan chevron, Kasrü‟l Haranah ile birlikte Ortadoğu‟da ke-

merde görülen Ġslam dönemi ilk chevron örneklerini temsil 

eder. Abbasi döneminde Nil Nehri‟nin debisini ölçmek 

amacıyla 861 yılında inĢa edilen Roda Adası‟ndaki 

Nilometre (Creswell 1979, Pl. 81) binasında bir kapı kemeri 

üzerinde yer alan kırık çizgiler de chevron olarak 

değerlendirilebilir. VIII. ve IX. yüzyıllarda bugünkü Ürdün 

ve Mısır topraklarında ilk örneklerine rastladığımız 

chevronun sonraki uygulamalarını ise XI. yüzyılda Ġtalya‟da 

görmekteyiz. S. Maria Maggiore Kilisesi (1036) (Fig. 17) 

ve S. Clemente di Casauria Kilisesi (1176-1182) ana kapı 

kemerinde karĢılaĢtığımız chevron (Ricci 1925, 136, 181), 

çok kısa bir zaman içerisinde neredeyse tüm Avrupa‟ya 

yayılacak, Macaristan‟dan (Szent György Kilisesi – 1256) 

(Kubach 1975, 326-27) Almanya‟ya (Worms Katedrali – 

1181 öncesi) (Kaffenberger 2017, 165) ve Britanya‟ya 

(Durham Katedrali – 1110-1120) (Moss 2000, 113, 153) 

kadar Ortaçağ sonlarına değin yaygın bir biçimde süsleme 

ögesi olarak tercih edilecektir. Chevron üzerine yapılan 

çalıĢmalarda bu motifin Avrupa‟ya nasıl intikal ettiği, ilk örneklerinin Ortadoğu‟da olmasına 

karĢın yak. 200 yıl sonra Avrupa‟da nasıl ortaya çıktığı halen tartıĢılan bir konudur. Bu proble-

min çözümü, Ġslam topraklarında IX. ile XI. yüzyıl arasındaki süreçten ortaya çıkarılacak olası 

chevron örneklerinin tespiti ile mümkün olabilir.  

Chevronun Ortadoğu‟da yeniden canlanıĢ sürecinin XI. yüzyıl sonlarında baĢlayan Haçlı 

seferlerinin hemen sonrasında, bölgeye yerleĢen ve çeĢitli kentleri ele geçirip prenslikler kuran 

Avrupalıların inĢa faaliyetleriyle baĢladığı yönünde kanıtlar mevcuttur. Beyrut‟taki Latin 

Katedrali (1150 öncesi), Kudüs St. Anne Kilisesi (1130-40), Nablus‟ta bu dönemde inĢa edilmiĢ 

olan kiliselerden çevrilen An Nasr ve Al-Khadra camileri ile Biblos‟taki St. John Katedrali‟nin 

baldaken planlı vaftizhanesinin kemerlerinde yer alan chevron, Haçlı döneminde uygulanan söz 

konusu motife örnek olarak gösterilebilir (Kaffenberger 2017, 166). Bununla birlikte Haçlıların 

 
Fig. 16. MaraĢ TaĢ Medrese Türbesi 

Taçkapısı 

 

Fig. 17. S. Maria Maggiore Kilisesi 

(Ricci 1925, 136) 
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hâkimiyetini kaybettiği bazı kentlerde inĢa edilmiĢ olan camilerin sahip oldukları chevron 

motiflerinin de yine Haçlı dönemi eserlerinden devĢirildiği düĢünülmektedir (Salam-Liebich 

1983, 25; Kaffenberger 2017, 167-168). Ġslam ülkelerinin bölgeye tekrar hâkim olmalarının 

ardından chevron motifinin uygulanmasına devam edildiği görülmektedir. Özellikle Eyyübi ve 

Memlûk dönemi mimarlığında kullanılmaya devam eden chevron, farklı yapı türlerinde 

karĢımıza çıkar. Söz konusu dönemde chevrona rastlanan yapılara örnek olarak Halep MeĢhed 

el-Hüseyin (kemer alnı ve karnına – 1173) (Eser 2000, 75), Mescid-i Aksa Cami Kuzey Cephe 

Revak kemeri (kemer alnı ve karnına - 1218-19) (Buhl 1977, 961; Hillenbrand 2015, 233), 

Kahire Sultan Baybars Cami taçkapısı (kemer alnı ve karnına – 1266-69) (Behrens-Abouseif 

1989, 94) (Fig. 18), Trablus‟taki Menzil Hanı (kemer alnı ve karnına – 1309) (Fig. 19) ve 

Kartaviya Medresesi taçkapısı (kemer alnı ve karnına – 1316-26) (Salam-Liebich 1983, 16, 18, 

115, 170-171) verilebilir. 

Yukarıda sıralanan Ortadoğu örneklerinin Anadolu 

coğrafyasına etkisiyle ilgili elimizde birtakım kanıtlar bu-

lunmaktadır. Mardin Sitti Radviyye Medresesi‟nde (1176-

1184) ve Diyarbakır Mesudiye Medresesi‟nde (1194-1224) 

uygulanan chevronun, yarım daire silme hattıyla oluĢtur-

duğu kompozisyon ile Halep MehĢed el-Hüseyin‟deki 

(1173) chevronun benzer karakterde olması, söz konusu 

uygulamanın Anadolu‟ya Suriye‟den aktarılmıĢ olabilece-

ğini düĢündürmektedir. Anadolu-Suriye etkileĢimini chevron 

üzerinden değerlendirmeye olanak tanıyan diğer örnekleri 

Anadolu Selçuklu mimarisinde görmekteyiz. ġamlı (Dı-

mıĢk) mimar Muhammed bin Havlan tarafından inĢa edilen 

Konya Alaeddin Camii kuzey cephesinde malzeme kulla-

nımı ve süsleme ögelerine bakıldığında Suriye etkisi açıkça 

izlenmektedir. Burada yapı kitabesinin yer aldığı niĢin 

kemerinde uygulanan chevronun kaynağı, yapı mimarının 

ġamlı olması dolayısıyla Suriye‟ye kuĢkusuz bir biçimde 

bağlanabilir. Chevronun Beylikler dönemindeki uygulama-

larına baktığımızda yine Ortadoğu etkisiyle karĢılaĢırız. 

Bursa Orhan Gazi Zaviyesi ve Milas Hacı Firuz Bey 

Zaviyesi (1396) revak kemerlerinin merkezinde konumla-

nan chevron motifi, yalnızca kemer alnına iĢlenen haliyle 

Kahire Sultan Baybars Camii (1269) kuzeydoğu taçkapısı, 

Kudüs Barka Han Türbesi (1264-80) ana kapı kemeri ve 

Yubna Ebu Hureyre MeĢhedi (1274) revak kemeri gibi bazı 

Memlûk yapılarında da karĢımıza çıkmaktadır (Behrens-

Abouseif 1989, 94; Tanman 2000, 85). Bursa Ulu Cami 

(1399) kuzey cephe pencere kemerinde görülen chevron, 

hem revak kemeri yerine pencere kemerine hem de kemer 

alnına ve karnına iĢlenmiĢ haliyle Orhan Gazi ve Hacı Firuz 

Bey zaviyelerinde bulunan chevron örneklerinden ayrılır. 

Söz konusu yapının sahip olduğu birtakım süsleme ögeleri ve minber ustasının Antepli olması 

dolayısıyla Suriye-Memlûk iliĢkisinin okunabildiği çeĢitli araĢtırmacılar tarafından dile geti-

rilmiĢtir (Çelik 1995, 558-59; Tanman 2000, 85; Özbek 2002, 207). Benzer kompozisyonda 

iĢlenen chevronun diğer Anadolu örnekleri arasında Adana Ulu Cami, MaraĢ TaĢ Medrese 

Türbesi, Mardin Sultan Kasım Medresesi, Antakya Meydan Hamamı ve Hasankeyf Kızlar 

 
Fig. 18. Kahire Sultan Baybars 

Cami Kuzeydoğu Taçkapısı 

(Meinecke 1992, T. 8) 

 

Fig. 19. Trablus Menzil Hanı 

Taçkapı Kemeri (Salam-Liebich 

1983, 172) 
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Camii sayılabilir. Kemer alnına ve karnına iĢlenmiĢ olan chevron motifi Ortadoğu‟da Kudüs‟te 

Mescid-i Aksa‟nın kuzey cephesine 1218-19 yılında eklenen revak kemerinde görülmektedir. 

Ayrıca, Memlûk dönemi eseri olan Trablus Kartaviya Medresesi (1316-26) taçkapısı ve Trablus 

Menzil Hanı (1309) taçkapısında benzer kompozisyonda iĢlenmiĢ chevrona rastlanmaktadır. 

Son Söz 

Zikzak, testere dişi ve chevron olarak adlandırdığımız ve aynı kökten çeĢitlenen zikzak moti-

finin, Ortaçağ Anadolu‟suna daha çok farklı kaynaklardan aktarıldığı ileri sürülebilir. Kemer ve 

çevresi zikzak çeĢitlemesi hem Geç Antikçağ‟da hem de daha yaygın olmak üzere Ortaçağ‟da 

Ortadoğu ve Avrupa‟da uygulanmıĢtır. Anadolu örnekleri ise özellikle Ortaçağ‟ın erken ve geç 

dönemlerine aittir. Dolayısıyla konumuzu oluĢturan Anadolu coğrafyasını, günümüze ulaĢa-

bilmiĢ örnekler bağlamında bu çeĢitlemede kaynak olarak tanımlamak Ģimdilik mümkün görül-

memektedir. Testere diĢi süsleme, her ne kadar Ortaçağ öncesi Lombard coğrafyası ve çevresi 

bazı mimari örneklerde karĢılığını bulabilse de (Krautheimer 1981, 436) açık bir Ģekilde 

Konstantinopolis ve özellikle de Yunanistan‟daki Doğu Roma dönemi Orta ve daha sonraları 

Geç Doğu Roma dönemi kiliselerinde popüler hale gelmiĢtir. Bu süsleme alıĢık olmadık Ģekilde 

Anadolu‟nun V-VI. yüzyıllarına ait iki yapısında kemer üstü uygulama olarak karĢımıza çık-

makta ve dolayısıyla bu çeĢitlemenin yayılım noktası olarak Anadolu‟yu akla getirmektedir. Öte 

yandan mimarideki testere diĢi kullanımlarına iĢaret eden Ortadoğu ve Avrupa kökenli Geç 

Antikçağ‟a ait minyatür ve fresko örnekleri, Anadolu‟daki korunabilmiĢ en erken (?) iki yapı-

daki süslemelerin, henüz ortaya çıkarılmamıĢ olsa bile, diğer coğrafyalarda da eĢ zamanlı uygu-

lanmıĢ olabileceğine iĢaret etmektedir. Dolayısıyla Anadolu‟daki Geç Antikçağ örneklerinin 

Doğu Roma‟nın çeĢitli coğrafyalarında olasılıkla yerel çapta karĢılık bulabileceği ve Ana-

dolu‟nun Ortaçağ uygulamalarına kökenlik edebileceği olasılığının Ģimdilik belirsizliğini 

koruduğu; Bafa ve Myra‟daki Ortaçağ örneklerinin ise coğrafi ve siyasi açıdan yakın temastaki 

Yunanistan, Adalar ve Konstantinopolis aracılığıyla uygulanmaya baĢlanmıĢ olabileceği 

olasıdır. Erken Osmanlı dönemi kemer çevresi testere diĢi uygulamalarının genel bir ifade ile 

„Doğu Roma‟ temelli oldukları ileri sürülmüĢtür. Bölgesel açıdan bakıldığında bu motifin her ne 

kadar ilk aĢamada Anadolu Doğu Roma‟sı vasıtasıyla Osmanlı mimarisine aktarılmıĢ 

olabileceği kabul edilebilse de devletin kısa süre içinde Balkanlara yayılması ile birlikte bu 

coğrafyadaki testere diĢinin yaygın kullanıldığı Doğu Roma kiliselerinden de eĢ zamanlı 

etkilenmiĢ olabilecekleri olasılığı göz ardı edilmemelidir. Chevronun Ortaçağ Anadolu‟sundaki 

etkileĢim alanı olarak Suriye görülmektedir. Artuklu ve Anadolu Selçuklu dönemi chevron 

örnekleri form benzerliği, mimar ve kronoloji açısından bu etkileĢimi açıkça gösterir. Erken 

Osmanlı ve Beylikler dönemi mimarisinde yer alan chevron örneklerinin ise Memlûk mimarisi 

ile yakın iliĢkisi olduğu anlaĢılmaktadır. Memlûkluların Ortaçağ Anadolu‟sundaki siyasi 

etkilerinin mimarideki yansıması, içinde chevronun da bulunduğu mimari süsleme detaylarında 

açığa çıkar. Ortaçağ‟da farklı yapı türlerinde uygulandığı görülen chevron motifi, Anadolu‟nun 

geleneksel mimarlık dağarcığında 20. yüzyıl baĢlarına kadar varlığını sürdürmüĢtür. 
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