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Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde 

Çini Tasarım Planları

İlhan Özkeçeci
Yıldız Teknik Üniversitesi

Bu gülistan bahçesinde gerçi yüz bin gül biter

Bu gülistandan haber vermeğe bir tek gül yeter

I. Giriş

İstanbul, Fetih’ten itibaren titizlikle imar edilen, gelişen, yıldızı 
giderek yükselen bir dünya başkentidir. Osmanlının parlak dönem-
leriyle kendine ayrı bir makam edinir. İstanbul; nadide mekanları, 
toplum hayatı ve yetiştirdikleri ile yüzyıllarca insanlığa aydınlık me-
sajlar sunar.

Osmanlı İstanbul’u, mimari yapılanma bakımından kendine 
has çizgilerle bezenmiş bir değerler manzumesidir. Binalar, muhte-
lif yapı oluşumları ile tarihe kaydolan güzide örneklerdir. Mimari 
çizgiler, cemiyetin ruhi imarına da katkı sağlamış; hayatın denge ve 
sükuneti yaşanılan mekanın renk ve çizgilerinden ilham almıştır. Sesi, 
sözü, sazı ve çizgileriyle Osmanlı kültür dünyası, insanlık tarihinde 
önemli bir mevkiye sahiptir. 
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Osmanlı İstanbul’u bir büyük mefhum, nasıl nüfuz edileceği, 

hangi vasıtalarla ulaşılıp, bilgi sağlanacağı, kendinden nasıl istifade 

edilebileceği bilinmesi gereken bir kaynaktır. Sahip olunan, kazanı-

lan değerlerin günümüze intikali, hayatın onunla tanzimi ve gelecek 

planları için önemli bir menbadır. Edebiyattan musikiye, mimariden 

süslemeye, gündelik hayattan insan ilişkilerine, düşünce dünyasına 

kadar yaşamayı bir sanat haline getirmiş bir hayat tarzının elbette za-

rif ölçüleri, estetik çizgileri vardır. Devamlılık arz eden bu sempozyu-

mun bir noktasında geçmiş yılların edindiğim tecrübelerini “çizginin 

serüveni” açısından dile getirmeyi arzu ettim.

Osmanlı sanatında; her dalda çizgiyi en usta şekillerde eğip, 

bükerek elindeki mekanı gayet anlamlı, cazibedar ve faideli kılacak 

şekilde dekore etmek ayrı bir maharettir. Tabiatı, kendi objektifinden 

değerlendiren sanatkârın elde ettiği bitkisel motifler; çiçek, yaprak, 

organik çizgiler geometrik form ve yorumlarla sanki cennet bahçesi 

gibi bir manzara sunar. Üstadların biri diğerinden geri kalmamak 

üzere; inancına, mabuduna, mabedine saygıyı dile getirirken “yara-

tılmışların en şereflisi” olan insana şefkat ve hürmeti en uç noktalara 

taşıyarak meskeninden başlayıp, yaşadığı bütün mekâna, hayata, kul-

landığı her türlü eşyaya bir ruh, bir ışıltı katar.

Bu bildiride, dekoratif sanatlarımızın en önemlilerinden olan 

çinilerin desen tasarımında rol oynayan birkaç husustan bahsedile-

cektir. Bugüne kadar pek çok şart ve ortamda desen tasarımı, kom-

pozisyon olsun, motif analizi gibi konular ele alınmışsa da, burada 

dikkat çekilecek hususlar sık rastlanmayan, yaygın görülmeyen çiz-

giler olacaktır

Bir planlayıcı olarak, tezhip alanında uzun yıllar mesai vermiş 

bir eğitimci olarak diğer sanat alanlarda da (kalemişi, ahşap, çini, me-

tal, halı-kumaş, deri gibi) analitik çalışmalarda bulunduk. Bu bapta; 

çinili kompozisyonların yaygın, ulaşılabilir toplum hayatına intikalde 

belki daha yakın tesirleri olan uygulamalar olması dikkatleri üzerine 

çekmektedir. Aslında Osmanlı sanatının Selçukludan intikal eden 

tasarım prensipleri kendi dünyasında çok parlak numunelerle hayat 

sürdürür. Bunun içerisinde en basitinden, en giriftine çok akılcı, us-

talıklı ve mahirane birçok tasarım yer almaktadır. 
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Günümüzde Türk Sanatı eğitimini alan öğrencilerin bu ko-
nulara daha çok ilgi göstermesi, yoğunlaşması, heyecanla araştırması 
herhalde bir mecburiyet olmalıdır. Bugün gelinen noktada üniver-
siteler ve çeşitli sosyal kurumlarca sürdürülen Türk Sanatı eğitimi 
belli bir seviyeyi işaret eder. Ancak, işin daha profesyonel ve bilimsel 
olması arzu edilen bir husustur. Bu bakımdan analiz ve yorum çalış-
maları önem kazanmaktadır. 

Osmanlı kültüründe, güzellik aşırı süste değil, çizgilerin ve bi-
çimlerin orantısında, sadeliğinde, oranların uyumunda aranır. Mima-
ri süslemede kullanılan örgeler, İslâm sanatının bütün bölgelerinde 
görüldüğü üzere bitki, çizgi ve yazı unsurlarından oluşur. Osmanlı 
devrinde en çok kullanılan süs unsurları bitkilerdir. Bunlar da üslûp-
laşmış olarak görülür. Tabiattaki şekliyle süslemeye geçen bitkiler pek 
azdır. Doğal şekillerini tamamıyla kaybeden bitkiler arasında yaprak-
lar, çiçekler ve meyveler bulunmaktadır. En çok kullanılan çiçekler 
arasında; gül, sümbül, karanfil, lâle, nar, kiraz, armut çiçekleri sayıla-
bilir. Meyvelerin başında da ayva, özellikle cennet meyvesi sayılan nar; 
ağaçlardan da selvi gelir. Bu üslûplaşmış bitki örgeleriyle işlenen ve 
Orta Asya’dan geldiği için hatâî denilen tarzın yanı başında Rûm’dan 
gelen, yani Anadolu Selçuklularının genellikle kullandıkları, hayvan 
şekillerinin üslûplaşmasından meydana gelen ve rûmî denilen kıvrım-
lar ve girift dallardan oluşan tarz da yer alır.1

Bu bahiste tasarım açısından: 1- Çok dişli yaprak figürleriyle 
işlenmiş rumiler, 2- Bitkisel süslemenin serbest ve helezoni dallar 
üzerinde bazı farklı uygulamaları, 3- Farklı şekillerde tasarlanmış ha-
tayi ve penç motifleri üzerinde durulacaktır.

II. Çini Eserler

İstanbul panoramasında mimari yapılar; renkli, parlak ve ba-
şarılı dekorasyon unsurlarıyla doludur. Bunlar, taştan mermere, ah-
şaptan kalemişine, madenden sedefe kadar çeşitli malzeme ile ince 
ince işlenmiştir. Çini de bu tezyini unsurlar arasında ayrı bir önemi 
haizdir.

1 Suut Kemal Yetkin,  İslâm Ülkelerinde Sanat, Cem Yayınevi, İstanbul 1984, s.  174.
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Türk süsleme sanatlarında çini; mimariye bağlı bir temel de-
korasyon malzemesi olarak yaşam alanlarında yaygın biçimde kulla-
nılmıştır. Kalıcı ve dayanıklı malzemeden üretilmesi eserlerin uzun 
süre ayakta kalmasını sağlamıştır. Başta cami ve türbeler olmak üzere 
diğer mimari alanlarını süsleyen en değerli unsurların başında çini 
uygulamalar gelir. Bunlar, tek bir birim olan karodan başlayıp, kenar 
suyu, bordür ve panolara kadar uzanan formatlarda, birçok farklı dü-
zende kullanılmıştır. Özellikle iç mekanların alt kısımlarının başarılı 
süsleme unsuru çinilerdir. 

Osmanlı çinisinde en yaygın ve dünyaca ün yapan gurubu XVI.
yy ortası ve XVII.yy İznik sıraltı çinileridir. Çeşitli dünya müzele-
rinde bol örnekleri bulunan bu sıraltı çinilerde yedi renge kadar kul-
lanılmaktadır. Yeni görülen hafif kabartmalı, tatlı bir sıraltı domates 
kırmızısı bu çinileri güzelleştirir. Bunun yanı sıra beyaz, mavi, firuze, 
lacivert, yeşil, siyah ve firuze renkler kullanılır. Çoğu zaman beyaz, 
lacivert bazen de siyah konturlar renklerin birbirine karışmamasını 
sağlar.2

Süs örgelerinin en güzel bileşimleri çini panolarda verilmiştir. 
Koyu mavi, firûze, yeşil ve domates kırmızısı gibi renklerin hakim 
olduğu bu çiniler, yapıların dışından çok iç kısımlarında yer almış, 
mozaik tarzında değil de levhalar şeklinde duvar yüzeylerini ya baş-
tan başa, veya kısmen kaplamıştır. Bursa’da Yeşil Cami’nin mihrabın-
da, İstanbul’da Rüstem Paşa ve Sultan Ahmed camilerinde, Topkapı 
sarayının Harem dairesinde, Çinili Köşk ile Bağdat Köşkü’nde bu 
çinilerin en güzellerini görürüz.3

Osmanlı çini sanatında cami, mescit, medrese, türbe, saray, 
köşk, özel evler, hamam, çeşme, sebil, selsebil gibi çeşitli tür eserlerde 
en fazla kullanma sahası bulan çiniler sıraltı örnekleridir.4 Mimari 
süslemede en mutena yeri alan çinilerde bitkisel süsleme oldukça çok 
sayıda görülmekle birlikte stilize ve şematik olma vasfını kaybetme-
miştir. Bilhassa, saray nakkaşhanelerinde çizilen desenlerle tamamen 

2 Gönül Öney, Türk Çini Sanatı, Yapı ve Kredi Bankası Yayını, İstanbul 1976, S. 66-67. 

3 S. K. Yetkin, a.g.e, s.  174-175.

4 G. Öney, a.g.e., S. 68.
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yeni ve natüralist bitki süslemesinin hakim olduğu bir çini sanatı bu 
devir iç mimarisine renkli görünüm kazandırmıştır.5

Çiniler, kullanma seramiği olarak da hayata girmiştir. Bu bap-
ta; tabak, kase, sürahi, maşrapa, şamdan gibi parçalar yer alır. Bunlar 

“evani” olarak tanımlanmaktadır.

Çini Cami Kandillerini de burada zikretmek gerekir.

Çini kapları arasında cami kandilleri mühim bir grubu teşkil 
ederler. Bildiklerimizin çoğu cami ve türbeler için yaptırılmış vakıf 
eserlerdir. Sanat değeri yüksek olan cami kandilleri, çini evani krono-
lojisinin tespitinde mühim rol oynarlar. Duvar çinileri bulundukları 
mimari eserler göre tarihlenmekte ise de çini kap kacak için mühim 
kesin tarihler, kandillerden tespit edilebilmektedir...X V-XVI. yüzyıl 
yapısı cami kandiller, çini evaninin en iyi kalitede olanları, en güzel 
örnekleridir. Bu devir çinilerinin mükemmeliyeti tarihin kaynakların-
da da belirtilmiştir. XVI. yüzyıl İznik çiniciliği için Tâc’üt-Tevarih’te 
şu kayıt bulunmaktadır:

“Hâkinden çini zuruf hâsıl olur ki vasfında elfaz-ı huruf ka-
hirdir. Fağfur çinisinden (Çin porseleni kastediliyor) farkı yoktur 
müşekkeldir ve bilâd-ı Rûmiye’de bina olunan mesacid-i meabid ve 
ebniye-i âliye de istimal olunan kâşîler İznik’te işlenir.6 

Çiniler, desen tasarımı bakımından da birbirinden güzel ve 
farklı kompozisyonların meydana gelmesine yol açmıştır. Kompozis-
yonların plan şemaları yeni yeni heyecanlar uyandıran kurgular ha-
linde sanat tarihi koleksiyonlarımızda yer almıştır. Günümüzde Türk 
sanatları eğitiminde ihtiyaç duyulan yeni tasarımların yapılmasında 
herhalde bu klasik çini eserlerimizin büyük katkısı olacaktır. Tarih 
içerisinde, Orta Asya topraklarından Türkiye’ye uzanan bir hat üze-
rinde süsleme sanatlarımız gelişerek gelmiştir. Bu sebeple klasik çini 
tasarımlarının planlandığı şemalar iyi etüt edilmeli ve bunlardan yeni 
çıkarımlar yapılabilmelidir. 

5 Yıldız Demiriz, Osmanlı Mimarisinde Süsleme I, Erken devir (1300-1453), Kültür Ba-

kanlığı Yayını, İstanbul, 1979, s. 65’ten kısaltılarak.

6 İsmail Ünal, “Çini Cami Kandilleri”, Türk  Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri 

II, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanat Tarihi Enstitüsü Yayını, 

İstanbul 1969, s.74-75.
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III. Kompozisyon ve Tasavvur

Kompozisyon duygu ve hissiyatın bir örgüsü bir inşasıdır. İnsa-
nın iç duygularının bir veçhile dışa yansıması, onun inanç ve beklenti-
lerinin bir aksidir. Doğuda olsun, batıda olsun, hangi din ve kültürde 
olursa olsun tarih boyunca insanlar inandıkları kutsalları, değerleri 
el üstünde, baş üstünde tutmuşlar ve bu yüce kabullerini çok ayrı 
bir yere oturtmuşlardır. Bu suretle dış dünyayı bezemek, ona deruni 
alemlerinden kıymetler taşımak adına mabetlerini süslemişler, yüksek 
hürmet göstermişlerdir. Türk sanatının da temel unsuru inanç oldu-
ğuna göre bu imanın nasıl bir ulviyette olduğunu ifadede adeta büyük 
bir yarış yaşanmıştır. 

İslam inancı tek bir Yaratan’a dayandığı gibi, Müminin eseri-
nin de müessiri olur. Bu çerçevede kainatın yaratıcısı, yegane kudret 
sahibi, bütün mahlukatı görüp gözeten bir ilah olarak Allah’ı her 
şeyin üstünde tek bir varlık olarak kabul eder. Çini sanatının kurguları 
sadece bir kısım alan düzenlemeleri değil, aynı zamanda maneviyatın 
mimariye yansıması, ruhu ön plana alan değerlendirmeler olarak da 
görülmelidir. Bu topluma, yaşantıya, insana dünyayı sonraki sonsuz 
hayatın bir ekin yeri olarak kabul eden bir inancın yansımasıdır. Bu 
bildiride, bir sanatkar olarak Türk süsleme sanatlarının mimariden, 
dekorasyona kadar uzanan çizgisi üzerinde bazı değerlendirmelere 
yer verilecektir.

Çini yapımları mimari mekanlarda genel olarak cephe kapla-
ması olarak kullanılmış, bazı durumlarda geometrik hacimlerin geçiş 
elemanı olarak mukarnaslar şeklinde ve bazı durumlarda da kubbe 
kavsinin bir bölümünü meydana getiren köşe trompları gibi kulla-
nılmıştır. Çini bezemenin mihrap seviyesinden çok daha yukarılarda 
işlendiği görülür ki, bu uygulamalar nadirdir.

Mihraplarda erken dönemlerde Selçuklu sanatının gelişen bir 
devamı olarak da nitelendirilebilecek mukarnaslar halinde işlem gör-
müştür. 
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IV. Tasarım Analizleri

IV.1. Çok Dişli Yaprak Figürleriyle İşlenmiş Rumiler

Rumi; kaynağı çok eskilere, Hun devrine kadar uzanan, hayvan 
figürlerinin stilizesinden oluşan bir motif grubudur. Temel kurulu-
munu bir daire içerisinde yer alan çapraz simetri tarzı oluşturur. Buna 
göre; bir dairenin ekseninin iki tarafında karşılıklı iki yarım dairenin 
birleşiminden meydana gelen “badem” form esas alınır. 

Resim 1 

Bir dairenin ekseni üzerinde bina edilen iki yarım daire ile rumi 
formunun teşkili.

Tabiatta bulunan badem meyvesi şekil itibariyle baştan uca 
giderek incelen ve bir yana doğru kıvrılabilen bir motiftir. Bu form 
nadir bazı badem örneklerinde çok bariz bir şekilde görülür.    

Resim 2 Helezon kıvrımlarının iç kısımlarına yerleştirilen ba-
dem formları süsleme sanatında kullanılan rumilerin ana kurulumu-
dur. Helezon kıvrımlarının birbiri içerisinden çıkarak ayrılma nokta-
larına bu bademler yerleştirildikten sonra ayırım yerleri ile bağlantı 
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kurulması ile de ruminin asıl gövdesi meydana gelir. Buradan harekete 
rumili kompozisyonlar, helezon kıvrımlarının birbirinden çıkarken, 
birbiri arasından geçerek tamamen düzenli kavisli çizgiler sergiler. 
Açıkçası rumi figürü, kavislerin düzenli kurulumunun bir neticesidir.

Burada ele alacağımız uygulamalar –yukarıda anlatılan- genel 
teamülün dışındaki uygulamalardır. İşte burada siluet olarak rumi 
gövdesi veya tepelik konumlanırken çizgi unsuru çok dişli yaprak-
lardan teşekkül eder. Yani bir diğer ifade ile hayvan figürü kaynaklı 
rumiler burada bitkisel temelli yaprak şekilleriyle ifade edilmektedir.

Bu ifade olağan dışıdır, bu ifade büyük bir iddiadır, bunu dile 
getirmek çok daha cesur ve kararlı tasarımcıların harcıdır. Çünkü ana 
temele çok zıt ve çok uç noktalardaki bir çeşit harekettir. İfadeyi biraz 
daha açmak gerekirse; tasarımcılar bilhassa alışılagelmiş, yüzyılların 
rumi karakterini hiç tahmin edilmeyen bir başka motif üslubuyla yeni-
den yorumlamıştır. Belki rumileri böylesi yaprak figürleriyle ifade et-
mek, yere sağlam basmayan, kararsız bir davranış sergiliyor görünse de 
rutini dışına çıkmak bakımından dikkat çekici bir hareketler zinciridir. 
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Resim 3-4 

XVI. yy. İkinci yarısına ait bir çini parçada; gövdeleri penç mo-
tifleriyle bezeli dişli yaprakların rumi tepeliğini temsil ettiğini görü-
yoruz. Sanatkar, bu tepeliğin iki yanında tamamen kurallara uygun 
rumi motiflerini göstererek sanatında ne kadar usta ve hakim oldu-
ğunu açıkça hissettirir. Hem klasik kurallara uygun rumilerin, hem 
de bu özellikli rumi tepeliğinin kompozisyonda bir arada kullanılması 
ayrı bir manzarayı sergiler.
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Resim 5-6-7 Fatih Mehmed Ağa ca-
mii mihrap bölümünde iki kenarda simetrik 
kompozisyonda sarılma rumiler desenin te-
mel ızgarasını oluşturur. İç içe iki kanallı ve 
farklı renklendirilmiş olan rumi dalları, irili 
ufaklı dişli yapraklarla çok daha etkin görü-
nüme sahip olmuştur. Rumi ve tepelik göv-
deleri kat kat kıvrımlarla birbirine sarımlıdır.

Cami, bir külliye içinde III. Murad devrinde Darüssade Ağası 
Habeşi Mehmed Ağa tarafından Mimar 1585’te yaptırılmıştır. Bazı 
kaynaklarda camiin mihrap bölümündeki duvarlarda yer alan pano 
çinilerle XVI.yy. İznik, XVIII.yy. Tekfur Sarayı ve yeni yapılmış 
Kütahya çinileri olarak bahsedilmekte7 ise de bu çinilerin renk ve 
desen özelliği bakımından XVI.yy. hususiyeti taşıdığını söylemek 
mümkündür. 

7 Filiz Gündüz, “Mehmed Ağa Külliyesi”, DİA, XXVIII, 432.
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Resim 8-9- Ayasofya II. Selim Türbesi dış cephesindeki çini 
panoların merkezinde yer alan şemsenin altında bir ortabağ rumi mo-
tifi var. Siluet olarak rumi ortabağına benzeyen bu motif tamamen 
bitkisel çizgileri resmeden zevkli, iri formlu, çok dişli saz yaprağı gibi 
motiflerin bir düzen içerisinde tanzimi sonucu ortaya bu güzellikler 
çıkmaktadır.
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Resim  10-11-12

III. Murad Türbesi iç mekanındaki çinili pano. Ön plana çıkan 
dişli yaprak şekilli rumiler.

Bu kompozisyonda rumi ve ortabağ motifleri tamamen yap-
rak şeklinde tırtıllı çizgilerden meydana gelir. Rumi dallarının düz 
bir şekilde düzenlendiği kompozisyonda rumi gövdeleri çok zengin 
formda işlenmiş saz yaprakları gibi ihtişamla çizilmiştir. Aslında bit-
kisel kaynaklı olmayan rumiye çok farklı manalar kazandırır. Bu tarz 
uygulamalara yaygın olarak rastlanmaz.
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IV.2- BİTKİSEL SÜSLEMENİN SERBEST 
VE HELEZONİ DALLAR ÜZERİNDE BAZI 
FARKLI UYGULAMALARI

Resim 13

Resim 14-15
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Kadırga Sokullu Camii (1571), Mimar Sinan tarafından plan-
lanan bir külliye içerisinde yer alır. mihrap kubbesi altında kıble cep-
hesindeki pencereler arasında bulunan, yarı üsluplaşmış çiçeklerden 
meydana gelmiş bir kompozisyon var. Pencerelerin simetri eksenin-
den, ara boşluklarına uzanan kompozisyon dar ve uzun bir şema teşkil 
eder Altta simetrik tarzda düzenlenmiş iri formlu, çok dişli birkaç 
yaprağın meydana getirdiği kökten çıkar.

Yukarı doğru yükselen kavisli ve helezoni hatlar şeklinde oluşan 
dallar üzerinde yarı üsluplaşmış çiçekler bulunur. Çiçekler, yer yer 
kendi dalı üzerinde lale, gül karanfil, sümbül gibi çiçeklerin bulun-
duğu görülür. 

Kompozisyon boyunca 3 adet rumi-ortabağ motifi aralıklarla 
dalları bir demet şeklinde bir arada tutar.

Resim 16-17
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Sultanahmet Camiinde (1609-1616) bulunan bu çini pano ta-
sarım açısından hakim bir manzara arz eder. Dendanlı tac şeklindeki 
köşebentli panonun ortasında irice bir şemse formu ve bunun üze-
rinde tek bir salbek yer alır. Şemse içinde helezonlu dallar üzerinde 
dolaşan hatayi çiçekleri, salbek içerisinde bahar dallı pençler ve laleler 
görülür. Köşebentlerde hafif kavisli dallar üzerine yerleştirilmiş yarı 
üslûplaşmış çiçekler mekanı doldurur. Bu tasarımın en dikkat çeki-
ci yönü; şemsenin etrafında paralel hareket eden dallar ve üzerinde 
bulunan bahar dallarıdır. Diğer paftalar koyu mavi renkteki zeminler 
üzerine boyanmışken bahar dalları beyaz zemine işlenmiştir. Pano-
nun alt köşelerinde kıvrımlı dallar üzerinde üzüm ve asma yaprakları 
bezelidir.8 

Sultanahmed Camii XVII.yy. başı İznik sıraltı çinilerinin en 
kaliteli örneklerini sunmaktadır. Mihrab duvarları, alt ve üst mahfeli, 
galeriler çinilerle kaplanmıştır. İznik’ten sipariş edilen çiniler fiyat 
listesindeki tarihe göre inşaatın tamamlanma devrine aittirler. Def-
terlere göre 21043 çini kullanılmıştır.9 

8 Sultan Ahmed Camii (İstanbul): I. Sultan Ahmed tarafından 1609’da yaptırılmaya 

başlanan bu cami, 1616 tarihinde tamamlanmıştır. Mimar Mehmed Ağa’nın eseri olan 

camiin harem kısmı 64 x 72 metre ölçüsünde bir alanı kaplar. Çapı 24 metreyi bulan, 

yüksekliği de 43 metre olan kubbe, dört büyük fil ayağı üzerine binen dört büyük 

kemere pandantiflerle oturur. Beş metre çapında olan bu ayaklar aşağıdan yukarıya 

kadar yivlidir. Yivler, ayakların ağırlığını hafifletirler. Aşağıdan yukarıya beş sıra üze-

rine istiflenen 260 yuvarlak kemerli pencere, yapıya büyük bir hafiflik sağladığı gibi 

camiin içini başka hiç bir camide görülmeyen bir ışığa boğmaktadır. Beyaz zemin 

üzerine mavi, yeşil, kırmızı, firuze ve siyah renklerle üslûplaşmış lâle, sümbül, karanfil 

gibi çiçeklerle ve girift dallarla süslenen İznik çinileri, duvarların ve ayakların yukarı 

kısımlarını  üst kornişlere kadar kaplar. Mekân etkisi bakımından Süleymaniye’den 

daha ileriye giden Sultan Ahmed Camii, göklere yükselen narin altı minaresi ve 

zarif kubbesiyle, Ayasofya’nın ağırlığı karşısında, hafifliğin ve inceliğin  erişilmez bir 

sembolüdür. (S. K. Yetkin, a.g.e., s.69’dan kısaltılarak.)

9 G. Öney, a.g.e., s. 91.
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Resim 18-19-20

Topkapı Sarayı Harem Da-
iresi çinilerinden 17.yy. simetrik 
eksenli dikey pano. Üç kademeli 
bir havuz gibi tasarlanmış vazodan 
çıkan hafif kavisli dallar üzerin-
de iri stilize çiçekler. Panonun alt 
iki köşesinden çıkan başka dallar 
ve çiçek grubu bulunuyor. İri çi-
çeklerin Ağlayan Gelin diğerleri; 
karanfil, lale, gül goncası, sümbül, 
süsen, menekşe, zambak, Buhur-ı 
Meryem’dir.10 Kompozisyon alt-
tan yukarı doğru müstakil dallar 
şeklinde gelişiyor. Her bir dalın kendi taşıyacağı nispette çiçeklerle 
yüklendiğini fark ederiz. 

Benzer çini örnekleri Topkapı Sarayı Valide Sultan Yatak Oda-
sında da görülmektedir.

10 Çiçekler hakkındaki isimlendirilmeler için bkz. Yıldız Demiriz, “Çini Bahçesi”-Os-

manlı’da Çini Seramik Öyküsü, Editör: Ara Altun, İMKB, s.168 vd.
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IV.3- FARKLI ŞEKİLLERDE TASARLANMIŞ 
HATAYİ VE PENÇ MOTİFLERİ

IV.3-a HATAYİ ÇİÇEĞİ

Resim 21-22

Resim 23 klasik bir hatâyi çizimi

Ayasofya’daki III. Murad Türbesi (1595-1600) girişindeki çini 
panolar önemli tasarım değerlerini saklamaktadır. Bu panodaki çi-
çeklerden önemli bulduğumuz bir hatayi çiçeği formunu burada dile 
getirmek isteriz.
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Klasik hatayi çiçeği planında, ancak çok farklı ve alışılmadık 
bir tasarımla karşılaşıyoruz. Çiçeğin tohum kesesi: ana gövde ile bir-
leşen çok sayıdaki yapraklar bir çelenk (arma) kurgusu şeklindedir. 
Bu bölümün tam ortasından aşağı doğru, ters yönde bir çift yaprağın 
yerleştiğini görüyoruz. 

Çiçeğin taç yapraklarını, dokuz tekrarlı olarak, uçlarında birer 
penç yerleştirilmiş gonca benzeri motifler oluşturur.

IV.3-b KATMERLİ PENÇ

Resim 24-25

Aynı panoda yer alan çark-ı felek/bulut şekilli penç motifi çok 
dikkat çekici ve yeni birtakım çizgileri ön plana çıkarır. Çiçek; mer-
kezden itibaren iç içe dört daireden oluşur. İlki yedi dilimli küçük 
bir penç, ikincisi daha iri yapraklarla sekiz yapraklı bir katmerli penç, 
üçüncüsü soldan sağa doğru hareket eden sekiz yapraklı bir çark-ı fe-
lek, dördüncü daire de aynı yönde hareket eden, on bir dilimli bir bu-
lut manzumesidir. Dilimler arasına küçük yapraklar yerleştirilmiştir.

Desen 1991 tarihli bir eserde çizim olarak yayınlanmıştır.11 Bu-
rada ikinci dairedeki penç motifi, çark-ı felekle aynı yönde dönen bir 
spiral hareketi gösterir. Motifin çinideki aslı ise dönerli değil, düzdür.

11 İnci A. Birol-Çiçek Derman, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi 
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Değerlendirme

Buraya kadar yapılan analizde rumi motifinin az da olsa değişik 
yorumları üzerine bazı örnekler gündeme getirildi. “Pîçîde” denilen 
sarılma rumi esprisinin yaprak çizgileri marifetiyle yeni bir ifade tarzı 
ortaya çıkıyor. Bazen sadece rumi gövdelerinde, bazen de dallarla be-
raber bütün rumi heyetinde bu uygulamalar geçerli olmaktadır. Aya-
sofya’daki II. Selim ve III. Murad Türbesi çinilerindeki ortabağ rumi 
figürleri az farkla birbirine çok benzerlik göstermektedir. 

Bunlar dışında Rumi motif gurubunun sanat eğitimi platform-
larında çok daha titiz bir biçimde incelemeye tabi tutulması gerekiyor. 
Çünkü, asırlar boyu süre gelen rumi macerası öyle az bir zamanda 
nüfuz edilebilecek, kavranabilecek tasarımlar değildir.

Bitkisel süslemenin serbest ve helezoni dallar üzerinde bazı 
farklı çeşitlerini ele aldığımızda; Kadırga Sokullu ve Sultanahmed 
camileri ile Topkapı Sarayı Harem Dairesi panolarından birer örneğe 
yer verdik. Sokullu camii mihrap üstü panosundaki büyük pencere 
aralarındaki bitkisel süslemenin serbest çiçekli tasarıma verdiği anlam 
dikkati çeker. Kendi çerçevesinde asimetrik hareket eden helezoni 
dallar üzerindeki laleler temel motifler olarak bir sağa, bir sola ba-
karak gelişir. Üst kısımdaki daireler içerisindeki yazı alanlarını beyaz 
renkli zemindeki zengin çiçek kompozisyonu iç açıcı bir tabloyu res-
meder. Bu tasarımıyla tablolar çini sanatında müstesna eserler olarak 
yerini almıştır.

Sultanahmed camiinden alınan ikinci örnek şemse göbekli iri 
formdaki bir panonun etkileyici iradesine şahit olur. Köşebent ve 
şemse alanları hariç tutulursa kıvrımlarla hareket eden dallardaki ba-
har çiçekleri ortamı sükunet ve huzura boğar. Benzer uygulamalara 
rastlanmış olsa da bu örneğin ayrı bir duruşu vardır.

Aynı kategorideki üçüncü örneğimiz Topkapı Sarayı Harem 
dairesinden bir XVII.yy. eseridir. Burada sanatkar dikey eksen simet-
risinde kademeli şekilde inşa edilmiş bir havuzdan fışkıran sular misa-
li dağılan çizgilere oturan bir kompozisyon tasarlamıştır. Tamamıyla 
yarı üslûplaşmış çiçekler kategorisinde yer alacak olan çiçeklerin Türk 

Kültür ve Sanat Vakfı Yayını, İstanbul 1991, s.57, desen no: 43.
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Süsleme literatüründe ayrı bir yeri vardır. Genel anlamda pastel bir 
görüntü sergileyen desende detaylara girildiğinde irili ufaklı dantel 
gibi işlenmiş çiçekleri kendi dalları üzerinde ahenkle işlendiği görülür. 
Bu suretle her pano döneminin özelliklerini yansıtan farklı tasarımlar 
olarak hafızalar nakşedilir.

Son kategoride ele alınan hatayi çiçeği ve penç motifleri sıra 
dışı yegane örnekler olduğundan gündeme getirildi. Belki yüzlerce 
çeşidi olan çiçek arşivimizde nadir görülen bu motifler de devrinin 
dinamizmini ve üretkenliğini açık bir şekilde göstermektedir.

İstanbul’daki bazı Osmanlı çini eserlerin desen tasarımları açı-
sından yapılan araştırma bizlere bu maceranın hala bitmediğini gös-
terir. Gerek eğitim planlaması, gerekse yazılı-görüntülü medyanın 
çeşitli yayınları olsun Türk Sanatı bilincinin oluşmasına katkı sağla-
mışsa da bunun yeterli olduğu söylenemez. Alanın ilgilileri bütün im-
kan ve fırsatları değerlendirerek yeni etüt ve analizler gerçekleştirmeli 
ve bunları çok iyi değerlendirmelidir. Yukarıda verilen XVI. ve XVII.
yy. örnekleri, o dönemde çini sanatına teknik ve estetik cepheden 
ne kadar önem verildiğini de gösterir. Bu ehemmiyetli çizgilere iyi 
bakmalı, çok mantıklı değerlendirmeler yapılmalıdır. 

Günümüz tasarım dünyası, bir yanda kendini “Modern” olarak 
konumlandıran, diğer yanda ise “Geleneksel” gibi anlamsız başlıklar 
altında kendisine yer bulmağa çalışan çabalarla doluşur. Halbuki, bu 
iki yapay bir ayırımdır. Aslında “Geleneksel” denilen kavram insanlık 
tarihi boyunca yaşanan bir gelişim zincirinin kendisidir. “Modern” ise; 
kendisine farklı bir konum atfetmek isteyen ve öz kültürlere üstten 
bakan bir dış kaynaklı görüşün yansımasıdır.

Dün dünü; bugünse bugünü yaşamak gerekir, dündeki sanatı-
mız tabii ki çok kaliteli ve saygıya değer idi. Bugün onlardan alacağı-
mız çok şey vardır. Fakat bugünün izlerini taşıyan ve bizleri yansıtan, 
buna mukabil geçmişten ilham alan eserler inşa edilmelidir. Bunun 
tersi bir usul bizi hayata döndüremez.


