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o SANAT. Lale. yarı üs!Qplaşmış şekliy
le XVI. yüzyılın ilk yarısından sonra Türk 
bezerne sanatlarında önemli bir yer tu
tar. Kanuni Sultan Süleyman devri saray 
nakışhanesi sernakkaşı Kara Memi, Türk 
tezyinatında yaprak ve goncasıyla bera
ber çizilen yarı üs!Qplaşmış gül, karanfil. 
Jale ve bahar dalı motifleriyle yeni bir üs
lüp ve anlayış getirmiştir. Bu tarz kısa za
manda saray ve sanatkarları etkilemiş. 
kitap, çini, maden. ahşap ve dokuma sa
natlarında çok yaygın olarak kullanılmış

tı r. Kara Memi üslGbuyla beraber Türk 
motif grupları arasına giren Jale kazandı

ğı farklı biçim ve renkleriyle çok beğenil
miş , ilgi görmüştür. Üslüplaştırılmış ol
masına rağmen karakterini kaybetme
yen bu Jale motiflerini farklı isimleriyle 
desen içinde XIX. yüzyıla kadar görmek 
mümkündür. 

Yarı üslüplaşmış çiçek ve zengin Jale 
motifleriyle tezhip edilmiş kitap ve mu
rakka'lar arasında en güzel örnekleri, Ka-

istanbul'daki 
Rüstem Paşa 

Camii'nde 

lale desenli 
bir çini 

panodan 

detay 

XVII. yüzyıl başına ait lale desenli dokuma (TSM, nr. 31/4) 

ra Memi'nin olgunluk dönemini temsil 
edenDivan-ı Muhibbi(iü Ktp., TY, nr. 
5467) ve klasik desen içinde Jale motifle
rinin yer aldığı Şah Mahmud murakkaıdır 
(iü Ktp., FY, nr. 1426). Türk ve İ slam Eser
leri Müzesi'nde (nr. 320) muhafaza edi
len mushaf-ı şerifin tığlarında soğanıyla 
birlikte Jale çiçeği bütün özellikleriyle yer 
almaktadır. 

Kırmızı renk ve zarif şekliyle XVI. yüz
yılın ikinci yarısından sonra çini sanatında 
görülen Jale motifi ilk defa. 950' de ( 1543) 
yapılan Şehzade Mehmed Türbesi ile da
ha sonra inşa edilen Hadım İbrahim Pa
şa Camii çinilerinde yazı aralarına serpiş
tirilmiŞ olarakyer alır. Rüstem Paşa. So
kullu Mehmed Paşa. Sultan Ahmed cami
leri ve Haseki Hürrem Sultan Türbesi çini 
tezyinatında Jale motifinin renk ve desen 
çeşitliliği bakımından en zengin örnekleri 
verilmiştir. XVII. yüzyılın çini sanatında la
le motifi yarım asır önceki zengin çeşit ve 
desen güzelliğinden yavaş yavaş uzaklaş
m ış. XVIII. yüzyılda ise önemini kaybet
miştir. 

Çini süslemelerinde Jale çini kitabele
rinde yazı arasındaki boşlukları dolduran 
bir motif, bazan hatai ve yaprak motifle
rinin içierini süslemede kompozisyon gü
zelliğini arttıran bir eleman olarak işlen
miştir. Bazan da kompozisyon içinde tek 
başına veya çiçeklerle birleşmiş veya te
pelik tarzında oturtulmuş olarak tezyini 
birlik meydana getirir. 
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Lale, çini süslemelerde tabii renklerine 
bağlı kahnmadan kompozisyonun renk 
ahengine uyarak siyah dışında bütün 
renklerde boyanmıştır. Kompozisyonu 
oluşturan diğer süsleme unsurlarının 
oranlarına uygun bir irilikte tasarlanan 
Jale motifi göz hizasındaki çinilerde kü
çük, yükseklerde ise gözle eser arasında
ki uzaklık düşünülerek büyük yapılmıştır 
(Dayıgil, sy 2119421. s. 223-227) . Lale mo
tifleri XVI. yüzyıl Bursa çatma. istanbul 
kemha dokumalarında ve işlemelerinde 
büyük bir ustalık ve zevkle işlenmiş desen 
içinde yer almıştır {TSM, nr. 31/4; Washing
ton The Textile Museum, nr. I .22). 

Lale motifinin tuğra bezernesinde de 
bolca kullanıldığı klasik dönem Türk bu
ketlerinin içinde Jalesiz bir desen çizilme
miştir. Lale motifinin Kanuni Sultan Sü
leyman devri tombak miğferlerinde, Top
kapı Sarayı Müzesi'nde bulunan silah ko
leksiyonunda yer alan at miğferlerinde 
çok ustaca işlendiği görülmektedir. 
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Osmanlı tarihinin 
1 718-1 7 30 yılları arasına 

sonradan verilen ad. 
_j 

XVIII. yüzyıl Osmanlı kroniklerinde Lale 
Devri adı altında bir dönem tanımlaması 
mevcut değildir. 1718'de Avusturya ve 
müttefıki Venedik'le imzalanan Pasarofça 
Antiaşması'nın ardından başlayan uzun 
barış döneminde başta Haliç ve Boğaziçi 
olmak üzere iptila derecesine varan bir 
yaygınlıkta Jale yetiştirildiğinden ilk defa 
Yahya Kemal Beyatlı bu devir için Lale 
Devri tabirini kullanmıştır. Tarihçi Ahmed 
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