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Türk- İslıim sanatında 
zirveye ulaşan en renkli 

iç ve dış mimari süsleme unsuru. 

_j 

_j 

Kelimenin aslı Osmanlıca çini (Çin'e ait, 
Çin iş i ) olup porselen sanatını dünyaya 
tanıtan Çinliler'e izafetle Çin isminden 
türetilmiştir. Çeşitli biçimlerdeki levha
ların renklendirilip sırlanarak fırınlanma 

sı sonucu. eriyen sırın çini hamurundan 
yapılmış levha üzerinde meydana getir
diği koruyucu saydam tabaka çini sana
tının esası olmuş ve kullanıldığı mimari 
süslemeye solmayan bir renklilik sağla
mıştır. Çeşitli devir ve bölgelere göre tek
nik değişiklikler göstererek zenginleşen 
çininin ilk örnekleri. tuğla üzerine renkli 
sırın kullanılması ile eski Mısır ve Mezo
potamya'da oluşturulmuştur. Sırlı lev
haların İslamiyet'ten önce Uygurlar ta
rafından kullanılmış olması bu tekniğin 
Türk sanatındaki köklü geçmişini gös
terir. Fakat çini büyük bir teknik çeşit
leome ile sürekli gelişmesini asıl İslam 
sanatında ve daha çok da İslamiyet'ten 
sonraki Türk sanatında ortaya koymuş
tur. özellikle Samerra kazılarında bulu
nan Abbasiler devrine ait yeşil ve sarı 

sırlı levhalar ile sır üstüne perdah (lüs

ter) tekniğinde koyu kırmızı, kahveren
gi. sarı ve turuncu boyalarla madeni toz
lar karıştırılarak yapılan süslemeli lev
halar en güzel madeni pırıltılı örnekler-

. dir. Bu perdahil çinilerio benzerleri, bu
gün Kayrevan Ulucamii'nin mihrap du
varını süslemektedir: Kal'atü Benf Ham
mad'da görülen aynı tür çiniler de Mısır'
dan ithal edilmiş olmalıdır. 

Mimari eserlerde çini süslemelerin. 
bu sanat dalının asıl gelişmesini sergi
lediği Türk-İslam sanatında Karahanlı
lar, Gazneliler ve Harizmşahlar'dan iti
baren kullanıldığı görülmektedir. Hora
san ve İran'daki XI-XII. yüzyıllara ait Bü
yük Selçuklu yapılarının çinilerle süslü 
olduğu, yazılı kaynaklardan ve kalintı

lar üzerindeki izlerden öğrenilmektedir. 
İran'da mimari ile en uygun şekilde bağ
daşan mozaik çini sanatı, XIV. yüzyılda 
İlhanlılar zamanında büyük bir gelişme 
göstermiştir. )01_ yüzyılda Semerkant ve 
Buhara'da Timurlu mimarisinde görülen 
ihtişamlı çini örneklerindeki renkli sırla 
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boyama tekniği bu sanata yeni bir üs
tünlük getirmiş ve bu teknik İran'da Sa
feviler devrinde de sürdürülmüştür. Mağ
rib ve İspanya İslam mimarisinde de ge
niş bir uygulama alanı bulan çini sanatı , 

Mısır'da ise daha az oranda ve ancak 
Memlükler devrinde kullanılmıştır. Çini 
mozaik tekniğinin Mısır'daki ilk örnek
lerine Sultan Nasırüddin Muhammed'in 
( 1293- 1341) yaptırdığı sebilde rastlan
ma ktadır. 

Türkler'de iç ve dış mimari süsleme
nin en renkli kolu olan çini sanatı, asıl 

büyük ve sürekli gelişmesini Anadolu'
da göstermiştir. Çeşitli tekniklerle zen
ginleşen bu sanat daima mimariye bağ
lı kalmış ve onun üstünlüğüne gölge dü
şürmediği gibi renkli bir atmosfer yara
tarak binaların mekan etkisini de art
tırmıştır. Anadolu Selçukluları ile çol<. çe
şitli tipteki mimari eserler üzerinde bü
yük bir gelişme gösteren çini sanatı var
lığını günümüze kadar sürdürmüştür. 
Her dönemin çini süslemesi, daha önce
ki dönemlerin üstün vasıflarını devam 
ettirirken yeni teknik buluş ve renklerle 
de bu sanatı zenginleştirmiştir. İlk ör
neklerde sırlı tuğla kullanıldığı. fakat kı
sa sürede levha çini ve ffrQze, mor, ye
şil , lacivert renkte sırlanmış levhalardan 
istenen örneğe göre kesilmiş parçaların 
alçı zemin üzerinde bir araya getirilme
siyle oluşturulan yüksek seviyeli kesme 
mozaik çini tekniklerine geçildiği görü
lür. Kesme mozaik tekniği genellikle di
ni yapılarda uygulanmış, köşk ve saray 
gibi sivil yapılarda ise duvarlar yıldız. haç-

ı_ Keykavus Darüşşifası·nı n türbe cephesi cinilerinden bir 

detay - Sivas 

329 



ÇiNi 

Karatay Medresesi ' nin kubbe ve pandantifindeki çini süsleme ile kubbe çin ilerinden bir detay - Konya 

vari, altıgen, kare, dikdörtgen gibi şekil
lerdeki geometrik çini levhalarla kaplan
mıştır. Dinf yapılarda daha çok geomet
rik kompozisyonların yanı sıra rümf ve 
palmet gibi soyut bitkisel motiflerle zen
ginleştirilmiş kıvrık dallı süslemelere 
rastlanmakta, bunlardan başka iri küff 
ve sülüs yazılarla yapılmış çok etkileyici 
süslemelere de önemli bir yer verildiği 
görülmektedir. Buna karşılık sivil mima
rinin çini süslemelerinde en fazla çeşitli 
duruşlarda resmedilmiş insan, av hayvan
ları, kuş, çift başlı kartal, ejder, sfenks 
gibi aralarında efsanevf yaratıkların da 
bulunduğu zengin bir figür çeşitlernesi 
göze çarpar. Selçuklular ayrıca, sır üs
tüne uygulandığında metalik pırıltı ve
ren perdah tekniğini de geliştirmişler

dir. 

Anadolu 'da çini süsleme uygulanmış 
ilk önemli yapılardan biri. Sivas Keyka
vus Darüşşifası ' ndaki türbedir. Selçuklu 
Sultanı ı. izzeddin Keykavus'un 11211-
1220) yattığı bu türbenin cephesi, sulta-

Gökmedrese Mescidi'nin mihrap ve ku bbe geçiş lerindeki 

çini ler · Sivas 
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nın ölümünü bildiren yazılı levha çinileri 
ve mozaik çini süslemeleriyle görkemli 
bir görünüme sahiptir. Geometrik kom
pozisyonların ağırlıkta olduğu binada, 
kazıma tekniği ile yapılmış iki küçük kar
tuş içinde ustanın Merendli olduğu be
lirtilmiştir. XIII. yüzyıldan kalma Eski Ma
latya Ulucamii 'nin kubbeli mekanı ile ey
van ve avlu revağındaki çiniler, mimari
ye bağlı olan bu süslemenin başarılı ve 
görkemli birer örneğidir. Kazıma tekni
ğinde yapılmış çini kitabelerde belirtil
diğine göre ustaların Malatyalı oluşu, 

bu sanatın artık Anadalulu sanatçılarca 
da başarıyla uygulandığını ortaya koy
maktadır. 

Anadolu Selçukluları'nın en önemli mer
kezi olan Konya' daki yapıları süsleyen 
çiniler, şehrin bu sanat dalında da seç
kin bir merkez olduğunu göstermekte
dir. Alaeddin Camii'nin mihrap ve kub
beye geçiş kısmında çini süslemeler bu
lunmaktadır. Ayrıca Sırçalı Medrese'nin 
1 1243) eyvanındaki mozaik çini süsleme
ler, kitabede TQslu bir sanatçının ismi
nin bulunması açısından önemlidir. Bu 
sanatçının iran 'ın Tüs şehrinden gelmiş 
bir aileden olduğu ve sanatını Anadolu'
da geliştirerek Konya ve çevresinde yay
gınlaştırdığı, öteki yapılarda görülen ben
zerliklerden anlaşılmaktadır. Özellikle 
Konya Karatay Medresesi 1 1251), başta 
kubbesindekiler olmak üzere hemen her 
bölümünü kaplayan mozaik çini süsle
meleriyle Selçuklu döneminde bu sana
tın ulaştığı üstün düzeyi gözler önüne 
serer. Yine Konya'daki Sahib Ata Külli
yesi'nde (ı258-l283) görülen örnekler, 
çini sanatının Selçuklu dönemindeki ge
lişimini ve mimarideki yaygın kullanımı
nı sergilemektedir. Caminin mihrabı, mi-

narenin gövdesi, türbenin içindeki lahit
ler, kemerler ve ajurlu pencere şebeke
leri, bitkisel motiflerin daha geniş alan
lara yayıldığı görü len seçkin çini örnek
leriyle kaplıdır. 

Sivas'taki Gökmedrese (ı 272), Selçuk
lu çini sanatının Xlll. yüzyılın sonuna doğ
ru vardığı noktayı ve özellikle eyvan to
nozunun içindeki örneklerle mozaik çini
nin kabartma olarak da uygulandığını 

ortaya koyar. Ayrıca eyvanın arka duva
rının süslemesi, daha önce iran'daki Sel
çuklu yapılarında görülen sade tuğla süs
lemenin Anadolu'da bütünüyle mozaik 
çiniden yapıldığını göstermesi açısından 
ilginçtir. Tokat'taki Gökmedrese'nin ey
van cephesindeki çiniler ise Selçuklu dö
nemi mozaik çinilerinde kullanılan mo
tiflerin bir özetini verir. 

Çay ilçesindeki Taşmedrese'nin 1 1278) 
giriş eyvanında kırmızı tuğla ve firüze 
çiniden kesilmiş , lotus palmetli bir friz 
vardır. Mihrabındaki çiniler ise Türk çini 
sanatında ilk ve son defa uygulanmış 

olan bir süsleme biçimini sunar. Pirüze 
ve mor renkli çinilerle Bizans sanatında 
görülen düğüm motifi oluşturulmuş ve 
bunlar, içinde "Allah" ve "Ali" yazılı se
kiz köşeli yıldızlarla birleştirilerek orüi
nal bir düzenleme meydana getirilmiş
tir. Ankara'daki Aslanhane Camii'nin gör
kemli mihrabı. XIII. yüzyıl sonunda varı
lan zenginliği ve teknik gelişmeyi belir
tir. Pirüze ve lacivert mozaik çinilerin kul
lanıldığı mihrapta alçı süsleme de önem
li bir yer tutar. 

Selçuklu dönemi saray ve köşklerinin. 
bugüne sağlam biçimde gelememeleri
ne rağmen yapılan kazılar sonucunda 
zengin çini süslemeye sahip oldukları 

anlaşılmıştır. Konya'da IL Kılıcarslan za
manında (ı ı 56-1192) inşasına başlandı

ğı halde Alaeddin Köşkü denilen saray 

Konya Alaeddin Köşkü 'n ün minai tekn i ğ inde yapılm ış çi

ni lerine bir örnek (İstanbul Türk ve İ slam Eserleri Müzesi} 



kalıntısında. Anadolu Selçuklu sanatın
da yalnız bu yapıda kullanılmış "mfnaf" 
teknikte çiniler bulunmuştur. Bu çinile
rin hamuru sarımtırak renktedir ve için
de bağlayıcı olarak alkalili kireç kullanıl
mıştır. Bu teknikte çok iyi yoğrulan ha
mur kare. yıldız, haç ve bakiava biçimi 
levhalar haline getirildikten sonra astar
lanmadan yüksek ısıya dayanıklı yeşil, 

koyu mavi, mor ve firüze renklerle bo
yanarak sırlanıp pişirilir, daha sonra si
yah, kiremit kırmızısı. beyaz ve altın yal
dızla sır üstüne yeniden boyanarak da
ha hafif bir ısıda tekrar fırınlanırdı. Ye
di renk kullanıldığı için "heft renk" de 
denilen ve uygulanması çok zor olan bu 
teknikle ortaya çok kaliteli ürünler çıkı
yordu. Bu çini levhalarda, Selçuklu dö
nemi saray hayatını yansıtan taht ve av 
sahnelerinin yanında çeşitli hayvan tas
virleriyle stilize bitki motifleri de görül
mektedir. Sultan ı. Alaeddin Keykubad 
tarafından inşa ettirilen Kayseri Keyku
badiyye Sarayı'nda ( 1 224-12 26ı kare. se
kiz köşeli yıldız ve haçvari çini levhalar. 
sır altına boyama ve sır üstüne madeni 
panltı veren perdah tekniğiyle yapılmış-

Beyşehi r Kubadabad Sa rayı çin ilerinden çift başlı ka rta l ve 

insan figürlü iki örnek (Konya Çini Eserleri Müzesi , Teşhir. nr. 

1143. 1181) 

Birg i 

Ulucamii'n in 

mozaik 

cinili 

mihrab ı ile 

isa Bey 

Camii 'nin 
kıb l e 

kubbesi ne ait 

pandantif lerdeki 
çini ler. 

Selçuk 1 

izmir 

tır. Buradaki çinilerde geometrik motif
lerio yanında, firüze sır altına siyah bo
yayla işlenmiş helezonlar yapan kıvrık 

dal motiflerine de rastlanmaktadır. Yi
ne Alaeddin Keykubad tarafından yap
tırılan Beyşehir ' deki Kubadilbad Sara
yı'nın ( 1226- 1 237ı çinilerinde de perdah 
tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte de
sen mat beyaz. mor veya firüze sırın 

üstüne gümüş yahut ba~ır oksitli bir ka
rışımla işieniyor ve çini alçak bir ısıda 
yeniden fırınlanıyor. böylece de oksitler
deki maden karışımı ince bir tabaka ha
linde bütün çini yüzeyindeki süslemeyi 
kaplıyordu. Haçvari çiniler arasına yer
leştirilmiş sekiz köşeli yıldız biçimi lev
haların çok çeşitli insan ve hayvan figür
leri içerdiği görülmektedir. Bu örnekler, 
Selçuklular'ın dünyevf ve sembolik an
lamlarla zenginleştirdikleri tasvir anla
yışlarını sergilemektedir. 

Beylikler döneminde çininin kullanımı 
Selçuklular'daki kadar başarılı değildir . 

Ancak bazı örneklerde bu sanatın yine 
de Selçuklu geleneğini sürdürdüğü gö
rülür. Özellikle Beyşehir ' deki Eşrefoğlu 
Camii ( 1 299 ı ve bitişiğİndeki türbe ( 130 ll. 
bu dönemin en görkemli çini süsleme
lerine sahiptir. Camiye girişi sağlayan iç 
kapı ile mihrap ve mihrap önü kubbesi, 
mozaik çini kaplamalarıyla bu sanatın 

zaferini vurgulayan birer abide gibidir
ler. Türbe kubbesinin içini kaplayan mo
zaik çinilerde artık girift bitkisel motif 
egemenliğinin başladığı görülür. Ayrıca 
kubbe içinin beşgen levhalar halindeki 
mozaik çinilerle kaplanmış olması da tek
nik bir özelliği gözler önüne serer. Mo
zaik çini süsleme geleneği . Aydınoğulla

rı ·na ait Birgi Ulucamii ·nin ( 131 3 ı mih
rap ve mihrap önü kubbesini taşıyan ke
mer alınlığında da sürer. Aynı beyliğe ait 
Selçuk isa Bey Camii'nde ise ( 1374) mih
rap eksenindeki birinci kubbenin kas
nağı altındaki üçgen pandantiflerde tuğ
la ve yıldız biçimi çinilerden oluşturulan 
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dolgular bulunmakta ve bunların yeşil 

çini levhalardan kesilmiş parçalarla ya
pılan mukarnas şeklinde sonuçlandıni
dıkları görülmektedir. Mozaik çini süs
leme. Selçuklu sanatının en yakın takip
çisi olan Karaman Beyliği'nde de vardır; 
ancak daha geniş alçı süsleme alanlar 
içinde kakılmış olarak kullanılmıştır. Kon
ya 'daki Hasbey Darülhuffazı'nın (1421ı 

mihrabı ile kubbeye geçiş bölgesindeki 
mozaik çiniler Selçuklu dönemi özellik
lerini sürdürmektedir. 

Karaman' daki İbrahim Bey imareti'
nin ( 1433) bugün İstanbul Çinili Köşk'te 
sergilenen renkli sır tekniğinde yapılmış 
gösterişli mihrabında Osmanlı çini sana
tının etkileri bulunmaktadır. Aynı etki
lere. Germiyanoğulları'na ait Kütahya ll. 
Ya ku b Bey Türbesi 'nde ( 1429 ı lahdin yer 
aldığı setin bordOrlerindeki renkli sır tek
niğ iyle yapılmış dikdörtgen levha çiniler
de de rastlanmaktadır. 

Çini sanatı Osmanlılar'da, başlangı

cından itibaren çeşitli tekniklerin uygu
lanması ile büyük bir ilerleme ve zen
ginlik göstermiştir. Bursa Yeşilcami ve 
Külliyesi'nin ( 1419- 1422 ı çini süslemele-

Çinili Köşk"e 

taş ınmıs olan 

Karaman 

ibrahim Bey 

Imareti' nin 

cini mihrabı 

331 



ÇiNi 

Yeşilcami 

alt kat 
mahfilinin 

renkli sır 
tekniğindeki 

çinilerinden 

bir detay -

Bursa 

ri. ilk dönem Osmanlı sanatında çininin 
ulaştığı düzeyi sergiler. Bu yapıda kul
lanılmış olan renkli sır tekniğinde, de
senin konturları kırmızı hamur üzerine 
derin biçimde kazmarak veya baskı ile 
basılmak suretiyle işlenir, sonra renkli 
sırlarla boyanarak fırınlanır. Bir başka 
şeklinde ise kırmızı hamurlu Jevha be
yaz bir astarla astarlandıktan sonra de
senin konturları krom, mangan karışımı 
şekerli bir madde ile çizilir, sonra renkli 
sırlarla boyanarak fırınlanır. Fırınlanma 
sonucunda eriyen renkli sırların, kaba
ran konturlar sayesinde birbiri içine ak
ması önlenir. Bu dönemde beyaz. sarı, 

fıstık yeşili ve eflatunun katılmasıyla 

renklerde de bir zenginlik doğmuştur. 
Ayrıca hatayili kompozisyonlar ve şaka
yık gibi Uzakdoğu kökenli desenler çini 
sanatına katılmıştır. Bunda ise hiç şüp
hesiz 1402'de Timur tarafından Semer
kant' a götürülen ve orada yeni teknik 
ve üslüpları öğrenerek dönüşünde be
raberinde getirdiği Tebrizli ustalarla Bur
sa'daki eserleri ortaya koymuş olan Sur
salı Ali b. İlyas Ali'nin büyük payı vardır. 
Yeşilcami'nin bütünüyle çini kaplı hün
kar mahfilinde yine çini ile yazılmış Mu
hammed ei-Mecnün ismi, bu bölümü ya
pan ustanın iftiharla atılmış bir imzası 
gibidir. Yeşiltürbe'nin mihrabındaki iki 
şamdan arasından çiçeklerin fışkırdığı 

vazo ve tepede asılı kandil motifleri. de
ğişmekte olan süsleme üslübunu gözler 
önüne serer. Çelebi Sultan Mehmed'in 
tamamıyla renkli sır tekniğindeki çiniler
le kaplı lahdi, çinili lahitlerin en görkem
lilerinden biridir. Bursa· daki M uradiye 
Camii ve Medresesi'nin ( 1425) mozaik 

. ve renkli sı r tekniğindeki çinileri ise ay
nı üslübun daha sade örnekleridir. 

Edirne M uradiye Camii'nin ( ı436l çi
nileri. ilk dönem Osmanlı çini sanatı

nın gelişimini sergiler. Caminin mihrabı, 
saydam- renksiz sır altındaki mavi- be
yaz teknikli çinilerin, renkli sır tekniğiy-
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le meydana getirilen örneklerle birlikte 
kullanıimasıyla oluşturulan bir aşamayı 
göstermektedir. Mihrap içindeki düğüm
lü şeritlerle çevrelenmiş zengin rümlli 
kıvrımlarda, dönemin tezhip ve kalem 
işi süslemeleriyle bütünleşen bir üslüp 
birliği sezilir. Bunun yanında çoğu Uzak
doğu kökenli olan çeşitli bitkisel süsle
meler de kompozisyonlara zenginlik ka
tar. Mavi-beyaz süslemeli altıgen levha
lar. aralarına yerleştirilen üçgen firüze 
levhalarla birleşerek duvarları kaplar.' 
Edirne'de Üç Şerefeli Cami'nin ( 1437-

ı 44 7) avlusunda bulunan iki çini alınlık
taki şeffaf sır altı levhalarda mavi- be
yaz firüze ve eflatunun da katıldığı gö
rülmektedir. Küçük çiçekler. helezonlar 
yapan kıvrık dallar ve yazılar, bu yapı
daki süslemenin ana desenleridir. Y0!. 
yüzyılın renkli sır tekniği Y0!1. yüzyılda 
özellikle istanbul'da sürer. Yavuz Sultan 
Selim Camii ve Türbesi'nin . (ı 522) çinile
rinde, bu teknikte sırsız bırakılan boş 

alanların fırınlandıktan sonra kırmızı 

boya ile boyanarak renklendirildiği an
laşılmaktadır. Şehzade Mehmed Türbe
si'nin (ı 548) içini kaplayan çini süsleme
lerde ise sütunlar, başlık ve kaidelerini 
içeren mimari formlar görülür; burada 
sütunların taşıdığı bir revak tasvir edil
miştir. Bu örnekler renkli sır tekniğinin 
mimari ile bağdaşan en yaygın kullanı
mını sergiler. 

Y0!1. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
bütün tekniklerin terkedildiği ve yalnızca 
"sı r altı" diye adlandırılan tekniğin kul
lanıldığı görülür. Bu teknikte çini levha
lara önce bir astar çekilir, sonra istenen 
örnek dış çizgileriyle çizilir ve içieri ar
zulanan renklerle boyanır. Hazırlanan çi
ni levha. sır içine daldırılıp kurutulduk
tan sonra fırına verili r. Fırında ince bir 
cam tabakası halini alan saydam sırın 

altında bütün renkler parlak bir biçim-

M uradiye 

Camii'nin 

mi hrabı ile 
duvar 

çin ilerinden 
bir detay -

Edirne 

Üç Şerefe li Cami'nin çini li pencere alınlıklarından biri -

Edirne 

de ortaya çıkar. Bu dönemde renklerin 
arasına ancak yarım yüzyıl kadar süre
cek olan orüinal bir mercan kırmızısı da 
katılır. Çok kaliteli bir teknik ve zarif bir 
desen anlayışı ile yapılan bu çinilerde, 
artık naturalist bir anlayışla çizilmiş la
le, sümbül, karanfil, gül ve gül goncası, 
süsen ve nergis gibi çeşitli çiçekler. üzüm 
salkımları , bahar dalları , çiçek açmış 

ağaçlar, selvi hatta elma ağaçları üstün 
bir yaratıcı güçle kompozisyonları zen
ginleştirir. Ayrıca hançer biçiminde kıvrıl
mış sivri dişli yapraklar ve bunların ara
sında çeşitli duruşlarda kuş figürleri. ba
zan da efsane hayvanları yer alır. Bu 
zenginleşmede hiç şüphesiz Osmanlı sa
rayına bağlı nakkaşların yaratıcı gücü 
etken olmuştur. Özellikle Şahkulu ve Ka
ra Memi gibi nakkaşbaşıların idaresin
de çalışan nakkaşlar. çini ustaları için 
çeşitli desenler ortaya koymuşlardır. Bu 
gür kaynağın oluşturduğu Osmanlı sa
ray üslübu, bu dönemde çeşitli sanat 
dallarıyla birlikte çini sanatında da bir 
üslüp bütünlüğü sağlamıştır. 

istanbul Süleymaniye Camii ( ı 550- ı 557) 
mihrap duvarı, kırmızı rengin ilk defa 
kullanıldığı, bahar dalları ve diplerinden 
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fışkıran Jale. karanfil gibi naturalist çi
çeklerin yer aldığı çinileriyle yeni üsiQbu 
açıkça ortaya koyar. Mihrabın iki yanın
daki yazılı madalyanlar ise dönemin bü
yük hattatı Karahisari ve. öğrencisi Ha
san Çelebi'nin eserleridir. Rüstem Paşa 
Camii ( ı 56 ı). XVI. yüzyılın ikinci yarısın
da çini sanatına kaynak olacak bütün 
desenierin sergilendiği. mihrapların. du
varların. payelerin bütünüyle çinilerle 
kaplandığı gösterişli bir yapıdır. istan
bul Kadırga'da Sokullu Mehmed Paşa 
Camii (ı 57 ı ). çini süslemelerin kubbenin 
pandantifli geçiş kısmında, pencere alın
lıklarında, mermer mihrabın çevresin
deki duvarda ve minberin külahında yer 
alması ile mimariyi ezmeyen başarılı bir 
düzenlemeye sahiptir. Bunun yanında 
istanbul Piyale Paşa Camii'nin (ı 5731 çi-
nili mihrabının içi, dönemin kumaş ve 

ları ile XVII. yüzyıl çini sanatına !<aynak 
olacak güçtedir. 

Çini sanatında, XVII. yüzyılın ilk yarı
sından itibaren teknik açıdan bir durak
lama ve gerileme başlar. Mercan kırmı
zısı kahverengiye dönüşür. öteki renk
ler solar. sır altında akmalar görülür. Sır 
parlaklığını yitirir, çatlaklar belirir. be
yaz zemin ise kirli ve benekli bir görü
nüm kazanır. Desenler bir süre daha es
ki güçlerini korumakla birlikte gittikçe 
inceliklerini yitirir ve donuklaşırlar. Sağ
lam siyah dış çizgilerin yerini ince mavi 
bir çizgi alır. 

istanbul Sultan Ahmed Camii 'nin ( 1609-

16 171 çinileri, Türk çini sanatının en par-
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lak dönemine ait örneklerin toplandığı 
son büyük yapıdır . Bu yapıda kayıtlara 
göre 21.043 çini kullanılmıştır. Özellikle 
üst kat mahfillerinin duvarlarını kapla
yan çini panolarda görülen çiçek açmış 
ağaçlar. asma dalları sarılmış selvi ağaç
ları. üzüm salkımları. Jale, sümbül, ka
ranfil demetleri. Çin bulutları ile kuşatıl
mış iri şakayıklar ve sembolik üç top de
senleri, yıldızlı geometrik geçmeler gibi 
çok farklı motiflerin ayrı ayrı panolar 
halinde bir araya getirilmiş bulunmala
rı, bunların devşirme çini oldukları kanı
sını uyandırmaktadır. Bu yapıda, XVI. 
yüzyıl ikinci yarısı ve XVII. yüzyıl başı İz
nik ve Kütahya çinileri bir arada kulla
nılmıştır. 

Topkapı Sarayı'nın çinileri, Osmanlı çi
ni sanatının bütün dönemlerini toplu ola
rak gözier önüne serer. Fatih Sultan Meh
med tarafından yaptırılan. şimdi Arke
oloji Müzeleri Müdürlüğü'nün bahçesin
de kalan Çinili Köşk ( 1472). mozaik çini 
sanatının ilk Osmanlı dönemindeki üs
IQp gelişimini yeni kompozisyon ve renk
lerle ortaya koyan abidevi bir yapıdır. 
Gösterişli bir eyvan biçiminde dışarıya 

açılan giriş kısmında geometrik kompo
zisyonlar. iri kQfi ve sülüs yazılar etkiyi 
arttırmaktadır. Topkapı Sarayı Arz Oda
sı'nın cephesindeki renkli sır tekniğinde 
yapılmış çiniler ise XVI. yüzyılın başın

daki örneklerin özelliğini taşır. XVI. yüz
yılın ikinci yarısının en kaliteli çinilerinin 
bulunduğu bölümlerden biri de Hırka-i 
Saadet Dairesi'dir. Çiçek açmış ağaçlar 

Çini desenleri arasındaki benzerliği ser- Rüstem Paşa Camii payeleri üzerindeki çinilerden bir derayla Piyale Paşa Camii'nin mihrap çin ileri ve Yavuz sultan Selinı 
giler. Edirne Selimiye Camii ( 1569- 1 575) Türbesi cinilerinden bir örnek- istanbul 

çinileri. 1572 tarihli fermanlardan anla-
şıldığı gibi iznik'e özel olarak sipariş edil
miştir. Bu yapı , çini süslemenin mimari 
ile bağdaşan. fakat onun üstünlüğünü 
gölgelemeyen bilinçli yerleştirilişini en 
başarılı bir biçimde ortaya koyar. Mih
rap duvarı, minber köşkü, galerileri taşı
yan kemerierin köşelikleri. pencere alın
lıkları ve hünkar mahfili. dönemin en ka
liteli çinileriyle kaplıdır. Özellikle hünkar 
mahfilindeki çiniler. XVI. yüzyılın ikinci 
yarısında varılan üstünlüğü, bahar dal
ları . çiçek açmış ağaçlar ve elma ağaç
ları ile taçlandırır . Üsküdar'da Atik Vali
de Camii (ı 583) mihrap duvarının iki ya
nında yükselen çini panolar. vazodan ta
şan çeşitli çiçekler ve çiçe~ açmış ağaç-
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Selimiye 
Camii 
hünkar 
mahfi linin 
çini pano l a rı -
Edirne 

üzerinde çifte kuşlu panolar. parlak kır
mızı rengin geniş bir zeminde kullanılmış 
olduğunu göstermesi açısından önemli
dir. Sultan lll. Murad Dairesi 'ndeki ( 1578) 
çiniler. kubbe eteğine kadar bütün du
varları kaplar. XVI. yüzyılın ikinci yarısı
nın bu kaliteli çinilerinde beyaz zemin 
üzerine kırmızı. yeşil renklerin bulundu
ğu Çin bulutları. nar çiçekleri ve dişli kıv
rık yapraklar görülür. Ocak külahının iki 
yanında yer alan bahar dallı kompozis
yon ise bulunduğu yere uygun bir biçim
de yerleştirilmiştir. 

1640 tarihli Sünnet Odası'nın cephe
sini çeşitli dönemlere ait çiniler süsle
mekte ve bunların artık kaliteli çinilerin 
yapılamadığı bu dönemde. ya saray de
polarından çıkarıldıkları veya başka yer
lerden sökülerek getirildİkleri anlaşıl

maktadır. 1.20 x 0.34 m. boyutlarında
ki yekpare çini panalorda. beyaz bir ze
min üzerinde firüze ve mavinin tonla
rıyla kıvrık iri yaprak ve şakayıklı bir dal 
üzerinde çeşitli duruşta kuş figürleri. 
alt kısımda ise Uzakdoğu kökenli iki ef
sanevi geyik figürü bulunmaktadır. XVI. 
yüzyıl saray nakkaşlarının desenlerine 
göre biçimlendiği belli olan bu panolara 
benzer daha küçük boyuttaki bir pano
da ise bir vazodan çıkan kıvrık yapraklı 
ve çiçekli bir dal üzerinde kuş figürleri 
bulunmaktadır. ilginç olan. bu panoların 
benzerlerinin 1639 tarihli Bağdat Köşkü 
içinde de yer almasıdır. Ancak burada 
kompozisyon yekpare bir pano halinde ol
mayıp yedi ayrı levhanın birleştirilmesiy
le meydana getirilmiştir. Bu çiniler, biraz 
kabalaşmış üslüplarına ve teknik aksak
lıklarına rağmen. Sünnet Odası'ndaki XVI. 
yüzyıla ait orijinallerine bakılarak yapıl
mış oldukça başarılı kopyalardır. 

XVII. yüzyıl çini sanatının desen açı

sından henüz eski dönemlerin yaratıcı 
gücünü sürdürdüğü harem kısmında, Va
lide Sultan ve Şehzadeler dairelerindeki 
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çini kaplamalar, vazolardan taşan çeşit
li çiçekler ve bahar dalları ile mekana 
bir cennet bahçesi görünümü vermek
tedir. Bu yüzyılın çini sanatına bir kat
kısı, kompozisyonlar arasında Mekke ve 
Medine tasvirlerinin de yer almasıdır. 

Bir örneği Valide Sultan ibadet Odası'n
da bulunan bu tasvirlerin kitabeli olma
ları bunlara belge niteliği de kazandırır. 

XVII. yüzyılda iznik'in gittikçe azalan 
etkinliğinin yerini Kütahya almaya baş
lamıştır. Üsküdar Çinili Cami ( 1640) mih
rabı. minberin külahı ve nişli duvarları 

ile Kütahya çinilerinin iznik ürünlerini 
hatırlatan başarısını gözler önüne serer. 
istanbul Yenicami ve Külliyesi'nin ( 1663) 
çinileri ise XVII. yüzyılın ikinci yarısında
ki teknik gerilerneye rağmen çok çeşitli 
desenierin hala kullanıldığını göstermek
tedir. Yeşil. firOze ve lacivert renklerin 
hakim olduğu çinilere yapının hemen her 
bölgesinde rastlanır. 

XVIII. yüzyıl başlarında iznik çiniciliği 
tamamen son bulur. Sultan ll l. Ahmed 
ve Sadrazam Damad ibrahim Paşa, Türk 
çini sanatını yeniden canlandırmak için 
girişimlerde bulunurlar ve istanbul Tek
fur Sarayı ' nda. iznik'ten getirilen usta
başı ve fırın malzemeleriyle yeni bir ima
lathane kurulur. Başlangıçta iznik çini
lerinin benzerleri yapılır ; ancak bu de
neme çok kısa sürer ve yirmi beş yıl son
ra Tekfur çiniciliği de son bulur. "Tek
tur Sarayı çinileri" adı altında toplanan 
bu ürünlerin en ilginç örnekleri, Heki-

Topkapı Saray ı Sünnet Odası· nın cephesindeki cini pano
lar · Istanbul 

moğlu Ali Paşa Camii'nde ( 1734) ve Sul
tan lll. Ahmed Çeşmesi'nin ( 1732 ) saça
ğı altında yer almaktadır. Desen açısın
dan iznik çinilerine benzemekle birlikte 
Tektur Sarayı çinilerinin yapım tekniği 
başarılı değildir. Sırlar mavi bir ton al
mış, çatlaklar belirmiş, boyalarda akma 
ve renklerde de solma başlamıştır. Sır 

altı tekniğindeki bu çinilere. o zamana 
kadar renkler arasında görülmeyen sarı 
ve turuncu da girmiştir. Kısa ömürlü bu 
çabanın yanında Kütahya XVIII. yüzyıl 

boyunca tek çini merkezi olarak etkinli
ğini sürdürmüştür. Kütahya çinilerinde 
saray sanatının görkeminden uzak. da
ha çok halk sanatının şemati k üsiObu
na göre oluşturulmuş çiçek buketleri ve 
rozetlerin ortaya çıktığı görülür. Üskü
dar Yeni Valide Camii ( 1708) ile Kütahya 
Hisar Bey Camii· nin (ı 750) ve Topkapı 
Sarayı ' nın çeşitli yerlerinde bulunan çi
niler bu dönemin özelliklerini yansıtır. 

Kütahya çiniciliği. neo- klasik üsiObun 
hakim olduğu XX. yüzyılın başlarında ye
ni bir canlanma ile değişerek iznik çi
nilerinin klasik desenlerine dönmüş ve 
başarılı örnekler vermeye başlamıştır. 

Eyüp'teki Mehmed Reşad Türbesi'nin 
( 191 8) içini kaplayan panolar. asma yap
raklı selvi ağaçları. vazodan taşan çiçek
ler, bahar dalları ve kırmızının da katıl

dığı renk çeşitlernesiyle bu canlanışı göz
ler önüne sermektedir. Böylece Osmanlı 
çini sanatının en görkemli örnekleri, kü
çük çapta da olsa XX. yüzyılın başında 
yeniden yaşatılmaya çalışılmıştır. Bugün 
ise Kütahya çiniciliği zaman zaman Türk 
çini sanatının parlak geçmişini hatırla

tan örneklerle varlığını sürdürmektedir. 
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Çinili Cami ve Medresesi · Üsküdar 1 istanbul 

L 

ÇİNİLİ CAMi KÜLLİYESİ 

İstanbul Üsküdar'da 
Kösem Valide Sultan tarafından 

yaptırılan külliye. 
_j 

Üsküdar'ın Murat Reis mahallesinde 
kendi adını taşıyan semttedir. Bir avlu 
içindeki cami, medrese, sebil ile avlu dı
şındaki çifte hamam, sıbyan mektebi 
ve çeşmeden meydana gelir. Avlunun 
kuzey kapısı ile caminin girişinde bulu
nan iki kitabeden külliyenin 1 OSO ( 1640) 
yı lında inşa edildiği öğrenilmektedir; an
cak kitabelerde medreseden söz edil
meyişi onun daha sonra yapılmış olabi
leceği fikrini vermektedir. Külliyenin mi
marının o yıllardaki hassa başmimarı 

Kasım Ağa olduğu sanılmaktadır. Külli
yenin vakfiyesi bulunmamakla birlikte 
bani Kösem Sultan'ın istanbul, Rumeli, 
Anadolu. Mekke ve Medine'de yaptırdığı 
hayrata ait biri 1 026 ( 1617). diğeri 1 049 

Çini li Cami 
Kü ll iyesi" nin 

s ıbyan 

mektebi. 
hamam ı ve 
hamamın 

içinden 
bir görünüs 

ÇiNiLi CAMi KÜLLiYESi 

( 1639) tarihli iki vakfiye bulunmakta ve 
bunların ikincisinden bazı bilgiler elde 
edilebilmektedir. Ayrıca Ayvansarayi'den, 
Büyük Valide Ham'nın gelirinden bir kıs
mının bu külliyenin masraflarını karşı
lamak için vakfedildiği ve Muhasebe-i 
Evkaf Defteri'nden de (BA. nr. 5493) Kö
sem Sultan ' ın haslarından sağlanan gelir
den yine cami ve çevresindeki hayır mü
esseselerine pay ayrıldığı öğrenilmekte
dir. 

Merkezde ve Çinili Mescid sokağı üze
rinde yer alan cami kare planlı ve tek 
kubbelidir. Kare mekan. kıble yönü hariç 
üç taraftan sekizgen kesitti ve başlıkla
rı baktavalı yirmi mermer sütuna oturan 
ahşap çatılı geniş bir son cemaat yeriy
le çevrelenmiştir. Yüksek bir platform 
üzerine kurulmuş olan caminin son ce
maat yerine kuzey ve batıdaki merdiven
lerle çıkılır. Ahşap örtü uzayarak etek
leri kuzeydeki merdivenin üzerinde iki, 
batıdakinin üzerinde üç sütuna basan 
iki saçak meydana getirmiştir. Caminin 
kuzey duvarı. g irişin iki yanında pence
re alınlıklarındakiler kısmen tahrip edil
miş çinilerle kaplıdır. Bu durum ve ayrı
ca ahşap çatının oturduğu mermer sü
tunların aralarının demir şebekeyle ka
patılmış olması son cemaat yerine ikin
ci bir mekan hissi vermektedir. 

Caminin dış görünüşüne hakim olan 
monotonluk, duvarların üst kısmına açı
lan ortadaki ince ve uzun. yanlardakiler 
alçak ve geniş sivri kemerli üçer pence
reyle giderilmiştir. Duvarların alt yarıla
rında ise kuzey ve güney cephelerde iki
şer. yanlarda üçer tane demir şebekeli 
dikdörtgen pencere. ayrıca güney duva
rında mihrabın yanlarında ceviz kapılı 

iki büyük dolap, diğer duvarlarda da 
Kur'an koymaya mahsus çift gözlü iki
şer tane küçük niş bulunmaktadır. Du-
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