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HALEP VE ŞAM'DA BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ 
ÇİNİLERi HAKKINDA GEZİ NOTLARI 

XVI. yüzyılın ikinci yansında Şam'da inşa edilen 
yapılan bezeyen çiniler, üslilp açısından çağdaşı İznik 
çinileri ile benzerlik göstermektedirler. Kullamlan renk 
paletinden dolayı bir grup İznik seramiğinin "Şam işi" 
olarak adlandınlmasına neden olan bu benzerlik aslında 

klasik dönem Osmanlı üsl~bunun imparatorluğun Bal
kanlar' dan Kuzey Afrika 'ya, Kahire ve Şam'a kadar tüm 
merkeziere yayılan evrensel üsliibunun göstergesidir. 

Yavuz Sultan Selim'in Memlük Sultanı Kaosu 
Gavri'yi mağlup ettiği Mercidabık Muharebesi'nden 
(1516) sonra Osmanlı topraklanna katılan Halep ve Şam 
kentleri, gerek Hac yolu üzerinde bulunmalan ve ge
rekse yüzyıllardır süren ticari canlılığı ile imparator
luğun önemli eyaletlerioden biri baline gelmiştir. Tasa
nrolan Mimar Sinan tarafından yapılan Halep Adiiye 
Camii ve Hüsrev Paşa Külliyesi ile Şam Süleymaniye 
Külliyesi bu kentlerdeki Osmanlı dokusunun simgesi 
olurken, Hac güzergahına inşa edilen menzil külliyeleri 
yol güvenliği sağlamıştır. Osmanlı valileri tarafından 
kurulan hanlar, kapalı çarşı ve arastatar ile özellikle 
Halep kenti Doğu Akdeniz'in önemli bir ticaret merkezi 
haline gelmiştir (1). 

İmar faaliyetleriodeki canlaoma ile birlikte, çini

cilikte de bir atılım olması kaçınılmazdı. Aslıoda çinici
lik geleneği Osmanlı fethinden öncesine dayanmaktadır. 

Resim 1: Halep Adli ye Camii'nin son cemaat yeri pencere 

alwlığındaki İznik çinisi 

Dr. Şebnem AKALIN ERYA VUZ 

XV. yüzyılın ilk çeyreğinden, Şam veziri el-Halil el

Tevrizi Türbesi'ni kaplayan altıgen çiniler sır altına 

kobalt mavisi, fıruze, mor ve gri renklerle bezelidir. 
Aralanna fıruze sırlı üçgenler yerleştirilmiş olan çioiler, 

XV.yüzyıl Suriye seramikleri ile Uzak Doğu'dan ithal 

edilen mavi-beyaz porselenlerden esinler taşıyan desen

lerio birleştirilmesinden oluşan stilize bitkisel bezemeye 
sahiptir (2). XVI. yüzyılın ikinci yansına kadar geçen 

yaklaş·ı.k bir asırlık zaman süresince yapılan az sayıda 

çinide (3) ise yazı kuşakları, Çin mavi-beyazlan ve 

seladonlanndan uyarlanmış desenler varolan çini sanatı

na küçük bir ışık tutmaktadır. 

Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan 

Şam Süleymaniye Külliyesi'nio inşa edilmesi ile Suri

ye' nin çini sanatında yeni bir dönem başlamıştır. Kanuni 

döneminde, 1550'lerde çini~e seramik sanatındaki 
değişirnde Kudüs, Şam ve İstanbul'daki üç büyük 

yapının etkisi olduğu bilinmektedir (4). İlk tasarı 

Kudüs'te Kubbetü's-Sahra'nın çioileridir. Kubbe kas

aağının üzeriodeki H.952/ M. 1545-46 tarihli mozaik çini 
kitabe ile başlayan yapım süreci, kuzey kapısının üstün

deki H.959/M.l551-52 tarihli· kitabeye göre Abdullah 

Tebrizi başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleşti

rilmiştir (5). XV. yüzyıl Bursa ve Edirne camileri gibi 

mozaik çini, renkli sır ve sır altı tekniğinde çiniler bir 

arada kullamlmıştır. Son araştırınalar çinilerio yapının 

yakınında kurulan fırınlarda üretildiğini ortaya koymuş
tur ve ustalar sırası ile bir teknikten diğerine geçmiş, aym 

desenleri farklı çini tekniklerinde uygulamışlardır. Kub

betü's-Sahra'oın karşısındaki Kubbetü's-Silsile'de de 
ana yapıdan kalan çinilerio kullanıldığı görülmektedir. 

Gezimiz sırasında (6) ziyaret etme tirsatını bul

duğumuz Halep'teki Canblat Sarayı'nın eyvanlannı 

kaplayan ve Kudüs'tekilerle aym desene sahip çiniler 

Kudüs-Suriye bağlantısını en iyi belgeleyen örnektir. 
Aynı ustalar veya Kudüs'te çalışmış olan bir başka usta 

grubunun XVI. yüzyılın ikinci yarısında birden bire 

Şam'da üretimine başladıklan çiniler ise ana konumuzu 

oluşturmaktadır. 
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KATALOG 

Halep Adiiye Camü: 

Kanuni devrinde Semendirek, Mısır ve Halep 
beylerbeyl iklerinde bulunmuş devlet adamı 

Dukaginzade Gazi Koca Mebmed Paşa (7) tarafından 

H.973/M.l565-66 yılında yaptınlmıştır. Mimar Sinan'ın 

eseri olan yapı tümü ile kesme taştan, tek kubbeli ve çift 

revaklı dır. Plan özellikleri Osmanlı klasik üslı1bunu yan
sıtınakla birlikte, duvarlanndaki iki renkli taş işçiliği 
bölgesel özelliktir (8). 

Yapının konumuz açısından en önemli özelliği 
portalin iki yanındaki pencere alıntıklarını kaplayan 

İznik yapımı çinilerdir. (Resim ~) Motifler beyaz zemin 

üzerinde firuze, açık ve koyu tonlarda kobalt mavisi ve 

XVI. yüzyılın ikinci yansında Şam'da üretilen çinilerde 

hiç görülmeyen mer~an kırmızısı ile renklendirilmiştir. 
Alınlıklarm ortasındaki dikdörtgen kiHibe çerçevesi tam 

merkezde olmayıp biraz aşağıya yerleştirilmiştir. Firuze 

bordürlü, kobalt mavisi zemin üzerinde beyaz sülüs harf

lidir. Çevresini hatayi grubundan çiçekler, hançer yap
raklar, palmet ve rumi kıvrımlannaan oluşan Osmanlı 

klasik üslübunda bezerne kuşatmaktadır. Alınlığı 

kuşatan bordürün .zemini kobalt mavisi olup, ana kompo

zisyonun beyaz zemini ile tezat oluşturmaktadır. Dese.ni 
kayan eksenler halinde iki sıra olarak yerleştirilmiş pal

met dizisidir. Palmetlerin uçlan iki yana uzatılarak bir

birleri ile birleştirilmiş ve sanki bir örgü oluşturulmuştur. 

Gezimiz sırasında ziyaret etme olanağı bula
madığımız Halep Babramiye Camü'nde de (1580-81) 

İznik çinileri bulunmaktadır (9). 

Resim 2: Halep Canblat Sarayı'nın selamlık eyvanı 

Resim 3: Halep Canblat Sarayı'nın harem eyviıi:ı.ındaki 

çinilerden ayruıtı 

Halep Canblat Sarayı: 

Dikdörtgen biçiminde açık aviulu ve iki eyvanlı 
saray tümüyle kesme taştan inşa edilmiştir. Avlu duvar
lannda taşa işlenmiş yuvarlak rozetler, pencere alınlık
lannda rfu:ni-palmet ve lotus desenli taş oymalar, eyvan
Iara açı lan kapılann çevresinde renkli taş bezerneler 

yapının görkemini arttırmaktadır. Anıtsal selamlık eyva
nı ile tam karşısında bulunan ve merdivenle çıkılan daha 
basık harem eyvanı XVI. yüzyılın ikinci yansına tarihle
neo çinilerle kaplıdır. Mavi-beyaz çiniler, renkli taş 

süsleme.nin bittiği seviyeden başlayarak her iki eyvanı 
kaplamaktadır. Kubbetü's-Salıra'nın çinileri (10) ile 

. aynı olan desene.olan bu çinilerio Kudüs'ten gelen usta~ 
lar tarafından yapıldığı kabul edilmektedir (ll). Beyaz 
zemin üzerine siyah konturla çizilen motifler koyu tonda 

kobalt mavi ile boyanmıştır. (Resim 2) Karolann ortası
na verev olarak bir lotus, dört kenanna da birer yanm 
hatayi çizilmiştir. Lotuslar alttan bir agrafla, üstten ise 
ince saplada köşelerdeki çeyrek olarak çizilmiş rozet 

çiçeklere bağlanmış, kanat şeklinde açılan kollan diğer 
köşelerde birbirleriyle kesişerek dörtgenler oluşturmuş

tur. Uzaktan bakıldığında merkezdeki rozet çiçeği dört 
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yanından saran hatayiler ve aralanndaki verev lotuslar
dan oluşan girift soyut bitkisel bezerne algılanmaktadır. 
Selamlık eyvanında çinilerio aralarına kobalt mavisi 
zemin üzerine beyaz sülüs hattı, çevresi de rozet çiçekler 
ve yaprak kıvnmlanyla kuşatılmış çerçeveler yerleşti
rilmiştir. Renkli taş bezemelerle çini kaplamayı bir
birinden ayıran bord_ür çinileri ise firuze sır altına siyah 
desenlidir. Ortalannda palmet dolgulu kartuş ile onu sar
mal şekilde kuşatan dallara bağlı rumiler, hatayi grubun
dan çiçekler ve küçük yapraklada yalın fakat özenle 
tasarlanmışlardır. Dikkatle bakıldığında harem 
eyvanının iki yan duvarmda bulunan fuuze sırlı birkaç 
dörtgen çinide bordür deseni bir kenara çizildikten sonra 
kalan yüzey hatayi grubundan küçük çiçeklerle doldu

rolduğu görülmektedir. (Resim 3) Bordür deseninin ana 
desenle kesintisiz uyumu tasanmdaki ustalığı bir kez 
daha ortaya koymaktadır. 

Halep Büsrev Paşa 1 Hüsreviyye Camü:_ 

Hüsrev Paşa'nın (12) Şam beylerbeyliğinde 
bulunduğu 1534-1538 yıllan arasında H.943/ M.l536-
37 yılında yapıldığı kabul edilmektedir (13). Fakat yapı
daki tek kitabenin H.953/ M.l546 tarihli olmasından 
yola çıkılarak, Paşa'nın 1541 yılında ikinci vezirliğe 
atandıktan sonra yapımına başlandığı ve ölümünden 
sonra tamamlandığı öne sürülmüştür (14). Mimar 
Sinan'ın her üç tezkeresinde de kayıtlı olan yapının, 
İstanbul'dan Halep'e gönderilen bir yardımcısı veya 
yerel bir kalfa tarafından inşa edildiği sanılmaktadır. 

Tek kubbeli bir ana mekan ve iki yanındaki dışa taşkın 
birer tabhane odası ile beş kubbeli son cemaat revağın

dan oluşmaktadır. Tabhaneli camilerio son örneği 
olarak kab~ edilmektedir (15). Kalın gövdeli ve basık 
sivri külahlı minare batıdaki tabhaneye bitişiktir. 

Resim 4: Halep Hüsrev Paşa Camii'nin son cemaat yerindeki 

pencere alınlığı 

Caminin batısında yer alan medrese, dershane ve L biçi
minde, önü revaklı altı talebe odası ve dershanenin 
karşıs ındaki üç gözlü sundurmadan oluşmaktadır. 
Yapının doğusundaki simetrik düzenleme, talebe 
odalarının 1901 yılında okul yapımı için yıkılmasından 
dolayı bozulmuştıır. Medrese Mimar Sinan'ın üslübunu 
yansıtmadığı için, caminin tamamlanmasından sonra 
yerel bir mimar tarafından yapıldığı sanılmaktadır (16). 

Caminin dış cephesinde, pencere alınlıklaİuıdaki 
birbirinin eşi iki çini pano kobalt mavisi zemin üzerinde 
detaylan firuze ve koyu mangan moru ile renklendirilmiş 
hatayi grubundan iri beyaz çiçekler ve kıvnk hançer 
yapraklardan oluşan girift bezemeye sahiptir (Resim 4). 

Merkezde firuze bordürlü dikdörtgen çerçeve içine alın
mış kartuşta, beyaz zemin üzerine siyah harflerle 
"Besmele ve Kelime-i Tevbid" yazılıdır. Gerek yazının 
özensizliği, gerekse bitkisel kompozisyonun yerleşti
rilmesind~ki sıkışıklık bu çinileri başkent üslı1bundan 
uzaklaştırınaktadır. Adiiye Camii'nde plan şeması ile 
birlikte çini bezemenin de Başkentte tasarianarak gön
derildiği, Hüsrev Paşa Camii'nde ise bunun göz ardı 

edildiğini düşünebiliriz. 

Bir diğer alınlıkta , benzerlerini Canblat 
Sarayı'nda (Resim 2) gördüğümüz verev yerleştirilmiş 
mavi-beyaz iri lotııs desenli çinilerden birkaç örnek 
bulunmaktadır. Oradakilerden farklı -oıara:k kobalt ma
visi ile renklendirilen motifterin aralan firuze ile doldu
rulmuştıır. Aynı alınlığın alt yansına ise kobalt mavisi 
zemin üzerine firuze renkte bezemeli başka çiniler yer
leştirilmiştir. Merkezdeki rozet çiçekten çıkan yaprak 

gibi stilize palmetler dört köşeye ışınsal olarak açılmak
tadır. Kenar ortalanndaki yarım rozet çiçekler ince 
saplarla onlara bağlanarak, uzaktan bakıldığında ağ gibi 
geçmeli bir örgü düzeni algılanmaktadır. Her karoda 
değişen açıklı koyulu renk paleti ve yerleştirilmelerinde
ki özensizlik, daha geç belki de xvm. yüzyıla ait bu 
çinilerio sonradan buraya konulduğunu düşündürmekte
dir. Minarenin şerefesinin altındaki dörtgen çinilerden 
oluşan kuşaktan da geriye yalnızca· iki örnek kalmıştır. 

Şam Sultan Süleyman 1 SilleYınaniye 1 Tekkiye 
Camii: 

Mimar Sinan, Şehzade Mehmed Camii'nin biti
minden az bir süre sonra İstanbul ve Şam'da Süley
maniye külliyelerinin yapımına başlamış ve Şam'daki 
külliye H.962/ M.l554-55 yılında tamamlanmıştır (17). 
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Cami tek kubbeli, iki minareli ve çift revaklıdır. İki 
yanda kubbe, ortada aynalı tonozla örtülü üç bölümlü iç 
revak, dış revak tarafından üç yönden kuşatılmaktadır. 
Ana mekan ve revağın siyah-beyaz taş sıralarından 
oluşan duvar örgüsü ve taş süslemeleri Suriye'nin 
geleneksel mimari üslfibunu yansıtmaktadır. Yapımının 
Sinan'ın bir kalfası veya yerel mimarlarca yürütüldüğü 
kabul edilen cami, dikdörtgen bir avlunun güney kenan
na yerleştirilmiştir. İki yanmda birer sıra tabhane odası, 
tam karşısında aşhane ve onun iki yanındaki ker
vansaraylar ile hac kafilelerine hizmet edecek bir menzil 
külliyesi olarak tasarlanmıştır. Daha sonra yanına 
Selimiye Medresesi ve arasta eklenmiştir. 

Caminin içi XVI. yüzyılın ikinci yansına tarihle
neo Şam çinileri ile kaplıdır. Bu çiniler Şam'da çini ve 

seramik üretiminin yeniden canlanmasının başlangıcı 
olarak kabul edilmektedirler (18). Mimar Sinan'ın 
Kanuni Sultan Süleyman için İstanbul ve Şam'da yaptığı 
iki külliyenin, İznik ve Şam'da çini üretimine yeni bir 

soluk getirdiğini öne sürmek sanırun çok iddialı olmaya
-ç:aktır. Fakat XVI. yüzyılın ikinci yansına tarihleneo 

s.~m )~~pımı çiniler desenleri ile başkentin klasik 
üslüouna yaklaşmakta iseler de, ilk kez İstanbul'daki 
Süleymaniye çinilerinde karşımıza çıkan İznik'in mer

can kırmızısına hiçbir Zaı:iıan.~ahip olamamışlardır. . . 

Ana mekana girildiğinde; kapının üstündeki sivri 
kemer biçimindeki alınlık çinisi i.kj. yandan gelerek orta
daki kartuşu kuşatan sarmal dallardan çı.ıcan rı1nıiler, tes
tere dişli yapraklar, dalların ortalanndan dele~ek geçtiği 
hatayİ grubundan iri çiçekler ve goncalada bezenmiştir 

(Resim 5). Koyu kobalt mavisi zemin üzerinde ·~otifler 

Resim 5: Şam Süleymaniye Camii'nin ana mekanda kapı 
üstündeki alınlık 

Resim 6: Şam Süleymaniye Camii ana mekan duvarlanru 
kaplayan çiniler 

beyaz bırakılarak yalnızca detaylan açık ~lma yeşili ile 
renklendirilmiştir. Çiçeklerle bezeneo kartuş merkezden 
aşağıya yerleştirilmiştir: Dikdörtgen biçiminde olup iki 
ucu ve üst kenan palmet biçiminde çıkıntılarla taç
landırılmıştır. Elma yeşili zemin üzerinde beyaz, kobalt 
mavisi ve firuze renklerde hatayİ grubundan çiçekler 
görülmektedir. Alınlığı kuşatan lotus~palmet desenli 
bordür ana zemin ile aynı renklere sahip olduğu için ilk 
bakışta dikkat çekmemektedir. 

Alınlığın hemen altmda bulunan ve tüm mekanı 
çepeçevre kuşatan, alışılmışın dışında büyük boyutlu 
dikdörtgen çiniler, altlı- üstlü yerleştirilmiş palmet dizisi 
deseolidir. Aşağıya dönük pal.metle.r düz beyaz olarak 
bırakılmış, yukanya bakan palmetler kobalt mavisi 

zemin üzerine yeşil-beyaz renklerde simetrik yerleŞtiril
miş rumi ve palmetlerie bezeomiştir. 

Mekanın beden duvarlarını kaplayan' çiniler de 
İznik çinilerinin standart olan boyutlanndan daha büyük 
ebatta olup yaklaşık 28x _28 cm.dir (Resim 6). Beyaz 

zemin üzerine konturlan kobalt mavisi ile çizilmiş ve 
daha açık tonda kobalt mavisi, fıruze.ve koyu elma yeşili 
ile renklendirilmişlerdir. Kayan eksenler üzerinde 

l>~~al~n~n dilimli kenarlı oval şemseler, aralanndaki 
'hatayi ·gı:iıbundan çiçekler ve gonca lı kıvnk dallada bir

birleriDe bağlanınıŞi?~dır. Yeşil zeminli şemseler beyaz 
rümiler ve onlarıo kesişmesini sağlayan palmetlerle 
bezelidir. Kenarlardaki çinilerio yansına bordür deseni 

çizilmiştir. Bordürün zemini koyu kobalt mavisi olup, 

ikili sarmal oluşturan rumi kıvnmlan sırt sırta dönüşler 
yaparken aralanna palmetler yerleştirilmiştir. Beden 
duvarlannı kaplayan dörtgen ve mekanı çevreleyen 
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Resim 7: Şam Süleymaniye Camii'nin mihrap nişindeki 

çinilerden aynntı. 

büyük dikdörtgen çinilerden m"(ize ve özel koleksiyon
lara dağılmış çok sayıda örnek bunların standart çini 
olarak bol m.ik1arda üretildiğini düşündürmektedir. 

Mihrap nişini kaplayan çinilerde de benzer düzen 
görülmektedir (Resim 7). Her karonun ortasında dilimli 

kenarlı ve palmet biçiminde salbekleri olan birer şemse 
ve çevresinde de Çin bulutu kıvrımlan bulunmaktadır. 

Şemseler fi.ruze rengi çerçeveli ve kobalt mavisi zeminli 
olup, içlerine merkezdeki dört yapraklı çiçekten dört 

yöne açılan dörder rı1rni ve palmetin oluşturduğu motif 
yerleştirilmiştir. Şemselerin çevresindeki iri bulut kıv

rımlan açık elma yeşili, iki yandaki şimşeğe benzeyen 
kıvnmlar ise kobalt mavisidir. Karolan iki yandan sınır

layan bordür duvardaki çinilerle aynı olmasına karşın, 
desen çizimi daha özenli ve yetkin bir işçilik göstermek

tedir. 

Şam Selimiye (Sultan II. Selim) Medresesi: 

H.974/ M.l566- 67 tarihlidir. Süleymaniye Külli
yesi 'nin doğusunda bulunan medresenin adı tezkereler
den yalnızca birinde geçmektedir ve Apdullah Kuran 

· Mimar Sinan'a mal etmekte güçlük çekerek yapının 
ye~el bir mimarın eseri olabileceğini öne sürmüştür (19). 

Yapımına Kanuni Sultan Süleyman zamanında başlan- . 

mış ve II. Selim döneminde tamamlanmış olmalıdır. 
Revaklı dikdörtgen avlunun çevresinde kubbeli bir ders
bane ile 22 talebe odasından oluşan plan şemasına sahip
tir. Duvarlan iki renkli kesme taş yatay sıralar balinde 
örülmüştür. Ziyaretimiz sırasında Süleymaniye Ca
mii 'nin bakımlı durumuna karşın Selimiye Med
resesi'nin onanma gereksinim duyduğunu gözlemledik. 

İç mekanlarına giremediğimiz yapının revaklardaki 

pencere alınlıklannda sır altı tekniğinde çini bezerne 

bulunmaktadır. 

Detaylardaki çok az farklılıklar dışında tüm 

panolarda aynı kompozisyon yİnelenmiştir (Resim 8). 

Kobalt mavisi ve fi.ruzenin yanı sıra koyu elma yeşilin

den açık kimyana kadar her panoda farlılık gösteren 

yeşil tonlan ile karşılaşılmaktadır. Desenler siyah kon

turla çizilmesine karşın beyaz bırakılan kalın kuşakla 

belirginleştirildiklerinden, ilk bakışta renkli sır tekniği 

ile yapılmış izlenimi vermektedir. Alınlığın ait kenann

da yanın olarak görülen sekiz kollu rozet çiçek ve yıldız

dan ışınsai olarak zemine yayıian batayİ grubundan 

çiçekler, goncalar ve iri rfiı:nlierin karşılıklı gelerek oluş

turdukları çerçeveler içindeki şakayıklardan oluşan 

kompozisyon tasanmı oldukça yetkindir. Desen çizimin

de detaylara önem verildiği kalp biçiminde düğümler 

oluşturan saplardan ve iri rumilerden daha net olarak 

seçilebilmektedir. Siyah konturla çok zarif şekilde 

çizilen rfiı:nller karşılıklı birleşerek iri rumileri oluştur

maktadır. Yalnızca zemin yeşil boyanarak küçük rfu:niier 

beyaz bırakılmış ve çok renklilik arasında zarif çizim

lerinin fark edilmesi sağlanmıştır. 

Sır altı tekniğinde olmalarma rağmen bu çiniler 

stil olarak XVI. yüzyılın ilk yansında İstanbul'da renkli 

sır tekniğinde yapılm.J,ş çinilerle benzerlik göstermekte

dirler (20). 1554 taribli'Kara Alırnet Paşa Camii İstan

bul'da bu teknikteki çinilerin görüldüğü son örnek olup, 

burada bir gelenek sona ererken Şam'da bir başkasının 

başlaması basit bir rastlantı gibi görülmemektedir (21). 

Resim 8: Şam Selimiye Medresesi'nin avlu revaldarına açılan 

pencere a1ınlıklarından biri.: 
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Şam Derviş Paşa 1 Dervişiye Ca mü: 

Son cemaat yerindeki çini kiHibeye göre H.982/ 

M.l574-75 tarihli yapı topluluğu cami, kuzeyde Derviş 

Paşa'nın türbesi, kuzey cepbesindeki sebil ve avlunun 

batı kanadındaki kadı odası veya mektep ile avlunun or

tasındaki havuzu andıran şadırvandan oluşmaktadır (22). 

Kesme taştan inşa edilen cami ortada pandantifli kubbe

li olup iki yandaki üçer kubbe ile yaniara doğru geniş

letilmiştir. Beş kubbeli son cemaat yeri ve doğusunda da 

minaresi bulunmaktadır. Mimari özellikleri klasik 

Osmanlı üstübunu yansıtan caminin iç mekanındaki iki 
renkli taş işçiliği, diğer yapılarda olduğu gibi yöresel 

üslübun etkilerini yansıtmaktadır. Yapı topluluğu XVI. 
yüzyılın sonlarına ait Şam yapımı çiniterin en zengin 

örneklerine sahiptir. Caminin avlusunun kuzey duva

rının dışındaki küçük sebilin çinilerinin büyük çoğun

luğu kaybolmuştur. Ziyaretimiz sırasında türbenin için

dek,i çinileri ise görme imkanırnız olamadı. 

Caminin iç mekanında ana kubbenin altında, 

pandantiflerle bölünmüş olarak qört parça halinde, 

kobalt mavisi zemin üzerine iki satır beyaz sülüs harfli 

çini ayet kuşağı dolarunaktadır (23). Duvarlarda renkli 

taş işçiliğine sahlp d~ey panoların aralarında da üç farklı 

desene sahip çini panolar ve pencerelerin üstünde de 

sivri kemerli alınlık biçiminde çini kaplama 

bulunmaktadır. Milırabın iki yanında ve yan 

duvarlardaki çiniler altıgen biçimindedir. Altıgenterin 

ortasında altı koli u beyaz yıldız ve kollan arasında kalan 

üçgen boşluklarda da kobalt mavisi zemin üzerinde 

beyaz palmetler bulunmaktadır (24). Çiniler 

birleştiğinde birbiri ile kesişen kobalt mavisi altıgenler 

içinde, kayan eksenler halinde sıralanan altı kollu 

yıldızlardan oluşan sonsuz düzende geometrik kom

pozisyon oluşmaktadır. Yıldızlar merkezdeki rozet 

çiçekten dönerek çıkan firuze yapraklar ve kobalt mavisi 

çiçeklerden oluşan yalın bir bezemeye sahiptir. Pano

ların iki yanındaki ince bordür çinileri ise kobalt mavisi 

zemin üzerinde dalgalı bir bat oluşturan ince dallara 

bağlı rüınl- palmet desenlidir. 

İç mekandaki panolardan biri yuvarlak ma

dalyonlarla kesişen şemseler içinde asma yapraklan ve 

tek üzüm salkımından oluşan kompozisyona sahiptir 
(Resim 9). Kayan eksenler halinde görülen şemselerin 

konturu kobalt mavisi zemin üzerinde firuze göbekli 

küçük beyaz çiçekli olup, iki yandan fıruze kıvnmlarla 

bareketlendirilmişlerdir. Kesişme noktalanndaki yuvar

lak madalyonlar dilimli fıruze bordürlü ve kobalt mavisi 

zemin üzerinde bir kökten çıkan çiçek desenlidir. De

metler dönüşümlü olarak bir sırada lale, ' birsırada 

karanfil desenli olup koyu renk zemin üzerinde beyaz 

bırakılmış, detaylan fıruze ile renklendirilmiştir. Şemse

lerin içi~'de yukarıdan iki yeşÜ asma yaprağının 
\ . 

arasından soluk mangan moru renkte tek bir üzüm 

salkımı sarkmaktadır. Alttaki boşluğa kobalt mavisi ve 

fınıie ~enkli bir lale ve yeşil bir asma yaprağı, kenara da 

bir pap~tya ve kobalt mavisi menekşe yerleştirilmiştir. 

Resim 9: Şam Derviş Paşa Camii'nin ana mekanındaki ÜzÜm 
salkımlı pano. 
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Kompozisyon kobalt mavisi zemin üzerinde beyaz ve 

firuze renkli rümi-palmet desenli bordürle çevrilidir. 

Yan kollan .kanat biçiminde olan palmetler sağlı-sollu 

yerleştirilmiş ve aralanndaki rümilerle üçlü "örgü oluş

turulmuştur. 

John Carswell .üzüm salkımı ve asma yaprağı de

seninin kökeninin İznik seramilderine mi, yoksa Çin 
porselenlerine mi dayandığının açık bir soru olduğunu 
belirtmektedir (25). Bizce bu ve bir sonraki panonun 

kompozisyon düzeni açıkça XVI. ve XVII. yüzyılların 
Osmanlı ipekli dokumalarının ve onların taklidi olan 

büyük boyutlu işiemelerin benzeridir (26). İznik çinile
rinde de karşılaşılan benzer kompozisyonlar aynı kay
naktan etkilenmiş olmalıdır. Asma yapraklı bu kom

pozisyon Şam'daki Sinaniye Camii ve Selahaddin 
Eyyubi Türbesi'nde karşımıza çıktığı gibi çeşitli müze

lere dağılmış örnekler (27) sevilen bir düzenleme oldu
ğunun göstergesidir. 

İç mekandaki diğer pano, dalgalı bir hat oluştu
rarak yükselen yan yana dört daldan çıkan çınar yaprak

lı bir koropozisyona sahiptir (28) (Resim 10). Kobalt 
mavisi dallar çift olup aralarda firuze kıskaçlada bir

leştirilmişlerdir. S kıvnmlannın oluşturduğu boşluklar
daki kobalt mavisi çınar yapraklarının ortasında birer 

beyaz !ale ve bazı lalelerin çevresinde de küçük beyaz 
bahar .çiçekleri bulunmaktadır. Dallara sağlı- sollu 
bağlanan üçlü hata yi çiçekleri kimyon yeşili, küçük rozet 

çiçeklerden oluşan salkımlar ise kobalt mavisi renktedir. 
Kompozisyonu sınırlayan kobalt mavisi geniş bordür 

Resim 10: Şam Derviş Paşa Camii'nin ana mekanındaki çınar 
yapraklı pano 

Resim ll: Şam Derviş Paşa Camii'nin son cemaat yerindeki 
H.982 1 M.l574-75 tarihli çini kitabe 

uzun kartuşlar ve dilirnli yuvarlak madalyonlar içindeki 

beyaz, fıruze ve yeşil renkli hatayi grubundan I<.üçük 
çiçeklerle bezelidir. 

İç mekanda pencere alınlıklarındaki çinilerin 
deseni her bir panoda farklılık göstermekle birlikte, iki ' . 
sıra halinde ikişer kartuştan oluşan yazı kuşaklarını saran 

natüralist ve stilize bitkisel bezemeye sahip zemin dolgu-. 
lan ile son cemaat yeri ve avludaki alınlıkların benzeri
dirler (29). 

Son cemaat yerinde yedi adet dikey pano, iki adet 
pencere alınlığı ve kapının üstünde kesik uçlu üçgen 
biçiminde kemer dolgulan çini kaplamadır. Ana mekana 

geçişi sağlayan hasıle kemerli kapının üstündeki simetrik 
iki kemer dolgusu k~balt mavisi zemin üzerinde bir kök-

' ten çıkarak yana doğrU uzayan !ale, karanfıl, menekşe, 

papatya, hatayi grubundan çiçek ve ince uzun yapraklar
dan oluşmaktadır (30). Çiçekler koyu renk zemin 
üzerinde siluet gibi beyaz bırakılmış, fakat detaylan 

firuze boyanarak tek renklilikten kaçınılmıştır. 
Kompozisyonun çininin kesik uçlu üçgen biçimine 
uyumu, yapraklan delerek geçen ince saplı çiçeklerin 
ahengi tasarımdaki ustalıktır. 

Girişin solundili' pano . çinili bir ııti.ru-ap nişi ve 
H.982/ M.l574-75 tarihini veren kitabeli kartuşlardan 

oluşmaktadır (Resim ll). Nişteki çinilerin deseni keyfi 
olarak yerleştirildiğinden, sökülüp yeniden yerleştiril
dikleri veya özel olarak niş için tasarlanmadıklan düşü

nülebilir. Ana desen beyaz zemin üzerinde kobalt ma
visi, firuze ve koyu çimen yeşili renklerde boyanmıştır. 

Kayan eksenler üzerinde sıralanan şakayık ve hatayi 
grubundan çiçekler, testere dişli yapraklar ince dallada 



~----S_A_N_A_T_T_A_R __ iH_i_A __ R_A __ ş_T_IR __ M_A_L_A_R_I __ D_E_R_G_i_s_i ______________ s __ o 

birbirlerine bağlanmışlardır. Bordür çinilerinde karşılık

h yerleştirilmiş rt1m.i kıvnınlan pal.met biçiminde boş

luklar oluşturmaleta ve rfimilerin uçlanndan çıkan küçük 

palmetler sağlı- sollu bu boşluklan doldurmaktadır. 

Zemin kobalt mavisi, beyaz motiflerin detaylan firuze 

rengidir. Panonun üst yansında bordür çinileri devam 

ederken, ana desen kesilerek kitabe çinileri yerleştiril

miştir. Beyaz zemin üzerine kobalt mavisi sülüs harfli 

dört adet kartuş iki sıra halinde düzenlenmiştir. Zemin, 

açık elma yeşili fonda kobalt mavisi ve beyaz mermer 

taklidi desenlidir. Mermer desenini oluşturan benekierin 

aralarına bir inek başı, meyve, yapraklar ve istiridye 

gizlenmiştir (31). Üst kenarda firuze üzerine kobalt ma

visi palmet dizili bordür çinileri bulunmaktadır. Aynı 

cepbenin sol kenanndaki diğer. panonun da üst yarısı 

kesilerek bir kitabe yerleştirilmiştir. Bu panoda sağ üst 

köşedeki çinilerin batalı yerleşirni, ana zemini oluşturan 

çinilerio piyasada bulunan stok çiniler olabileceğini 

düşündürmektedir (32). 

Resim 12: Şam Derviş Paşa Camii'nin son cemaat yerind~, 
sağdaki kandilli pano 

Resim .b: Şam Derviş Paşa Camii'nin son cemaat yerinde, 

girişin sağındaki çinilerden aynntı 

Fakat cephenin her iki yanında o~da bulunan 

birbirinin benzeri iki pano. cami için özel olarak yapılıruş 
gibi görünmektedirler (Resim 12). Bunlar oldukça özen~ 

li çizilmiş Korint başlıklı mermer sütunlara oturan 
kemerden sarkan bir kandil ye Hz. Muhamm-ed'in ayak 

izlerinin sembolik şeklinden oluşan ilgi çekici bir koro

pozisyona sahiptirler. Kemerin ortasına ~urgulu zincirle 

asılan kandiller çağdaşı seramiklerin bir tasviri gibidir. 
Soldaki panoda kobalt mavisi gövde beyaz ve yeşil rUmi 

kıvrımları ile bezenmiş, boyun kısmına ise "Allah" 

yazılmıştır. Sağdaki panoda boyundaki "Allah" yazısına 
ilaveten, kandilin gövdesi daha geniş tutularak stilize 

bitkisel bezeme yerine "Besmele" yazılıdır. Ayrıca yine 

bu.panoda altta iki adet lale şamdana yerleştirilniiş yanan 

birer mum görülmektedir. Rfuni- palınet desenli ş~m
danlar da devrin mavi- beyaz seramiklerinin birer tasviri 

gibidir. İki renkli mermer kemerierin köşe boşluklan 
batayi grubundan çiçekler ve yapraklada doldurulmuş

tur. Diğer panodan farklı olarak sağdaki panoda kemerin 

hemen üstünde bir yazı kartuşu bulunmaktadır. 

Kompozisyonu üç yönden kuşatan içteki ilk bordür, 

kobalt mavisi zemin üzerinde dqnüşümlü olarak 

sıralanan dilimli.yuvarlak madalyonlar ve uzun dikdört

gen kartuşlar içindeki hatayi grubundan çiçeklerle beze'
lidir. Aynı caminin iç mekanındaki çınar yapraklı 

panonun (Resim 10). benzer desenli bordjiründen farklı 

olarak kartuş ların zemini yandaki diğer bordürlerle 
denge sağlanması amacı ile beyaz bırakılmış ve böyle

likle çiçekler daha detaylı çizilebilmiştir. Kompozisyonu 

kuşataı;ı orta bordür kartuşlar şeklinde düzenlenmiştir. 

Üst kenardaki iki kartuşta kitabe, iki yanındaki yuvarlak 

madalyonlardan sağdakinde "Allah", soldakinde 
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''Muhammed" yazdan bulunmaktadır. İki yandaki diğer 
kartuşlar ise beyaz zemin üzerinde kobalt mavisi ve 

soluk kimyon yeşil i renklerde hatayİ grubun~an çiçekler · 

ve onları birleştiren ince saplardan çıkan testere dişli 

yapraklada doldurulmuştur. En dışta çepeçevre dolanan 

bordürün deseni ise kobalt mavisi zemin üzerinde saç 

örgüsü gibi üçlü örgü yapan beyaz n1ıni kıvnmlıdır. 

Giriş kapısının sağındaki pano, beyaz zemini 

girift bir ağ gibi saran ve Çin bulutunu andıran kıvnmlar, 

hatayi grubundan çiçek ve tomurcuklar, testere dişli 

yapraklardan oluşan desene sahiptir (R esim 13). 

Motifler kobalt mavisi, akmış fıruze ve yalnızca iri 

. hatayilerin ortalannda kullanılan koyu elma yeşili ile 

boyanmışttr. Kenar bordürü iç mekanda bulunan üzüm 

salkımlı panonun (Resim 9) b~rdürünün kaba bir 

tekrandır. Siyah zemin üzerinde beyaz motifterin detay

lan firuze rengidir. İç mekandaki panoda bordür deseni 

ana kompozisyonun kenarına yerleştirilecek olan 

çinilere çizili iken, burada bağımsız bordür çinileri 

olarak tasarlanmıştır. Gerek bordür çinilerinin, gerekse 

panoyu oluşturan karoların yine piyasada bulunan stan

dart çiniler olduklan ve özensiz yerleştirildiklerinden 

desen akışında kaymalar olduğu gözlenmektedir. 

Son cemaat revağının batı duvarında, dipteki 

panonun çinileri kobalt mavisi, firuze, kimi karoda açık 

elma, kimi karoda ise koyu zeytin yeşili renklere sahiptir 
(R esim 14). Kompozisyon kayan eksenler halinde 

sıralanan sekiz kollu büyük ve dört kollu küçük madal

yonlarla onlan birbirine bağlayan ~örder oval şemseden 

oluşmaktadır. Sekiz kollu madalyonlar aynca köşele

rindeki palmet biçiminde iri madalyonlarla verev olarak 

birbirlerine .bağlaf!-dıklanndan, ayrıca aralan da hatayİ 

Resim 14: Şam Derviş Paşa Camii'nin son cemaat yerinde, 

batı rluvanndaki çinilerden aynntı 

Resim 15: Şam Derviş Paşa Camii'nin avlusunun kuzey 

rluvanndaki alınlık çinisi 

gru~undan çiçekler ve testere dişli kıvrık yapraklada 

doldurulduğundan, dengeli fakat girift bir kompozisyon 

yaratılmıştır. Madalyonlann tümü kalın firuze konturlu 

ve kobalt ~avisi zeminli olup, içlerinde beyaz nimi- pal

met dolgu bulunmaktadır. 

Son cemaat yerindeki pencere alınlıkları iç 

mekandaki diğer tüm alınlıklar gibi iki satır kitabeli kar

tuşlara sahiptir. Ayrıca sağdaki kitabenin üstünde 

"Allah", soldakinde ise "Muhammed" yazılı olması 

özellikle girişin iki yanına yerleştirilmek üzere hazır

landıklarını düşündürmektedir. Kartuşların köşelerinde 

kalan boşluklara bir kökten çıkan lale, gül, zambak, 

karanfil gibi natüralist çiçekler yerleştirilİİı.iştir (33). 

Avlunun kuzey duvarında, revaktaki pencere 

alınlıklannın tam karşısıııdabuıunan çini alınlıklar da iki 
sıra kitabe kartuş lan, birinde siyah zemin üzerinde beyaz 

laleler, diğerinde ise kobalt mavisi zemin üzerinde rüıni

palmetler ve bahar açmış meyve ağaçları ile aynı kom

pozisyon düzeni tekrarlanmıştır (Resim 15). Fakat bu 

alınlıklarm en ilgi çeken özellikleri mermer taklidi kenar 

bordürlerinde, benekierin aralarına küçük hayvan, 

meyva ve yaprak motiflerinin gizlenmesidir (34). Bu 

çinileri yapan usta, caminin iç rnekanına değil dışanya 

ve özellikle göz seviyesinden daha yukanya yerleştirile

cek olan çinilerio bordürlerine bu motifleri gizlemiştir. 

Bu gizli motiflerin üslubu XVI. yüzyıl sonu Ş iraz okulu
na bağlanmış, garip hayvanların ve başiann bir çok İran 
miDyatüründe kayalık zemine aynı şekilde gizlendiği 

öne sürülmüştür (35). 

Avlunun batı duvarında kadı odasına geçişi sağ

layan kapının iki yanı, bir düzen dikkate alınmadan, ar

tık çinilerle kaplanmıştır. Özellikle sağ taraftaki altıgen 
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çiniler arasında natüralist bezemeli ilgi çekici örnekler 

bulunmaktadır (Resim 16). Bazı çinilerde kobalt mavisi 

zemin ÜZerinde desenler siluet gibi beyaz ve yeşil renk

lidir. Sol üst köşeden başlayarak incelendiğinde ters 

olarak yerleştirilmiş ilk çinide ortadaki yeşil selviyi iki 

yandan kuşatan ~eyaz karanfil ve zambaklar, yanındaki 

çinide bir kökten çıkan lale ve karanfil demeti; bir son

rakinde, merkezde bir hançer yaprak ile iki yanında altlı
üstlü yerleştirilmiş karanfil, bahar dalı, zambak, süm

büller tasvir edilmiştir. Alt sıradaki çiniler ise beyaz 

zemin ÜZerine kobalt mavisi, fıruze, mangan morunun 

değişik tonlan ve yeşil renklerle boyannııştır. Çinilerden 

ilki mor üzüm salkımlan ve yeşil asma yapraklan ile 

kuşatılmış selvi ağacı desenli; diğeri bir kökten çtkan ve 

asimetrik düzende yerleştirilmiş bahar dalı, sümbül, 

karanfil, Jale ve zambak çiçeklerinden oluşan zarifkom

pozisyonludur. Ayru renk paletine sahip bir diğer çini iki 
yandan bahar çiçekleri ve sümbüllerle kuşatılmış çift 

kulplu ve yuvarlak gövdeli şişe ve içinden çıkan üç 

karanfille bezeli olup renkleri akmış, cam gibi kalın sım 

çatlaklıdır. Bir diğer selvi motifli çinide aynı kökten 

çıkan ve S şeklinde kıvnlan hançer yapraklar ve gül dal

lan ağacı simetrik olarak kuşatmaktadır ve üstüne de şiş

mao bir kuş tüoemiştir. Altıgen çinilerde karşımıza çıkan 

bu kompozisyon şemalan çağdaşı İznik tabaklan aoım

satmaktadır. Natüralist bezemeli diğer çiniler daha 

küçük parçalar halinde. olduğundan desen şemalan taıiı 

saptanamamaktadır. Aralarına da iç mekanda kullanılan 

altıgen çiniler yerleştirilmiştir. 

Resim I 6: Şam Derviş Paşa Camü'nin avlusunun batı 
duvanndalci çini kaplama. 

Resim ·ı-~: Şam Sinaniye Camii'nin avlu portalindeki çini pano 

Şam Sinaniye Camii: 

1591 tarihli yapı siyah beyaz iki renkli kesme 

taşla örülmüş beden duvarlan, tek kubbeli ana mekanı, 

avlunun yan cephesine açılmış anıtsal portali ve onun 

hemen yanından yükselen yeşil SLrlı çini minaresi ile 

Memlük geleneğini sürdürüyor gibi görÜnmektedir. 

Anıtsal taç kapının mukarnaslı kavsarasının üstü 
istiridye kabuğu şeklinde dÜZenlenmiştir. Kavsararun 

hemen altına yerleştirilen büyük boyutlu çini pano altı 

selvi ağacı ve natüralist üsl"Cıpta çiçekleı:le bezelidir. 

(Resim 17) Kobalt mavisi zemin Üzerinde fıruze ve 

elma yeşilinin kullanıldığı koropozisyonda tüm çiçekler 

beyaz bırakılmıştır. UJ.e, karanfil, gül, zambak, sümbül, 

iris, selvi, bahar açmış meyve dalı gi~i Osmanlı bezerne 

sanatındaki tüm çiçekler burada karşımıza çıkmaktadır. 
Fakat ilginç olan, alışılmış şekilde simetrik bir yer

leştirme olmadığı, eşit aralıklarla sıralanan selviierin 

aralanndaki boşluklan her biri farklı çiçek demetlerinin 

doldurduğu görülmektedir. Benzer kompozisyon şeması 

XVI. yüzyılın sonu ve xvn. yüzyLlın başlarına tarihle

neo Suriye çinilerinde' sevilerek k:ullarulmlştır. Özel 

müze ve koleksiyoolarda bulunan kimi örneklerde selvi 

ağaçlannın yerine dönemin seramik şişe ve vazolannın 
betimlendiğini görmekteyiz (36). Fakat yinede kom

pozisyon şemasında yan yana sıralanan dikey hatlar ve 

onları kuşatan natüralist çiçeklerden oluşan düzen 

değişmemektedir. _ 

Kompozisyonun çevreleyen bordür yeşil zemin 

ÜZerinde beyaz rozet çiçekler ve dalgalı bat oluşturacak 

şekilde onları kuşatan testere dişli yapraklada tomurcuk
lardan· oluşmaktadır. Bordür deseni alt ve sağ kenarda 

ana deseole ayru karolara çizili iken, diğer iki kenarda 
bağLmsız bordür çinileri şeklindedir. Çini panonun bu 
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Resim 18: Şam Sinaniye Camii'nin son cemaat yerindeki 

pencere alınlığı. 

portal için özel olarak yapılmadığını, örgü desenli taş 
yuvanın ölçüsüne göre yerleştirildiği düşünülebilir. En 
dıştaki çiniler de bu görüşü kuvvetlendirmektedir. Yeşil 
zemin üzerine beyaz ve kobalt mavisi renkli hatayi 
gnlbundan çiçekler, dal kıvnmlan ve testere dişli yap
raklada bezeli olan karolar bordili çinisi gibi kullanı
lırken bazen kenarları kesilmiş, bazen desenin yönü 
qij<kate alınmamıştır. Üst ortada da ana koropozisyona 
ait iris desenli tek bir karo, olasılıkla eksik kalan çininin 
yerine yerleştirilmiştir. 

Son cemaat yerindeki çini pencere alınlıkları, 
Şam Süleymaniye Camii'nin iç mekanındaki alınlığın 
(Resim 5) benzeridir. Kobalt mavisi zemin üzerinde 
firuze, kimyon yeşili, koyu mangan moru renklerle beze
lidirler. Alınlıklardan birinde sarmal ince saplara bağlı 
hatay!. grubundan çiçekler, şakayıklar, testere dişli 
yapraklar ve iri ıilnlller ortadaki yazı kartuşunu çevrele
roektedir (Resim 18). Yeşil zeminli kartuşun ortasında, 
kobalt mavisi fona yazılmış beyaz Kufi hat, etrafında da 
saç örgüsü gibi iç içe geçmiş üçlü rüm! kıvrımı yer 
almaktadır. Alınlığın üst kenan ince palmet frizi ile 
kuşatılmıştır. Diğer alınlıkta sarmal şekilde dönen 
sapların üzerinde iri ıilrn1 ve palmetler, agraf motifleri, 
batayi grubundan küçük çiçekler ve testere dişli yaprak
lar görülmektedir (Resim 19). Dikdörtgen çerçeve içine 
alınmış kartuş Haliç işini andıran mavi çiçekli kıvnmlar 
üzerine yazılmış siyah sülüs hatlıdır. 

Giriş cephesinde bulunan çini ki~abe beyaz zemin 
üzeriı::ide girift sülüs hatlıdır. Kartuşun köşelerinde kalan 
üçgen boşluklar ıilnlller ve küçük çiçeklerle doldurul
muştur. Zencerek desenli taş yuva ile çini kitabe arasın
da kalan boşluğa da desenleri birbirine tam denk gelme
yen artık çiniler yerleştirilmiştir. Dörtgen biçimindeki 
çiniler kalın beyaz konturlu kobalt mavisi altıgenler ve 
ortalanndaki rozet çiçeklerden oluşan geometrik düzene 
sahiptirler. 

İç mekandaki üzüm salkımlı pano, Şam Derviş 
Paşa Camii'nde bulunan (Resim 9) panonun daha basit 

bir tekfarıdır. (Resim 20). Burada şemselerin zemini 
kobalt mavisi boyanarak üzüm salkımları ve çiçekler 

beyaz siluet gibi bırakılmış, fakat asma yapraklannın 
yeşil damarları, salkımların arasındaki firuze, açık elma 

yeşili ve koyu mangan moru taneler, lalelerin kobalt 
mavisi benekieri ile monotonluk kınlmıştır. Derviş Paşa 

Camii'nden bir diğer farklılık da desen çizilirken kahbın 

ters kullanılması ile İnotiflerin sağ- sol olmasıdır. 
Kompozisyonu sınırlayan kanatlı palmet desenli bordür 

de değiştirilmeden kullanılırken, elma yeşili zemin üze
rine kobalt mavisi ve koyu mangan moru ile renklen

dirilmiştir. 

SONUÇ 

1550'lerden XVII. yüzyılın başına kadar geçen 

süre içerisinde Şam'da çok sayıda yapı kobalt mavisi, 

fıruze, siyah, mor, gül pembesi, elma yeşilinden soluk 
kimyon yeşiline kadar yeşilin bir çok tonuna sahip çini

lerle bezenmiştir. Suriye çinilerinde mercan kırmızısının 
hiç varolmaması ve İznik üretiminde görülmeyen çok 

çatiaklı cam gibi kalın sır hemen dikkat çekmektedir. 

XVI. yüzyıl Suriye çinilerinin desenleri daha öncesinde 
varolan çinicilik geleneğinden esinler taşımak yerine, 

Osmanlı Başkentinde şekillenen yeni üslüptan etkilen

miştii. Fakat çağdaşı İznik'lerle !'ralellik göstermekle 
birlikte genel kanı daha neşeli, coŞkulu ol<!_uklarıdır. Sara

ya bağlı nakkaşlar tarafından hazırlanan deseniere göre 
Suriye çinilerinde ayrı ustaların işi oldukları anlaşılan 

bireysel ve içten gelen boyama zevki gözlenebilınektedir 
(37). Suriye çinilerinin kaliteli ve desen açısından en 

yaratıcı örneklerin, üretimin başlamasından sonraki yak

laşık ilk yarım yüzyıl içerisinde üretildiği görülmektedir. 

Resim 19: Şam Sinaniye Camii'nin son cemaat yerindeki 
pencere alınlığı 
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Resim 20: Şam Sinaniye Camii'nin ana mekanındaki üzüm 
salkımlı pano. 

Osmanlı 'nın en önemli çini merkezi İznik gibi, burada da 

üretim kalitesi giderek azalmış ve desenlerde bir stan

dartiaşma olmuştur. XVIII. yüzyıla ait ve tarihli özel 

bazı panolar (38) yapılmasına rağmen mavi ve fıruze 
renklerde, neredeyse çocukça çizilmiş selvi ağaçlı tek 

çiniler üretilmiştir. Ayrıca Kudüs'te Kubbetü's-Sah

ra'nın dış cephesindeki XVI. yüzyıl çinilerinin onarımı 

için y~pılan tarihli çiniler de Suriyeli çi.ıiicilerin çalış

malarını XIX. yüzyılın başlarında ı:)a sürdürdüklerini 

belgelemektedir (39). 
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